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ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΟΛΑ ΚΛΕΙΣΤΑ!

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ...

ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΦΩΤΙΑ   

"Την πληρώνουν" και
οι "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ"   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 

"Οι πολιτικές τους 
μας ρήμαξαν τον τόπο"  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ποιοι ΝΔκρατες πιάνουν 
δουλειά στη νέα... ΝΔ

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ «ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ»



Ο Αλέξης Τσίπρας, πλέον, δεν νιώθει καθόλου βολικά
στην αναπαυτική πολυθρόνα του στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη μέχρι τώρα διαδρομή του, ο πρωθυπουργός είχε συνη-
θίσει, είχε εξοικειωθεί μπορεί κανείς να ισχυριστεί, να έχει
απέναντί του την αντιπολίτευση και τους δανειστές. Για
πρώτη φορά, όπως φάνηκε ξεκάθαρα στις διαδηλώσεις της
Πέμπτης σε όλη τη χώρα, βλέπει πως απέναντί του έχει την
κοινωνία. Μια κοινωνία, που του έδωσε δύο νίκες σε εθνι-
κές εκλογές και άλλη μία σε δημοψήφισμα, αλλά που σήμε-
ρα αισθάνεται προδομένη από αυτόν. Από τον άκρατο λαϊ-
κισμό που ο ίδιος επένδυσε, προκειμένου να ανέλθει μία

ώρα νωρίτερα στην εξουσία, χωρίς καλά καλά να έχει καταλάβει τι τον περιμένει.
Για πρώτη φορά, επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είδαμε τη συσσωρευμένη ορ-

γή να ξεχειλίζει στους δρόμους, ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας
να συνασπίζονται και να συσπειρώνονται εναντίον μιας κυβέρνησης, η οποία
μόλις πριν από μερικούς μήνες, η ίδια είχε επιλέξει μέσω της κάλπης. Στους
δρόμους βρέθηκαν πολίτες στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν
βρεθεί σε αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα, ενώ και στο δημοψήφισμα είχαν
επιλέξει άλλοι το «Ναι» κι άλλοι το «Όχι». Η διάψευση του ανέφικτου είναι
σκληρή και αποδείχτηκε αυτό μόλις το Μέγαρο Μαξίμου αναγκάστηκε να
συγκρουστεί με τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών.

Την ίδια ώρα που κάθε περιβόητη «κόκκινη γραμμή» σβήνεται με συνοπτικές δια-
δικασίες μόλις ζορίσουν οι καταστάσεις, υπάρχει μία, αντέχει σε κάθε δοκιμασία -μέ-
χρι στιγμής. Η επικοινωνιακή ή αλλιώς η «κόκκινη γραμμή», η οποία θέλει τον Αλέξη
Τσίπρα στο απυρόβλητο, ότι επιλογές κι αν κάνει η κυβέρνησή του. Μπορεί την Πέμ-
πτη να ακούστηκαν στους δρόμους της Αθήνας αρκετά συνθήματα που είχαν το όνομά
του μέσα, στο μεγάλο κάδρο του Ασφαλιστικού, όμως η φιγούρα που ξεχωρίζει είναι
αυτή του Γιώργου Κατρούγκαλου. Ο υπουργός Εργασίας, παρά τις αδιαμφισβήτητες
ευθύνες που έχει για το τουλάχιστον ελλιπές σχέδιό του, είναι σχεδόν αφημένος στην
τύχη του. Κάτι σαν τα καράβια που επιχειρούσαν να περάσουν από τις μυθικές Συμ-
πληγάδες Πέτρες, έχοντας από τη μία πλευρά τους εκπροσώπους των δανειστών και
από την άλλη την κοινωνία, με τον ίδιο να τραβάει κουπί όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλ-
λά τη συντριβή του να μοιάζει αδύνατη.

Ο κ. Κατρούγκαλος έχει αφεθεί να διατυμπανίζει, εις ώτα μη ακουόντων,
όπως φαίνεται, ότι το Ασφαλιστικό δρα υπέρ των μικροσυνταξιούχων, των
αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών με μικρά εισοδήματα, αλλά η
απάντηση των ενδιαφερομένων δίνεται σε ένα γνώριμο τοπίο για τον ΣΥΡΙΖΑ:
Στο πεζοδρόμιο, εκεί που στα χρόνια των πρώτων μνημονίων αποτέλεσε προ-
νομιακό πεδίο πάλης για τον Αλέξη Τσίπρα, που κατάφερε να κερδίσει την αν-
τιμνημονιακή ψήφο. Μπορεί, ο ίδιος να επένδυσε στον λαϊκισμό και να εξαρ-
γύρωσε κούφιες υποσχέσεις σε κάθε είδους λογικά ή μη αιτήματα για να ανέλ-
θει στην εξουσία, τώρα όμως δεν θυμίζει μπροστάρη, όπως τότε στις κινητο-
ποιήσεις, αλλά έναν «στρατηγό» που, αδυνατώντας να εμπνεύσει, μένει στα
μετόπισθεν ελπίζοντας να αντέξει όσο περισσότερο γίνεται το στράτευμά του.
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Μπλόκα παντού! Αγροτών, εργαζο-
μένων, αστυνομικών και… Μεγάρου
Μαξίμου!
Αλλού έκαναν περιφορά �
#asfalistiko� #KRHTH
αλλά στη Θεσσαλονίκη ήταν σαν…
κηδεία! 
#απεργία Σοιμπλε Grexit 

#apergia

Στην απεργία της Πέμπτης συμμετεί-
χαν και οι… καφετέριες!
Πάει χάλασε ο κόσμος…
#ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
#SOCIALismata�
«Αγκαζέ» δημόσιοι και ιδιωτικοί
υπάλληλοι!
#ορκισμενοιεχθροι
@Paratiritirio_  «Πρωθυπαπεργός
ικανοποιημένος από την απεργιακή
κινητοποίηση… εναντίον του ο 
Τσίπρας»
Να δεις που με #ekloges
θα… απειλήσει ότι θα το λύσει κι αυ-
τό…
#asfalistiko
Οι διαδηλωτές στην απεργία της
Πέμπτης δεν ήθελαν να ρίξουν την

κυβέρνηση ε; Που να βρίσκεται 
ΠΑΛΙ άλλη ε;
Μέρος της θεραπείας (μας) το 

κυβερνών κόμμα…

Άλλη φορά θα… προσέχουμε 

περισσότερο!

Ο υπουργός Μουζάλας συνομιλεί
μόνο με δήμαρχο Μπουτάρη
για τα κέντρα υποδοχής ώστε να γί-
νουν σε… άλλους δήμους!
Λογικό… #πρόσφυγες και 
#προσφυγές
O δήμος που τα έχει… όλα! (ΒΛ.
ΣΙΝΔΟ)
Α, γι αυτό πηγαίνουν ΚΑΙ τους
πρόσφυγες εκεί…
#facecontrol στους δρόμους των
καφέ της Αριστοτέλους…
παλιά αλλά και στο δρόμο του 
Μαξίμου… σήμερα! ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΟΛΑ…
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τόση δημοκρατία…
αριστερά! Στάση Ηρώδου Αττικού…
Το δύσκολο είναι να μπεις ή να…
βγεις κε #tsipras;
Μέγαρο Μαξίμου – Ηρώδου Αττικού

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#mploka)

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Άρης Κουτσιούκης, 

Γεωργία Σκονδράνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ
Χρύσα Κυριακού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Σ. Δημητριάδης, Σπ. Πέγκας, Ε. Κυριζίδης, 

Α. Παπουτσής, Ν. Νυφούδης, Χρ. Μακρίδης,   

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:
Σά́ββας Αυγητίδης 

e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφί́α Σεΐτανίδου

«Πρώτη φορά Αριστερά»
απέναντι στην κοινωνία
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Χρήστες Μοναδικοί
Χρήστες

Προβολές 
Σελίδων

Από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο!
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#Την ώρα που η πρώτη εβδομάδα της
διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους

των δανειστών αναλώθηκε προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι η Αθήνα παρουσίασε ένα
σχέδιο που οι θεσμοί θεωρούν ότι δεν είναι
κοστολογημένο και δεν μπορεί να απαντήσει στο
σύνολο των προβλημάτων της οικονομίας, η
ελληνική οικονομία είναι στα... κάγκελα για το
νέο ασφαλιστικό. 

#Από πολλούς θεωρείται κάτι σαν…
επίτευγμα της κυβέρνησης του Αλέξη

Τσίπρα ότι κατάφερε να βγάλει στους δρόμους
διαμαρτυρόμενους τους αγρότες, τους
επιστήμονες -γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς
και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες- τους
μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους
ανέργους. Και επειδή η γραμμή άμυνας πολλών
υπουργών ότι «οι πολίτες γνώριζαν την
συμφωνία κι όμως στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
έδωσαν και πάλι την εξουσία στον ΣΥΡΙΖΑ»
φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποκλιμακώσει τις
αντιδράσεις, στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν
νέα στρατηγική. 

#Ακόμη και η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι
κινητοποιήσεις ενισχύουν τη

διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης
εξαγριώνει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού
αφού φαίνεται σαν το κυβερνών κόμμα να θέλει
να καπελώσει τις κινητοποιήσεις την ίδια ώρα
που με την πολιτική που ακολουθεί βγάζει τον
κόσμο στους δρόμους. 

#Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλη Αποστόλου να στέλνει, από την

Ολομέλεια, μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο
της χώρας ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε
αντιπαράθεση μαζί τους, αλλά με τα προβλήματά
τους, και να τους καλεί να κατανοήσουν ότι η
«μάχη» που δίνεται θα επιφέρει οφέλη για
κείνους, και τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ
Δημήτρη Κουτσούμπα να επιτίθεται στην
κυβέρνηση για «αντιαγροτική πολιτική» που
οδηγεί στον μαρασμό την αγροτιά, συνεχίζεται η
συζήτηση της επερώτησης του ΚΚΕ για το
Αγροτικό.

#«Η μάχη που δίνουμε με τους εταίρους
είναι από την φύση της αμυντική, θα

υπάρξουν κι άλλες μάχες, τόσο κατά της
διαπλοκής, που λυμαίνεται τον χώρο, όσο και
υπέρ της ανάπτυξης, που έχει ανάγκη η χώρα»,
διεμήνυσε ο υπουργός, όμως -απέναντι στο
αίτημα των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα
να ξεκινήσει ο διάλογος από μηδενική βάση και
να αποσυρθεί το σχέδιο για το ασφαλιστικό και
το φορολογικό- εξήγησε πως αυτά τα θέματα
αφορούν τη γενικότερη πολιτική που τα
διαπραγματεύονται και άλλοι υπουργοί με τους
δανειστές. «Περιμένουμε βεβαίως και τις

προτάσεις των αγροτών» σημείωσε,
διευκρινίζοντας ταυτοχρόνως πως θα ήταν
εντελώς άστοχο από την πλευρά του να υπάρξει
κάποια δέσμευση. Προσέθεσε ότι ο ίδιος έχει
προσέλθει σε εξαντλητικό διάλογο μαζί τους για
πολλά θέματα και πάντα προς την κατεύθυνση
της στήριξής τους, ενώ και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στο αίτημα για
διάλογο, όμως οι αγρότες το αποφεύγουν.
«Αδυνατώ να κατανοήσω τις αντιδράσεις» είπε
κατόπιν τούτου ο κ. Αποστόλου.

#«Προθέρμανση» εν όψει του συνεδρίου,
που είναι προγραμματισμένο για τα τέλη

του μήνα, έκαναν στο Ποτάμι, κατά τη διάρκεια
της συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή 400 στελεχών από όλη την Αττική.
Στην ομιλία του ο Στ. Θεοδωράκης τόνισε μεταξύ
άλλων ότι «η χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει από
το ένα λάθος στο άλλο και από το ένα άκρο του
εκκρεμούς στο άλλο. Πρέπει να ισορροπήσει και
να στηριχθεί στο προοδευτικό ριζοσπαστικό
Κέντρο». 

#Απάντηση σε όσους... απειλούν με grexit
από τη Σένγκεν -μεταξύ των οποίων και ο

επικεφαλής του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο Μ. Βέρνερ, ο οποίος έθεσε εκ νέου
θέμα προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από τη
Σένγκεν- έδωσε ο Δ. Αβραμόπουλος. Σε
δηλώσεις του ο επίτροπος Μετανάστευσης
τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί
να βγει από τη Σένγκεν, παρά μόνο αν η ίδια το
θελήσει». Πάντως δεν παρέλειψε να
υπογραμμίσει πως «χρειάζεται πάρα πολλή
δουλειά, γιατί έχει χαθεί χρόνος».

#Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες ο
Π. Καμμένος δέχεται την έντονη

διαμαρτυρία ομάδας πολιτών της Κω για το
Προσφυγικό, κατά την επίσκεψή του στο νησί. Ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας απορρόφησε, σαν
κυβερνητικό «αλεξικέραυνο», την οργή των
συγκεκριμένων κατοίκων που αντιδρούν στη
δημιουργία hotspot στο νησί τους. Αρχικά
παρεμπόδισαν την προσγείωση του υπουργικού
ελικοπτέρου, καταλαμβάνοντας το ελικοδρόμιο
και, εν συνεχεία, όταν ο υπουργός επέμεινε να
επισκεφθεί τον χώρο όπου θα γίνει το hotspot
και προσγειώθηκε σε έναν αγρό, οι
διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι έστησαν «μπλόκο»
στην είσοδο της πόλης, με συνέπεια ο Π.
Καμμένος να έχει μια έντονη συζήτηση μαζί
τους. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θεωρεί ότι ο
τουρισμός στο νησί δεν θα πληγεί από τη
δημιουργία του hotspot, όπως υποστηρίζουν οι
κάτοικοι, αλλά από τη μη δημιουργία του, διότι
αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει την έναρξη
των διαδικασιών αποπομπής της Ελλάδας από
τη Σένγκεν.

Πλήρως απογοητευτική και θλιβερή χαρακτηρίζω τη γενική ει-
κόνα της δημοτικής αρχής Θεσσαλονίκης καθώς έργα και πρά-
ξεις της καθημερινά όλο και περισσότερο αμφισβητούν τις προ-
θέσεις για ανάπτυξη της πόλης. Μία πόλη "κόσμημα" που δια-
σύρεται στο πανελλήνιο από την απραξία, τις λαθεμένες ενέρ-
γειες του Δημάρχου, τη μη σοβαρότητα λόγου και μία επικοινω-
νιακή τακτική διαπόμπευσης, που κατά κοινή ομολογία δεν της
αξίζει.

Ακόμα κι εκείνοι οι Θεσσαλονικείς που ξαναεμπιστεύτηκαν
με την ψήφο τους, την δημοτική αρχή Μπουτάρη, σήμερα του
"γυρίζουν" πλάτη καθώς αισθάνονται και βλέπουν με δυσαρέ-
σκεια, τη στασιμότητα για να μην πω το "τέλμα" που έχει οδηγή-
σει και συνεχίζει να οδηγεί τη Θεσσαλονίκη. Πείτε ένα έργο που
πιστώνεται στη Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πείτε μία
ενέργεια που αναγνωρίζεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πείτε μου
αν υπάρχει συνέπεια "λόγου και έργων" στο Δήμο Θεσσαλονί-
κης. Θα σας απαντήσω εγώ: Καμία και τίποτα. Αυτό είναι το απο-
τέλεσμα της Διοίκησης Μπουτάρη. Αμέτοχος σε όλα. Αδιάφο-
ρος για όλα. Και το σημαντικότερο, είναι πως οι φωνές διαμαρ-
τυρίας για την άσκηση ή μάλλον τη μη άσκηση των καθηκόντων
του, βγαίνουν πρώτα μέσα από την ίδια του τη δημοτική ομάδα.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω τα πιο κραυγαλέα περιστατικά.
Εκτός του ό,τι δε σηκώνουν αμφισβήτηση από κανέναν, ο ίδιος
ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Αρχή, ακόμα δεν έχει απαντή-
σει σε κανένα από τα παρακάτω καίρια θέματα και παρά τις αλ-
λεπάλληλες παρεμβάσεις μου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου. Πρώτο και σημαντικότερο το "φιλοξενείο" Θεσσα-
λονίκης με σειρά πολεοδομικών παραβάσεων και ανυπαρξία
πυροπροστασίας. Δεύτερον, η αδιαφορία του Δήμου να προχω-
ρήσει στις κρίσεις των προϊσταμένων που επίμονα ζητάει το
Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.
Αυτονόητο ερώτημα "γιατί"; Σε τι αποσκοπεί και δεν προχωράει
σε κρίσεις από το 2013; Τρίτον, γιατί δεν αποδίδει τις υπερω-
ρίες και τα νυχτερινά των υπαλλήλων ενώ τους έχει αφήσει
απλήρωτους μήνες. Καλύπτει με τα χρήματα αυτά άλλες τρύπες
του Δήμου? Γιατί δεν απαντάει; Και, τέταρτον και σημαντικότε-
ρον τα τεράστια χρηματικά πρόστιμα που έχει επιβάλλει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης εξαιτίας της απίστευ-
της αδιαφορίας που επέδειξε για την υποχρέωση που είχε κατά
γενική ομολογία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την
διοκητική υποστήριξη που όφειλε να δώσει στον Δήμο Βόλβης
ως Μητροπολτικός Δήμος του Νομού.

Δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην παραλία Θεσσαλονί-
κης. Την έχει αφήσει στο έλεος των σκουπιδιών, των τρωκτι-
κών και γενικότερα της εγκατάλειψης, βάζοντας σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία. Μην ξεχνάτε πως σε συγκεκριμένα θεματικά
πάρκα παίζουν μικρά παιδιά. Γιατί δεν προχωράει σε μυοκτο-
νίες και απολυμάνσεις; Τόσες φορές του έχουμε προτείνει να γί-
νουν ανταποδοτικά τα ενοίκια που εισπράττει ο Δήμος από τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραλία. Να επι-
στρέφουν δηλαδή τα χρήματα στην παραλία για να καλύπτονται
τέτοιου είδους ανάγκες. Κι όμως κωφεύει, αδιαφορεί και δεν
ασχολείται. Δεν ξέρω πως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μία
τέτοια διοίκηση; Στην καλύτερη των περιπτώσεων "ανύπαρ-
κτη".

Αυτά λοιπόν και πολλά ακόμα που χρεώνονται στη Δημοτική
Αρχή Μπουτάρη, κάθε άλλο παρά "διαφήμιση" για τη Θεσσαλο-
νίκη μπορούν να χαρακτηριστούν. Το αντίθετο. Η "δυσφήμιση"
και η "απραξία" είναι οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν τη Διοί-
κηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

*Ο κ. Δημητριάδης είναι δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «Εντάξει»

Η διοίκηση του δήμου προσβάλει
τους… Θεσσαλονικείς

του Σωκράτη
Δημητριάδη* 



Η εικόνα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αμέσως με-
τά τις γιορτές του νέου έτους ήταν εξίσου τραγική  με
τις εικόνες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Χιλιάδες
νέοι εγκατέλειπαν τη χώρα τους και την πόλη τους,
τις οικογένειες τους για να φύγουν στο εξωτερικό.
Να σπουδάσουν σωστά, να βρούνε δουλειές , εργα-
σία, μια καλύτερη ζωή.

Η τοπική ειδησιογραφία πνίγεται από τις αναφορές
στους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στις
ανατολικές παρυφές της Ελλάδας για να περάσουν
τράνζιτ και να φτάσουν στα βόρειο-δυτικά όρια της
για να φύγουνε από εκεί σε άλλες, καλύτερες χώρες.
Κανένας δεν θέλει ή δεν μπορεί πια να μείνει στην
Ελλάδα. 

Υπάρχουν επαγγελματίες λαμπροί, γιατροί, μηχανι-
κοί, επιστήμονες που έχουν μεν την οικογενειακή
έδρα τους εδώ στην Ελλάδα, ζούνε, όμως, στο εξω-
τερικό. Είναι πολλοί αυτοί οι σύζυγοι και οι πατερά-
δες που δουλεύουνε ολόκληρη την εβδομάδα σε μια
άλλη ή σε πολλές άλλες χώρες και έρχονται το Σαβ-

βατοκύριακο πίσω στην πατρίδα για να δούνε την
οικογένεια τους

Είναι ελάχιστοι οι κάτω των 35 ικανοί και ευφυείς
άνθρωποι που γνωρίζω στη Θεσσαλονίκη και που
έχουνε μείνει στην πόλη για να δημιουργήσουν.
Ακόμα πιο ελάχιστοι αυτοί που επιχειρούν ιδιωτικά
και δεν έχουν κάποια θέση ή εργασιακή σχέση με το
δημόσιο. Όπως γράφτηκε, πάνω από 60.000 επι-
χειρήσεις έχουνε φύγει από τη Βόρειο Ελλάδα και
μετοίκησαν σε γειτονικές ή και πιο μακρινές χώρες.

Άλλο να το διαβάζεις στις εφημερίδες, βέβαια, και
άλλο να ακούς από το στόμα του ιδιοκτήτη μιας πα-
ραγωγικής βιομηχανίας που τυχαία συνάντησες στο
δρόμο, να σου αφηγείται πως δεν ζει πια μόνιμα
εδώ, άδειασε το εργοστάσιο στην Άσσυρο, μια επέν-
δυση 10 εκατομμυρίων ευρώ του 2001 και μετέφε-
ρε όλο τον εξοπλισμό, μαζί με την οικογένειά του
στη Σόφια. Οι νεαροί ομογενείς εργαζόμενοι από τις
χώρες των Βαλκανίων ή του Καυκάσου εγκαταλεί-
πουν τη χώρα και αναζητούνε καλύτερους μισθούς
στα όρια της ευρωπαϊκής κοινότητας προτού αυτή
κλείσει οριστικά τα σύνορα με την Ελλάδα. 

Οι τουρίστες πλημμυρίζουν τη χώρα. Άλλη μια χρο-
νιά ρεκόρ καταγράφηκε το 2015 και ακόμα πιο «πε-
τυχημένο» θεωρείται πως θα είναι το 2016. Μιάμι-
ση επιπλέον Ελλάδα περνάει από τη χώρα μας για
κάποιες μέρες  Έρχονται, καταναλώνουν, διασκεδά-
ζουν, αποχωρούν. Ειδικά το τρίμηνο Ιούνιο - Ιούλιο
– Αύγουστο η Ελλάδα φορτώνεται κάτι λιγότερο από

μια Ελλάδα ακόμα στο φυσικό της κορμό. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρχει

ισόρροπη ανάπτυξη, να υπάρξει αειφορία ούτε καν
λελογισμένη συντήρηση της υποδομής, δημόσιας
και ιδιωτικής της χώρας. 

Ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η χώρα αδειάζει.  Γε-
μίζει περιοδικά από διερχόμενους, φουσκώνει το
καλοκαίρι και ξεφουσκώνει το χειμώνα.  Μετατρέ-
πεται η Ελλάδα σε χώρα τράνζιτ, σε μη-τόπο. Σημείο
εισόδου και εξόδου. 

Η οικονομία ποτέ δεν ήταν χειρότερα, η κοινωνία
ποτέ δεν ήταν πιο αδύναμη και διαλυμένη, οι Έλλη-
νες ποτέ δεν ήταν πιο απογοητευμένοι και κουρα-
σμένοι. 

Το μοντέλο της «Ελπίδας» τελειώνει. Πνίγεται στα
νερά του Αιγαίου και στα βαθύτερα νερά της αδρά-
νειας, της αποτυχίας της ανεργίας, της αλληλεγγύης
και των συσσιτίων.  Η οικονομία και το μεταναστευ-
τικό θα ρίξουν την κυβέρνηση. Το επεισόδιο αυτό
τελειώνει. Αν δεν τελειώσει η Ελλάδα θα παραμεί-
νει για χρόνια μια χώρα τράνζιτ χωρίς κοινωνική
συνοχή, χωρίς παραγωγικό ιστό. Θα επιβιώνει μο-
νάχα χάρην της «καλοσύνης των ξένων»  που πάντα
θα επιθυμούν ένα ταξίδι στην εξωτική, παρηκμα-
σμένη κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

* Ο κ. Πέγκας είναι αντιδήμαρχος Τουρισμού, 
Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
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Μια χώρα τράνζιτ και μια κυβέρνηση λίγο πριν την έξοδο

του Σπύρου 
Πέγκα*



n
Τη γέμισε την αίθουσα ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων. Ο Βασίλης Λεβέντης βρέθηκε πριν
λίγες ημέρες στην πόλη που του έδωσε… ώθηση και έβαλε αυτόν και το κόμμα του στη Βουλή.

Δεν τα λέμε εμείς, ο ίδιος το αναφέρει στις συνεντεύξεις του! Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
στην πρώτη του δημόσια μετεκλογική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, εμφανώς συγκινημένος
ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στηρίζει, επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ζήτησε για άλλη μια φορά
οικουμενική κυβέρνηση, προέβλεψε GREXIT και αναφέρθηκε σε όλα σχεδόν τα ζητήματα που
άπτονται της επικαιρότητας. Στην ειδική εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και η
κοινοβουλευτική δράση της Ένωσης Κεντρώων τους τρεις μήνες που… βρίσκεται στο ναό της
Δημοκρατίας το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν εκπρόσωποι φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων εστιάστηκε στις… κονκάρδες του κόμματος, που πουλούσαν
έναντι δέκα ευρώ οι… λεβέντες του Λεβέντη. «Πρέπει να τις πουλήσουμε όλες, διαφορετικά δεν θα
βγάλουμε τα έξοδα της αίθουσας» τους ακούσαμε να ψιθυρίζουν ο ένας στον άλλον. Από όσο
μάθαμε, στην συγκεκριμένη εκδήλωση το κόμμα μέτρησε γύρω στα 150 νέα μέλη!

n
Αλλάζουν διεύθυνση, αλλάζουν σπίτι πάλι οι πρώην βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
βουλευτίνες της Λαϊκής Ενότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι: Δέσποινα Χαραλαμπίδου,

Λίτσα Αμμανατίδου και Γιάννα Γαϊτάνη, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος Λαφαζάνη
αφήνουν τα γραφεία που διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα επί της Εγνατίας και πηγαίνουν σε άλλα,
επίσης πάνω στην Εγνατία. Για την ακρίβεια οι πρώην βουλευτίνες πηγαίνουν δυο πολυκατοικίες
παραπέρα, στον αριθμό 75, και πάλι στον τέταρτο όροφο γιατί όπως ακούστηκε να λένε: «Δεν
ρίχνουμε το επίπεδο».  

n
Μέχρι και… συγγενείς βγήκαν ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με τον πρώην
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, Στράτο Σιμόπουλο. Οι δυο άνδρες βρέθηκαν πρόσφατα σε

γνωστό… κέντρο διασκέδασης προσκεκλημένοι του Σωματείου Κρεοπωλών νομού Θεσσαλονίκης.
Κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, σχολίασαν την πολιτική κατάσταση αλλά και τα εσωκομματικά της Νέας
Δημοκρατίας και μεταξύ μπριζόλας και μπιφτεκίου  συζήτησαν για τα επόμενα σχέδιά τους.

n
Της χάλασαν τα σχέδια οι αγρότες που μπήκαν στην πόλη με τα τρακτέρ τους. Αναφερόμαστε
στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη η οποία είχε ανακοινώσει πως το

τριήμερο της 26ης AGROTICA θα πραγματοποιούσε «Λευκή Νύχτα». Αντί όμως οι καταστηματάρχες
να κάνουν μέρα τη… νύχτα, τα έβαψαν μαύρα καθ’ όλη τη διάρκεια της κλαδικής έκθεσης, αφού οι
κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έκλεισαν δρόμους. Δεν περνούσε που δεν
περνούσε ψυχή, οι αγροτικές κινητοποιήσεις τους… τέλειωσαν. Σύμφωνα με όσα δήλωσε πάντως
στο karfitsa.gr o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης «στις
προθέσεις τους είναι η πραγματοποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης». «Δεν γίνεται όμως όταν όλες οι
κοινωνικές ομάδες είναι στους δρόμους εμείς να κάνουμε χαρές και πανηγύρια» σημείωσε μεταξύ
άλλων ο κ. Φιλιππίδης. 

n
Αυτή η τάξη φαινόταν πως ήταν… διαφορετική από τις άλλες. Όπως μάθαμε πρόσφατα,
συμμαθητές στην ίδια τάξη του Ε’ Λυκείου Θεσσαλονίκης ήταν μεταξύ άλλων η πρώην

βουλευτής του «Ποταμιού» Χριστίνα Ταχιάου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΚΘΒΕ Άρης Στυλιανού, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής
(και αδελφός του πρώην πρύτανη του ΑΠΘ) Νικήτας Μυλόπουλος και ο τρομοκράτης της 17
Νοέμβρη Κώστας Τέλιος. Σημειώνεται πως απόφοιτος του ιδίου σχολείου είναι και ο πρώην
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Από μικροί φαινόντουσαν έτοιμοι για
κρατικά και… παρακρατικά αξιώματα! 
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Με χαρά αναγνώσαμε την είδηση ότι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας θα συμμετάσχει σε πέντε διεθνείς τουριστικές εκ-
θέσεις (Τελ Αβίβ, Στοκχόλμη κτλ) μέσα στον μήνα που δια-
νύουμε. Στοχευμένη δράση με άμεσα αποτελέσματα.

Με χαρά (και ολίγον τοπικιστική θλίψη) αναγνώσαμε την εί-
δηση ότι ο ανάδοχος της ιδιωτικοποιήσεως του λιμένος Πει-
ραιά, προχωρεί σε επένδυση ύψους 135 εκ. ευρώ, μετά από
συζητήσεις με κολοσσούς της βιομηχανίας του τουρισμού της
κρουαζιέρας. Στόχος να αποτελέσει λιμένας - βάση εκκίνησης
κρουαζιερών.

Έχουμε εκφράσει την κριτική μας στην διοίκηση του δήμου
για τις δράσεις και της πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την
εξωστρεφή προβολή της πόλης. Η δημοτική αρχή που επαίρε-
ται ότι είναι η μοναδική που στόχευσε και έφερε αποτελέσματα
για τον τουρισμό, δεν μας έχει παρουσιάσει τίποτα πέρα από
ταξίδια συμβούλων της και υπηρεσιακών υπαλλήλων σε διε-
θνή φόρουμ. 

Δεν έχει εισηγηθεί προς ψήφιση καμία συμμετοχή του δήμου
σε διεθνή έκθεση, με περίπτερο και προβολή της πόλης. Τα
τουριστικά περίπτερα πληροφοριών βρίσκονται σε συνθήκες
εγκατάλειψης.  Η απουσία ακόμη και των στοιχειωδών, ήτοι
ενός χάρτη της πόλης που θα λαμβάνει ο τουρίστας άμα τη αφί-
ξει του, δείχνουν την παντελή έλλειψη σοβαρού σχεδίου.

Αντ’ αυτών στα τελευταία τρία δημοτικά συμβούλια, ο δήμαρ-
χος μεταβάλλει (κατά την αγαπημένη του συνήθεια) συνεχώς
θέσεις σχετικά με την ύπαρξη σταυρού στην Ροτόντα. Στην αρ-
χή δεν ήθελε αλλά τώρα επιθυμεί. Αναρμοδίως (καθώς πρό-
κειται για δημόσιο χώρο κι όχι δημοτικό), ανουσίως (καθώς
αυτά κρίθηκαν στο ΚΑΣ), εμπρηστικώς (όπως συνηθίζει έρχε-
ται σε κόντρα με θρησκευτικούς ηγέτες ή ομάδες), βυθιζόμαστε
στον διχασμό και δεν συζητούμε τίποτα για πρωτοβουλίες ανά-
δειξης του μνημείου, εκπέμποντας μονάχα αρνητικές εικόνες. 

Για το λιμάνι, ως τεθλιμμένες χήρες, παραπονούμαστε για την
μη αξιοποίηση, όταν παλαιότερα εξορκίζαμε κάθε σκέψη ιδιω-
τικοποίησης (τόσο με αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου μέχρι
και με πλακάτ διαμαρτυρίας στην είσοδο του χώρου). Σήμερα
απλά διαβάζουμε αποχαυνωμένοι τις νέες επενδύσεις στον
Πειραιά. Αντίστοιχα κινηθήκαμε στο Μετρό (με προσφυγές και
αιτήσεις αναστολής του έργου) και τώρα «ρεμβάζουμε» στο κεν-
τρικότερο δρόμο κοιτώντας αντιαισθητικές λαμαρίνες και συρ-
ματοπλέγματα. Στα όποια έργα βιτρίνας της πόλης (νέα παρα-
λία κτλ) στάθηκαν απέναντι και υπήρξαν κύριοι πολέμιοι,
άσχετα εάν μετά, με σαφείς ενδείξεις αμνησίας, τα εγκαινίασαν
πανηγυρικώς.

Είναι εύκολο στα πλαίσια της πολιτικής και αυτοδιοικητικής
εκμετάλλευσης, να εισπράττουμε τα στοιχεία της αύξησης του
τουρισμού στην Ελλάδα και να επαιρόμαστε άπραγοι, με ναρ-
κισσιστικές τάσεις, για την αύξηση των κρατήσεων στην πόλη.
Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για έργα και δράσεις με
αποτελέσματα.

Άλλως (όπως έχω ήδη προτείνει και στο δημοτικό συμβούλιο)
πρέπει να μην κραυγάζουμε για δική μας επιτυχία αλλά να βρα-
βεύσουμε αφενός τους δημάρχους της Χαλκιδικής και της Πιε-
ρίας (που ανέβασαν τα νούμερα των επισκεπτών τους και οι πε-
ριοχές τους «βουλιάζουν»)  και τον Περιφερειάρχη (με τις στο-
χευμένες δράσεις που υλοποιεί), διότι πάντα το μεγάλο αστικό
κέντρο μιας παρόμοιας περιοχής, στο οποίο βρίσκεται και το
μοναδικό αεροδρόμιο, εισπράττει και αυτό μερίδιο του λέον-
τος.

*Ο κ. Κυριζίδης είναι δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης με την παράταξη «Εντάξει» 

του Εφραίμ 
Κυριζίδη*

Καράβια και… εκθέσεις 
περνούν και χάνονται!
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n
Άραγε το… ψάρι βρωμάει από το κεφάλι; Και γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η
πρώην Ευρωπαία επίτροπος Αλιείας και σημερινή επικεφαλής ενός προγράμματος

για τους ωκεανούς, Μαρία Δαμανάκη πρόσφατα αρθρογράφησε για τον… ερυθρό τόνο
που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Το άρθρο αναπαράχθηκε από αρκετές ιστοσελίδες αλλά
και στα social media. Η Μαρία Δαμανάκη ήρθε ξανά στην… επικαιρότητα! Όχι, δεν
αναδείχθηκε από τη θάλασσα, αλλά μάλλον από την πίσω πόρτα της Βουλής. Το
τελευταίο διάστημα το όνομα της «φωνής του Πολυτεχνείου» ακούγεται όλο και πιο
έντονα στις συζητήσεις ΠΑΣΟΚων και ΣΥΡΙΖΑίων. Όπως μεταφέρθηκε στη στήλη, η
πρώην Ευρωπαία επίτροπος φιγουράρει πρώτη στη λίστα των… υποψήφιων
πρωθυπουργών μιας οικουμενικής κυβέρνησης. «Προέρχεται από τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ,
τα πηγαίνει καλά με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εάν συμφωνήσουν τα τρία
κόμματα για το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης, είναι το πρόσωπο που θα
μπορούσε να τεθεί επικεφαλής της χωρίς να… ανοίξει ρουθούνι» έλεγε πρόσφατα
βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. 

n
Μπορεί την πρώτη φορά να μην άνοιξε… ρουθούνι (όπως άλλωστε και με την
πρώτη φορά Αριστερά), τη δεύτερη όμως ήρθαν στα χέρια! Αναφερόμαστε στην

πρόσφατη εκδήλωση του Σωκράτη Φάμελλου με τον Δημήτρη Μάρδα και στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν στα χέρια με αγρότες στη Ραιδεστό. (Σε αντίστοιχη εκδήλωση που
είχε πραγματοποιηθεί λίγες μέρες πριν τα πνεύματα ήταν πολύ πιο ήρεμα). Με αφορμή
το περιστατικό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης έγραψε στο facebook: «Συνεπείς στην άποψη μας για δημοκρατία και
διάλογο οργανώσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήσαμε την εκδήλωση. Στελέχη άλλων
κομμάτων και αγροτοσυνδικαλιστές προσπάθησαν από χθες και σήμερα νωρίς το πρωί
να την ακυρώσουν ακόμα και με απευθείας επικοινωνία μαζί μας». «Δεν τους κάναμε τη
χάρη να εισάγουμε τη βία και την ένταση στο δημόσιο διάλογο» σημείωσε μεταξύ
άλλων ο κ. Φάμελλος. 

n
Telemarketing τέλος για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Το φιλόδοξο σχέδιο του πρώην
«νομάρχη της καρδιάς μας» για επιστροφή στην… επιχειρηματικότητα μέσω της

TV φαίνεται πως δεν περπάτησε! Έτσι ο Πανίκας τα έβαλε κάτω, τα ζύγισε, είδε ότι η
διαφήμιση στα κανάλια έχει περισσότερα έξοδα από τα… έσοδα που φέρνει και
αποφάσισε να τη σταματήσει. Το μαγαζί με τα παπούτσια και τις κάλτσες για
διαβητικούς το κρατά ακόμα ανοικτό, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

n
Επίθεση… φιλίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει το τελευταίο διάστημα ο Γιάννης
Μπουτάρης, προκαλώντας σε όσους δεν τον γνωρίζουν ερωτήματα για τη στάση

του αυτή. Όσοι βέβαια ξέρουν  τον κυρ Γιάννη, δεν απορούν. Όπως μας λέει
χαρακτηριστικά πρώην στενός του συνεργάτης: «Ο Μπουτάρης χτίζει τώρα για το
μέλλον! Είδε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει μια νέα υποψηφιότητά του
το 2019 και γι’ αυτό ξεκίνησε το φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία. Εφόσον ανακοίνωσε ότι
θα είναι εκ νέου υποψήφιος θα ψάχνει έναν οργανωμένο κομματικό μηχανισμό για να
τον στηρίξει. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τη Νέα Δημοκρατία». Ο ίδιος
άνθρωπος μάλιστα συμπλήρωνε ότι… μοιάζουν με όνειρα θερινής νυκτός αυτά που
κάνουν ορισμένοι μέσα από την Πρωτοβουλία ελπίζοντας ότι θα πάρουν το χρίσμα της
ΝΔ για να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι!

n
Στα όριά τους βρίσκονται οι σχέσεις του προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς,
Θανάση Θεοχαρόπουλου με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγίου Κωνσταντίνου οι δυο πολιτικοί αρχηγοί
απλώς συνυπάρχουν κάτω από την στέγη της «Δημοκρατικής Συμπαράταξης». Το
τελευταίο διάστημα ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι η κ.
Γεννηματά λειτουργεί στο σχήμα ως… πρόεδρος, αποφασίζει και… διατάζει και δεν
ρωτά τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων για αποφάσεις που εκφράζουν

αποκλειστικά την ίδια και εκθέτουν όλη τη «Δημοκρατική Συμπαράταξη». Μάλιστα,
Θεοχαρόπουλος και Γεννηματά φέρονται να μην λένε ούτε… καλημέρα μετά την
απόφαση της δεύτερης να διαγράψει τον βουλευτή Λεωνίδα Γρηγοράκο. 

n
Μπορεί η 26η AGROTICA να μην έκανε… εγκαίνια, έσπασε όμως όλα τα…
ταμεία! Με τους αγρότες να διαδηλώνουν ενάντια στο ασφαλιστικό και τα…

τρακτέρ να μπαινοβγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 1500 εκθέτες και 120.000 επισκέπτες έδωσαν για
άλλη μια φορά ψήφο εμπιστοσύνης στο δίδυμο, Τάσου Τζήκα και Κυριάκου Ποζρικίδη. 

n
Τη βοήθεια της υποψήφιας βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και
γνωστής δημοσιογράφου, Σύνθιας Σάπικα ζήτησε η πρόεδρος του Ινστιτούτου

Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλή, Ρόδη Κράτσα. Η τελευταία σκοπεύει να
αλλάξει τη δομή του ιδρύματος και να δώσει έμφαση στα ζητήματα της Βόρειας
Ελλάδας... 

n
Συνεχίζει τα… νυχτοπερπατήματα ο Γιάννης Μπουτάρης. Μετά το πρώτο τραπέζι
πίστα που βρέθηκε στη Δέσποινα Βανδή, πρόσφατα τον είδαμε να διασκεδάζει στο

μαγαζί όπου τραγουδά η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, χόρεψε, έκανε πλάκα με τους θαμώνες και τραγούδησε το
τραγούδι που του αφιέρωσαν οι ερμηνευτές! 



n
Μέχρι την… Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έφτασε η
χάρη του! Ο λόγος για πολιτευτή… κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ο

οποίος το περασμένο Σάββατο βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να
παρακολουθήσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Το εν λόγω τοπικό κομματικό
στέλεχος που λέτε, άφησε το αμάξι του όπου βρήκε με αποτέλεσμα να το σηκώσει ο
γερανός. Όταν το είδε έγινε έξω φρενών! Όπως μας μεταφέρουν αυτόπτες μάρτυρες
ζήτησε τα ρέστα από τους αστυνομικούς, απειλούσε Θεούς και δαίμονες και φέρεται να
θέλησε να μάθει τα στοιχεία των οργάνων της τάξης που τον… έγραψαν. «Ξέρετε ποιος
είμαι εγώ» τους είπε! Το θέμα δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις αφού… «καθάρισε» ο
πρόεδρος του κόμματός του. Βλέπετε το εν λόγω στέλεχος είναι σε ανοικτή γραμμή
επικοινωνίας μαζί του ως… μετακλητός υπάλληλος του γραφείου του! 

Απορία: Αληθεύει πως ο ΠΑΣΟΚος αναπληρωτής υπουργός δεν θέ-
λει να βλέπει ούτε ζωγραφιστό τον ΣΥΡΙΖΑίο υπουργό του; Όπως
ακούμε ο πρώτος είναι πυρ και μανία με τον δεύτερο γιατί δεν τον
αφήνει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Μέχρι και σε οργανισμό του χαρ-
τοφυλακίου και της αρμοδιότητας του πρώην ΠΑΣΟΚου, όρισε πρό-
εδρο ο ΣΥΡΙΖΑίος!

n
Παραφωνίες υπάρχουν στην παράταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
επικεφαλής τον Μάρκο Μπόλαρη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υποψήφιοι

περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Συμμετέχω» τα έχουν βάλει με τον
αναπληρωτή υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχει κάνει πράξη όσα
προεκλογικά υποσχέθηκε. Ο κ. Μπόλαρης είχε δεσμευτεί ότι κάθε χρόνο οι εκλεγμένοι
περιφερειακοί σύμβουλοι θα παραιτούνται προκειμένου να αναλαμβάνουν οι πρώτοι
επιλαχόντες, για να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι την εμπειρία της…
διοίκησης και της αντιπολίτευσης. Παρότι έχει περάσει 1,5 χρόνος κανείς δεν
παραιτήθηκε με εξαίρεση τον ίδιο τον επικεφαλής ο οποίος έφυγε για να πάει στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι η παράταξη του
Μάρκου Μπόλαρη διαθέτει στο περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας τρεις
έδρες (σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Ημαθία). Και κάτι ακόμα. Αλήθεια, γιατί ο κ.
Μπόλαρης στην προσωπική του ιστοσελίδα (www.bolaris.gr) δεν αναφέρει με ποιο
κόμμα εξελέγη βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης; Μήπως… ντρέπεται; 

n
Αφού δεν υπάρχει αντιπολίτευση στο δήμο Δέλτα, είπε τον ρόλο αυτό να αναλάβει
ένας πρώην περιφερειακός σύμβουλος. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο

Διαμαντόπουλο που ανέλαβε να βγάλει τα… κάστανα από τη φωτιά με αφορμή το
στρατόπεδο φιλοξενίας που δημιουργεί ο υπουργός Μουζάλας εκεί. Ο κ.
Διαμαντόπουλος σε ανακοίνωσή του σημειώνει μεταξύ άλλων πως: «Στον τόπο μας
υπάρχουν φυλακές, βιολογικός, πετρέλαια, Ρομά, μονάδες επανένταξης, οσονούπω
αποτεφρωτήριο και τώρα στρατόπεδο προσφύγων. Την ίδια ώρα το ΤΕΙ καταρρέει, η
ΒΙΠΕ στη Σίνδο είναι έρημη πολιτεία και η συζήτηση για την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ
έχει πάει στις καλένδες». «Υπάρχει άραγε κάποιος στρατηγικός σχεδιασμός; Πως
μπορεί να αστυνομευθεί το στρατόπεδο όταν οι δημότες διαμαρτύρονται για έλλειψη
αστυνόμευσης της περιοχής και η ίδια η αστυνομία καταγράφει έκρηξη
εγκληματικότητας στα όρια του δήμου; Ή μήπως ισχύει ότι προτάθηκε ο χώρος από την
ίδια την διοίκηση και πως πιθανόν να υπάρξουν ανταποδοτικά οφέλη για το δήμο;
Είναι απαραίτητο να ενημερωθούν πλήρως και καταλλήλως οι πολίτες του δήμου και
να πάρουν θέση. Για αυτό πρέπει να ορισθεί ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Οφείλουν δήμαρχος και αντιπολίτευση να ορθώσουν
λόγο και να διατυπώσουν άποψη» κατέληξε ο κ. Διαμαντόπουλος. ΥΓ: Σημειώνεται ότι
δήμαρχος στην περιοχή είναι ο Μίμης Φωτόπουλος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης
μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 ήταν ο νυν βουλευτής Γιώργος Αρβανιτίδης. Μετά την
εκλογή του στη Βουλή, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης παραιτήθηκε και
στη θέση του τοποθετήθηκε ο Σπύρος Σταματάκης, πρώην δήμαρχος Εχεδώρου...
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Παρακολουθούμε από τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου μια διαρκή
προσπάθεια της κυβέρνησης να ονοματίσει το μαύρο – άσπρο, να διαστρε-
βλώσει γεγονότα, αριθμούς, δεδομένα. Προσπαθεί εναγωνίως να κρατηθεί
από κάπου εφόσον η πραγματικότητα δείχνει πως όλα γύρω της καταρρέ-
ουν. Όλα τα σχέδιά της , όλες της οι υποσχέσεις προς του πολίτες, όλες της οι
διεκδικήσεις – όλα διαψεύδονται με τρόπο δραματικό, άμεσο, τελεσίδικο.
Και δεν αναφερόμαστε στις υποσχέσεις της πρώιμης φάσης της διακυβέρνη-
σης, δεν αναφερόμαστε στις αντιμνημονιακές υποσχέσεις του 2014 και του
πρώτου εξαμήνου του 2015 αλλά σε πιο πρόσφατες. 

Η απομάγευση της αντιμνημονιακής στράτευσης, η διάψευση των προσ-
δοκιών, η σκληρή πραγματικότητα και η κραυγαλέα ανεπάρκεια του ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι πλέον δεδομένα που δεν μπορεί να αντιστρέψει καμία επικοινω-
νιακή προσπάθεια. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που έδωσαν μια σημαντική
ώθηση στο κόμμα αυτό από το 2012 έχουν εξαντληθεί. Δεν μπορεί να κινη-
τοποιήσει, δεν μπορεί να υποσχεθεί, δεν μπορεί να συναρπάσει, δεν μπο-
ρεί να «πουλήσει» αντίσταση και πατριωτισμό, δεν μπορεί να λογίζεται ως
νέο πλέον.

Τι μένει να κάνει; Τι μπορεί να κάνει;
Αυτό που μπορεί να κάνει και εκτιμώ ότι πλέον σε αυτό στοχεύει, είναι να

διατηρηθεί με κάθε κόστος σε πρώτη φάση στην κυβέρνηση και ακολούθως
να παραμείνει ο ένας πόλος του πολιτικού συστήματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ απο-
μένει αυτή τη στιγμή ο στόχος να παραμείνει «μεγάλο κόμμα» που δυνητικά
θα διεκδικεί την εξουσία. Να αποφευχθεί με κάθε δυνατό τρόπο μια ραγδαία
αποσάρθρωση όπως εκείνη του ΠΑΣΟΚ το 2012. 

Για το λόγο αυτό δύσκολα θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση για χάρη μιας
άλλης κυβέρνησης συνεργασίας ή οικουμενική καθώς θρέφεται από την αν-
τιπαλότητα και την κομματική διαπάλη. Επίσης, το θέμα των διορισμών και
των επιμέρους εξυπηρετήσεων φίλων και συγγενών πρέπει να ειδωθεί μέ-
σα από αυτό το πρίσμα. Είναι μια προσπάθεια να εδραιωθεί ένας διευρυμέ-
νος κομματικοδίαιτος/ κρατικοδίαιτος μηχανισμός που θα γίνει βαθμιαία η
ραχοκοκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ και θα τον στηρίζει άσχετα με την πορεία των
πραγμάτων στη χώρα. Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας μιας εκλογικής
βάσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, όλο το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πως μεταχειρίζεται τη στρα-
τηγική της έντασης με εξίσου σημαντικό στόχο την πόλωση δια της οξύτη-
τας, τον διχασμό, τη συνεχή πολεμική. Δεν είναι τυχαίο το βίντεο που προ-
βλήθηκε στην γιορτή για τον ένα χρόνο εξουσίας. Κατασκευή εχθρών, πολε-
μική, ηρωική αντίσταση, θυματοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε μέσα σε τέ-
τοιες συνθήκες και εντός αυτών ζει και αναπνέει άνετα. Η όποια μετεξέλιξή
του σε ένα κόμμα – ας πούμε- κεντροαριστερό προϋποθέτει την εγκατάλειψη
των ιδρυτικών και γενεσιουργών του χαρακτηριστικών, εξέλιξη δύσκολη.
Στο κοινοβούλιο τα ίδια, η ίδια στρατηγική. Αντιπολιτεύεται την αντιπολί-
τευση, εφαρμόζει το «δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε», κινείται στα όρια και
πολλές φορές πέραν αυτών σε ότι αφορά θεσμικά ζητήματα και κυρίως με το
ύφος προσπαθεί να επενδύσει στον φανατισμό. Προσπαθεί να συγκρατήσει
τον κόσμο του.

Είναι αυτό πρόβλημα για τη χώρα; 
Είναι τεράστιο πρόβλημα σε δύο επίπεδα. Πρώτο, προσπαθεί και εν μέρει

καταφέρνει να κρύψει το τεραστίων διαστάσεων έλλειμμα διαχειριστικής
ικανότητας και επάρκειας στα ζητήματα διακυβέρνησης (πάμπολλα τα παρα-
δείγματα: προσφυγικό, ασφαλιστικό, εκπαίδευση, κοινωνικές διαμαρτυ-
ρίες, αξιολόγηση προγράμματος). Δεύτερο, εθίζει το εκλογικό σώμα και την
κοινωνία σε τέτοιου είδους πολιτικές στρατηγικές, εγκαθιστά το διχασμό και
τη διχόνοια, υποβιβάζει την πολιτική αντιπαράθεση σε πολεμική και άρα
αφαιρεί πόντους από την πιθανότητα δημιουργίας κλίματος στοιχειώδους
συναίνεσης, συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο αλλά και εμπιστοσύνης στο
κοινωνικό.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; 
Σημαίνουν ότι χάνει ή θα χάσει τις εκλογές, σημαίνει ότι υποχωρεί το αφή-

γημά του στην κοινωνία, σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται πως αν θέλει να
υπάρχει ως κόμμα πρώτης γραμμής πρέπει να μετεξελιχθεί αλλά ταυτόχρο-
να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήμονας

Επιχείρηση «Φανατισμός»

του Αλέξανδρου
Παπουτσή*



Το τελευταίο διάστημα το κινητό του δεν
σταματά να χτυπά! Με απόφαση του νέου
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριά-
κου Μητσοτάκη η καθημερινότητά του
έχει… αλλάξει. Μπαίνει στα τοπικά γρα-
φεία του κόμματος στην οδό Μητροπολί-
του Ιωσήφ 8 νωρίς το πρωί, πραγματοποι-
εί τη μια συνάντηση μετά την άλλη προκει-
μένου να ενημερωθεί για το χαρτοφυλά-
κιο που παρέλαβε πριν λίγα εικοσιτετράω-
ρα, και χωρίς να το καταλάβει είναι… μαύ-
ρα μεσάνυχτα. Ο λόγος για τον νέο διευ-
θυντή της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσ-
σαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

Βέρος Θεσσαλονικιός, από το Βότση, με καταγωγή
από τη Σερβία και πιο συγκεκριμένα το Βελιγράδι. Ο
ίδιος γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη. Είναι
παντρεμένος με δυο παιδιά και από το 1995 εργάζεται
ως διοικητικός υπάλληλος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Φοίτησε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ωστό-
σο δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του αφού έπρε-
πε να εργαστεί για να συνεισφέρει οικονομικά στην
οικογένειά του. 

«Η θέση μου είναι καθαρά διοικητική και
διαχειριστική. Το πολιτικό κομμάτι είναι στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου» ανα-
φέρει ο κ. Ιωακείμοβιτς στην Karfitsa. «Υπάρχει
οργάνωση στο κόμμα. Βρήκα το κόμμα σε πολύ
καλή κατάσταση» λέει. Αναφερόμενος στα χρέη της
«γαλάζιας» τοπικής οργάνωσης αναφέρει ότι υπάρ-
χουν, χωρίς ωστόσο να θέλει να μπει σε περισσότε-
ρες λεπτομέρειες. 
Αουτσάιντερ 

Η αλήθεια είναι ότι η τοποθέτησή του στη θέση
του γενικού διευθυντή του κόμματος από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη εξέπληξε τα τοπικά «γαλάζια» στελέχη. Το
όνομά του βλέπετε, δεν «έπαιζε» αμέσως μετά την
εκλογή Μητσοτάκη για κάποια από τις θέσεις του κομ-
ματικού μηχανισμού Θεσσαλονίκης. Εάν συνυπολο-
γίσει μάλιστα κανείς ότι ο κύριος Ιωακείμοβιτς τοπο-
θετήθηκε στη θέση του Φίλιππου Ζαφειρίου, στην
οποία παρέμενε για περίπου εννέα ολόκληρα χρόνια,
και μάλιστα τέσσερις μήνες πριν ο τελευταίος συντα-
ξιοδοτηθεί ως εκπαιδευτικός, εύκολα θα αναρωτηθεί
γιατί τόση… βιασύνη από τον Μητσοτάκη. 

Σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη που μιλούν στην
Karfitsa «η επιλογή ενός σαραντάρη σε μια θέση ση-
μαντική δείχνει τον αέρα της ανανέωσης που επιθυ-
μεί να δώσει στο κόμμα ο νέος πρόεδρος». Για τον Ζή-
ση Ιωακείμοβιτς δεν θα πει εύκολα κάποιος κακιά
κουβέντα. «Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Έχει διαγρά-
ψει την δική του πορεία στο κόμμα. Μπορεί να εκ-
φράσει και να συνεργαστεί με τη συντριπτική πλει-
οψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην
πόλη. Ένας πραγματικός ΟΝΝΕΔίτης από μικρός μέ-
χρι σήμερα» αναφέρει στην Karfitsa για παράδειγμα ο
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Κα-
ραγιάννης. 
Φίλος με Τζιτζικωστα, Άδωνι και 
Παπαμιμίκο

Οι περισσότεροι «χρεώνουν» την τοποθέτησή του

στη θέση του Γενικού Διευθυντή του κόμματος στον
υποψήφιο Πρόεδρο και Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. «Ίσως μάλιστα»
όπως λένε «η επιλογή Ιωακείμοβιτς από τον Μητσο-
τάκη δείχνει ότι ο Τζιτζικώστας είναι ο απόλυτος…
Θεσσαλονικάρχης». Με τον Τζιτζικώστα γνωρίζεται
από παλιά. Από τότε που ο νυν περιφερειάρχης ήταν
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με συνεργά-
τες του κ. Τζιτζικώστα ο νέος διευθυντής της ΝΔ όλα
αυτά τα χρόνια είναι κοντά στο γραφείο του πρώτου.
Αποκορύφωμα της φιλίας των δυο ανδρών ήταν η
στιγμή που ο Ιωακείμοβιτς υπέγραψε υπέρ της υπο-
ψηφιότητας Τζιτζικώστα για την αρχηγία της Νέας
Δημοκρατίας. Μάλιστα δεν ήταν μόνο ένα από τους
πενήντα υποστηρικτές του νεαρού Περιφερειάρχη,
αλλά υπήρξε και εκπρόσωπός του στην Νομαρχιακή
Εφορευτική Επιτροπή. Στο δεύτερο γύρο ο Ζήσης
Ιωακείμοβιτς υποστήριξε με σθένος την υποψηφιό-
τητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν επίσης πως διατηρεί εξίσου άριστες σχέσεις και
με τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο και σημερινό Αντι-
πρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και με τον
γραμματέα του κόμματος, Ανδρέα Παπαμιμίκο. 
Μητσοτακικός από… πάντα

Οι δεσμοί του με την οικογένεια του Επίτιμου
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κρατούν από τα
χρόνια της ΟΝΝΕΔ, αφού η ενασχόλησή του με την
«γαλάζια» νεολαία ξεκίνησε επί προεδρίας Μητσοτά-
κη στη ΝΔ. Το 2009 υποστήριξε την υποψηφιότητα
της Ντόρας Μπακογιάννη στη διαμάχη με τον Αντώ-
νη Σαμαρά και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δεν απομα-
κρύνθηκε ωστόσο από τη Λεωφόρο Συγγρού, όπως
έκαναν άλλοι Θεσσαλονικείς φίλοι της πρώην
υπουργού για να την ακολουθήσουν στην «Δημοκρα-
τική Συμμαχία». 

Ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς διατείνεται για τις καλές
του σχέσεις με το σύνολο των βουλευτών και των «γα-
λάζιων» στελεχών της Θεσσαλονίκης. Ξεχωρίζει
ωστόσο η φιλία του με τον πρώην βουλευτή Α’ Θεσ-
σαλονίκης και πρώην πρόεδρο της ΕΡΤ3, Τάσο Σπη-
λιόπουλο (με του οποίου το πολιτικό γραφείο συνερ-
γάστηκε) αλλά και τον πρώην και… νέο πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας νομού
Θεσσαλονίκης, Μηνά Σαμαντζίδη. Ο νέος διευθυν-
τής γνωρίζεται με τον ψυχίατρο της ΝΔ από «πιτσιρί-
κι» όπως λένε χαρακτηριστικά οι στενοί του συνεργά-
τες, οι οποίοι θεωρούν μάλιστα ότι θα τα πάνε περί-
φημα στην διοίκηση της τοπικής ΝΔ. 

Μεταξύ άλλων ο νέος διευθυντής της ΝΔ, πήγε
λύκειο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και με την ει-
σαγωγή του στο Πανεπιστήμιο οργανώθηκε στην
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος Νο-
μαρχιακής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ ανατολικού τομέα

και πρόεδρος τοπικής οργάνωσης Βότση. 
Σήμερα στην Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ

Θεσσαλονίκης εργάζονται τέσσερις υπάλλη-
λοι. Σύμφωνα με τον νέο διευθυντή ενδεχο-
μένως να υπάρξουν αλλαγές γραφείων της
τοπικής οργάνωσης, ωστόσο μια τέτοια από-
φαση θα παρθεί από τον ίδιο τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. «Ακόμα δεν με έχουν ενημερώ-
σει για κάποια μετακόμιση» αναφέρει. Θέτει

ως στόχο να γίνει η ΝΔ Θεσσαλονίκης μια κα-
λύτερη οργάνωση και είναι υπερασπιστής της

θεωρίας Μητσοτάκη για επανενεργοποίηση των
πυρήνων, των τοπικών και των δημοτικών οργα-

νώσεων. 

#NDTHESSALONIKIS_Karfitsa
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Ο νέος «ένοικος» της τοπικής
Νέας Δημοκρατίας

Οι φίλοι και
οι… εχθροί του
διευθυντή του
κόμματος, Ζ.
Ιωακείμοβιτς 



Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε λόγο για «αδιανόητα πολλα-
πλούς ελέγχους και ελεγκτικούς μηχανισμούς», «καθυστέ-
ρηση στην καταβολή κονδυλίων για ζημιές από φυσικές
καταστροφές» και «παγιωμένη μείωση κατά 75% των
ΚΑΠ, που ουσιαστικά και πρακτικά, ακυρώνει κάθε νέο
επενδυτικό σχέδιο και βαλτώνει ακόμα και τα βασικά έρ-
γα βελτίωσης σε μονάδες υποδομής».
Ανασταλτικός παράγοντας

Σε αυτά τα προβλήματα το 2015 προστέθηκαν και οι
άμεσες και έμμεσες προσπάθειες της κυβέρνησης να πα-
ρακάμψει ακόμα και τη συνταγματική κατοχύρωση της αυ-
τοτέλειας της αυτοδιοίκησης. «Πότε με την Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των απο-
θεματικών των Περιφερειών και πότε με τροπολο-
γίες που προσπαθεί διαρκώς να επαναφέρει για μό-
νιμη διατήρηση των αποθεματικών μας σε κεντρικό
λογαριασμό», σημείωσε ο Περιφερειάρχης. Ο κ. Τζιτζι-
κώστας σημείωσε επίσης ως ανασταλτικό παράγοντα
στην ομαλή ροή εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας τις δυο εθνικές εκλογικές αναμε-
τρήσεις και την εκλογική διαδικασία για το δημοψήφισμα
που έγιναν εντός του 2015, με αποτέλεσμα τρεις φορές
μέσα σε μια χρονιά οι υπάλληλοι της ΠΚΜ να κληθούν να
προετοιμάσουν εκλογές, κάτι πρωτοφανές που δεν έχει
γίνει στο παρελθόν. Ανασταλτικοί παράγοντες επίσης στη
διάρκεια του 2015 ήταν το κλείσιμο των Τραπεζών, η επι-
βολή των capital controls, οι καθυστερήσεις πληρωμών
και η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους
προς τους αναδόχους, επιχειρήσεις και προμηθευτές, που
αναπόφευκτα οδήγησαν στην επιδείνωση του οικονομι-
κού κλίματος, δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας στην
πραγματική οικονομία και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την
ομαλή εκτέλεση έργων που υλοποιεί η ΠΚΜ, με πόρους
από τους ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
αλλά και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

«Η προοπτική μιας Ελλάδας με σύγχρονη, αποτε-
λεσματική και αποκεντρωμένη διοικητική διάρθρω-
ση διαρκώς απομακρύνεται. Η αποτυχία της δημι-
ουργίας της Ελλάδας των Περιφερειών, στα αναπτυ-
ξιακά πρότυπα της Ευρώπης των Περιφερειών, δεν
είναι μία ακόμα ευκαιρία που χάθηκε, δυστυχώς, εί-
ναι μία δυναμική προοπτική που δεν καλλιεργήθη-
κε και δεν διεκδικήθηκε. Ούτε την εποχή που θε-
σμοθετήθηκαν οι Περιφέρειες και πολύ περισσότε-
ρο, ούτε και τώρα που η κρίση βαθαίνει», σημείωσε ο
κ. Τζιτζικώστας.

Στον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην απολύτως επιτυχή ολοκλήρωση του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που τοποθετεί την ΠΚΜ στην κο-
ρυφαία θέση πανελλαδικά ανάμεσα στις 13 αιρετές Πε-
ριφέρειες, με την απορρόφηση να έχει φτάσει στο
114,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζιτζι-
κώστας, «οι οφειλές του Κράτους προς την Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας για εργασίες που είχαν εκτελεστεί
ξεπέρασαν στο μέσο του 2015 τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά, με μεθοδική και σκληρή δουλειά, η διοί-

Karfitsa_#kentriki makedonia

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης και των υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδο-
νίας για το έτος 2015 παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας και οι αντιπεριφερειάρχες ανά τομέα της ΠΚΜ, κατά τη διάρκεια της ειδικής δημό-
σιας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει συνολικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην εκτέλεση του έργου της, τονίζοντας ότι
«διανύουμε τον έκτο χρόνο λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και κάθε χρόνο οι
Περιφέρειες στο σύνολό τους βρίσκονται σε ολοένα και χειρότερη κατάσταση. Τα προβλήματα
αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Τα ζητήματα αντί να λύνονται, γίνονται πιο σύνθετα. Απομα-
κρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από τη θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφε-
ρειών».

Ο απολογισμός 
Τζιτζικώστα για το 2015 

«Τι κάναμε
για την 

περιφέρεια
μας» 

Η 1η Περιφερειακή Συνάντηση Εργασίας
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Πυλαίας-
Χορτιάτη στο Πανόραμα από το Ελληνικό Δια-
δημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων σε συνεργα-
σία με το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Σκοπός των
Περιφερειακών Συναντήσεων Εργασίας είναι η
μεταφορά τεχνογνωσίας που αφορά στην εφαρ-
μογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις και η ενη-
μέρωση για σχετικές αποφάσεις είτε πολιτικές εί-
τε εκτελεστικές που λαμβάνονται σε επίπεδο
Π.Ο.Υ και αφορούν τα Εθνικά Δίκτυα και τις πό-
λεις- μέλη τους, καθώς και η παρουσίαση καλών
πρακτικών των δήμων-μελών του Δικτύου. 

«Το Ελληνικό Διαδημοτικό δίκτυο Υγιών Πό-
λεων αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της αποτελε-
σματικότητας και της πρακτικής σκέψης των αν-
θρώπων της αυτοδιοίκησης. Είναι μια πρωτοπο-
ρία χάρη στην οραματική πρωτοβουλία του δη-
μάρχου Γιώργου Πατούλη. Υπαγορεύεται από
την ανάγκη να λύσουμε τα ουσιαστικά θέματα της
υγείας, όχι στο επίπεδο της αντιμετώπισης αλλά
σε αυτό της πρόληψης» τόνισε ο δήμαρχος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στο χαιρε-
τισμό και συμπλήρωσε: «Ο δήμος μας ήταν πρω-
τοπόρος και συμμέτοχος από τη πρώτη στιγμή σε
αυτό το εγχείρημα. Απόκτησε το πρώτο και μονα-
δικό εκτός Αττικής ΚΕΠ Υγείας και αποτελεί την
έδρα του Δικτύου στην Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη
συνάντηση εργασίας του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων που φιλοξενείται στο δήμο μας
αποτελεί λοιπόν τιμή αλλά και επιβεβαίωση μιας
πορείας, που συνεχίζεται δυναμικά με νέες πολι-
τικές υγείας, με φιλόδοξους στόχους και απόλυτα
συγχρονισμένη στον σφυγμό της κοινωνίας και
των καθημερινών προβλημάτων υγείας των πο-
λιτών».

Ο πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και της ΚΕ-
ΔΕ, Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσί-
ου,  από την πλευρά του δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Παρακολουθούμε ανελλιπώς όλες τις εξελίξεις
και τις σύγχρονες μεθόδους και οδηγίες του
Π.Ο.Υ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να
μεταφέρουμε την τεχνογνωσία για την προαγωγή
της υγείας των δημοτών και τη δημιουργία καλύ-
τερων πόλεων για τους πολίτες μας. Στόχος μας
είναι να μην φθάνουν οι πολίτες στη θεραπεία
μιας νόσου αλλά να την προλαμβάνουν. Σε αυ-
τήν την κατεύθυνση γίνονται λήψεις αποφάσε-
ων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πήρε την πρωτο-
βουλία με τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας, τα
αποτελέσματα των οποίων
είναι ήδη υπαρκτά. Θα
διεκδικήσουμε επιδοτή-
σεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφόσον οι εθνι-
κοί πόροι ή δεν υπάρ-
χουν ή δεν γνω-
ρίζουν πώς να
τους διαχειρι-
στούν. Το Ελλη-
νικό Διαδημο-
τικό Δίκτυο
αναλαμβάνει
κάθε δυνατή
δράση για την
αξ ιοπο ίηση
όλων των δια-
θέσιμων προ-
γραμμάτων». 

Επεκτείνεται η 
δημιουργία ΚΕΠ Υγείας

σε όλη την Ελλάδα
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κηση αυτή, πέτυχε να εκπληρώσει στο ακέραιο τη
δέσμευσή της προς τους πολίτες της Κεντρικής
Μακεδονίας, αξιοποιώντας μέχρι και το τελευταίο
ευρώ από τους πόρους του ΕΣΠΑ. Στο σύνολο της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορρόφησε το
114,2% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Είμαστε η
πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφη-
ση. Ουσιαστικά, μέσα σε 32 μήνες, υπερδιπλα-
σιάσαμε την απορρόφηση των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ, με αύξηση που ξεπέρασε τις 60 μονάδες,
από το 53% στο 114,2%. Οι συνολικές πληρωμές
που πραγματοποιήθηκαν ξεπέρασαν τα 775 εκα-
τομμύρια ευρώ. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε η
πρωταθλήτρια Περιφέρεια της χώρας και στις
πληρωμές έργων».
Οι άξονες

Ο κ. Τζιτζικώστας περιέγραψε τα αποτελέσμα-
τα της πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας το 2015, που εστίασε σε τρεις άξονες:

1.Επανεκκίνηση και ανάκαμψη της τοπικής
οικονομίας.

2.Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της περι-
φέρειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολί-
τη.

3.Αλληλεγγύη, κοινωνική μέριμνα και δημό-
σια υγεία.

«Θέλω να υπογραμμίσω ότι η διοίκηση αυτή
δεν έκανε, δεν κάνει και δεν θα κάνει απολύτως
καμία έκπτωση στα ζητήματα διαφάνειας. Και αυ-
τό πλέον αποδεικνύεται στην πράξη μετά και τους
ενδελεχείς ελέγχους και τις εκθέσεις που λάβαμε
το 2015, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης και τους Οικονομικούς Επιθεωρητές,
που αναφέρονται στην απόλυτα διαφανή λειτουρ-
γία της Περιφέρειας και αυτής της Διοίκησης», τό-
νισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφερόμενος στο έργο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε
πως είναι αποτέλεσμα σκληρής και επίμονης ομα-
δικής δουλειάς, αποδίδοντας τα εύσημα σε Αντι-
περιφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους,
στελέχη και υπαλλήλους σε όλες τις Διευθύνσεις
και των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποί-
οι, όπως είπε, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να
μπορέσει η ΠΚΜ όχι απλώς να μείνει όρθια και
να λειτουργήσει, αλλά να λειτουργήσει καλά, πα-
ρά τα προβλήματα, με κυρίαρχο τη μείωση του
στελεχιακού δυναμικού κατά 30%, κατά το ένα
τρίτο, μέσα σε τέσσερα χρόνια. Συγκεκριμένα,
από 2.803 υπαλλήλους το 2011 στους 1.926 το
2016.

Ψωμιάδης: 
«Δικό μας έργο δεν υπήρξε ποτέ;»

Σχολιάζοντας τον απολογισμό της υλοποί-
ησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έκανε ο κ. Τζι-
τζικώστας, ο πρώην Περιφερειάρχης Παναγιώ-
της Ψωμιάδης τόνισε ότι «η επιτυχία αυτή δι-
καιώνει για μία ακόμη φορά το έργο που
άφησε ως παρακαταθήκη η διοίκηση Ψω-
μιάδη, έργο ουσίας που πολλάκις στοχο-
ποιήθηκε και διασύρθηκε, θύμα και αυτό
της συντονισμένης προσπάθειας αποδό-
μησης της θητείας μας. Πιστεύω πως κάθε
νοήμων νους μπορεί να αντιληφθεί πως το
αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε αποτελεί
καρπό έργου που δεν ξεκίνησε με μαγικό
τρόπο τον Ιανουάριο του 2013». «Θυμίζω
σε αυτούς που δε γνωρίζουν ή δεν θέλουν
να γνωρίζουν πως μέχρι τις 31/12/2012
εμείς ήμασταν στο τιμόνι της Περιφέρειας,
τρέξαμε το ΕΣΠΑ κόντρα σε θεούς και δαί-
μονες, τη γραφειοκρατία, τη μνημονιακή
επέλαση, την απαξίωση της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης, τις μεγάλες ελλείψεις σε
στελεχιακό δυναμικό και πετύχαμε μαζί με
τους δημάρχους και με τους εργαζόμενους
στην ΠΚΜ την ανάρρηση μας στη δεύτερη
θέση (από την πέμπτη) στην απορρόφηση
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στο τέλος του
έτους. Και ασφαλώς αν κινούμασταν τότε
με «συντηρητική λογική» δεν επρόκειτο να
παρουσιάσει τώρα αυτά τα έργα η σημερι-
νή Διοίκηση και μάλιστα πραγματοποιών-
τας δύο απολογισμούς μέσα σε ένα μήνα»,
συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ανοδική πορεία
ξεκίνησε από την ημέρα που αναλάβαμε το
τιμόνι της αιρετής Περιφέρειας, τον Ια-
νουάριο του 2011 και επεκτάθηκε από την
1/1/13 από τη Διοίκηση των συνεχιστών
μας, η οποία βρήκε έργα εν εξελίξει (είτε
υπό κατασκευή είτε στο τελικό στάδιο έν-
ταξης τους στο ΕΣΠΑ). Υπενθυμίζω ακόμη
πως μέχρι το τέλος του 2010 και την καθιέ-
ρωση των αιρετών Περιφερειών την ευθύ-
νη υλοποίησης του ΕΣΠΑ είχαν οι Αποκεν-
τρωμένες Περιφέρειες και οι διορισμένοι
Περιφερειάρχες». Και κατέληξε: «Σε κάθε
περίπτωση, χαίρομαι γιατί η Διοίκηση Τζι-
τζικώστα βαδίζει στο δρόμο που χαράξαμε.
Είμαι βέβαιος πως και στο νέο ΕΣΠΑ 2014-
2020 η Κεντρική Μακεδονία θα είναι πρω-
ταθλήτρια».

Με φυλλάδια και πλακάτ ενημερώνουν οι εργαζόμενοι του
καζίνο Θεσσαλονίκης για τις «παραλείψεις των κυβερνώντων
σε βάρος τους». Όπως σημειώνουν «τα τελευταία χρόνια τα
γειτονικά καζίνο των συνόρων (Σκόπια, Βουλγαρία) αυξά-
νουν το μερίδιο αγοράς τους στη Β.Ελλάδα. Είναι σε θέση
να ανταγωνίζονται ασύμμετρα το καζίνο Θεσσαλονίκης
αφού:1. Έχουν πολύ μικρή έως ασήμαντη φορολογία ενώ
εμείς, μεταξύ άλλων φόρων, πληρώνουμε φόρο 34% επί
των ακαθαρίστων εσόδων. 2. Δεν έχουν θεσμοθετημένο
εισιτήριο εισόδου (σε εμάς είναι 6 ευρώ) 3. Το κόστος ερ-
γασίας τους (μισθοδοσία) είναι σχεδόν το 1/10 του αντί-
στοιχου δικού μας κόστους (150 ευρώ έναντι 1.500 ευρώ)
4. Έχουν πρόσβαση σε πολύ χαμηλές τιμές για υπηρεσίες
και προϊόντα!». 

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι «η κυβέρνηση επιταχύνει το
κλείσιμο της επιχείρησής μας και την απώλεια των θέσεων εργα-
σίας μας αφού: 1.Αύξησε τη φορολογία κατά 2% στον τζίρο από
32% σε 34%. 2.Δεν επεμβαίνει στην ασυδοσία της επικοινωνίας
και διαφήμισης των συνοριακών καζίνο στα ραδιόφωνα, εφημε-
ρίδες, ταξί και διάφορα έντυπα της Β. Ελλάδος, ενώ βάζει περιο-
ριστικούς όρους ή απαγορεύει δικές μας διαφημιστικές ενέργει-
ες. 3. Επιτρέπει τη άνευ στοιχειώδους ελέγχου την καθημερινή
διέλευση των συνόρων, διευκολύνοντας ουσιαστικά την πρό-
σβαση στα καζίνο των γειτονικών χωρών, επιτρέποντας έτσι τον
αθέμιτο και άνισο ανταγωνισμό τους. Χρηματικές ροές κεφαλαί-
ων διέρχονται καθημερινά τα σύνορα ζημιώνοντας την Ελληνι-
κή οικονομία». 

Μάλιστα κάνουν ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας συγκε-
κριμένα μέτρα όπως 1. Άμεση έναρξη καθημερινών εντατικών
ελέγχων στα σύνορα από τις Αστυνομικές και Τελωνειακές αρ-
χές των εισερχομένων και εξερχομένων από και προς τις γειτο-
νικές χώρες.  2. Καθημερινός έλεγχος της τροχαίας. 3. Άμεση
δημιουργία διοδίων. Η καταβολή τέλους διοδίων θα αντισταθ-
μίσει κατά κάποιο τρόπο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της έλ-
λειψης εισιτήριου εισόδου ενώ θα αυξήσει παράλληλα τα έσοδα
του δημοσίου. 4. Άμεση απαγόρευση των αθέμιτων και παράνο-
μων διαφημίσεων από τα γειτονικά καζίνο και επιβολή αυστη-
ρών προστίμων σε όλα τα Ελληνικά ΜΜΕ που δεν θα συμμορ-
φωθούν με τη ισχύουσα νομοθεσία».

Τέλος, απαιτούν από την κυβέρνηση «να προβεί άμεσα στις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η σίγουρη κα-
τάρρευση της επιχείρησης και η συνακόλουθη απώλεια θέ-
σεων εργασίας, οδηγώντας αναπόφευκτα στην ανεργία.
Διαμαρτυρόμαστε και εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για
την εγκληματική απραξία της κυβέρνησης, η οποία παθη-
τικά παρακολουθεί τις μαζικές επισκέψεις των κατοίκων
της Βορείου Ελλάδος προς τα καζίνο των συνόρων».

«Η απραξία της 
κυβέρνησης… μας στέλνει 
στα καζίνο των Βαλκανίων»



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
Ο λόγος φυσικά για τις πωλήσεις προϊόντων μέσα

από μακροσκελή τηλεοπτικά σποτ, τα οποία εδώ και αρ-
κετά χρόνια πλέον προβάλλονται πια σε prime time τηλε-
οπτικές ζώνες, ελλείψει εσόδων από διαφημίσεις προ-
ϊόντων που προβάλλονταν την εποχή των «παχέων αγε-
λάδων». Μαγειρικά σκεύη που υπόσχονται στην νοικο-
κυρά μια ξεκούραστη ζωή στο βασίλειο της κουζίνας της,
ελιξίρια υγείας που γιατρεύουν χρόνιες παθήσεις που
δεν μπόρεσε η συμβατική ιατρική, εντυπωσιακά κοσμή-
ματα, μέχρι και το πιο εξεζητημένο «γκάτζετ». 

Όλα αυτά βέβαια πωλούνται πλέον με εναλλαγή πλά-
νων και ανθρώπων της διπλανής πόρτας που μαρτυρούν
τη λειτουργικότητα του προϊόντος, την ώρα που ο μεγα-
λύτερος πειρασμός υπάρχει στην τιμή. Ποσά που αντα-
ποκρίνονται στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα κατα-
ναλωτή της κρίσης, προσφορές όπως «δύο στην τιμή του
ενός», δελεάζουν καθημερινά χιλιάδες Έλληνες κατανα-
λωτές που σπεύδουν στο τηλέφωνο για να μην χάσουν
την ευκαιρία. Όμως, οι πωλήσεις εξ αποστάσεως τα τε-
λευταία χρόνια δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ρο-
δοπέταλα. Δεν είναι λίγες οι φορές που καταναλωτές εί-
ναι δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα

που τους παρέχονται, θεωρώντας εαυτούς αδικημένους
γιατί «άλλο είδαν και άλλο έλαβαν».
Το «κόλπο» της απόκλισης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας
Καταναλωτών, Νίκο Τσεμπερλίδη οι καταγγελίες για πε-
ριπτώσεις τηλεπωλήσεων δεν είναι οι ίδιες στον αριθμό
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού παλαιότερα οι
καταναλωτές πείθονταν πιο εύκολα από τέτοια σποτ. «Οι
τηλεπωλήσεις στη χώρα μας χαρακτηρίζονται από την
πώληση ενός προϊόντος σε πολύ χαμηλή τιμή από την
υποτιθέμενη αρχική, οπότε πάντοτε υπάρχουν σχετικά
ζητήματα που αφορούν καταναλωτές που θεωρούν ότι
αδικήθηκαν από την πώληση ενός προϊόντων που μπο-
ρεί να είδαν σε τηλεοπτικό σποτ», εξηγεί ο πρόεδρος του
ΚΕΠΚΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα τα τελευταία χρόνια όπου καταναλωτές καταγγέλλουν
ότι παραπλανήθηκαν από προϊόν στην τηλεόραση είναι
τα χρυσαφικά, από τα οποία προκύπτουν θέματα όσον
αφορά την ποιότητα τους. «Έχουν υπάρξει καταγγελίες
ότι βαφή του επιχρυσωμένου κοσμήματος έχει μείνει πά-
νω στο δέρμα για παράδειγμα. Ωστόσο η διαφήμιση έλε-
γε ξεκάθαρα ότι το προϊόν είναι επιχρυσωμένο και όχι
χρυσό», επισημαίνει ο κ. Τσεμπερλίδης. Όπως λέει μάλι-

στα στο να μη δίνει σημασία ο καταναλωτής σε τέτοιες λε-
πτομέρειες παίζουν ρόλο δύο πράγματα. Το πρώτο είναι
η παραπλάνηση στη διαφορά της τιμής. Παρουσιάζεται
δηλαδή το οποιοδήποτε προϊόν, με μια τιμή οφθαλμοφα-
νώς εξευτελιστική, ενώ παράλληλα αναφέρεται η αρχική
υψηλότατη τιμή η τεκμηρίωση της οποίας είναι αμφίβο-
λη. Έτσι δημιουργείται η εντύπωση σε πολλούς κατανα-
λωτές ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία και προχω-
ρούν σε αγορά του προϊόντος. Δυστυχώς η έλλειψη παι-
δείας, το ελεύθερο εμπόριο και ο τζίρος από την τηλεο-
πτική διαφήμιση δημιουργούν μια κατάσταση που δεν θα
έπρεπε να υπάρχει», τονίζει ο Νίκος Τσεμπερλίδης. Όσο
για το δεύτερο παραπλανητικό στοιχείο στις τηλεπωλή-
σεις, είναι τα υψηλά έξοδα αποστολής. Γιατί μπορεί το
προϊόν να εμφανίζεται ως «value for money», όμως πολ-
λοί ξεχνούν ότι τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πε-
λάτη. «Μάλιστα εταιρείες τηλεπωλήσεων επιλέγουν εται-
ρείες παράδοσης με υψηλά τιμολόγια για την περίπτωση
όπου τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη», εξηγεί ο πρό-
εδρος του ΚΕΠΚΑ. 

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση καταναλώτριας το
2014 που κατήγγειλε στο ΚΕΠΚΑ ότι προχώρησε στην αγο-
ρά σετ από κατσαρόλες, αξίας 100 ευρώ μέσω εκπομπής τη-
λεπώλησης. Όταν παραδόθηκαν οι κατσαρόλες, διαπίστω-
σε ότι δεν ήταν της ποιότητας, που περίμενε. Ζήτησε, άμεσα,
να επιστραφούν οι κατσαρόλες και να πάρει τα χρήματά της,
όπως ορίζει ο νόμος. Η εταιρία, ισχυρίστηκε ότι δεν ευθύνε-
ται. Απαιτούσε την παρακράτηση των εξόδων αποστολής
ύψους 25 ευρώ. Με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ, η εταιρία
επέστρεψε, στην καταναλώτρια, όλο το ποσό. 
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Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που στην τηλεόραση η διακοπή για διαφημίσεις δεν
σημαίνει ότι οι τηλεθεατές θα δουν τη διαφήμιση ενός αυτοκινήτου ή ενός καταναλωτικού
δανείου, μιας και η οικονομική κρίση και δυσπραγία έχει ευνοήσει έναν άλλο κλάδο που
επί πολλά χρόνια ζούσε στην αφάνεια της μεταμεσονύκτιας ζώνης και των επαρχιακών τη-
λεοπτικών σταθμών.

Ποιοι και 
πως ελέγχουν

τις εταιρείες
τηλεπωλή-

σεων;

Οι πιο συχνές «παγίδες» 
των… τηλεπωλήσεων



Δικαίωση στο 80%
Το 2004 το υπουργείο Ανάπτυξης αποκτά ένα χρήσι-

μο «εργαλείο», την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του
Καταναλωτή. Σκοπός είναι να λειτουργεί ως ξωδικαστικό
όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών δια-
φορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό
της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητές του. Στην εποπτεία της Αρχής
υπάγονται και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που
εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του
Συνηγόρου  Νεκτάριο Μακριδάκη σπάνια θα διαχωρι-
στεί μια περίπτωση εξαπάτησης καταναλωτή από τηλε-
πώληση από μια περίπτωση που αναφέρεται στην αγορά
προϊόντος από ένα συμβατικό κατάστημα. «Έτσι όπως και
σε κάθε περίπτωση που καταναλωτής θα καταγγείλει κά-
τι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή αναλαμβάνει τον ρόλο
του διαμεσολαβητή με οποιαδήποτε επιχείρηση είναι
στις αρμοδιότητες της αρχής. Μετά την καταγγελία διαβι-
βάζουμε στην επιχείρηση το αίτημα της εξωδικαστικής
επίλυσης. Στη συνέχεια καλούνται στα γραφεία του Συνη-
γόρου και οι δύο πλευρές, με στόχο να επιτευχθεί ένας
συμβιβασμός προς όφελος του καταναλωτή εάν είναι δυ-
νατόν», εξηγεί στην Karfitsa ο κ. Μακριδάκης. Σύμφωνα
με τα στατιστικά στοιχεία της αρχής ένα 80% των περι-
πτώσεων λήγουν με συμβιβασμό υπέρ του καταναλωτή.
«Είναι λογικό το τηλεφωνικό εμπόριο, όπως και το ηλε-
κτρονικό να έχουν καταναλωτές που θεωρούν ότι δεν εί-
χαν τις υπηρεσίες που η εκάστοτε επιχείρηση υποσχόταν
ότι θα παρείχε. Ωστόσο υπάρχει νομοθεσία που αναφέ-
ρει το πώς πρέπει να γίνονται οι εξ αποστάσεως πωλή-
σεις και οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ακολου-
θούν αυτή τη γραμμή», τονίζει ο κ. Μακριδάκης. 
Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Τα προϊόντα των τηλεπωλήσεων στην συντριπτική
τους πλειοψηφία εισάγονται και μάλιστα σε σημαντικές
ποσότητες από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον αντιπρό-
εδρο της εκτελεστικής επιτροπής της Ομοσπονδίας Τε-
λωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος Θεοδόση Κρέτση, συγ-
κεκριμένα προϊόντα εκτελωνίζονται είτε στον Πειραιά,
είτε στη Θεσσαλονίκη, αφού έρχονται σε μεγάλες ποσό-
τητες από χώρες του εξωτερικού. «Υπάρχουν συγκεκρι-
μένες διατάξεις σχετικά με το πώς πρέπει να ελέγχονται
συγκεκριμένα προϊόντα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες
μας. Για παράδειγμα προϊόντα όπως παιχνίδια ή ηλεκτρι-
κές συσκευές πρέπει αν ελέγχονται για το εάν έχουν την
ένδειξη CE, αλλιώς θεωρούνται επικίνδυνα. Μεγάλη
προσοχή δίνεται στα πλαστικά προϊόντα ή τέλος πάντων
σε ό,τι περιέχει πλαστικό. Αυτό γίνεται διότι το πλαστικό
μπορεί να έρχεται σε επαφή είτε με το ανθρώπινο σώμα,
είτε με τρόφιμα, οπότε αποστέλλεται δείγμα στο χημείο
προκειμένου να ελεγχθεί για την ύπαρξη καδμίου», επι-
σημαίνει ο κ. Κρέτσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έμφαση που δί-
νεται  στις πλαστικές σακούλες, αφού σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι έγχρωμες και πρέπει να εξετάζονται για το εάν
έχουν ουσίες όπως το κάδμιο που προαναφέρθηκε και
άλλες ουσίες, μιας και η πλειοψηφία τους έρχεται σε επα-
φή με τρόφιμα, ή με είδη ένδυσης, τα οποία στη συνέχεια
έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο.
Τι συμβαίνει με σκευάσματα

Εκτός των επινοήσεων που κάνουν τα πάντα, από το
«ρεπερτόριο» των τηλεπωλήσεων δεν θα μπορούσαν να
λείπουν και σκευάσματα, που παρουσιάζονται ως η λύση
για την ίαση πάσας νόσου. Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση υαλουρονικού οξέως. Όπως εξηγεί ο γραμματέας
του Φαρμακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσης
Ευγενίδης, «η αγορά πόσιμου υαλουρονικού οξέως, δεν
χρειάζεται ιατρική συνταγή γιατί είναι συμπλήρωμα δια-
τροφής».  Τα συγκεκριμένα προϊόντα, εκτός των φαρμα-
κείων, μπορεί ο καθένας να τα προμηθευθεί  είτε μέσω
εκπομπής τηλεπώλησης είτε μέσω του διαδικτύου. Σύμ-
φωνα με τον κ. Ευγενίδη, τα συμπληρώματα διατροφής
κυκλοφορούν με γνωστοποίηση του Εθνικού Οργανι-
σμού Φαρμάκων. «Δεν πρόκειται για έγκριση, αλλά για
γνωστοποίηση, κάτι που σημαίνει ότι ο ΕΟΦ ενημερώνε-
ται για τη σύνθεση του προϊόντος». Το ζήτημα βέβαια ποτ
ανακύπτει σε αυτήν την περίπτωση, είναι όχι εάν το προ-
ϊόν αυτό καθαυτό είναι επιβλαβές από το οργανισμό, αλ-
λά  τρόπος της προμήθειας του. Σύμφωνα με τον γραμμα-
τέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, «οι κα-
ταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα
προϊόντα που κυκλοφορούν μέσω τηλεπωλήσεων ή δια-
δικτύου. Καλό θα ήταν να τα προμηθεύονται από τον
φαρμακοποιό τους ο οποίος μπορεί να τους δώσει και
χρήσιμες συμβουλές», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

#AGORAONLINE_Karfitsa
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Τι αναφέρει η ευρωπαϊκή νομοθεσία
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τη διαφήμι-

ση, που παραπλανά ή εξαπατά τους καταναλωτές.
Επιπλέον, στην περίπτωση τηλεπωλήσεων, αγορών
δι’ αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου, οι πωλητές
πρέπει να είναι ειλικρινείς και έντιμοι μαζί μας. Βά-
σει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένοι
να μας παρέχουν κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με το
ποιοι είναι, τι πωλούν, πόσο κοστίζει (συμπεριλαμ-
βανομένων των φόρων και του κόστους της παράδο-
σης) και σε πόσο χρόνο θα μας παραδώσουν το προ-
ϊόν. Οι εταιρείες δανειοδότησης και έκδοσης πιστω-
τικών καρτών υποχρεούνται, βάσει της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, να μας παρέχουν, γραπτώς, κάθε στοι-
χείο, σχετικό με τη συμφωνία πίστωσης, που συνά-
πτουμε. Σε αυτό, πρέπει να περιλαμβάνονται πληρο-
φορίες σχετικές με τον τόκο που καταβάλλουμε, τη
διάρκεια ισχύος της συμφωνίας και τον τρόπο, με
τον οποίο μπορούμε να την καταγγείλουμε.

Η γραβάτα της Αριστεράς

του Νίκου 
Νυφούδη*

Είναι κάποιες στιγμές που σε καθορίζουν. Και
σε χαρακτηρίζουν. Κοιτώντας λοιπόν πέντε
χρόνια πίσω μετράω στιγμές. Από τον θρίαμβο
των δημοτικών εκλογών του 2011, την επανε-
κλογή του Σπύρου Βούγια στην Βουλή των Ελ-
λήνων - πολιτικού μου μέντορα και αγαπημέ-
νου φίλου - μέχρι την ατυχή κι όχι μόνο για μέ-
να, μη εκλογή μου για 39 σταυρούς στις Εθνι-
κές εκλογές του 2015.

Είχα την τύχη και την ευτυχία, εντελώς τυχαία,
να γνωριστώ με τον Σπύρο Βούγια κάπου το κα-
λοκαίρι του 2007. Μέσα στα χρόνια αλλά και
στην προσπάθειά μου να αναλύσω τα λάθη αυ-
τής της Αριστεράς ο Σπύρος υπήρξε καθοριστι-
κός παράγοντας. Γνήσια Αριστερός στην ψυχή,
εκσυχρονιστής και πάντα συνεπής στα λόγια
του. Ο Σπύρος έχει αρχές. Ακόμα και η φυγή
του από τον Συνασπισμό είχε κριτήρια εθνικής
συστράτευσης υπό τον μεγάλο μεταρρυθμιστή
Κώστα Σημίτη.

Στα χρόνια αυτά, λοιπόν ποτέ δεν μας πέρασε
από το μυαλό να εκμεταλλευτούμε τη θέση του
Σπύρου για προσωπική τοποθέτησή μου σε
οποιοδήποτε φορέα. Που πιθανότατα να έκανε
καλό στο πολιτικό μου μέλλον. Πάντα οι προτά-
σεις του ήταν βάση των ικανοτήτων τού κάθε
υποψηφίου για την κάθε θέση που προέκυπτε.
Μάλιστα, παραιτήθηκα, όπως όριζε ο νόμος,
όταν κλήθηκα για τη στρατιωτική μου θητεία,
από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του
προσωπικού του γραφείου χωρίς να σκεφτούμε
ποτέ ότι πιθανότατα δεν θα το ανακαλύψει κα-
νείς. Θυμάμαι λοιπόν τον Σπύρο να μου λέει ότι
αυτή είναι η δική σου παρακαταθήκη. Να μην
φοβάσαι ένα δελτίο τύπου του προσωπικού σου
αντιπάλου που θα ξεσκεπάσει το μυστικό σου.
Να μην εξαρτάσαι γενικώς. Η ελεύθερη πολιτι-
κή βούληση του πολιτικού άλλωστε, παύει τότε.
Όταν εξαρτάσαι.

Βλέπω λοιπόν αποσβολωμένος στο σήμερα αν-
θρώπους που εκτιμούσα, να συνωστίζονται στο
χαλάκι της εξώπορτας για μια θέση στον ήλιο.
Είναι η κρίση που δεν έχει πια δουλειές; Είναι
το σήμερα και η ανάγκη για προβολή; Είναι το
αύριο που μοιάζει αβέβαιο; Από τον πρώην
Πρύτανη που μετά την Κρατική Τηλεόραση 3
οδηγείται στο Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και
λιγότερο επώνυμα στελέχη όλοι αναζητούν μια
θέση στον ήλιο. Ασχέτως αντικειμένου και υπο-
κειμένου.

Είμαι σίγουρος λοιπόν πια στα 35 μου, πως αυ-
τό που σε καθορίζει στην κοινωνία, το μυαλό
των ανθρώπων και στον ίδιο σου τον εαυτό εί-
ναι το να μην βάζεις τις αξίες σου σε ρίσκο. Θα
υπάρχει πάντα η Αριστερά του Βούγια και η
Αριστερά του Αλέξη.

Άλλωστε ο πιο αυστηρός κριτής θα είναι πάντα
αυτός ο καθρέφτης. Που μας κοιτάζει αμείλι-
κτος. Απέναντί μας.

*Ο κ. Νυφούδης είναι επιχειρηματίας και 
πολιτευτής με το «Ποτάμι»
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Το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη στις εκλογές
του Σεπτεμβρίου κατέγραψε ένα από χαμηλό-
τερα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα. Τι σκο-
πεύετε να κάνετε για να αλλάξει το κλίμα; 

Η ανασύνθεση των οργανώσεων με τη συμμε-
τοχή νέων και παλαιοτέρων μελών καθώς και η
δημιουργία ενός νέου μητρώου αποτελούν ήδη τα
πρώτα αποφασιστικά βήματα για την οργανωτική
και πολιτική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ Θεσσα-
λονίκης. Το κλίμα αλλάζει. Οι πολίτες, μετά την
συνειδητοποίηση της εξαπάτησης και της ολοκλη-
ρωτικής κατάρρευσης των ψευδών υποσχέσεων
του ΣΥΡΙΖΑ, κατανοούν πλέον την υπεύθυνη στά-
ση που τήρησε η παράταξη τα προηγούμενα χρό-
νια. Είμαι αισιόδοξος για την προσπάθεια που κά-
νουμε.

Η κ. Γεννηματά πρόσφατα διέγραψε τον
Λεωνίδα Γρηγοράκο. Όλοι γνωρίζουμε τις
σχέσεις του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι
«ο κ.Γρηγοράκος είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ».
Μήπως ο τελικός αποδέκτης αυτής της δια-
γραφής ήταν ο κ. Βενιζέλος;

Η προσέγγιση αυτή απέχει πολύ από την
πραγματικότητα και αδικεί ιστορικά και πολιτικά
τόσο την κ. Γεννηματά όσο και τον κ. Βενιζέλο, κα-
θώς η διαγραφή ενός βουλευτή από την κοινο-
βουλευτική ομάδα αφορά πρώτιστα τον ίδιο αλλά
και ολόκληρη την κοινωνία.

Τελικά με τη ΝΔ σας χωρίζει… άβυσσος;
Τι λένε τα τοπικά στελέχη για την εκλογή Μη-
στοτάκη; Υπάρχουν ΠΑΣΟΚοι που κλείνουν
το μάτι στη ΝΔ; 

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το ΠΑΣΟΚ, η Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη έχει ιστορικό χρέος να
είναι μετωπικά αντίθετο στον νεοφιλελευθερι-
σμό, στην συντήρηση και τον λαϊκισμό από όποι-
ες πολιτικές ή άλλες δυνάμεις και αν εκπορεύον-
ται. Η αλλαγή ηγεσίας στην Δεξιά δεν αρκεί για να
την καθαγιάσει, για να την καταστήσει προοδευτι-
κό πόλο. Ποτέ δεν αρκούσε άλλωστε. Πολύ δε πε-
ρισσότερο όταν επικεφαλής της είναι ο ακραία νε-
οφιλέλευθερος κ. Μητσοτάκης ο οποίος εμφανί-
ζεται σήμερα ως μετριοπαθής. Θυμίζω ότι και αυ-
τός όπως και όλη η ΝΔ καταψήφιζε κάθε μεταρ-
ρυθμιστική προσπάθεια την περίοδο 2010-2011.

Στο προσκλητήριο της κ. Γεννηματά για τη
δημιουργία ενός νέου πόλου, ποιες δυνάμεις
πρέπει να συμμετέχουν; Ο κ. Παπανδρέου
πρέπει να  λάβει πρόσκληση; 

Η πρωτοβουλία της προέδρου βρίσκεται στην
απόλυτα ορθή κατεύθυνση και σε μια οικονομική
και πολιτική συγκυρία ιδιαίτερα ευαίσθητη και
εξαιρετικά κρίσιμη για την χώρα. Σ’ αυτό το προ-
σκλητήριο δεν χωρούν αποκλεισμοί. Αντίθετα
κανείς δεν περισσεύει. Και ήδη η πρόεδρος το

έχει απευθύνει όχι μόνο στον κ. Παπανδρέου αλ-
λά και σε όλες τις προσωπικότητες, τις κινήσεις
και τους πολιτικούς φορείς που έχουν χρέος με
προοδευτικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό να
συμπαραταχθούν απέναντι στον νεοσυντηρητι-
σμό της ΝΔ και τον λαϊκιστικό καταστροφικό κυ-
βερνητισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

Συμφωνείτε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο
για διάλυση των συστατικών κομμάτων
μιας ευρύτερης κεντροαριστερής παράτα-
ξης (δηλαδή και του ΠΑΣΟΚ) και πως
σας βρίσκει η πρότασή του να συμμετέχει
στις διεργασίες και η Ένωση Κεντρώων; 

Η δημιουργία της Σύγχρονης Κεντροαρι-
στεράς απαιτεί βαθιές διεργασίες με κυρίαρ-
χα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν νομίζω ότι
ενδιαφέρει τον απλό πολίτη η διαδικασία αλ-
λά η ουσία. Και στην πολιτική ισχύει ο κανό-
νας της φύσης. Τα κενά καλύπτονται. Σας εί-
πα και πριν ότι η συμμετοχή όλων όσων αυ-
τοπροσδιορίζονται μεταξύ της συντηρητικής
νεοδεξιάς και της αναχρονιστικής και καιρο-
σκοπικής αριστερές είναι αναγκαία προϋπό-
θεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Κα-
νείς δεν μπορεί να εξαναγκασθεί να συμμετά-
σχει και κανείς δεν πρέπει a priori να απο-
κλεισθεί. Είναι θέμα που αφορά τον καθένα
μας ξεχωριστά. Την ευθύνη που αισθάνεται
ότι έχει. Χωρίς προσωπικούς όρους και προ-
απαιτούμενα. Αυτό ισχύει για όλους ανεξαι-
ρέτως.

Πόσο δύσκολο είναι να… διοικείς ένα
κόμμα που είχε 45% και σήμερα βρίσκεται
στο… 5%; 

Η διοίκηση ενός δυναμικού πολιτικού οργα-
νισμού όπως το ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη δεν
σχετίζεται με τα εκλογικά ποσοστά αλλά με τις
πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και
την συμμετοχή  στα καθημερινά προβλήματα των
συμπολιτών μας.

Το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση σχηματισμού
κυβέρνησης συνεργασίας θα πρέπει να συμ-
μετάσχει στο κυβερνητικό σχήμα ή η… νομή
της εξουσίας θα είναι και η ταφόπλακά του; 

Το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία έξι χρόνια κράτησε με
αυτοθυσία όρθια την χώρα. Επέδειξε υπευθυνό-
τητα και πατριωτισμό σηκώνοντας και βάρη που
δεν του αναλογούσαν. Τώρα όλοι το αντιλαμβά-
νονται αυτό. Η συμμετοχή του σε όποια κυβέρνη-
ση ποτέ δεν είναι αυτοσκοπός και δεν την θεωρώ
ούτε επιβεβλημένη, ούτε αναγκαία. Η προσφορά
στον τόπο, η πολιτική και οικονομική σταθερότη-
τα, ασφάλεια και ευρωπαϊκή προοπτική της χώ-
ρας είναι αυτή και μόνη που θα καθορίσει τον ρό-
λο που θα διαδραματίσει η παράταξη στις επερχό-
μενες εξελίξεις.

Για τις διεργασίες που συντελούνται στο χώρο της Κεντροαριστεράς μετά και το…
δημόσιο προσκλητήριο της Φώφης Γεννηματά υπέρ της δημιουργίας του κεν-
τρώου πόλου μιλά στην Karfitsa ο Χρίστος Βάρδας. Ο νέος γραμματέας της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι σε αυτή την προ-
σπάθεια πρέπει να συμμετέχουν όλοι, χωρίς αποκλεισμούς –ακόμα και ο Γιώργος
Παπανδρέου-, εξαπολύει επίθεση στη ΝΔ και τον νέο αρχηγό της αποκαλώντας
τον Κυριάκο Μητσοτάκη «νεοφιλελεύθερο» και απαντά εάν τη Χαριλάου Τρικού-
πη με την Λεωφόρο Συγγρού τους χωρίζει μια… άβυσσος! 

«Ο νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης
εμφανίζεται ως… μετριοπαθής» 

Ο νέος 
γραμματέας

ΠΑΣΟΚ 
Θεσσαλονίκης,
Χρίστος Βάρδας

μιλά στην
Karfitsa
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Tο ασφαλιστικό μπορεί να «ρίξει» την κυβέρνη-
ση; Θα υπάρξουν απώλειες για την κυβερνητική
πλειοψηφία; Αρκούν τρεις βουλευτές και ήδη ορι-
σμένοι προεξοφλούν πως δεν θα ψηφίσουν!

H κυβέρνηση διαθέτει μια επαρκή πλειοψηφία και
εκτιμώ ότι δε θα υπάρξουν απώλειες, καθώς κάθε ένας
από εμάς που ψηφίζει για το ασφαλιστικό, οφείλει να έχει
το ακόλουθο κατά νου: Ψηφίζει όχι μόνο για το ασφαλι-
στικό αλλά επίσης και για την ομαλή συνέχιση της λει-
τουργίας της οικονομίας, τη χρηματοδότησής της κ.λπ.
Το ασφαλιστικό όμως απαιτεί  τη συναίνεση ευρύτερων
δυνάμεων, διότι, εκτός των άλλων, θέτει τις βάσεις για να
αντιμετωπιστούν παθογένειες που έπρεπε να είχαν αντι-
μετωπιστεί προ πολλού. Η κυβέρνηση είναι ανοικτή στη
συζήτηση με όλες τις κοινωνικές ομάδες για την διαμόρ-
φωση ενός ασφαλιστικού συστήματος δίκαιου και βιώσι-
μου και με τις ελάχιστες δυνατές υπερβολές. Αλλά οι πε-
ριορισμοί που αντιμετωπίζουμε είναι γνωστοί. Επιπλέον
υπάρχουν  τρόποι, που μπορούν να απαλύνουν τα βάρη
ενός δύσκολου για τους πολίτες ασφαλιστικού συστήμα-
τος. Ο διάλογος μπορεί να θεραπεύσει πολλά προβλήμα-
τα, αρκεί μην είναι προσχηματικός.

Πολλές φορές έχετε μιλήσει για αναπτυξιακό
ΣΟΚ στην χώρα. Πώς θα γίνει αυτό όταν η κυβέρνη-
ση διώχνει επενδύσεις όπως είναι αυτή στις Σκου-
ριές Χαλκιδικής, φορολογεί επιπλέον τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αναγκάζει επιχειρήσεις να με-
ταναστεύσουν σε γειτονικές χώρες που θεωρούνται
«φορολογικοί παράδεισοι»; 

Η χώρα πράγματι χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ για
να ξεπεράσουμε τις υφεσιακές πτυχές της συμφωνίας. Να
σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε και να δράσουμε εκτός των
συμβατικών πλαισίων διαχείρισης. Δεν μιλάμε μόνο για
κινητοποίηση χρηματικών πόρων αλλά για μια ευρύτερη
κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, παραγωγικού δυνα-
μικού, αποθέματος ιδεών και συνδυασμού σωστών και
αποτελεσματικών διοικήσεων και δημόσιων υπηρεσιών
με την ιδιωτική και κοινωνική πρωτοβουλία. Βασικό
στοιχείο είναι η απλοποίηση και η σταθερότητα του επεν-
δυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από:
• Απλούστευση του φορολογικού μας συστήματος, που
πρέπει να ολοκληρώνεται σε 50 σελίδες. Σταθερότητα
των φορολογικών νόμων με προοπτική δεκαετίας. Στο-
χευμένα φορολογικά κίνητρα για την ίδρυση νέων και
καινοτόμων επιχειρήσεων.
• Απλούστευση της αδειοδότησης για εγχώριες και για ξέ-
νες επενδύσεις, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία της

αδειοδότησης σε 6-8 μήνες το μέγιστο, σε ένα πρώτο στά-
διο.

Η κρίση χρέους αντιμετωπίζεται με μεγάλα επενδυτι-
κά σχέδια. Έτσι μεγάλες επενδύσεις σε εμπορεύσιμα αγα-
θά και υπηρεσίες, αναδεικνύοντας παράλληλα τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη χώρα, θα
αποφέρουν πολλά φορολογικά έσοδα, ικανά να καλύ-
ψουν μεγάλο ύψος των τόκων που οφείλουμε και κατόπιν
των χρεολυσίων. Χρηματοοικονομικές προσεγγίσεις του
προβλήματος μπορεί να δίνουν ανάσες αλλά σίγουρα δεν
αποτελούν διεξόδους για 1,5 εκατ. ανέργους. Οι λύσεις
θα έρθουν μόνο από τη δημιουργία πλούτου μέσω μεγά-
λων, καινοτόμων, αναπτυξιακών έργων, που θα δημι-
ουργήσουν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση δεν διώχνει καμία επένδυση, ούτε
αναγκάζει καμία επιχείριση να μεταναστεύσει σε φορο-
λογικούς «παραδείσους». Το φορολογικό καθεστώς που
ισχύει στις γειτονικές μας χώρες είναι γνωστό και δεν
διαμορφώθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι μια κατάστα-
ση που είναι γνωστή από τα προηγούμενα χρόνια. Ως
προς την επένδυση στις Σκουριές, εδώ αξίζει να σημει-
ωθεί το εξής. Υπάρχουν συμβάσεις με εταιρίες, που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως λεόντειες συμβάσεις,
εμπεριέχοντας όρους μοναδικούς στον πλανήτη. Και δεν
αναφέρομαι σε όρους που αφορούν στα οικολογικά προ-
βλήματα. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Διεθνώς, στα ευνο-

μούμενα κράτη, τα δικαιώματα που εισπράττει ένα κράτος
από την εκμετάλλευση του χρυσού του, που εξορύσσεται
από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες κυμαίνονται από   2%
έως 21%. Στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα δικαιώματα εί-
ναι 0%.! Χρειάζεται να συνεχίσω ακόμη περισσότερο;
Στη Βουλή κατ’ επανάληψη τόνισα ότι στην Ελλάδα δεν
γίνονταν ιδιωτικοποιήσεις αλλά δωροδοποιήσεις. Ο
όρος αυτός δεν είναι δικός μου, άλλα του Ζ. Στίγκλιτζ, του
γνωστού Νομπελίστα οικονομολόγου. 

Συνεργαστήκατε στο υπουργείο με τον Γιάνη Βα-
ρουφάκη. Αλήθεια, γνωρίζατε όλα αυτά που πρό-
σφατα αποκάλυψε περί PLAN X, εισβολής στο ΔΝΤ
αλλά και τα δημοσιεύματα ότι τα νέα νομίσματα θα
τυπώνονταν στην Αυστραλία; Και εάν ναι, ενημερώ-
σατε τον Πρωθυπουργό; 

Φυσικά δεν γνώριζα τίποτα από αυτά που αποκάλυψε
ο πρώην υπουργός Οικονομικών και αυτά που φημολο-
γούνται αλλά επίσης δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η
πραγματική διάσταση αυτών των αποκαλύψεων. Αλλά σε
τελική ανάλυση όλα αυτά αποτελούν παρελθόν και δεν
απασχολούν σήμερα την κυβέρνηση, θα κριθούν από
την ιστορία.

Ο κίνδυνος για GREXIT υπάρχει ακόμα; 
Η συζήτηση περί GREXIT έχει κλείσει προ πολ-

λού.
Εκτός από το θερινό Ελληνικό Νταβός και το

σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη του Ολύμ-
που, τι άλλο σχεδιάζετε; Σε ό,τι αφορά το πρώτο
έχετε προσεγγίσει επενδυτές και εάν ναι, πότε
εκτιμάτε πως θα είναι έτοιμο το «Νησί»; 

Με δεδομένη την ανάγκη της χώρας για προσέλ-
κυση επενδύσεων αναζητούμε, πέραν των διαδικα-
σιών που ήδη δρομολογούνται στο πλαίσιο Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων, προτάσεις και ιδέες που θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα θετικό επενδυτι-
κό κλίμα σε όλο το φάσμα της οικονομικής, πολιτι-
στικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται και η ιδέα πρωτοβουλίας πολιτών
για την δημιουργία ενός project για το «Νησί του Πο-
λιτισμού». Η πρωτοβουλία προτείνει την μετατροπή
της Νήσου Αιγιλείας στον Ευβοϊκό Κόλπο, σε ένα
σύγχρονο, Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο. Ανακοι-
νώσαμε προ μηνών αυτήν την ιδέα και ήδη έχει αρ-
χίσει να «περπατάει». Το συζητάμε με όλους όσους
μπορούν να συμμετάσχουν τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό της χώρας και σύντομα ελπίζω ότι
θα υπάρξουν εξελίξεις. Το σημαντικό στην ιδέα του
νησιού είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισμού. Το ύψος της εν λόγω
επένδυσης εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 1,6
δις. ευρώ, και το ποσόν θα συγκεντρωθεί από χορη-
γίες και τις συνεισφορές των χώρων μελών της Παγ-
κόσμιας Πολιτιστικής Οικογένειας, που θα προ-
σκληθούν και θα αποφασίσουν να εγκατασταθούν
στο Νησί. Ήδη την ιδέα του Νησιού έχουν αγκαλιά-
σει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Οικονο-
μικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα οποία θα συνδρά-
μουν στην υλοποίηση του.

Πότε θα υπάρξει άρση των capital controls; Εί-
ναι εφικτός ο στόχος του πρώτου εξαμήνου του
2016;

Θα πρέπει πρώτα να επισημάνουμε ότι ήδη τα capital
controls έχουν χαλαρώσει σε μεγάλο βαθμό, από την αρ-
χική τους επιβολή, και συνεχίζουν να χαλαρώνουν μει-
ώνοντας σημαντικά τις επιπτώσεις στην πραγματική οι-
κονομία. Είναι πολύ πιθανόν να αρθούν πολύ νωρίτερα
απ’ ότι προβλεπόταν. 

Βέβαιος ότι η κυβέρνηση δεν θα «πέσει» και
πως το ασφαλιστικό θα «περάσει» εμφανίζε-
ται ο υφυπουργός Εξωτερικών. Μιλώντας
στην Karfitsa ο Δημήτρης Μάρδας ζητά τη συ-
ναίνεση και των άλλων πολιτικών δυνάμεων
στην ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδί-
ου. Ο κ. Μάρδας αναφέρεται στην αναγκαιό-
τητα  για  απλούστευση του φορολογικού συ-
στήματος και της αδειοδότησης ξένων επιχει-
ρήσεων προκειμένου να έρθουν επενδύσεις
στη χώρα μας, αναφέρεται στην προσπάθειά
του να δημιουργηθεί θερινό Νταβός στην Ελ-
λάδα και σχολιάζει τις πρόσφατες αποκαλύ-
ψεις του Γιάνη Βαρουφάκη. Τέλος, εκτιμά ότι
τα capital controls μπορεί να αρθούν νωρίτε-
ρα από ότι προβλέπεται. 

Ο υφυπουργός
Εξωτερικών 
Δημήτρης 

Μάρδας μιλά
στην Karfitsa 

«Το ασφαλιστικό απαιτεί συναίνεση
ευρύτερων δυνάμεων» 



του Βαγγέλη Στολάκη
Η… τάση αυτή μάλιστα του δημάρχου Θεσσαλονίκης

να είναι ο αποκλειστικός συνομιλητής κυβερνητικών πα-
ραγόντων έχει δημιουργήσει και στο παρελθόν ζητήματα
και προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους δημάρ-

χους του νομού. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιάννης
Μπουτάρης εκτός από αποδέκτης παραπόνων έγινε και
αποδέκτης συστάσεων από το συνδικαλιστικό όργανο
των δημάρχων της περιοχής, την Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ήταν ενήμερος; 
Αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης εκτι-

μούν μάλιστα ότι ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ενήμερος
από τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό για την επιλογή
του πρώην στρατοπέδου «Αναγνωστοπούλου» στην πε-
ριοχή της Σίνδου, όπου αναμένεται να φιλοξενήσει σε
πρώτη φάση 500 πρόσφυγες και στη συνέχεια ο αριθμός
των τελευταίων θα αυξηθεί σε 4.000. Τότε, μετά το πέρας
της συνάντησης των δυο ανδρών (27 Ιανουαρίου 2016)
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις
στους δημοσιογράφους και αρκέστηκε να κάνει ένα… βή-
μα πίσω από τον Γιάννη Μουζάλα. Στη σύσκεψη με τον
υπουργό συμμετείχαν και άλλα στελέχη της δημοτικής
παράταξης του Γιάννη Μπουτάρη, η γραμματέας του δη-
μοτικού συμβουλίου Ρία Καλφακάκου, η δημοτική σύμ-
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“Στα κάγκελα”  και... οι δήμαρχοι με τον
Μπουτάρη και τις πρωτοβουλίες του

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Γιάννης Μπουτάρης επιθυμεί να μετατραπεί σε…
Θεσσαλονικάρχη. Το τελευταίο «κατόρθωμά» του ωστόσο, να πραγματοποιήσει συνάντηση
με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, και μάλιστα την
ημέρα που ο κυβερνητικός παράγοντας ανακοίνωνε τη δημιουργία στρατοπέδου για πρό-
σφυγες και μετανάστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεχείλισε το ποτήρι. Οι συνάδελφοι του
Γιάννη Μπουτάρη, δήμαρχοι επίσης του νομού Θεσσαλονίκης, έχουν… βγει από τα ρούχα
τους για το γεγονός ότι ο πρώτος πολίτης της πόλης μιλά εκ μέρους όλων, χωρίς πρώτα να
τους έχει ενημερώσει και να τους έχει ρωτήσει σχετικά! 

Ισχυρίζονται 
πως ο δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης δεν
νομιμοποιείται να

μιλά εκ μέρους
όλων αλλά μόνο

για τα του… οίκου
του! 

Αντιδρούν οι κάτοικοι για το κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Σίνδο 
Ο Αθανάσιος Γκάτσης είναι πρόεδρος της δη-

μοτικής κοινότητας Μελισσοχωρίου. Όπως λέει,
«η κοινωνία δε θα το δεχτεί με καλή πρόθεση.
Όσο φιλόξενη και να είναι εδώ η τοπική κοι-
νωνία, όταν θα έρθουν να εγκατασταθούν
εδώ τόσα άτομα είναι λογικό πως θα δημι-
ουργηθούν προβλήματα». 
Η κοινωνία αντιδρά 

Το στρατόπεδο βρίσκεται σε απόσταση  5 χιλ.
από τη Σίνδο. Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότη-
τας Σίνδου, Δημήτρης Γκαμανής σημειώνει πως
ήδη οι κάτοικοι έχουν εξαγριωθεί. «Με νύχια και
με δόντια τους κρατάμε. Είναι αποφασισμέ-
νοι να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες προ-
κειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα.
Ο κόσμος εδώ φοβάται για την ασφάλειά του.
Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου μας είπαν ότι όλα
θα είναι έτοιμη, ενώ το κράτος εγγυήθηκε για

την ασφάλεια. Σαφώς η κατάσταση είναι δύ-
σκολη και οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρ-
κούν για να φυλάσσουν την περιοχή».  

Τα Διαβατά, απέχουν μόλις 250 μέτρα από το
συγκεκριμένο στρατόπεδο. Η πρόεδρος Κατερίνα
Μιχελή εξηγεί ότι: «συγκαλέσαμε έκτακτο τοπι-
κό συμβούλιο μαζί με την κοινότητα της Μα-
γνησίας, όπου αποφασίστηκε πως θα πούμε
όχι στη μεταφορά των προσφύγων. Όλη η
κοινωνία αντιδρά πάρα πολύ έντονα. Στην
περιοχή όλοι καταγόμαστε από προσφυγικές
οικογένειες, όμως η περιοχή είναι ήδη πάρα
πολύ επιβαρυμένη. Κατοικούν πολλές ευπα-
θείς ομάδες με τους ανθρώπους να είναι τρο-
μοκρατημένοι. Το στρατόπεδο είναι πάρα πο-
λύ κοντά σε οικισμό και δεν έχει δομές. Δεν
υπάρχει αποχέτευση, νερό, ενώ το σημείο
εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Σκεφτείτε ότι οι

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία στους δήμους
Δέλτα και Ωραικάστρου, με τους κατοίκους να είναι
έτοιμοι να προβούν ακόμη και σε κινητοποιήσεις αν
αποκτήσουν… νέους γείτονες στο στρατόπεδο
«Αναγνωστοπούλου» που βρίσκεται στην περιοχή
της Σίνδου. Όπως λένε στην Karfitsa, φοβούνται για
έξαρση της εγκληματικότητας σε μία «ήδη επιβαρυ-
μένη περιοχή».

Της Έλενας Καραβασίλη 
«Θα υπάρξουν αντιδράσεις. Στη γύρω περιοχή, περάν από

τους πρόσφυγες που αναμένεται να εγκατασταθούν, ήδη μένουν
Ρομά και ελληνοπόντιοι, οπότε θα έχουμε μία «εκρηκτική μίξη» αν-
θρώπων στην περιοχή. Όμως εμένα αυτό που με φοβίζει είναι ότι
θα έχουμε… καθημερινές εντάσεις. Ήδη ακούω από τους κατοί-
κους, ότι οι Ρομά αντιδρούν στο ενδεχόμενο να έχουν για γείτονές
τους τους πρόσφυγες», λέει ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας
Ωραικάστρου, Μιχάλης Κουφουνάκης. 
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βουλος Ελεάνα Ιωαννίδου και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Γιάννης Μπουτάρης ενημέρωσε τον αρμόδιο αναπλη-
ρωτή υπουργό για τα σχέδια του δήμου να φιλοξενήσει
τους πρόσφυγες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια με την χρημα-
τοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Είχε αναφέ-
ρει επίσης ως τόπο φιλοξενίας τα λουτρά της Θέρμης, κά-
τι με το οποίο συμφωνούσε και ο δήμαρχος της περιοχής
Θόδωρος Παπαδόπουλος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μουζάλας δήλωσε στην
κατ΄ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Μπουτάρη για πε-
ρίπου ένα τέταρτο, ικανοποιημένος από τους χειρισμούς
του για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλή-
ματος, την ώρα μάλιστα που οι πιέσεις με… φόντο την
έξοδο της Ελλάδας από τη συνθήκη Σένγκεν γίνονται
αφόρητες. 
Αντιδρούν οι άλλοι δήμαρχοι

Δυστυχώς για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, δεν έχουν
την ίδια άποψη και οι συνάδελφοί του, κυρίως της δυτι-
κής Θεσσαλονίκης. Πρώτος το λίθο… έβαλε ο δήμαρχος
Δέλτα, στα όρια του οποίου βρίσκεται το στρατόπεδο
«Αναγνωστοπούλου», Μίμης Φωτόπουλος. Συγκεκριμέ-
να ο κ. Φωτόπουλος μέσα από ραδιοφωνική του συνέν-
τευξη κατηγόρησε το Γιάννη Μπουτάρη ότι αποφασίζει
για ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλονίκης και υπό-
σχεται ότι οι πρόσφυγες θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία
και άλλα κτίρια. «Κάνει για ακόμη μια φορά τον διορ-
γανωτή, αυτόν που είναι πάνω απ' όλους, αλλά τα
προβλήματα τα μεταβιβάζει σε άλλους. Αποφασίζει
για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο δήμος Δέλτα θα είναι
αυτός που θα επωμιστεί να τα υλοποιήσει» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται πως οι σχέσεις των δυο
αντρών το τελευταίο διάστημα είναι… τεταμένες, αφού ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως θα δημιουρ-
γήσει αποτεφρωτήριο σε περιοχή εντός των ορίων του
δήμου Δέλτα, χωρίς να τον ρωτήσει ή να υπολογίσει την
άποψη της τοπικής κοινωνίας. 

«Δεν νομιμοποιείται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
να μιλά για τους υπόλοιπους δήμους. Δεν προκύ-
πτει αυτό από κάποια διαδικασία. Δεν αναγνωρίζω
τέτοιες συναντήσεις που κάνει ο κ. Μπουτάρης με
τους κυβερνητικούς» υποστήριξε μιλώντας στην
Karfitsa ο δήμαρχος Λαγκαδά και αντιπρόεδρος της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιάννης Καραγιάννης.
«Ως ΚΕΔΕ έχουμε δημιουργήσει επιτροπή Μετανα-
στευτικής Πολιτικής στην οποία συμμετέχουν εκ-
πρόσωποι των δήμων και ο κάθε εκπρόσωπος ανα-
φέρεται σε όσα συμβαίνουν στα όρια του δήμου του.
Νομιμοποιείται ο Μπουτάρης να μιλήσει για τον δι-
κό μας δήμο; Ας ασχοληθεί με τα του οίκου του. Δεν
προβλέπει καμία θεσμική διαδικασία να συνομιλεί
ο Γιάννης Μπουτάρης με τα στελέχη της κυβέρνη-
σης για ζητήματα που αφορούν και άλλους δήμους

εκτός από το δήμο Θεσσαλονίκης» κατέληξε ο κ. Κα-
ραγιάννης. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου ουδέ-
ποτε ειδοποιήθηκε για τη συνάντηση Μουζάλα-Μπουτά-
ρη. «Δεν γνώριζα κάτι» είπε χαρακτηριστικά στην Karfit-
sa ανήμερα της συνάντησης ο κ. Κυρίζογλου. «Δεν έχω
κάνει απολύτως καμία συνάντηση με τον κύριο Μπουζά-
λα, ούτε συζήτησα ποτέ μαζί του το ενδεχόμενο δημιουρ-

γίας στρατοπέδου φιλοξενίας προσφύγων στον νομό»
συμπλήρωσε ο κ. Κυρίζογλου. «Ο Μπουτάρης δεν
εξουσιοδοτείται να μιλά και να εκφράζει το σύνολο
των δημάρχων του νομού Θεσσαλονίκης» σχολίασε
ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέροντας ότι στο παρελθόν
δημιουργήθηκε ζήτημα για τις επαφές που κάνει ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης με κυβερνητικά στελέχη και να
υπόσχεται ή να συμφωνεί με αυτά σε διάφορα ζητήματα
που δεσμεύουν το σύνολο του νομού και για τα οποία οι
υπόλοιποι «τοπικοί» άρχοντες δεν είναι ενήμεροι. 

δρόμοι δεν έχουν καν φώτα. Είτε από την άποψη
της προστασίας της τοπικής κοινωνίας, είτε της
κοινωνίας που θα έρθει, υπάρχει κίνδυνος».    
«Δε μπορεί να είναι φυλακισμένοι»

«Το στρατόπεδο βρίσκεται εγγύτερα στον οικι-
σμό του Ωραιοκάστρου. Πρέπει να σημειώσουμε
πως θα είναι κέντρο μετεγκατάστασης και όχι hot
spot. Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι αντίθετη
στο να εγκατασταθούν εκεί οι πρόσφυγες. Όμως,
θεωρώ πως υπάρχουν και ακραίες φωνές που κά-
νουν λόγο για αύξηση της εγκληματικότητας εξαι-
τίας των προσφύγων, οι οποίοι μάλιστα προτίθεν-
ται να προβούν ακόμη και σε κινητοποιήσεις», επι-
σημαίνει από την πλευρά του ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς. «Καταρ-
χάς αυτός ο χώρος θα είναι φρουρούμενος, οπότε τα
πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα. Η ευθύνη για το χώρο
έγκειται καθαρά στο στρατό με βάση της διυπουργικής
απόφασης και την καθαριότητα την αναλαμβάνει ο δή-
μος Δέλτα. Η πρόταση της διοίκησης είναι να τεθεί το θέ-
μα στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ, ώστε να πιεστεί η κυβέρνη-
ση για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας, για

την τοπική κοινωνία αλλά και για τους ανθρώπους που
θα βρίσκονται μέσα στο στρατόπεδο. Πρέπει να γίνει ένα
συνολικό σχέδιο ώστε να διαμοιραστούν αυτοί οι άν-
θρωποι σε περισσότερα σημεία για να υπάρχουν καλύ-
τερες συνθήκες για όλους. Ο ίδιος εκτιμά ότι: «μία μερί-
δα προσφύγων θα μείνει εδώ. Είμαστε υποχρεωμέ-
νοι, βάση της συνθήκες του Δουβλίνου 2 να τους
απορροφήσουμε. Η δική μου άποψη είναι πως για
το λόγο αυτό γίνεται και το στρατόπεδο. Όμως δε
μπορούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους φυλα-
κισμένους, θα πρέπει για όσο μείνουν στη χώρα
μας να ζουν ως ισότιμοι πολίτες».
«Δε μας ενημέρωσαν»

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νεοχωρούδας,
Χρήστος Ζέγος τονίζει πως δεν έχει υπάρξει κάποια επί-
σημη ενημέρωση από την πλευρά του δήμου, ενώ λέει
χαρακτηριστικά ότι: «ο δήμος Ωραιοκάστρου δε μας
προσκάλεσε στη συνεδρίαση που έκανε. Όμως στις
κουβέντες που γίνονται στα καφενεία, ο κόσμος
αντιδρά. Δε θέλουν τους πρόσφυγες στην περιοχή
τους γιατί φοβούνται. Βέβαια τα μάτια μας έχουν
δει τόσα και τόσα. Μπορεί ανάμεσα στα 1.000 άτο-

μα να υπάρχουν και 10 εγκληματίες, αυτό δε μπο-
ρεί να το ξέρει κανείς». 
«Θα βρεθούν προ εκπλήξεως»

«Όσοι θεωρούν ότι η υπάρχουσα αστυνομική
δύναμη θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες
υπηρεσιακές απαιτήσεις των κέντρων φιλοξενίας
προσφύγων, θα βρεθούν προ εκπλήξεως», τονίζει με
επιστολή της προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ενόψει της δημιουργίας του
Κέντρου Μετεγκατάστασης Προσφύγων. Όπως αναφέ-
ρουν οι αστυνομικοί, φοβούνται ότι αν δεν ενισχυθεί η
αστυνομική δύναμη της περιοχής θα αντιμετωπίσουν
ένα… ανορθόδοξο δίλημμα: Σωστή αστυνόμευση της
πόλης ή φύλαξη του κέντρου φιλοξενίας. «Κανείς δεν
πρέπει να ξεχνά ότι το στρατόπεδο προορίζεται να
είναι ανοικτού τύπου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι πρό-
σφυγες θα κινούνται εντός της πόλης καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας, γεγονός που απαιτεί μεγαλύ-
τερο αριθμό Αστυνομικών πεζών και εποχούμενων
περιπολιών και πλήρη επαγρύπνηση των αστυνο-
μικών δυνάμεων εν γένει». 
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Μαζική ήταν η συμμετοχή στις συγκεντρώ-
σεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν
την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ενάντια στα
νέα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση. Όπως
λένε στην Karfitsa εκπρόσωποι φορέων και
οργανώσεων είναι η πρώτη φορά που μια
κυβέρνηση κατάφερε να… ενώσει εργαζόμε-
νους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες,
επιστήμονες και εκπροσώπους διαφόρων
πολιτικών χώρων κόντρα στο ασφαλιστικό,
που όπως λένε, θα είναι για πολλούς κλά-
δους η «ταφόπλακα». 

Των Βαγγέλη Στολάκη – Άρη Κουτσιούκη

«Η Κυβέρνηση κατάφερε να ενώσει όλους τους
κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τους εργαζό-
μενους σε μια μεγαλειώδη κινητοποίηση που, αν
ήταν ενωτικές οι συγκεντρώσεις μας, θα μπορούσα-
με να μιλάμε για μία πρωτοφανή συγκέντρωση που
θα ξεκινούσε από το άγαλμα του Βενιζέλου και θα
έφτανε μέχρι την παραλιακή» λέει στην Karfitsa ο
πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονί-
κης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, τονίζοντας πως αυτό
είναι μόνο η αρχή. «Βρισκόμαστε στη φάση του προ-
σχεδίου του νομοσχεδίου, θα ακολουθήσει η κατά-
θεση για ψήφιση στη Βουλή, έρχεται το φορολογι-
κό, έρχεται το μεσοπρόθεσμο, το οποίο θα εξειδι-
κεύσει το μνημόνιο, που σημαίνει ότι ο μήνας Φε-

βρουάριος και ο Μάρτιος θα είναι δύο μήνες με πά-
ρα πολλές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του
συνόλου της κοινωνίας. Έχουμε έρθει σε απόγνω-
ση! Μέχρι τώρα την κρίση τη βιώναμε εμείς ουσια-
στικά, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, τώρα φαί-
νεται ότι δεν υπάρχει κλάδος που να μη θίγεται από
αυτά τα μέτρα κι έτσι όλοι μαζί θα παλέψουμε να
πείσουμε Κυβέρνηση και τρόικα ότι αυτά τα μέτρα
δε μπορούν να περάσουν και θα πρέπει να ακολου-
θούν άλλες πολιτικές, οι οποίες δεν θα φτωχοποι-
ούν περαιτέρω τους εργαζόμενους και την κοινω-

νία» σημειώνει ο κ. Τσαραμπουλίδης.
Ως παρακαταθήκη για το μέλλον του συνδικαλιστικού

κινήματος στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη
«βλέπει» την κινητοποίηση της περασμένης Πέμπτης ο
πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώ-
σεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), Πέτρος Κετικίδης. Ο ίδιος
μάλιστα αναφέρει ότι «τόσος κόσμος είχε να βγει στο
δρόμο από την εποχή του… Γιαννίτση». «Πρέπει να
ευχαριστήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που με τις πολιτικές του
κατάφερε να ενώσει και να ξεσηκώσει όλες τις πολι-
τικές ομάδες. Δεν υπάρχει ούτε μια κοινωνική ομά-

Πρώτη φορά… όλα κλειστά!

«Ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατάφερε να μας
ενώσει και τον…
ευχαριστούμε!»



δα που δεν πλήττεται από το νέο ασφαλιστικό» ανα-
φέρει ο πρόεδρος της ΕΔΟΘ. «Ξέραμε από πριν ότι θα
είναι μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος πι-
στεύει πως εξαπατήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν
αναμενόμενη η μεγάλη συμμετοχή. Θα έπρεπε
ωστόσο να υπάρχει μια κοινή συγκέντρωση όπου
θα φαινόταν περίτρανα ο όγκος του κόσμους που
κατέβηκε για να διαδηλώσει» συμπληρώνει. Ο κ. Κετι-
κίδης θεωρεί επίσης ότι είναι καιρός τα «μνημόνια να
αφήσουν κάτι θετικό, δηλαδή την ενοποίηση των
συγκεντρώσεων. Συμφωνούμε ομόφωνα για τις πο-
ρείες αλλά διαφωνούμε για το περιεχόμενό αυτών.
Το Κίνημα ωστόσο θα κερδίσει γιατί ο κόσμος δυ-
σαρεστείται από αυτές τις διαφοροποιήσεις».  

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης αν είχε και ήλιο θα θύ-
μιζε κάτι από Δεκαπενταύγουστο, αφού τα περισσότερα
καταστήματα έμειναν κλειστά και αρκετά είχαν κατεβα-
σμένα στόρια. Ακόμη και η ιστορική κεντρική αγορά της
πόλης, στο Καπάνι. Οι δρόμοι ήταν άδειοι και τίποτα δεν
έδειχνε ότι είναι καθημερινή μέρα. 

«Με το ζόρι τους κρατάμε να μη 
βιαιοπραγήσουν»

«Ποτέ άλλοτε δεν θυμάμαι τόσο κλειστά τα κατα-
στήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικά στο
ιστορικό κέντρο υπάρχει συμμετοχή 100%, δεν έχει
ούτε ένα κατάστημα ανοιχτό. Η κατάσταση έχει φτά-
σει στο απροχώρητο και όπως καταλαβαίνετε είναι
η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και τα
πράγματα είναι πάρα πολύ ακραία. Με το ζόρι συγ-
κρατούμε τους επαγγελματίες συναδέλφους να μην
βιαιοπραγήσουν» δηλώνει στην Karfitsa ο πρόεδρος
των επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,
Χρήστος  Νικολόπουλος.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέβηκαν τρακτέρ, τα-
ξί, οχήματα σχολών οδηγών, επαγγελματικά φορτηγάκια
από διάφορους κλάδους, αν και εκτός από την συγκέν-
τρωση των επαγγελματιών, επιστημόνων και εμπόρων,
διοργανώθηκαν και χωριστές συγκεντρώσεις από το
ΕΚΘ, το ΠΑΜΕ και αριστερές οργανώσεις και αντιεξου-
σιαστές. Όπως λέει στην Karfitsa ο πρόεδρος του ΕΚΘ,
Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, αυτό που μένει είναι να
καταφέρουν να έχουν και κοινές συγκεντρώσεις.

«Νομίζω ότι ευαισθητοποιήθηκαν πάρα πολλοί
παράγοντες γιατί δεν υπάρχει κάποιος κλάδος ο
οποίος να μη θίγεται από αυτά τα μέτρα. Έτσι, λοι-
πόν, συμμετείχαν όλοι στις κινητοποιήσεις, υπήρχε
κι ένα κλίμα που διαμορφώθηκε όλο το προηγού-
μενο διάστημα. Αυτό που μένει είναι να καταφέρου-
με να έχουμε κοινές συγκεντρώσεις ανεξάρτητα από
το τι πρεσβεύει ο καθένας και πως βλέπει τα πράγ-
ματα. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε όλοι την
ίδια οπτική γωνία. Το σίγουρο είναι ότι όλοι θιγό-
μαστε από αυτά τα μέτρα που επιβάλλουν το κουαρ-
τέτο και η κυβέρνηση και θα πρέπει ενωμένοι να πε-
ράσουμε το μήνυμα στην ολότητά του. Σε κάθε άλλη
περίπτωση χάνουμε δυναμική από τις κινητοποι-
ήσεις μας και δεν περνάει το μήνυμα στον βαθμό

που θα θέλαμε να περάσει» σημειώνει με νόημα ο κ.
Τσαραμπουλίδης. 
«Πρώτη φορά είμαστε όλοι μαζί»

«Νομίζω ότι ο κλάδος μας, αλλά και όλοι οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι εδώ μαζεμένοι,
ασχολούμαι πάνω από δέκα χρόνια με τον συνδικα-
λισμό στο επάγγελμά μου, είναι η πρώτη φορά που
βλέπω επιτέλους να έχουμε μια συνεννόηση και να
είμαστε όλοι μαζί εδώ και να λέμε ότι αυτή η κατά-
σταση βλέπουμε ότι δεν βγαίνει πουθενά» αναφέρει
στην Karfitsa ο Δημήτρης Καρατάκης, μέλος σωματείου
ιδιοκτητών ταξί Θεσσαλονίκης, που ήρθε κι αυτός με το
ταξί του έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. «Εί-
ναι κρίμα, είναι άδικο, πολλοί άνθρωποι να έχουν
δώσει ένα σωρό λεφτά και να έχουν επενδύσει για
τα γηρατειά τους στο ασφαλιστικό σύστημα, το
οποίο βλέπουμε ότι δυστυχώς μέρα με τη μέρα γκρε-
μίζεται. Δυστυχώς με τα μέτρα τα οποία προτείνουν
δεν βλέπω ότι θα υπάρχει βελτίωση. Απεναντίας αρ-
χίζουμε να το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά ότι δεν
πρόκειται να πάρουμε ποτέ μας σύνταξη», λέει με πα-
ράπονο.
Ανέβηκαν στα… κάγκελα

Στις συγκεντρώσεις δεν έλειψαν και οι στιγμές που τα
πνεύματα οξύνθηκαν. Αγρότες, εργαζόμενοι, αλλά και
μια άνεργη νηπιαγωγός επιχείρησαν να… ρίξουν την
κλειδωμένη καγκελόπορτα του ΥΜΑΘ, ενώ όταν δεν τα
κατάφεραν πήγαν και από την μπροστινή πλευρά, επί της
Αγίου Δημητρίου. Νωρίτερα, κάποιος άλλος με 4X4 «πο-
λιορκούσε» την πόρτα.

Όπως λένε, δεν μπορούν πλέον να συγκρατήσουν τα
νεύρα τους. «Είμαστε αγανακτισμένοι γιατί εδώ και

έξι χρόνια και ένα μήνα έχουμε κρίση. Η προηγού-
μενη κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, μας είπε άλλα. Η ΝΔ
μας είπε άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ μας λέει άλλα. Δεν μας εν-
διαφέρουν οι κυβερνήσεις γιατί αυτοί όλοι έχουν
υπογράψει το μνημόνιο. Εμείς προσπαθούμε να
κρατήσουμε τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας εδώ,
ενώ θα μπορούσαμε να πάμε στη Βουλγαρία με 10%
εφορία. Δεν πάμε τα μαγαζιά μας εκεί, γιατί μας αρέ-
σει ο τόπος μας» αναφέρει μεταξύ άλλων στην Karfitsa
ο γραμματέας της ομοσπονδίας βιοτεχνικών σωματείων
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Καραπινίδης και συμπληρώνει:
«Αυτοί δεν θέλουν να είμαστε στον τόπο μας, αυτοί
θέλουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες,
μικρομεσαίους, αυτοαπασχολούμενους, αυτοί που
είμαστε όλοι σήμερα εδώ, ταξί, υδραυλικοί, μηχανι-
κοί αυτοκινήτων, κρεοπώληδες, μαγαζιά, σήμερα
είναι πάρα πολλοί κλάδοι, αυτοί εδώ και 6 χρόνια
έχουν βαλθεί να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις που ήταν 2.500.000 αυτοαπασχολούμενοι,
σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, έχουμε
μείνει 500.000 και αυτοί θέλουν να μην είμαστε ού-
τε 100.000».

Δυστυχώς σημειώθηκαν και τραυματισμοί διαδηλω-
τών, όταν μετά από ένταση έξω από το υπουργείο άγνω-
στοι νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι έναν
οδοντίατρο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο
νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις,
ενώ και ένας ακόμη διαδηλωτής δέχθηκε επίθεση και
τράπηκε σε φυγή. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές και σε
βιτρίνες καταστημάτων στην οδό Αγίας Σοφίας και στην
Τσιμισκή, ενώ μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου επιτέ-
θηκαν και σε εργαζόμενους των μεταλλείων χρυσού στη
Χαλκιδική. 

#apergia_Karfitsa
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Γιάννης Καραπινίδης Δημη ́τρης Καρατάκης Χρη ́στος Νικολόπουλος



Της Μαρίας Ζαφειρίου

Μπορεί σε καιρό κρίσης να τα καταφέρνουν και να
έχουν μία καλή ποιότητα ζωής, δεν κλείνουν όμως τα μά-
τια σε όσα συμβαίνουν γύρω τους, δεν γυρίζουν την πλά-

τη σε όσους έχουν ανάγκη. Κι αυτό το κάνουν… στην
πράξη και όχι στα λόγια και τις ευχές. Μαθαίνοντας για τα
είδη πρώτης ανάγκης σε «αναμονή» – μια πρωτοβουλία
που ξεκίνησε από την Ιταλία και βρήκε πολλούς μιμητές
και στην Ελλάδα – αποφάσισαν να γίνουν και οι ίδιοι
συμμέτοχοι. Δημιούργησαν μία λίστα για το… «κρέας σε
αναμονή» και τα προϊόντα της λίστας, που αγοράζουν οι
πελάτες τους κρεοπωλείου για τη λίστα αυτή, δίνονται σε
ανθρώπους που τα χρειάζονται.

Η κα Στεφανίδου μιλά στο Karfitsa.gr και εξηγεί τους
λόγους που την οδήγησαν να δημιουργήσει τη λίστα με
προϊόντα κρέατος σε «αναμονή». «Βλέπουμε καθημερι-
νά ανθρώπους που έχουν ανάγκες… Πριν τις γιορ-
τές μάθαμε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και
απλά σκεφτήκαμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Ήδη μέ-
σα σε μία εβδομάδα έχουν ζητήσει βοήθεια τουλάχι-
στον πέντε οικογένειες. Είναι άνθρωποι που μέχρι
πρότινος ζούσαν χωρίς προβλήματα. Δεν είναι από
επιλογή σε αυτή τη θέση. Έτσι τα έφερε η ζωή. Κι
εμείς ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε χωρίς
δουλειά, χωρίς χρήματα, χωρίς στέγη», αναφέρει.

Συγκινημένη μας διηγείται μία συνομιλία στο τηλέ-
φωνο που δεν θα ξεχάσει. «Μία κυρία, με δύο παιδιά,

η ίδια και ο σύζυγός της άνεργοι ζήτησε βοήθεια:
«Έχουν κολλήσει τα στομάχια μας», μου είπε. «Το
ένα πιάτο φαΐ από το συσσίτιο δεν είναι αρκετό»…

Η ιδιοκτήτρια του κρεοπωλείου μιλά και για τη διστα-
κτικότητα των ανθρώπων που είναι σε… ανάγκη, αλλά
και για την ανταπόκριση του κόσμου που θέλει να βοηθή-
σει τους συνανθρώπους του. «Άρχισαν να μας εμπι-
στεύονται και έρχονται δειλά δειλά, τις ώρες που
δεν έχει η αγορά και πολλή κίνηση. Έρχονται νωρίς
το πρωί, πριν κλείσουμε το μεσημέρι ή το βράδυ.
Αυτό όμως που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι ο
κόσμος προσφέρει από το υστέρημά του. Έστω μισό
κιλό κιμά… Έρχονται και από το Ωραιόκαστρο και
από τα Διαβατά. Μου τηλεφώνησαν από το κέντρο
της Θεσσαλονίκης, για να έρθουν για ένα κιλό κρέ-
ας. Θα κάνουν μισή ώρα δρόμο για ένα κιλό κρέας.
Αυτό που συμβαίνει είναι ανέλπιστο», σημειώνει και
μάλιστα θέλει «κάθε γειτονιά να αποκτήσει ένα κατά-
στημα με λίστα αναμονής. Ακόμη και τα περίπτερα,
αφού υπάρχουν άνθρωποι που δε έχουν ούτε ένα
ευρώ για το εισιτήριο… Μόνο η γειτονιά μπορεί να
βοηθήσει στις μέρες μας...».
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Σε ένα χωριό 1.000 κατοίκων, έξω από τη
Θεσσαλονίκη, ένα ζευγάρι δύο νέων ανθρώ-
πων έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Πρόκει-
ται για τη Ρούλα Στεφανίδου (30 ετών) φιλό-
λογο και τον σύζυγό της (34 ετών) Νικόλαο
Παπαχρήστο, πραγματογνώμονα τροχαίων
ατυχημάτων και πρώην δημοτικό σύμβουλο
στο δήμο Ωραιοκάστρου. Τα δύο νεαρά παι-
διά ζούνε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως λένε,
για μία καλύτερη ζωή τόσο γι αυτούς όσο και
για το μικρό γιο τους. Προσπαθώντας να
βρουν επαγγελματική… διέξοδο αποφάσι-
σαν να αγοράσουν το κρεοπωλείο του χωρι-
ού, μια επιλογή για την οποία, όπως λένε, δε
μετάνιωσαν ούτε στιγμή.

Αλληλεγγύη όχι σε… 
αναμονή αλλά στην πράξη!

Όταν 
η ανέχεια 

συναντά την
ανθρωπιά…
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Να μην πυροβολούμε 
τα πόδια μας…

του Χρόνη 
Μακρίδη*

Όλη η συζήτηση για την διέξοδο από τα μνημόνια καταλήγει
σε μία επωδό. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με νέο παραγω-
γικό μοντέλο. Όμως αντί να στηριχθεί από τους κυβερνώντες
έστω η υπάρχουσα παραγωγή δίνεται η χαριστική βολή στην
αγροτική παραγωγή και μέσω αυτού και στην μεταποιητική
βιοτεχνία και βιομηχανία που στη χώρα μας στηρίζεται κυρίως
στα αγροτικά προϊόντα. Μα, θα μπορούσε να πει κάποιος εύλο-
γα να μη πληρώνουν οι αγρότες; Την στιγμή που έχουν πληρώ-
σει όλοι την κρίση, αυτοί να μη επωμισθούν το μερίδιο που
τους αναλογεί; Βεβαίως και πρέπει να τηρείται η αρχή ανάλογα
με τα εισοδήματά του πρέπει να φορολογείται κάποιος, όπως
και να εκπληρώνει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Μόνο
που εδώ πρόκειται για προτάσεις που δεν έχουν βάση την δι-
καιοσύνη.

Με τα μέτρα που προτείνονται σε συνδυασμό με την αύξηση
του κόστους παραγωγής, με την αύξηση του ΦΠΑ από το 13%
στο 23% στα γεωργικά εφόδια, το πολλαπλασιαστικό υλικό,
την κατάργηση του αφορολογήτου στο πετρέλαιο, την σταδιακή
αύξηση σε 100% της προκαταβολής φόρου, του ΕΝΦΙΑ στα
κτήματα κλπ δημιουργούνται συνθήκες απόσυρσης από το
αγροτικό επάγγελμα όσων έχουν απομείνει να καλλιεργούν.
Αντί δηλαδή να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις παθογένειες
και να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για την αύξηση της πα-
ραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της αξιοποιώντας τις νέες
καινοτόμες πρακτικές, τις νέες τεχνολογίες, φορολογεί και αυ-
ξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές και την φορολογία με τέτοιο
τρόπο που τους εξοντώνει προσπαθώντας και με επικοινωνια-
κά κόλπα να περάσει στον αστικό πληθυσμό την λανθασμένη
άποψη ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν καθόλου φόρους. Το με-
γάλο ζήτημα που πρέπει να κατανοήσει ο κ. Τσίπρας και η κυ-
βέρνησή του είναι ότι όταν η δημοσιονομική πολιτική σκοτώ-
σει την παραγωγή το επόμενο βήμα είναι να ασκήσεις πιο
σκληρή δημοσιονομική πολιτική με θύματα τους ανθρώπους.

Ο αγροτοδιατροφικός τομέας είναι βασικός για την οικονομία
μας. Αρκεί να του δώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες να βελ-
τιωθεί και να εξελιχθεί αντιμετωπίζοντας βασικά του προβλή-
ματα κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Πρώτο και κυριότερο η
γήρανση του αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερο, η
ελλιπής και αποσπασματική εκπαίδευση των αγροτών. Τρίτο, ο
κατακερματισμένος κλήρος σε συνδυασμό με την περιορισμέ-
νη πολιτική για τη γη που ασκείται σήμερα. Τέταρτο, η πολιτική
για τους υδάτινους πόρους που πρέπει να έχει ως προτεραιότη-
τα  την εξασφάλιση της αειφορίας, κάτι που πρέπει να είναι
προτεραιότητα και για όλη την ελληνική γεωργία. Πέμπτο,
επενδύσεις που θα έχουν κατεύθυνση τη διασφάλιση της επι-
χειρηματικής βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών. Επιμόρφω-
ση και οργάνωση σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών
για οικονομίες κλίμακας στην καλλιέργεια και για δημιουργία
υπεραξιών μέσα από την εμπορική εκμετάλλευση των προϊόν-
των.

Η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Έχει δύο
επιλογές. Την συνέχιση της φθίνουσας πορείας της ή θα πο-
ρευτεί με σύγχρονες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που θα χρησι-
μοποιούν κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, με γνώμονα
τον σεβασμό στο περιβάλλον και τους καταναλωτές. Πρέπει
πλέον να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η αγροτική οικονομία
είναι ένας από τους λίγους πυλώνες που απέμειναν στην ελλη-
νική οικονομία. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να πυ-
ροβολούμε τα πόδια μας.

*Ο κ. Μακρίδης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ 

«Κοινωνική Έρευνα»
για το ασφαλιστικό 

Κοινωνική Έρευνα για την προωθούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση παρουσίασε η ΓΣΕΕ που έγι-
νε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ από την εταιρία ALCO. Στο ερώτημα "πόσο δια-
σφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος η πρόταση μεταρρύθμισης της κυβέρνησης" το
55% απαντάει "ΚΑΘΟΛΟΥ" το 19% "ΛΙΓΟ" και το 13% "ΑΡΚΕΤΑ" ή "ΠΟΛΥ". Στο ίδιο ερώτημα ένα
13% απάντησε ότι "ΔΞ/ΔΑ" δεν ξέρω, δεν απαντώ.

Από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, στο ίδιο ερώτημα "ΛΙΓΟ/ΚΑΘΟΛΟΥ"
απάντησε το 64% και "ΠΟΛΥ/ΑΡΚΕΤΑ" το 27%. Αντίστοιχα για τους ψηφοφόρους της ΝΔ τα ποσοστά
είναι 83% και 9%. Στο ερώτημα "Πιστεύετε ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών θα οδηγήσει σε
αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας" το 80% απάντησε "ΝΑΙ" και το 12% "ΟΧΙ". Ένα άλλο ερώτημα της
έρευνας ήταν "συμφωνείτε με την επιλογή της κυβέρνησης να πέσει όλο το οικονομικό βάρος της ασφα-
λιστικής μεταρρύθμισης στους νέους ασφαλισμένους;". Εδώ το 80% απάντησε "ΟΧΙ" και το 11% "ΝΑΙ".

Ένα 54% απάντησε "ΝΑΙ" στο ερώτημα " πιστεύετε ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων;". To 23% απάντησε "ΟΧΙ" και ένα
άλλο 23% "ΔΞ/ΔΓ". Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1.000 ατόμων το διάστημα 25 έως 29 Ιανουαρίου.
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Του Άρη Κουτσιούκη

Έρχονται σεφ από…
όλο τον κόσμο

Το παγκόσμιο συνέδριο σεφ θα πραγματοποι-
ηθεί στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου
2016 και σύμφωνα με τους διοργανωτές του, απο-
τελεί μια μοναδική ευκαιρία προώθησης προϊόν-
των για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το WORLD-
CHEFS Congress & Expo, το οποίο είναι ένα γεγο-
νός με θεσμικό, πολιτιστικό και οικονομικό ενδια-
φέρον, στα 86 χρόνια ιστορίας του έχει οργανωθεί
σε περισσότερες από 35 πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Το συνέδριο προσελκύει περίπου 2.000 εκπρο-
σώπους από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους την ευ-
καιρία να δικτυωθούν και να διευρύνουν τους
επαγγελματικούς δεσμούς, ενώ περιλαμβάνει ακό-
μη ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαγωνι-
σμούς, εμπορική έκθεση και πολλές γαστρονομι-
κές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Μεγάλη συμμετοχή στην Agrotica
Παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις δυσκολίες πρόσβασης στο

Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του τετραημέρου
28-31 Ιανουαρίου, η προσέλευση των επισκεπτών στην 26η Agrotica ήταν
πολύ μεγάλη και συνολικά ξεπέρασαν τους 120.000. Συγκεκριμένα οι επι-
σκέπτες ήταν 123.723 και όπως έγινε γνωστό, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
αύξηση κατά 51% των ξένων εμπορικών επισκεπτών, που προήλθαν από
22 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 26η Agrotica συγκέντρωσε περισσότε-
ρους από 1.500 εκθέτες έναντι των 1.349 της προηγούμενης διοργάνωσης,
αλλά και με ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό των χωρών που είχαν παρουσία
με εκθέτες τους, ο οποίος ανήλθε σε 41 έναντι 35 του 2014. Μεγάλη ήταν η
συμμετοχή και στις παράλληλες εκδηλώσεις της 26ης Agrotica, που πλαι-
σίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη διοργάνωση. Ενδεικτικό είναι πως στο
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της έκθεσης, με θέμα «Νέες τεχνολογίες και προ-
οπτικές στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών», το οποίο συνδιοργανώ-
θηκε από τη ΔΕΘ-Helexpo και το τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., συμμετείχαν 750 σύ-
νεδροι.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση στη ΔΕΗ
Έκπτωση έως 10% στα εμπορικά τιμολόγια της ΔΕΗ αποφάσισε το διοι-

κητικό συμβούλιο της Επιχείρησης, για να επιβραβεύσει τους συνεπείς πε-
λάτες. Όπως έγινε γνωστό, η έκπτωση θα αφορά επιχειρήσεις και επαγγελ-
ματίες που ηλεκτροδοτούνται από τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης, ενώ
είχε προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Επιχεί-
ρησης για εκπτώσεις και στα τιμολόγια υψηλής τάσης, δηλαδή τη μεγάλη
βιομηχανία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, η έκπτωση θα αφορά επαγγελ-
ματίες που είναι συνεπείς στην πληρωμή των λογαριασμών τους ή έχουν
προχωρήσει σε διακανονισμών των οφειλών τους και πρόσθεσε ότι η συγ-
κεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των λο-
γαριασμών ρεύματος, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παρά την τάση συγ-
κράτησης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, διαμορφώνονται στα
2,2 δισ. ευρώ.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ της Θεσσαλονί-
κης ήταν θεωρητικά μια εκδήλωση μικρού δημοσιογραφικού
ενδιαφέροντος, αν και πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο
της πόλης που αριθμούσε κάποτε πολλές χιλιάδες μέλη. Την
ίδια ώρα σε άλλο σημείο της πόλης, όλοι ήταν παρόντες στο κά-
λεσμα των Εβραίων... Ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος, πρώην
υπουργοί, βουλευτές, όλοι... εκεί, για τον "φόβο των Ιουδαίων"
(!) αγνοώντας την πρόσκληση των Κολοκοτρωναίων! Είναι
κοινό μυστικό άλλωστε στους πολιτικούς, ότι "αν δεν τα πας
καλά με την Ισραηλιτική Κοινότητα, βουλευτής δεν βγαίνεις"
(!) Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι, ότι η θλιβερή αυτή στάση
των εκλεγμένων της πόλης, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο
με την ενέργεια του περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου
Τατούλη, που έδωσε εντολή στην αντιπεριφερειάρχη κ. Κων-
σταντίνα Βασιλάκου να μεταβεί από την Πελοπόννησο μέσω
Αθηνών στη Θεσσαλονίκη (!) ειδικά για να παραστεί στην εκ-
δήλωση του Συλλόγου Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης "Ο Κο-
λοκοτρώνης". Στην εκδήλωση που ήταν ασφυκτικά γεμάτη από
Πελοποννησίους της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ιστορι-
κού συλλόγου κ. Αντώνης Γυφτόπουλος τίμησε για την πολυε-
τή προσφορά του στον Ελληνικό Αθλητισμό, μια μεγάλη μορ-
φή της πόλης, τον Ναπολέοντα Ντέμο, τονίζοντας με νόημα
στον χαιρετισμό του, ότι οι υγιείς δυνάμεις του τόπου μας κα-
λούνται να συμβάλλουν και πάλι στην χαμένη υπερηφάνεια
και αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν
και η πρόσφατη παρέμβαση του πρ. προέδρου της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών κ. Νικολάου Μέρτζου, που σημειώνει
ότι η ιστορία του 1821 επαναλαμβάνεται. Στη β' εθνοσυνέλευ-
ση στο Άστρος Κυνουρίας το 1823 οι Υψηλαντιστές (ολιγαρχι-
κοί) ήταν εναντίον των Κολοκοτρωναίων (δημοκρατικοί) και
τότε η χώρα - όπως και τώρα - για να σωθεί έπαιρνε δάνεια από
τους ξένους...

ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ - ΑΡΧΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ του σκηνικού του
μνημονίου ή της κυβέρνησης, λένε τα γεγονότα... Όσο κι αν η
Κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει πρόσφατη "λαϊκή εντολή" για
να ... εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο, η αλήθεια είναι ότι κατεδα-
φίζουν την κοινωνική ασφάλιση δίνοντας χαριστική βολή στις
συντάξεις με παράλληλη υπερφορολόγηση όλων. Τα αδιέξοδα
στα ταμεία δεν τα προκάλεσαν οι συνταξιούχοι που πλήρωσαν
τις εισφορές τους, αλλά η αναιμική κρατική χρηματοδότηση
και η λεηλασία των αποθεματικών τους από το Κράτος. Κανέ-
ναν δεν πείθουν πλέον, λένε όλες οι παραγωγικές τάξεις, οι
αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δικηγόροι, οι μηχανι-
κοί - οι πάντες είναι αντίθετοι με τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις
και ζητούν την άμεση απόσυρση του αντιασφαλιστικού τερα-
τουργήματος, που σκόπιμα το συνδέουν με το φορολογικό, για-
τί αυτό είναι άλλη μια "πονηρή εντολή" των δανειστών, που για
να αποφευχθούν και νέες αντιδράσεις, ζητούν να περάσουν
και τα δύο καταστροφικά νομοσχέδια μαζί! Μας θεωρούν δη-
λαδή ηλίθιους! Η Κυβέρνηση εκτελεί κατά γράμμα αυτές τις εν-
τολές των ξένων, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα παρατείνει την πα-
ραμονή της στην εξουσία. Η θύελλα όμως των απεργιών που
συγκλονίζουν ήδη στη χώρα και η αμετακίνητη θέση των αγρο-
τών που εκφράζει το σύνολο της κοινωνίας, έρχονται να χαλά-
σουν τα σχέδιά τους και ίσως είναι θέμα ημερών για να έχουμε
ραγδαίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ! Αυτή ήταν η ευχή της προ-
έδρου της Βουλής στα social media που... έσπασε ταμεία (!) με
χιλιάδες like στο διαδίκτυο. Γιατί, δεν είναι μόνον το ασφαλι-
στικό και το φορολογικό που έχουν μπροστά τους... Είναι και
οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας που με εντολή των δανει-
στών πάνε πιο πίσω - γιατί φοβούνται τη λαϊκή εξέγερση - είναι
και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες, στα ταμεία και
στην εφορία, είναι και η πώληση των δανείων στα ξένα χέρια...

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Οι πάντες 
είναι αντίθετοι με
τις κυβερνητικές
μεθοδεύσεις και

ζητούν την άμεση
απόσυρση του 

αντιασφαλιστικού
τερατουργήματος

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



«Θα αυξηθεί η… μαύρη εργασία»
Την έντονη διαφωνία της ελληνικής κοινωνίας για την προ-

ωθούμενη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, καταγράφει έρευνα της
ALCO για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Η έρευ-
να, η οποία έγινε σε δείγμα 1000 ατόμων το διάστημα 25 έως 29
Ιανουαρίου, φανερώνει μεταξύ άλλων την εκτίμηση της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των πολιτών ότι η κυβερνητική πρόταση δε δια-
σφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά αντί-
θετα, θα οδηγήσει στην αύξηση της μαύρης και ανασφάλιστης ερ-
γασίας και θα υποθηκεύσει το μέλλον των νέων γενεών. Χαρακτη-
ριστικά, σε ποσοστό 80% οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι η πρόταση
της κυβέρνησης θα οδηγήσει στην αύξηση της μαύρης και ανασφά-
λιστης εργασίας. Όσο για το αν θεωρούν ότι υπάρχει εναλλακτική
πρόταση ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που θα διασφαλίζει τα δι-
καιώματα των εργαζομένων, απαντούν σε ποσοστό 54% ναι, 23%
όχι, ενώ το 23% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Στόχος ο 12μηνος τουρισμός
Σε πέντε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις θα πάρει μέρος μέ-

σα στον Φεβρουάριο 2016 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στο πλαίσιο του προγράμματος της τουριστικής προβο-
λής της, με στόχο να καταστεί η περιοχή ως ένας από τους πιο
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, συνδυάζοντας
μορφές εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού. Συγκεκριμέ-
να θα συμμετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο Τελ
Αβίβ, τη Σόφια, το Μιλάνο, τη Στοκχόλμη και το Βελιγράδι.
Στις εκθέσεις αυτές η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επι-

χειρεί να αναδείξει τις διαφορετικές πτυχές του τουριστικού
προϊόντος που μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη, τόσο ως σύ-

νολο, όσο και εξειδικευμένα ανά Περιφερειακή Ενότητα, με στό-
χο, μεταξύ άλλων, την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, ώστε να αυξηθεί η ανα-
γνωρισιμότητα, αλλά και να καθιερωθεί η Κεντρική Μακεδονία σε
επίκεντρο πολλών μορφών εναλλακτικού τουρισμού για να αυξη-
θεί το τουριστικό ρεύμα και να καθιερωθεί στην περιοχή ο δωδεκά-
μηνος τουρισμός.
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Απαισιόδοξοι
οι επιχειρηματίες 

Απαισιοδοξία και προβληματισμός διακατέχουν τις
επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε,
ανατρέποντας το θετικό κλίμα που φαινόταν να δημιουργείται

πριν από μερικούς μήνες. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την εικόνα
του επιχειρηματικού τοπίου κατά το 2015, αλλά και τις εκτιμήσεις των

επιχειρήσεων για το 2016, στην οποία πήραν μέρος 165 επιχειρήσεις, το
51% δηλώνει ότι το 2015 μειώθηκε ο τζίρος, ενώ ένα χρόνο πριν την ίδια

απάντηση έδινε το 45%.Ανάλογη είναι η εικόνα και στην απασχόληση. Ενώ
το 2014 το 21% δήλωνε μείωση των θέσεων εργασίας, το ποσοστό αυτό αυ-

ξήθηκε στο 27% για το 2015. Όπως αναφέρουν οι επιχειρηματίες τα ση-
μαντικότερα προβλήματα ήταν οι φορολογικές υποχρεώσεις, η έλλειψη
ρευστότητας, τα capital controls που μπήκαν το καλοκαίρι στην καθημε-

ρινότητα των επιχειρήσεων και η μείωση του τζίρου. Σχετικά με τις
προσδοκίες για το 2016, αυξάνεται… δραματικά  το ποσοστό των

επιχειρηματιών που προβλέπουν το ερχομό μιας χειρότερης
χρονιάς για τις επιχειρήσεις τους, από 21% πέρυσι σε 46%

φέτος, με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού αυτών που
προέβλεπαν μια καλύτερη χρονιά, από 31% πέ-

ρυσι σε 15% στη φετινή μέτρηση.
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Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών Επι-
στημών, η ομάδα του Πειραματικού ΓΕΛ του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατέκτησε την
πρώτη θέση και προκρίθηκε πανηγυρικά στη
14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστη-
μών (EUSO 2016), στο Ταρτού της Εσθονίας.
Η ομάδα απαρτίζεται από τους μαθητές της Β’
Λυκείου Δημήτρη Αποστολίδη, Απόστολο
Αργυρό και Δημήτρη Γαβρίδη και προκρίθη-
κε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 14η
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-14 Μαΐ-
ου. 

Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών είναι
ένας πειραματικός διαγωνισμό στα μαθήματα της Φυσι-
κής, Χημείας και Βιολογίας. Διεξάγεται μεταξύ τριμελών
μαθητικών ομάδων από μαθητές 16 ετών από όλες τις
χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μας, με-
τά από πανελλήνιο διαγωνισμό δύο φάσεων, επιλέγονται
οι δύο ομάδες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνο-
λική βαθμολογία. Από τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ 125 συ-
νολικά σχολείων, το Πειραματικό ΓΕΛ του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας συγκέντρωσε τελική βαθμολογία
273/300 βαθμούς και μαζί με το νικητήριο σχολείο της
Νότιας Ελλάδας (Κολλέγιο Αθηνών με 259/300 βαθ-
μούς) θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή
Ολυμπιάδα. Οι εκπαιδευτικοί που προετοίμασαν τους μα-

θητές είναι οι Αναστάσιος Βαφειάδης, Μαρία- Ελένη
Ζαρφτζιάν και Κωνσταντίνος Κανάκης.
EUSO 2016

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών
Κέντρων Φυσικών Επιστημών – ΠΑΝΕΚΦΕ
(http://panekfe.gr/) διοργάνωσε για όγδοη συνεχή χρο-
νιά τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Εργαστηριακό Διαγω-
νισμό Φυσικών Επιστημών για την επιλογή των μαθητών
που θα συμμετάσχουν στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα
Φυσικών Επιστημών – EUSO 2016.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Παιδείας και απευθύνεται σε μαθητές Γενικών Λυ-
κείων και ΕΠΑΛ που γεννήθηκαν μετά την 01-01-1999
(Α΄ και Β΄ τάξης).
Είναι ο μοναδικός διαγωνισμός που οι μαθητές εξετάζον-
ται:
• Εργαστηριακά, σε πειραματικές πρακτικές στο εργαστή-

ριο
• Διεπιστημονικά, στη Φυσική τη Χημεία και την Βιολο-

γία
• Ομαδοσυνεργατικά, σε τριμελείς ομάδες και όχι ως άτο-

μα.
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προώθηση μέσα

από τα ΕΚΦΕ της ένταξης του πειράματος στη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στη λει-
τουργία πειραματικών διατάξεων και τη λήψη μετρήσε-
ων, καθώς και η χρήση της επιστημονικής μεθοδολογίας

ως μέσο για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων της
καθημερινής ζωής.

Οι πανελλήνιοι διαγωνισμοί διεξήχθησαν το Σάββα-
το 23 Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα (ΕΚΦΕ Αιγάλεω) για
τις ομάδες της  Nότιας Ελλάδας και στη Θεσσαλονίκη (ΕΚ-
ΦΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης) για τις ομάδες της βόρειας
Ελλάδας. Στους δύο διαγωνισμούς συμμετείχαν, με δικά
τους έξοδα, τριμελείς ομάδες μαθητών από 80 σχολεία
της χώρας (49 στην Αθήνα και 31 στην Θεσσαλονίκη)
που προκρίθηκαν από τους τοπικούς διαγωνισμούς όπου
έλαβαν μέρος 398 σχολεία με 469 ομάδες και 1407 μα-
θητές.

Βραβείο έλαβαν οι τέσσερις καλύτερες μαθητικές ομά-
δες για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην πρώτη θέση του διαγωνι-
σμού ισοβάθμησαν τρεις ομάδες προερχόμενες από το
Πειραματικό Γε.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τους
Αποστολίδη Δημήτριο, Αργυρό Απόστολο, Γαβρίδη Δη-
μήτριο, το 3ο Γε.Λ. Σερρών με τους Αντωνογλούδη Ευ-
στράτιο, Πανταζή Ηλία, Τέγο Απόστολο και το 6ο Γε.Λ.
Λάρισας με τους Βαρδακώστα Γεωργία, Γρηγορίου Στέρ-
γιο, Καραΐσκου Κατερίνα ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η
ομάδα από το1ο Γε.Λ. Κέρκυρας με τις Αλεξίου Φωτεινή,
Στίνη Ειρήνη-Μαρία και Στίνη Παναγιώτα. Σύμφωνα με
την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ομάδα που επιλέγεται
να καταλάβει την πρώτη θέση είναι αυτή που έχει τις πε-
ρισσότερες πρωτιές στα επιμέρους μαθήματα. Κατόπιν
τούτου, η ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη Βόρεια Ελλάδα
στο Διεθνή Διαγωνισμό είναι από το Πειραματικό Γε.Λ.
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρώτο δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης
στις…  φυσικές επιστήμες!

Μαθητές 
και καθηγητές 

έκαναν το θαύμα,
κόντρα στις δυσκο-
λίες της εποχής και

της κρίσης!
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Του Άρη Κουτσιούκη
«Σήμερα λόγω της πίεσης που υπάρχει, δυστυ-

χώς οι ευθύνες επιρρίπτονται περισσότερο και μέ-
νουν μέσα στην οικογένεια, με αποτέλεσμα και τα
περιστατικά να έχουν αυξηθεί, αλλά πλέον έχουν
αρχίσει να μιλάνε και τα ίδια τα θύματα» λέει στην
Karfitsa ο γραμματέας του ΒΙΑ-STOP, Νίκος Καραγιαν-
νίδης, απόστρατος Αστυνόμος Α’, ο οποίος παραδίδει
μαθήματα πρόληψης θυματοποίησης. «Υπάρχει βία
χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα που μπορούν
να λυθούν με συζήτηση, αλλά είναι πιο εύκολο να
ρίχνουμε την ευθύνη σε τρίτο παρά να αναλαμβά-
νουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Θύματα είναι
κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οι άντρες είναι σε μι-
κρότερο ποσοστό και εξακολουθεί να υπάρχει…
ομερτά σε ό,τι τους αφορά. Δεν το λένε, ντρέπον-
ται, παρόλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα πε-
ριστατικά» προσθέτει ο κ. Καραγιαννίδης.
Μιλούν πλέον τα θύματα

Όπως λέει στην Karfitsa η δικαστική ψυχολόγος
Ελένη Φώτου, επιστημονική συνεργάτιδα του ΒΙΑ-
STOP, τα στατιστικά στοιχεία του φορέα καταδεικνύουν
μια σταθερά αυξητική τάση, η οποία ερμηνεύεται ποικι-
λοτρόπως. «Συγκεκριμένα, το ΒΙΑ-ΣΤΟΠ αντιμετώ-
πισε 80 κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας το
2014, 150 το 2015, ενώ ο πρώτος μήνας του 2016
έφερε 19 άτομα στο φορέα που αναζήτησαν βοή-
θεια» σημειώνει η κ. Φώτου. Όπως εξηγεί, «οι λόγοι
της αύξησης αυτής δεν είναι μονομερείς και εκ-
φράζουν τόσο την αλλαγή της στάσης της κοινω-
νίας από την ανοχή της βίας στην οικογένεια προς
την καταγγελία της, όσο και την αλλαγή του νομι-
κού πλαισίου και την εφαρμογή του νόμου για την

ενδοοικογενειακή βία από τις αστυνομικές και
ανακριτικές αρχές. Τέλος, οποιαδήποτε αλλαγή σε
ένα ισορροπημένο οικογενειακό πλαίσιο θα μπο-
ρούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε διαμάχη. Εν
κατακλείδι, υπάρχει αύξηση, όμως η ερμηνεία της
αύξησης αυτής θα πρέπει να γίνεται με προσοχή
σε όλες τις παραμέτρους».
Διστάζουν να καταγγείλουν

Στο ΒΙΑ-STOP απευθύνονται θύματα που υπόκειν-
ται βία σε ενδοοικογενειακό επίπεδο, άτομα που γίνον-
ται δέκτες ρατσιστικής βίας και ανήλικα θύματα βίας,
ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κοινωνικο-οικονο-
μικού επιπέδου, ηλικίας ή άλλων παραμέτρων. Θύμα
βίας μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε, όμως, όπως ση-
μειώνει η κ. Φώτου, όσον αφορά την ενδοοικογενειακή
βία, συχνότερα συναντάμε γυναίκες θύματα βίας.

«Τα θύματα της βίας δεν εκφράζονται με τη λέ-
ξη αυτή. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε τον όρο “επι-
ζήσασα”. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να προ-
βεί σε μία καταγγελία. Πολλές γυναίκες αναφέ-
ρουν ότι φτάνουν μέχρι την είσοδο του αστυνομι-
κού τμήματος, μία ή δύο φορές μέχρι να προβούν
στην καταγγελία. Ακόμη και τότε, η καταγγελία γί-
νεται με την ελπίδα να αλλάξει ο δράστης. Για το
λόγο αυτό και ο θεσμός της ποινικής διαμεσολά-
βησης είναι τόσο σημαντικός, καθώς προβλέπει
την υποχρεωτική παρακολούθηση θεραπευτικού
προγράμματος. Στο σημείο αυτό οφείλω να ανα-
φέρω την εξαιρετική δουλειά και συμπαράσταση
που προσφέρει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας
σε κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και να τονί-
σω ότι η συνεργασία μαζί τους είναι άψογη» τονίζει
η κ. Φώτου.

«Υπάρχει βία χωρίς λόγο»
Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες εγκλημάτων με θύματα γυναίκες και δράστες
τους συζύγους τους. Η ενδοοικογενειακή βία φαίνεται πως βρίσκεται σε έξαρση, ενώ θύ-
ματα εκτός από τις γυναίκες, είναι και τα παιδιά και πιο σπάνια οι άντρες. Στην Καβάλα, από
το 2008 οπότε και ιδρύθηκε, με πρωτοβουλία των ψυχολόγων Μαρίας Προβατίδου, Δη-
μήτρη Έρτεκιν και Ελένης Φώτου, λειτουργεί το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της
Βίας & Προώθησης της Ισότητας των Φύλων ΒΙΑ-STOP, με στόχο την αντιμετώπιση της βίας
σε όποια μορφή αυτή εμφανίζεται (ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή), την πρόληψη των
βίαιων συμπεριφορών και την αποτροπή της θυματοποίησης, ενώ εκτός των άλλων είναι
και ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που προσφέρει προγράμματα για τους δράστες της
ενδοοικογενειακής βίας, υπό το θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. 

Μεγάλη συμμετοχή στα μαθήματα 
Όπως λένε, με την αυτοάμυνα μαθαίνεις κάποιες λα-

βές και κινήσεις, κλωτσιές, μπουνιές, αλλά υπάρχουν
καταγεγραμμένα περιστατικά όπου καταξιωμένοι αθλη-
τές πολεμικών τεχνών όταν βίωσαν επίθεση πάγωσαν.
«Οι κανόνες σε μια τέτοια ασύμμετρη επίθεση δεν
είναι οι κανόνες που είναι μέσα σε ένα ρινγκ. Γι’
αυτό και αυτοί είναι αθλητές. Όταν μιλάμε για εν-
δοοικογενειακή βία, ή για βία από συγγενείς ή στο
δρόμο, δεν υπάρχουν κανόνες. Η εκπαίδευση λοι-
πόν που εμείς προσπαθούμε να περάσουμε δεν έχει
να κάνει με την αυτοάμυνα, είναι ρεαλιστική προ-
σέγγιση των περιστατικών που κατά 90% θα βιώ-
σουν στην οικογένεια, ή έξω στον δρόμο» τονίζει
στην Karfitsa ο κ. Καραγιαννίδης και εξηγεί: «Για παρά-
δειγμα, όταν φορτώνουν τα ψώνια του σούπερ μάρ-
κετ στο αυτοκίνητο και είναι μόνες, ή όταν πάνε να
μπουν σε μια πολυκατοικία ή σε ένα ασανσέρ. Πρό-
σφατα, στην Κομοτηνή είχαμε περιστατικό που ένα
άτομο προσπάθησε να βιάσει ένα κοριτσάκι 8 ετών
μέσα σε ασανσέρ. Προσπαθούμε να τους δείξουμε
να καταλάβουν το συναίσθημα και τον φόβο που
θα βιώσουν σε ένα τέτοιο περιστατικό. Μαθαίνουμε
στις γυναίκες που παίρνουν μέρος στα μαθήματα
πρόληψης θυματοποίησης να ακούνε το εσωτερικό
καμπανάκι, δημιουργώντας προσομοίωση κατα-
στάσεων. Τις μαθαίνουμε να απαντάνε καταρχήν
με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να γίνεται κατα-
νοητό το ΟΧΙ, είτε λεκτικά, είτε μη και στη συνέχεια
τις μαθαίνουμε δύο-τρεις μη λεκτικές συμπεριφο-
ρές, για να μπορέσουν να τις αφομοιώσουν, σε πε-
ρίπτωση που θα δεχθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο
επιθέσεων που στατιστικά πιάνει κοντά στο 85-
90%. Δεν μπορεί τα προγράμματα αυτά να αφο-
ρούν μόνο γυμνασμένους. Κάποιος που δεν έχει
πατήσει σε γυμναστήριο δεν έχει δικαίωμα στην
αυτοπροστασία;» αναρωτιέται με νόημα, σημειώνον-
τας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όσο για τη
βοήθεια που μπορεί κάποιος να προσφέρει στο Ινστι-
τούτο είναι είτε με την εθελοντική του δράση και προ-
σφορά, είτε με χορηγία, καθώς τα περισσότερα προ-
γράμματα που πραγματοποιούν δε χρηματοδοτούνται
από πουθενά και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα www.viastop.gr.
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που αρκε-

τοί Έλληνες, κινούμενοι από το σοκ της οικονομικής δυ-
σπραγίας που κυρίευσε τη χώρα «τα έβαλαν» με… κόμι-
στρα που έπρεπε να πληρώσουν. Οτιδήποτε θεωρούνταν
ακριβό και άδικο για την τσέπη του Έλληνα πολίτη απλά
δεν καταβάλλονταν.

Το κίνημα «Δεν Πληρώνω» επεκτάθηκε από τους λο-
γαριασμούς της ΔΕΗ, στα δάνεια των νοικοκυριών και
έφτασε μέχρι τα διόδια…

Η διέλευση από αρκετούς σταθμούς διοδίων χωρίς
την καταβολή του απαραίτητου κομίστρου θεωρήθηκε
περιττή και άδικη, κάτι που ώθησε πολλούς Έλληνες στο
να τραβούν χειρόφρενο στα διόδια, να κατεβαίνουν από
το όχημα και αφού έσπρωχναν απλά την μπάρα, περνού-
σαν χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Τα χρόνια ωστόσο πέ-
ρασαν και μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις των δύο
προηγούμενων συγκυβερνήσεων τα πρώτα «ραβασάκια»
έφτασαν στα σπίτια των οδηγών που αρνήθηκαν να πλη-
ρώσουν.

Χαρακτηριστική περίπτωση που έκανε τον γύρο στην
επικαιρότητα ήταν αυτή του άνεργου αρχαιολόγου Γιώρ-
γου Θεοφάνους. Μέσα στο 2013 πέρασε 130 φορές από
τα διόδια Πολυμύλου στην Κοζάνη με τη «λυπητερή» της
εφορίας να καταφθάνει τρία χρόνια αργότερα με τον υπο-
στηρικτή του κινήματος «Δεν Πληρώνω» να καλείται ελ-

λείψει εισοδημάτων να καταβάλει το ποσό των 22.000
ευρώ! Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ανέλθει στην κυβέρνηση υποστή-
ριξε το κίνημα τόσο στα διόδια όσο και αλλού, ωστόσο
πλέον δείχνει να αποστασιοποιείται από τέτοιες δράσεις
που πλέον έχουν ποινικοποιηθεί. Ερώτημα ωστόσο πα-
ραμένει για ποιο λόγο οι Έλληνες οδηγοί καλούνται να
πληρώνουν τόσα πολλά διόδια όταν χρησιμοποιούν τους
αυτοκινητοδρόμους της χώρας, την ώρα που πολλοί είναι
άνεργοι ή αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία. 
«Κρατικό πρόστιμο από… ιδιώτες»

Το κίνημα «Δεν πληρώνω» στα διόδια ξεκίνησε με
την εξέλιξη της κρίσης το 2010.Το 2011 ήρθε η τροπολο-
γία Ρέππα που καθιστούσε παράβαση τη μη πληρωμή
διοδίων. Μάλιστα στον ΚΟΚ αυτό σήμαινε ότι εφόσον
ένας οδηγός εντοπιστεί να μην καταβάλει τα διόδια από
αστυνομικό της τροχαίας, τότε καλούνταν να πληρώσει
πρόστιμο ύψους 200 ευρώ, ενώ του αφαιρούνταν το δί-
πλωμα για 20 ημέρες. Η παρέμβαση αυτή όμως φάνηκε
να μην επηρεάζει τους πολίτες , που συνέχισαν να μην
πληρώνουν διόδια, αφού ούτως ή άλλως η παράβαση βε-
βαιωνόταν μόνο από αστυνομικό. Στη συνέχεια όμως ήρ-
θε ο νόμος Βορίδη το 2012. Σε αυτήν την περίπτωση οι
παραβάτες εντοπίζονταν από τις ειδικές κάμερες, φωτο-
γραφίζονταν, οι φωτογραφίες πήγαιναν στο υπουργείο
Μεταφορών και από εκεί ταχυδρομικά στο σπίτι του πα-
ραβάτη. «Αρχικά και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε

κόσμος που περνούσε μαζικά από τα διόδια δίχως
να πληρώνει. Όμως, οι πρώτες κλήσεις που έφτα-
σαν στα σπίτια μείωσαν κατά πολύ το κύμα όσων
δεν πλήρωναν. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνα-
τόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει νόμος του κράτους
που καθιστά τις οφειλές προς μια ιδιωτική εταιρεία
κρατικό πρόστιμο», υποστηρίζει στο karfitsa.gr το μέ-
λος του κινήματος «Δεν πληρώνω» Ηλίας Παπαδόπου-
λος.  Όπως λέει μάλιστα παρά την αυστηρή πολιτική που
ακολουθεί από η παρούσα κυβέρνηση από τους προκατό-
χους της, «συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα άνθρω-
ποι που περνούν τα διόδια δίχως να τα πληρώνουν
ειδικά στην επαρχία, αφού μιλάμε για περιοχές
όπου πολίτες πρέπει να περνούν λόγω εργασίας κα-
θημερινά τα συγκεκριμένα σημεία κάνοντας τη διέ-
λευση δυσβάσταχτη». Σχολιάζοντας την περίπτωση του
Γιώργου Θεοφάνους, ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει
ότι η κυβέρνηση «δεν κάνει τίποτα για το ζήτημα των
διοδίων», αν και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε σθεναρά αυτήν την
πρακτική όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση. «Πολλοί
από εμάς στο Κίνημα περιμέναμε μια τέτοια εξέλι-
ξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Όχι στην παραγραφή των χρεών»

Η Ρία Καλφακάκου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και γραμ-
ματέας του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κλή-
θηκε να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου
στην Εγνατία ΑΕ. Πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντα της
επισημαίνει στο karfitsa.gr ότι τα διόδια είναι κάτι που
πρέπει να υπάρχει σε έναν αυτοκινητόδρομο. «Η καταβο-
λή των τελών από τα διόδια βοηθά ώστε οι αυτοκινητό-

Η σημερινή διευθύνουσα σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ» και παλιό στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ρία Καλφακάκου σήμερα δηλώνει «θα ήταν λάθος να προχωρήσουμε σε παραγραφή
των χρεών γιατί θα είναι σαν να νομιμοποιούμε την μη πληρωμή διοδίων»

Τα ακριβά διόδια και η λυπητερή 
του «Δεν Πληρώνω»



δρομοι να τηρούν τα standard ασφαλείας που πρέπει να
έχουν, ακολουθώντας τα παραδείγματα των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων, ειδικά στις σήραγγες
όπου πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας.
Για να γίνουν όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να
υπάρξουν έσοδα. Βέβαια σε σύγκριση με την παρούσα τι-
μολογιακή πολιτική τα διόδια πρέπει να είναι χαμηλότε-
ρα και να ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία των χρη-
στών, που πολλοί από αυτούς είναι άνεργοι ή παρουσιά-
ζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες», εξηγεί η κ. Καλ-
φακάκου.

Για την ίδια είναι σημαντικό το ζήτημα των εργαζόμε-
νων που διανύουν κοντινές αποστάσεις και καταβάλουν
καθημερινά διόδια, κάτι που είναι δυσβάσταχτο οικονο-
μικά. «Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γί-
νει κάτι σχετικό. Επίσης είναι σημαντικό το ζήτημα
που αφορά την καταβολή διοδίων για δρόμο που
δεν έχει γίνει ακόμα. Προσωπικά δεν βρίσκω σωστό
να πληρώνει ένα πολίτης για έναν δρόμο που δεν
έχει κατασκευαστεί ακόμα. Στην Εγνατία από όσο
γνωρίζω αυτό δεν συμβαίνει σε σχέση με άλλους αυ-
τοκινητοδρόμους. Ακόμα δεν είναι δίκαιο να μην
καταβάλλονται διόδια σύμφωνα με την απόσταση
που διένυσε ένας οδηγός», τονίζει η διευθύνουσα σύμ-
βουλος της Εγνατίας Οδού.  Σχολιάζοντας το ζήτημα με τα
υπέρογκα πρόστιμα που πρόσφατα προέκυψε στην επι-
καιρότητα η κ. Καλφακάκου θεωρεί ότι «θα ήταν λάθος
να προχωρήσουμε σε παραγραφή των χρεών γιατί
θα είναι σαν να νομιμοποιούμε την μη πληρωμή
διοδίων. Ωστόσο θα μπορούσαμε να προχωρήσου-
με σε διακανονισμούς μέσω της εφορίας ώστε να
μην καλούνται πολίτες να πληρώνουν πρόστιμα
αφενός πολλαπλάσια της αρχικής τιμής του διοδίου
και αφετέρου αρκετοί είναι αυτοί που δεν δύνανται
να πληρώσουν τόσο μεγάλα ποσά».
Τι γίνεται στο εξωτερικό

Το κόστος των διοδίων για τους επαγγελματίες αυτο-
κινητιστές είναι αρκετά μεγάλο, την ώρα που έχουν να
αντιμετωπίσουν και άλλα έξοδα όπως τα καύσιμα. Ωστό-

σο όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορ-
τηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Απόστολος Κενανίδης,
«εφόσον υπάρχει ένας νόμος που στην προκειμένη περί-
πτωση μας υποχρεώνει όλους ανεξαιρέτως να καταβά-
λουμε διόδια κατά τη διέλευση μας στους ελληνικούς
δρόμους τότε πρέπει όλοι να τον σεβαστούμε. Η μη κατα-
βολή των διοδίων εφόσον είναι παράνομη μετά θα έχει
και τις ανάλογες συνέπειες», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως λέει μάλιστα πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που είχαν
επηρεαστεί από τα κινήματα που προέτρεπαν πριν λίγα
χρόνια να μην καταβάλλονται διόδια από τους οδηγούς
και τώρα όπως είναι λογικό αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα. Όσον αφορά το εξωτερικό ο κ. Κενανίδης εξη-
γεί ότι εκεί η τιμή των διοδίων για τη διέλευση στους αυ-
τοκινητοδρόμους είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο το σύ-
στημα τιμολόγησης είναι επίσης πολύ πιο δίκαιο. «Για
παράδειγμα στην Ιταλία, την οποία διέρχονται πολλοί
Έλληνες επαγγελματίες αυτοκινητιστές, δεν υπάρχουν
κάθετα διόδια όπως εδώ. Τα οχήματα καταγράφονται με
το που εισέλθουν στις οδούς της χώρας, η διαδρομή τους
καταγράφεται επίσης και γίνεται ηλεκτρονική πληρωμή
ανάλογα με τα χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου που θα
χρησιμοποιηθούν», τονίζει ο κ. Κενανίδης
Δρόμοι που δεν αξίζουν τα λεφτά τους

Για τον έμπειρο οδηγό αγώνων Κώστα Αναγνωστάκη,
το ελληνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων είναι τόσο κακό,
με τόσο πολλή καθυστέρηση και τόσα πολλά διόδια τα
οποία είναι όλα ακριβά για αυτό που προσφέρουν στον
οδηγό που χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο. «Ποιο
είναι το κομμάτι που είναι καλό; Ακόμα και η Εγνα-
τία  Οδός, που είναι λίγο καλύτερος αυτοκινητόδρο-
μος από τους υπόλοιπους στη χώρα, είναι και αυτή
με πολλά διόδια τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω
τι είναι αυτό που προσφέρουν. Για παράδειγμα με
τις πρόσφατες χιονοπτώσεις, ήταν αδύνατο για έναν
οδηγό να φτάσει μέχρι τα πρώτα διόδια στην Κοζά-
νη. Πώς είναι δυνατό να πρέπει να πληρώνουμε
όταν την ίδια ώρα δεν προσφέρεται αυτό που πρέ-
πει», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αναγνωστάκης. Μάλιστα
αναφέρει το χαρακτηριστικό παράδειγμα της  διαδρομής
Θεσσαλονίκη-Αθήνα, όπου ο οδηγός καλείται να σταμα-
τήσει πάνω από δέκα φορές και να πληρώσει πάνω από
25 ευρώ. «Εάν αφήσουμε τη συγκεκριμένη διαδρομή
που θεωρείται από τις μεγαλύτερες στη χώρα και
εάν δούμε μια μικρότερη, αυτή από Θεσσαλονίκη
προς Βόλο. Είναι περίπου 250 χιλιόμετρα και χρει-
άζονται δέκα ευρώ διόδια. Ενώ ο οδηγός καταβάλει
το συγκεκριμένο ποσό, ο δρόμος πριν καν φτάσει

στα πρώτα διόδια των Μαλγάρων, έχει πάρα πολλές
αναπηδήσεις», επισημαίνει ο Κώστας Αναγνωστάκης.
Χαρακτηριστική επίσης είναι η περίπτωση των ζητημά-
των των επισκευών των αυτοκινητοδρόμων που πληρώ-
νονται μέσω των διοδίων. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που
πρέπει να πληρώσουμε. «Εάν θεωρούν επισκευή ένα
“μπάλωμα” το οποίο στη συνέχεια θα περάσουν
από πάνω φορτηγά και θα το καταστρέψουν τι να
πω. Βέβαια έχει αλλάξει η εικόνα του κάκιστου δρό-
μου Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αλλά αυτό δε σημαίνει
ότι πλησιάζει τα πρότυπα του εξωτερικού και σίγου-
ρα δεν είναι αυτό που πληρώνουμε. Αρκεί να κατα-
νοήσουμε ότι για έναν ελληνικό δρόμο πληρώνου-
με χρήματα για να κατασκευαστεί, μετά πληρώνου-
με χρήματα για να συντηρηθεί, αλλά τελικά ποτέ ο
δρόμος δεν είναι έτοιμος», καταλήγει ο κ. Αναγνωστά-
κης.

#diodia_Karfitsa

«Η καταβολή των
τελών από τα διόδια

βοηθά ώστε οι 
αυτοκινητόδρομοι να
τηρούν τα standard

ασφαλείας που 
πρέπει να έχουν»
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Που πηγαίνουν τα χρήματα
Εάν σήμερα ένας οδηγός θέλει να διανύσει την

απόσταση Θεσσαλονίκη- Αθήνα, θα πρέπει να στα-
ματήσει σε 11 συνολικά σταθμούς διοδίων και να
καταβάλει το ποσό των 28,45 ευρώ, με το συνολικό
κόστος μετ’ επιστροφής να αγγίζει τα 60 ευρώ. Τα
φθηνότερα είναι τα διόδια των Μαλγάρων με κόστος
1,20 ευρώ για ένα ΙΧ και 0,80 ευρώ για τα δίκυκλα.
Ακριβότερος σταθμός διοδίων για το δρόμο προς
την Αθήνα είναι αυτός του Μοσχοχωρίου στη Λάρι-
σα, όπου ο οδηγός καλείται να πληρώσει εφόσον
έχει ΙΧ 3,90 ευρώ, ενώ εάν οδηγεί δίκυκλο 2,70.
Στην Εγνάτια Οδό και οι επτά οι σταθμοί των διο-
δίων έχουν αντίτιμο για τα ΙΧ 2,40 και 1,70 για τα δί-
κυκλα. Απευθυνθήκαμε στην Εταιρεία Παραχώρη-
σης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ για το κομμάτι
Μαλιακός-Κλειδί, Αιγαίο ΑΕ για το πώς καθορίζεται
η πολιτική των διοδίων. Παραπεμφθήκαμε στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, όπου διασαφηνίζεται ότι τα
έσοδα από την εκμετάλλευση των διοδίων καταβάλ-
λονται για την κατασκευή των νέων τμημάτων του
αυτοκινητόδρομου, τη συντήρηση του αυτοκινητο-
δρόμου, τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου και τις
υπηρεσίες προς τους χρήστες, την αποπληρωμή τρα-
πεζικών δανείων βάσει των οποίων έχει γίνει η χρη-
ματοδότηση του έργου, για πληρωμές προς το Δημό-
σιο και την αποπληρωμή των Ιδίων Κεφαλαίων.



Karfitsa_Επιλογές για... έξω

Το «Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλο-
νίκης» ξανά στο Θέατρο Βεργίνα!

Μετά την τεράστια επιτυχία του περασμένου Νοεμβρίου, το φαντασμαγορι-
κό Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης επιστρέφει και πάλι
στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki για ένα 2ο κύκλο παρα-
στάσεων, που θα χαρίσει τις πιο μοναδικές μουσικές στιγμές ενός θεσμού που
άφησε ιστορία! Οι Κωνσταντίνα, Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης Πετράκης και
Εύη Σιαμαντά ερμηνεύουν συνοδεία 15-μελούς ορχήστρας τα πιο αγαπημένα
φεστιβαλικά τραγούδια που βραβεύτηκαν, έγιναν μεγάλες επιτυχίες και αγα-
πήθηκαν από το ελληνικό κοινό. Παρουσιάζει και σχολιάζει ο Μάκης Δελα-
πόρτας, εμπνευστής και δημιουργός αυτού του νοσταλγικού ταξιδιού. Θέατρο
Βεργίνα, Regency Casino Thessaloniki. Παρασκευή & Σάββατο 05, 06, 12, 13,
19, 20, 26 & 27 στις 22:00.Τιμή: Από 12€.Συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο
καζίνο και ένα ποτό. Πληροφορίες στο 2310 491 234.

«Το κενό αυτοπροσώπως»  στο θέατρο Εγνατία!
Ένα αθηναϊκό διαμέρισμα τον ιλαροτραγικό Αύγουστο του 2015. Μια διά-

σημη σχεδιάστρια μόδας που αποστρέφεται το μαύρο χρώμα. Ένας νευρωτι-
κός -παραλίγο σκηνοθέτης- με ροπή στις αινιγματικές σχέσεις.  Δίπλα τους,
μια πρώην σύζυγος εκδότη εφημερίδας και δεξιοτέχνης του μουσακά κι ένας
νεαρός με αδυναμία στις Ιταλίδες τραγουδίστριες της δεκαετίας του ’60. Και
μετά;  Ένα drag  show σ’ ένα κλαμπ της Μαδρίτης την Πρωτοχρονιά του ‘14.
Μια θανατηφόρα γραβάτα δεμένη στο λαιμό ενός άτυχου άντρα και μια άλλη,
λυμένη για το χατίρι μιας γυναίκας. Ένας καναπές στα σκουπίδια κι ένας δεύ-
τερος στο σαλόνι. Ένα ιατρικό ανακοινωθέν που καθυστερεί, ένα δείπνο με
τηγανητά χέλια, η ανάμνηση ενός πυρπολημένου τροχόσπιτου στη Σαρωνίδα
και οι συνέπειες της βραδιάς των εκλογών του ’93…Και μετά; Το κενό αυτο-
προσώπως είναι μια κωμωδία για την ήττα. Παίζουν: Δάνης Κατρανίδης, Πα-
ναγιώτα Βλαντή, Ειρήνη Σταματίου, Διονύσης  Χριστόπουλος. Παραστάσεις:
Παρασκευή: 21.15, Σάββατο : 19.00 & 21.15, Κυριακή : 19.00 & 21.15.Τιμές
εισιτηρίων: 16 € κανονικό 13 € φοιτητικό & άνεργοι .

«Requiem»  στο θέατρο BlackBox
Λόγω μεγάλης προσέλευσης του κοινού συνεχίζονται  οι παραστάσεις του

έργου Requiem του Ισπανού συγγραφέα Φερνάντο Ρενχίφο από την Ομάδα
Τέχνης Oberon στο θέατρο BlackBox. 

Τρεις άνδρες, τρεις παρουσίες, ένας διάλογος που αγγίζει τα όρια του μο-
νολόγου... Βουτιές στο παρελθόν και αναμνήσεις που γίνονται παρόν και αβέ-
βαιο μέλλον... Το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, η διαδρομή, οι σταθμοί

Της Γεωργίας Σκονδράνη 
Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο έφτασε και μαζί του φέρνει ξεκούραση και διασκέδαση.

Σας έχουμε δροσερές προτάσεις εξόδου από σινεμά μέχρι ζωντανή μουσική και υπέρο-
χες παραστάσεις.  

και η αξιολόγηση της ζωής μας. Υπάρχει ένα μονάχα φιλοσοφικό πρόβλημα
πραγματικά σοβαρό: η αυτοκτονία. Αν κρίνουμε πως η ζωή αξίζει να τη ζει ή
να μην τη ζει κανείς, απαντούμε στο θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας.
Τα υπόλοιπα, αν ο κόσμος έχει τρεις διαστάσεις, αν το πνεύμα διαιρείται σε
εννιά ή δώδεκα κατηγορίες έπονται. Είναι παιχνίδια... «Ο μύθος του Σίσυ-
φου» Αλμπέρ Καμύ. Παραστάσεις 8-9 Φεβρουαρίου 2016, Δευτέρα και Τρίτη
στις 21:00. Πληροφορίες – κρατήσεις: 2310829254.Εισιτήρια: 10€ κανονι-
κό, 5€ (φοιτητικό, ανέργων).

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2» 
στο θέατρο Αυλαία

Μετά από τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες θεατρικές σεζόν στην Αθήνα συ-
νεχίζει με χειμερινή περιοδεία σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Στη Θεσσαλο-
νίκη θα κάνει στάση στο θέατρο Αυλαία, 11-21 Φεβρουαρίου 2016.

Η παράσταση "Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2", είναι μια διασκευή του ομώ-
νυμου έργου του William Shakespeare από την Ομάδα Θεάτρου «ΙΔΕΑ»
(Κώστας Γάκης, Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος Μπιμπής). Δύο νέοι ηθο-
ποιοί παίζουν όλους τους ρόλους του έργου, με απίστευτο χιούμορ και κο-
ρυφαίες δραματικές στιγμές, σε ένα τρελό παιχνίδι παρενδυσίας και μετα-
μορφώσεων, σε μια θεατρική περιπέτεια που ισορροπεί ανάμεσα στον εμφύ-
λιο σπαραγμό και το ξύπνημα του έρωτα. Παραστάσεις: 11-21 Φεβρουαρίου,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00. Τιμές εισιτηρίων :
Κανονικό 15€, μειωμένο 12€ (φοιτητικό, ανέργων).

«Το Δωμάτιο» στο… cinema!
Ο Τζάκ είναι πέντε χρονών και ζει στο δωμάτιο με τη μαμά του. Δεν έχει

βγει ποτέ του έξω. Το Δωμάτιο δεν έχει παράθυρα και η πόρτα είναι πάντα
κλειδωμένη. Ανοίγει μόνο με κωδικό και μόνο τις νύχτες που ο γερο-Νικ έρ-
χεται για να κοιμηθεί με τη μαμά του. Τότε ο Τζάκ χώνεται στη φίλη του τη
Ντουλάπα και μετράει τα κρακ του κρεβατιού. Ο Τζάκ και η μαμά του είναι
φυλακισμένοι στο Δωμάτιο αλλά ο Τζάκ το μαθαίνει όταν πια γίνεται πέντε
χρονών και «τα ξέρει όλα». Και τότε πρέπει να μεταμορφωθεί σε σούπερ-
ήρωα και να σώσει τη μαμά του από τον γερο-Νικ. Πρωταγωνιστούν: Brie
Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers. Village Cosmos:  Αίθουσα 7: 22.30,
Αίθουσα 2: 19.30, Plateia Odeon: Αίθουσα 4:  20.30-23.00, Ολύμπιον: Αί-
θουσα 1:  18.45-21.15, Κολοσσαίον: Αίθουσα 1: 18.00-20.15.

Η Γεωργία Νταγάκη & ο Σταύρος Σιόλας 
για δυο δυνατά διήμερα

Η Γεωργία Νταγάκη και ο Σταύρος Σιόλας αμέσως μετά τις επιτυχημένες
τους παραστάσεις στην Αθήνα στο Σταυρό του Νότου, ανεβαίνουν Θεσσαλο-
νίκη, για τέσσερις εμφανίσεις στη θρυλική μουσική σκηνή Βεντέτα.  Δυο
διήμερα του Φλεβάρη 5, 6 και 12, 13/2 σ’ ένα πρόγραμμα εκρηκτικό, με δυ-
νατούς ρυθμούς που εναλλάσσονται με μελωδικά ακούσματα αλλά και τρα-
γούδια από τις ρίζες τους που ενώνουν την μία άκρη της Ελλάδας με την άλ-
λη. Δύο φωνές μαγικές, μία λύρα και μία ομάδα από εξαιρετικούς μουσι-
κούς. ΒΕΝΤΕΤΑ:  Εθνικής Αμύνης 3, Τηλέφωνο Kρατήσεων:2310 234973.
Εισιτήριο θεάματος: 10€. Ώρα έναρξης: 22:30.

Τα Κυριακάτικα Πρωινά της Κ.Ο.Θ.: 
Il Grido del Silenzio
Συνεχίζονται με το Trio Grasp, ένα σχήμα που αποτελείται από
δραστήριους και ανήσυχους μουσικούς, οι οποίοι εξερευνούν ένα
πολύπλευρο ηχητικό κόσμο και τολμούν απροσδόκητες μεταγραφές
έργων διαφόρων περιόδων και διαφορετικής αισθητικής, προσδίδοντάς
τους νέες διαστάσεις.
Η συναυλία περιλαμβάνει έργα του β’ μισού του περασμένου αιώνα, από
τη Ρωσία, τη Λετονία και την Τσεχία. Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ώρα
12:00.Αίθουσα Συναυλιών Κ.Ο.Θ. 'Σόλων Μιχαηλίδης', Λεωφ. Νίκης 73.
Ώρα έναρξης: 12:00.

Fortissimo, για τα 30 χρόνια της Ζώγια
Το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου στις 21:30,οι Fortissimo, το απολύτως
εκρηκτικό γυναικείο Electric String Quartet, που αποτελείται από
τέσσερις ταλαντούχες κοπέλες, διπλωματούχες μουσικούς και μέλη
Συμφωνικών Ορχηστρών της Θεσσαλονίκης έρχονται για να κλείσουν την
γιορτή για τα 30 χρόνια της Ζώγιας. Το ρεπερτόριο των Fortissimo μεταξύ
άλλων περιλαμβάνει ακούσματα αγαπημένων και γνωστών κλασικών
έργων, ρομαντικής και lounge μουσικής. Το εκρηκτικό αυτό σόου
περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα μουσικών επιλογών. Η εκδήλωση είναι με
ελεύθερη είσοδο στη Ζώγια, Αλ. Σβώλου 54, τηλ.: 2310 243459.
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Από μικρό παιδί είχε έρωτα με το
ραδιόφωνο. Όπως περιγράφει
χαρακτηριστικά, το… παιχνίδι της
ήτανε να προσποιείται ότι μιλάει
στον αέρα των ερτζιανών. Σε λίγο
μεγαλύτερη ηλικία, όπου και εάν
βρισκότανε, μόλις το ρολόι έδει-
χνε 21:00 παρατούσε τα πάντα για
να ακούσει την καθημερινή εκ-
πομπή που είχε στο ραδιόφωνο ο
δημοσιογράφος Βασίλης Γαλα-
νός με τον οποίο στη συνέχεια εί-
χε την τύχη, όπως λέει, να συνερ-
γαστεί. Ξεκίνησε να ασκεί τη δη-
μοσιογραφία παράλληλα με τις
σπουδές της, ενώ σε ηλικία μόλις
24 ετών ανέλαβε την αρχισυντα-
ξία εκπομπών στην ΕΡΤ3. 

Της Έλενας Καραβασίλη
H Αναστασία Αργυριάδου είναι μητέρα

δύο μικρών παιδιών και τα τελευταία δύο
χρόνια, δίνει ανταποκρίσεις στο κανάλι Ε
από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, τη Χαλ-
κιδική και από όπου αλλού  υπάρχουν ει-
δήσεις, ενώ είναι και εξωτερική συνεργά-
τιδα στην εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ».
«Το 1994, παράλληλα με τη σχολή, ξε-
κίνησα την πρακτική μου στο ραδιό-
φωνο του ANT1 όπου και καθιερώθη-
κα για δέκα χρόνια. Έκανα σύνταξη
και εκφώνηση σε ελεύθερο ρεπορτάζ
για το δελτίο και κάλυπτα τα πάντα,
από δικαστικά μέχρι αστυνομικά θέ-
ματα. Παράλληλα βέβαια έκανα και
άλλα πράγματα. Πέρασα από την τηλε-
όραση του ΑΝΤ1, ενώ σε ηλικία 24
ετών και για δύο σεζόν είχα την αρχι-
συνταξία δύο καθημερινών εκπομπών
στην ΕΡΤ3», λέει η κ. Αργυριάδου επιση-
μαίνοντας πως αυτός ήταν ο πιο σημαντι-
κός σταθμός στην καριέρα της. 
«Με… έπαρση οι νέοι»

Για οκτώ χρόνια οι ακροατές της την
απολάμβαναν μέσα από τη συχνότητα του
Πανόραμα 984, όπου έκανε ένα ενημερω-
τικό- ψυχαγωγικό magazinο. Στη συνέχεια
βρέθηκε στην ΤV100 όπου είχε την αρχι-
συνταξία εκπομπών, ενώ παρουσίαζε και
δική της εκπομπή.  Λίγο καιρό αργότερα,
ανέλαβε την αρχισυνταξία καθημερινών
εκπομπών στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV, ενώ πα-
ράλληλα έγραφε σε εφημερίδες και περιο-
δικά. Έγινε υπεύθυνη των εκδόσεων Ima-
co στη Θεσσαλονίκη, για τα περιοδικά OK,
DOWN TOWN, PEOPLE και δικαίως κα-
θιερώθηκε σε θέματα lifestyle. Γιώργος
Κιμούλης, Χάρης Αλεξίου, Κάτια Δανδου-
λάκη είναι μερικά μόνο ονόματα που
έχουν κάτσει στην… καρέκλα του συνεν-
τευξιαζόμενου. «Την καλύτερη συμπερι-
φορά την έχω δεχτεί από μεγάλους και
σπουδαίους καλλιτέχνες. Αλλά μου
έχουν κάνει μεγάλη και αρνητική εν-
τύπωση οι ανερχόμενοι, νέοι καλλιτέ-
χνες που έχουν μεγάλη έπαρση, ενώ
μπορεί να είναι απλά όνομα για μία
σεζόν», αναφέρει η ίδια. 

Αυτό που θέλει η Αθήνα 
Όπως λέει, τα κοινωνικά θέματα που εν-

διαφέρουν περισσότερο το τηλεοπτικό κοι-
νό, είναι κι αυτά που ζητάει η Αθήνα. Η υπό-
θεση του συζυγοκτόνου στην Ορμύλια Χαλ-
κιδικής, είναι ένα από τα ρεπορτάζ που την
«πώρωσε» όπως λέει. «Είμαι και εγώ μητέ-
ρα δύο μικρών παιδιών και είχα ανησυ-
χήσει πάρα πολύ για την τύχη του μι-
κρού Φοίβου. Προσπαθήσαμε με το κα-
νάλι και συμβάλαμε και σε κοινωνικό
επίπεδο. Ήμασταν 18 μέρες κάθε μέρα
εκεί με τα τηλεοπτικά συνεργεία και συμ-
μετείχαμε στις έρευνες. Μαθαίναμε μία
δημοσιογραφική πληροφορία και τη λέ-
γαμε πρώτα στην οικογένεια και στη συ-
νέχεια στο κανάλι, διότι αυτό που μας
ενδιέφερε ήταν να βρεθεί ο μικρός», λέει.
Και συνεχίζει: «Μάλιστα είχαμε κανονίσει
με το κανάλι να συναντηθεί ο παππούς
του Φοίβου, ο κ. Μαυρομάτης με τον
υπουργό Δημόσιας Τάξης τον κ. Τόσκα».  
Μένει Θεσσαλονίκη!

Παρότι είχε προτάσεις να μεταβεί στην
πρωτεύουσα για δουλειά, τις απέρριψε για
να μείνει στη Θεσσαλονίκη. «Φοβήθηκα να
πάω και τελικά δεν το μετάνιωσα καθό-
λου. Οι ρυθμοί της πόλης δε μου ταιριά-
ζουν και προτίμησα να μείνω στη Θεσ-
σαλονίκη», λέει. Πλέον έχει οικογένεια και
έτσι δεν περνάει ούτε καν σα σκέψη από το
μυαλό της η… φυγή στην Αθήνα. Είναι 41
χρονών, παντρεμένη εδώ και επτά χρόνια
και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Νικόλα
που είναι 6,5 χρονών και την Χρυσίλια που
είναι 4,5. «Η αλήθεια είναι πως δεν τα
βλέπω σχεδόν καθόλου. Για παράδειγμα
προχθές διάβαζα τον γιο μου και με πή-
ραν από το κανάλι να φύγω για την Αθή-
να. Δεν έχω συγκεκριμένο ωράριο και
έτσι δε υπάρχει η δυνατότητα να προ-
γραμματίσω κάτι στη ζωή μου. Είναι μία
δύσκολη κατάσταση όταν έχεις παιδιά.
Ευτυχώς έχω βοήθεια από τη μητέρα και
την πεθερά μου, ενώ όλη μου η οικογέ-
νεια δείχνει κατανόηση. Δεν έχω σχεδόν
καθόλου προσωπικό χρόνο, πληρώνω
για παράδειγμα συνδρομή στο γυμνα-
στήριο αλλά… δεν υπάρχει χρόνος για
να πάω», τονίζει. 
«Θα έχουμε την πολιορκία 
Τούρκων επενδυτών»

Αγωνία και προβληματισμό έχει επιφέ-
ρει στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών
καναλιών, το νέο καθεστώς του ΣΥΡΙΖΑ που
αφορά στις τηλεοπτικές άδειες. «Το σίγου-
ρο είναι ότι υπάρχει αγωνία γιατί δε ξέ-
ρουμε τι θα γίνει. Όσο αφορά στους
Τούρκους επενδυτές που ενδιαφέρονται
για τα κανάλια, σίγουρα δεν είναι και ότι
καλύτερο. Είχαμε την πολιορκία των
τούρκικων σίριαλ… τώρα θα έχουμε την
πολιορκία των Τούρκων επενδυτών», λέ-
ει. Όσον αφορά στις δημοσιογραφικές δυνά-
μεις και προοπτικές στη Θεσσαλονίκη, η ίδια
λέει ότι, υπάρχει κόσμος με όρεξη για δου-
λειά και γίνονται πράγματα. Όμως «δυστυ-
χώς δεν υπάρχουν επενδυτές που θα
στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες». 

Aπό τα ερτζιανά στην τηλεόραση του «Ε»

«Η Σούζυ 
Καζαντζίδου είναι

μία από τις 
συναδέλφους που

θαυμάζω για τη 
μαχητικότητά 

της»



Τη φετινή χρονιά όμως τα δεδομένα είναι κατά πολύ
διαφορετικά. Ο φετινός Ολυμπιακός του Σίλβα δείχνει
να είναι ο καλύτερος των τελευταίων ετών, εκμεταλλευό-
μενος σίγουρα την ανεπάρκεια των βασικών του αντιπά-
λων στο πρωτάθλημα, δηλαδή της ΑΕΚ, του Παναθηναϊ-
κού και του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Τούντορ καλούνται
αύριο να παραταχθούν στην έδρα του Ολυμπιακού όπου
μετρά μόνο νίκες και την μοναδική του απώλεια να την
έχει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πλατανιά στα
Χανιά.

Σαν να μην έφτανε αυτό ο Δικέφαλος του Βορρά πα-
ραμονές του ντέρμπι ταλανίστηκε από σοβαρά εσωτερικά
προβλήματα τα οποία είχαν είτε αγωνιστικό, είτε διοικη-
τικό χαρακτήρα. Στο αγωνιστικό κομμάτι οι τραυματισμοί
συνεχίζονται με… γεωμετρική πρόοδο, αφού μετά το βα-
ρύ πλήγμα στην επίθεση και τους τραυματισμούς Ζάιρο
και Ροντρίγκεζ, δημιουργήθηκε και πρόβλημα στην άμυ-
να, μιας και ο Κοροβέσης προστέθηκε στη μακρά λίστα
των θλάσεων. 

Στον διοικητικό τομέα η εβδομάδα που τελειώνει
μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ως η εβδομάδα των με-
γάλων παραιτήσεων. Ο Ιάκωβος Αγγελίδης αποτελεί πα-
ρελθόν από τον προεδρικό θώκο της ΠΑΕ, αφού ο ίδιος
υπέβαλλε την παραίτηση του. Λίγες μέρες αργότερα ο Νί-
κος Βεζυρτζής επιβεβαίωσε τις φήμες που δεν τον ήθελα
να μακροημερεύει στον Δικέφαλο αποχωρώντας από το
διοικητικό σχήμα στο οποίο προσφάτως προστέθηκε. Ο
Ιβάν Σαββίδης ωστόσο έκανε την έκπληξη, προσθέτον-
τας στην προεδρία τον Λούμπος Μίχελ, με τον Σλοβάκο
πρώην διαιτητή να μπαίνει «στα βαθιά», αν και είχε επι-
λεγεί αρχικά για να αναλάβει τις διεθνείς σχέσεις του
ΠΑΟΚ.
Τραυματισμοί και αποδεσμεύσεις 

Ο Τούντορ καλείται από προπονητής να γίνει «αλχη-
μιστής» καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά επιθετικά προβλή-
ματα εξαιτίας των απουσιών λόγω τραυματισμών. Ο
ιός… της θλάσης χτύπησε για τα καλά στον Δικέφαλο με
αποτέλεσμα ο Κροάτης τεχνικός να αναγκάζεται να κατε-

βάσει ενδεκάδα ανάγκης στο Καραϊσκάκη. Ροντρίγκεζ και
Ζάιρο μετά τον ταυτόχρονο τραυματισμό τους στο παιχνί-
δι με τον Ατρόμητο θα πάρουν φανέλα βασικού μετά από
πολύ καιρό, ενώ ο Χάρης Χαρίσης που έδειξε εξαιρετικά
στοιχεία όταν επιλέχθηκε για την ενδεκάδα μόλις ξεκίνη-
σε προπονήσεις. Μεγάλο το πλήγμα και με τον τραυματι-
σμό του έτερου ταλαντούχου νεαρού ποδοσφαιριστή
Γιάννη Μυστακίδη που η συμμετοχή στο ντέρμπι θα απο-
φασιστεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Στο μακρύ
απουσιολόγιο προστέθηκε ο Νίκος Κοροβέσης, ο οποίος
όπως φάνηκε στη μαγνητική τομογραφία που υποβλήθη-
κε υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στο δεξί ορθό μηριαίο
κι αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους
σε 4-5 εβδομάδες. Η απόκτηση του Βελλίδη θεωρήθηκε
ότι πληθαίνει την ομάδα τερματοφυλάκων του Δικεφά-
λου, όμως μάλλον το αντίθετο συμβαίνει αφού Γλύκος
και Μελίσσας είναι τραυματίες και στον πάγκο του Καραϊ-
σκάκη θα κάτσει ο 17χρονος Μάριος Σιαμπάνης. Στην
άμυνα, ο Ρικάρντο Κόστα αποτελεί παρελθόν από τον
ΠΑΟΚ αφού αποδεσμεύτηκε μέσα στην εβδομάδα με τον
επόμενο προορισμό τη Γρανάδα. Αντιθέτως ο Χατζηισαΐ-
ας είναι έτοιμος για το βάπτισμα του πυρός με την ασπρό-
μαυρη φανέλα και πολύ πιθανώς να πάρει θέση βασικού
αύριο. Στα καλά νέα επίσης μπορεί να προστεθεί και η
επιστροφή του Μπερμπάτοφ, που θεωρείται «βάλσαμο»

Karfitsa_Aθλητικά

Συνήθως η κάθοδος του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό συνο-
δευόταν από ένα πολεμικό κλίμα, το οποίο προέτρεπε τους παίκτες του Δικεφάλου να πά-
ρουν μια μεγάλη νίκη στην έδρα των «μισητών» ερυθρόλευκων(Novasports 1), όχι απαραί-
τητα για βαθμολογικούς λόγους αλλά για το γόητρο.

Στο Καραϊσκάκη με προβλήματα
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στην επίθεση λόγω των τραυματισμών. Στην άμυνα μαζί
με τον Χατζηισαΐα θα βρεθεί ο Βίτορ, ο Κίτσιου δεξιά,
ενώ ο Τζαβέλλας επιστρέφει στην αριστερή πτέρυγα.
Τζιόλης, Τσίμιροτ και Πέλκας θα απαρτίζουν το κέντρο,
ενώ ο Μακ θα βρίσκεται αριστερά του Μπερμπάτοφ. Ο
Γκολάσα πιθανώς να πάρει τη θέση στα δεξιά της επίθε-
σης, με τον Σάμπο να έχει το ρόλο του μπαλαντέρ.
Ένας Σλοβάκος φέρνει την άνοιξη;

Πριν από λίγο καιρό όταν κάποιος μιλούσε για Σλο-
βάκους στον ΠΑΟΚ, το μυαλό πήγαινε στον Μακ ή στον
Σάμπο και για ορισμένους στον Στοχ. Η σλοβακική πα-
ροικία μεγάλωσε στην Τούμπα με την έλευση του Λούμ-
πος Μίχελ και τις τελευταίες μέρες εδραιώθηκε για καλά
με τον πρώην διαιτητή να αναλαμβάνει τα ηνία της ΠΑΕ
μετά από παρέμβαση Σαββίδη. Ερωτηματικό βέβαια πα-
ραμένει εάν θα καταφέρει να πραγματοποιήσει τις απα-
ραίτητες αλλαγές αναλαμβάνοντας τη θέση του Ιάκωβου
Αγγελίδη. Χαρακτηριστικό «αγκάθι» είναι το ζήτημα του
Τούντορ. Ο Σαββίδης με δημόσια δήλωση του εξέφρασε

τη στήριξη στον Κροάτη τεχνικό, την ώρα που ο νέος
πρόεδρος του Δικεφάλου είχε εισηγηθεί την αποδέσμευ-
ση του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μίχελ πρέπει να συ-
νεργαστεί με τον Φράνκ Άρνεσεν, τον άνθρωπο που έχει
εμπνευστεί το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας το οποίο
στην παρούσα φάση δεν έχει φέρει ιδιαίτερα αποτελέ-
σματα. Μέσα σε όλα ήρθε και η αποχώρηση του Νίκου
Βεζυρτζή, ο οποίος στην επιστολή του άφησε σαφείς αιχ-
μές για τα όσα συμβαίνουν στο Δικέφαλο. «Φεύγω γιατί
βλέπω ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες δεν μπορώ
να προσφέρω αυτά που περίμεναν από έναν άνθρωπο
που τους έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές», ανέφερε μεταξύ
άλλων στη λακωνική επιστολή αποχώρησης. Όσο για το
ζήτημα των μεταγραφών, οι προσδοκίες για ένα όνομα το
οποίο θα ερχόταν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο
έσβησαν με μια από τις πρώτες δηλώσεις του Μίχελ, ο
οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του ξεκαθάρισε
ότι προτεραιότητα τώρα είναι η επίτευξη καλών αποτελε-
σμάτων.

Aθλητικά_Karfitsa

Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει η μαθηματική
εξίσωση εκείνη η οποία μπορεί να οδηγή-
σει, βάζοντας τα δεδομένα, κάποιον σ’ ένα
σίγουρο αποτέλεσμα. Αυτή προφανώς εί-
ναι και η γοητεία του αθλήματος που μα-
γνητίζει εκατομμύρια ανθρώπους σ’ όλο
τον πλανήτη και κεντρίζει το ενδιαφέρον
των διοικητικών παραγόντων.

Είναι το ίδιο άθλημα το αγωνιστικό αποτέλε-
σμα τού οποίου, πολλές φορές, απαξιώνει
πετυχημένους και οικονομικά ισχυρούς
επιχειρηματίες.

Στο επιχειρείν εάν η προσπάθεια ακολουθεί
τους βασικούς κανόνες της επιχειρηματι-
κότητας οι πιθανότητες της επιτυχίας, ιστο-
ρικά, είναι πολύ περισσότερες απ’ αυτές
της αποτυχίας. Στο ποδόσφαιρο τα πράγ-
ματα δεν είναι έτσι. 

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Πανεπιστήμιο
ποδοσφαιρικών διοικητικών παραγόντων
και οι επιτυχίες δεν πωλούνται στο ράφι
των super market λογικό είναι οι ιδιοκτή-
τες των ομάδων να τρώνε «σφαλιάρες»,
ανεξαρτήτως από το τι έχουν πετύχει επι-
χειρηματικά.

Ο Ιβάν Σαββίδης δεν ξέφυγε απ’ αυτό τον κα-
νόνα. Παρότι είχε εμπειρία στην διοίκηση
αθλητικής ομάδας στο Ροστόφ, κοντά τέσ-
σερα χρόνια στον ΠΑΟΚ εισέπραξε αποτέ-
λεσμα δυσανάλογο με την επένδυση του.
Φέτος μετά από 20 αγωνιστικές ο «Δικέφα-
λος» βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα, τέσσερεις βαθμούς πίσω
από τον Παναθηναϊκό και οκτώ από την
Α.Ε.Κ. Συγχρόνως έχει τρεις μόνο βαθ-
μούς περισσότερους από τον Πανιώνιο και
τον Αστέρα Τρίπολης! Ολες αυτές οι ομά-
δες έχουν μικρότερο μπάτζετ από τον ΠΑ-
ΟΚ, με κορυφαίο παράδειγμα τον Πανιώ-
νιο που έχει και απαγόρευση μεταγραφών
λόγω χρεών. Παρ’ όλα αυτά προσφέρουν
καλύτερο θέαμα από τον «Δικέφαλο» και
τον κοντράρουν στους ίδιους στόχους. Οι
λόγοι είναι πασιφανείς: οι πρόεδροι τους
έχουν δείξει καλύτερα αντανακλαστικά
από ότι ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Παναθηναϊκός
αντικατέστησε στις αρχές Νοεμβρίου τον
Αναστασίου με τον Στραματσιόνι, η ΑΕΚ
έναν μήνα νωρίτερα τον Δέλα με τον Που-
γιέτ και ο Αστέρας πριν από μία εβδομάδα
τον Βεργέτη με τον Τερζόπουλο. Οι πρό-
εδροι της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του
Αστέρα πήραν τις αποφάσεις τους χωρίς
εγωισμούς και συναισθηματικές αναστο-
λές. Αντιθέτως ο κ. Σαββίδης  συνεχίζει να
επιμένει στην παραμονή του Ιγκόρ Τούν-
τορ χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο που
να δικαιολογεί την επιλογή του η οποία,
προφανώς, έχει να κάνει μ’ ένα πείσμα του
ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ.

του Βασίλη
Μάστορα

Η εμμονή του Ιβάν
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Κοιτούν τη νέα σεζόν
Η επαναφορά του Ηρακλή στη Σούπερ Λιγκ έφερε δύο στόχους. Αρχικά έπρεπε να εξασφαλιστεί η παραμονή

στην κατηγορία κατά κύριο λόγο με το περσινό ρόστερ και ορισμένες ποιοτικές προσθήκες. Επιπλέον το Κύπελλο
ήταν ο επιπλέον στόχος, αφού η ομάδα τα πήγε εξαιρετικά και την περσινή σεζόν αν και ομάδα της Φούτμπολ
Λιγκ. Ωστόσο η ΑΕΚ έβαλε φρένο στα όνειρα του «Γηραιού» και πλέον μοναδικός στόχος είναι το όσο δυνατόν κα-
λύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία τις αγωνιστικές που απομένουν. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έρχεται αύριο στο Καυταν-
ζόγλειο(15.00-Novasports 2) και φυσικά οι «κυανόλευκοι» θέλουν τη νίκη, κάτι που αγνοούν για έναν μήνα και
πλέον. Επίσης, σημαντικό φαίνεται να είναι το πρόβλημα της ομάδας του Παπαδόπουλου στο σκοράρισμα, αφού
πέραν των τριών γκολ επί της Καλλονής και το εκτός έδρας τέρμα στη Λιβαδειά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη παραγωγι-
κότητα στην επιθετική γραμμή, όπου τη μερίδα του λέοντος έχει Απόστολος Βέλλιος. Στα τρέχοντα αγωνιστικά, ο
Χουάντερσον τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο Περνίς επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, ενώ αμφίβο-
λος είναι ο Μπαρτολίνι. Στα καλά νέα προστίθεται το γεγονός ότι έχουν έρθει τα δελτία των Μοντέιρο, Καραγκού-
νη και Λεοζίνιο που είναι στη διάθεση του τεχνικού του Ηρακλή για το αυριανό παιχνίδι.



 Aυτό το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου μαζί με το
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