
Σάββατο 13.2.2016 • Αρ. Φύλλου 602 

toxrima.gr • paraskhnio.gr • backstage24.gr • karfitsa.gr

Karfitsa
free press

SOCIAL

www.karfitsa.gr

No1
Σας ευχαριστούμε!

Έντυπη και ηλεκτρονική

ΜΠΛΟΚΑραν 
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το κυνήγι στα ΜΑΤ και οι
δηλώσεις «λάδι στη φωτιά»

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ   

Ο στρατηγός που 
πολεμάει… οn line

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

«Μαλλιά κουβάρια» 
για τους πρόσφυγες

Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης η... κυβέρνηση

ΣΕ ΚΑΙΡΟ... ΚΡΙΣΗΣ   

Η επιχείρηση που 
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Τo άρθρο του Πολ Τόμσεν αποτελεί ψυχρολουσία για
την κυβέρνηση, τους πολίτες αλλά και για ολόκληρο τον
πολιτικό κόσμο της χώρας. Οι εκτιμήσεις του αξιωματού-

χου του ΔΝΤ δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία και σί-
γουρα δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνει-
ών. Η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο εναλλακτικό πειστικό
σχέδιο και η διαχειριστική της ικανότητα χαρακτηρίζεται
αρνητική. 

Το Ασφαλιστικό και τα μέτρα που καλείται να
ψηφίσει, παρά τα όσα λένε τα στελέχη της, θα επιφέ-

ρουν μειώσεις και μάλιστα μεγάλες στις κύριες συντάξεις. Το ερώτημα είναι
αν μπορεί να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο με 153 βουλευτές. Η απάντηση
είναι όχι, γιατί το χτύπημα στην κοινωνία είναι πολύ μεγάλο. Και τι θα κά-
νει; Απλώς, η κυβέρνηση Τσίπρα θα πιεί και αυτό το πικρό ποτήρι, αφού
έχει στην ουσία αποδεχθεί αυτές τις μειώσεις. 

Δεν είναι η πρώτη φορά, σε αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, που ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ασυνεπής και ανακόλουθος μεταξύ λό-
γων και πράξεων. Το ίδιο έγινε και με το μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί θηλιά
για την Ελλάδα. Και φτάσαμε στο επιζήμιο deal με τις περιπολίες του ΝΑΤΟ στα σύ-
νορα της Ελλάδας, αφού η χώρα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. 

Η κριτική που γίνεται από κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τον ίδιο των
πρωθυπουργό, δεν έχει βάση. Η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να αναζητήσει τις
δικές της ευθύνες για την απομόνωση με την οποία μας απειλούν πλέον οι
εταίροι μας. Η κυβέρνηση είναι αυτή που κωλυσιεργεί τόσο καιρό με τα πε-
ριβόητα hot spots. 

Μετά το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης η κυβέρνηση Σαμαρά άσκησε την
πολιτική της αποτροπής, βασιζόμενη σε πρόχειρες εγκαταστάσεις κράτησης και
φράχτες, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι μετανάστες δεν είναι ακριβώς καλοδεχούμε-
νοι στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση Τσίπρα άφησε να εννοηθεί ότι όλοι μπορούν να πε-
ράσουν τα ελληνικά σύνορα. Και μετά ήλθε και η αριστερή θολοκουλτούρα… επι-
κοινωνίας περί «λιασίματος» στην πλατεία Ομονοίας.

Η Ευρώπη δεν ζητεί από την Ελλάδα να βουλιάζει τις βάρκες που μεταφέ-
ρουν ανθρώπους, όπως υπαινίσσονται ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί
του. Ζητεί να προσφέρει βοήθεια, να παίρνει αποτυπώματα και να ενεργο-
ποιεί τις διαδικασίες είτε μετεγκατάστασης των προσφύγων είτε επαναπρο-
ώθησης  μεταναστών, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου
στην Ευρώπη. 

Αυτό που ακούγεται από τα χείλη όλων είναι ότι «το πράγμα δεν βγαίνει». Σχε-
δόν όλοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει λύση και ότι μια άλλη κυβέρνηση, είτε με εκλογές
είτε όχι, θα αναλάβει τη διάσωση της χώρας. Είναι φανερό πως τα αδιέξοδα του κ.
Τσίπρα πολλαπλασιάζονται και οι επιλογές του δεν είναι πολλές. Οδηγείται μαθη-
ματικά προς την ηρωική έξοδο. Άλλωστε, έχει τη μαγιά. Έχει αυτούς που θα τον
ακολουθήσουν. 

Ο ταξικός διαχωρισμός της κοινωνίας έχει ήδη εν πολλοίς επιτευχθεί.
Μήπως, τελικά, αυτό ήταν και το ζητούμενο της «πρώτη φορά Αριστεράς»
κυβέρνησης; Σύντομα θα δείξει…
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«Αγάπη μου θα κλείσω τα σύνορα»
μπας και δεν μας κλείσω το σπίτι
με το ασφαλιστικό και το #ΝΑΤΟ 
#tsipras

«Αγάπη μου θα κλείσω και τα κανά-
λια» για να μη δείχνουν ότι κλείσα-
με και τη… χώρα #tsipras 
#aristeroi

Νόμος προσφοράς και ζήτησης…
Οι τηλεοπτικές άδειες γίνονται…
χρυσός! (Σιγά μην ξέρουν από νό-
μους της οικονομίας τώρα που ο
πρ. υπουργός με το ένα νι κάνει κί-
νημα στο… Βερολίνο)

Το λες και πρώτη είδηση! Πήραν
στο κυνήγι τα ΜΑΤ;;; Πότε ξανάγι-
νε μωρέ σύντεκνε αυτό;

O κ. Κατρούγκαλος τους είπε
ότι είναι… λαμόγια! Εγώ θα πε-
ρίμενα, όταν καίγεται ο κ…
τους, καλύτερους χαρακτηρι-
σμούς πχ ότι είναι… ελεύθεροι
επαγγελματίες με ρίσκα τον και-
ρό και την αγορά  
#agrotes� #vouli�

Στρεβλή ανάπτυξη οικονομίας με
ακίνητα και… χωράφια #ΕΛΛΑΔΑ
#ΠΑΣΟΚ

Οι υποκινητές στα μπλόκα των
αγροτών επίσης είναι ακροδεξιοί
διότι οι αριστεροί είναι πολύ ευχα-
ριστημένοι… ε; #xorafia

Aκροδεξιοί τα έσπασαν στην
Αθήνα ε; Οι αριστεροί φαντάζο-
μαι την προστάτευαν… 

Να δεις που κι αυτοί της δια-
πλοκής και των καναλιών
ακροδεξιοί θα είναι…ε;

Ποιος Μουζάλας; Ο Φλαμπουρά-
ρης έχει τον συντονισμό, λέμε… Τι
να συζητάμε; θα υπογράψει πάλι
κανα χαρτί τελευταία μέρα… 
#piasekafe #prosfyges

Άλλο ανθρωπισμός κι άλλο πολιτι-
κές της… πλάκας #SYRIZA… λέ-
με!

Μόνο για τους πρόσφυγες υπάρχει
πιθανότητα να συμμαζέψουν και
να αποδώσουν «καθαρά» πρ. στρα-
τόπεδα της Β. Ελλάδος; Οκ τότε…

Τζάμπα φασαρία… Ούτε οι πρό-
σφυγες θέλουν να έρθουν ή να μεί-
νουν Θεσσαλονίκη! 

ΥΓ:  #EIDOMENH Με το φράκτη
στα ελληνοσκοπιανά επέστρεφαν
στην Αθήνα, όχι στην πόλη του
Θερμαϊκού!

Πάντως οι ιδιοκτήτες μπουγα-
τσερί της δυτικής εισόδου – βλ
ΟΣΕ και ΚΤΕΛ – μόνο καλά
έχουν να πουν για τους πελάτες
τους πρόσφυγες. «Αν δεν ήταν
κι αυτοί θα τις κλείναμε» είχαν
δηλώσει σε σχετικό ρεπορτάζ
του karfitsa.gr

Η ΕΕ τους βλέπει ως απειλή… από
μακριά και ως σύνολο, ενώ  εμείς
από κοντά και ως οικογένειες που
πνίγονται… #paidia #ΣΥΡΙΑ

Ο κ. υπουργός μιλάει για παιδιά. Η
ΕΕ για λαούς #ΜΟΥΖΑΛΑΣ
#SIGAMHSYNNENOHTOYME
Γι αυτό τους αντιμετωπίζουν ως…
εποικιστές και όχι ως πρόσφυγες! 
#SYNODOKORYFHS

Που να μην είχαμε και Έλληνα επί-
τροπο αρμόδιο για θέματα μετανά-
στευσης! Eυτυχώς… δεν λες;
#ABRAMOPOYLOS

«Οι ΜΚΟ (Μη… Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις) στην Ειδομένη κά-
νουν… πολιτική» Την καταγγελία
του δημάρχου Παιονίας ποιος θα
την ψάξει; #foufoutos Δηλαδή η
σωτηρία ανθρώπων (για τις ΜΚΟ)
έχει καλά λεφτά ε;

8.000.000 πέρασαν πέρσι από Ει-
δομένη και Ευζώνους (Κιλκίς) Αυ-
τός δεν είναι τουρισμός επειδή δεν
είναι… Μύκονος; 
#DHMOSPAIONIAS

Η… κατασκήνωση στο παλιό τε-
λωνείο των Ευζώνων από… με-
τανάστες (και όχι πρόσφυγες) τι
θα γίνει; Ποιος την χρηματοδο-
τεί; Ποιος τη φυλάει; (βλ μαχαί-
ρωμα Πακιστανού και συμπλο-
κές) Πιο πιθανό είναι να απο-
κτήσουν αυτοί ρεύμα, νερό, τη-
λέφωνο ε; #KILKIS

ΑΠΟΡΙΑ: Ο δήμαρχος που φώναζε
με τους ψηφοφόρους του κατά του
κέντρου υποδοχής δεν ήταν αυτός
που ξεναγούσε τον κ. Μουζάλα στο
ίδιο κέντρο και προσπαθούσε να
τον πείσει για την καταλληλότητα
του;

H στήλη είχε γράψει ότι κι αυτά
(ασφαλιστικά φορολογικά
αγροτικά κα) θα τα αντιμετωπί-
σει ο μεγάλος με απειλή για
εκλογές! Απλά τη δύσκολη δου-
λειά την έκανε ο συγκυβερνή-
της…πάλι!

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#xorafia)

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Άρης Κουτσιούκης, 

Γεωργία Σκονδράνη, Μαρία Ζαφειρίου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Ιγν. Καϊτεζίδης, Δ. Βασιλειάδης, Δ. Χαραλαμπίδου,

Τρ. Μηταφίδης, Κ. Ποζρικίδης, Ελ. Ράπτη, 

Αντ. Σαουλίδης, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης 

e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

«Το πράγμα δεν βγαίνει…»
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#«Η κυβέρνηση της αριστεράς δείχνει άλλο…
δρόμο, αυτό της απαγόρευσης και της φίμωσης»

φώναζαν διαδηλωτές και αγρότες… Περίπου τα ίδια
«φωνάζουν» και οι καναλάρχες και κυρίως οι
εργαζόμενοι που βλέπουν «να την πληρώνουν» και να
μένουν χωρίς δουλειά, αφού όπως σημειώνουν -σε
σχετική ανακοίνωση- βρίσκονται στη μέση της
αντιπαράθεσης καναλιών και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ

#Οι αγρότες και τα ΜΑΤ σε… «πόλεμο» χημικών
και δακρυγόνων! «Νικητές» οι αγρότες από την

Κρήτη που τους πήραν στο… κυνήγι αν και λίγο
νωρίτερα τους έλεγαν «Βγάλτε τις μάσκες, εσείς είστε
δικά μας παιδιά»

#Την ίδια ώρα οι συναρμόδιοι υπουργοί δήλωναν
ότι οι μπροστάρηδες των επεισοδίων ήταν…

ακροδεξιοί υπονοώντας ότι οι αριστεροί αγρότες είναι
μάλλον… ευχαριστημένοι από το ασφαλιστικό και το
φορολογικό του κ. Τσίπρα. Μάλιστα τόνιζαν ότι «δεν
γίνονται έτσι οι κοινωνικοί αγώνες…» ένα μάθημα
που μάλλον δεν ακούστηκε – όχι επειδή το είπαν στο
κανάλι της ΕΡΤ με τη μηδαμινή τηλεθέαση – αλλά
γιατί το είπαν ενώ χιλιάδες αγρότες ήταν στους
δρόμους της πρωτεύουσας, έστω και χωρίς τρακτέρ –
κάτι που δεν έγινε ούτε στο… Παρίσι για τους Γάλλους
συναδέλφους τους…

#Μέχρι και οι μαγκούρες των αγροτών
ενόχλησαν… Πάντως δεν ακούστηκε κιχ για άλλες

εποχές με πιο… αυτοσχέδια αξεσουάρ στα χέρια των
εκάστοτε διαδηλωτών – Ο κ. Κατρούγκαλος έριξε λάδι
στη… φωτιά λέγοντας ότι «Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
είναι συνώνυμα της… λαμογιάς» Που να ξέρει αυτός
του… Κολωνακίου από αγροτιά, απαντούσαν άλλοι…

#Η Αθήνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γράφει
ο γερμανικός Τύπος σχολιάζοντας την κάθοδο την

αγροτών στην Αθήνα και τις κινητοποιήσεις που
έχουν προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο.

#Δεν ξέρουν μόνο οι αριστεροί από προβοκάτσιες
ξέρουν και οι αγρότες της Κρήτης… Οι δεύτεροι

συνέλαβαν δύο άνδρες που πετούσαν πέτρες στο
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, αφού ήταν
αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν ξένα στοιχεία να

αμαυρώσουν τον αγώνα τους.

#Τη λύση δεν τη δίνουν τα ΜΑΤ είπε ο πρόεδρος
των κεντρώων Β. Λεβέντης στους… αριστερούς

κυβερνώντες! Από τα αυτονόητα και τις ατάκες
αποδεικνύεται μήπως το επίπεδο της πολιτικής μας
ζωής;

#Την ίδια ώρα «άδειαζε» την κυβέρνηση Τσίπρα ο
ευρωβουλευτής του… ΣΥΡΙΖΑ και

συνταγματολόγος, Κώστας Χρυσόγονος! Για τις
τηλεοπτικές άδειες ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα
κριθεί στα δικαστήρια, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει
μία σειρά από ανοιχτά ζητήματα, στα οποία την
απάντηση δεν μπορούν παρά να δώσουν τα αρμόδια
δικαστήρια, ελληνικά και… ευρωπαϊκά».

#Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο οι Βρυξέλλες
δίνουν στην Ελλάδα τελεσίγραφο τριών μηνών για

να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα εξωτερικά σύνορα
της Ε.Ε., αλλιώς η χώρα μας θα βρεθεί εκτός του
χώρου Σένγκεν. Οι ενέργειες που καλείται να κάνει η
Ελλάδα καλύπτουν τομείς όπως οι διαδικασίες
εγγραφής και ταυτοποίησης, την επιτήρηση των
συνόρων στη θάλασσα, διαδικασίες ελέγχου των
χερσαίων συνόρων, την ανάλυση του κινδύνου, τους
ανθρώπινους πόρους, τις υποδομές, τον τεχνικό
εξοπλισμό και τη διεθνή συνεργασία… 

#«Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία που έχει

σχηματιστεί μετά τη μηνυτήρια αναφορά που έχει
καταθέσει σε Εισαγγελία της Βορείου Ελλάδος
πολίτης, σε βάρος του πρωθυπουργού, για την
παραχώρηση 14 αεροδρομίων της χώρας σε
γερμανικών συμφερόντων κοινοπραξία. Σύμφωνα με
το μηνυτή, η μακροχρόνια παραχώρηση των 14
αεροδρομίων παραβιάζει τόσο τις επιταγές του
Συντάγματος (άρθρο 106) για την ανάπτυξη της
εθνικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, όσο
και τις διατάξεις εκείνες του Ποινικού Κώδικα
(άρθρο151 Π.Κ.) για την κατάχρηση
πληρεξουσιότητας, όταν το κράτος ζημιώνεται από
εκπρόσωπό του…

karfitsas

Είμαι πρώτη φορά τόσο σίγουρος για τις εκλογές
όσο ποτέ άλλοτε. Είναι όμως και η πρώτη φορά
που δεν μπορώ να «δω» την χρονική περίοδο διε-
ξαγωγής τους. Και αυτό γιατί οι «παίκτες» του συ-
στήματος (κυβέρνηση, αντιπολίτευση κλπ) δεν
έχουν ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για το τι τους συμ-
φέρει και πότε. Τα αδιέξοδα όμως είναι εδώ και
με κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρξει εκτόνωση.

Ας δούμε την πλευρά Τσίπρα και αναφέρομαι
μόνο στον Τσίπρα και όχι στην κυβέρνηση γιατί
χωρίς αυτόν όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία ση-
μασία. Ο Τσίπρας είναι στα σχοινιά, δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία για αυτό. Οι ξένοι θέλουν να γί-
νουν πράξη αυτά που υπογράφηκαν και τίποτε
παραπάνω, αλλά δεν προχωράει η συνεννόηση
μαζί τους για πολλούς λόγους. Οι αγρότες στους
δρόμους επ’ αόριστον (τουλάχιστον όσο γράφον-
ται αυτές οι γραμμές), οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί είναι στα κάγ-
κελα και κοντά σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα έχεις
και το προσφυγικό/μεταναστευτικό όπου και εκεί
δείχνει η κυβέρνηση να μην το χει (βλέπε hot
spots). Πως γλιτώνεις απ’ όλο αυτό; Με εκλογές
είναι απάντηση. Αν όμως τις χάσεις; Το πλαίσιο
για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι όπως ήταν. Και επίσης
δεν έχει πλέον την δυνατότητα της πειθούς που εί-
χε μέχρι και πριν λίγους μήνες και μέχρι να φέρει
απέναντι του το σύνολο των Ελλήνων (πλην των
βολεμένων τους εννοείται). Άρα δεν θέλει εκλο-
γές και θα συνεχίσει να λέει ότι θα εξαντλήσει τε-
τραετία και άλλα τέτοια όνειρα θερινής νυκτός.
Γιατί για να συμβεί η εξάντληση της τετραετίας θα
πρέπει να περάσει το ασφαλιστικό χωρίς απώλει-
ες, το φορολογικό χωρίς απώλειες, να βρει τα επι-
πλέον χρήματα που λείπουν από τον προϋπολογι-
σμό με λήψη νέων μέτρων χωρίς απώλειες και να
κλείσει ακόμα ένα μέτωπο αυτό των αδειών των
καναλιών που άνοιξε στο υπουργικό συμβούλιο,
πράγμα που είναι πιο δύσκολο από το να κερδίσει
το τζόκερ! Άρα εκλογές, απλά δεν ξέρει κι αυτός
πότε θα χάσει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Η ΝΔ πράγματι δεν θέλει εκλογές όχι γιατί δεν είναι
έτοιμη αλλά γιατί πιστεύει ότι λίγο μετά θα είναι
ακόμα πιο έτοιμη και πιο σίγουρη. Πως μπορεί
όμως να τις στείλει λίγο αργότερα; Θα στηρίξει
τον Τσίπρα τόσο όσο να μην πέσει; Δεν παίζει κά-
τι τέτοιο. Θα συνεχίσει να επικαλείται την νωπή
λαϊκή εντολή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα του ζητάει
να κυβερνήσει ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να το
καταφέρει για λίγους ακόμα μήνες.

Αν δεν πετύχει αυτή η στρατηγική της ΝΔ και αν
οι ξένοι δουν ότι «χάλασε» και ο Τσίπρας όπως εί-
χε χαλάσει και ο Σαμαράς, τότε εκτιμώ εκλογές μέ-
χρι τα τέλη Απριλίου. Αν περάσει τον Μάιο τότε
θα μπορούσε θεωρητικά να αντέξει μέχρι και τον
Σεπτέμβριο. Με άλλα λόγια, εκλογές σίγουρα μέ-
σα στο 2016. Ελπίζω τουλάχιστον για μια φορά!

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της
εταιρίας «Interview»

Ο Τσίπρας τους έχει όλους
απέναντι εκτός από τους…

βολεμένους του!

του Δημήτρη
Βασιλειάδη* 

68 μπλόκα 
σε υπουρ-
γεία και
βουλή
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Όλοι εμείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκης, Εργαζόμενοι και Διοίκηση,  αισθανόμαστε την 

υποχρέωση να απευθυνθούμε δημόσια στους κατοίκους της Βορείου Ελλάδος.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση την ανεξέλεγκτη 

διακίνηση ανθρώπων κι αγαθών καθώς και χρηματικών κεφαλαίων προς τα Βόρεια σύνορα της 

ώρας μας, ιδιαίτερα δε στα σύνορά μας με τα Σκόπια.

Δεκάδες χιλιάδες συμπατριωτών μας μεταβαίνουν καθημερινά στη FYROM είτε για αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών, είτε για διασκέδαση και επίσκεψη στα διάφορα καζίνο των Σκοπίων. 

Κρίνουμε ότι δε μπορούμε πλέον να μείνουμε σιωπηλοί αφού διαχρονικά η ανυπαρξία 

οποιασδήποτε συνδρομής και κατανόησης από την Ελληνική Πολιτεία, οδηγεί μετά 

βεβαιότητας σε καταστροφικά για όλους μας αποτελέσματα. 

Η συνεχής αύξηση των φόρων, η επιβολή νέων, ενισχύει την οικονομία των Σκοπίων, τιμωρεί 

τις τοπικές εγχώριες επιχειρήσεις και προκαλεί απώλειες στην Εθνική Οικονομία που ανέρχονται 

σε 100άδες εκατομμύρια ευρώ ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται αλματωδώς η ανεργία. 

Άλλοι, που επαγγελματικά έχουν όχι μόνο θεσμικό ρόλο αλλά και υποχρέωση, είναι ίσως οι πλέον αρ-

μόδιοι να ενημερώσουν για την οικονομική αφαίμαξη που συντελείται εις βάρος της χώρας από τη

δραστηριότητα αυτή στους διάφορους οικονομικούς τομείς που τα μέλη τους δραστηριοποιούνται.

Όμως και αυτοί σιωπούν για λόγους που μόνον οι ίδιοι γνωρίζουν.

Εμείς, ως επιχείρηση που απασχολεί 1.050 άτομα παλεύουμε για την επιβίωσή μας και τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας που δυστυχώς συνεχώς μειώνονται από τη μεγάλη αυτή 

πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Μόλις προ 5ετίας η επιχείρησή μας απασχολούσε 1.400 άτο-

μα και σήμερα δυστυχώς απασχολεί 1.050. 

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούμε να πληρώνουμε ανελλιπώς και στο ακέραιο το 36% των 

συνολικών ακαθαρίστων εσόδων μας και όλες τις υπόλοιπες φορολογικές και ασφαλιστικές 

μας υποχρεώσεις στο Ελληνικό Δημόσιο. Αλλά ως πότε;

Αγαπητοί μας συμπατριώτες, προτιμάτε πάντα τις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Υποστηρίζοντας την οικο-

νομία μας, βοηθάτε τον εαυτό σας. Όταν έχετε διάθεση για διασκέδαση προτιμάτε το Regency 

Casino Θεσσαλονίκης. 

Regency Casino Θεσσαλονίκης

REGENCY CASINO ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



n
Οι… σταυροβελονιές της κόντεψαν να
δημιουργήσουν… ζήτημα στην τελευταία

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
Αναφερόμαστε στην πρόεδρο της πρώτης τοπικής
κοινότητας του δήμου, Ελένη Χοντολίδου η οποία
μεταξύ… προτάσεων, αντεγκλήσεων και αντιπαραθέσεων
έβγαλε τις βελόνες και το μαλλί της από την τσάντα και
ξεκίνησε το πλέξιμο. Το είδε ο Καλαφάτης και έγινε…
Τούρκος. «Άλλη φορά όταν σας μιλάω ως επικεφαλής
παράταξης δεν θα ήθελα να κάνετε κι άλλα πράγματα»
της είπε. Η κ. Χοντολίδου ζήτησε

«συγνώμη» και συνέχισε το… κέντημά της!

n
Αγκαλιές, φιλιά και… δάκρυα μαθαίνουμε πως είχε
η τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής

της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης. Τα
«γαλάζια» τοπικά στελέχη αποχαιρέτησαν τον μέχρι
πρότινος Διευθυντή του κόμματος, Φίλιππο Ζαφειρίου
και του ευχήθηκαν καλή… σταδιοδρομία. Υπενθυμίζεται
ότι ο κ. Ζαφειρίου υπήρξε για περισσότερα από εννέα
χρόνια διευθυντής της Μητροπολίτου Ιωσήφ.
Αντικαταστάθηκε πρόσφατα, τέσσερις μήνες... πριν την

συνταξιοδότησή του, από τον Ζήση Ιωακείμοβιτς και
σύμφωνα με πληροφορίες έμαθε την απόφαση του Κ.
Μητσοτάκη από τα ΜΜΕ! Όσο για ευχαριστώ, μέχρι
στιγμής δεν το άκουσε από κανέναν...

n
Σαφάρι… αναζήτησης χώρων για τα τοπικά στελέχη
της ΝΔ. Ακούμε πως οι Νεοδημοκράτες έχουν

«οργώσει» το κέντρο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να
βρουν νέα και πιο φτηνά γραφεία. Οι επικρατέστεροι
χώροι είναι δυο. Ο ένας κοντά στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης και ο άλλος προς… Μαρτίου στο Ε’

δημοτικό διαμέρισμα... Με άλλα λόγια από την
ακριβή Μητροπολίτου Ιωσήφ μπορεί και να
"ξεπέσει" στο... βαρδάρη!

n
Μπορεί η αεροπορική σύνδεση της
Θεσσαλονίκης με την Σμύρνη να μην…

«περπάτησε» (αφού οι πτήσεις «κόπηκαν») όμως ο
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης επιθυμεί να ενώσει
τις δυο πόλεις με… καράβι. Όπως ανακοίνωσε κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης του τελευταίου
δημοτικού συμβουλίου το διήμερο 19 και 20
Φεβρουαρίου θα επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη ο
δήμαρχος της Σμύρνης και πλήθος παραγόντων της
περιοχής προκειμένου να υπογραφεί η σχετική
συμφωνία. Το θέμα μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο κ.
Μπουτάρης αναμένεται να απασχολήσει και την
επερχόμενη συνάντηση Τσίπρα-Νταβούτογλου τον

Karfitsa_#istoriesgiaboreious

Κοπή πίτας στη δημοτική επιχείρηση
αθλητισμού στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη!
Η ατμόσφαιρα γιορτινή και η αισιοδοξία
για τα νέα σχέδια του δημάρχου Ιγνάτιου
Καϊτεζίδη μεγάλη… Όπως ακούσαμε να
λένε δημότες «δεν έτυχε… πέτυχε! Ό,τι μας
υποσχέθηκε το υλοποίησε πιο νωρίς»! Όχι
σαν κάτι άλλους…

Τελικά κε Μπουτάρη, 
τα Λουτρά του δήμου Θεσσα-
λονίκης (τα οποία βρίσκονται
στο δήμο Θέρμης) έτσι εγκα-
ταλελειμμένα θα (παρα)μεί-
νουν μετά την απόρριψη της
πρότασης σας να δοθούν σε
πρόσφυγες; Οι δημότες σας
"δεν παίζει" να τα χρειάζον-

ται; (Βλ φωτο Σάββας 
Αυγητίδης) 
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Μάρτιο. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Μπουτάρης είναι
αποφασισμένος να φέρει… καράβια στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης. Έτσι, όπως υποσχέθηκε σύντομα η
Θεσσαλονίκη θα συνδέεται ακτοπλοϊκά τόσο με τις Σποράδες
όσο και με την Κρήτη. Ήδη η διοίκηση του δήμου
Θεσσαλονίκης έχει συμφωνήσει σε ορισμένα ζητήματα με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΥΓ:  Να σημειωθεί ότι και οι
τουρκικές αερογραμμές άρχισαν να διαφημίζονται στα
λεωφορεία του επιδοτούμενου ΟΑΣΘ...

n
Θα είναι δήμαρχος μέχρι να φτάσει εκατό χρονών! Αυτό
είπε ο κυρ Γιάννης κατά τη διάρκεια πρόσφατης

ραδιοφωνικής του συνέντευξης κάνοντας πολλούς…
«μνηστήρες» της  καρέκλας του δημάρχου να χάσουν τον…
ύπνο τους! Βεβαίως τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι δημότες
και ψηφοφόροι, όμως αυτούς , μάλλον πιστεύει, ότι τους
παίζει στα δάκτυλα...

n
Περίφραξη σηματοδότη από καφετέρια στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης! Ο επιχειρηματίας τον έβαλε στο...

σαλόνι του, διότι επιρρίπτει ευθύνες στον δήμο
Θεσσαλονίκης, αφού το φανάρι μετά την επισκευή του
πεζοδρομίου θα έπρεπε να μεταφερθεί… οκτώ μέτρα
παραπάνω, κάτι που δεν έγινε ποτέ! Ο δε δήμος και οι
συναρμόδιοι υποστηρίζουν ότι ήδη έφαγε δύο πρόστιμα τα
οποία πλήρωσε αφού δεν είναι πολύ υψηλά και...
αποτρεπτικά! Iστορίες του καφέ!

n
Την έντονη διαφωνία του για την κατασκευή
στρατοπέδου μετεγκατάστασης προσφύγων στην

περιοχή των Διαβατών εξέφρασε για ακόμα μια φορά
μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο πρώην περιφερειακός
σύμβουλος Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Η αλήθεια είναι
ότι απορήσαμε για την εν λόγω τοποθέτησή του, αφού ο κ.

Διαμαντόπουλος εκτός των άλλων τυγχάνει και εκπρόσωπος
τύπου της παράταξης «Συμμετέχω» με επικεφαλής τον Μάρκο
Μπόλαρη. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπόλαρης είναι
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αποφάσισε την
φιλοξενία των προσφύγων στο στρατόπεδο
«Αναγνωστοπούλου». Λέγεται και σύγκρουση "συμφερόντων"
πολιτικών και αυτοδιοικητικών...

n
Με τα… διοικητικά ζητήματα του ΠΑΟΚ φαίνεται πως
θα ασχοληθεί στο μέλλον ο μέχρι σήμερα Γραμματέας

της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας
Παπαμιμίκος. Η σχέση του με την πολυαγαπημένη ανιψιά
του Ιβάν Σαββίδη, Σόνια τον έφερε πιο κοντά όχι μόνο με
τον ομογενή επιχειρηματία αλλά και με την ομάδα του
Δικεφάλου του Βορρά! Τα «πηγαδάκια» της Νέας
Δημοκρατίας πάντως, θέλουν τον κ. Παπαμιμίκο να
πολιτεύεται στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες εθνικές
εκλογές και μάλλον θα σκίσει αφού και ο πρόεδρος της
τοπικής ΝΔ Μηνάς Σαμαντζίδης, πρ στενός συνεργάτης του
Π. Ψωμιάδη, είναι πολύ καλός του φίλος... Για να μην πούμε
για τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα  που τους
ενώνουν αγώνες κι αγώνες...

n
Σε αντικατάσταση των αντιπεριφερειαρχών του
αναμένεται πως θα προχωρήσει στο τέλος του χρόνου ο

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Β. Όλγας
198 ο κ. Τζιτζικώστας εμφανίζεται δυσαρεστημένος από το
έργο και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από την... παντελή
απουσία έργου συγκεκριμένων στελεχών της διοίκησής του.
Πάντως, οι όποιες αλλαγές αναμένεται να γίνουν στο τέλος
του 2016, και αφού τα σημερινά στελέχη της διοίκησης
ολοκληρώσουν 2,5 χρόνια.
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Ποιος δήμαρχος της χώρας ξενάγησε
– σε κρυφή επίσκεψη  – τον υπουργό
Μουζάλα σε πρώην στρατόπεδο για
το οποίο μόνο καλά είχε να πει;;; Την
ίδια ώρα, ο ίδιος «άρχοντας» έλεγε
ότι… δεν θέλει το κέντρο υποδοχής
προσφύγων στα γεωγραφικά του όρια
γιατί ο δήμος ήδη έχει πολλά "άσχη-
μα" να διαχειριστεί;Μαζί με τον συγ-
κεκριμένο δήμαρχο,  μήπως ήταν κι
άλλος αιρετός στη ξενάγηση του
υπουργού, ο οποίος είχε μείνει άναυ-
δος κι άκουγε με ανοιχτό το στόμα,
να απαριθμεί ο συνάδελφος του τα
προτερήματα του πρ. στρατοπέδου
και ότι «μια χαρά κάνει για κέντρο
υποδοχής προσφύγων γιατί είναι με-
γάλο, πολύ μεγάλο»; Τι συμβαίνει ή
καλύτερα τι… ΔΕΝ συμβαίνει «στο
δήμο των προβλημάτων»; Γιατί ο δή-
μαρχος… δουλεύει ψιλό γαζί τόσο τα
στελέχη της παράταξης του, όσο και
την τοπική κοινωνία; Προσεχώς στην
έντυπη karfitsa όλο το παρασκήνιο
των κινήσεων του δήθεν οργισμένου
δημάρχου και γιατί δεν αποκαλύπτει
ότι ξενάγησε τον αρμόδιο υπουργό
εξιστορώντας τα προτερήματα του
χώρου... Επίσης γιατί κράτησε και
κρατάει κρυφή τη συνάντηση και τι
έχει να κρύψει...
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n
Επέκταση του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας και κατασκευή
του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης. Αυτές είναι οι δυο

προτεραιότητες του νέου προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε. – προσωπική επιλογή του αρμόδιο υπουργού
Χρήστου Σπίρτζη- Γιάννη Μυλόπουλου. Ο πρώην
πρύτανης του ΑΠΘ και πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ3
ακούγεται πως για να δείξει τη σημασία που έχει η
κατασκευή του Μετρό στην πόλη μας θα έχει το γραφείο
του στη Θεσσαλονίκη και όχι στην έδρα της εταιρίας.
Όσο για τις πληροφορίες που θέλουν ανακαίνιση του
χώρου είναι κακοπροαίρετες και ανεπιβεβαίωτες! Το
πολύ πολύ, αν επιτευχθούν οι στόχοι του προέδρου να
οργανωθεί μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης όπου πρόεδρος είναι ο αδελφός του κ.
Μυλόπουλου...

n
Πληροφορίες της στήλης θέλουν την κυβέρνηση και
το αρμόδια υπουργείο να ζητά την αντικατάσταση

του διοικητικού συμβουλίου (και του Προέδρου του) της
ΕΥΑΘ. Δηλαδή ΠΑΣΟΚοι θα φύγουν, ΠΑΣΟΚοι που
πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ θα έρθουν...

n
Για… υψηλή θέση στη Διοικούσα Επιτροπή της
Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης προορίζει ο νέος

πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης το
«πουλέν» του στη Βόρεια Ελλάδα, Βίκυ Νάκου. Ακούγεται
ότι το επιτελείο Μητσοτάκη θα της προτείνει τη θέση της
αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου της κομματικής
οργάνωσης, ωστόσο εμείς την «βλέπουμε» να επιθυμεί
έναν τομέα που θα σχετίζεται με τη νεολαία. Ό,τι και να
γίνει με τα… κομματικά οφίτσια η κ. Νάκου από τώρα
θεωρείται σίγουρο ότι θα φιγουράρει στις «γαλάζιες»
λίστες στις επόμενες εθνικές εκλογές για την Α’
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

n
Ο Στέλιος Αγγελούδης είναι «καπετάνιος». Όχι μόνο
του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (διετέλεσε για πολλά

χρόνια πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ
Α.Ε.) αλλά και της ζωής. Αυτή τη φορά έβαλε πλώρη για
άλλα λιμάνια, μεγαλύτερα. Έχοντας πλήρη επίγνωση της
δυσκολίας του εγχειρήματος κατέθεσε την υποψηφιότητά

του για την διεκδίκηση θέσης μέλους της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο γνωστός δικηγόρος σε
σχετική ανάρτησή του στο facebook που συνοδευόταν
και από φωτογραφία του με τον πρόεδρο της ΔΟΕ,
Τόμας Μπάχ σχολίασε πως έχει: «εμπιστοσύνη στην
αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης της ΔΟΕ». Εμείς ως
Θεσσαλονικείς θα του ευχηθούμε αέρα στα πανιά του και
καλή επιτυχία!

n
Τέλος καλό όλα καλά λέει ο Θεσσαλονικιός
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Αρβανιτίδης. Ο

βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης πριν λίγες ημέρες
περνούσε από τα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου
Τρικούπη και δέχτηκε επίθεση με μολότοφ με
αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το σακάκι του. Με αφορμή
το περιστατικό η πρόεδρος του κόμματος Φώφη
Γεννηματά ζήτησε από τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη να περιφρουρήσει τη… δημοκρατία (και το
κόμμα της)!

n
«Εσύ Δημήτρη μου κάνεις για τη Βουλή! - Βιάζεσαι
να με ξεφορτωθείς Μάκη μου;» ακούσαμε να λέει ο

Εφραίμ Κυριζίδης στον Δημήτρη Κούβελα στο πρόσφατο
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Μήπως ο Σταύρος
Καλαφάτης θα πρέπει να αρχίσει να… ανησυχεί, γιατί
ορισμένοι προεξοφλούν πως το 2019... δεν θα είναι εκ
νέου υποψήφιος δήμαρχος; Και μήπως να ρωτούσαν και
τον νέο πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη που θα
αποφασίσει σχετικά;

n
Το απαράδεκτο γεγονός της έλλειψης πετρελαίου
θέρμανσης στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

καταγγέλλει με ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης
Φωκάς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετικό
υπόμνημα του Ιδρύματος, εδώ και τέσσερα χρόνια το
ΑΤΕΙ στο οποίο φοιτούν πάνω από 16.000 φοιτητές
παραμένει χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης, εξαιτίας
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που κρατούν όμηρους
στο ψύχος φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε
σχετική δήλωση του ο κ. Φωκάς σχολίασε τα εξής:

«Προφανώς η εκπαίδευση σε συνθήκες… Σιβηρίας
εντάσσεται στον άξονα της ακαδημαϊκής και
δημοκρατικής επανεκκίνησης των Ιδρυμάτων που είχε
εξαγγείλει περιχαρής ο υπουργός Παιδείας τον
Οκτώβριο του 2015. Είναι ντροπή εν έτει 2016 το ΑΤΕΙ
να λειτουργεί κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες.
Επιτέλους, ας στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία με έργα και
όχι μανιφέστα της δεκάρας» κατέληξε ο κ. Φωκάς.

n
Αληθεύει πως εκπρόσωπος της κεντρικής πολιτικής
σκηνής που κατάγεται από τη… Θεσσαλονίκη

διασκέδαζε πρόσφατα στα… μπουζούκια με την
αγαπημένη του και την παρέα του; Όπως μας μετέφεραν
οι θαμώνες του… εν λόγω κέντρου διασκέδασης η
«πολιτική» παρέα κάθε άλλο παρά σεμνά και… ταπεινά
διασκέδασε, αφού τα γαρύφαλλα και τα μπουκάλια με το
ουίσκι πήγαιναν κι έρχονταν. 

SMS: Ακούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναμένεται να αξιοποιήσει και τον Απόστολο
Τζιτζικώστα σε θέση αντιπροέδρου της Νέας
Δημοκρατίας. Ισχύει... 

n
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση πως η εκδήλωση
του… ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και

χωρίς απρόοπτα. Αναφερόμαστε σε πρόσφατο δελτίο
τύπου της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης που
αναφερόταν σε συγκεκριμένη εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στις 7.2.2016 στους Αμπελόκηπους.
«Ως ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης απαντούμε στις
αντισυγκεντρώσεις, κατάλοιπα άλλων εποχών και άλλων
πολιτικών χώρων, με ανοικτό δημοκρατικό διάλογο με
το λαό, τον οποίο θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε»
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση για την
εκδήλωση με ομιλητή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο. Αλήθεια, όταν οι
κυβερνώντες κάνουν λόγο για… αντισυγκεντρώσεις
υποθέτουμε πως δεν αναφέρονται στις αγροτικές
κινητοποιήσεις και τις πορείες των ελευθέρων
επαγγελματιών και των επιστημονικών φορέων της
πόλης; 

Αντίθετος με την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης την περασμένη Κυριακή ήταν ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος του Γιάν-
νη Μπουτάρη, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Όπως έγραψε το στέλεχος της «Πρωτοβουλίας» στο facebook: «ο σημερινός αποκλεισμός της Λεωφόρου
Νίκης για τα μηχανοκίνητα ήταν... εσφαλμένος. Γιατί δεν σταθμίσαμε την επικαιρότητα. Με δεδομένη την ταλαιπωρία των οδηγών από τα
μπλόκα όλη την εβδομάδα, το μόνο που μας έλειπε ήταν η πεζοδρόμηση. ΒΛ ΦΩΤΟ Θα άλλαζε κάτι εάν παραδίδαμε την παραλιακή στους πε-
ζούς την επόμενη Κυριακή;» αναρωτήθηκε Βέβαια οι… «σύντροφοί» του στην Πρωτοβουλία αναρωτήθηκαν εάν ο Ζέρβας παραμένει στέλεχος
της παράταξης του Γιάννη Μπουτάρη ή έβαλε πλώρη για… υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης όπως ακούγεται και γιατί όχι; Κι αυτός κι ο κυρ
Γιάννης μια γυμνή φωτογράφιση για καλό σκοπό την έχουν κάνει... (Bλ φωτο από κλείσιμο του δρόμου στη Λ. Νίκης)



Γράφει ο Θεόδωρος Καράογλου* 

Άγνοια, αδιαφορία, πρόκληση, ανικανότητα ή μήπως
σκόπιμη επιλογή και συνειδητός αποκλεισμός;

Όπως και να το δει κανείς, η παντελής απουσία Βο-
ρειοελλαδικών επιχειρήσεων από την πολυπληθή επι-
χειρηματική αποστολή που συνόδευσε τον Πρωθυπουρ-
γό, κ. Αλέξη Τσίπρα, στο πρόσφατο ταξίδι στην Ισλαμική
Δημοκρατία του Ιράν, είναι προσβολή για τη Μακεδο-
νία και τη Θράκη που ακόμη και σήμερα πρωτοστα-
τούν στον τομέα των εξαγωγών. 

Εύλογα, το πρώτο ερώτημα που τίθεται μετά την ανε-
ξήγητη Κυβερνητική επιλογή είναι γιατί δεν ειδοποιήθη-
καν οι συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν θεσμικά τη
βορειοελλαδική επιχειρηματικότητα να συμμετάσχουν
(έστω και δια εκπροσώπων) σε μια μεγάλη κυβερνητική
αποστολή, η οποία επισκέφθηκε έναν τόπο με δεδομένες
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να αναδείξου-
με στο Ιράν τον πλούτο των τοπικών μας προϊόντων και
να προωθήσουμε σε μια μεγάλη αγορά τον κρόκο Κοζά-
νης, την σπιρουλίνα Σερρών ή το μετάξι Σουφλίου;

Δεύτερον, με ποια κριτήρια και με ποιόν τρόπο
επιλέγονται οι «κατάλληλοι» επιχειρηματίες ή οι
επιχειρήσεις που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό σε
αυτού του είδους τα ταξίδια; 

Τρίτον, γνωρίζουν στην Κυβέρνηση την ύπαρξη του
ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) ή του
ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) που
έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία ενός σημαν-
τικού αποθέματος ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές
γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφε-
λος της επιχείρησης και της οικονομίας; 

Ερωτήματα που σίγουρα χρειάζονται πειστικές απαν-
τήσεις, διότι η Κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να επι-
καλείται τη λειτουργία ενός περιφερειακού μοντέ-
λου ανάπτυξης, χωρίς η Βόρεια Ελλάδα να αποτελεί
μέρος ενός εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη.

Η πρώτη απάντηση που μου έρχεται κατά νου είναι
ότι πίσω από αυτόν τον ανεξήγητο και ιδιότυπο αποκλει-

σμό, κρύβεται η λάθος νοοτροπία της Κυβέρνησης να
ενοχοποιεί συστηματικά λέξεις-κλειδιά όπως «επιχειρη-
ματικότητα» και «κέρδος».

Για αυτό και πρέπει άμεσα να περάσουμε, ως
Έθνος και οικονομία, από τον σημερινό κύκλο της
ακινησίας σε εκείνον της δημιουργικότητας και της
ανάπτυξης, όπως ακριβώς συνέβη από τον Ιούνιο
του 2012 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014.  

Θυμίζω μονάχα ότι τη συγκεκριμένη περίοδο η
καινοτομία, η τεχνολογία, η ανάπτυξη και η εξωστρέ-
φεια αποτέλεσαν τους 4 βασικούς πυλώνες πάνω
στους οποίους, ως Υπουργός Μακεδονίας και Θρά-
κης, επιχείρησα μαζί με τοπικούς φορείς και τα επι-
μελητήρια να οικοδομήσουμε την τοπική ανάπτυξη
και να καθιερώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα ως φωτεινό
σημείο ανάκαμψης για την προώθηση της επιχειρη-
ματικότητας, τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και
την προβολή της οικονομικής της ταυτότητας. Το επι-
βεβαιώνουν τόσο η υπαγωγή στο ΥΜΑΘ της Επιχει-
ρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, μέσω της οποίας
διαχειριστήκαμε περισσότερα από 314 επενδυτικά
σχέδια συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2 δισε-
κατομμυρίων ευρώ, όσο και το νοητό τρίγωνο ανά-
πτυξης όλης της Βόρειας Ελλάδας που δημιουργήσα-
με με κορυφή του το ΥΜΑΘ και βάσεις τη ΔΕΘ-Hel-
expo με τη Ζώνη Καινοτομίας. 

Με αυτήν την πολύτιμη και σημαντική κατά τη
γνώμη μου «προίκα» παρέδωσα το ΥΜΑΘ τον Ιού-
νιο του 2014 και σήμερα το βλέπω να είναι πλήρως
απαξιωμένο, λειτουργώντας ως… διεύθυνση του
πολυδαίδαλου Υπουργείου Εσωτερικών. 

Γιατί το αναφέρω αυτό; Γιατί στον τομέα Μακεδονίας
και Θράκης της Νέας Δημοκρατίας, που μου ανέθεσε ο
Πρόεδρος του κόμματος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχω
θέσει ως προτεραιότητα να κρατήσουμε «ζωντανή» την
αγορά της Βόρειας Ελλάδας, να βελτιώσουμε την ανταγω-
νιστικότητά των τοπικών επιχειρήσεων και με τη βοή-
θεια ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος με χαμη-

λούς συντελεστές, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να
«σταθεί» η επιχειρηματικότητα ξανά στα πόδια της, να κά-
νουμε την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις και την καινοτο-
μία «σημαία» της ευρύτερης περιοχής μας.  

Λέξεις άγνωστες και εν πολλοίς «ψιλά γράμματα» για
μια Κυβέρνηση «βολεμένων επαναστατών», όπως αυτή
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. Αναλογιστείτε μονάχα ότι τους τε-
λευταίους μήνες περίπου 60.000 ελληνικές επιχειρήσεις
μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία προκειμένου να αποφύ-
γουν τη γραφειοκρατία, τους περιορισμούς κεφαλαίων
και την υψηλή φορολογία.

Αυτό είναι όμως το μεγάλο στοίχημα που πρέπει
να κερδίσουμε τόσο ως χώρα, όσο και ως γεωγρα-
φική περιοχή.  

Σέβομαι και αναγνωρίζω ότι η κόπωση από τα χρόνια
της λιτότητας αποτελεί κακό σύμβουλο. Ωστόσο, με την
πατρίδα μας να βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο εξελίξεων,
οφείλουμε να σπείρουμε τον σπόρο της πραγματικής ελ-
πίδας και να περιμένουμε να βλαστήσει καινούργια φύ-
τρα.  

Αυτό είναι με λίγα λόγια και το σχέδιό μου για τη
μετεξέλιξη της Μακεδονίας και της Θράκης σε
«ατμομηχανή» ανάπτυξης και θύλακα παραγωγής
νέων ιδεών.

Και αυτό δεν το… επιβάλλει κανένα κουαρτέτο, αλλά
το επιτάσσει η υποχρέωσή μας να παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές μια Βόρεια Ελλάδα δυνατή, δημιουργι-
κή, αναπτυξιακή και οικονομικά αυτάρκης.  

Με το μέσο όρο της ανεργίας στην περιοχή μας να ξε-
περνά το 30% και στη Νάουσα το 55%, απαιτούνται συλ-
λογική δουλειά, στοχευμένες δράσεις και επένδυση στο
τρίπτυχο καινοτομία, εξωστρέφεια και ανάπτυξη, ώστε η
Μακεδονία και η Θράκη να πάψουν να θεωρούνται…
φτωχομάνα.

Σε τελική ανάλυση και η Β. Ελλάδα έχει… ψυχή!

* Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής Ν.Δ. 
Β΄ Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός 
Μακεδονίας-Θράκης 
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Ο αρμόδιος 
τομεάρχης της Νέας

Δημοκρατίας 
κατηγορεί την 
κυβέρνηση για 
προσβολή της 

Μακεδονίας και της
Θράκης! 

Και η Βόρεια Ελλάδα έχει… ψυχή! 



Του Βαγγέλη Στολάκη 

Ο ίδιος είχε στηθεί στα μαρμάρινα σκαλιά του Συ-
νεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» από νωρίς το
πρωί. Κοίταζε και ξανά κοίταζε το «έξυπνο» ρολόι που
ξεπρόβαλε από το δεξί του χέρι. Φυσούσε και ξεφυ-
σούσε μην τυχόν και η εκδήλωση καθυστερήσει και
δεν ολοκληρωθεί βάσει προγράμματος. Τον πλησιά-
ζουμε ζητώντας μια δήλωση, ωστόσο ευγενικά αρνεί-
ται λέγοντας πως οι δηλώσεις θα γίνουν στο πέρας του
συνεδρίου. 

Βλέπετε, ο 52χρονος Διευθυντής της Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος μπορεί να έχει βραβευτεί δεκά-
δες φορές (από τη UNICEF, το FBI, τον πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, την Ακαδημία Αθηνών και
υπουργεία) και να έχει συνηθίσει στην… έκθεση και
την προβολή, όταν το κοινό του είναι μικρά παιδιά δεν
παύει να αγχώνεται. 
Εκδήλωση με δώρο… Ρουβά!

Ο Κρητικός Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας κέρδισε εξαρχής το απαιτητικό ακροατήριό του.
Με διαδραστικό τρόπο, συχνές ερωτήσεις προς αυτό
για να το κρατά… ξύπνιο, έναν ζωντανό λόγο που πλαι-
σιώθηκε από προβολή βίντεο, πίνακες και παραδείγ-
ματα τα κατάφερε! Κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το
ενδιαφέρον δυο χιλιάδων μαθητών της Βόρειας Ελλά-
δας για περίπου τρεις ώρες στην μεγαλύτερη ίσως ενη-
μερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ασφαλούς Πλοήγησης σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα
με τα λεγόμενά του. Και ως επιβράβευση επιφύλαξε μια
έκπληξη για τους μικρούς του φίλους. Ως ταχυδακτυ-
λουργός που βγάζει λαγούς από το καπέλο του, εμφάνι-
σε από το… πουθενά τον Σάκη Ρουβά. Δεν χρειάστη-
καν παραπάνω από λίγα δευτερόλεπτα για να γεμίσει
το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» παιδικές
φωνές και ουρλιαχτά. 
Πολεμάει… online

Ο «στρατηγός» όπως τον αποκαλούν έχει σπουδά-
σει στη Σχολή Ανάλυσης και Προγραμματισμού. Έχει
γράψει βιβλία για τους κινδύνους του διαδικτύου όπου
αναλυτικά περιγράφει ποιοι είναι αυτοί, ενώ με δική
του πρωτοβουλία έχουν δημιουργηθεί εφαρμογές και
πλατφόρμες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της
κακοποίησης των παιδιών μέσω internet και με τη

Karfitsa_#INTERNET

Το πρωινό της περασμένης Τρίτης για τον
Μανώλη Σφακιανάκη της Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος ήταν ιδιαίτερο. Με αφορ-
μή την 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα
Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο η
υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας της
οποίας είναι επικεφαλής διοργάνωσε στη
Θεσσαλονίκη το 5ο Συνέδριο Ασφαλούς
Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Ως… οικοδεσπό-
της της εκδήλωσης εκτός από δεκάδες τιμώ-
μενα πρόσωπα, εκπροσώπους της Πολιτείας,
της Εκκλησίας, Ολυμπιονίκες και αυτοδιοι-
κητικούς περίμενε και περίπου… δυο χιλιά-
δες λιλιπούτειους μουσαφίρηδες από σχο-
λεία της Βόρειας Ελλάδας. Όλα έπρεπε να εί-
ναι στην εντέλεια! Και ήταν! Είχε την ευθύνη
για τα πάντα: τα καθίσματα, τον προγραμμα-
τισμό του συνεδρίου, τον τρόπο με τον
οποίο θα αποχωρούσαν οι υψηλοί προσκε-
κλημένοι του, ακόμα και το… κολατσιό των
μικρών του φίλων!

365 ημέρες τον χρόνο... ζωή στο Διεθνές Εκθε-
σιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα στοίχημα
που ο εθνικός εκθεσιακός φορέας έθεσε από την
πρώτη στιγμή, θέλοντας να εντάξει την ΔΕΘ στην
καθημερινότητα της πόλης και να την κάνει ζωντα-
νό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Και το κατάφερε. 

Η τελευταία Agrotica ήταν το πλέον πρόσφατο
παράδειγμα αυτής της επιτυχίας, αφού πέρα από
το καλό ποδαρικό που έκανε στην εκθεσιακή μας
χρονιά, έδειξε πόσο μπορεί να συμβάλει ο εθνικός
εκθεσιακός φορέας στην τόνωση της ευρύτερης οι-
κονομικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης.
Παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στο Διεθνές Εκθε-
σιακό Κέντρο στη διάρκεια του τετραημέρου 28-31
Ιανουαρίου 123.723 επισκέπτες έδωσαν ψήφο
εμπιστοσύνης στη μεγαλύτερη αγροτική διοργά-
νωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα,
πέραν της συνολικής κοσμοσυρροής, ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η αύξηση κατά 51% των ξένων εμ-
πορικών επισκεπτών, που προήλθαν από 22 χώ-
ρες. Το εκθεσιακό κέντρο, αλλά και ολόκληρη η
πόλη βούλιαξαν στην κυριολεξία. 

Αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη βρίσκεται το εκθεσια-
κό δίδυμο των Aqua-Therm και Infacoma, όπου
παρουσιάζεται ο δυναμισμός και η εξωστρέφεια
της βιομηχανίας θέρμανσης, εξαερισμού και κλι-
ματισμού, αλλά και ευρύτερα του κλάδου της δόμη-
σης. Η πρώτη διοργάνωση της Aqua-Therm είναι
για μας ιδιαίτερα σημαντική γιατί σηματοδοτεί και
επίσημα τη συνεργασία μας με την Reed Messe
Wien, θυγατρική του μεγαλύτερου ομίλου εκθέσε-
ων στον κόσμο, της Reed Exhibitions. Οι εκθέσεις
όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Φεβρουάριος ολο-
κληρώνεται με τρεις εκθέσεις από τις 26 έως τις 29
Φεβρουαρίου, τις Artozyma, Detrop Boutique και
«Ελλήνων Κόσμημα». Οι δύο πρώτες διοργανώ-
νονται στη Θεσσαλονίκη και η τρίτη στην Αθήνα.
Ακολουθεί η Furnidec Business από τις 18 έως τις
20 Μαρτίου, ενώ δριμύτερη επιστρέφει η ολοκαί-
νουρια Sportexpo από τις 31 Μαρτίου έως τις 2
Απριλίου. Τον Απρίλιο (21-23) μια ακόμα έκθεση
έρχεται δυναμικά, η Freskon, το διεθνές εμπορικό
γεγονός φρούτων και λαχανικών για τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, που θα διοργανωθεί για δεύτερη
φορά. 

Την ίδια στιγμή κι ενώ το εκθεσιακό μας πρό-
γραμμα είναι σε πλήρη εξέλιξη, προετοιμαζόμα-
στε εντατικά και για την 81η ΔΕΘ. Ήδη εξασφαλί-
σαμε τη συμμετοχή της Ρωσίας ως τιμώμενης χώ-
ρας, μια παρουσία ιδιαίτερα σημαντική, που θα με-
ταφραστεί σε επιχειρηματικές επαφές, αλλά και σε
μια σειρά πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαι-
δευτικών δράσεων στο περίπτερο 16, το οποίο
έχει δεσμεύσει η ρωσική συμμετοχή.  Ο εθνικός
εκθεσιακός φορέας ανεβάζει τους ρυθμούς και πα-
ρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία σχεδιάζει νέα
προϊόντα, εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της και συ-
νεχίζει να προσφέρει πολύτιμα εργαλεία προβο-
λής στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

*Ο κ. Ποζρικίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. 

Το παράδειγμα της επιτυχίας!

του Κυριάκου 
Ποζρικίδη*
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Ο στρατηγός που 
πολεμάει… οn line
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χρήση social media. Έχει παραχωρήσει δε-
κάδες συνεντεύξεις τύπου, διοργάνωσε ημε-
ρίδες και συνέδρια, ενώ τακτικά εμφανίζεται
σε κανάλια και εφημερίδες προκειμένου να
παρέχει τις συμβουλές του που σχετίζονται με
την ορθή χρήση του διαδικτύου. 

Σύμφωνα με τον κ. Σφακιανάκη, ο οποίος
μίλησε στην Karfitsa επρόκειτο για μια από
τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις του Σώμα-
τος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. «Βά-
λαμε τα παιδιά να διδάξουν τα παιδιά μέ-
σα από μια διαδραστική εκδήλωση. Πα-
ράλληλα στείλαμε τα δικά μας μηνύματα
μέσω τον στελεχών της Δίωξης, των
Ολυμπιονικών μας και τον Σάκη Ρουβά.
Πιστεύω πως τα παιδιά έφυγαν πιο ενη-
μερωμένα και πιο δυνατά» λέει. 
Τι δήλωσε στην Karfitsa; 

Όπως αναφέρει ο Μανώλης Σφακιανάκης
οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, για κάποιον που
δεν γνωρίζει τους κανόνες του Internet είναι
πάρα πολλοί. «Από τη στιγμή που κάνεις κλικ
αρχίζουν οι κίνδυνοι» λέει. Συμβουλεύει μά-
λιστα όλους μας να μην δίνουμε τα προσωπι-
κά μας στοιχεία στο διαδίκτυο. «Δεν υπάρχει
λόγος να βάζεις το όνομα και το επίθετό σου.
Ούτε να αναφέρεις που είσαι και τι κάνεις.
Δεν πρέπει οι χρήστες να κάνουν αγορές από
site που δεν είναι ασφαλή, ούτε όμως να μι-
λούν σε οποιονδήποτε στα chats» συμπληρώ-
νει ο κ. Σφακιανάκης. «Με λίγα λόγια ό,τι
γράφουμε στο διαδίκτυο μένει. Άρα θα
πρέπει όλοι εμείς οι χρήστες του να περι-
μένουμε πως ό,τι γράφουμε κάποια στιγ-
μή θα το βρούμε μπροστά μας. Ό,τι δια-
βάζει κάποιος πρέπει να το διυλίζει. Να
βλέπει εάν η πηγή που το διάβασε είναι
σωστή και αξιόπιστη. Το διαδίκτυο είναι
μια ελεύθερη πηγή γνώσης την οποία
όμως πρέπει να διυλίζουμε για να μπορέ-
σουμε να τα μεταφέρουμε σωστά. Το δια-
δίκτυο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν
παύει όμως να είναι μια απειλή και εάν
καταλάβεις από την αρχή τι κάνεις σίγου-
ρα θα έχεις πρόβλημα» συνοψίζει. 

Ο ίδιος αναφέρεται και στις πιο γνωστές
απάτες που «συναντά» στην καθημερινότητά
του. «Διεισδύουν οι επιτήδειοι με ιούς στα
υπολογιστικά συστήματα εταιριών με
αποτέλεσμα να σου υποκλέπτουν όλη την
αλληλογραφία. Υποκλέπτουν δηλαδή
προσωπικά δεδομένα. Στη χώρα μας
έχουμε εκατοντάδες θύματα που τα χρή-
ματά τους πήγαν σε άλλους λογαρια-
σμούς από εκεί που έπρεπε» σχολιάζει. 

Υπογραμμίζει μάλιστα στην Karfitsa ότι
«οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί μπλεγ-
μένος από την μια μέρα στην άλλη. Οι ιοί
εξελίσσονται και έρχονται ο ένας μετά τον
άλλον. Εταιρίες και ιδιώτες είναι αντιμέ-
τωποι με πιθανή επίθεση του κάθε εγ-
κληματία» καταλήγει ο κ. Σφακιανάκης. 

Οι μύθοι και οι πραγματικότητες 
Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

μέσα από την ιστοσελίδα cyberkid.gov.gr
παρέχει χρήσιμες συμβουλές για να είστε
ασφαλείς όταν… σερφάρετε στο διαδίκτυο. 
Μύθος: Στο διαδίκτυο είμαστε ανώνυ-
μοι…
Πραγματικότητα: Κάθε ενέργεια στο δια-
δίκτυο αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη!
Μύθος: Ότι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο
μπορούμε όποτε θέλουμε να το διαγρά-
ψουμε…
Πραγματικότητα: Ότι ανεβαίνει στο δια-
δίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ!
Μύθος: Ότι διαβάζουμε στο διαδίκτυο εί-
ναι αλήθεια…
Πραγματικότητα: Πρέπει πάντα να επα-
ληθεύουμε την πηγή!
Μύθος: Στο διαδίκτυο αν χρησιμοποι-
ήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε
να είμαστε απόλυτα προστατευμένοι…
 Δεν υπάρχει 100% προστασία στο διαδί-
κτυο!

Τι πρέπει να αποφεύγουμε; 
Σύμφωνα με τους ειδικούς μικροί και

μεγάλοι όταν χρησιμοποιούμε  το διαδί-
κτυο δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούμε
υλικό με προσωπικά δεδομένα, φωτο-
γραφίες δικές μας και φίλων μας. Δεν
πρέπει επίσης να δημοσιοποιούμε  δρα-
στηριότητες στο ίντερνετ. Επίσης οι χρή-
στες του διαδικτύου δεν πρέπει να εμπι-
στεύονται άτομα που δεν γνωρίζουν, να
δέχονται να τα συναντούν, να ανοίγουν
την κάμερα του υπολογιστή σε αγνώ-
στους, να ανοίγουν συνδέσμους που
στέλνουν άγνωστοι, να αναφέρουν κλο-
πή του λογαριασμού στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και να χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο με μέτρο. Τέλος, οι χρήστες
του διαδικτύου θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούν ασφαλείς κωδικούς.

Δεν είναι τυχαίο πως το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης έχει ξε-
σηκώσει όλους τους Έλληνες κάθε κοινωνικής και οικονομικής τάξης. Πρό-
κειται για ένα πρόχειρο κείμενο, το οποίο έχει ως πρόσχημα τη βιωσιμότητα
του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά στην ουσία του δεν επιχειρεί καμιά ου-
σιαστική και δίκαιη τομή. Εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την ανάγκη της
προσωρινής πολιτικής επιβίωσης της κυβέρνησης που βλέπει τα προβλή-
ματα να είναι μεγαλύτερα από αυτήν. Δεν προκαλεί έκπληξη η επιστροφή
του ως ακατάλληλου τόσο από την τρόικα όσο και από την ελληνική κοινω-
νία. 

Δίκαια μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ποια είναι η μεγάλη τομή του
ασφαλιστικού. Γιατί επί χρόνια υπήρξαν κύκλοι συζητήσεων για την αλλαγή
του ασφαλιστικού συστήματος (πρόταση Γιαννίτση, Κυβέρνηση Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη), αλλά οι προτάσεις, που μάλιστα ήταν πολύ ηπιότερες,
απορρίπτονταν από την επαναστατική αριστερά που σήμερα κυβερνά. Ποια
λύση, λοιπόν, προσφέρει η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης;
Αυξάνονται τα όρια ηλικίας, ενώ είχαν δηλώσει πως δεν θα αυξηθούν. Μει-
ώνονται οι συντάξεις, ενώ είχαν υποσχεθεί πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
Κόβονται τα επικουρικά, που ήταν για την κυβέρνηση κόκκινη γραμμή.Και
επιβαρύνονται οικονομικά όλοι οι επαγγελματίες με τρόπο πρωτοφανή και
με ασύλληπτα υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Μια πρόταση, δηλαδή, από-
λυτα αντιαναπτυξιακή και υφεσιακή που, αν την πρότεινε φοιτητής οικονο-
μικής σχολής, είναι βέβαιο πως δε θα περνούσε το μάθημα!  

Το μεγάλο σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης συμπυκνώνεται στην
απλή φράση «να πάρουμε τα χρήματα όλων των ελλήνων για να επιβιώσει
το σύστημα λίγο ακόμη και να μην σκάσει στα χέρια μας». Ήδη η κυβέρνηση
προσφέρει εκπτώσεις στο αρχικό της νομοθέτημα. Το να βάζει, όμως, δέκα
πράγματα που δεν τα χρειάζεται και στη συνέχεια να τα αποσύρει ως δήθεν
υποχώρηση στις πιέσεις της κοινωνίας, αποτελεί παλιό πολιτικό τρικ. Και,
βέβαια, ακυρώνει κάθε διάθεση σοβαρής συζήτησης, αφού αλλού είναι τα
σπουδαία. 

Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή του ασφαλιστικού, αλλά
στην ουσία και στη φιλοσοφία του δεν αλλάζει τίποτε. Και είναι πραγματικά
αρνητικά εντυπωσιακό το να καταφέρει μια κυβέρνηση να νομοθετήσει με
τρόπο που θίγει τους πάντες, χωρίς να δημιουργεί όφελος για κανέναν! Με
φορολογικά εξουθενωμένους επαγγελματίες, με 37% ασφαλιστικές εισφο-
ρές, 30-50% φόρο εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος και διάφορες έκτακτες
εισφορές υπέρ πίστεως και πατρίδος (χώρια ο  ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφο-
ρίας, η εισφορά αλληλεγγύης και κάθε άλλη φορολογική επινόηση), είναι
βέβαιο πως δεν θα επιβιώσει επαγγελματικά κανείς. Από ποια χρήματα, λοι-
πόν, θα χρηματοδοτηθεί η ελάχιστη σύνταξη που, σήμερα, η κυβέρνηση με-
γαλοπρεπώς εγγυάται; 

*Η κ. Ράπτη είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην 
Α’ Θεσσαλονίκης

Το ασφαλιστικό που έχει 
ξεσηκώσει όλους τους Έλληνες

της Έλενας Ράπτη*



«Είναι η δύναμή μας…»

Της Μαρίας Ζαφειρίου
Ζώντας τα προβλήματα που δημιούργησε και στον

κλάδο τους η οικονομική κρίση δεν θα μπορούσαν παρά
να σταθούν στο πλευρό των συζύγων τους και να τους
συμπαρασταθούν στον αγώνα κατά των ασφαλιστικών
μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση. 

Η Karfitsa τις συνάντησε στο μπλόκο των αγροτών
στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πολύ προβληματισμένες
για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους μοιρά-
στηκαν όσα τις απασχολούν και μίλησαν για τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν, κυρίως τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε μία κτηνοτροφική μονάδα με 600 ζώα,
στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής και δε τα βγάζουμε πέρα»,
λέει η κα. Χριστίνα Μπατζέ. «Οι τιμές του κρέατος έπε-
σαν στο μισό. Πώς θα καλύψουμε τα έξοδα; Πως θα
πληρώσουμε τις ζωοτροφές, πως θα βάλουμε πετρέ-
λαιο;», διερωτάται. Εξηγεί μάλιστα πως η δουλειά του

κτηνοτρόφου είχε ανέκαθεν δυσκολίες, καθώς τα ζώα θέ-
λουν καθημερινή φροντίδα, 365 μέρες το χρόνο, από τις
6.00 το πρωί μέχρι τις 9.00 το βράδυ. «Δε μπορούμε
ούτε να αρρωστήσουμε, δεν κάνουμε Χριστούγεννα,
ούτε Πάσχα», λέει η κα. Μπατζέ η οποία αναφέρθηκε και
στους δύο γιους της που αναγκάζονται  να μείνουν στο
χωριό και να ασχοληθούν και οι ίδιοι με την κτηνοτρο-
φία. «Ο γιος μου 21 ετών τελείωσε θερμοϋδραυλικός
και δε βρίσκει δουλειά οπότε βοηθά την οικογένεια
στη μονάδα. Και ο μικρότερος γιος μας, που φέτος
τελειώνει το σχολείο αναγκαστικά θα μείνει εδώ.
Που να τον στείλω να σπουδάσει; Πώς να καλύψω
τα έξοδά του. Τα παιδιά βλέπουν τι γίνεται… Έρχον-
ται και αυτά μαζί μας στα μπλόκα».

Η Μαρία Κογκούση, σύζυγος αγρότη, περιμένει όπως
και οι άλλες γυναίκες τις αποφάσεις της συντονιστικής
επιτροπής στο μπλόκο του αεροδρομίου Μακεδονία και

όπως χαρακτηριστικά
λέει: «Ανεβαίνουμε στην κα-
ρότσα και τους ακολουθούμε. Ήμαστε κάθε μέρα
εδώ. Βγήκαμε στους δρόμους γιατί κάτι πρέπει να
κάνουμε. Αλλιώς θα βάλουμε μια θηλιά στο λαιμό.
Όλη η οικογένεια προσπαθεί μ’ αυτή τη δουλειά να
τα βγάλει πέρα». Για όσους ταλαιπωρούνται με τους
αποκλεισμούς των δρόμων και τη διακοπή της κυκλοφο-
ρίας, ακόμη και από τους παράδρομους, σημειώνει: «Ο
κόσμος που αγανακτεί με το κλείσιμο των δρόμων,
έχει χίλια δίκια. Δεν φταίνε ούτε αυτοί αλλά ούτε και
εμείς. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να επιβιώσουμε.
Όσοι είναι στην ίδια μοίρα με μας, είναι στο πλευρό
μας. Όταν από 1.000 ευρώ το μήνα «πέσουν» στα
400 ευρώ, θα μας καταλαβαίνουν». 

Για την πολύτιμη βοήθεια της συζύγου του μίλησε ο
πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Γαλάτιστας, κ.
Άγγελος Τσαρτσαφλής. «Είμαστε περίπου 10 χρόνια
παντρεμένοι. Ασχολείται και με τις αγροτικές και με
τις κτηνοτροφικές εργασίες αν και δεν προέρχεται
από αγροτική οικογένεια. Φυσικά έρχεται και στα
μπλόκα, όποτε μπορεί, μαζί με το παιδί μας. Η γυ-
ναίκα μου, είναι η δύναμή μου», τόνισε με έμφαση ο
κ. Τσαρτσαφλής.

Karfitsa_ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
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Στέκονται δίπλα τους κάθε στιγμή. Εύκολη ή δύσκολη. «Κρατάνε» το σπίτι, βοηθάνε στα
χωράφια, δουλεύουν στις κτηνοτροφικές μονάδες. Κάποιες γυναίκες γνώρισαν από παι-
διά την αγροτιά, άλλες όταν έγιναν σύζυγοι αγροτών. Όπως και να έχει με τα έσοδα από
την ελληνική γη «έστησαν» το σπιτικό τους και μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Κι αυτή τη δου-
λειά δε μπορούν να την αφήσουν…

Μαζί στο
σπίτι, μαζί στη
δουλειά μαζί

και στα…
μπλόκα!
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Ναι, μόνο με
συμφωνία 

των κοινωνιών

του Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη *

Εδώ και μήνες εξελίσσεται στη χώρα μια χωρίς προ-
ηγούμενο εισροή προσφύγων και μεταναστών, το βάρος της
οποίας πέφτει στις πλάτες της ελληνικής κοινωνίας. Η πολι-
τεία χωρίς ίχνος διορατικότητας και προετοιμασίας έχει
φτάσει πλέον στο σημείο να πρέπει απλά να διαχειρίζεται
όπως-όπως το πρόβλημα αντί, όπως θα έπρεπε, να το ελέγ-
χει. Υπόλογη στην Ευρώπη και στους έλληνες αναζητεί
προσωρινές και πρόχειρες λύσεις.  Έκθετη στις τοπικές
κοινωνίες, τις έχει πλέον απέναντί της.  Υποτίμησε το
πρόβλημα και τις συνέπειες αλλά ταυτόχρονα προσέ-
βαλε και το αίσθημα των κατοίκων των ακριτικών μας
νησιών. Οι οποίοι αντί να δούνε λύση, βλέπουν  καθη-
μερινά εκατοντάδες πρόσφυγες να φτάνουν στον τόπο
τους.  

Όπως ήταν πολύ φυσικό το πρόβλημα απλώθηκε σε ολό-
κληρη τη χώρα. Χωρίς κινήσεις σχεδιασμού και οργάνωσης
η πολιτεία αποφάσισε για μια ακόμη φορά να «πασάρει» το
θέμα στις τοπικές κοινωνίες, στους δήμους. Χωρίς να προ-
ηγηθεί μαζί τους διάλογος, προτάσεις, συμφωνία. Προεξο-
φλώντας ή αδιαφορώντας για τις απόψεις των δημοτών και
για τις αντιδράσεις των κοινωνιών. Αυτή την ίδια την τοπική
αυτοδιοίκηση που της στέρησε πόρους, μέσα και ανθρώ-
πους, την «διατάσει» σήμερα να αναλάβει τη διαχείριση μιας
τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης. Με άλλα λόγια, όσο σκλη-
ρή και αν ακουσθεί η έκφραση, να δημιουργήσει «χωματε-
ρές» ανθρώπων, γιατί αυτή θα είναι η εικόνα στρατοπέδων
χωρίς μέσα και υποδομές.Η αγωνία της κυβέρνησης είναι
μία: που θα φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες. Καμία άλλη. Θέλει
υπόδειξη χώρων και μετάθεση της ευθύνης. Αλλά και οι δή-
μαρχοι, που είναι εκεί επειδή εκπροσωπούν  τους πολίτες,
ρωτούν να μάθουν ποια δεδομένα θα διαχειριστούν. Πόσοι
χώροι. Κλειστοί ή ανοικτοί. Φυλασσόμενοι η όχι.  Προ-
σωρινοί ή μόνιμοι. Πόσοι πρόσφυγες. Εκατοντάδες,
χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Πως θα σιτισθούν. Πως θα
οργανωθούν τα καταλύματα. Οι συνθήκες υγιεινής,
ασφάλειας, περίθαλψης. Ποιος θα αναλάβει το κόστος,
την οργάνωση, την φύλαξη, τον έλεγχο. Ποια πολιτική
εγγυάται την προσωρινή εγκατάσταση και όχι μια μό-
νιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Μόνο
η αγωνία να κάνουμε όπως μπορούμε όσα δε σχεδιά-
στηκαν. Μόνο ένας άνισος αγώνας με τον χρόνο που
τον άφησαν και πέρασε. 

Η πολιτεία πρέπει να καταλάβει πως οι αντοχές της κοι-
νωνίας είναι πλέον πολύ περιορισμένες μετά από 7 χρόνια
κρίσης και απανωτά χτυπήματα στην αξιοπρέπεια και τη ζωή
των πολιτών. Και πως για να υλοποιήσει οποιοδήποτε σχέ-
διο αυτής της εμβέλειας πρέπει να έχει τις κοινωνίες μαζί
της. Αν αυτό αποτελεί για την πολιτεία λεπτομέρεια, για εμάς
αποτελεί  το πιο  κεντρικό ζήτημα. Και από εκεί θα ξεκινήσει
κάθε συζήτηση. Η χώρα μας γνωρίζει από προσφυγιά, εμείς
υπήρξαμε πρόσφυγες και ξέρουμε τον πόνο αυτών των αν-
θρώπων. Μας γεμίζουν θλίψη οι εικόνες ντροπής παιδιών
που χάνονται καθημερινά στα παγωμένα νερά του Αιγαίου
και δυστυχισμένων ανθρώπων. Είμαστε εδώ, ως τοπική αυ-
τοδιοίκηση για να βοηθήσουμε. Όπως κάνουμε πάντα.
Έχουμε όμως  την υποχρέωση να ακούμε τη φωνή των τοπι-
κών κοινωνιών.Το πρόβλημα των προσφυγικών ροών εί-
ναι οικονομικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό και εθνικό. Οι
διαστάσεις του είναι τεράστιες και οι συνέπειές του μπορεί
να αλλάξουν την ροή της ιστορίας. Ας το λάβουν αυτό υπόψη
τους όσοι σήμερα παίρνουν τις αποφάσεις.

*O κ. Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος  Πυλαίας-Χορτιάτη και 
αντιπροέδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ

Πήραν τα ΜΑΤ με… 
τις πέτρες!

Αλώνισαν… έξω από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης αγρότες από ολόκληρη την Ελλάδα, που
έφτασαν στην Αθήνα το πρωί της Παρασκευής προ-
κειμένου να διαδηλώσουν ενάντια στο νόμο λαιμη-
τόμο, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Κρητικοί αγρό-
τες πήραν στο… κατόπι δυνάμεις των ΜΑΤ που
προσπάθησαν να τους απωθήσουν από την είσοδο
του υπουργείου -ώστε να μην το θέσουν υπό κατά-
ληψη- ενώ λίγη ώρα αργότερα το κέντρο της πρω-
τεύουσας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης! Δακρυγόνα,
χημικά και καμένοι κάδοι «έπνιξαν» για αρκετές
ώρες την Αθήνα, ενώ μέτωπα «πολέμου» άνοιξαν
μεταξύ αγροτών και αστυνομικών σε Δαφνί και Χαϊ-
δάρι, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. 

Οι αγρότες που είναι αποφασισμένοι και κλιμα-
κώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικούν μεταξύ
άλλων την απόσυρση του σχεδίου για το ασφαλιστι-
κό, την κατάργηση της φορολόγησης από το πρώτο
ευρώ, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο κρασί, καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου
αλλά και αποτροπή κατάσχεσης πρώτης και δεύτε-
ρης κατοικίας ή εκτάσεων εξαιτίας δανείων που βρί-
σκονται στο «κόκκινο».
«Αμαυρώνουν τον αγώνα τους»

Για «μαύρες σελίδες» στην ιστορία του αγροτικού
κινήματος έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου,
αναφερόμενος στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν
έξω από το υπουργείο μεταξύ αγροτών από την Κρή-
τη και αστυνομικών. «Οι σκηνές έξω από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν στόχο

να αμαυρώσουν τον αγώνα των αγροτών» είπε ο
κ. Αποστόλου, σημειώνοντας ότι το κτίριο του
υπουργείου έχει υποστεί ζημιές. «Ευτυχώς που
δεν υπήρξαν τραυματισμοί εργαζομένων» ση-
μείωσε. Ο υπουργός τόνισε ότι οι εκπρόσωποι των
συντονιστικών επιτροπών «θα πρέπει να απομο-
νώσουν και να καταδικάσουν τις ακραίες αυτές
συμπεριφορές. Είναι κρίμα για την ιστορία του
αγροτικού κινήματος να υπάρχουν αυτές οι
μαύρες σελίδες» είπε και επανέλαβε ότι ο μόνος
δρόμος είναι ο διάλογος με την κυβέρνηση.
«Δε δίνονται έτσι οι κοινωνικοί αγώνες»

«Απαράδεκτα» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής
υπουργός Δημόσιας Τάξης, Νίκος Τόσκας, τα επει-
σόδια έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
καθώς και την απαίτηση των αγροτών από την Κρή-
τη να προχωρήσουν σε κατάληψη, κάτι το οποίο δε
μπορούσε να γίνει αποδεκτό. «Η προσπάθειά μας
είναι να διαφυλάξουμε το δημοκρατικό δι-
καίωμα στη διαμαρτυρία και προσβλέπουμε σε
μία ήρεμη διαμαρτυρία» υπογράμμισε ο κ. Τό-
σκας, προσθέτοντας ότι «δεν δίνονται έτσι οι κοι-
νωνικοί αγώνες». Επίσης, ανέφερε ότι ως δείγμα
καλής θέλησης της κυβέρνησης, αποδέχθηκε ένα
μικρό αριθμό τρακτέρ να συμμετάσχουν στην πο-
ρεία στο κέντρο της Αθήνας «εφόσον το γενικότε-
ρο κλίμα είναι ήρεμο». Ο κ. Τόσκας σημείωσε ότι
κατά τη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθησαν
τέσσερα άτομα, ενώ τραυματίστηκαν δέκα αστυνομι-
κοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο στρατιωτικό νοσο-
κομείο. 
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Γράφει ο Karfitsas

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa ο εν λόγω
υπάλληλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της
πλαστογραφίας, αφού φέρεται να αλλοίωσε τόσο τον
βαθμό του πτυχίου του όπως και το έτος αποφοίτησης
από συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Βόρειας Ελλά-
δας, προκειμένου να γίνει η πρόσληψή του πριν από πε-
ρίπου δέκα χρόνια. 
Πως το ανακάλυψαν; 

Όλα ξεκίνησαν όταν ο φορέας της Βόρειας Ελλάδας
εξαιτίας… μνημονίων κλήθηκε να προχωρήσει σε εσω-
τερικό έλεγχο. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες
προκειμένου να ελέγξουν εάν τα στοιχεία των υπαλλή-
λων που είχαν προσκομίσει οι τελευταίοι κατά την πρόσ-
ληψή τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα απευ-
θύνθηκαν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, από
τα οποία οι υπάλληλοι δήλωσαν πως αποφοίτησαν. Κα-
τόπιν ελέγχου του τίτλου σπουδών του… δεξιού χεριού
του προέδρου της Θεσσαλονίκης το αρμόδιο ακαδημαϊκό
ίδρυμα διαπίστωσε πως έχουν αλλάξει στοιχεία που ανα-
φέρονται τόσο στον βαθμό του πτυχίου όσο και στο έτος
κτήσης. 

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ενημέρωσε τους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του φορέα για την περίπτωση
πλαστογραφίας όπως και τις εισαγγελικές αρχές στις

οποίες ο εν λόγω υπάλληλος θα κληθεί να δώσει απαντή-
σεις. 

Σε πρώτη φάση, ο εν λόγω υπάλληλος απολογήθηκε
σε μια σχετική επιτροπή του φορέα και σύντομα αναμένε-
ται να δώσει εξηγήσεις στα μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του
δήλωσε ότι για την πρόσληψή του την περίοδο εκείνη
δεν είχε τεθεί ως κριτήριο ο βαθμός του πτυχίου. Παρά
την επιμονή των μελών της επιτροπής που αναζήτησαν
τον λόγο της ενέργειας αυτής, φαίνεται πως δεν έδωσε
πειστικές απαντήσεις. Στα «πηγαδάκια» του φορέα (που
έχει θέση συμβούλου του κράτους) ακούγεται μάλιστα ότι
ενδέχεται ο εν λόγω υπάλληλος να κληθεί να επιστρέψει
μισθούς που λάμβανε τόσα χρόνια. 
Πρότερος… βίος

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το όνομα του εν
λόγω κυρίου εμπλέκεται σε υπόθεση πλαστογραφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa ο στενός συνερ-
γάτης του Βορειοελλαδίτη Προέδρου, το 2014 καταδικά-
στηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών
για οφειλές στο δημόσιο. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο
και τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστο-
λή. Ο υπάλληλος άσκησε έφεση και η απόφαση του δευ-
τεροβάθμιου δικαστηρίου εκκρεμεί. 

Ο στενός συνεργάτης του προέδρου καταδικάστηκε

επίσης για πλαστογραφία μεταχρήσεως σε υπηρεσία το
2015 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσα-
λονίκης σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή. Και
σε αυτή την περίπτωση προχώρησε σε έφεση. 

Τι δηλώνει ο πρόεδρος; 
Μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος του φορέα

δήλωσε πως έχει γνώση του θέματος και πως ο ίδιος
ήταν αυτός που ξεκίνησε τις διαδικασίες ελέγχου των
στοιχείων του στενού του συνεργάτη. «Εμείς στεί-
λαμε στον Εισαγγελέα την υπόθεση. Από τον
έλεγχο διαπιστώθηκε πως υπάρχει διαφορά
έτους κτήσης του πτυχίου στο αντίγραφο που
έχουμε εμείς συγκρίνοντάς το με το πρωτότυπο.
Θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Τον καλέσαμε σε
απολογία. Εμάς δεν μας πειράζει ο βαθμός του
πτυχίου γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Για την πρόσ-
ληψή του δεν έπαιξε ρόλο ο βαθμός του πτυχί-
ου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος υπάλληλος αλ-
λοίωσε δημόσιο έγγραφο. Εμείς δεν ζητήσαμε
να πάρει επτά για παράδειγμα στο πτυχίο αλλά
να έχει τίτλο σπουδών από ένα συγκεκριμένο
Πανεπιστήμιο» δήλωσε. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι
«εάν υπήρχε άλλος υποψήφιος για την ίδια θέ-
ση, ο βαθμός του πτυχίου του δεν θα έπαιζε κα-
νέναν ρόλο. Εμείς κάναμε τη δουλειά που έπρε-
πε. Ήρθε από το υπουργείο Εσωτερικών ένα
χαρτί και ζητούσε να ελέγξουμε τα χαρτιά όλων
των υπαλλήλων. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι
υπήρχε κάποια διαφορά. Πήγαμε στον Εισαγγε-
λέα. Δεν κρύψαμε τίποτα». Ο πρόεδρος του φορέα
τόνισε επίσης ότι δεν γνωρίζει τις περιπέτειες του
συγκεκριμένου υπαλλήλου του με τη δικαιοσύνη.
«Ούτε καλύπτουμε, ούτε θα καλύψουμε κανέ-
ναν» κατέληξε. 

Μαύρα σύννεφα σκεπάζουν τον… ουρανό πάνω από το κτίριο που στεγάζεται φορέας της
Θεσσαλονίκης σε κεντρική περιοχή της πόλης. Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως στενός συ-
νεργάτης του προέδρου του φορέα, και πιο συγκεκριμένα το «δεξί « του χέρι πλαστογράφησε
το πτυχίο του. Το πανεπιστήμιο από το οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος σπουδών, ανακάλυψε κατό-
πιν σχετικού ελέγχου την πλαστογραφία και ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές. Η θέση του
προέδρου του συγκεκριμένου φορέα είναι δύσκολη, αφού ο εν λόγω συνεργάτης αποτελεί
προσωπική επιλογή του και σε μια προσπάθεια να τον υπερασπιστεί στους πολιτικούς του αν-
τιπάλους δικαιολογεί τα… αδικαιολόγητα! 

Ο πρόεδρος, το «δεξί» του χέρι 
και η… πλαστογραφία!

Τι δήλωσε στην
απολογία του ο
στενός συνεργά-

της πολιτικού
προσώπου της
Θεσσαλονίκης; 
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Σήμερα, μία βδομάδα μετά τη μεγαλειώδη Πανελλαδι-
κή Πανεργατική απεργία της Πέμπτης 4 Φλεβάρη, μία
απεργία που είχε τεράστια επιτυχία και παρουσίασε όλη
τη Ελλάδα σαν μία χώρα σε «στάση εργασίας», τίποτε
δεν είναι ίδιο. Έχουμε μία αναζωογόνηση των αγωνιστι-
κών διαθέσεων του λαού μας, μπροστά στον κίνδυνο
της οριστικής εξαφάνισης μεγάλων κοινωνικών ομά-
δων, εργαζομένων αλλά και επαγγελματιών. Αναζωογό-
νηση που οφείλεται πρωτίστως στην ίδια την επίθεση
της κυβέρνησης αλλά και στην αγανάκτηση και τον φόβο
για τα νέα μέτρα που έρχονται. Αναζωογόνηση που
οφείλεται και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αμφισβη-
τείται καθαρά η μνημονιακή συναίνεση ,ακόμα και από
στρώματα της κοινωνίας που δεν έχουν μάθει να δρουν
πρωτοπόρα. Το γκρέμισμα των ψευδαισθήσεων των
εκλογών του Σεπτέμβρη φαίνεται πλέον στις κινητοποι-
ήσεις αλλά και στις καθημερινές συζητήσεις.

Οι σχεδιασμοί όμως της κυβέρνησης δεν θα αλλά-
ξουν! Έχει ρητά και κατηγορηματικά δεσμευτεί από το
3ο μνημόνιο και δεν θα κάνει πίσω, παρά τη γενική κα-
τακραυγή! Η κυβέρνηση θα προωθήσει την επιβολή των
μέτρων, κάνοντας ορισμένους ελιγμούς για να διαιρέσει
τους εργαζόμενους και να διασπάσει το πλατύ αγωνιστι-
κό μέτωπο που  συγκροτείται από τα κάτω. Οι προσπά-
θειες αυτές είναι πλέον φανερές στους αγρότες αλλά και
στους επαγγελματίες και τους επιστήμονες. Για τον λόγο
αυτό πρέπει να δυναμώσουν και να κλιμακωθούν οι
αγώνες. Αυτή είναι τώρα η πρώτη προτεραιότητα: ο σχε-
διασμός της κλιμάκωσης των αγώνων! Χρειάζεται λοι-
πόν χωρίς καμιά ταλάντευση, χωρίς αμηχανία, με πίστη
και με επιμονή να  συμβάλουμε: Στη διαμόρφωση συγ-
κεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης και κλιμάκωσης των
αγώνων με βασικά του σημεία την πλατιά κινητοποίηση
των εργαζόμενων για την ανατροπή των αντι-ασφαλιστι-
κών μέτρων, τη κατάργηση των μνημονίων παράλληλα
με τη διεκδίκηση πολιτικών αιτημάτων με κεντρικό άξο-
να: τη διαγραφή του Χρέους, την Εθνικοποίηση του
Τραπεζικού συστήματος και των επιχειρήσεων στρατη-
γικής σημασίας, τον αγώνα ενάντια στην ΕΕ, την έξοδο
από την Ευρωζώνη.

Και βέβαια παράλληλα και χωρίς καμία καθυστέρηση
να δουλέψουμε για μία ολοκληρωμένη εναλλακτική
πρόταση που θα ακολουθήσει τη βέβαιη πτώση της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η εναλλακτική μας πρόταση
δεν μπορεί να είναι η νεκρανάσταση του μνημονιακού
ευρωμονόδρομου με άλλα πρόσωπα. Ούτε βέβαια ο κύ-
ριος Μητσοτάκης, που είναι πιο μνημονιακός από τα
μνημόνια.Η Λαϊκή Ενότητα έχει μπροστά της, παράλλη-
λα με τις αυτοτελείς της προσπάθειες για τη συγκρότησή
της, πολύ δουλειά: Να ανασυνθέσει  ξανά τα κομμάτια
της κοινωνίας που εμφανίζουν αγωνιστική διαθεσιμό-
τητα, να συνομιλήσει  με την νεολαία της χώρας και να
της διασφαλίσει  ζωτικό χώρο στις νέες συνθήκες, προ-
τάσσοντας μία στιβαρή πρόταση ανατροπής που θα
απαντά πρώτα από όλα στο δικαίωμα της αξιοπρεπούς
διαβίωσης, της αξιοπρεπούς εργασίας, στο δικαίωμα
της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕ-
ΡΕΙ!!!

*Η κ. Χαραλαμπίδου είναι πρώην αντιπρόεδρος της
Βουλής 

Κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων τώρα!
Αύριο θα είναι αργά…

Της Δέσποινας 
Χαραλαμπίδου*

Επιδιώκουμε Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλί-
σουν τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως δημόσιου
αγαθού, και θα αποτελέσουν την ‘ίσαλο γραμμή’, για
τις αλλαγές που θα προέλθουν από οποιαδήποτε πολι-
τική μεταβολή. (Αντ. Λιάκος, πρόεδρος της Επιτροπής
εθνικού-κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία). Ένας
από τους τρόπους να συσκοτίζεται ιδεολογικά η κοινω-
νική και πολιτική φύση   των  προβλημάτων   της   χώ-
ρας   είναι   να τα   βαφτίζουμε  «εθνικά»,  διορθώνοντας
το Σολωμό που θεωρούσε «εθνικό ό,τι είναι αληθινό».
Μέχρι τώρα η εκάστοτε κυβέρνηση επικαλούνταν την
«εθνική συνεννόηση» για πάσης φύσεως σκοπούς:
από την εξωτερική πολιτική έως και τα θέματα της Παι-
δείας όλα τα ζητήματα φορτίζονταν από μια εθνικιστι-
κή ρητορική η οποία  προσπαθούσε    να  «κατασκευά-
σει   συναινέσεις»  για προειλημμένες   αποφάσεις,
όπως   συνέβη συχνά    με   τους  πάσης φύσεως «εθνι-
κούς διαλόγους   για  την Παιδεία» που λανσάρισε ο
αλήστου μνήμης δικομματισμός.

«Εθνικός» ή κοινωνικός διάλογος λοιπόν; Το ζήτημα
δεν   εξαντλείται     στην   αξιοπιστία και στη διακηρυγ-
μένη πρόθεση της σημερινής κυβέρνησης να επιδιώ-
ξει ένα διευρυμένο και ειλικρινή διάλογο. Ούτε, φυσι-
κά, στο ότι ο διάλογος, ως κοινωνική λειτουργία και
αξία, έχει καταντήσει στο παρελθόν  «κατά συνθήκην
ψεύδος». Ο κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία, που
ξεκίνησε παρά τα εμπόδια και τους δογματικούς αφο-
ρισμούς, αφορά στο συνολικό χαρακτήρα που πρέπει
να έχει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στον αείμνη-
στο ιστορικό της Εκπαίδευσης Αλέξη Δημαρά ανήκει η
επισήμανση ότι «τώρα επιβάλλεται, επιτέλους, να με-
λετηθούν όλα μαζί, με συνδετικούς κρίκους και τομές,
με συνέχεια και συνέπεια από τη μία βαθμίδα στην άλ-
λη, με ξεκαθάρισμα των εξαρτήσεων της μιας βαθμί-
δας από την άλλη, με εξασφάλιση των υλικών μέσων
και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, σεβασμό
(και όχι βιασμό) των δυνατοτήτων ή των αδυναμιών
όλων των παιδιών και των νέων».Σήμερα, 53 χρόνια
από το «15%» και 42 χρόνια από το αιματοβαμμένο έμ-
βλημα του Πολυτεχνείου «ψωμί-παιδεία–ελευθερία»,
το «βαθύ κράτος» της αμάθειας συνεχίζει να εγκλωβίζει
το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας στην ημιμάθεια. 

Στην πενταετία των μνημονίων οι δημόσιες δαπάνες
για την Παιδεία μειώθηκαν κατά 35,6%, εξωθήθηκαν
σε αποχώρηση 30.000 εκπαιδευτικοί, ενώ δεν έγιναν
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αποτέλεσμα να
έχουμε διεθνώς ένα από τα πιο γερασμένα σχολεία,
σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ. Αν-
τίθετα, φέτος  για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια,
σε συνθήκες οικονομικού καταναγκασμού, οι δαπάνες
του προϋπολογισμού για την Παιδεία σταθεροποιούν-
ται στο 2,8% του ΑΕΠ, ενώ έπεφταν συνεχώς ως ποσο-
στό του ΑΕΠ. Όσοι/ες, λοιπόν, εννοούν το διάλογο ως
κοινωνική αναγκαιότητα δεν πρέπει να περιοριστούν
σε συνθήματα. Οφείλουν να   ανοίξουν  άμεσα  κοινω-
νικά μέτωπα για την προάσπιση-αναβάθμιση της  Δη-
μόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης και να συγκροτήσουν
συμμαχίες όχι μόνο κορυφής αλλά προπαντός στη χει-
μαζόμενη βάση της κοινωνίας. 

*Ο κ. Μηταφίδης είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Α’ Θεσσαλονίκης

Η «ίσαλος γραμμή» του 
διαλόγου για την Παιδεία

του Τριαντάφυλλου
Μηταφίδη*
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Οι σχεδιασμοί όμως 
της κυβέρνησης δεν θα

αλλάξουν! Έχει ρητά 
και κατηγορηματικά 
δεσμευτεί από το 3ο
μνημόνιο και δεν θα
κάνει πίσω, παρά τη 
γενική κατακραυγή!



Του Βαγγέλη Στολάκη
Είναι ενδεικτική η φράση δημάρχου του νομού

Θεσσαλονίκης στην Karfitsa πως «συγκεκριμένοι
συνάδελφοί μου μας αγνοούν επιδεικτικά και
δεν έρχονται να συζητήσουν το πρόβλημα, ού-
τε καταθέτουν τις προτάσεις τους για πιθανούς
χώρους στα όρια των δήμων τους όπου θα
μπορούσαν να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες»
αναφέρει χαρακτηριστικά. «Θα ήταν προτιμότε-
ρο να συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες κατά
πεντακοσάδες σε ένα χώρο κάθε δήμου του
νομού παρά να τους πάνε όλους μαζί, περίπου
πέντε χιλιάδες άτομα στην δυτική Θεσσαλονί-
κη και πιο συγκεκριμένα στο στρατόπεδο των
Διαβατών» υποστηρίζει ο ίδιος δήμαρχος. 
Τα prive τετ-α-τετ 

Όπως πληροφορείται η Karfitsa όλη την περα-
σμένη βδομάδα οι τοπικοί άρχοντες του νομού
πραγματοποιούσαν μόνοι τους ή μαζί με άλλους
συναδέλφους τους συναντήσεις με υπουργούς σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή μιλούσαν μαζί τους στο
τηλέφωνο προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή
αλλά και το μέρος όπου θα μπουν τα συνεργεία του
στρατού προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργα-
σίες ώστε εντός των επομένων εικοσιτετραώρων
να μπορούν να υποδεχτούν τους πρώτους πεντα-
κόσιους πρόσφυγες. 

Και μπορεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας να συνεδρίασε το βράδυ
της περασμένης Τετάρτης, μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες, ώστε να προτείνει στην κυβέρνηση πιθα-
νούς χώρους φιλοξενίας προσφύγων, όπως φαίνε-
ται οι προτάσεις της για έξι χώρους –τρεις μάλιστα

πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης- θα βρε-
θούν στον κάλαθο των αχρήστων των κυβερνών-
των. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν στην Karfitsa
πηγές του υπουργείου Άμυνας «οι χώροι δεν εί-
ναι ενδεικτικοί και σύμφωνα με τους κανόνες
που ορίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας». 
Οι προτάσεις της ΠΕΔΚΜ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΠΕΔΚΜ οι χώροι που προτάθηκαν
είναι οι εξής: το στρατόπεδο 561 Τάγματος Πεζι-
κού στη Θέρμη, μια έκταση παρακείμενη στο γήπε-
δο ποδοσφαίρου Θερμαϊκού ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ
ΟΣΕ που βρίσκεται στα όρια του δήμου Θεσσαλονί-
κης, ένα τμήμα έκτασης ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ που
βρίσκεται στην Μενεμένη, την αποθήκη 9 στο Λι-
μάνι, το πρώην εργοστάσιο ΥΦΑΝΕΤ στην περιοχή
της Τούμπας και στο πρώην 424 ΓΣΝ. 

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Karfitsa συγ-
κεκριμένοι δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης εί-
ναι στα… κάγκελα με συναδέλφους τους οι οποίοι
την περασμένη βδομάδα ήπιαν το… αμίλητο νερό.
«Ούτε εμφανίστηκαν στις συνεδριάσεις της
ΠΕΔΚΜ ή των οργάνων της, ούτε κατέθεσαν
προτάσεις για πιθανούς χώρους στους δήμους
τους που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν οι
πρόσφυγες. Για το λόγο αυτό κι εμείς θα προ-
τείνουμε στην κυβέρνηση χώρους και άλλων
δήμων, αφού μας αγνοούν επιδεικτικά οι συ-
νάδελφοί μας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος
αυτοδιοικητικός παράγοντας της Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται, πως την Παρασκευή ο Γενικός Γραμ-
ματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Βασίλης Παπα-
δόπουλος που συμμετείχε σε νέα συνεδρίαση της

Karfitsa_#prosfigiko

Μαλλιά- κουβάρια οι άρχοντες 
της πόλης για τους πρόσφυγες!

Όλοι εναντίον… όλων! Αυτή η φράση εκφράζει καλύτερα την κατάσταση που επι-
κρατεί στους αυτοδιοικητικούς της Θεσσαλονίκης με αφορμή την φιλοξενία χιλιά-
δων προσφύγων στο νομό. Οι αντιδράσεις των κατοίκων στα Διαβατά και στο
Ωραιόκαστρο με αποκορύφωμα το… «κατέβασμα» του φράχτη πέριξ του στρατο-
πέδου «Αναγνωστόπουλου» είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκ νέου επί… τάπητος το
ζήτημα του χώρου όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά οι πρόσφυγες από τα νη-
σιά. Δήμαρχοι και κυβερνητικοί όλη την περασμένη εβδομάδα «έπαιζαν» την κο-
λοκυθιά, την ώρα που οι… συναντήσεις, οι «μυστικοί» δείπνοι, και τα «πηγαδά-
κια» τοπικών αρχόντων με υπουργούς της κυβέρνησης κρατούν καλά μέχρι και
σήμερα. 
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Βγάζουν στη 
σέντρα τον Μπου-
τάρη που θέλει να
εμφανίζεται ως…
Θεσσαλονικάρχης

ΠΕΔΚΜ ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι το στρατόπεδο
μετεγκατάστασης προσφύγων να γίνει τα Διαβατά. 
Δείχνουν Μπουτάρη

Την ίδια ώρα μεγαλώνει η… λίστα των δημάρχων και όχι μόνο
που βάλλουν εναντίον του Γιάννη Μπουτάρη. Θεωρούν ότι ο κ. Μπου-
τάρης επιθυμεί να εξελιχθεί σε… Θεσσαλονικάρχη. «Συζητά με
υπουργούς και αποφασίζει ή προτείνει χώρους χωρίς να μας
ρωτάει πιο πριν» λέει στην Karfitsa άλλος δήμαρχος. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας την περα-
σμένη Πέμπτη δεν έλειψαν οι παραινέσεις αρκετών δημάρχων προς
τον Γιάννη Μπουτάρη να… κοιτάει τα του οίκου του και να μην αποφα-
σίζει γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς! 

Είχε προηγηθεί το… «άδειασμα» του δημάρχου Θέρμης, Θεόδω-
ρου Παπαδόπουλου στον Γιάννη Μπουτάρη, όταν ο τελευταίος δήλω-
σε κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου της περασμένης Δευτέ-
ρας ότι οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε έκταση του
δήμου Θεσσαλονίκης στα Λουτρά της Θέρμης. Μάλιστα, από το βήμα
του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Μπουτάρης είχε τονίσει πως ο Θεόδω-
ρος Παπαδόπουλος δεν είχε φέρει κάποια αντίρρηση σε κατ’ ιδίαν συ-
ζήτηση που είχαν οι δυο άνδρες. 



Άποψη_Karfitsa
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«Ο Μπουτάρης μιλά για χώρους, στους οποίους δεν είναι δυνατόν να γί-
νει κάτι τέτοιο, γιατί η έκταση μέσα στα λουτρά έχει νηπιαγωγείο και δίπλα
ακριβώς το δημοτικό σχολείο Ραιδεστού[…] έχω μιλήσει με τον κ. Μουζά-
λα και έχουμε δώσει προτάσεις» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη. Ο Γιάννης Μπουτάρης απάντησε στο δήμαρχο Θέρμης δηλώνον-
τας δυσαρεστημένος για τη στάση του τελευταίου. 

Όμως ο κ. Παπαδόπουλος δεν είναι ο μόνος που είναι στα… κάγκελα με τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης. «Κάνει για ακόμη μια φορά τον διοργανωτή, 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 από την πλευρά του ο δήμαρχος Δέλτα,
Μίμης Φωτόπουλος. Μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου είχε σημειώσει ότι: «Ο
Μπουτάρης δεν εξουσιοδοτείται να μιλά και να εκφράζει το σύνολο των δη-
μάρχων του νομού Θεσσαλονίκης», ενώ ο δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καρα-
γιάννης από την πλευρά του είχε πει: «Ως ΚΕΔΕ έχουμε δημιουργήσει επιτροπή
Μεταναστευτικής Πολιτικής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των δή-
μων και ο κάθε εκπρόσωπος αναφέρεται σε όσα συμβαίνουν στα όρια του
δήμου του. Νομιμοποιείται ο Μπουτάρης να μιλήσει για τον δικό μας δή-
μο; Ας ασχοληθεί με τα του οίκου του. Δεν προβλέπει καμία θεσμική διαδι-
κασία να συνομιλεί ο Γιάννης Μπουτάρης με τα στελέχη της κυβέρνησης
για ζητήματα που αφορούν και άλλους δήμους εκτός από το δήμο Θεσσα-
λονίκης». 

Τα «έσπασαν» θείος και ανίψι
Η κόντρα του δημάρχου Θεσσαλονίκης όμως δεν σταματά εδώ καθώς ανε-

βαίνει… επίπεδο! Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
Στο περιθώριο της συνάντησης του κ. Μπουτάρη με το υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Κουρουμπλή την περασμένη
Τρίτη στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε
πως ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας δεν έχει καταθέσει προτάσεις
για πιθανούς χώρους φιλοξενίας των προσφύγων σε όλη την Περιφέρεια και
πως ο τελευταίος δεν του… εμφανίζεται στο τηλέφωνο.Από την πλευρά του, ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας «σήκωσε» το γάντι. Αφού διέψευσε
τον κ. Μπουτάρη και τους ισχυρισμούς του ότι δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, τον
κάλεσε να επικεντρωθεί στα ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τον δήμο
του. «Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο ο κ. Μπουτάρης
ούτε στο γραφείο μου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το φαντάστηκε. Τα βλέπει λίγο
θολά τα πράγματα στο συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατα-
λάβει ο κ. Μπουτάρης ότι είναι ένας από τους 38 δημάρχους της Κεντρικής
Μακεδονίας. Οι αρμοδιότητες σταματούν στα όρια του δήμου του. Καλύτερα να
επικεντρωθεί στα του δήμου του. Εκτός κι αν έχει αναλάβει την πολιτική υπε-
ράσπιση της κυβέρνησης στο προσφυγικό» σημείωσε σε δηλώσεις του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τζιτζικώστας. 

Παράγοντες της Β. Όλγας 198 πάντως, εκτιμούν ότι οι σχέσεις… θείου και ανι-
ψιού (Μπουτάρη-Τζιτζικώστα) έχουν παγώσει από τη στιγμή που ο πρώτος τάχθη-
κε δημόσια υπέρ της υποψηφιότητας Μητσοτάκη για την θέση του προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που ήταν επίσης υποψήφιος ο Απόστολος Τιζτιζκώ-
στας. «Καλύτερα να μην μιλούσε» αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Προχωρώντας, καθώς φαίνεται,  στην κορύφωση των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων τόσο των αγροτών όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών, αντιλαμβά-
νεται κανείς μέσα από την ενδελεχή διερεύνηση των προτάσεων του, ότι ο
υπουργός με το μαντιλάκι  προχωρά όχι απλά χωρίς σχέδιο,  αλλά και με μόνο
του όπλο τον λαϊκισμό. Προσπαθεί να μας πείσει ότι οποίος Έλληνας έχει εισό-
δημα 25.000€ είναι πλούσιος, σε σχέση προφανώς με αυτόν που χτυπήθηκε
από την κρίση, και θα πρέπει να συνεισφέρει στη στήριξη του ασφαλιστικού του
ταμείου με μεγάλο ποσοστό από το εισόδημα του. 

Εντέχνως όμως ξεχνά να αναφέρει ότι πρώτον οι ασφαλιστικές εισφορές δεν εί-
ναι φόρος για να βασίζεται η απόδοση του στην ικανότητα του καθενός, είναι,  ή
τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι,  άκρως ανταποδοτικές. Η τεχνητή σύγχυση του
Ασφαλιστικού με το Φορολογικό σύστημα είναι καταστροφική για την προοπτι-
κή της Ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία. Σβήνει καθετί Καινοτόμο, αποτρέ-
πει κάθε πρωτοποριακή ιδέα να μπει στο επιχειρείν της χώρας. Την ώρα που οι
start-up επιχειρήσεις κατακτούν συνεχώς μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας
αγοράς,  στην χώρα μας τις διώχνουμε, διώκοντας και εξοντώνοντας κάθε νέο
που θέλει να μείνει και να επενδύσει εδώ, που θέλει να κάνει τα όνειρά του
πραγματικότητα.   

Ξεχνά επίσης ο υπουργός να αναφέρει ότι με 25.000€ εισόδημα δεν είσαι
πλούσιος. Είναι αδύνατον στη σημερινή συγκυρία να πείσεις τον οποιονδήπο-
τε να πληρώσει και άλλους φόρους, και άλλα μέτρα, να βάλει πιο βαθιά το χέρι
στην τσέπη και κατ' επέκταση να μην αντιδράσει. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζει ότι
αυτό που θα λάβει, αν λάβει,  ως ανταπόδοση θα είναι υποπολλαπλάσια μικρό-
τερο, ενώ συγχρόνως ποτέ δεν πρόκειται να του αναγνωριστεί η συνέπεια στην
καταβολή των υποχρεώσεών του. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν επιβραβεύεται ο συνεπής, ο
νοικοκύρης, αυτός που βάζει ως προτεραιότητα να πληρώνει τις υποχρεώσεις
του. 

Στην Ελλάδα ποτέ δεν θεσπίστηκε ένα κίνητρο για να είσαι συνεπής ή μία επι-
βράβευση επειδή ήσουνα συνεπής. Αντιθέτως τα πάντα ρυθμίζονται για να ευ-
νοούνται οι ασυνεπείς. Και προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας, δεν αναφέρο-
μαι σε αυτούς που πραγματικά αδυνατούν,  αλλά σε αυτούς που ξέρουν τον τρό-
πο να δημιουργούν για τον εαυτό τους το προφίλ του ανθρώπου που μπορεί να
υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, στις 100 δόσεις και σε πολλές άλλες ευφάνταστες
ρυθμίσεις που ψηφίσθηκαν κατά καιρούς. 

Και σε όλα αυτά έρχεται η κυβέρνηση να δώσει την χαριστική βολή σε όποιον
μπόρεσε να αντέξει  αυτά τα 5 χρόνια κρίσης, έρχεται να στερήσει την ελπίδα
από αυτούς οι οποίοι  κατάφεραν να επιβιώσουν, που έθεταν ως προτεραιότητα
να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές τους υποχρεώ-
σεις, δίνοντας τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να πληρώνει μισθούς και συντά-
ξεις. Και ποιά είναι η ανταπόδοση; Να προσπαθεί η κυβέρνηση να γίνει  συνέ-
ταιρος στις επιχειρήσεις εισπράττοντας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο το 60%
περίπου του εισοδήματος και με το υπόλοιπο 40% να πρέπει ο επιτηδευματίας
να πληρώνει το δάνειο του σπιτιού, την εκπαίδευση των παιδιών και τα έξοδα
υπηρεσιών  υγείας, γιατί δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι παιδεία και υγεία εί-
ναι δωρεάν.

Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι:
α) είναι πλέον εύκολα αντιληπτό ότι οποίος έχει εισόδημα 25.000€ δεν είναι

πλούσιος,
β) οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ανταποδοτικές, άρα πρέπει να προσδιορισθεί το

ποσό της σύνταξης που ΘΑ λαμβάνουν, ΑΝ την λάβουν  ποτέ, οι εισφέροντες. 
Επειδή απ’ ότι αντιλαμβάνομαι το μόνο που απασχολεί την κυβέρνηση της δή-

θεν Αριστεράς είναι το πως θα ηγεμονεύσει τον χώρο που κυριαρχούσε μέχρι
πρότινος το ΠΑ.ΣΟ.Κ,  θέλω να τους υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου
πήρε τους "μικρούς" της κοινωνίας και τους κατέστησε "μεσαίους" ενώ εκείνοι,
ό, τι απέμεινε όρθιο από αυτούς,  τους συμπιέζουν προς τα κάτω για να συναν-
τήσουν αυτούς που δεν καταστράφηκαν από τα δύο  πρώτα μνημόνια. 

Δυστυχώς κύριοι, αυτή είναι η τακτική σας για την διεύρυνση της εκλογικής
σας βάσης. Αυτό δεν θα σας το επιτρέψουμε, με κάθε τρόπο, αξιοποιώντας κάθε
μέσο, θα παλέψουμε τον αδίστακτο κυβερνητικό σας λαϊκισμό. Θα επιχειρή-
σουμε και θα τα καταφέρουμε όσα εμπόδια και να μας βάλετε. Και θα το κάνου-
με όχι πλέον για εμάς, αλλά με βαθύ σεβασμό για τις γενιές που θα έρθουν όταν
εμείς θα έχουμε φύγει.

*Ο κ. Σαουλίδης είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

Πλούσιοι των… 25.000 ευρώ

του Αντώνη 
Σαουλίδη* 
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Με θετικό πρόσημο (4,86%) έκλεισε η περσι-
νή χρονιά όσον αφορά στον αριθμό των δια-
νυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Θεσσαλο-
νίκης, σε σχέση με τα αποτελέσματα του
2014. Συγκεκριμένα, το 2015 καταγράφηκαν
2.158.923 διανυκτερεύσεις έναντι 2.058.908
που είχαν σημειωθεί πρόπερσι, δηλαδή σε
απόλυτους αριθμούς ήταν σχεδόν 100.000
περισσότερες. Η αύξηση όμως αυτή είναι ση-
μαντικά χαμηλότερη από εκείνη που είχε ση-
μειωθεί το 2014 σε σχέση με τα αποτελέσμα-
τα του 2013 (μεταβολή 16,75%), αν και η
Θεσσαλονίκη παραμένει σταθερά ένας δημο-
φιλής προορισμός τόσο για Έλληνες, όσο και
για ξένους επισκέπτες (1.132.631 Έλληνες -
1.026.292 αλλοδαποί). 

Από την άλλη πλευρά, οι διανυκτερεύσεις δωματίων
παρουσίασαν μικρότερο θετικό πρόσημο (2,45%), κάτι
που οφείλεται στη συνέχιση της μεταστροφής από τον
επαγγελματικό (corporate) τουρισμό στον τουρισμό ανα-
ψυχής (leisure). Το φαινόμενο έχει γίνει εντονότερο κα-
τά την τελευταία τριετία, με τον επαγγελματικό τουρισμό
να δέχεται περαιτέρω μειώσεις εξαιτίας της συρρίκνω-
σης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρατηρεί-
ται στη Βόρεια Ελλάδα.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο τουρισμός στη Θεσ-
σαλονίκη κατάφερε να αντέξει στις ισχυρές πιέσεις
που δέχθηκε και να διατηρήσει τελικά τις αριθμητι-
κές δυνάμεις του στην πιο δύσκολη - ίσως - χρονιά

από την αρχή της κρίσης για την Ελλάδα. Δεν κατόρ-
θωσε όμως να συνεχίσει τη διψήφια δυναμική του 2014,
επειδή η αστάθεια και οι εξελίξεις που ήταν καταιγιστικές
(δυο φορές εθνικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα, πολι-
τική και οικονομική αβεβαιότητα, σενάρια για Grexit και
capital controls), έβαλαν εμπόδια στις συναλλαγές και
«φρέναραν» την αισιοδοξία στην ψυχολογία της τουριστι-
κής αγοράς, η οποία είχε αρχίσει να σχηματοποιείται
ύστερα από αρκετό καιρό.

Την ίδια στιγμή, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να
χρειάζεται «βαθιές ανάσες» στα έσοδα και στοχεύει
στην προσέλκυση τουριστών με «μεγαλύτερο πορτο-
φόλι» που θα στηρίξουν την τοπική οικονομία, διότι
η πόλη παραμένει ουραγός σε αυτό τον τομέα. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της έρευνας (benchmarking) για
το 2015 που διενήργησε η εταιρεία τουριστικών με-
λετών και ερευνών GBR Consulting, παρά την αύξη-
ση της τάξης του 7,1% σε σχέση με το 2014 στο Rev
Par (έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο), αυτό συνεχίζει
να διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (44,91
ευρώ), τα χαμηλότερα σε σχέση με άλλες δέκα αντι-
στοίχου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις (Αμβέρσα,
Μπέρμιγχαμ, Κολωνία, Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο,
Γλασκόβη, Βουδαπέστη, Αμβούργο, Μάντσεστερ,
Σάλτσμπουργκ). Επιπλέον, παρά τη μικρή αύξηση
στη μέση τιμή δωματίου (5,1%), η Θεσσαλονίκη
συγκρινόμενη με τις παραπάνω πόλεις εξακολουθεί
να καταλαμβάνει την τελευταία θέση σε όλα τα ξενο-
δοχειακά μεγέθη (πληρότητες, μέση τιμή δωματίου,
έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο).

Στον αντίποδα, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η
εξωστρέφεια στην οποία έχει επενδύσει τα τελευταία
χρόνια η ΕΞΘ στοχεύοντας σε συγκεκριμένες αγορές του
εξωτερικού, αποδίδει σταθερά καρπούς και καθιερώνει
τον προορισμό στη συνείδηση του ταξιδιωτικού κοινού
διεθνώς. Έτσι, μετά από συστηματικές προσπάθειες που
συνεχίστηκαν και πέρυσι με πολλή επιμονή και επαγγελ-
ματική συνέπεια, παρατηρούμε ότι μια σειρά από στοχευ-
μένες ενέργειες μάρκετινγκ και προβολής του προορι-
σμού «έπιασαν τόπο» και οδήγησαν στη διατήρηση της
δυναμικής, αλλά κυρίως στην αξιοσημείωτη αύξηση των
διανυκτερεύσεων επισκεπτών από αγορές που έχει «κυ-
νηγήσει» η ΕΞΘ, εντάσσοντάς τες στο πλάνο μεσοπρόθε-
σμου στρατηγικού σχεδιασμού που έχει εκπονήσει για
την αύξηση του τουριστικού ρεύματος (Τούρκοι, Γερμα-
νοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι, αλλά και Ιταλοί
που παραμένουν ψηλά στον πίνακα με τις διανυκτερεύ-
σεις).
Η «άνοδος» των Αμερικανών και η μεγάλη
«πτώση» των Ρώσων στην πρώτη δεκάδα
των αλλοδαπών

Οι Έλληνες «τερμάτισαν» για άλλη μια φορά πρώτοι
στον πίνακα του συνόλου των διανυκτερεύσεων, καθώς
πραγματοποίησαν συνολικά 1.132.631 διανυκτερεύ-
σεις, οι οποίες σημείωσαν άνοδο σε ποσοστό 5,21%. 

Όσον αφορά στις άλλες εθνικότητες, στην πρώτη θέ-
ση κατετάγησαν οι Κύπριοι με 120.500 διανυκτερεύσεις
και διψήφιο ποσοστό αύξησης που έφθασε το 12,16%.
Οι Τούρκοι διατηρήθηκαν στη δεύτερη θέση των αλλο-
δαπών με νέα μικρή άνοδο (3,24%, 77.662 διανυκτε-
ρεύσεις), ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε τους Αμερικα-

O τουρισμός της Θεσσαλονίκης... άντεξε!

Με δυο 
εθνικές εκλογές, ένα
δημοψήφισμα, πολι-
τική και οικονομική

αβεβαιότητα, σενάρια
για Grexit και capital

controls η πόλη ακόμη
"κολυμπάει στα

βαθιά"



νούς οι οποίοι ανέβηκαν μια θέση στη σειρά κατάταξης,
πραγματοποιώντας 72.311 διανυκτερεύσεις με διψήφιο
ποσοστό αύξησης που έφθασε το 15,39%. Η πλειονότη-
τα των επισκεπτών από τις ΗΠΑ - οι οποίοι σημειωτέον
διαθέτουν και υψηλό εισόδημα - προτίμησε τη Θεσσαλο-
νίκη είτε για θρησκευτικό τουρισμό, είτε για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς, καθώς πρόκειται για φοιτητές που επέλε-
ξαν πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολλέγια της πόλης για
να εμπλουτίσουν τις σπουδές τους.

Από μία θέση και μάλιστα ψηλότερα σε σχέση με το
2014, κέρδισαν οι Γερμανοί και οι Σέρβοι. Οι μεν πρώ-
τοι βρίσκονται στην τέταρτη θέση των ξένων επισκεπτών
με 60.732 διανυκτερεύσεις (αύξηση 6,70% ), οι δε δεύ-
τεροι στην πέμπτη θέση με 56.621 διανυκτερεύσεις (αύ-
ξηση 2,30%). Ιδιαίτερα κερδισμένη ήταν η Θεσσαλονίκη
από την έλευση τουριστών από τη γειτονική Βουλγαρία,
με τις διανυκτερεύσεις τους να «σκαρφαλώνουν» τρεις
ολόκληρες θέσεις και να τους κατατάσσουν στην έκτη θέ-
ση, με 55.433 διανυκτερεύσεις και σημαντικό ποσοστό
αύξησης που έφθασε το 10,80%. Στην έβδομη θέση βρί-
σκονται οι Ρουμάνοι με 52.994 διανυκτερεύσεις και αύ-
ξηση 2,19%.

Αντιθέτως, η Θεσσαλονίκη έχασε χιλιάδες Ρώσους
επισκέπτες εξαιτίας των επιπτώσεων από την κατάσταση
στη χώρα τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένα αξιοση-
μείωτο πλήγμα στον τουρισμό της περιοχής. Μέσα σε ένα
έτος τα ξενοδοχεία απώλεσαν ένα μεγάλο κομμάτι διανυ-
κτερεύσεων Ρώσων (περισσότερες από 21.000), καθώς
από 72.763 που ήταν το 2014, πέρυσι «μειώθηκαν» στις
51.505. Μετά και τη νέα μεγάλη πτώση που κατέγραψαν
οι Ρώσοι (-29,22%), «κατρακύλησαν» στην όγδοη θέση
του πίνακα από την τρίτη θέση που ήταν το 2014, αλλά
και από την πρώτη θέση των αλλοδαπών στην οποία εί-
χαν βρεθεί το 2013.

Συνολικά την τελευταία διετία, η Θεσσαλονίκη έχασε
περίπου 40.000 διανυκτερεύσεις Ρώσων, οι οποίες κατά
το 2015 έπεσαν ακόμη και κάτω από τα επίπεδα του
2012. 

Η πρώτη δεκάδα των αλλοδαπών ολοκληρώνεται
χωρίς αλλαγές ως προς τις ομάδες των εθνικοτήτων που
επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη. Έτσι στην ένατη θέση
βρίσκονται οι Ιταλοί (μία θέση ψηλότερα, 51.354 διανυ-
κτερεύσεις αν και με οριακή πτώση - 0,15%) και στην
ίδια θέση, δηλαδή στη δέκατη οι Ισραηλινοί (41.825
διανυκτερεύσεις, μείωση - 1,97%).

«Ψηλά» οι Σύριοι πρόσφυγες
Στην ενδέκατη θέση συναντάμε τους Βρετανούς

με 37.277 διανυκτερεύσεις και αξιοσημείωτη άνοδο
(9,69%). Πέντε θέσεις ψηλότερα από το 2014, δηλα-
δή στη δωδέκατη, βρίσκουμε πρόσφυγες από τη Συ-
ρία (35.433 διανυκτερεύσεις που αυξήθηκαν σε πο-
σοστό 143,43%), οι οποίοι επέλεξαν να φιλοξενη-
θούν σε μικρά ξενοδοχεία του κέντρου της Θεσσαλο-
νίκης με σκοπό να μεταναστεύσουν στη συνέχεια σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Σημαντική είναι και η παρουσία των Γάλλων στο
συγκεκριμένο πίνακα, οι οποίοι κατέγραψαν 30.301
διανυκτερεύσεις, αυξημένες σε ποσοστό 24,98%,
γεγονός που τους κατατάσσει στη δέκατη τρίτη θέση
και ακολουθούν οι Αλβανοί (30.241 διανυκτερεύ-
σεις, αύξηση 8,67%). 

Μείωση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις των
Πολωνών, οι οποίοι πέρυσι δεν ακολούθησαν την
εντυπωσιακή ανοδική πορεία του 2014 και βρέθη-
καν στη δέκατη πέμπτη θέση (26.215 διανυκτερεύ-
σεις, πτώση σε ποσοστό - 6,25%). Πολύ καλά πήγαν
οι διανυκτερεύσεις Ολλανδών που έφθασαν τις
20.365 (αύξηση 22,32%) και τους κατέταξαν στη δέ-
κατη έκτη θέση. Στη δέκατη έβδομη θέση βρέθηκαν
οι Αυστραλοί (16.056 διανυκτερεύσεις, αύξηση
12,12%) και στη δέκατη όγδοη θέση οι Βέλγοι
(14.366 διανυκτερεύσεις, αύξηση 9,09%). 

Την εικοσάδα των ξένων τουριστών συμπληρώ-
νουν οι Σκοπιανοί (13.315 διανυκτερεύσεις, αύξη-
ση 7,41%) και τέλος οι Ισπανοί (12.974 διανυκτε-
ρεύσεις, αύξηση 6,06%).
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ΠΗΓΗ: Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληρότητες αφορούν σε στοιχεία διάθεσης δωματίων σε άτομα και προέρχονται από δείγμα 
ποσοστού 80% των κλινών των ξενοδοχειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης



Της Γεωργίας Σκονδράνη

«Το μονοθέσιο ART-14 που αγωνίστηκε το
2014, έφερε διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς
στο εξωτερικό και τώρα παρουσιάζεται ανανεωμένο
με ένα αεροδυναμικό πακέτο που προστέθηκε σε
αυτό» δήλωσε στην Karfitsa η φοιτήτρια και μέλος της
ομάδας Aristotle Racing Team, Αμαλία Χάβαρη.

Να σημειωθεί πως πλήθος κόσμου είχε συγκεντρω-
θεί  στην πλατεία Αριστοτέλους που μετατράπηκε σε μια
ειδικά διαμορφωμένη πίστα ράλι την Κυριακή, για να
θαυμάσει το βραβευμένο μονοθέσιο του ΑΠΘ που έτρεχε
ζωντανά με οδηγούς –επαγγελματίες μέλη της ομάδας.

Η ομάδα του ΑΠΘ όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό, κα-
θώς ένα καινούργιο μονοθέσιο κατασκευάζεται αυτό το
διάστημα. Έχει ήδη τελειώσει ο σχεδιασμός του και προ-
χωρά πλέον η κατασκευή του από τους φοιτητές. 

Να σημειωθεί πως το καινούργιο αγωνιστικό αυτοκί-
νητο πρόκειται να τρέξει σε διαγωνισμούς στην Γερμα-
νία, Ουγγαρία και Ιταλία μέσα στο 2016.

Το καινούργιο μονοθέσιο θα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων ένα ολοκληρωμένο αεροδυναμικό πακέτο αλλά
και ένα δικό τους κιβώτιο ταχυτήτων. Επιπλέον αυτή τη
φορά το αυτοκίνητο θα έχει ενιαία δομή δηλαδή θα είναι
ένα σώμα και δεν θα αποτελείται από σωληνώσεις.

Όσον αφορά το προηγούμενο ART-14 χρησιμοποιεί-
ται προς το παρόν για δοκιμές από την ομάδα μέχρι να
πάρει τον δρόμο που ακολούθησαν τα προηγούμενα από
αυτό, δηλαδή να κοσμήσει χώρους του πανεπιστημίου ή
να δοθεί σε χορηγούς που βοήθησαν την προσπάθεια
αυτή.
Οι διακρίσεις

Οι διακρίσεις της Aristotle Racing Team, για το 2014,
είναι οι εξής:
12η θέση στη Γενική Κατάταξη ανάμεσα σε 75 ομά-
δες στο Διαγωνισμό της Γερμανίας
3η θέση στα Στατικά Αγωνίσματα στο Διαγωνισμό
της Ουγγαρίας
4η θέση στη Γενική Κατάταξη στο Διαγωνισμό της
Ιταλίας

Ενώ για το 2015 οι διακρίσεις της ομάδας είναι οι
ακόλουθες:
2η θέση στο Class 3 (παρουσίαση σχεδίων και κα-
τασκευασμένων κομματιών του μονοθέσιου) στο
Διαγωνισμό της Ιταλίας
36η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 528 ομάδες στην
συνολική κατάταξη

Τον Νοέμβριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών
από τη δημιουργία της, η ομάδα ART σχεδιάζει μία επε-
τειακή εκδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα
παρουσιάσει και τα πέντε μονοθέσιά της, καθώς και ένα
ντοκιμαντέρ.

Λίγη… ιστορία
Η ομάδα φοιτητών ART του ΑΠΘ αποτελείται

από 18 μέλη.  Έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις σε
όλη της την πορεία μέχρι σήμερα καθώς έχει συμμε-
τάσχει σε πολλούς αγώνες της  Formula SAE, όπως
στην Ιταλία (2007 - 2010- 2012), στην Αγγλία
(2008 - 2009 - 2011 - 2013) και στη Γερμανία. Μια
από τις σημαντικότερες διακρίσεις της ήταν η 3η θέ-
ση στη γενική κατάταξη του διαγωνισμού της Ιταλίας
το 2012.

Έχει κερδίσει μεταξύ άλλων το βραβείο μηχανο-
λογικού σχεδιασμού το 2009, το βραβείο της πιο φι-
λικής ομάδας το 2010, αλλά και την 1η θέση στο τε-
λικό του αγωνίσματος της επιτάχυνσης το 2011. Να
σημειωθεί πως πολλοί χορηγοί βοηθούν την ομάδα
κάθε χρονιά για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του αυ-
τοκινήτου. 

Τονίζεται ότι οι φοιτητικοί διαγωνισμοί τέτοιου
είδους ξεκίνησαν στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας
του ’80. Επιπλέον η κατασκευή οχημάτων συνδέεται
στο εξωτερικό με το πρόγραμμα σπουδών στις πολυ-
τεχνικές σχολές των πανεπιστημίων και θεωρείται
μεγάλο ατού στο βιογραφικό των φοιτητών στη μετέ-
πειτα πορεία τους. 
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Κόντρα στην κρίση που μαστίζει τη χώρα πη-
γαίνουν οι φοιτητές του ΑΠΘ και για ακόμη μια
χρονιά συναρμολογούν το μονοθέσιο αγωνι-
στικό αυτοκίνητο τους και είναι έτοιμοι να τρέ-
ξουν και πάλι στα ράλι της Ευρώπης!
Συγκεκριμένα η ομάδα Aristotle Racing Team
(ART) του ΑΠΘ που αποτελείται από φοιτητές
και εδώ και αρκετά χρόνια σχεδιάζει και κατα-
σκευάζει το δικό της  αυτοκίνητο που αγωνίζε-
ται σε αγώνες του εξωτερικού, κάθε χρονιά
φέρνει όλο και περισσότερες διακρίσεις στο πα-
νεπιστήμιο.

Οδηγώντας μονοθέσιο με
αντίπαλο την… κρίση!

Οι φοιτητές
του ΑΠΘ που
κερδίζουν στα

ράλι της 
Ευρώπης
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Η επιχείρηση που αύξησε το 
προσωπικό της σε καιρό κρίσης

Της Έλενας Καραβασίλη
Όπως εξηγεί ο κ. Βοτσαρίδης, οι ασφαλιστικές

εταιρίες είναι υποχρεωμένες ανά δέκα λεπτά περίπου,
να ενημερώνουν το κέντρο πληροφοριών για ότι συμ-
βόλαια εκδίδουν. «Άρα λοιπόν αν έχει γίνει ένα
ατύχημα πριν από μία βδομάδα και έρθει ο πελά-
της εκ των υστέρων να κάνει συμβόλαιο, καμία
ασφαλιστική εταιρία δε μπορεί να καλύψει το
χρονικό διάστημα που το όχημα ήταν ανασφάλι-
στο. Με τον καινούριο νόμο που κατήργησε την
αυτόματη ανανέωση συμβολαίων, οι πελάτες θα
πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να
φροντίζουν να παίρνουν τα συμβόλαιά τους 15
μέρες πριν τη λήξη τους». 

Μπορεί οι ασφάλειες αυτοκίνητων να εμφανίζουν
μία πτωτική τάση, όμως δε συμβαίνει το ίδιο με τις
ασφάλειες υγείας, που σε καιρούς κρίσης και… ανερ-
γίας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο κ. Βοτσαρίδης επι-
σημαίνει ότι: «η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο
καιρό, υπάρχει μια πτώση στα συμβόλαια ασφά-
λισης αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι
επιλέγουν συνειδητά να μην ασφαλίσουν τα οχή-
ματά τους. Από την άλλη όμως, το παρήγορο εί-
ναι ότι στο κομμάτι της υγείας, οι ασφαλιστικές
εταιρείες έχουν μπει δυναμικά, δημιουργώντας
έτσι μερίδιο αγοράς». Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσίευσε η ένωση ασφαλιστικών εταιρειών, υπάρ-
χει μια μείωση της τάξεως του 14% στις ασφάλειες αυ-
τοκινήτων. «Αυτό οφείλεται βέβαια και στη μείωση
των ασφαλίστρων, καθώς οι εταιρείες έχουν προ-
βεί σε σημαντικές μειώσεις, προκειμένου να συγ-
κρατήσουν το μερίδιο αγοράς που είχαν ή να
αποκτήσουν μεγαλύτερο. Κάτι που λειτουργεί
υπέρ του ασφαλιζομένου φυσικά», εξηγεί ο κ. Βο-
τσαρίδης.
«Οι κάρτες υγείας δεν είναι ασφαλιστικό
προϊόν»

Όσον αφορά στο κομμάτι της υγείας, ο ίδιος επεξη-
γεί αυτή την αύξηση που σημειώνεται σε αυτού τους εί-
δους τα συμβόλαια, λέγοντος ότι: «αρκετός κόσμος
σήμερα είναι ανασφάλιστος, είτε γιατί έκλεισε η
επιχείρησή του, είτε γιατί ιδιώτες και επαγγελμα-
τίες έμειναν άνεργοι. Έτσι, επιλέγουν να ασφαλι-
στούν σε μία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία».Ο κ.
Βοτσαρίδης εφιστά την προσοχή των πολιτών και το-
νίζει ότι «οι κάρτες υγείας που διαφημίζονται στην
τηλεόραση δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν και οι
πελάτες θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι! Αυτό

που αγοράζουν είναι μία έκπτωση σε διαγνωστι-
κό κέντρο, δεν πρόκειται για πρωτοβάθμια-δευ-
τεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως
προσφέρει μία ασφαλιστική εταιρία». Και εξηγεί:
«η ασφαλιστική εταιρία προσφέρει τα προϊόντα
της απολογιστικά. Κάνεις τη δαπάνη και αποζη-
μιώνεσαι στο ποσοστό που συμφώνησες. Έχεις
πάντα ως ασφαλισμένος μία συμμετοχή» καταλή-
γει.
Σημαντική αύξηση εσόδων και υψηλή κερ-
δοφορία

Με Κέρδη της τάξεως των 7,5 εκατ. ευρώ, στα επί-
πεδα του 2014, αναμένεται να κλείσει τη Χρήση του
2015 η Interlife Ασφαλιστική, παρά τις μειωμένες
αποδόσεις των Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της
εταιρίας λόγω τοποθετήσεων σε χαμηλού κινδύνου
επενδυτικές θέσεις, ενόψει του ασταθούς Οικονομι-
κού Περιβάλλοντος και των απαιτήσεων του Solvency
II. Αντίστοιχα, σε μια περίοδο κατά την οποία η παρα-
γωγή Ασφαλίστρων του Κλάδου Αυτοκινήτων κατα-
γράφει απώλειες -14,4% και στο σύνολο του κλάδου
Ασφαλίσεων κατά Ζημιών κατά -8%  η INTERLIFE κα-
τάφερε να αυξήσει τόσο τον στόλο των ασφαλισμένων
οχημάτων όσο και τα αντίστοιχα Έσοδα κατά 12,81%.
Έτσι τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα κυμάνθηκαν σε
50,75 εκατ. € το 2015 έναντι 44,99 εκατ. € το 2014.

Συνεπής στην αναπτυξιακή της πορεία, η INTER-
LIFE αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 11,42% σε σχέ-
ση με το 2014, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο επενδύ-
σεων και διαθεσίμων να ανέρχεται στα 132 εκατ. €
έναντι 118 εκατ. €. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα Απο-
θέματα κατά 10,35% (90,43 εκατ. έναντι 81,95 εκατ.
το 2014) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρ-
χεται στο 1,46 έναντι 1,34 το 2014. Τέλος, ο Δείκτης
Φερεγγυότητας της Εταιρίας παρέμεινε στα υψηλά επί-
πεδα του 500%.

Προσλήψεις και… κοινωνική δράση
Η σταθερή πορεία της εταιρείας επιβεβαιώνε-

ται και από το γεγονός ότι το περασμένο έτος το
προσωπικό αυξήθηκε κατά 16%, παρά τη γενι-
κευμένη ύφεση στη χώρα, με τη συνολική αύξηση
προσωπικού να ανέρχεται σε 21,3% και τον αριθ-
μό των απασχολούμενων να φτάνει τους 118.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTERLIFE απορ-
ρόφησε την περσινή χρονιά την αύξηση του Φό-
ρου επί των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (5%-
15%), χωρίς να επιβαρύνει ούτε κατ’ ελάχιστο τα
Τιμολόγιά της και χωρίς να επηρεάσει την Κερδο-
φορία της.

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης, η INTERLIFE συνέχισε και εμπλούτισε τις
δράσεις υπευθυνότητας απέναντι στο Ανθρώπινο
∆υναμικό, το Περιβάλλον και την Αγορά. Όσον
αφορά στην Κοινωνική Δράση, συνεχίζει να στη-
ρίζει το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, το Ναυτικό
Όμιλο Θεσσαλονίκης, την «ΕΛΕΠΑΑΠ» τον Πα-
νελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου  Ελλά-
δος και αθλητικά σωματεία ανά την ελληνική επι-
κράτεια. Αξίζει να αναφερθούν και οι νέες χορη-
γικές ενέργειες της εταιρίας προς το Κρατικό Θέα-
τρο Βορείου Ελλάδος, τη Ρητορική Εταιρία Ελλά-
δος και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος που εν-
τάσσονται πλέον στο πρόγραμμα «προσφέρω αλ-
λιώς» που υλοποιεί η εταιρία με στόχο τη στήριξη
του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης, ενώ, για άλ-
λη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή δύο τό-
νων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Σημαντικές και… επικίνδυνες είναι οι μει-
ώσεις που παρατηρούνται στις ασφαλίσεις
αυτοκινήτων από την αρχή της οικονομικής
κρίσης, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ασφαλιστικής εταιρίας Interlife,
Ιωάννη Βοτσαρίδη. Όπως τονίζει ο ίδιος
στην Karfitsa, «πέραν του ότι αποτελεί ποι-
νικό αδίκημα αν ένα όχημα είναι ανασφάλι-
στο, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης εμπλα-
κεί σε ατύχημα και μάλιστα θανατηφόρο-
τότε βάση νόμου- το επικουρικό είναι υπο-
χρεωμένο να πληρώσει εισπράττοντας τα
χρήματα από αυτόν που προκάλεσε το ατύ-
χημα. Όπου όμως αν έχει ακίνητη περιου-
σία, τότε θα πρέπει να ξέρει πως κινδυνεύει
ακόμη και με κατάσχεση. Άρα οι οικονομι-
κές απώλειες θα είναι τεράστιες».

Η κρίση μείωσε
τις ασφάλειες
αυτοκινήτων

και… εκτόξευσε
της υγείας! 
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Του Άρη Κουτσιούκη

Αυξήθηκαν τα 
νέα αυτοκίνητα

Αύξηση της τάξης του 3,7% εμφάνισε ο
αριθμός των νέων αυτοκινήτων, καινούρια
ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, τα οποία
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο
του 2016 ανήλθαν σε 10.665. Μόνο τα
καινούρια αυτοκίνητα διαμορφώθηκαν σε
6.248, σημειώνοντας άνοδο 4,3%, ενώ
αντίστροφα, η κυκλοφορία νέων μοτοσι-
κλετών κυβισμού άνω των 50 κυβικών,
μειώθηκε κατά 11,7% καθώς ο αριθμός
τους περιορίστηκε στα 1.713. Ο αριθμός
των καινούριων μοτοσικλετών υποχώρησε
τέλος, κατά 13,9% στις 1.573.

«Απειλείται η βιωσιμότητα πολλών 
βιομηχανιών»

Τον έντονο προβληματισμό τους για το συνεχιζόμενο κλείσιμο των εθνικών οδών από τους
αγρότες εκφράζουν τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή απέστειλαν
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Οι βιομήχανοι της Βόρειας Ελλάδας κάνουν έκκληση προς την
κυβέρνηση να κατανοήσει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η βιομηχανία, ενώ ζητούν να δημι-
ουργηθούν άμεσα οι προϋποθέσεις διαλόγου με τους αγρότες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν,
«οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών έχουν δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα ανεφοδια-
σμού της εγχώριας βιομηχανίας με πρώτες ύλες, ενώ οι εξαγωγές δυσχεραίνονται σημαντικά τις δύο
τελευταίες εβδομάδες. Αν συνεχισθεί το κλείσιμο των συνόρων, των εθνικών οδών και η συνεπακό-
λουθη Οδύσσεια της μεταφοράς των προϊόντων εξαιτίας των μπλόκων, είναι προφανές ότι απειλεί-
ται ευθέως η βιωσιμότητα πολλών εγχώριων βιομηχανιών και η απώλεια ξένων αγορών και πελα-
τών, ειδικά για όσες επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος καλεί την Κυβέρνηση να επιδείξει σύνεση, να διασφαλί-
σει την ανεμπόδιστη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και της οικονομικής ζωής του τόπου και γε-
νικότερα να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους
αγρότες, για την άρση του αδιεξόδου για τη χώρα και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ας αναλογι-
σθεί τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, π.χ. απολύσεις εργαζομένων λόγω κλεισί-
ματος επιχειρήσεων, που θα έχει η συνέχιση, ως έχουν, των κινητοποιήσεων των αγροτών» σημει-
ώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του ΣΒΒΕ, προς τον Πρωθυπουργό.

Ο ΟΑΕΔ ζητά βιογραφικά από  50ρηδες
Να συμπληρώσουν βιογραφικό ή να επικαιροποιήσουν άμεσα τα στοιχεία του βιογραφικού τους

καλεί ο ΟΑΕΔ τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ανέργους άνω των 50 ετών, με χρονικό διάστη-
μα ανεργίας άνω των 12 μηνών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτό μπορούν να το κά-
νουν με δύο τρόπους, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, είτε με επίσκεψη στους εργασια-
κούς συμβούλους του ΚΠΑ στο οποίο ανήκουν, με την βοήθεια των οποίων θα συμπληρώσουν τα
στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, οι παραπάνω ενέρ-
γειες είναι αναγκαίες καθώς ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη χρήση εργαλείων και μεθόδων για τη σύζευξη ζή-
τησης και προσφοράς εργασίας μέσω των Ηλεκτρονικών του Υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιο-
ρίσει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μα-
κροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών», του οποίου επίκειται άμεσα η δημοσίευση της πρό-
σκλησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής υποψηφίων, είτε μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε μέσω των εργασια-
κών συμβούλων στα ΚΠΑ.

Η "ΦΟΥΣΚΑ" ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ είναι έτοιμη να εκραγεί και θα
σκορπίσει τον όλεθρο στον πλανήτη! Παράγωγα ύψους 73 τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων (!) της DEUTSCHE BANK ετοιμά-
ζονται να καταρρεύσουν και να σπείρουν τον όλεθρο σε παγκό-
σμια κλίμακα. Αυτός είναι ο λόγος που αποσύρουν τα λεφτά
τους οι μεγαλοκαταθέτες και βουλιάζουν τα ξένα χρηματιστή-
ρια κάθε μέρα και πιό βαθειά... Έκρυβαν το τεράστιο πρόβλημα
κάτω από το χαλί, ο κ. Σόϊμπλε και η παρέα του, την ίδια ώρα
που κουνούσαν το δάκτυλο στη μικρή Ελλάδα, που το μέγεθος
χρέους της είναι σαν μια μικρή τελίτσα, μπροστά στην επερχό-
μενη πτώση της Deutsche Bank που ισοδυναμεί με χρεοκοπία
220 χωρών! Καταλαβαίνετε για τι μέγεθος καταστροφής μιλά-
με; Έσπειραν ανέμους και θα θερίσουν θύελες... Τα τελευταία
24ωρα τα Γερμανικά CDS δείχνουν κατάρρευση. Δεν μιλάμε
πλέον για οικονομικό ολοκαύτωμα, αλλά για παγκόσμιο όλε-
θρο! Mε ανυπολόγιστες συνέπειες για όλους τους λαούς του
πλανήτη! Τώρα, όσο για το ελληνικό χρηματιστήριο; Εκεί ξα-
ναεμφανίσθηκαν τα "παπαγαλάκια" και οι κομματικοί ανεγκέ-
φαλοι και σφυρίζουν αδιάφορα με στόχο να στηρίξουν την Κυ-
βέρνηση εν μέσω παλλαϊκής κατακραυγής!.. Δεν βλέπουν, το τι
πραγματικά συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα - λες και δεν
αφορά την Ελλάδα η επερχόμενη καταστροφή - και διαδίδουν
ότι η πτώση του ΧΑΑ ωφείλεται γιατί κάποιοι μιλούν για εκλο-
γές (!) ή γιατί θα κατέβουν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα, κι άλλες
τέτοιες βλακείες...

ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ... Οι Βρυξέλ-
λες είχαν πιστέψει ότι η Κυβέρνηση Τσίπρα θα τους έβγαζε από
την δύσκολη θέση και ότι θα έβγαινε οικειοθελώς απο την Ζώ-
νη του Ευρώ, πράγμα που αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή
με δύο επικές κολοτούμπες του πρωθυπουργού, της υπογρα-
φής του αιμοσταγούς κατά του ελληνικού λαού τρίτου Μνημο-

νίου και με την μετατροπή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ κατά το δημοψήφι-
σμα. Τώρα οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το Μέγα λάθος της πα-
ραμονής της Ελλάδας στην Ζώνη του Ευρώ, αλλά είναι δύσκο-
λο να την αποβάλουν! Μόνο με ένα Σατανικό σχέδιο θα μπορέ-
σουν να πετύχουν κάτι τέτοιο, και δεν είναι άλλο από το να ζη-
τούν από την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση, συνεχώς νέες
εξοντωτικές για τον λαό απαιτήσεις να υλοποίησει, παράλογες
και ανεφάρμοστες, που θα οδηγήσουν την κοινωνία σε γενικό
ξεσηκωμό. Θέλουν με όλα αυτά να φέρουν Ακυβερνησία, γιατί
καμιά Οικουμενική Κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να τα υλοποι-
ήσει, με αποτέλεσμα να μας οδηγήσουν εκ νέου σε μια οικειο-
θελή αποχώρηση απο την ζώνη του ευρώ! Έτσι εξηγείται η εμ-
μονή τους να μας καταστρέψουν ολοσχερώς, αλλά μάλλον δεν
θα προλάβουν - όπως λένε και οι προφητείες - γιατί έρχεται
"Αρμαγεδώνας" με τη "φούσκα" των 73 τρις της Γερμανικής
Τράπεζας, το "κουκουλωμένο" δημόσιο χρέος της Ιταλίας που
ξεπέρασε τα 3,5 τρις και τα εκατομμύρια των μεταναστών που
όλοι θέλουν να πάνε στη Γερμανία!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ αυτό ισχυρίζεται ο κα-
θηγητής Οικονομικών Μάϊκλ Χάντσον από τις Η.Π.Α. Να προ-
σφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο και να καταγγείλει το χρέος ως
απεχθές. Μας υπενθυμίζει, πως όταν ο Παπανδρέου ζήτησε να
τεθούν οι όροι του πρώτου δανείου σε δημοψήφισμα, αμέσως
η Μέρκελ και ο Σαρκοζί του είπαν ότι δεν μπορεί να το κάνει
γιατί όλοι οι δανειστές είναι αντίθετοι! Αυτός και μόνον είναι
ένας βασικός λόγος, που κάνει το χρέος απεχθές, γιατί η τότε
κυβέρνηση Παπανδρέου πήρε ένα δάνειο που μας οδήγησε σε
"Συντεταγμένη Χρεοκοπία" χωρίς να ρωτήσει τους πολίτες, οι
οποίοι μάλιστα εκείνη την περίοδο ήταν στους δρόμους και
διαμαρτύρονταν. Η Ελλάδα μπορεί να κυνηγήσει το θέμα νομι-
κά και πρέπει να το κάνει...

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Τα τελευταία 
24ωρα τα Γερμα-

νικά CDS δείχνουν
κατάρρευση. Δεν
μιλάμε πλέον για
οικονομικό ολο-

καύτωμα, αλλά για
παγκόσμιο όλεθρο!

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



Η οικονομία δεν αντέχει άλλο…
Την ανησυχία του για το νέο κύκλο αβεβαιότητας, στον οποίο έχει εισέλ-

θει η χώρα εκφράζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι δύσκολες ημέρες
που αντιμετωπίζουμε θέλουν ουσιαστικές δράσεις για την αντιμετώπιση τους
και όχι ωραιοποίηση της υφιστάμενης εκρηκτικής κατάστασης.  

«Η επανάληψη από πλευράς του πρωθυπουργού, κατά την παρέμβαση
του στο πρωινό υπουργικό συμβούλιο για αύξηση των εισφορών κατά 1%
από τους εργοδότες, την ώρα που οι θεσμοί το έχουν απορρίψει δημιουργεί
μόνο εκνευρισμό, χωρίς να δίνει λύση στο πρόβλημα» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, σημειώνοντας ότι τέτοιες επιλογές δημιουργούν, σε συνδυασμό με
τα πλείστα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα, συνωστι-
σμό για την έξοδο… των επενδυτών από τη χώρα. 

«Για μια χώρα που έχει άμεση ανάγκη από ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύ-
σεις και θέσεις εργασίας, η τάση αυτή ισοδυναμεί με θανάσιμο κίνδυνο.
Θα περίμενε κανείς από την κυβέρνηση να έχει σημάνει συναγερμό και
να προωθεί γενναία μέτρα για την αντιστροφή της κατάστασης. Αυτό
που συμβαίνει είναι το ακριβώς αντίθετο. Αντί για μεταρρυθμίσεις που
αντιμετωπίζουν τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας,
βλέπουμε τακτικές που επιδεινώνουν περαιτέρω το επιχειρηματικό
κλίμα. Την ίδια ώρα όλες οι κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο δρό-
μο, συντηρώντας μία λογική βεντέτας μεταξύ κυβέρνησης και πολι-
τών» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,  υπογραμμίζοντας  ότι αναμφίβολα
πρέπει να στηριχθούν οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ωστόσο η λύ-
ση δεν είναι να φτωχοποιηθεί όλη η κοινωνία.     

«Η κόπωση από τα χρόνια της λιτότητας αποτελεί κακό σύμβουλο.
Τα οικονομικά προβλήματα που έχει η χώρα μπροστά της είναι πολλά,

την ώρα μάλιστα που διογκώνεται το προσφυγικό ζήτημα, θέτοντας εν
αμφιβόλω τη χώρα μας εντός της ζώνης Σέγκεν. Δεν έχουμε περιθώρια

για νέες παλινωδίες. Η οικονομία δεν αντέχει άλλο. Έστω και την ύστατη
στιγμή  πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και η κυβέρνηση να αντιληφθεί την

ηλεκτρισμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χωρίς κορώνες και μικρο-
πολιτικές. Από την πλευρά της και η αντιπολίτευση πρέπει εποικοδομητικά
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Με διάλογο αλλά και με ουσιαστικές
αλλαγές στην πράξη. Τα Επιμελητήρια είναι παρόντα στις εξελίξεις έχοντας
καταθέσει συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει
ρεαλιστική βάση συζήτησης για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με κοινωνι-
κό και ταυτόχρονα αναπτυξιακό πρόσημο» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ. 
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Έργα
400.000€ έρχονται

στην Περιφέρεια 
Τρεις προτάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγ-

κρίθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020». Πρό-
κειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8,5 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, από τα οποία ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Οι δύο από τις προτάσεις

έχουν χρονική διάρκεια τριών ετών και η μία δύο, ενώ καλύπτονται σε πο-
σοστό 100% (η μία 97,14%) από τα κονδύλια του «HORIZON 2020». Συγ-
κεκριμένα, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας, το ένα έργο αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και
συμμετέχουν πέντε Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, το δεύτερο στην πα-
ροχή σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών στους ηλικιωμένους και το τρίτο
στην «έξυπνη εξειδίκευση». «Πάγιος στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 είναι να
αξιοποιήσει με το βέλτιστο τρόπο όλες τις ευκαιρίες που προσφέ-

ρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για καινοτόμες δράσεις και έργα και
να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά

κονδύλια, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα
ζωής στην Κεντρική Μακεδονία και να συμβάλει

στην έξοδο της Περιφέρειας από την πο-
λυετή κρίση», επισήμανε ο κ. Τζι-

τζικώστας.
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Της Μαρίας Ζαφειρίου
Πριν από περίπου 2 χρόνια ένας 16χρονος μαθητής

μας… έβαλε τα γυαλιά! Κι αυτό γιατί απλά σκέφτηκε πως
πρέπει να σταματήσει να παίζει ηλεκτρονικά και να κάνει
κάτι που θα ωφελήσει τον κόσμο γύρω του. Και το έκανε.
Μόλις ένα μήνα μετά, κρατούσε τη δική του εφεύρεση,
ένα ζευγάρι γυαλιά για… τυφλούς! «Ποτέ δεν είχα καμία
σχέση με τυφλά άτομα», λέει στην Karfitsa ο 18χρονος
πλέον φοιτητής, Άγγελος Γκέτσης. «Όλα ξεκίνησαν όταν
είδα στην τηλεόραση τον μαθητή Χάρη Ιωάννου, έναν
εφευρέτη “γαντιού” που βοηθούσε στην κίνηση. Σκεφτό-
μουν πως έχουμε τόση τεχνολογία, αλλά δεν κάνουμε κά-
τι για να βελτιώσουμε τη ζωή ατόμων που δεν έχουν όρα-
ση». Σε ένα μήνα ο Άγγελος είχε κατασκευάσει τα ειδικά
γυαλιά για τυφλούς, με το (έξυπνο) όνομα P.E.ACE
(Portable Evasive AssistanCE).
Η PEACE και οι… διακρίσεις της

Η συσκευή PEACE είναι ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία
με τη βοήθεια υπερήχων εντοπίζουν τα εμπόδια στο περι-
βάλλον ενός τυφλού, ειδοποιώντας τον με δόνηση. Η ει-
δοποίηση γίνεται εντονότερη όσο πλησιάζει το εμπόδιο.
Τα γυαλιά κέρδισαν το βραβείο για την καλύτερη εφεύρε-
ση στην Ελλάδα το 2014, βρέθηκαν στην πρώτη 6άδα με
τις κορυφαίες εφευρέσεις σε όλη την Ευρώπη και κατέλα-
βαν την 32η θέση παγκοσμίως! Η επαναστατική συ-
σκευή, εφ’ όσον τελειοποιηθεί, θα μπορούσε να αντικα-
ταστήσει το μπαστούνι που χρησιμοποιούν οι τυφλοί για
να μετακινηθούν.
Διακρίσεις από τη Google, ομιλία στο 
TEDx Athens

«Μία φίλη μου με παρότρυνε να στείλω την εφεύρεση
στον διαγωνισμό της Google, το αποφάσισα, έγραψα την
παρουσίαση και λίγους μήνες μετά ήμουν βραβευμένος».
Ο Άγγελος θυμάται το άγχος, τη χαρά και την περηφά-
νια… «Για πρώτη φορά θα μιλούσα σε ανθρώπους που
δεν ήταν η οικογένειά μου… Είχα φοβερό άγχος. Τα πρώ-
τα 10 λεπτά ήταν δύσκολα. Το περιβάλλον στη Google
ήταν πολύ φιλικό, οπότε ένιωσα γρήγορα πιο άνετα».

Μοναδική και η εμπειρία για τον 16χρονο τότε μαθητή,
να δίνει ομιλία στο κοινό του TEDx, στην Αθήνα. 
Η πρώτη του συνάντηση με τυφλό άτομο

«Ο δικηγόρος Βαγγέλης Αυγουλάς ήταν το πρώτο
τυφλό άτομο που γνώρισα. Ήταν πολύ περίεργο που
θα μιλούσα με έναν άνθρωπο που δε θα με βλέπει.
Ήθελε να δοκιμάσει τα γυαλιά αλλά δε μπόρεσε. Στο
TEDx τα… μάτιασαν και κάτι χάλασε στον μικροεπε-
ξεργαστή. Του υποσχέθηκα ότι μόλις τελειοποι-
ηθούν θα είναι ο πρώτος που θα τα δοκιμάσει. Ο
ίδιος ήταν πολύ χαρούμενος και με ευχαρίστησε…».
Νέα εφεύρεση στα… σκαριά;

Ο Άγγελος, φοιτητής στο τμήμα Μηχανικών Αυτομα-
τισμού στο ΑΕΙ Πειραιά, πιστεύει πως η συγκεκριμένη
σχολή θα τον βοηθήσει να εξελίξει και τα καινοτόμα  γυα-
λιά του αλλά και άλλες ιδέες του. «Φυσικά και επεξεργά-
ζομαι διάφορα στο μυαλό μου, αλλά για να δημο-
σιοποιήσω κάτι θέλω να  είμαι απόλυτα σίγουρος.

Δεν θέλω να υπόσχομαι πράγματα που δε θα πετύ-
χουν… Πάντως η επόμενη εφεύρεσή μου έχει να κά-
νει με την αυτοκίνηση».  
Στο… συρτάρι η επαναστατική συσκευή!

Τα γυαλιά PEACE είναι ακόμη στο… συρτάρι και ο νε-
αρός εφευρέτης περιμένει το τηλεφώνημα (που δεν έγινε
ποτέ), για να μπορέσει να εξελίξει την εφεύρεσή του και
τα τυφλά άτομα να την προμηθευτούν. «Δεν έχω βρει μία
καλή λύση για να τα βγάλω στην αγορά. Εξάλλου δε
με προσέγγισε καμιά εταιρία ακόμη… Υπάρχει «χώ-
ρος» για να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν. Είμαι
ανοιχτός σε προτάσεις», δηλώνει ο 18χρονος φοιτητής
που μάλιστα σημειώνει: «Το δυσκολότερο απ’όλα εί-
ναι να συγκριθεί η απλότητα του «λευκού» μπαστου-
νιού με μία συσκευή, αλλά και να φτιαχτούν στην
Ελλάδα πεζοδρόμια προσβάσιμα στα τυφλά άτομα».

Όσο για μεταπτυχιακό ή δουλειά στο εξωτερικό; Και ο
Άγγελος το σκέφτεται…

Τα γυαλιά για
τους τυφλούς
που δεν κατα-
σκευάστηκαν

ποτέ…

Η Ελλάδα του μέλλοντος,
έμεινε στο… παρελθόν 
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Της Μαρίας Ζαφειρίου
Ήταν η πρώτη φορά που άτομα με προβλήματα όρα-

σης στη Θεσσαλονίκη θα είχαν την ευκαιρία να οδηγη-
θούν από ένα σκύλο. Μία εμπειρία που πραγματικά εν-
θουσίασε όλους τους συμμετέχοντες!

Ο κ. Φώτης Μπίμπασης, μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΑΤ,
δήλωσε ενθουσιασμένος: «Άλλο να στο λένε κι άλλο να
το ζεις. Ο σκύλος-οδηγός είναι ουσιαστικά ένας συ-
νοδοιπόρος, που μας βοηθά να έχουμε ασφαλή με-
τακίνηση. Η Ίρις με οδήγησε στο φανάρι και με προ-
ειδοποίησε για τα εμπόδια στο δρόμο. Όλοι, εξάλ-
λου, γνωρίζετε πως η κατάσταση στους πεζόδρο-
μους, είναι απαράδεκτη… ». 

«Οι τυφλοί «βλέπουμε» με την αφή, με την περι-
γραφή, με τη φαντασία… Ο κόσμος μας μάλλον εί-

ναι διαφορετικός…», σημείωσε ο κ. Σωτήρης Κουμτζής
που ήταν μαθητής στη Σχολή Τυφλών και μέχρι σήμερα,
συνταξιούχος πλέον συμμετέχει ενεργά στις εκπαιδευτι-
κές και ενημερωτικές δράσεις της. Τυφλός εκ γενετής και
παντρεμένος με τρία παιδιά, είχε σήμερα την ευκαιρία να
κάνει βόλτα με σκύλο-οδηγό και μάλιστα για πρώτη φο-
ρά. «Στο σπίτι μπορεί να έχουμε σκύλο, μπορεί να
μάθαμε με τη σύζυγό μου και τους δύο μεγαλύτερους
γιούς μας να ζούμε χωρίς όραση, ωστόσο ένας εκ-
παιδευμένος σκύλος-οδηγός σου προσφέρει τρομε-
ρή ασφάλεια και ανεξαρτησία. Και μέσα στο σπίτι
και εκτός», δήλωσε στην Karfitsa.

Η χρήση σκύλων - οδηγών με στόχο την ολοκληρωτι-
κή αυτονομία στην κίνηση, είναι μια επιλογή με πολλα-
πλά οφέλη για το άτομο με αναπηρία όρασης. Ο σκύλος -

οδηγός μπορεί να μειώσει θεαματικά τα συναισθήματα
της κοινωνικής απομόνωσης και να τονώσει την αυτοε-
κτίμηση, την ανεξαρτησίας και τελικά να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής του τυφλού ατόμου.

Η πρόεδρος του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλά-
δος», κα. Ζωή Γερουλάνου, σημείωσε πως σκοπός του
Κέντρο είναι ο σκύλος-οδηγός να γίνει θεσμός και στη
χώρα μας, «με τη βοήθεια και ευαισθητοποίηση της
πολιτείας, ιδιωτικών φορέων αλλά και συμπολιτών
μας. Τα έξοδα της εκπαίδευσης ενός σκύλου-οδη-
γού καλύπτονται από το Κέντρο, το οποίο είναι και ο
ιδιοκτήτης του μέχρι να ολοκληρώσει την προσφο-
ρά του, διάρκειας περίπου 8 ετών. Στη συνέχεια θα
το αναλαμβάνει ο νέος ιδιοκτήτης του, γι’αυτό ζη-
τούμε και ανάδοχες οικογένειες». Όπως τόνισε η κα.
Γερουλάνου ο πρώτος σκύλος-οδηγός στην Ελλάδα είχε
εκπαιδευτεί στη Γαλλία και ήταν συνοδοιπόρος τυφλού
εργαζόμενου, πριν από 30 χρόνια. Ωστόσο το Κέντρο
«Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» ιδρύθηκε μόλις πριν από 8
χρόνια…

Για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Τ. – Σχολή Τυφλών, γίνε-
ται μία αντίστοιχη δράση. Όπως τόνισε η πρόεδρός του
κα. Παναγιώτα Λεωτσάκου: «Το ενδιαφέρον ατόμων
με προβλήματα όρασης ήταν μεγάλο και η συνεργα-
σία μας με την κα. Γερουλάνου, θα συνεχιστεί».

Η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, το 2011, συγ-
χωνεύθηκε με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατά-
στασης Τυφλών και λειτουργεί ως Παράρτημα Θεσ-
σαλονίκης, συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε πριν
από εξήντα πέντε χρόνια. Παρέχει υπηρεσίες εκπαί-
δευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και μέριμνας σε
άτομα με αναπηρία όρασης, όχι μόνο από τη Βόρεια
Ελλάδα αλλά και από όποιες άλλες περιοχές της χώ-
ρας προέρχονται κι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της.
Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου φιλοξενείται το ειδι-
κό νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό σχολείο ενώ λει-
τουργεί οικοτροφείο σε 24ωρη βάση. Ο συνολικός
αριθμός των εσωτερικών οικότροφων ανέρχεται στα
26 άτομα ενώ περίπου 120 είναι ο αριθμός  των εξω-
τερικών εξυπηρετούμενων.Το κτίριο διοίκησης του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
(Κ.Ε.Α.Τ.) – Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, βρίσκε-
ται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 32.

Με τα… μάτια της Ίριδος
Το ραντεβού, δόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσε-
ως Τυφλών Θεσσαλονίκης. Άνθρωποι με προβλήματα όρασης συγκεντρώθηκαν στο προαύ-
λιο και περίμεναν την Ίριδα, ένα Λαμπραντόρ, οδηγό τυφλών.  Η Ίρις εκπαιδεύτηκε για περί-
που 2 χρόνια και τώρα είναι έτοιμη να γίνει ο καταλληλότερος συνοδοιπόρος τυφλών ενηλί-
κων, που μπορούν να χρησιμοποιούν το λευκό μπαστούνι.
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Ο Ζώρζ Πιλαλί και οι Soufra Band 
για μια μόνο βραδιά!

Πρωτοπόρος αν μη τι άλλο και δημιουργός μιας ολόκληρης σχολής που
πατάει με το ένα πόδι στη σύζευξη μπλουζ και ρεμπέτικου και με το άλλο σε
ένα είδος σάτιρας που φέρνει στο μυαλό κάτι από Σουρή, ο Ζώρζ Πιλαλί –ή
Γιώργος Πιλάλας διαλέγετε και παίρνετε-, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και
συγκεκριμένα στο Fix Factory of Sound.  Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις:
21.00 Fix Factory of Sound, τηλ.2310 500670. Εισιτήρια: 10 ευρώ προπώλη-
ση & 12 ευρώ ταμείο.

Η Τζέιν πήρε το όπλο της!
Νέα, όμορφη και δυναμική, η Τζέιν βλέπει τον

σύζυγό της να επιστρέφει χτυπημένος από 8 σφαί-
ρες, μετά από μια σύγκρουση με τη συμμορία του.
Η Τζέιν ζητά την βοήθεια του παλιού της αγαπημέ-
νου για να απωθήσει την νέα επίθεση της συμμο-
ρίας με επικεφαλής τον Κόλιν, που θέλει να αποτε-
λειώσει τον σύζυγο της Τζέιν. Όσο οι δυο τους οχυ-
ρώνουν το σπίτι με θανάσιμες παγίδες, τα παλιά
τους συναισθήματα ξαναφουντώνουν εν μέσω της
καταιγιστικής δράσης και η Τζέιν θα αναγκαστεί να
διαλέξει ανάμεσα στον άνδρα της και τον παλιό της
έρωτα. Σκηνοθεσία: Gavin O'Connor. Πρωταγωνι-
στούν: Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan Mc-
Gregor.  Πλατεία Odeon, Αίθουσα 3: 20.30-22.40.

Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: 
«Ο ξεχωριστός κύριος Έτορε Σκόλα»

Δεινός εκφραστής της ιταλικής πραγματικότητας, έντονα πολιτικοποιημέ-
νος και με κοινωνικές ευαισθησίες, ο Έτορε Σκόλα (1931-2016), που έφυγε
από τη ζωή τον περασμένο μήνα, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ευ-
ρωπαίους κινηματογραφιστές.  Η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης τιμά το έργο του
μέσα από το αφιέρωμα «Ο ξεχωριστός κύριος Έτορε Σκόλα» που πραγματοποι-
είται  έως και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Σταύρος Τορνές
(Αποθήκη 1, Λιμάνι). Στο πλαίσιο του αφιερώματος προβάλλονται τέσσερις
πολυβραβευμένες ταινίες του και πιο συγκεκριμένα τα φιλμ Βίαιοι, βρώμικοι
και κακοί (1976), Μια ξεχωρι-
στή μέρα (1977), Η ταράτσα
(1980) και Η νύχτα της Βαρέν
(1982). Πώληση εισιτηρίων:
Αίθουσα «Σταύρος Τορνές»
(Αποθήκη 1, Λιμάνι, τηλ.
2310-508.398.Τιμή εισιτηρί-
ου: 4 ευρώ (γενική είσοδος), 3
ευρώ (για τα μέλη). Κάρτα μέ-
λους: 1 ευρώ.

Της Γεωργίας Σκονδράνη 
Ο καιρός ανοίγει, η διάθεση φτιάχνει και η έξοδος το Σαββατοκύριακο μοιάζει με

πολύ καλή ιδέα! Λίγο σινεμά, μια ξενάγηση στην πόλη και ένα αφιέρωμα σε ένα Ιταλό
σκηνοθέτη είναι ότι καλύτερο για να γεμίσουν πολιτιστικά οι δυο αυτές μέρες. Όσον
αφορά τις μικρότερες ώρες της μέρας ένας… γάλλος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να τις
γεμίσει και αυτές!   

Το "Πάρτι Γενεθλίων" στο θέατρο BlackBox
Το Πάρτι Γενεθλίων του Χάρολντ  Πίντερ από τους «Ουκ Νουκ» έρχεται

για 5 παραστάσεις από 18 έως 25 Φεβρουαρίου 2016 στο θέατρο BlackBox.
Ένα ζευγάρι διαχειρίζεται μια πανσιόν, όπου εδώ και καιρό μόνο ένας

πελάτης νοικιάζει δωμάτιο. Ξαφνικά δύο άνθρωποι έρχονται αναζητώντας
κάποιον. Με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο διοργανώνεται ένα πάρτι
γενεθλίων για τον ένοικο του σπιτιού...

Καμία προκείμενη δεν οδηγεί σε συμπέρασμα, κανένα Παρελθόν δεν
οδηγεί στο Παρόν, καμία Αφήγηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαλεκτι-
κά, κανένας Μύθος δεν είναι συνεκτικός, καμία ταυτότητα δεν μπορεί να
συγκροτηθεί. Η αλήθεια και το ψέμα, η ενοχή και αθωότητα, οι έννοιες του
"καλού" και του "κακού", έχουν καταρρεύσει. Τα πάντα αιωρούνται κρεμά-
μενα από μια κλωστή. Τόσο λεπτή, όσο αυτή που συνδέει πλέον το βλέμμα
με την αντίληψη. Κι όταν κάπου δημιουργείται κενό, ο χώρος που προκύ-
πτει -νομοτελειακά- διεκδικείται. Κι αυτή η διεκδίκηση δεν μπορεί παρά να
είναι βίαιη.  Ημέρες και ώρα παραστάσεων: Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρί-
τη, στις 21:00. Εισιτήρια: 10€ κανονικό, 7€ (φοιτητικό), 5€ (ανέργων, ατέ-
λειες). BlackBox Βασ. Όλγας 65 και Φλέμινγκ 2.Τηλέφωνο: 2310829254.

"Σελανίκ: Το ρόδο του Σουλτάνου": 
Thessaloniki Walking Tours!

Ένας σουλτάνος
που ονειρεύεται ένα
τριαντάφυλλο λίγο
πριν πέσει μια πόλη
στα χέρια του, ιστορία
και θρύλοι, μνημεία
εμβληματικά, μνη-
μεία ξεχασμένα, μνη-
μεία παραγνωρισμένα
και μερικά σχεδόν
άγνωστα. Ένα κίνημα
που άλλαξε την πο-
ρεία της αυτοκρατο-
ρίας, ο Κόμης Δρά-
κουλας, οι τρεις ταφές
που έκαναν σε έναν
πασά.

Την Κυριακή 14
Φεβρουαρίου τα μεγά-
λα γεγονότα αλλά και
οι πολυάριθμες αν-
θρώπινες ιστορίες
που κρύβονται πίσω
τους, δίνουν τον τόνο
σε μια πρωτότυπη διαδρομή, με αναπάντεχους σταθμούς και πλούσια αφή-
γηση με την υπογραφή του αρχαιολόγου - ξεναγού και υποψήφιου διδάκτο-
ρα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Τάσου Παπαδόπουλου. Σημείο Συνάντησης:
Κτήριο Παλιάς Φιλοσοφικής στις  11 πμ. Συμμετοχή: 12 ευρώ (στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται καφές ή κρασί ή μπύρα σε μια στάση της διαδρομής
μας). Πληροφορίες/ Κρατήσεις: 6978186900- 1 και info@thessaloniki-
walkingtours.com.
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O «δεν πληρώνω» αισιοδοξεί
ότι τελικά δε θα πληρώσει!

Της Έλενας Καραβασίλη 

Όπως εξήγησε ο ίδιος στο πλαίσιο συνέντευξης τύ-
που, είναι άνεργος από το Δεκέμβριο. «Κάθε φορά που
περνούσα τα διόδια χωρίς να πληρώσω είχα πάντα στο
μυαλό μου την επιβολή προστίμου. Μάλιστα δεν περνού-
σα κρυφά, έδινα κανονικά τους αριθμούς του αυτοκινή-
του μου. Εκείνο το διάστημα ήμουν έκτακτος αρχαιολό-
γος και έπρεπε να δουλεύω σε διάφορα μέρη της Ελλά-
δος. Επίσης έπρεπε να επισκέπτομαι τακτικά τον άρρω-
στο πατέρα μου στα Σέρβια, όπου περνούσα διόδια. Κά-
ποιες φορές πέρασα και τα διόδια πηγαίνοντας για Ηγου-
μενίτσα, όπου επισκεπτόμουν τα παιδιά μου στην Ιτα-
λία».

Απειλείται με κατάσχεση 
Στις 29 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία καταβο-

λής του προστίμου που βεβαιώθηκε στην εφορία και
ανέρχεται στις 8.400 ευρώ.. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι
τότε,  ο κ. Θεοφάνου απειλείται με κατάσχεση του ακινή-
του του και των λογαριασμών του. Ο ίδιος θα προσφύγει
στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να πετύχει την
αναστολή πληρωμής του ποσού ώστε να έχει κάποιο χρο-
νικό διάστημα στη διάθεσή του για να προσφύγει σε άλλο
δικαστήριο με στόχο την αναίρεση του προστίμου. 

«Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και δε θα πληρώσω
τελικά αυτά τα λεφτά, διότι το πρόστιμο είναι άδικο.
Οι ενέργειες που έκανα ήταν βασισμένες σε αρχές
κοινωνικής ανυπακοής. Ένα νόμο που τον θεωρείς
παράνομο και καταχρηστικό, τον καταργείς στην
πράξη. Βέβαια αυτό έγινε μέσα σε ένα πλαίσιο συλ-

λογικής εξέγερσης. Όπου, εκτός από το κίνημα «Δεν
Πληρώνω», διάφοροι άλλοι φορείς αλλά και ο ίδιος
ο ΣΥΡΙΖΑ το προωθούσε. Αν κληθώ τελικά να κατα-
βάλω το ποσό του προστίμου, σε καμία περίπτωση
δεν έχω να πληρώσω. Περιμένω να δω τι θα κάνει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, αυτοί έχουν τη δυνατό-
τητα τώρα να κάνουν κάτι», λέει. Παρά την ιδιαίτερα
δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε, ο ίδιος σημειώνει
ότι: «δεν απογοητεύομαι, αλλιώς θα πρέπει να πάω να
κρεμαστώ. Η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να θυμηθεί τις
αρχές που είχε και να αποκαταστήσει αυτή την αδικία ,
κάτι που στο παρελθόν είχε υποστηρίξει σθεναρά». Επι-
πλέον σημείωσε ότι ο κ. Σταθάκης σε ραδιοφωνική εκ-
πομπή είπε ότι είναι γνώστης του θέματος και θα προχω-
ρήσει σε ρύθμιση. «Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
όταν έγινε το δικαστήριο για τα 11 μέλη του κινήμα-
τος «Δεν Πληρώνω» τα οποία και αθωώθηκαν,
εκτός από τον κ. Γλέζο που τους υπερασπίστηκε, στο
πλευρό τους ήταν και ο κ. Σπίρτζης». 
Εκατοντάδες με πρόστιμα

Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήμα-
τος στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Νούλας εξήγησε ότι το κίνη-
μα επιδιώκει «πολιτική και ηθική στήριξη από την κυβέρ-
νηση», ενώ κάλεσε όσους πολίτες αντιμετωπίζουν αντί-
στοιχο πρόβλημα με πρόστιμα,  να επικοινωνήσουν μαζί
τους*. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί ανέρχονται σε… εκα-
τοντάδες. «Στόχος του κινήματος ήταν η επαναδια-
πραγμάτευση των συμβάσεων, ποιοι είναι οι όροι,
αν τηρούνται από τους μεγαλοεργολάβους, επανεξέ-
ταση της συνταγματικότητας αυτών των όρων κα-

θώς και αν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτό
που έχει γίνει μέχρι στιγμής, είναι μία πρόταση από
την  πλευρά της κυβέρνησης για επιμήκυνση του
χρόνου παραχώρησης των Εθνικών Οδών με αν-
τάλλαγμα τη μείωση του αντιτίμου των διοδίων. Δη-
λαδή ουσιαστικά ένα «φτιασίδωμα» από την κυβέρ-
νηση,  των συμβάσεων που είχε υπογράψει ο Σου-
φλιάς. Ένα άλλο ζήτημα του κινήματος ήταν ο δη-
μόσιος χαρακτήρας της Εγνατίας Οδού και ότι δεν
παραχωρούμε δημόσια περιουσία στους ιδιώτες»,
τονίζει ο κ. Νούλας. Και συνεχίζει: «όσο αφορά στη
δίωξη των ανθρώπων πους τους επιβλήθηκαν τα
πρόστιμα, είναι στο χέρι της κυβέρνησης να τους
απαλλάξει. Εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση
να υλοποιήσει τους στόχους της και από τους βου-
λευτές που είχαν συμμετάσχει στο κίνημα, να είναι
συνεπείς στις δεσμεύσεις τους».

«Δε θα τους αφήσουμε»
Όπως ομολογεί το μέλος της Συντονιστικής Επι-

τροπής του Κινήματος στη Θεσσαλονίκη, από την
επιβολή των προστίμων και μετά, το κίνημα παρου-
σιάζει μία καμπή ως προς τις δράσεις του, «αυτό
όμως δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι που συμμε-
τείχαν στο Κίνημα δεν είναι ενεργοί. Επίσης δε
θα αφήσουμε ακάλυπτους τους συναγωνιστές
μας, στα νύχια των μεγαλοεργολάβων και όσων
μνημονιακών τους υπηρετούν».  Να σημειώσου-
με ότι την ερχόμενη Πέμπτη στις 13:00 μέλη του κι-
νήματος, αναμένεται να πραγματοποιήσουν παρά-
σταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Εγνατίας Οδού. 

*Τηλ. Επικοινωνίας με το κίνημα :6977034350/
6974776774

Στα διοικητικά δικαστήρια για να βρει το δίκιο του, θα προσφύγει το μέλος του κινήματος «Δεν
Πληρώνω» Γιώργος Θεοφάνου, που καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ (μαζί
με τις προσαυξήσεις) για τις 178 φορές που πέρασε από διόδια της Εγνατίας Οδού, χωρίς να κα-
ταβάλει το αντίτιμο. 



Το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στην Θεσσαλονίκη
& το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης πα-
ράθεσαν στις 22.01.2016, στο ξενοδοχείο Makedonia
Palace την καθιερωμένη δεξίωση με την ευκαιρία του Νέ-
ου Έτους, η οποία ακολούθησε την ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Επιμελητηρίου. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ιταλίας στην
Ελλάδα κος Luigi Marras και ο Επικεφαλής του Εμπορι-
κού τμήματος της Ιταλικής Πρεσβείας κος Enrico Barbato.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν diplomi
di benemerenza στον κο Ιωάννη Ζήσιμο, Αντιπρόεδρο
Δ.Σ. & Γεν. Διευθυντή της Edison Hellas AE και στον κο
Λεωνίδα Μπακούρα Αναπλ. Γεν. Διευθυντή των εταιριών
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ για την συμβο-
λή τους στην ανάπτυξη του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελ-
λάδας-Ιταλίας. Την βραδιά πλαισίωσε με την καταπληκτι-
κή φωνή της η κα Νέλλη Τσιακιρίδου. Στην πρόσκληση
του Προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και
Επίτιμου Προξένου της Ιταλίας στην Θεσσαλονίκη, κου
Χρήστου Σαραντόπουλου, ανταποκρίθηκαν σημαντικοί
εκπρόσωποι του πολιτικού, διπλωματικού και επιχειρη-

ματικού κόσμου της πόλης μεταξύ των οποίων o Υφυ-
πουργός Εξωτερικών κος Δημήτρης Μάρδας, ο Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος του Σύριζα κος Σωκράτης Φάμ-
μελος οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας & Θεό-
δωρος Καράογλου, ο τέως βουλευτής κος Γεώργιος Ορφα-
νός, η Αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας Δ.Ο.Σ.&Α.Σ κα Κυ-
ριακή Τεκτονίδου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κος Γιάν-
νης Μπουτάρης, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ κος
Αναστάσιος Τζήκας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κος Κυριάκος
Λουφάκης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης κος Παντελής Φιλιππίδης, η Γεν. Πρόξενος της
Αμερικής κα Rebecca Fong, εκπρόσωποι των παραγωγι-
κών τάξεων και σύσσωμη η Ιταλική Κοινότητα της Θεσσα-
λονίκης. Κατά την διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθη-
κε κλήρωση δυο αεροπορικών εισιτηρίων για την Ιταλία
με την ευγενική χορηγία της Ellinair-Mouzenidis Group
και ο επικεφαλής του τμήματος charter κος Ιωάννης Ιωα-
κειμίδης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση νέων πτήσε-
ων εβδομαδιαίως από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο, Ρώμη
και Βερόνα από 04.06.2016 εώς 17.09.2016. Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των: Elpedison
ΑΕ, Edison Hellas ΑΕ, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ, Ansaldo

STS-Hitachi Group Company, FCA Greece, FIAT Σφακια-
νάκης ΑΕΒΕ, ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, Λάζαρος Ι. Παπαδό-
πουλος Εξιδεικευμένες Ασφαλιστικές Υπηρεσίες και με
την ευγενική χορηγία των εταιριών: Μαkedonia Palace,
Μπέλλης ΑΒΕΕ (Καπνιστά-Αλλαντικά-Κρέατα Φλώρι-
νας), DI.NA.MI.S2-Αφοί Δημητρίου ΟΕ, Hellenic Food
Systems, thefoodballer, Boutique Winery Karros, Euri-
mac AE και των ζυμαρικών της με σήμα τετράγωνο που
προσέφεραν τα προϊόντα τους, την ΚερανόπουλοςPR και
την ΜusicSP που βοήθησαν στην οργάνωση της βραδιάς.
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Καλη χρονιά με δώρα!

Ζωή Σαββαΐδου (επιχειρηματίας), Γιάννης Σαρίδης (βουλευτής)
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«Γύναι-Γή-Γυναίκα»  Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Δημάκη!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα
τα εγκαίνια της 7ης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της Άν-
να Δημάκη με τίτλο «Γύναι-Γή-Γυναίκα» στον εικαστικό
χώρο Ρώ στη  Θεσσαλονίκη. Στην κατάμεστη αίθουσα το
φιλότεχνο κοινό της Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία να
απολαύσει 28 ελαιογραφίες με θέμα την γυναίκα. 

Με τα έργα της η δημιουργός Άννα Δημάκη, εξυμνεί

τη Γυναίκα ως σύμβολο γονιμότητας, χωρίς ταμπού, που
ξέρει να παίρνει τη ζωή στα χέρια της. Αναδεικνύει την
ομορφιά της, εσωτερική και εξωτερική, τη δύναμη της, το
ρόλο της στη ζωή και την κοινωνία από την αρχαιότητα
έως σήμερα. Μέσα από αυτά διακρίνεται η ψυχή της σύγ-
χρονης γυναίκας, μια γυναίκα που θέλει να σε αγγίξει και
να σου μιλήσει. Είναι ρεαλιστικά με αφαιρετικές τάσεις δί-

νοντας ένα πολύ αισθησιακό αποτέλεσμα στους παρευρι-
σκόμενους.

Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι εξαιρετικές Ειρήνη
Αλεξίου (σαξόφωνο) και Αναστασία Σταύρου (πιάνο),
ενώ τα κρασιά ήταν χορηγία του wine bar «7 Κτήματα».

Διάρκεια έκθεσης: 27 Ιανουαρίου - 6 Φεβρουαρί-
ου/2016

Λήδα Παπαδοπούλου (Σύμβουλος Επικοινωνίας),
Φένια Καρακώστα, ‘Αννα Δημάκη (καλλιτέχνης)

Ιωάννης Ζήσιμος μετά συζύγου, Χρήστος Σαραντόπουλος, Luigi Marras,
Ιωάννης Τσαμίχας, Federico Regola, Λεωνίδας Μπακούρας

Eugene Kiselev, Μπέττυ Μακρή, Γιάννης
Ιωακειμίδης, Marco Della Puppa

Luigi Marras, Λεωνίδας Μπακούρας,
Χρήστος Σαραντόπουλος
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
Το ταρτάν του γηπέδου που παραδοσιακά χρησιμο-

ποιούνταν εδώ και πολλά χρόνια από δημότες και αθλη-
τές είναι σε κατάσταση που το καθιστά απαγορευτικό για
πλήρη χρήση. Οι λακούβες που έχουν καλυφθεί με μπα-
λώματα, κάνουν το ταρτάν ιδιαίτερα επικίνδυνο τόσο για
αθλητές, όσο και για απλούς δημότες που θέλουν να χρη-
σιμοποιήσουν το στάδιο για τρέξιμο, αφού οι τραυματι-
σμοί είναι πολύ πιθανοί.

Ως εκ τούτου οι δημότες, κυρίως οι ηλικιωμένοι πε-
ριορίζονται εδώ και ένα δίμηνο περίπου από τότε που
άνοιξε και πάλι το στάδιο στο βάδισμα. Στην αυτοψία που
πραγματοποίησε η Karfitsa στο χώρο, εκτός από τα προ-
ειδοποιητικά πανό, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημεία
στο ταρτάν που όντως δικαιολογημένα απαγορεύουν τη
χρήση του για τρέξιμο. Πρόκειτε για ένα έργο συνολικού
προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ -σύμφωνα με το δήμο Νε-
άπολης Συκεών - όπου δόθηκε βαρύτητα δόθηκε στην
αναστήλωση των κερκίδων, στην ανάπλαση των γηπέ-
δων 5Χ5 και στην περίφραξη, σε ένα έργο που σύμφωνα

με τον δήμο Νεάπολης Συκεών συνολικού προϋπολογι-
σμού τεσσάρων εκ. ευρώ, μαζί με επιπλέον εργασίες στο
χώρο του Σταδίου, όπως η περίφραξη, το τοιχίο αντιστή-
ριξης και άλλα. Τα συγκεκριμένα χρήματα σύμφωνα με
τον δήμο έχουν εξασφαλιστεί αποκλειστικά από το δημο-
τικό ταμείο. 

Στο πλαίσιο, τέλος, της ίδιας εργολαβίας, ολοκληρώ-
θηκε πρόσφατα και η πλήρης ανακαίνιση των παρακείμε-
νων βοηθητικών γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 και 7Χ7.
Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκαν οι πλαστικοί τάπητες
με άριστης ποιότητας υλικό, καθώς και οι περιφράξεις,
και πλέον τα μέλη των αθλητικών ομάδων το απολαμβά-
νουν καθημερινά σε δωδεκάωρη χρήση. 
«Όταν φτιάξει ο καιρός»

Στο ρίσκο να καταστραφεί και πάλι λόγω καιρικών
συνθηκών αποδίδει την προς το παρών μη τοποθέτηση
του ταρτάν κατά την ανάπλαση του σταδίου, ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Έργων Αντώνη Σαουλίδη. «Δεν θέλαμε
να ρισκάρουμε να ολοκληρώσουμε την ανάπλαση
με το ταρτάν, καθώς θα μπορούσαν να προκύψουν

νέα προβλήματα εξαιτίας του καιρού», εξηγεί στο
karfitsa.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όπως λέει μάλιστα,
«όταν βελτιωθεί ο καιρός, αφού χειμώνα δεν μπο-
ρούν να γίνουν τέτοιες εργασίες θα προχωρήσουμε
στην αντικατάσταση του τάπητα του ταρτάν», ενώ
όπως τονίζει ο κ. Σαουλίδης στο επόμενο δημοτικό συμ-
βούλιο αναμένεται να τεθεί η δρομολόγηση του έργου κα-
θώς πρέπει να επιλυθούν ορισμένα γραφειοκρατικά θέ-
ματα. Όσο για το λόγο που άνοιξε το στάδιο αν και ακόμα
δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπλασή του, ο Αντώνης Σαου-
λίδης επισημαίνει ότι ο χώρος πάντα χρησιμοποιούνταν
από αρκετούς βαδιστές. «Έγινε μια μικρή επιδιόρθωση
στο υπάρχον ταρτάν ώστε να χρησιμοποιείται μόνο
για βάδισμα προς το παρών».

Όσο για τους αθλητές της περιοχής που χρησιμοποι-
ούσαν το στάδιο για τις προπονήσεις τους σύμφωνα με
τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, μπορούν να χρησιμο-
ποιούν το γήπεδο του «Κεραυνού» στις Συκιές όπου έχει
μπει ταρτάν στα 3/4 του γηπέδου ώστε να κάνουν εκεί την
προετοιμασία τους.
«Υπάρχουν σκοτεινά σημεία»

Το γεγονός ότι η αξία χρήσης του σταδίου που έχει χα-
θεί με την κατάσταση που επικρατεί, είναι μεγαλύτερη
από την ίδια την αξία έργου, επισημαίνει στο karfitsa.gr ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Νεά-
πολης Συκεών και πρώην δήμαρχος Νεάπολης Γρηγόρης
Χατζησάββας. Επί δημαρχίας του το 1990 το δημοτικό
στάδιο είχε κατασκευαστεί στην περιοχή Στρεμπενιώτη,
με την έκταση να ανήκει μέχρι τότε στον Ελληνικό Στρα-
τό.

«Το συγκεκριμένο έργο έπρεπε να έχει ολοκλη-
ρωθεί από τον περασμένο Αύγουστο. Φυσικά μέσα
στην ανάπλαση προβλεπόταν η αντικατάσταση του
ταρτάν που είναι σε κακή κατάσταση. Επίσης ο αγω-
νιστικός χώρος που έχει αντικατασταθεί δεν είναι
κατά την προσωπική μου άποψη ότι καλύτερο», επι-
σημαίνει ο κ. Χατζησάββας. Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά, η διοίκηση του δήμου «έχει απαντήσει για το θέ-
μα λέγοντας ότι η αντικατάσταση θα ολοκληρωθεί
όταν βελτιωθεί ο καιρός. Κατά τη γνώμη μας υπάρ-
χουν αρκετά σκοτεινά σημεία στο ζήτημα της ανακα-
τασκευής. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν στο δημοτικό
συμβούλιο δεν ήταν επαρκείς».

«Η χρήση του γηπέδου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για βάδην». Αυτό τα πανό βλέ-
πουν περιμετρικά του δημοτικού σταδίου της Νεάπολης που άνοιξε μετά τα έργα ανάπλασης
πριν λίγους μήνες για το κοινό, ωστόσο η χρήση του παραμένει περιορισμένη.

Το γήπεδο όπου επιτρέπεται το βάδισμα 
αλλά όχι το… τρέξιμο!



Τα χρόνια πέρασαν και ο Ηρακλής γυρίζει αύριο στην
Τούμπα με σκοπό να πετύχει μια θεαματική επιστροφή
(19.30 - ΝΟVA SPORTS 1) , απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ελ-
λιπή και γεμάτο προβλήματα. Ο Ιγκόρ Τούντορ πήρε
ωστόσο παράταση χρόνου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αφού
η πρόκριση επί του Πανιωνίου και η παρουσία της ομά-
δας στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έφερε την απαραίτητη
ηρεμία. Η εκτόνωση των εντάσεων ωστόσο δεν έχει εξα-
φανίσει και τα πολλά προβλήματα που έχει ο τεχνικός του
«Δικεφάλου». Αρκετοί παίκτες είναι τραυματίες με το
πρόβλημα στην επίθεση να είναι έντονο, αφού εκτός
δράσεις παραμένουν οι Ζάιρο και Ροντρίγκες, την ώρα
που γίνεται αγώνας δρόμου ώστε ο Μυστακίδης να μπο-
ρέσει να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα. Στο
αντίπαλο στρατόπεδο ο Νίκος Παπαδόπουλος αντιμετω-
πίζει τα δικά του προβλήματα χωρίς βέβαια να έχει τις
απουσίες που βλέπουμε στον ΠΑΟΚ. Οι «Κυανόλευκοι»
παρουσιάζονται έτοιμοι να διεκδικήσουν τη νίκη στο
ντέρμπι της Τούμπας, αφού εκτός του Χουάντερσον, στις

υπόλοιπες θέσεις φαίνεται να υπάρχει υπεροπλία.
«Έστρωσε» η άμυνα

Μπορεί ο «Δικέφαλος» να αγνοεί τη νίκη από τις 17
Ιανουαρίου όταν και επικράτησε της Βέροιας, όμως το
«ανακάτεμα της τράπουλας» στις μεταγραφές φαίνεται
πως έχει φέρει μια ευχάριστη αλλαγή. Η έλευση του Χα-
τζηισαΐα και η αποδέσμευση του Ρικάρντο Κόστα έφεραν
μια σταθερότητα στην άμυνα. Το νέο δίδυμο στα στόπερ
που αποτελείται από τον 24χρονο Έλληνα και τον Μιγκέλ
Βίτορ, δείχνει να ανταποκρίνεται στην πίεση από τους
αντίπαλους επιθετικούς, όπως φάνηκε στους δύο αγώνες
που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι με τον
Ολυμπιακό μπορεί να εξελίχθηκε σε ήττα για τον «Δικέ-
φαλο» ωστόσο η αμυντική γραμμή έδειχνε σταθερή, κάτι
που φάνηκε και από το τελικό σκορ. Την ίδια ώρα φαίνε-
ται πως ξεκαθαρίζει με αυτόν τον τρόπο η κατάσταση
στους ακραίους οπισθοφύλακες. Ο Κίτσιου ελλείψει άλ-
λων επιλογών είναι σταθερά στη δεξιά πλευρά, ενώ ο
Τζαβέλλας πιθανότατα επιστρέφει στη φυσική του θέση,

αυτή του αριστερού μπακ. Σε σχέση με τις άλλες γραμμές,
τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αφού υπάρχουν και οι
λύσεις του Σκόνδρα και του Μαλεζά. Την ίδια ώρα ο Λέο-
βατς έχει μπει σε ρυθμό κανονικών προπονήσεων, ενώ
είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με
τον Πανιώνιο. Ωστόσο δεν είναι 100% έτοιμος και η
χρησιμοποίηση του θεωρείται απίθανη. 
Επίθεση με ό,τι έχει

Πιο μπροστά τα πράγματα για τον Τούντορ είναι κάτι
παραπάνω από δύσκολα. Δύσκολα σε τέτοιο βαθμό που ο
Κροάτης στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο αναγκάστηκε να
κάνει αρκετές «αλχημείες» ώστε να πετύχει να βγάλει εν-
δεκάδα, με τον Αθανασιάδη να παίρνει τη θέση του
ακραίου επιθετικού για πρώτη φορά. Βέβαια, από το παι-
χνίδι του Κυπέλλου δεν άφησε αλώβητο τον «Δικέφαλο»,
αφού αποκόμισε άλλον έναν τραυματισμό. Ο Στέφανος
Αθανασιάδης όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να βρεθεί
στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ, λόγο προβλήματος
στον δικέφαλο. Όμως δεν είναι αυτό το μοναδικό πρό-
βλημα. Όταν ο Τούντορ δήλωνε την τιμωρία του Ρόμπερτ
Μακ για τον αγώνα με τον Ηρακλή, δεν γνώριζε ότι δε θα
έχει στη διάθεση του τους Ζάιρο, Ροντρίγκεζ και Χαρίση,
λόγω της επιδημίας των θλάσεων. Μοναδική ελπίδα πα-
ραμένει ο Γιάννης Μυστακίδης που ενδεχομένως να επα-
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Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Τούμπα φιλοξένησε ντέρμπι της πόλης, καθώς οι
υποβιβασμοί Άρη και Ηρακλή, τοποθετούν την τελευταία αναμέτρηση το Νοέμβριο του
2013, όταν ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τους «Κίτρινους». Όσο για το τελευταίο ντέρμπι πρωταθλή-
ματος ανάμεσα στον «Δικέφαλο» και τον Ηρακλή τοποθετείται πολύ μακριά, αφού οι δύο
αντίπαλοι συναντήθηκαν το Δεκέμβριο του 2010, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 1-0.

Ντέρμπι που θα κρίνει πολλά
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νέλθει από τον τραυματισμό του και να δώσει το παρών.
Από εκεί και πέρα ο Μπερμπάτοφ καταφέρνει επιτέλους
να επιστρέψει στη φυσική του θέση στην κορυφή της επί-
θεσης και όλοι ελπίζουν να αδράξει την ευκαιρία και να
δείξει τις αδιαμφισβήτητες επιθετικές του αρετές. Τζιό-
λης, Τσίμιροτ, Κάτσε, Γκολάσα, Πέλκας και Σάμπο είναι
οι υπόλοιπες επιλογές για τη μεσαία γραμμή, ενώ λόγω
της κατάστασης στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται οι
Σιαμπάνης, Δημητριάδης και Κάκκο από την Κ20.
Μίξη νέων και παλιών

Ο Ηρακλής έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελι-
κά του Κυπέλλου, αφού το εμπόδιο της ΑΕΚ αποδείχθηκε
απροσπέλαστο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έδωσε την ευκαι-
ρία στους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου να ξεκουρα-
στούν αυτήν την εβδομάδα, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει
όλον τον απαραίτητο χρόνο να καταστρώσει τα σχέδια του
για το κυριακάτικο παιχνίδι. Ο νεοαποκτηθείς Βασίλης

Καραγκούνης φαίνεται πως βρίσκεται στα πλάνα του Πα-
παδόπουλου για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, σε περίπτω-
ση που ο Μιχάλης Μπουκουβάλας προωθηθεί στο κέν-
τρο. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι Μοντέιρο και Πα-
σάς δεν μπορούν να αγωνιστούν λόγω τιμωρίας και τραυ-
ματισμού αντίστοιχα. Ο Λεοζίνιο έδειξε το πρώτο δείγμα
του στο νικηφόρο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυ-
τανζόγλειο και όλα δείχνουν ότι έχει εξασφαλίσει θέση
στην ενδεκάδα του «Γηραιού». Από εκεί και πέρα ο Περνίς
έχει πάρει τη θέση κάτω από τα δοκάρια μετά τον τραυμα-
τισμό του Χουάντερσον. Ο Βέλλιος είναι το πρώτο βιολί
της επίθεσης, ενώ «σίγουροι» πρέπει να θεωρούνται οι
Σαραμαντάς, Ζιαμπάρης, Μπαρτολίνι, Καρασαλίδης και
Ιντζόγλου. Ερωτηματικά παραμένουν οι Ρομάνο και Πε-
ρόνε, αφού ναι μεν δείχνουν να επανέρχονται από τους
τραυματισμούς τους, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει το βαθ-
μό ετοιμότητας τους για το αυριανό παιχνίδι.
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Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ζορίζεται να κάνει μία
εμφατική νίκη, σχεδόν από το ξεκίνη-
μα της αγωνιστικής περιόδου, αλλά
έστω και με την απόδοση που έχει μέ-
χρι τώρα έχει καταφέρει να βρίσκεται
στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου
και μέσα στο κόλπο των πλέϊ οφ.

Δηλαδή εξακολουθεί να κυνηγάει
τους στόχους εκείνους, που ρεαλι-
στικά αντιμετωπιζόμενη η χρονιά,
ήταν περισσότερο εφικτοί. 

Και επειδή εκείνο που έχει μεγαλύτερη
αξία είναι ο τίτλος ο ΠΑΟΚ παίρνει
ντόπες ηθικού με την πρόκριση του
στους «4» και τη Δευτέρα θα μάθει ποι-
ος θα είναι ο αντίπαλος του σε δι-
πλούς αγώνες. Εκτιμώ ότι συνυπολο-
γίζοντας τις ιδιαιτερότητες του θε-
σμού, ο Δικέφαλος δεν έχει λόγους να
φοβάται καμία από τις ομάδες που θα
μπουν μαζί του στην κληρωτίδα. Μπο-
ρεί θεωρητικά ο Ολυμπιακός να έχει
το καλύτερο ρόστερ από τις υπόλοιπες
ομάδες και να έχει βρει εδώ και καιρό
τα αγωνιστικά του πατήματα, αλλά
όπως φάνηκε την περασμένη Κυριακή
ο ΠΑΟΚ, κάτω από προϋποθέσεις,
μπορεί εάν τον βρει μπροστά του να
τον κοιτάξει στα μάτια. 

Κι αν κάποιος θεωρήσει τον Ολυμ-
πιακό ισχυρό, γιατί να θεωρηθεί
εύκολη υπόθεση ο Ατρόμητος που
πέταξε έξω από τον θεσμό τον Πα-
ναθηναϊκό ή η Α.Ε.Κ.; Σαφώς και
θεωρητικά φαντάζουν περισσότε-
ρο βατοί αντίπαλοι, αλλά στο γή-
πεδο πολλές φορές έρχονται τα
πάνω κάτω.

Εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ ανεξαρτήτως από το
ποιος θα είναι ο αντίπαλος στην κλή-
ρωση του Κυπέλλου, θα πρέπει πρώτα
να νοιάζεται για την πλήρη αγωνιστι-
κή αξιοποίηση του ρόστερ του και με-
τά για τη δυναμική του αντιπάλου του.
Εάν υπάρχει κάτι που «καίει» τους φί-
λους του είναι ότι στα 2/3 του Πρωτα-
θλήματος η ομάδα δεν τους έφτιαξε τη
διάθεση με την απόδοση της. Σαφώς
οι τραυματισμοί μπορεί να αποτελέ-
σουν μία καλή δικαιολογία, αλλά όχι
και τόσο ισχυρή. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα είναι οι εμμονές του Τούντορ
για τη χρησιμοποίηση κάποιων ποδο-
σφαιριστών οι οποίοι έχουν πείσει
και τους… τυφλούς ότι δε χωράνε
στην ομάδα. Κι αυτό μόνο ο Κροτάτης
μπορεί να το διορθώσει.

του Βασίλη
Μάστορα

Μία καλή ευκαιρία
για τον ΠΑΟΚ
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Η προϊστορία
Συνολικά 51 αναμετρήσεις στην Τούμπα μετρούν για το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ έχει
πετύχει 27 νίκες, ενώ ο Ηρακλής 10, ενώ 14 παιχνίδι έληξαν ισόπαλα. Αναλυτικά:

1959-60, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-1
1960-61, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1
1961-62, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-1
1962-63, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 4-1 
1963-64, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
1964-65, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1 
1965-66, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1 
1966-67, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-0
1967-68, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-0
1968-69, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
1969-70, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1
1970-71, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-1
1971-72, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1 
1972-73, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 4-1
1973-74, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-2
1974-75, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 3-0 
1975-76, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-2 

1976-77, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-0
1977-78, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1
1978-79, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1
1979-80, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1
1981-82, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-2
1982-83, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-3
1983-84, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-0
1984-85, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-1
1985-86, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
1986-87, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0 
1987-88, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-2
1988-89, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1
1989-90, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1
1990-91, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1
1991-92, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-3
1992-93, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-1
1993-94, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-0

1994-95, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-0
1995-96, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-2
1996-97, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-0
1997-98, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-2
1998-99, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-1
1999-00, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 4-0
2000-01, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 4-2
2001-02, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 3-0
2002-03, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 0-1
2003-04, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 2-0
2004-05, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
2005-06, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
2006-07, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 3-1
2007-08, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 3-0
2008-09, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
2009-10, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
2010-11, ΠΑΟΚ - Ηρακλής 1-0
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