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Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να περιγράψει την
κατάσταση που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, είναι «ίλιγγος». Γι’ αυτό και ο πρωθυ-
πουργός στις Βρυξέλλες επέλεξε να παίξει ίσως το τελευ-
ταίο χαρτί που έχει. Αυτό της διασύνδεσης του προσφυ-
γικού με την αξιολόγηση του οικονομικού προγράμμα-
τος. Εμμέσως πλην σαφώς, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας ζή-

τησε από τους ευρωπαϊκούς «θεσμούς» να... βάλουν πλάτη
με τα μέτρα λιτότητας, καθώς η Ελλάδα καταβάλλει τεράστιο
δημοσιονομικό τίμημα για «να διασώσει τις αξίες και τις

αρχές της Ευρώπης». Δεν είναι τυχαία η αποστροφή του, ότι «δεν μπορούν να αντι-
μετωπιστούν δύο κρίσεις ταυτόχρονα».

Λίγοι ίσως θυμούνται πως αυτή είναι η πρόταση που, μέσω των «Finan-
cial Times», κατέθεσε η «αλεπού» των διπλωματικών θεμάτων, Γκίντεον
Ράχμαν, και τότε απορριπτόταν μετά βδελυγμίας! Ένα ιδιότυπο παζάρι δη-
λαδή, με την Ελλάδα να σηκώνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο προσφυγικό
μέτωπο (hot spots, κέντρα κράτησης και φιλοξενίας), προκειμένου να κερ-
δίσει μία πιο ευνοϊκή στάση στην αξιολόγηση από τους ελεγκτές των δανει-
στών, που θα ανοίξει παράθυρο για την περιβόητη ελάφρυνση χρέους. Το
ερώτημα που εύλογα, πλέον, τίθεται είναι κατά πόσον οι εταίροι μας, εν μέ-
σω ακραίων φωνών για κλείσιμο συνόρων και «καραντίνα» της Ελλάδας,
δέχονται να συζητήσουν κάτι τέτοιο; 

Τα όσα ακούστηκαν στις Βρυξέλλες τα τελευταία 24ωρα, στο περιθώριο της Συ-
νόδου Κορυφής, δεν δικαιολογούν την αισιοδοξία που διαρρέουν κυβερνητικοί
κύκλοι. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε ξανά σε περικοπές συντάξεων, ενώ
η στάση του Μάριο Ντράγκι πως «είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η συμμετοχή του ΔΝΤ
στο πρόγραμμα» δείχνει πως οι άνθρωποι που κρατούν τα κλειδιά του 3ου μνημο-
νίου δεν συγκινούνται ιδιαίτερα από το άχθος που καθημερινά φορτώνεται η Ελλά-
δα, λόγω των ανεξέλεγκτων προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών. Άλλωστε, δεν
πάει πολύς καιρός από τις δηλώσεις του Βάλντις Ντομπρόφσκις, που, ως αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει κα-
μία διασύνδεση του ελληνικού προγράμματος με θέματα που έχουν να κάνουν με
τη Σένγκεν». 

Πίσω απ’ όλα αυτά, όμως, κρύβεται κάτι που προσωπικά με προβλημα-
τίζει ιδιαίτερα. Το γεγονός ότι οι κυβερνώντες δυσκολεύονται να αντιλη-
φθούν πως το προσφυγικό και οι μεταρρυθμίσεις είναι δύο διαφορετικά
πράγματα. Η Ευρώπη, οι εταίροι μας γενικότερα, αν θέλετε, έχουν κάνει ση-
μαντικά σφάλματα στην αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης. Η διασύνδεση
αυτών των δύο προβλημάτων θα ήταν –δυστυχώς– ακόμη ένα! Το να κρύ-
ψουμε πάλι κάτω απ’ το χαλί προβλήματα και παθογένειες, ακόμη κι αν
κερδηθεί η όποια απομείωση χρέους, δεν είναι λύση. Σύντομα, θα τα βρού-
με μπροστά μας. Γι’ αυτό και ο επικίνδυνος «συμψηφισμός» των δύο αυτών
προβλημάτων πρέπει να αποφευχθεί!
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#Mετά τη μεγάλη επιτυχία στην Ελ-
λάδα…  τώρα περιοδεία ΣΥΡΙΖΑ
(της νεολαίας) και στο εξωτερικό
#MaziNikame "Μόνο με παραμύ-
θια κατακτώνται οι άνθρωποι..."
που θα λεγε και ο Γ.Τσαρούχης 

#Η ΕΡΤ μεγαλώνει με 49 νέους
προϊσταμένους πρωτότυπων τμη-
μάτων! Καλορίζικοι! Ο δε Λεβέντης
«βλέπει» κλείσιμο της ΕΡΤ ενώ ο
υπουργός Σπίρτζης συρρίκνωση
της κρατικής ραδιοτηλεόρασης
(real fm) Μέχρι τότε θα δημιουρ-
γηθούν κι άλλες διευθύνσεις ε;

#Mετά τα ιδιωτικά κανάλια έρχεται
η… σειρά των ραδιοφωνικών
σταθμών και των ενημερωτικών
sites! Το twitter και τα άλλα social
media θα «δουν» προσεχώς πώς θα
τα… αδειοδοτήσουν

#"Πρέπει να εμφανιζόμαστε ως δη-
μοκρατικοί αλλά να ελέγχουμε τα
πάντα" έχει πει ένας κομμουνιστής
ηγέτης... #ΑΣΧΕΤΟ;

#Οι ρυθμιστές της ενημέρωσης…
(βλ ΣΥΡΙΖΑ) Όπως υποστηρίζουν
"Μια από τις μεγάλες παθογένειες
του πολιτικοοικονομικού συστήμα-
τος στην Ελλάδα είναι η… αυτονό-
μηση των ΜΜΕ»! 
#ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ #ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

#Μετά τα κανάλια, τα ραδιόφωνα,
τα sites, το διαδίκτυο θα μπουν σε
τάξη ΚΑΙ οι... σκέψεις μας  βεβαί-
ως-βεβαίως… #ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
#ΠΑΠΠΑΣ

#Μήπως όσοι βγάλατε (με... πα-
τριωτικό πόνο) λεφτά στο εξωτερι-
κό να φεύγατε – κι εσείς - για εκεί,
μπας κι ανοίξουν δουλειές... εδώ;
#ΓΙΑΝΗΣ #ΦΟΡΟΙ

#Πρώτοι και καλύτεροι - λέει - οι
πολιτικοί έβγαλαν τα λεφτά τους
έξω! Μα, οι περισσότεροι είναι πο-
λύ διορατικοί και νοικοκύρηδες...
Να τα λέμε κι αυτά! #LISTES�

#Άστους να λένε κ. Λακη! 
Ζηλεύουν γιατί έχετε αξιόπιστες
πηγές πληροφόρησης και πρόσβα-
ση σε κρατικά έγγραφα... 
#lazopoulos� �

ΥΓ: Ε, όχι να αλλάξει και λογογρά-
φο; Το μυαλό μας στις... απολύσεις
ε; #lazopoulos  #AMEA

#Α, όλα κι όλα... Τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ (και πρ. ΠΑΣΟΚ) ξέρουν
από αγορά ακινήτων... #TOSKAS
(Ακούς εκεί να στείλουν πρόσφυ-
γες στην ακριβότερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης!)

#Ο "μεγάλος" δεν δίνει σημασία
στα χρήματα (ιδιωτών) άσε που
δεν τα χρειάζεται διότι έχει μέγαρο,
υπηρέτες, βοηθούς, αεροσκάφος,
αυτοκίνητα, κράτος, τηλεοπτικούς
και ραδιοφωνικούς σταθμούς,
εφημερίδες... Τι να τα κάνει τα λε-
φτά; #tsipras������������������

#Φρόντισε με διατάγματα να κατο-
χυρώσει το βασικό μισθό στελεχών
(του) σε 2.150 ευρώ άνευ επιδομά-
των! Στις περισσότερες δε των πε-
ριπτώσεων τα επιδόματα αυτά δι-
πλασιάζουν το ποσό! Μόνο το επί-
δομα θέσης ευθύνης είναι 600 ευ-
ρώ μηνιαίως... #tsipras������������������

#Διόρισε τον υπουργό με τη δρο-
σερή πατάτα, την υπουργό με τα γε-
μιστά, τον υπουργό "Αγάπη μου
έκλεισα τις τράπεζες", την υπουργό
με τη μαμά που τα σήκωσε από τις
τράπεζες, τον υπουργό που δεν ξέ-
ρει την ιστορία του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού (κι ούτε θέλει να τη μά-
θει) #tsipras������������������

#Κατήγγειλε το "μαύρο" των τριών
(και βάλε) κρατικών καναλιών
όμως το πρώτο που κάνει ως εξου-
σία είναι να επιβάλλει "μαύρο" σε
τέσσερα ιδιωτικά κανάλια... 
#tsipras������������������

#Καθυστέρησε εγκληματικά στην
οικονομία (βλ τον υπουργό με το
ένα νι) και στο προσφυγικό (βλ την
υπουργό με τους πρόσφυγες που
λιάζονταν) κι όμως ακόμη μιλάει
για παραλείψεις... άλλων! 
#tsipras������������������

#Κυνηγάει τη διαπλοκή αλλά όταν
το δεξί του χέρι και υψηλόβαθμο
κυβερνητικό στέλεχος παίρνει δου-
λειές εκατομμυρίων από το δημό-
σιο "δεν τρέχει κάστανο" #tsipras������������������

#Όταν στα νησιά και στο Αιγαίο
άρχισαν να πνίγονται παιδιά αυτός
επέλεξε να πάει κρουαζιέρα με σκά-
φος επιχειρηματία της λίστας Λαγ-
κάρντ και να φιλοξενείται σε βίλα
#tsipras������������������

#Στέλνει τα παιδιά του στα καλύτε-
ρα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αλλά
θέλει να... αφυπνίσει την Ευρώπη -
και όλον τον κόσμο- για τη... λιτό-
τητα και τη φτώχεια στην Ελλάδα!
#tsipras������������������

#Είναι ψύχραιμος και χαμογελα-
στός (πάντα)... Τόσα και τόσα έκα-
ναν άλλοι κι ακόμη… "έξω είναι"!
Αυτός θα... τιμωρηθεί; #tsipras�����������������

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#MPAXALO)
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#Η Ελλάδα σε πένθος για τον Παντελή
Παντελίδη… ‘Ανθρωποι κάθε ηλικίας

(άκουγαν δεν άκουγαν τον καλλιτέχνη που
ξεκίνησε από το διαδίκτυο με μια κιθάρα),
άφησαν στην άκρη προβλήματα, αφραγκιές,
ανεργία, πολιτικές εξελίξεις και δάκρυσαν για
τον 32χρονο που αγάπησαν, ζήλεψαν και
μίσησαν πολλοί… ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ...

#«Είναι υποχρέωση των δημάρχων να
ενημερώσουν τον κόσμο ότι οι πρόσφυγες

δεν τρώνε ανθρώπους, ούτε είναι
κατσικοκλέφτες…» είπε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Μπουτάρης στο πλαίσιο
συνάντησης που διοργάνωσε ο Συνήγορος του
Πολίτη για την προσφυγική κρίση στο
δημαρχείο της πόλης. Μάλιστα, κατά την
ομιλία του άφησε αιχμές σε βάρος
συναδέλφων του αιρετών! «Ο κ. Μπουτάρης
που διατηρεί εξαιρετικά καλές σχέσεις με την
κεντρική εξουσία (θυμίζουμε ότι παρά την
υποψηφιότητα του δεν εκλέχθηκε πρόεδρος
των δημάρχων κ. Μακεδονίας) μάλλον
προτιμά να «παίζει» και να
στηρίζει τις επιλογές της
(Αθήνας) και όχι των
εκπροσώπων της τοπικής
κοινωνίας…» είπαν
χαρακτηριστικά στην
karfitsa άλλοι αιρετοί
μόλις έμαθαν τα νέα...

#Παρέμβαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

προκειμένου να ανοίξουν οι
μεθοριακοί σταθμοί στα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα
-που έχουν κλείσει λόγω των αγροτικών
μπλόκων- ζητούν οι βουλγαρικές αρχές. Σε
ψήφισμά του το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας
τονίζει ότι «δεν αποδέχεται τον αποκλεισμό
των συνοριακών διαβάσεων της Βουλγαρίας
από πλευράς Ελλάδας» και καλεί τις ελληνικές
αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την
αποκατάσταση της τάξης και τη διασφάλιση της

ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω των συνόρων.
Κοινώς «μας πήραν στο γαζί» 

#Αποφασισμένοι να φτάσουν «μέχρι τέλους»
δηλώνουν αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι

περισσότεροι αγρότες από μπλόκα σε όλη τη
χώρα, οι οποίοι δεν υποχωρούν από τις
κινητοποιήσεις τους, συνεχίζοντας τους
αποκλεισμούς δρόμων και κτιρίων ενάντια στο
ασφαλιστικό και φορολογικό σχέδιο της
κυβέρνησης.  Την ίδια ώρα όπως ανακοι-
νώθηκε, την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι έχει
προγραμματιστεί, συνάντηση αντιπροσωπείας
αγροτών με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Όπως αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βαγγέλης Αποστόλου, «έχουν ενημερωθεί όλες
σχεδόν οι Συντονιστικές Επιτροπές των
αγροτών που βρίσκονται σε κινητοποίηση και
έχουν ήδη ανταποκριθεί οι περισσότερες.
Αναμένουμε και τις υπόλοιπες να ορίσουν τους
εκπροσώπους τους», τονίζοντας ότι «για εμάς ο
δρόμος του διαλόγου είναι ανοιχτός». Α,

καλά…

#Πηγές των θεσμών ανέφεραν
πως παρέλαβαν το σχέδιο της

κυβέρνησης που τους κατέθεσε για
το αφορολόγητο με αποδείξεις,
ενώ συζητούν και το σχέδιο για
την… έκτακτη εισφορά . Για τις
αποδείξεις,  το σχέδιο που προωθεί

το υπουργείο Οικονομικών
προβλέπει συγκεκριμένο ποσοστό

αποδείξεων  μέσω καρτών  που θα
ξεκινούν από 15% και θα φθάνουν έως 40%
ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ΑΝΤΕ
ΓΕΙΑ, δηλαδή…

#Τη δέσμευση των Άνγκελα Μέρκελ και
Φρανσουά Ολάντ ότι τα σύνορα δεν θα

πρέπει να κλείσουν τουλάχιστον έως τη
σύνοδο κορυφής της 6ης Μαρτίου, έλαβε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την
τριμερή συνάντηση που είχε μαζί τους το
μεσημέρι της Παρασκευής στις Βρυξέλλες.

Μοιάζει να είναι αδιέξοδο, το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει τρόπο
να αντιμετωπίσει. Σειρά εθνικών και εσωτερικών προβλημάτων
απαιτούν στην καλύτερη περίπτωση συναίνεση, η οποία δεν εξυ-
πηρετεί -στην παρούσα φάση- τις κομματικές επιδιώξεις δυνάμε-
ων οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιωδώς. Η κυβέρ-
νηση χωρίς πυξίδα, διαχειρίζεται με τρόπο ξένο στην ιδεολογία
της θέματα τα οποία ξεπερνούν τα στενά όρια μιας κοινοβουλευτι-
κής οριακής πλειοψηφίας. Επικαλείται συνεχώς «κάποιους» εγ-
χώριους, «κάποιους»  αλλοδαπούς, οι οποίοι, ω του θαύματος, εν
αγαστή συμφωνία  έχουν βαλθεί να απαξιώσουν την «πρώτη φορά
αριστερά». 

Φυσικά το πολιτικό περίβλημα της ανικανότητας να διαχειριστεί
η κυβέρνηση τα προβλήματα, δεν είναι καινοφανές. Είναι ανάλο-
γο της θεωρίας του «φωτός και του σκότους», της «καμένης γης» και
πολλών άλλων συναισθηματικά και ιδεολογικά φορτισμένων θε-
ωριών προηγούμενων δεκαετιών.

Η κυβέρνηση είναι απομονωμένη, με τα κυβερνητικά στελέχη
της να προσπαθούν να υποστηρίξουν μια πολιτική την οποία μα-
νιωδώς πολέμησαν τα προηγούμενα χρόνια. Καθημερινές είναι οι
περιπτώσεις στελεχών της, τα οποία υφίστανται προπηλακισμούς
από μεγάλη μερίδα πολιτών. Το τεράστιο συλλαλητήριο στην
πρωτεύουσα, τα μπλόκα αγροτών, η πρωτόγνωρη αντίδραση και
πολυπληθής συμμετοχή επαγγελματιών  στο «κίνημα της γραβά-
τας» και οι εσωτερικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ,  είναι το εύφλε-
κτο υλικό και η βραδυφλεγής βόμβα, την οποία ο Πρωθυπουργός
δεν θέλει να την δει να σκάει στα χέρια του. Οι δημοσκοπήσεις,
στο σύνολό τους, καταγράφουν τεράστια απογοήτευση και συρρί-
κνωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα είναι μπρο-
στά τα δύσκολα τα οποία θα στριμώξουν ακόμη περισσότερο την
κυβέρνηση. Η κατάσταση είναι  ασφυκτική  και θυμίζει την αρχή
του τέλους της κυβέρνησης  Σαμαρά.

Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να κυβερνά θεωρώντας ότι έχει την
απόλυτη πλειοψηφία με το μέρος της και την αποδοχή της κοινής
γνώμης θα πέφτει συνεχώς σε λάθη και παγίδες. Η πολιτική της
«επικοινωνίας» έχει ημερομηνία λήξης και αυτό πλέον έγινε  σα-
φές στην πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν πείθουν τα συνθήματα
και ο αριστερός λαικιστικος λόγος, εκτός από εκείνους οι οποίοι
βολεύτηκαν, βολεύονται, η περιμένουν να βολευτούν. Η οργή, ο
θυμός, ο ρεβανσισμός εξέλειπαν από ένα μεγάλο μέρος των πολι-
τών, οι οποίοι επέδειξαν μεγάλη ανοχή στις συνεχείς παλινωδίες
της κυβέρνησης και πλέον τα όρια τους έχουν εξαντληθεί. Μεγάλο
μέρος των πολιτών, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνι-
κές ομάδες, νιώθουν απέχθεια και φθόνο για τους καθημερινούς
διορισμούς ημετέρων και για τις προκλητικές δηλώσεις στελεχών
{Φιλης, Σγουρίδης, Τόσκας, Βερναρδάκης, Κουρουπλής, μόλις σε
διάστημα τεσσάρων ημερών ξεσήκωσαν πλήθος αντιδράσεων σε
όλη τη χώρα}. Την ίδια ώρα οι πρόχειρες και γεμάτες ρεβανσισμό
επιλογές της κυβέρνησης να «τσακίσει» το μιντιακό κατεστημένο,
στρέφονται μπούμερανγκ εναντίον της, καθώς παράλληλα  με τον
πόλεμο εναντίων των ΜΜΕ και των μεγαλο-δημοσιογράφων, γί-
νεται όλο και σαφέστερη η προσπάθεια να αντικατασταθεί το «πα-
λιό» με ένα «νέο παλιό», ακόμη παλαιότερο. Από το 1986 ο τότε
κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μαρούδας
έμεινε στην ιστορία απειλώντας ότι «θα καταρρίψουμε τους δορυ-
φόρους για να μην εκπέμψουν τα ιδιωτικά κανάλια», ενώ σήμερα
μαθαίνουμε έκπληκτοι ότι ΜΟΝΟ η κυβέρνηση ξέρει αν και πόσα
ενημερωτικά κανάλια μπορούν να λειτουργούν στη χώρα μας.
Τριάντα χρόνια μετά, η πολιτική της χώρας παραμένει στο έδαφος
κουβαλώντας ανάλογα ιδεολογικά και πολιτικά βαρίδια, που δεν
της επιτρέπουν να «πετάξει» στον ευρωπαϊκό ουρανό.

*Ο κ. Βενιέρης είναι διευθυντής ενημέρωσης στο focus fm

Οι 153 είναι πλειοψηφία
στη βουλή. Στην κοινωνία, όμως;

του Δημήτρη 
Βενιέρη* 

«Οι Βούλγα-
ροι μας πήραν
στο ψιλό γαζί»



Ευχαριστούμε;

#Ο Ρουπακιάς που ομολόγησε τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα αποφυλακίζεται στις 18

Μαρτίου λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου
ορίου προφυλάκισης…  

#Αρκετές εξαιρέσεις από το όριο προστασίας
καταθέσεων των 100.000 ευρώ για το

σύνολο των καταθέσεων, περιέχει το
νομοσχέδιο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων
(ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και
άλλες διατάξεις» που κατέθεσε αργά το βράδυ
της Πέμπτης στη Βουλή το υπουργείο
Οικονομικών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το
όριο προστασίας των 100.000 ευρώ αφορά το
σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο
ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού
καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης
εντός της ΕΕ. Αφορά καταθέσεις, οι οποίες
προέρχονται αποδεδειγμένα από
συγκεκριμένες δραστηριότητες, που
εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, τυγχάνουν
εξαιρετικώς αυξημένης προστασίας έως του
προσθέτου ορίου των 300.000 ευρώ για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.

#Ο Γιώργος Σπανίδης μέλος Επιτροπής
Κατοίκων Διαβατών (όπως και ο δήμαρχος

της περιοχής) θέλει τους πρόσφυγες στο Κιλκίς

σημειώνοντας ότι  «Ο δήμος θα μας
παραχωρήσει οχήματα που θα στείλουμε στο
στρατόπεδο για συμβολικό αποκλεισμό. Ο
δήμαρχος θα κατέβει στην Αθήνα για επιπλέον
πιέσεις, «πρόταση του δημάρχου είναι να
υποβληθεί ξανά το αίτημα αξιοποίησης της
έκτασης ενός ιδιώτη κοντά στο Κιλκίς, που
είναι και πιο κοντά στην Ειδομένη». Σε
ερώτηση γιατί να γίνει το κέντρο φιλοξενίας
στο Κιλκίς, ο κ. Σπανίδης αιτιολογεί την άποψή
του υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία εκεί είναι
μικρότερη, ο χώρος εκεί είναι πιο κατάλληλος ,
είναι πιο συγκεντρωμένη η κατάσταση, τα
πράγματα πιο ελεγχόμενα. Θα βοηθηθούν και
οι ίδιοι οι πρόσφυγες καθώς είναι πιο κοντά
για να διαφύγουν στην κεντρική Ευρώπη» Ε;

#«Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αγοράσει έως
τις 4 Δεκεμβρίου 2015 ομόλογα διεθνών

και υπερεθνικών Οργανισμών, συνολικού
ύψους 16,3 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του
διευρυμένου προγράμματος αγορών τίτλων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας » Αυτό
προκύπτει από την απάντηση του Προέδρου
της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σε ερώτηση του
ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, η οποία έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ. Δηλαδή
μας δανείζουν για να μας δανείζονται…

#Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με
την τουρκική Ένωση Εξαγωγέων Αιγαίου

προχώρησεη ΔΕΘ-Helexpo, με την ευκαιρία
της υποδοχής 21μελούς επιχειρηματικής
αποστολής από τη Σμύρνη, όπου  επικεφαλής
ήταν ο δήμαρχος της πόλης, κ. Aziz Kocaoglu.
Στόχος του μνημονίου είναι να ενισχυθεί η
συνεργασία και το διμερές εμπόριο μεταξύ της
Ελλάδας και της Τουρκίας, μέσω των
πρωτοβουλιών των δύο φορέων. Σημειώνεται
ότι η πρώτη επίσημη συμμετοχή της Τουρκίας
στη ΔΕΘ ήταν το 1928 και η τελευταία το
2010. Δηλαδή στα εμπορικά καλά τα πάμε, στα
προσφυγικά υπάρχει ένα θεματάκι…

#Την ανάγκη «να εξεταστεί σοβαρά το θέμα
των κυρώσεων από την ΕΕ προς την

Τουρκία αλλά και να υπάρξει ενιαία
ευρωπαϊκή γραμμή», επεσήμανε ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος
Χρυσόγονος. «Ο κ. Ερντογάν μας κοροϊδεύει.
Προσπαθεί να κάνει «εξαγωγή» των
προβλημάτων του προς τα έξω, ως μια κακή
απομίμηση του Σουλεϊμάν του
Μεγαλοπρεπούς. Θα του «σκάσει στα χέρια»
όλο αυτό. Εμπορεύεται το δράμα των
προσφύγων. Ο ρόλος του «καθεστώτος»
(Ερντογάν) είναι αποσταθεροποιητικός.
Αντίθετα προς τους στοιχειώδεις κανόνες
διεθνούς δικαίου ο Τούρκος βομβαρδίζει στη
συριακή επικράτεια χωρίς να έχει πάρει άδεια
από τη συριακή κυβέρνηση» είπε και αν δεν
τον άκουσαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ας
ελπίσουμε να τον έχουν ακούσει στην ΕΕ…

#THS_EPIKAIROTHTAS_Karfitsa
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Η είδηση θα μπορούσε να είναι περίπου αυτή! Γιατί ουσιαστικά
αυτό προτείνει  de facto μια νέα κυβερνητική τροπολογία αυτή τη
φορά του Υπουργείου Υγείας, με θέμα μέτρα επιτάχυνσης του κυ-
βερνητικού έργου. Εκεί που κάποιος θεωρεί πως δεν υπάρχουν
άλλες νομοθετικές εκπλήξεις, η κυβέρνηση αποδεικνύει πως μέσα
σε ένα γενικό περιβάλλον στασιμότητας έχει το χιούμορ και τη
διάθεση να διασκεδάζει τη γκρίζα καθημερινότητα. 

Τι προβλέπει η νέα τροπολογία λοιπόν; Πως επιτρέπεται στους
δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα (πχ σε μια κοινωφελή επι-
χείρηση αθλητισμού του δήμου) να … επιχορηγούν τις λειτουργι-
κές ανάγκες νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας (καλά ακού-
σατε!) που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Τι μπορούν
να επιχορηγούν; Μα, τα πάντα! Αγορά ιατρικών  μηχανημάτων
και υλικού (δηλαδή τομογράφους και αντιδραστήρια;), τεχνικά
έργα (ας πούμε κατασκευή νέων πτερύγων!), καύσιμα κλπ. Μάλι-
στα προβλέπει πως οι επιχορηγήσεις θα δίνονται από τους δημο-
τικούς προϋπολογισμούς. Οπότε αυτό που αναρωτιέται ο μέσος
πολίτης είναι : μα να υπάρχει τόσο απλή λύση στη χρηματοδότηση
της δημόσιας υγείας  και μέχρι σήμερα να μη σκεφτεί κάποια κυ-
βέρνηση να την εφαρμόσει; Να, όμως που βρέθηκε. Η αλήθεια εί-
ναι πως οι δήμοι της χώρας είχαν μέχρι σήμερα ένα τεράστιο ζήτη-
μα που να διαθέσουν τα “υπέρογκα διαθέσιμά” τους. Πλέον με την
προτεινόμενη τροπολογία δίνεται μια διέξοδος στην αξιοποίηση
των χρημάτων και   επιτέλους μια λύση στην εξυγίανση του συστή-
ματος των δημόσιων νοσοκομείων.

Πραγματικά σκέφτεται ο μέσος αναγνώστης αυτής της είδησης
ποια είναι η λογική μιας τέτοιας τροπολογίας. Κανείς δεν ενημέ-
ρωσε τους συντάκτες της για τη δεινή οικονομική κατάσταση των
δήμων της χώρας; Για δήμους που δεν έχουν πετρέλαιο για τη θέρ-
μανση των κτιρίων τους, που έχουν απλήρωτους υπαλλήλους,
που είναι ένα βήμα πριν από την στάση πληρωμών; Δεν γνωρίζει
το επιτελείο που ενέκρινε την τροπολογία πως οι δήμοι δίνουν
έναν αγώνα επιβίωσης; Πως τους έχουν μεταφέρει δεκάδες αρμο-
διότητες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν χωρίς μέσα,
χρήματα και προσωπικό; Ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε πως πε-
ρισσεύουν χρήματα για την ενίσχυση των νοσοκομείων; Και τι
νόημα έχει να νομοθετείς μια δυνατότητα όταν δεν υπάρχει καμία
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί; Είναι περιττό βέβαια να σημει-
ώσω πως και αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία έγινε χωρίς καμία
προηγούμενη θεσμική συνεννόηση. Απλά ξημέρωσε μια μέρα
που κάποιοι θεώρησαν λογικό να … επιτρέψουν (λες και εκεί ήταν
το θέμα) στους δήμους να μεταφέρουν 5-6 εκατομμύρια ευρώ κά-
θε μήνα στο νοσοκομείο της περιοχής τους!

Αυτό όμως που εντυπωσιάζει είναι η έκθεση αξιολόγησης των συ-
νεπειών της προτεινόμενης ρύθμισης στην οποία αναφέρεται πως
η ανάγκη είναι επιτακτική γιατί με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί
η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας!
Δηλαδή καλεί τους δήμους να αναλάβουν μια τυπική και ουσιαστι-
κή υποχρέωση του κράτους! Άρα εφόσον οι δήμοι δεν μπορούν,
πάει περίπατο η … εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων.

Είναι φανερό πως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στην ικανότητα
της σύγχρονης πολιτείας να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υπο-
χρεώσεις της. Υπάρχουν νομοθετήματα που εκφράζουν ελπίδα και
άλλα που δείχνουν απόγνωση. Και αυτή η τροπολογία ανήκει στα
δεύτερα.  Αν οι δήμοι αναλάβουν την εκπαίδευση, την υγεία, το
περιβάλλον, την ανάπτυξη, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του κρά-
τους; Ποια ευθύνη μένει να έχει απέναντι στους πολίτες; Με τρο-
πολογίες σαν και αυτές τίποτε δεν μπορεί να γίνει καλύτερο. Και το
χειρότερο: όταν κανείς προτείνει τέτοιες λύσεις, σημαίνει πως δεν
έχει λύσεις.

*Ο κ. Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος  Πυλαίας-Χορτιάτη και
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ

Γενικό Νοσοκομείο… 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη!

του Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη* 

#Εντός του 2016 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης σε πέντε περιοχές, που είτε είναι ήδη

ενταγμένες σε αυτό είτε πρόκειται να συνδεθούν για πρώτη φορά. Παράλληλα,
σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι τιμές του φυσικού αερίου στη
Θεσσαλονίκη είναι μειωμένες κατά 21,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015,
συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων. "Αναγνωρίζοντας τη ζήτηση για τη
χρήση φυσικού αερίου και παρά την σημαντική οικονομική ύφεση, υλοποιείται
σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα,
πραγματοποιώντας επεκτάσεις δικτύου σε υφιστάμενες καθώς και σε νέες
περιοχές. Συγκεκριμένα το δίκτυο επεκτείνεται στις περιοχές της Σίνδου, των
Πεύκων, των Νέων Επιβατών, στην περιοχή της Νικόπολης (Δήμος
Σταυρούπολης) και στα Διαβατά, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει"
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.



n
Προπηλακισμός; Ποιος προπηλακισμός;
«Το κλίμα ήταν μια διάθεση των βουλευτών

να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών…»
δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεμιστοκλής
Μουμουλίδης για όσα συνέβησαν στην Κοζάνη
προσθέτοντας «δεν είχαμε καθόλου δύσκολες
ώρες. Υπήρξε μια… ένταση στο χώρο της
συνέντευξης. Κυριαρχεί το θέμα του
προπηλακισμού… Για περισσότερες από 2,5
ώρες συμμετείχε μια πολυμελή αντιπροσωπεία
αγροτών σε ήρεμο διάλογο. Αυτή την είδηση την
αντικατέστησαν με την είδηση για
προπηλακισμό. Δεν γνωρίζω τι έγινε. Εγώ τα
ξέρω όπως σας τα αναφέρω. Αυτή είναι η...
πραγματικότητα» Οι τηλεοράσεις δείχνουν...
φανταστικά πλάνα;;;

n
Η ταπεινότητα του και η… Βαβυλωνία! Σε
ερώτηση σχετικά με τα σενάρια των

παράλογων δημοσιονομικών αιτημάτων-μέτρων
του κ. Τόμσεν και του ΔΝΤ ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος
Τριανταφυλλίδης υποστήριξε, μιλώντας σε
ραδιοφωνικό σταθμό, με ιδιαίτερο στόμφο ότι
«Τον περασμένο Αύγουστο υπογράψαμε
Συμφωνία. Δεν υπογράψαμε παράδοση άνευ
όρων» Ταυτόχρονα ζήτησε, «Επιτέλους να

σταματήσει αυτή η «Βαβυλωνία», ο ένας να λέει
μαύρο, ο άλλος να καταλαβαίνει άσπρο. Ένας
διάλογος κωφών, παράλληλοι μονόλογοι που
δεν οδηγούν πουθενά. Η ταπεινότητά μου
προτείνει δημόσια να καθίσουμε τρεις μέρες, όχι
μία  συνεδρίαση, τρεις συνεδριάσεις, πρόσωπο
με πρόσωπο, αντί να συζητάμε μέσα από τα
τηλεοπτικά παράθυρα». Πιθανότατα ο
δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 θα έχει ξεχάσει
την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει
στα… παράθυρα πριν από την ε ίσοδο του
στη Βουλή!

n
Πρόκειται για μια κατάσταση…
οικογενειακή! Αναφερόμαστε σε πολιτικό

άνδρα της Βόρειας Ελλάδας ο οποίος το
τελευταίο διάστημα απασχολεί με τους…
συγγενείς και το σόι του, τα  πολιτιστικά
«πηγαδάκια» της Βόρειας Ελλάδας. Εκείνος ένα
από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της κεντρικής
πολιτικής σκηνής. Ο γιος του υπεύθυνος
καταστήματος εστίασης σε χώρο πολιτισμού, τον
οποίο… διευθύνει η πεθερά του! Η… πεθερά
μάλιστα, μαθαίνουμε πως ζήτησε από άλλη…
εκπρόσωπο του πνεύματος στην Βόρεια Ελλάδα
να μεσολαβήσει προκειμένου να προσληφθεί η
κόρη της στον φορέα που διευθύνει η τελευταία! 

Karfitsa_#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

«Λέγε ό,τι θες, λέγε…»! Θύελλα αντιδρά-

σεων έχουν προκαλέσει για άλλη μια φορά οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Θεσ-

σαλονίκης, Άνθιμου. Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Μητρόπολη και στην

οποία μίλησε ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης ο κκ. Άνθιμος τάχθηκε κατά

της δημιουργίας στρατοπέδων προσφύγων στον νομό. «Είμαστε συναισθηματι-

κοί άνθρωποι εμείς οι Έλληνες, η ψυχή μας συνυποφέρει, όλα τα θέματα όμως

έχουν όρια, θα πρέπει να φύγουμε εμείς για έρθουν να κατοικήσουν άλλοι;» διε-

ρωτήθηκε μεταξύ άλλων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι: Παναγιώτης

Ψωμιάδης, Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Στέλιος Παπαθεμελής και ο τραγουδι-

στής… Βασίλης Καρράς, γνωστός για τη «συμπάθεια» που τρέφει για τον δήμαρ-

χο Μπουτάρη.
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Στη δυτική Θεσσαλονίκη, είδαμε πρόσφατα «αγανακτισμέ-
νους κατοίκους» να αντιδρούν ενάντια στη δημιουργία χώ-
ρου φιλοξενίας προσφύγων προς μετεγκατάσταση σε
πρώην στρατόπεδο κοντά στη Σίνδο. Η περιοχή τους, περι-
βαλλοντικά, μορφωτικά και κοινωνικά υποβαθμισμένη, πα-
ρείχε τις ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία πυρήνων
ακροδεξιάς σκέψης σε μερίδα των παλιών κατοίκων, την
οποία ενστερνίστηκαν γρήγορα αρκετοί νεότεροι, με στόχο
την ενσωμάτωσή τους στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.
Έτσι, οι νηφάλιες φωνές πνίγονται ανάμεσα στις κραυγές
και το σύνθημα που φαίνεται να επικρατεί είναι το «έξω οι
ξένοι», ενώ οι δήμαρχοι που πρωτοστατούν στις διαμαρτυ-
ρίες, αλληλοτροφοδοτούνται με αυτές ακριβώς τις φοβικές
τάσεις της τοπικής κοινωνίας τους. 

Η ακροδεξιά έχει μια καλά οργανωμένη στρατηγική, για να
εξαπλώνει το δηλητήριο της. Ένα από τα εργαλεία της είναι
οι εκστρατείες κατά των χώρων φιλοξενίας
μεταναστών/προσφύγων. Στις αρχές της δεκαετίας του '90,
η Γερμανία είχε συγκλονιστεί από το κύμα επιθέσεων σε τέ-
τοιους χώρους από νεοναζί, όπου κυριολεκτικά έκαιγαν
ζωντανές οικογένειες ολόκληρες. Οι Έλληνες νεοναζί ακο-
λουθούν το ίδιο σχέδιο, με στόχο να κεφαλαιοποιήσουν πο-
λιτικά την αντίδραση που προκαλεί η άγνοια, ο φόβος ή η
μισαλλοδοξία τμήματος της κοινωνίας μπροστά σε τέτοιες
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σαν να το περίμεναν από καιρό,
τους είδαμε, μάλιστα, να μεταφέρουν «ακτιβιστές» και άφθο-
νο μίσος, δίπλα στους ντόπιους που η έλλειψη ενημέρωσης
για το τι θα γίνει στη γειτονιά τους, τους έχει κάνει εύκολα
θύματα του φόβου. 

Το μόνο «επιχείρημα» όσων αντιδρούν στην μετατροπή του
πρώην στρατοπέδου, το οποίο δεν ανήκει στη γνήσια νεο-
ναζιστική ατζέντα, είναι πως η συσσώρευση πολλών αν-
θρώπων σε υποχρεωτικά κοινοβιακή διαβίωση μπορεί να
δημιουργήσει συνθήκες γκέτο, ιδίως αν, λόγω της ευρωπαϊ-
κής γραφειοκρατίας, η παραμονή τους εκεί παραταθεί πέ-
ραν του «επίσημου» ορίου. Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα εμ-
πειρία από το ελληνικό κράτος (βλ. Αμυγδαλέζα) μάλλον εν-
τείνει παρά διασκεδάζει αυτούς τους φόβους. Εδώ ακριβώς
έρχεται η ευθύνη της κοινωνίας, τοπικής, αλλά και ευρύτε-
ρης: ταυτόχρονα με τη διαφωνία μας με τις ευρωπαϊκές πο-
λιτικές για την υποδοχή και τη φιλοξενία των προσφύγων,
είναι στο χέρι μας να φροντίσουμε οι πρόσφυγες να φιλοξε-
νηθούν με αξιοπρέπεια, τα παιδιά τους να παίζουν και να
μαθαίνουν μαζί με τα δικά μας και ο χώρος να λειτουργήσει
πραγματικά ανοιχτός. Ας μην αφήσουμε όσους επενδύουν
στο φόβο και το μίσος να κερδίσουν έδαφος στην κοινωνία.
Κλειδί για την κοινωνική ειρήνη που τόσο αποζητά η τοπική
κοινωνία, είναι να αγκαλιάσουμε και να μην φοβηθούμε.

Υ.Γ. Άσυλο σημαίνει καταφύγιο στους κυνηγημένους αν-
θρώπους και ιδέες. Στην αρχαιότητα, άσυλο παρείχαν
οι Ναοί και στα νεότερα χρόνια τα Πανεπιστήμια. Όταν
πνευματικοί φορείς, όπως η μητρόπολη Θεσσαλονί-
κης και η Πρυτανεία του ΠΑΜΑΚ, αντί να έχουν φτιά-
ξει μια ομπρέλα προστασίας για τους πρόσφυγες, ανα-
κοινώνουν πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι, αυτό είναι
μια σοβαρή ένδειξη πως το ρατσιστικό δηλητήριο είναι
παντού και αυτές τις μέρες ξεχύνεται με ορμή. Απαιτεί-
ται συνολική εγρήγορση κι όχι επιλεκτικές εξάρσεις.

*Η κ. Ιωαννίδου είναι δημοτική σύμβουλος
Θεσσαλονίκης 

Άσυλο σημαίνει 
καταφύγιο… ανθρώπων 

και ιδεών 

της Ελεάννας 

Ιωαννίδου*



n
Με τον φίλο του (και στο παρελθόν…  μάρτυρα
υπεράσπισης στα δικαστήρια που είχε για τα

περίφημα 45άρια) Προκόπη Παυλόπουλο  τα είπε ο
πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο κ. Ψωμιάδης συνάντησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Αθήνα στο κοιμητήριο
όπου έγινε η κηδεία του πατέρα του προέδρου των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνου Καμμένου. Ο κ.
Ψωμιάδης για άλλη μια φορά βρήκε ευκαιρία να ρίξει
τα… βέλη του κατά του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά. Αναφερόμενος στο ήθος του πατέρα του
προέδρου των ΑΝΕΛ έγραψε στο facebook: «Αυτόν τον
αγωνιστή κάποιες σκοτεινές δυνάμεις την εποχή της
διακυβέρνησης Σαμαρά θέλησαν να τον εξοντώσουν,
κοινωνικά και οικονομικά. Ας τους κρίνει ο Θεός». Την
ίδια ώρα, ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας κάλεσε τον αντιπρόεδρο της ΝΔ,
Άδωνι Γεωργιάδη να… χαλαρώσει την γραβάτα
του για να βρει πάλι τον εαυτό και τη… δυναμική
του! 

n
Τουλάχιστον… εντύπωση προκαλεί η πρόσφατη
συμπεριφορά αυτοδιοικητικού παράγοντα της

Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε κατάσταση μέθης
(όπως αναφέρουν στην Karfitsa αυτόπτες μάρτυρες)
επισκέφτηκε το χώρο του πρώην στρατοπέδου
«Αναγνωστόπουλου» που προορίζεται για στρατόπεδο
μετεγκατάστασης προσφύγων. Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές το συγκεκριμένο στέλεχος
διοίκησης δήμου -που αντιδρά στη δημιουργία του
στρατοπέδου στην περιοχή- εμφανίστηκε γύρω στις 4 τα
ξημερώματα στο στρατόπεδο,

φώναζε και επιτέθηκε λεκτικά στους άνδρες της
διμοιρίας των ΜΑΤ φυλάσσουν το χώρο. Οι άνδρες
θεωρώντας πως θα δεχτούν επίθεση έβαλαν τα…
κράνη τους. Όταν όμως αντιλήφθηκαν πως τον
συγκεκριμένο αυτοδιοικητικό παράγοντα δεν ακολουθεί
κανείς… από τους κατοίκους που βρίσκονται έξω από το
στρατόπεδο έκαναν σαν να μη συνέβη τίποτα! (Ναι
υπάρχει και σχετικό video που… εκθέτει τον αιρετό της
Θεσσαλονίκης)

n
Βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης… χαλαρά! Ο
λόγος για τον πρώην υπουργό και βουλευτή της

Νέας Δημοκρατίας Α’ Θεσσαλονίκης, Σταύρο Καλαφάτη
ο οποίος το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου
περπάτησε στο κέντρο της πόλης χεράκι χεράκι με την
σύζυγό του Βίκυ. Ο κ. Καλαφάτης έκανε… αυτοψία στα
στραβά και τα ανάποδα του δήμου Μπουτάρη, στον
οποίο κατέχει τη θέση του επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης. Υποθέτουμε ότι στην… περατσάδα του
από την πλατεία Αριστοτέλους θα βρήκε αρκετά…
στραβά και τον γνωστό… καστανά. 

n
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε για συνεργάτη
στα ζητήματα που σχετίζονται με τη Βόρεια Ελλάδα

έναν… Σαμαρικό! Ο λόγος για τον Αντώνη Οικονόμου ο
οποίος εδώ και λίγες ημέρες ανέλαβε χρέη συμβούλου
του νέου προέδρου της ΝΔ για ζητήματα Μακεδονίας
και Θράκης. Ο κ. Οικονόμου μάλιστα θα έχει και
αυξημένες αρμοδιότητες στο… δρόμο για το συνέδριο
του Απριλίου αλλά και στις προσυνεδριακές
διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονόμου
διετέλεσε επί πρωθυπουργίας Σαμαρά, ειδικός

γραμματέας στο
υπουργείο Άμυνας με
υπουργούς τον Πάνο
Παναγιωτόπουλο και
τον Δημήτρη
Αβραμόπουλο. ΥΓ: Ο
κ. Οικονόμου είναι
προσωπικός φίλος
του Αντώνη Σαμαρά
από τα χρόνια της
Πολιτικής Άνοιξης.
Πρόσφατα
παντρεύτηκε την κ.

Ελένη Ζαφειρίου, πρώην σύζυγο του βουλευτή Α’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Κώστα Γκιουλέκα.

n
Κινήσεις για τον… τόπο του, τη Β’ Περιφέρεια
Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε πως κάνει ο πολιτευτής

του «Ποταμιού» και γνωστός επιχειρηματίας Νίκος
Νυφούδης. Το τελευταίο διάστημα ο κ. Νυφούδης, ο
οποίος εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται
επιχειρηματικά στο Λονδίνο έχει ξεκινήσει διεργασίες,
ώστε όλο και περισσότερα προϊόντα, όπως είναι τα…
τρίγωνα Πανοράματος και το τυρί Σοχού να
συμπεριληφθούν στη λίστα των Τοπικών Προϊόντων
Εγνωσμένης Ποιότητας! Ο ίδιος και οι συνεργάτες του
εκτιμούν πως με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα της
επαρχίας Θεσσαλονίκης θα αποκτήσουν υπεραξία και
θα μπορούν να πωλούνται ακριβότερα στα ράφια των
ευρωπαϊκών και όχι μόνο ντελικατέσεν! 

n
Οι δυο τους είναι αχώριστοι! Αναφερόμαστε στη
βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας από την Α’

Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη και τον σύντροφό της
τραγουδιστή Λούκα Γιώρκα. Τους εντοπίσαμε πρόσφατα
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» όπου η
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου
πραγματοποίησε σχετική εκδήλωση Οι δυο τους
κράτησαν τα προσχήματα και με το παραπάνω! Δεν
έφτασαν μαζί στο χώρο, ούτε κάθισαν δίπλα δίπλα.
Τους είδαμε πάντως να γράφουν συνεχώς στα κινητά
τους. Μάλλον, ως μικρά και ερωτευμένα παιδιά,
αντάλλαζαν μηνύματα… 

n
Και πρώην υπουργοί κατέβηκαν στις πλατείες και
τις πορείες της… γραβάτας! Ο λόγος για τον Γιώργο

Ορφανό ο οποίος παρέα με τους συναδέλφους του
πολιτικούς μηχανικούς διαδήλωσε ενάντια στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις προωθούμενες
αλλαγές που αυτή επιχειρεί στο ασφαλιστικό σύστημα.
Ο κ. Ορφανός και έξω από το… πρώην σπίτι του
διαδήλωσε (υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης) και την
γραβάτα του ήταν έτοιμος να κρεμάσει και στις σχετικές
συναντήσεις των εκπροσώπων του κλάδου στο ΤΤΕ
πήγε. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δηλώνει ενεργός και
αυτό το διάστημα επεξεργάζεται τις προτάσεις που θα
καταθέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει του
συνεδρίου της ΝΔ τον προσεχή Απρίλιο. 
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«Ήταν να μην 
βάλει την πρώτη του… 

γραβάτα! Τώρα ποιος θα του την
βγάλει;» Αυτό αναρωτιούνται μετα-
ξύ άλλων οι στενοί συνεργάτες του
Γιάννη Μπουτάρη. Ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης αρέσκεται πλεον
στην… επίσημη εμφάνιση και τις

τιράντες αντικατέστησαν τα ακριβά
παπιγιόν και τα σταράκια  τα πα-
πούτσια… λουστρίνι! (Στη φωτο-

γραφία ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
σε βραδινή του έξοδο με γνωστή

σχεδιάστρια της πόλης). 

SMS: Μην εκπλαγείτε εάν

στις επόμενες εκλογές ο

πρόεδρος του Χριστιανοδη-

μοκρατικού Κόμματος Ελ-

λάδας και ανεξάρτητος βου-

λευτής, Νίκος Νικολόπου-

λος ανακοινώσει τη συνερ-

γασία του κόμματός του με

τον ΛΑΟΣ του Γιώργου Κα-

ρατζαφέρη. Συνεργάτες μά-

λιστα του πρώην βουλευτή

των ΑΝΕΛ εκτιμούν πως εάν

η κυβέρνηση προχωρήσει σε

αλλαγή του εκλογικού νό-

μου τότε είναι… δεδομένη η

είσοδός του στην επόμενη

Βουλή! Με άλλα λόγια, οι

καλοί δεν χάνονται…
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n
Στον τοίχο στήνει Τσίπρα και Καμμένο η
Θεσσαλονικιά ευρωβουλευτής της «Ελιάς», Εύα

Καϊλή μαζί με τον συνάδελφό της Νίκο Ανδρουλάκη.
Κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υπέβαλαν στον
Ευρωπαίο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί. Οι δυο Έλληνες
ευρωβουλευτές τον ρώτησαν για ποιο λόγο η Κομισιόν
επέμεινε στην αύξηση του φόρου της ιδιωτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έμειναν έκπληκτοι δε, όταν
τον άκουσαν να λέει ότι τη σχετική απόφαση έλαβαν οι
κυβερνώντες στην Ελλάδα. «Ποτέ δεν ζήτησε η Επιτροπή
από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για
τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση»
ήταν η απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών Πιέρ
Μοσκοβισί στην Εύα Καϊλή και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Σε σχετική ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι της «Ελιάς»
αναφέρουν: «Η απάντηση εκθέτει και πάλι τη κυβέρνηση
στο ζήτημα που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις πριν
λίγο καιρό και αναδεικνύει τον πλημμελή φορολογικό
προγραμματισμό της αλλά και την έλλειψη της
κοινωνικής της ευαισθησίας καθώς στη κατηγορία της
ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται μόνο τα
ιδιωτικά σχολεία αλλά και οι τεχνικές σχολές, τα
ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και η ενισχυτική
διδασκαλία, που αφορούν όλες τις οικογένειας και όχι
μόνο τους προνομιούχους». 

n
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής
Θεσσαλονίκης του ιδίου κόμματος, Σπύρος Βούγιας

αναμένεται και επίσημα να ανακοινώσει την…

μεταγραφή του στο «Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη
και στην Α΄Θεσσαλονίκης Το «φλερτ» έχει ξεκινήσει εδώ
και καιρό αλλά ο γάμος αναμένεται να οριστικοποιηθεί
στο συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα που θα
πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Βούγιας,
σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζει… βαλίτσες για να
κατηφορίσει παρέα με τον κουμπάρο του και συνεργάτης
του (πολιτευτή επίσης του Ποταμιού στη
Β΄Θεσσαλονίκης Νίκο Νυφούδη. Δηλαδή αν κερδίσει
στην Α Θεσσαλονίκης ο πρώτος, και στη Β΄ ο δεύτερος ο
νομός Θεσσαλονίκης θα εκπροσωπείται από...
κουμπάρους!

n
Σε… αναμμένα κάρβουνα κάθονται στο δήμο
Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει

τις… υποσχέσεις της για υπογραφή των σχετικών κοινών
υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα…
αποδεσμευτούν τα χρήματα του κεντρικού δήμου που
προορίζονται για το χρέος του ελλείμματος από το
σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Εάν καθυστερήσει κι άλλο ο
Τσίπρας, τότε ο Μπουτάρης θα έχει… πρόβλημα!
Πιθανότατα να ζητήσει παρέμβαση του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κ. Μητσοτάκη τον οποίο και
προεκλογικά υποστήριξε με δημόσιες δηλώσεις του!

Απορία: Με έκπληξή  διαβάσαμε ανακοίνωση
του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης το οποίο
μας ενημέρωνε ότι η υφυπουργός Μαρία Κόλ-
λια Τσαρουχά έστειλε… συλλυπητήρια επιστο-
λή στον υπουργό Άμυνας και Πρόεδρό της,

Πάνο Καμμένο για τον χαμό του πατέρα της.
«Ο Ηλίας Καμμένος ήταν για όλους μας πατέ-
ρας, μας αντιμετώπιζε σαν δικά του παιδιά, και
με αυτόν τον τρόπο θα τον τιμώ και θα τον θυ-
μάμαι πάντοτε και εγώ. Ο πανάγαθος Θεός ας
δεχτεί κοντά του την ψυχή του» αναφέρει μετα-
ξύ άλλων η κ. Τσαρουχά στην επιστολή της.
Αλήθεια, η βουλευτής Σερρών δεν ήταν εκείνη
που είχε τονίσει στην πρώτη τελετή παράδοσης
παραλαβής στο Διοικητήριο ότι δεν θα πιάσει
στασίδι στα τηλεοπτικά παράθυρα και θα απα-
σχολεί τα ΜΜΕ με τα… απολύτως απαραίτητα;

n
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πολιτευτής
της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου με αφορμή

όλα όσα νομοθέτησε ή σκοπεύει να νομοθετήσει η
κυβέρνηση. Σύμφωνα με την γνωστή δικηγόρο «οι
πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στον ένα
χρόνο που κυβερνά τη χώρα οδηγούν σε πλήρη
κατάρρευση την αγορά εργασίας.  Αυτό αποδεικνύεται
από τα επίσημα στοιχεία που κατέγραψε το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας για το 2015». «Η εξέλιξη αυτή,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξήθηκαν κυρίως οι
μικρές επιχειρήσεις, δείχνει ότι η κρίση στην αγορά και
στην απασχόληση συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το
2015. Δυστυχώς, η κυβέρνηση «της πρώτης φοράς
Αριστερά» έχει γίνει ο καθρέφτης της εργασιακής
δουλείας και του εκμαυλισμού των εργασιακών
δικαιωμάτων» υποστήριξε η κ. Ευθυμίου.

Περισσότερη αστυνόμευση στην Νέα πα-
ραλία Θεσσαλονίκης ζητούν μέσω… των
social media οι Θεσσαλονικείς! Αφορμή
στάθηκε η καταστροφή του γλυπτού το
«Φεγγάρι στην Ακτή» του καλλιτέχνη Παύ-
λου Βασιλειάδη το βράδυ της περασμένης
Παρασκευής. Επισκέπτες της παραλίας αλ-
λά και οι αρχιτέκτονές της, Πρόδρομος Νι-
κηφορίδης και Μπερντάρντ Κουόμο δεν
πίστευαν στα μάτια τους την επομένη το
πρωί όταν είδαν το γνωστό σε όλους…
φεγγαράκι να μην φέγγει άλλο πια! Αγανα-
κτισμένος ο κ. Νικηφορίδης «ανέβασε» τη
σχετική φωτογραφία στο facebook σημει-
ώνοντας χαρακτηριστικά: «Θεσσαλονί-
κη… ανοχύρωτη πόλη». Υπενθυμίζεται
πως είναι η δεύτερη φορά που βάνδαλοι
«χτυπούν» το συγκεκριμένο γλυπτό. Την
πρώτη φορά επιχείρησαν να το ρίξουν
στον Θερμαϊκό Κόλπο στο ύψος του Μακε-
δονίας Παλλάς, ωστόσο οι δράστες έγιναν
αντιληπτοί και το έργο… σώθηκε προς
στιγμήν! Δεν είχε την ίδια τύχη και αυτή τη
φορά. Τώρα, ο δήμος ψάχνει δύτες που θα
το βγάλουν από τον βυθό του Θερμαϊκού.
(βλ φωτο Σάββα Αυγητίδη πριν το… εξα-
φανίσουν)



Σήκωσε… μανίκια ο Θεόδωρος Καράογλου κι έπιασε δουλειά. Ο αρμόδιος Τομεάρ-χης της Νέας Δημοκρατίας για ζητήματα Μακεδονίας και Θράκης συνεδρίασε με τουςσυνεργάτες του στην Μητροπολίτου Ιωσήφ και παρουσία του Μάκη Βορίδη. Στηνσύντομη τοποθέτησή του ο κ. Καράογλου χαρακτήρισε «αντιπροσωπευτική» τη σύν-θεση του Τομέα και επισήμανε πως «σε αυτήν την εθελοντική ομάδα εργασίας κατα-θέτουμε χρόνο, σκέψεις και προσφορά, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι την επόμενηημέρα στην περίπτωση που δρομολογηθούν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις», σημει-ώνοντας ότι «μπροστά μας έχουμε ένα σημαντικό έργο να επιτελέσουμε, με σκοπό νακαταστήσουμε το ΥΜΑΘ σημείο αναφοράς διοικητικής αποκέντρωσης και παραγω-γικής ανάπτυξης». Προανήγγειλε δε, ότι ανάλογες συνεδριάσεις θα πραγματοποι-ηθούν και σε άλλες περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη συνάντη-ση κράτησε τρεις ώρες και μάλλον ήταν για... προθέρμανση πολιτικών "μαραθώ-νιων".
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Η προσφυγική κρίση δε μπορεί να αντιμετωπισθεί
παρά μόνο σε συνεργασία με τους εταίρους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει να βρούμε απαν-
τήσεις, όλοι μαζί, πρώτα εντός της ΕΕ και μετά με
τους γείτονες και τους συμμάχους. Πρέπει γρήγορα
να γίνει μία συζήτηση και να καταλήξουμε σε μία Ευ-
ρωπαϊκή πολιτική, αφού απαντήσουμε όλοι μαζί σε
κάποια ερωτήματα:
1.Ποιος είναι ο στόχος μας; Τί θέλουμε τελικά ως ΕΕ;
Διότι δεν χαράζεις πολιτική αν δεν ξέρεις τι θέλεις…
2.Τι συμφέρει, αλλά και τι θεωρούμε σωστό ως Ευ-
ρωπαίοι;
3.Ποια είναι τα συμφωνηθέντα με την Τουρκία; Τα
τηρεί;
4.Πώς θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο θέμα στο μέλλον,
ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι θα έχουμε και άλλες
συγκρούσεις, αλλά και περιβαλλοντικούς πρόσφυ-
γες για πολλά χρόνια στο μέλλον;
5.Μπορεί η ΕΕ να διεθνοποιήσει το ζήτημα, για πα-
ράδειγμα, με μία διεθνή συνδιάσκεψη για τους πρό-
σφυγες και για την οικονομική ενίσχυση της ΥΑ;

Όσον αφορά την Ελλάδα, αφού τηρηθούν τα συμ-
φωνηθέντα και από την ΕΕ και από εμάς, πρέ-
πει:
1.να προβληθεί διεθνώς το Ελληνικό, δηλαδή το αν-
θρωπιστικό μοντέλο αντιμετώπισης του προσφυγι-
κού.
2.να εκτιμηθούν και να γνωστοποιηθούν οι ανάγκες
και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε και να ζητη-
θεί περαιτέρω τεχνική βοήθεια.
3.να προβληθεί το άμεσο κόστος για την Ελλάδα,
που, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσει του Διοικητή
της ΤτΕ, είναι ήδη 700 εκ., αλλά και να υπολογισθεί
και το έμμεσο.
4.να παρακολουθείται συστηματικά η εφαρμογή των
συμφωνηθέντων εκ μέρους της δύναμης του ΝΑΤΟ,
αλλά και της FRONTEX.
5.να προταθεί στους γείτονες βοήθεια από την
FRONTEX και το Λιμενικό μας στις τουρκικές ακτές.
6.να προταθεί η απευθείας μετακίνηση προσφύγων
από την Τουρκία στα κράτη υποδοχής.
7.να ενταθεί το κυνήγι των δουλεμπόρων, να επι-
βληθούν παραδειγματικές ποινές και να δημοσιο-
ποιηθούν.
8.να οργανωθούν οι υπηρεσίες στα νησιά και να
υπάρξει καταγραφή ακόμη και με βιομετρικά στοι-
χεία.
9.να δημιουργήσει η Ελλάδα παρατηρητήριο τήρη-
σης των συμφωνηθέντων από την Τουρκία και ανά-
λογη δημοσιοποίηση. 
10.να βελτιωθεί η πληροφόρηση ως προς την κατά-
σταση και τον αριθμό των προσφύγων στην απέναντι
ακτή, σε συνεργασία και με διεθνείς οργανισμούς.

Τα περισσότερα από αυτά πρέπει να γίνουν πάρα
πολύ γρήγορα, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ελλάδα. Η
άνοιξη σχεδόν έφθασε και εκατοντάδες χιλιάδες πε-
ριμένουν στη Μικρά Ασία για να περάσουν απέναν-
τι.

* Ο κ. Κουσκουβέλης είναι Καθηγητής Διεθνών
Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρώην
Πρύτανης, κάτοχος της Έδρας ΓΕΕΘΑ στις 
Στρατηγικές Σπουδές «Θουκυδίδης».

Η αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης

του Ηλία 
Κουσκουβέλη*

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τακέντρα μετεγκατάστασης προσφύγων στη Θεσσαλο-νίκη έστειλε ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απ.Τζιτζικώστας. Στην επιστολή επισημαίνει την πρότα-ση της Περιφέρειας για τη δημιουργία κέντρου με-τεγκατάστασης προσφύγων σε τμήμα του στρατοπέ-δου 561 Τ.Π. στη Θέρμη, με την οποία συμφωνούντόσο οι Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, όσο καιο Δήμος Θέρμης, ενώ αναφέρει και τους λόγους γιατους οποίους δεν θεωρεί κατάλληλους για την ανάπτυξηκέντρων μετεγκατάστασης τους χώρους του στρατοπέδου«Αναγνωστοπούλου» (1090) στα Διαβατά και του Λιμανιού τηςΘεσσαλονίκης.  «Η Αποθήκη 9 στο Λιμένα πρώτον, δεν διαθέτει τις κατάλληλεςυποδομές και συνθήκες για τη μετεγκατάσταση προσφύγων και δεύτερον, δυσχε-ραίνει τις προσπάθειες που καταβάλουμε μεθοδικά και συντονισμένα όλοι οι φο-ρείς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και τα Επιμελητήριατης περιοχής για την περαιτέρω αξιοποίηση του Λιμένα και την προώθηση τουτουριστικού μας προϊόντος και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που αποτε-λεί κύρια πηγή εσόδων της τοπικής και εθνικής μας οικονομίας. Ταυτόχρονα, κρί-νουμε ως ακατάλληλο και δια αυτού του λόγου ως μη επιλέξιμο το στρατόπεδο‘Αναγνωστοπούλου’ στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της μη σύμφωνης γνώ-μης της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράστηκε από τους πολίτες και τις αρχέςτης περιοχής». Επισης προσθέτει: «αντιλαμβανόμαστε όλοι την ανάγκη η χώρα μαςνα τηρήσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ει-δικά όταν διακυβεύεται η σχέση της με τη συνθήκη Σένγκεν. Θεωρώ όμως επιει-κώς απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήρθε στην περιοχή μας με τη λογική«αποφασίζουμε και διατάζουμε» και υπέδειξε εκείνη χώρο για τη δημιουργία κέν-τρου μετεγκατάστασης προσφύγων, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την τοπι-κή κοινωνία, χωρίς να πάρει τη γνώμη των Δήμων και της Περιφέρειας. Μπορεί ηΑυτοδιοίκηση να μην έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες στο προσφυγικό, αλλάέχει λόγο για τον τόπο στον οποίο θα γίνει ένα τέτοιο κέντρο…

«Άκουσα 
ανεύθυνες προτάσεις
που αν υλοποιηθούν

oι προσπάθειες 
για τουρισμό θα 
ακυρωθούν!»



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Κύριε Γεωργιάδη, η κοινωνία «βράζει». Τρακτέρ στο Σύνταγμα και τον Λευκό Πύργο, οι
αγρότες κυνηγούν με τις… γκλίτσες τους άνδρες των ΜΑΤ και η χώρα κινδυνεύει με έξοδο
από τη συνθήκη Σένγκεν. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξουν και χειρότερα και εάν ναι, ποια
είναι αυτά; 

Ναι. Φοβάμαι ότι μπορούμε να βρεθούμε τελείως εκτός ελέγχου καθώς έχουμε μια εντελώς ανίκα-
νη κυβέρνηση που εκτός των ιδεοληψιών της πάσχει και από απίστευτη διαχειριστική ανεπάρκεια.  

Εκλογές «βλέπετε» κι αν ναι, πότε; Θέλει η ΝΔ εκλογές;  
Η Νέα Δημοκρατία δεν ζητάει εκλογές αλλά από την άλλη η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι όσο

μένει αυτή η κυβέρνηση τόσο μεγαλύτερη ζημιά γίνεται. Εάν γίνουν εκλογές θα είμαστε έτοιμοι, αλλά
εκλογές δεν ζητάμε. 

Εάν κερδίσετε στις επόμενες εκλογές ποιο ή ποια νομοσχέδια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ θα φροντίσετε να… καταργήσετε από την πρώτη στιγμή;

Νομίζω ότι ο νόμος του κ. Παππά θα καταργηθεί την πρώτη ημέρα.  
Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η ΝΔ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ; Εάν για παρά-

δειγμα απομακρυνόταν ο κ. Τσίπρας, ποια θα ήταν η στάση σας;
Υπό καμία απολύτως προϋπόθεση. 
Ποιες προτάσεις καταθέσατε στον πρόεδρο της ΝΔ για την αλλαγή του κόμματος και έγι-

ναν δεκτές; Ποιες απορρίφθηκαν;
Αυτά θα τα πούμε στο συνέδριο του κόμματος.
Ο κ. Μητσοτάκης… κινείται για να ανοίξει την ΝΔ στο κέντρο. Υπάρχουν συζητήσεις με εν

ενεργεία βουλευτές άλλων κομμάτων (κυρίως ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι); Είναι η πόρτα της ΝΔ
ανοικτή γι’ αυτούς; 

Δεν μιλάμε με κανέναν εν ενεργεία βουλευτή κανενός κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν εμπλέκε-
ται σε τέτοιου είδους διεργασίες. Οι κινήσεις μας και οι διευρύνσεις γίνονται σε επίπεδο πολιτικών
αρχών και όχι σε επίπεδο προσωπικών συναλλαγών. 

Πρόσφατα ο κ. Ψωμιάδης σας κάλεσε να… χαλαρώσετε την γραβάτα. Τι έχει αλλάξει στην
καθημερινότητά σας (προσωπική και κοινοβουλευτική) από τη στιγμή που αναλάβατε τη θέ-
ση του αντιπροέδρου του κόμματος;

Γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αδυναμία στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ακούω με προσοχή την συμβου-
λή του. Είναι, όμως, η θέση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας λίγο διαφορετική από τη θέση
που είχα έως τώρα.

Karfitsa_#NEA_DHMOKRATIA

Η τοποθέτησή του στη θέση του ενός εκ των δυο αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρα-
τίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν εξέπληξε πολλούς. Ορισμένοι μάλιστα θεω-
ρούσαν βέβαια την αξιοποίησή του σε ένα από τα ανώτατα κομματικά πόστα μετά το
πέρας του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ και την δημόσια
στήριξή του στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. Ο νέος αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα
τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος, Άδωνις Γεωργιάδης μι-
λά στην Karfitsa. Ξεκαθαρίζει ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ
ακόμα κι αν φύγει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Γεωργιάδης υπογραμμίζει επίσης πως ο
πρώτος νόμος που θα καταργηθεί όταν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές θα είναι το πρό-
σφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο του Νίκου Παππά για τους τηλεοπτικούς σταθμούς
και απαντά στον Παναγιώτη Ψωμιάδη που του ζήτησε να… χαλαρώσει τη γραβάτα! 
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«Ο πρώτος νόμος που θα… καταργηθεί όταν
γίνουμε κυβέρνηση θα είναι του Παππά» 

-Είστε λάτρης του twitter. Εάν
έπρεπε να εξηγήσετε με μια φράση
των 140 χαρακτήρων όλα όσα
συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταί-
ες ημέρες ποια θα ήταν αυτή;  

-Ο ελληνικός λαός αυτοκτόνησε στις
25 Ιανουαρίου του 2015. 
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του Στέλιου Παπαθεμελή*

Τα γεγονότα είναι κατακλυσμιαία και απεργάζονται

την ολοκληρωτική αλλοίωση της εθνικής μας υπόστα-

σης. Με την αδρή συνέργεια των επιχωρίων εθνοαποδο-

μητών, που από καιρό επιδίδονται σε νόθευση της ταυτό-

τητάς μας και την ουσιαστικά βίαιη εμφύτευση εδώ εκα-

τοντάδων χιλιάδων Αφροασιατών μουσουλμάνων το
μέχρι πρότινος ορθόδοξο εθνικό κράτος Ελλάς με-
τασχηματίζεται σε πολυθρησκευτικό, πολυπολιτι-
σμικό, πολυεθνικό μόρφωμα.

Ορκισμένοι πολέμιοί μας: α) Οι αιμοβόροι δανειστές

σε ρόλο Σάυλωκ διψούν όλο και περισσότερο αίμα. Η θε-

ραπευτική τους αποβλέπει στην εξόντωσή μας, ή πάντως

αδιαφορεί γι’ αυτήν. Β) Οι θεσμοί και οι άρχουσες ευρω-

παϊκές κυβερνήσεις πλειοδοτούν σε σκληρότητα απέναν-

τί μας. Και τέλος, γ) Η επιστράτευση εναντίον μας του

προαιώνιου εχθρού μας, της Τουρκίας που με το πρό-

σχημα της υποτιθέμενης συμβολής της στην αντιμετώπι-

ση του προσφυγικού διευκολύνεται με αποποινικοποί-

ηση των κατάφωρων κατά Ελλάδος και Κύπρου έκνομων

δράσεών της.  Ο επιτήδειος ουδέτερος, αν και στους δύο

παγκοσμίους πολέμους ταυτίστηκε με τους ηττημένους,

κατάφερε να εισπράξει τους καρπούς της νίκης ως νικη-

τής!

Η σιδηρά χειρ της Δύσεως, το ΝΑΤΟ, στήριξε και

συγκάλυψε το κακούργημά του των «Σεπτεμβριανών» του

1955. Ο αρχηγός της CIA Άλλεν Ντάλες παρίστατο τότε

αυτοπροσώπως στα γεγονότα. Ενώ ο Κίσσινγκερ επέβλε-

ψε το 1974 την Εισβολή του Αττίλα στη Μεγαλόνησο και

έκτοτε καθοδηγούσε τον Ντενκτάς στις διάφορες φάσεις

της Κατοχής.

Ο νεοοθωμανός εκβιάζει και χορεύει τους Δυτικούς

στο ταψί χορό. Ενώπιόν του στέκονται προσοχή και ικα-

νοποιούν τους παραλογισμούς του, ενώ ο ίδιος αθετεί

όλες τις υποχρεώσεις του, ακόμη και όταν επιτυγχάνει το

μέγιστον.

Απίστευτοι οι διάλογοι Ερντογάν με Γιούνκερ και

Τουσκ στην μυστική τους συνάντηση στην Αττάλεια

(16/11/15),  που αποκάλυψε πρόσφατα το

Euro2day. Εκεί ο τούρκος απειλεί να τους στείλει

τους πρόσφυγες με λεωφορεία μέσω Βουλγαρίας και

Ελλάδος, απορρίπτει τα εφάπαξ 3 δισ.,   αξιώνει ανά

2 δισ. ετησίως, και άνοιγμα όλων των ενταξιακών

κεφαλαίων. Με «υπεροψίαν και μέθην» χλευάζει

τους συνομιλητές του με ατάκες απείρου κάλλους. Η

Τουρκία βρίσκει και κάνει, κρατώντας σε ασφυκτική

ομηρεία την Ευρώπη, η οποία ενδίδει εις πάσαν πίε-

σή της.

Η προχθεσινή επίσκεψη της καγκελαρίου στην Άγκυ-

ρα επιβεβαιώνει την άνευ όρων παράδοση της Ευρώπης.

Κατ’ εξοχήν της Γερμανίας η οποία διακατέχεται από δια-

χρονική παθολογική διάθεση υποταγής στις υπερφίαλες

απαιτήσεις του σουλτάνου. Φυσικά και πάλιν και πολλά-

κις αναλώμασι της Ελλάδος.

Η συμφωνία Μέρκελ –Νταβούτογλου νομιμοποιεί τις

παραβάσεις, παραβιάσεις και έργω προσβολές των ελλη-

νικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η απλώς ρητορική

και πάντοτε χαμηλών τόνων - για να μην ακουστεί παρα-

πέρα  - αντίδρασή μας, αντί να ανακόψει  πολλαπλασιάζει

την τουρκική προκλητικότητα.

Η συμφωνία πλήττει τον σκληρό πυρήνα των κυριαρ-

χικών μας δικαιωμάτων. Η καγκελάριος τηλεφώνησε του

πρωθυπουργού και, όπως εγράφη, αστειεύτηκε μαζί του,

θυμίζοντάς του ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρει-

ες». Για άλλη μια φορά η αντίδρασή μας υπήρξε απλώς

ρητορική, όπως άλλωστε πρόσφατα με τη μεσοβέζικη

απάντησή μας στη τουρκική Notam AO253/19-01-16

που αμφισβητεί την ελληνικότητα Ικαρίας και λοιπών

νησιών του αν. Αιγαίου(πρβλ. Κύρα Αδάμ, Τι γίνεται με

την Ικαρία; Liberal,3.2.16).

Αυτά όταν και τα μωρά του κόσμου γνωρίζουν
ότι χρηματοδότης, εκπαιδευτής και εξοπλιστής του
ISIS και αρχιδουλέμπορος των δυστυχισμένων,
από τους οποίους όμως απομυζά τεράστια κέρδη,
είναι η Τουρκία. Οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο.

Από δω και πέρα θα το κάνουν και με βούλα του ΝΑΤΟ.

Ότι δεν υπάρχουν πια ευρωπαίοι ηγέτες είναι μια θλι-

βερή διαπίστωση. Εμείς ψάχνουμε Έλληνα ηγέτη. Και η

καγκελάριος αντί να κρύβει τον διάβολο στις λεπτομέρει-

ες, οφείλει να τον ξεσκεπάζει. Ο απώτερος  πρόγονός της

Μέ-

γας Φρει-

δερίκος  θα

την συμβού-

λευε: «Να νικάς

σημαίνει να προχω-

ράς  μπροστά. Και μπρο-

στά πάει αυτός του οποίου η συνείδηση και το θάρρος κά-

νουν τους άλλους να πάνε πίσω»! Δεν το επεδίωξε με τον

τούρκο.

Η γερμανο-τουρκική συμφωνία δεν ακυρώνει την

απόφαση μετακίνησης των ευρωπαϊκών συνόρων από το

Αιγαίο στα Σκόπια. Για μας είναι γεωπολιτική  απειλή και

στήριξη του διεφθαρμένου καθεστώτος Γκρουέφσκυ που

συνεπάγεται βέβαιο εγκλωβισμό εδώ δεκάδων χιλιάδων

μεταναστών.

Ο προσφάτως εκδημήσας σοφός ακαδημαϊκός

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος χρέωνε μόνον σε

ανιστόρητους διπλωμάτες και αφιλοσόφητους πολι-

τικούς την ανικανότητά μας να υπερασπιστούμε απο-

τελεσματικά το ιερό όνομα της Μακεδονίας έναντι

σφετεριστών.  Υπενθύμιζε ότι «η ονομασία των κρα-

τών πρέπει να έχει ρίζα ιστορική, είτε θεμελίωση γε-

ωγραφική, ή και τα δύο» (Μηνύματα Πολιτικά, Πα-

παζήσης, σ.118). Η ψευδωνυμία των Σκοπίων δεν

έχει τίποτε από αυτά.

Και για τους δίσεκτους καιρούς ο κορυφαίος στοχα-

στής επέμενε στην άποψη για κυβέρνηση εθνικής ενότη-

τας «συγκροτημένη από τους άριστους πολιτικούς της χώ-

ρας»(ένθ.αν.,σ.125 επ.).

Μετρημένος προχθές στους F.T. ο Μάρτιν Γουλφ.:

«δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία εάν δεν αντιμετωπι-

στούν   οι υπερβολές του χρηματοπιστωτικού τομέα, δεν

πληρώσουν φόρους οι πολυεθνικές και δεν κοπεί ο δε-

σμός ανάμεσα στο χρήμα και στην πολιτική».

Από το στόμα του και στου Θεού το αυτί...

*Ο κ. Παπαθεμελής είναι πρόεδρος της Δημοκρατι-
κής Αναγέννησης

Ο Τούρκος, όπως ο διάβολος, 
γίδια δεν έχει και τυρί πουλάει… Ο νεοοθωμανός 

εκβιάζει και 
χορεύει τους 
Δυτικούς στο 

ταψί 



n
Όχι μόνο απέρριψε την πρόταση του Περιφερειάρχη
και των δημάρχων του νομού – μεταξύ των οποίων

και του δημάρχου της συγκεκριμένης περιοχης Θ.
Παπαδόπουλου – για δημιουργία Κέντρου
Μετεγκατάστασης Προσφύγων στη Θέρμη  αλλά
υπερασπίστηκε κιόλας την απόρριψη τονίζοντας ότι είναι η
πιο ακριβή περιοχή της Θεσσαλονίκης και ότι δεν θα
στείλουν εκεί πρόσφυγες. Ο αναπληρωτής υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας δήλωσε δηλαδή
ευθέως ότι μόνο οι φτωχές περιοχές, πχ των Διαβατών
δίπλα στους ΡΟΜΑ, είναι κατάλληλες για τέτοιου είδους
κέντρα! Άμα ξέρεις από ακίνητα φαίνεται…

n
Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά… 8.303 «ροζ χαρτάκια»
έκοψαν οι δημοτικοί αστυνομικοί Θεσσαλονίκης σε

διάστημα μόλις τριάντα ημερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα ο κεντρικός δήμος του νομού
διεκπεραιώθηκαν 14 έλεγχοι, σφραγίσεις, μηνύσεις και
λοιπές διαδικασίες (αποσφραγίσεις, επανέλεγχοι) που
αφορούν καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ενώ
εξετάστηκαν 469 ενστάσεις – αιτήματα πολιτών. (Κατά τον
τέταρτο μήνα επαναλειτουργίας της υπηρεσίας
αστυνομεύθηκαν οι κεντρικοί οδικοί άξονες της
Θεσσαλονίκης) Που να είχε και νυχτερινές βάρδιες η
δημοτική αστυνομία…

n
Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης
καταθέτει αγωγή σε βάρος του ραδιοφωνικού

σταθμού «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» με αφορμή ρεπορτάζ για τη
δημιουργία κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων στην
περιοχή των Διαβατών που τον εμφάνιζε να γνώριζε το
θέμα από τον… Σεπτέμβριο! Το ίδιο ρεπορτάζ
προσκομίζει... αποδείξεις ότι ο συγκεκριμένος  χώρος στα
Διαβατά ήταν πρόταση του δημάρχου Δέλτα Μίμη
Φωτόπουλο «γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος σε
συνέντευξή στις 1 Φεβρουαρίου 2016» σημειώνει ο
διευθυντής του σταθμού…

n
Οι υπουργοί «γράφουν» τους δημάρχους… Η ΠΕΔΚΜ
(Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κ. Μακεδονίας)

απέστειλε… τρεις φορές επιστολές στους αρμόδιους
υπουργούς για το προσφυγικό, ύστερα από ισάριθμες
συνεδριάσεις τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και το Δεκέμβριο
του 2015, μία εκ των οποίων έλαβε χώρα στο
Πολύκαστρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επί τόπου
επισκέψεις στην Ειδομένη. Παρ’ όλα αυτά  δεν υπήρχε
καμία γραπτή ή προφορική ενημέρωση από την
Κυβέρνηση ούτε για το σχέδιο αντιμετώπισης του
προβλήματος, ούτε για τις δομές που θα κατασκευαστούν,
ούτε και για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των δομών.
Κοινώς τζάμπα το μελάνι…

n
«Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνονται… πόλεμοι.
Προφανώς πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να μην

χάσουμε λεπτό. Έχουμε οκτώ εταιρείες από όλο τον κόσμο
που το διεκδικούν! Μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Το μοναδικό που πρέπει να
λύσουμε είναι το ύψος των επενδύσεων για να γίνει μεγάλο
λιμάνι. Αν εξαιρέσει κανείς τους εργαζόμενους του λιμανιού
που αντιδρούν, η υπόλοιπη κοινωνία είναι υπέρ…» είπε ο
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας. Χαρακτήρισε
«τρομακτικά θετική εξέλιξη για τον τουρισμό» την
παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων. «Στα 2-3
χρόνια που θα γίνουν επενδύσεις στα αεροδρόμια θα
αλλάξει όλη η εικόνα. Θα μεγαλώσει η ροή τουριστών στην
Ελλάδα. Έχουμε παραχωρήσει τα αεροδρόμια σε μία
εταιρεία που, όπου έχει πάει, έχει αποδείξει πως έχει…
απογειώσει τις αφίξεις. Η σύμβαση είχε γίνει πριν αλλά δεν
είχε προχωρήσει. Είχαν γίνει βήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να
τα ολοκληρώσει. Έχει την επαφή με την κοινωνία, μπορεί
να διαχειριστεί τις αντιδράσεις», πρόσθεσε. Έφερε ως
παράδειγμα το αεροδρόμιο της Σαντορίνης που «είναι από
τα χειρότερα του κόσμου -και πρέπει να δείτε και τις τιμές-
παρότι η Σαντορίνη είναι παγκοσμίως στην πρώτη σειρά
των τουριστικών προορισμών».

Karfitsa_#NEA_AΠΟ_ΤΟΝ_ΤΟΠΟ_MAΣ

12 | 20 Φεβρουαρίου 2016

n
Παιδογκολικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ΤΩΡΑ! «Πλέον η χώρα μας βρίσκεται σε… αυτόματο πιλότο»
τόνισε ο Αλέξανδρος Τζανής, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Λάμψη, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του

παιδικού καρκίνου. «Τα στατιστικά μας λένε πως  300 παιδιά προσβάλλονται από καρκίνο ετησίως στην
Ελλάδα. Οκτώ στα 10 παιδιά θεραπεύονται, αν είναι έγκαιρη η διάγνωση» ενώ υπογραμμίζει πως τα τρία
ογκολογικά τμήματα σε Ιπποκράτειο, Παπανικολάου και ΑΧΕΠΑ καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες
ολόκληρης της βόρειας Ελλάδας, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται». 

n
Την θέσπιση της Τοπικής Κάρτας Αλληλεγγύης προκειμένου να υποστηριχτούν οι πολίτες που
αντιμετωπίζουν προβλήματα προτείνει ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς και

επικεφαλής της παράταξης Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Καλαμαριάς, Μανώλης Λαμτζίδης. Σύμφωνα με
τον κ. Λαμτζίδη: «Είναι ένα δελτίο με ενσωματωμένη την φωτογραφία του δικαιούχου ή και του εξαρτώμενου
μέλους της οικογένειάς του, το οποίο εκδίδει ο Δήμος, με ετήσια διάρκεια. Το «προνόμιο» αυτό παρέχεται
συμπληρωματικά και όχι «ανταγωνιστικά» με άλλα δικαιώματα που παρέχουν τοπικές ή κρατικές ή αυτόνομες –
ανεξάρτητες δομές αλληλεγγύης (πχ. Κάρτα Αλληλεγγύης, πρόσβαση σε Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ,
Κοινωνικό Ιατρείο κλπ.)».

n
Δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν οι
πληροφορίες ή και οι προτάσεις που έπεσαν

στο τραπέζι των συζητήσεων για κατάργηση του
ΣΑΣΘ (Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης) Αντιθέτως  μετά το ευρωπαϊκό έργο
«EMPOWER» θα συμμετάσχει και σε δεύτερο
ευρωπαϊκό έργο, το οποίο εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «HORIZON
2020». Πρόκειται για το ευρωπαϊκό έργο «FLOW»
στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η εταιρία
συμβουλευτικών υπηρεσιών Rupprecht Consult
(Γερμανία). Να θυμίσουμε ότι στο τιμόνι του
οργανισμού βρίσκεται ο κ Παλαιστής πρ.
αντινομάρχης του Π. Ψωμιάδη

n
Οι αιρετοί  με πρώτο και καλύτερο τον
πρόεδρο των δημάρχων κ. Μακεδονίας Λ.

Κυρίζογλου καταδίκασαν τον προπηλακισμό
του συναδέλφου τους Μίμη Φωτόπουλου (για
το κέντρο υποδοχής προσφύγων στα Διαβατά)
από δημότες του, ενώ έκαναν λόγο για
«συνειδητή ανήθικη επιλογή» κατασκευής του
Κέντρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη
υποστηρίζοντας την ανάγκη «ισόρροπης
ανάπτυξης» του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Επισήμαναν ότι η Κυβέρνηση «δεν έχει δώσει
δεκάρα στο δήμο Παιονίας» (όπου βρίσκεται η
Ειδομένη), ενώ έχουν δοθεί εκατομμύρια στις
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα νησιά. 

n
Τελικά, εάν δεν είσαι συγγενής ή… σύντροφος κάποιου ΣΥΡΙΖΑίου για να διοριστείς και σε θέλει
ΟΛΟΣ ο κόσμος ίσως και να μείνεις στη θέση σου! Ο λόγος για τον επικεφαλής της Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μανώλη Σφακιανάκη ο οποίος ενώ στην αρχή… υποβαθμίστηκε δια της…
αναβαθμίσεως παραμένει τελικά στη θέση του. Μετά την κατακραυγή του κόσμου και των social media η
Ελληνική Αστυνομία έκανε δεκτή την ένστασή του να μην μετακινηθεί από το πόστο του. Και όλα αυτά με
εντολή… Τσίπρα! Τώρα ο Τόσκας που τον αποκάλεσε… δημοσιοσχετίστα ψάχνει τρύπα να κρυφτεί για να
μην… αντικατασταθεί! 

n
Τέλος για την κυβέρνηση ο Σγουρίδης. Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Μεταφορών μετά τις δηλώσεις
του πως ο Τσίπρας παραπλάνησε προεκλογικά τους αγρότες (όπως ο Σαμαράς, ο Παπαρνδρέου κτλ)

αναγκάστηκε να υποβάλλει την παραίτησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παραίτηση κατατέθηκε, ωστόσο
έγινε δεκτή εικοσιτέσσερις ώρες μετά και αφού ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε από την Σύνοδο Κορυφής
στις Βρυξέλλες. 



Το  ζητούμενο της Απογραφής-Αποτύπωσης του ομογε-

νειακού ελληνισμού, απασχόλησε  την πέμπτη συνε-

δρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής

για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Όπως ακούσαμε

από τον εισηγητή Γ. Δέδε η πρώτη και η τελευταία απο-

γραφή των ομογενών έγινε το 1975 «Πρέπει να ξέρουμε

ποσοτικά και ποιοτικά σε κάθε χώρα πόσους ομογενείς

έχουμε, ποια σχέση έχουν με την πατρίδα και όλα εκείνα

τα στοιχεία που συγκροτούν την παρουσία τους στη χώρα

υποδοχής. Μια τέτοια παραμετρική καταγραφή είναι

απολύτως αναγκαία για να μπορούμε στη συνέχεια επί

υπαρκτών δεδομένων να κάνουμε και την αντίστοιχη ενδεδειγμένη πολιτική στους

τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της παιδείας, του πολιτισμού, του τουρι-

σμού, της ελληνικής γλώσσας και ό,τι αφορά τη διασύνδεση των ομογενών μας με

την πατρίδα τους», είπε. Από την πλευρά της η κυρία Αθανασία Ξενάκη, αναπληρώ-

τρια Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επισήμανε πως «θα χρησιμοποι-

ήσουμε τις πρακτικές αυτές που μέχρι τώρα υπάρχουν, όπως είναι η απογραφή που

έκανε η Ιταλία, θα δούμε τι έκανε η Ιταλία, θα ρωτήσουμε και τις άλλες χώρες, που εί-

μαστε μέλη, θα δούμε πως έγινε η απογραφή του 1975, θα συνεργαστούμε και θέλω

να πιστεύω, ότι θα φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα».
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Πρώτη και 
τελευταία φορά
μετρήσαμε τους

Έλληνες του 
κόσμου το… 

1975!

Με την τεχνογνωσία των εργαζομένων του
Λιμανιού Θεσσαλονίκης αλλά όχι με την παρα-
χώρηση κάποιου χώρου στον οποίο θα μπορού-
σαν να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες είναι διατε-
θειμένη η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. να βοηθήσει
την κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού ζητήματος. 

Οι ιθύνοντες του Λιμανιού Θεσσαλονίκης
δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το γεγο-
νός ότι η πρόταση που κατατέθηκε να φιλοξενη-
θούν οι πρόσφυγες στην αποθήκη 9 (που τη δια-
χειρίζεται ο κεντρικός δήμος) κρίθηκε ακατάλλη-
λος. Ωστόσο δηλώνουν πρόθυμοι να συνεργα-
στούν και να βοηθήσουν όταν τους… ζητηθεί!

Μιλώντας στην Karfitsa ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΟΛΘ Α.Ε. Δημήτρης Μακρής σχολιά-
ζει πως: «όταν υπάρξει προγραμματισμός για να

έρθει κάποιο πλοίο εμείς θα συνδράμουμε. Εφό-
σον υπάρξει προγραμματισμός να έρθουν οι
πρόσφυγες δια θαλάσσης θα υπάρξει βοήθεια
από εμάς στο αρμόδιο υπουργείο. Θα προχωρή-
σουμε στην οργάνωση». 

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της εται-
ρίας που εκτελεί και καθήκοντα προέδρου μετά
την παραίτηση του Γιάννη Παντή, Κωνσταντίνος
Μέλιος υποστηρίζει ότι: «δεν έχουμε κάποια επί-
σημη ενημέρωση ή αίτημα. Το θέμα της αποθή-
κης 9 έχει τελειώσει. Όταν προκύψει κάποιο ζή-
τημα θα το αντιμετωπίσουμε. Εάν για παράδειγμα
μας ζητηθεί από την κυβέρνηση κάποιο χέρι βοη-
θείας θα το δώσουμε. Μιλάμε για εξυπηρέτηση
εάν έρθει κάποιο καράβι όχι για την παραχώρη-
ση κάποιου χώρου» καταλήγει ο κ. Μέλιος. 

Βαγγέλης Στολάκης

Ετοιμάζονται να υποδεχτούν 
καράβια με πρόσφυγες! 

n
Την πρόθεσή τους να «βάλουν πλάτη»
για να δοθεί λύση για το προσφυγικό

εξέφρασαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής
Μακεδονίας «χωρίς τον Γ. Μπουτάρη που
μιλάει με υπουργούς και… πάνω» όπως
σχολίασε αιρετός. Με κοινή ανακοίνωση
τους, τόνισαν ότι «δε θα δεχθούν την
επιβολή δια των ΜΑΤ» και καταδίκασαν
την αστυνομική επιχείρηση στο πρώην
στρατόπεδο Αναγνωστόπουλου, παρά τη
διαβεβαίωση που είχαν λάβει νωρίτερα
εκείνη την ημέρα από το γενικό γραμματέα
Μετανάστευσης. Απέκρουσαν, μάλιστα, τη
ρητορεία περί «ακροδεξιών δημάρχων» και
δήλωσαν πως επιδεικνύουν την ίδια
ευαισθησία τόσο απέναντι στους
πρόσφυγες όσο και απέναντι στους πολίτες
των τοπικών κοινωνιών… “Δεν επέμειναν
πολύ στον χαρακτηρισμό «ακροδεξιών» και
στο να δώσουν πληρωμένες απαντήσεις,
διότι οι κυβερνώντες τον φορτώνουν σε
όποιον διαφωνεί μαζί τους ή απλά δεν
είναι ΣΥΡΙΖΑ ή…. ΑΝΕΛ» όπως είπε
εκπρόσωπος δημάρχου στην karfitsa

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η εκπαίδευση ενηλίκων
σε όλη την χώρα αναπτύχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς
και εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό θεσμό της κοινωνίας
μας. Στα πλαίσια αυτά σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα τοπι-
κά προγράμματα δια βίου μάθησης που αναπτύσσουν
οι Δήμοι μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ). Στόχος των τοπικών προγραμμάτων είναι η
εκπαίδευση ενηλίκων εστιάζοντας στην ανάπτυξη θετι-
κής στάσης προς την μάθηση. Η ενίσχυση των ίσων ευ-
καιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της
ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις
ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου κοινωνικού περιβάλ-
λοντος, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρό-
νου και τέλος η σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαι-
δευτική διαδικασία αποτελούν τις βασικές προτεραι-
ότητες. Η εκπαίδευση αυτή στηρίζεται κυρίαρχα σε χα-
ρακτηριστικά ενηλίκων όπως η στάση και η θέση τους
στους διάφορους κοινωνικούς ρόλους και ιδιότητες
που κατέχουν.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ο πρώτος Δήμος στην
Ελλάδα που λειτούργησε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με
μεγάλη επιτυχία, υλοποιώντας περισσότερα από 130
προγράμματα ενηλίκων και δίνοντας την δυνατότητα σε
περισσότερους από 3000 πολίτες να επιμορφωθούν.
Πετύχαμε την σύνδεση των προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης ενηλίκων με δημοτικές δραστηριότητες και πολιτι-
κές υπερβαίνοντας την στενή μηχανιστική εφαρμογή
των αρχικών προγραμματικών προβλέψεων και χαρά-
ξαμε την δική μας εκπαιδευτική πολιτική (εντάσσοντας
νέα αντικείμενα λόγου χάρη εκμάθηση ποντιακής δια-
λέκτου), ευρηματική και αλληλεπιδραστική με την τοπι-
κή κοινωνία.

Με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης να μην παραταθεί το πρόγραμμα μέχρι τον
Ιούλιο του 2016 αλλά να ολοκληρωθεί τέλος Φεβρουα-
ρίου έχουμε την απόλυση περίπου 450 διοικητικών
στελεχών σε όλη την χώρα, την ανεργία για χιλιάδες εκ-
παιδευτές που απασχολούνται σε αυτά και κύρια τη στέ-
ρηση από χιλιάδες πολίτες της δυνατότητας να επιμορ-
φωθούν δωρεάν, αποφεύγοντας τον κοινωνικό απο-
κλεισμό.

Για τους παραπάνω λόγους στηρίζουμε θερμά τον ρό-
λο των ΚΔΒΜ και επιθυμούμε ως δημοτική αρχή την
αδιάλειπτη συνέχιση του προγράμματος αξιοποιώντας
στελέχη που υποστήριξαν και προώθησαν τον θεσμό,
από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα. Θεωρού-
με ότι μια διακοπή σε αυτή τη φάση θα οδηγήσει σε
δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό της Δια
Βίου Μάθησης. Απαραίτητη βέβαια είναι η δημιουργία
ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την
μακροπρόθεσμη λειτουργία δομών μέσω της ένταξης
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο νέο ΣΕΣ 2014-
2020 ώστε να εξασφαλιστεί και η αναγκαία χρηματοδό-
τηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Πα-
ράλληλα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η αξιολόγηση των
θεματικών ενοτήτων που καλύπτονται ώστε να εντοπί-
σουμε τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που προέκυψαν
τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ποσοτική και ποιοτι-
κή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς
τους πολίτες.

*Ο κ. Τελίδης είναι εντεταλμένος σύμβουλος για 
Δράσεις Παιδείας του δήμου Θεσσαλονίκης

Η αναγκαιότητα υλοποίησης
προγραμμάτων Δια Βίου

Μάθησης

του Ανέστη 

Τελίδη*



του Δημήτρη Γαρούφα*

Μελετώντας κάποιος την πορεία της χώρας μας τα τε-
λευταία χρόνια δικαιολογημένα μπορεί να πει ότι έχει
εφαρμογή η λαϊκή παροιμία «κάθε πέρσι και καλύτερα…»
γιατί  όλα χειροτερεύουν. Έχει επέλθει πλήρης  αποβιο-
μηχάνιση (ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα)  και η ύφεση έχει
παγιωθεί. Υποτίθεται ότι κύριος  στόχος  της πολιτικής
που ακολουθήθηκε με πίεση των δανειστών  ήταν  να πε-
ριοριστούν τα ελλείμματα που δημιουργεί ο υπερτροφι-
κός δημόσιος τομέας  αλλά στην πράξη το πολιτικό σύ-
στημα εξειδικεύοντας τα μέτρα  έθιξε  κυρίως  τον ιδιωτι-
κό τομέα όπου οι εργαζόμενοι   ζουν καθημερινά με το
φόβο ανεργίας ενώ  η εξοντωτική φορολογία δεν δημι-
ουργεί φιλικό κλίμα για νέες επενδύσεις. 

Οι πολίτες απελπισμένοι  παρακολουθούν τα τεκται-
νόμενα, ζώντας με την αγωνία τι θα φέρει η επόμενη μέ-
ρα, αισθανόμενοι κάθε μέρα περισσότερο ανασφαλείς
γιατί βλέπουν το πολιτικό προσωπικό στην πλειοψηφία
του  να αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων ασχο-
λούμενο μόνο με την επιβολή φόρων χωρίς  το θάρρος
για υλοποίηση πραγματικών μεταρρυθμίσεων που έχει
ανάγκη η χώρα ,χωρίς  εμφανή  σχεδιασμό για δημιουρ-
γία προϋποθέσεων ανάπτυξης.

Την  άνοιξη του 2010 οδηγηθήκαμε στο πρώτο μνη-
μόνιο που υποτίθεται ότι το 2012  θα μας έβγαζε στις αγο-
ρές, αλλά τελικά μας οδήγησε σε  επόμενο μνημόνιο και
σε  ακόμα βαθύτερη ύφεση με μείωση του ΑΕΠ και  πε-
ραιτέρω φτωχοποίηση των πολιτών. Οι ηγεσίες των πε-
ρισσοτέρων κομμάτων  λόγω αγκυλώσεων και ιδεολη-

ψιών του παρελθόντος   αντί να ασχοληθούν με την δημι-
ουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης για τη χώρα  ασχο-
λούνταν  πρωτίστως με τις προνομιούχες τάξεις εργαζο-
μένων στο δημόσιο και τα «ειδικά μισθολόγια» εξοντώ-
νοντας ταυτόχρονα τον ιδιωτικό τομέα.

Η λύση του προβλήματος της χώρας προϋποθέτει ου-
σιαστική λειτουργία των θεσμών,  υλοποίηση πραγματι-
κών μεταρρυθμίσεων  για ανάπτυξη με δημιουργία θέσε-
ων εργασίας  και αύξηση του Α.Ε.Π.

Για να γίνουν αυτά θα έπρεπε  να γίνει εμφανής
περιστολή δαπανών στον δημόσιο τομέα,  αλλά και
να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί σχέδιο ανάπτυξης
με  αξιοποίηση   των συγκριτικών μας πλεονεκτημά-
των, δηλαδή  σχέδιο  προβολής και  αξιοποίησης
της ιστορίας, του πολιτισμού, των μνημείων,  και
της φυσικής ομορφιάς της χώρας κι έτσι να έχουμε
π.χ. 30 εκατομμύρια τουρίστες υψηλού εισοδηματι-
κού επιπέδου ετησίως. Να μελετηθεί  πως τα 14 πε-
ρίπου δισ. Ευρώ που φέρνει κάθε χρόνο η εμπορική
ναυτιλία θα γίνουν 20-25,  πως με αναδιάρθρωση
αγροτικών καλλιεργειών θα έχουμε πραγματική πα-
ραγωγή και εξαγωγικό χαρακτήρα, πως  θα προσελ-
κύσουμε  καινοτόμες επενδύσεις υψηλής τεχνολο-
γίας και πως θα αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος.

Το πολιτικό σύστημα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι
η ανάπτυξη μπορεί να έλθει κυρίως από  τον ιδιωτικό το-
μέα κι επειδή το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο οι-
κονομικό, προαπαιτούμενο είναι να λειτουργούν ουσια-

στικά οι θεσμοί. Πρέπει πέρα από το σχέδιο οικονομικής
ανασυγκρότησης της χώρας  να γίνει  τολμηρή συνταγμα-
τική αναθεώρηση που θα τονίσει περισσότερο την διά-
κριση εξουσιών, που θα αναβαθμίζει το κοινοβούλιο με
την θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ θέσης Βουλευτού και
υπουργού (λειτουργεί επιτυχώς στην Κύπρο), θα παύσει
την μέσω  σύντομης παραγραφής ατιμωρησία των επίορ-
κων πολιτικών, θα επιβάλλει κανόνες διαφάνειας στην
πολιτική ζωή , θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της δικαιο-
σύνης και με καθιέρωση δημοψηφισμάτων θα κάνει  πιο
συμμετοχικό το πολίτευμά μας 

Τέλος, επισημαίνω ότι οι πολιτικοί μας πρέπει να ξε-
φύγουν από τον λαϊκισμό  της μεταπολίτευσης και να λει-
τουργούν με πρότυπο τον μεγαλύτερο Έλληνα πολιτικό,
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος μιλώντας στις 20-7-
1928 στην Θεσσαλονίκη προεκλογικά (η ομιλία του δη-
μοσιεύθηκε την επόμενη μέρα στο ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ)
είπε επί λέξει: «πρώτιστη μέριμνα της κυβερνήσεώς μου,
εάν τύχει της εμπιστοσύνης του Ελληνικού λαού, θα είναι
η πραγματοποίησις όλων των δυνατών οικονομιών εις
τας δαπάνας του προϋπολογισμού κυρίως με την μείωσιν
της πληθώρας των δημοσίων υπαλλήλων..». Ήταν μεγά-
λος πολιτικός ο Ελ. Βενιζέλος όχι μόνο γιατί διπλασίασε
την Ελλάδα αλλά και γιατί είχε το θάρρος προεκλογικά
όχι μόνο να μην υπόσχεται παροχές αλλά και να υπόσχε-
ται μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων!

Τέτοιους πολιτικούς χρειαζόμαστε και σήμερα!
*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος και πρώην Πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
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Για να υπάρχει ελπίδα ανάπτυξης…

“Οι ηγεσίες των 
περισσοτέρων 

κομμάτων λόγω 
ιδεοληψιών ασχο-

λούνταν πρωτίστως
με προνομιούχoυς 
εργαζομένους στο 

δημόσιο”
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Τι θέλετε να αφήσετε στο Θέατρο όταν… φύγετε; Τι
παραλάβατε και τι θέλετε να παραδώσετε; 

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, στόχος
μας είναι η διασφάλιση του κύρους και του μεγέθους του
ΚΘΒΕ, μέσω της δημιουργίας μιας κοινής οπτικής απέναντι
στις πραγματικές ανάγκες του φορέα. Με σκοπό τη διασφάλι-
ση του τεράστιου πολιτισμικού κεφαλαίου του, αλλά και την
ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης και παιδείας. Αναλάβαμε τη δι-
οίκηση σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, με μεγάλα οικονομικά
ανοίγματα. Φεύγοντας, φιλοδοξούμε να παραδώσουμε ένα
ΚΘΒΕ ακμαίο, οικονομικά τακτοποιημένο και καλλιτεχνικά
καινοτόμο. Πάντως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ καθημε-
ρινά και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχου-
με αυτούς τους στόχους. 

Το ΚΘΒΕ αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλα
οικονομικά προβλήματα. Σε τι κατάσταση είναι σήμερα
το… ταμείο του και με ποιες δράσεις σκοπεύετε να τα αν-
τιμετωπίσετε; Οι κρατικές επιχορηγήσεις χρόνο με το
χρόνο συνεχώς μειώνονται…

Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα το τελευταίο διάστημα,
χάρη στη συλλογική προσπάθεια και στην αρωγή του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Υπάρχει ξεκάθαρος προγραμματισμός και
σαφής στρατηγική, η οποία βασίζεται στην ευλαβική διαχείρι-
ση του δημόσιου χρήματος, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα
του καλλιτεχνικού έργου ούτε και στην ευθύνη μας προς το
κοινό της πόλης και όλης της Βόρειας Ελλάδας. Υπό αυτούς
τους όρους, και παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, δια-
πιστώνουμε τη διάθεση στήριξης του ΚΘΒΕ από τους θεσμούς. 

Η καθημερινότητα του ΚΘΒΕ έχει βρει ξανά την…
ρουτίνα της; Το τελευταίο διάστημα οι ηθοποιοί και οι
εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις και απεί-
χαν από την εργασία τους επειδή δεν πληρώνονταν.
Εκτιμάτε ότι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει και στο μέλλον; 

Υπάρχει μια κανονικότητα στο Κρατικό αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Η δουλειά που
πραγματοποιείται εδώ είναι δουλειά συλλογική. Τόσο η καθη-
μερινή προσωπική επαφή με τα σωματεία των ηθοποιών και
των εργαζομένων, όσο και ο συνεχής ειλικρινής διάλογος με
το Υπουργείο Πολιτισμού, διασφαλίζουν τον κοινό μας στόχο
για την εξέλιξη ενός βιώσιμου και δημιουργικού πολιτιστικού
φορέα.

Μιλήστε μας λίγο με αριθμούς. Πόσους υπαλλήλους
διαθέτει το ΚΘΒΕ, πόσα χρήματα δαπανώνται για μι-
σθούς και ενοίκια στην Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών
και πόσα χρήματα λαμβάνει η διοίκηση και οι σύμβου-
λοί της;

Τα οικονομικά στοιχεία του ΚΘΒΕ δημοσιοποιούνται πλέ-
ον στο Διαδίκτυο και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Είναι γνωστό ότι οι θέσεις του Προέδρου και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθες. Είναι επίσης γνωστό
ότι οι οικονομικές απαιτήσεις από το παρελθόν, που βαραί-
νουν το ΚΘΒΕ, είναι υπέρογκες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι

τα προβλήματα μεταφράζονται πάντα σε αριθμούς. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, υπάρχει συλλογική διάθεση συνεργασίας για την κα-
τά το δυνατόν επιτυχή επίλυση όλων των προβλημάτων. 

Τελικά τι φταίει για την οικονομική τρύπα στο
ΚΘΒΕ; 

Προχωρούμε σε έλεγχο, για να απαντήσουμε επακρι-
βώς στο ερώτημα αυτό. Εκ πρώτης όψεως, θα έκανα λόγο
για άστοχες επιλογές, υπέρβαση των προϋπολογισμών
και κακοδιαχείριση τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι ένας
συνδυασμός παραγόντων μέσα στην πάροδο των χρόνων.
Θεωρώ όμως ότι το κυρίως θέμα δεν είναι να επιρρίψουμε
ευθύνες, αλλά να βρούμε τις κατάλληλες μεθόδους για την
οικονομική εξυγίανση του ΚΘΒΕ και για την ευρύτερη δι-
οικητική του ανασυγκρότηση. 

Πόσο δύσκολο είναι ένας πανεπιστημιακός να συ-
νεργάζεται με ανθρώπους του… πολιτισμού; 

Παιδεία και πολιτισμός αποτελούν αναμφισβήτητα δύο έν-
νοιες άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Επομένως, κάθε άλλο πα-
ρά δύσκολη είναι τούτη η συνεργασία, γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται καθημερινά μέσω πλήθους νέων δράσεων και  συνερ-
γασιών που πραγματοποιεί το ΚΘΒΕ με ακαδημαϊκούς φορείς
και εκπαιδευτικές μονάδες, σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διε-
θνώς. 

Με ποιον τρόπο θα «ανοίξετε» κι άλλο τις πόρτες του
θεάτρου στο κοινό της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα
στους νέους ανθρώπους; 

Με συνεχείς προσαρμογές της τιμολογιακής πολιτικής του
Θεάτρου βάσει των αναγκών του κοινού, με συνεχείς εκπλή-
ξεις στο καλλιτεχνικό ρεπερτόριο, αλλά και με πλήθος δράσε-
ων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς της πόλης, στο-
χεύοντας πάντα στην ενδυνάμωση του κοινωνικού και εκπαι-
δευτικού έργου του ΚΘΒΕ. Με άλλα λόγια, μέσω της επινόη-
σης καινοτόμων δημιουργικών δράσεων, που θα θέσουν εκ
νέου την τέχνη του θεάτρου στο επίκεντρο της πολιτιστικής
ζωής της Θεσσαλονίκης. 

Οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ δεν ανεβαίνουν πλέον μόνο
στο σανίδι αλλά βγαίνουν και στο δρόμο. Μπορείτε να
μας μιλήσετε για τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό ενό-
ψει Άνοιξης και Καλοκαιριού αλλά και για τις παράλλη-
λες δράσεις στην πόλη; 

Το σύνολο των δράσεων και των παραστάσεων της τρέ-
χουσας καλλιτεχνικής περιόδου απολαμβάνει ιδιαίτερα θερ-
μής αποδοχής από το κοινό. Πάντα σε αγαστή συνεργασία και
συμπόρευση με την Καλλιτεχνική Διεύθυνση, δηλαδή τον
Γιάννη Αναστασάκη και τη Μαρία Τσιμά, που έχουν την απο-
κλειστική αρμοδιότητα, ο προγραμματισμός της θερινής πε-
ριόδου θα είναι πλούσιος. Στην Επίδαυρο θα πάμε με τη μεγά-
λη παραγωγή «Επτά επί Θήβας» σε σκηνοθεσία Τσεζάρις Γκρα-
ουζίνις. Ο πήχης έχει ήδη ανέβει πολύ ψηλά.

(φωτο ΚΘΒΕ – Σάββας Αυγητίδης – 
www.e-photopress.blogspot.com)

Για όλα όσα θέλει να αφήσει… φεύγοντας από τη θέση του προέδρου
του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας μιλά στην Karfitsa  ο Άρης Στυ-
λιανού σε μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις. Ο νέος πρόεδρος του διοι-
κητικού συμβουλίου του μεγαλύτερου πολιτιστικού φορέα στη Βόρεια
Ελλάδα υπόσχεται καλλιτεχνικές καινοτομίες, πλούσια σε ρεπερτόρια
θερινή περίοδο και πήχη που θα… ανέβει ψηλά. Ο κ. Στυλιανού αναφέ-
ρεται επίσης στα οικονομικά προβλήματα του ΚΘΒΕ που το βαραίνουν
από το παρελθόν, κάνει λόγο για «κακοδιαχείριση τα τελευταία 10-15
χρόνια» και ανακοινώνει ότι σύντομα θα ξεκινήσει έλεγχος στο εσωτερικό
του θεάτρου όχι μόνο για να επιρριφθούν ευθύνες αλλά και για να εντοπι-
στούν οι μέθοδοι εκείνοι που θα το εξυγιάνουν. 

«Άστοχες επιλογές και
κακοδιαχείριση τα τελευταία

15 χρόνια στο ΚΘΒΕ»

Ο νέος πρόεδρος
του ΚΘΒΕ Άρης
Στυλιανού μιλά

στην Karfitsa για
προβλήματα και

στόχους! 



Της Έλενας Καραβασίλη
Αρκετοί την παρομοιάζουν με την οδό Τσιμισκή, ενώ

στόχος του προέδρου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Κώ-
στα Τσιαπακίδη, είναι να μετατραπεί η Λαμπράκη στη
δεύτερη εμπορική αγορά του δήμου Θεσσαλονίκης, μετά
το κέντρο της πόλης. «Από τον Σεπτέμβριο του ’14 που
ανέλαβε τη θητεία του το νέο κοινοτικό συμβούλιο,
υπήρξε μία λογική να αναβαθμίσουμε την Τούμπα.

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που βάλαμε εί-
ναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την αγο-
ρά. Ως κοινότητα, βρισκόμαστε σε μία πολύ καλή
συνεργασία με τους επιχειρηματίες. Από την άλλη
με διάφορους επικοινωνιακούς τρόπους, έχουμε
περάσει τα μηνύματα μας στους κατοίκους και έτσι
όλοι μαζί στηρίζουμε τη γειτονιά μας και δουλεύου-
με για την αναβάθμισή της», λέει ο ίδιος στην Karfitsa.

Και συνεχίζει: «η… μυστική συνταγή είναι η καλή
διάθεση από την πλευρά των επιχειρηματιών, με
διάφορες προσφορές σε προϊόντα πολύ καλής ποι-
ότητας αλλά και με διευκολύνσεις στους πελάτες
τους. Ο κόσμος στηρίζει με φανατισμό την τοπική
αγορά. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ανά 15 μέρες που
συνεδριάζει το κοινοτικό συμβούλιο, έχουμε τουλά-
χιστον πέντε με δέκα γνωμοδοτήσεις για ίδρυση νέ-
ων καταστημάτων». 
«Παρακαλούν να πάει καλά η ομάδα»

Όπως αποκαλύπτουν επιχειρηματίες της περιοχής, το
γεγονός ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη γειτονιά
τους, αποδεικνύεται… σωτήριο. «Ο ΠΑΟΚ βοηθάει σε
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό  στη συντήρηση αυτής της

Karfitsa_ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΤΟΥΜΠΑ»

Η γειτονιά του ΠΑΟΚ δεν έχει
ούτε ένα… κλειστό μαγαζί!

Η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, από την αρχή μέχρι το τέλος της, δεν έχει ούτε ένα κλειστό κα-
τάστημα! Οι επιγραφές «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» και «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ» δεν εμφανίζονται σε κανένα ακίνη-
το, ενώ κουβέντες όπως «έκλεισε και αυτό το μαγαζί» και «αυξάνονται τα… λουκέτα», μοιάζει
να εκλείπουν από τη συγκεκριμένη γειτονιά της Τούμπας. Μάλιστα, οι γνωμοδοτήσεις για το
άνοιγμα νέων επιχειρήσεων συνεχώς αυξάνεται!

«Όποτε παίζει ο
ΠΑΟΚ οι τζίροι

της ημέρας 
αυξάνονται κατά

πολύ!»
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κατάστασης. Αν πηγαίνει καλά η ομάδα, είτε στο
πρωτάθλημα είτε στην Ευρώπη, πάει καλά και η
αγορά. Μόνο από την προσέλευση του κόσμου στα
αγωνιστικά παιχνίδια, συντηρούνται όλες οι επιχει-
ρήσεις περιμετρικά του γηπέδου και όχι μόνο. Οι
καταστηματάρχες παρακαλάνε να πάει καλά ο ΠΑ-
ΟΚ. Ιδίως για τα φαγάδικα δε μπορώ να σας περι-
γράψω πως δουλεύουν κάθε φορά που έχει αγώνα»,
εξηγεί ο κ. Τσιαπακίδης. 

Ο Χρυσόστομος Βουλγαράκης είναι υπεύθυνος κατα-
στήματος σε ταχυφαγείο της περιοχής. Όπως λέει όταν
έχει ματς, όλα τα μαγαζιά γεμίζουν. «Οι αγώνες  του ΠΑ-
ΟΚ ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την κίνηση σε κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως όταν
έχει ντέρμπι γίνεται χαμός».

Ο Στέλιος Πανούχος είναι ιδιοκτήτης καφέ-bar
restaurant στη Λαμπράκη. Και εκείνος εξηγεί από την
πλευρά του ότι: «όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ, η κίνηση στα
μαγαζιά τονώνεται σε μέγιστο βαθμό και οι τζίροι

της ημέρας αυξάνονται κατά πολύ. Ό,τι και να θέλει
ο καταναλωτής μπορεί να το βρει στη γειτονιά του
και έτσι ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά. Καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει ζωή στα πεζο-
δρόμια και τα περισσότερα καταστήματα είναι γεμά-
τα». Ο ίδιος επισημαίνει επίσης πως: «στα περισσότερα
ακίνητα υπάρχει ζώνη προκήπιου χώρου που είναι κάτι
που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ για να μπορούμε να βγά-
λουμε τα τραπέζια έξω από το μαγαζί χωρίς να πληρώ-
νουμε υπέρογκα τέλη στο δήμο. Η ζώνη σε αυτό το σημείο
είναι αρκετά αυξημένη και έτσι για εμάς είναι σημαντικό
να υπάρχει προκήπιο».   
Γεμάτες καρέκλες και… μανικιούρ από άντρα

Τα ινστιτούτα ομορφιάς και αισθητικής, δε θα μπο-
ρούσαν να λείπουν από έναν δρόμο που τα έχει όλα. Ο
Γιώργος Θεοδωρίδης σπούδασε σε ΤΕΙ αισθητικής και το
2011 άνοιξε το δικό του ινστιτούτο ομορφιάς στη Λαμ-
πράκη. Μάλιστα όπως λέει χαρακτηριστικά: «στην αρχή
οι πελάτισσές μου ήταν διστακτικές στην ιδέα ότι
ένας άνδρας θα τους έφτιαχνε τα νύχια και τώρα…
οι περισσότερες ζητούν εμένα». Ο κ. Θεοδωρίδης εκ-
φράζει την άποψή του ότι ο κόσμος της Τούμπας στηρίζει
την τοπική αγορά σε εντονότερο βαθμό από ότι μπορεί να
συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. «Μπορεί το
κέντρο να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, παρόλα αυτά
επιμένουν και στηρίζουν τη γειτονιά τους. Το ίδιο
ισχύει και με τους επιχειρηματίες, που στηρίζει ο
ένας το μαγαζί του άλλου. Το δικό του ρόλο παίζει
φυσικά και το γεγονός ότι έχουμε διάφορα πακέτα
προσφορών στις υπηρεσίες που παρέχουμε».

Το κομμωτήριο Sede Styling είναι όλες τις ημέρες
ανοιχτό και… γεμάτο! «Η Τούμπα έχει αγκαλιάσει το
κατάστημα και όλοι οι κάτοικοι μας στηρίζουν. Με
τους περισσότερους άλλωστε πλέον έχουμε φιλικές
σχέσεις. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάνουμε
προσφορές σε βαφές, χτενίσματα κτλ και έτσι σχε-
δόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας… έχουμε πλη-
ρότητα στις καρέκλες μας, ενώ είμαστε ανοιχτά και
τις Δευτέρες», λέει ο υπεύθυνος καταστήματος, Νικόλας
Τσίμπρις.

Μετακίνηση φοιτητών 
Η οδός Λαμπράκη μπορεί να μη βρίσκεται στην πε-

ριοχή των Πανεπιστημίων, όμως δε βρίσκεται και σε με-
γάλη απόσταση από αυτά. Αρκετοί είναι οι φοιτητές που
επιλέγουν να νοικιάσουν σπίτια στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή και να «γυρίσουν την πλάτη» στο κέντρο της πόλης.
Ο Παντελής Χριστόπουλος είναι πρωτοετής φοιτητής στο
ΑΠΘ και όπως λέει επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή
γιατί: «τα σπίτια είναι πιο οικονομικά και καινούρια
σε σχέση με αυτά στο κέντρο της πόλης, ενώ η πε-
ριοχή εδώ είναι πιο ήσυχη. Έχει τα πάντα και προ-
σωπικά προτιμώ να απολαύσω τον καφέ μου στα
μαγαζιά της γειτονιάς παρά να κατεβώ στο κέντρο,
άλλωστε και αρκετοί συμφοιτητές μου μένουν εδώ».
Ο ίδιος σημειώνει μάλιστα πως: «όταν έχει ματς ο ΠΑ-
ΟΚ δε μένει ούτε καρέκλα άδεια. Όσοι δεν καταφέρ-
νουν να πάνε στο γήπεδο… γεμίζουν τις καφετέ-
ριες».

Ο φοιτητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία
Χρήστος Χατζιηλίας, μένει στην Τούμπα εδώ και ένα
χρόνο. Όπως λέει η σχολή του είναι πολύ κοντά από το
σπίτι του και πηγαίνει με τα πόδια. «Είναι πολύ ήσυχη
περιοχή και εδώ μπορείς να βρεις ότι χρειάζεσαι.
Μάλιστα εγώ έχω αρκετούς φίλους που έρχονται
από τον Εύοσμο στην Τούμπα για να πιούνε καφέ
και να κάνουν τα ψώνια τους. Έχει αρκετά πάρκα
πρασίνου και έτσι θυμίζει λίγο εξοχή», καταλήγει. 

Μαγαζιά… «φωτοτυπίες»
«Η τάση που επικρατεί εδώ και περίπου ένα

χρόνο, είναι τα… μαγαζιά «φωτοτυπίες». Δηλαδή
βλέπουν οι επιχειρηματίες ότι ένα κατάστημα πάει
καλά και ανοίγουν ακριβώς το ίδιο δίπλα ή παραδί-
πλα. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, μοιράζεται το
μερίδιο αγοράς δεν αυξάνεται η πελατεία. Επίσης
μπορεί να έχει γίνει πιάτσα ο δρόμος της Λαμπράκη,
γιατί είναι γεγονός πως έχει αρκετά φαγάδικα στη
σειρά. Ο κόσμος πλέον αναζητεί τα οικονομικά προ-
ϊόντα, έτσι λοιπόν αν μπορεί να βρει εκεί φτηνό φα-
γητό είναι εύκολο το σημείο να γίνει στέκι», αναφέ-
ρει από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ένωσης
Εστιατόρων- Ψητοπωλών του νομού Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης.

«Μας στηρίζουν οι κάτοικοι» 
Καλή ποιότητα προϊόντων, χαμηλές τιμές, πακέ-

τα προσφορών και διαπροσωπικές σχέσεις μοιάζει
να είναι το «μυστικό» που κρατάει τους κατοίκους της
Τούμπας στην αγορά της γειτονιάς τους. «Οι κάτοι-
κοι στηρίζουν πάρα πολύ την τοπική αγορά.
Ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, μοιάζει να γυρί-
ζουν την πλάτη στις ξένες αλυσίδες και να στρέ-
φονται περισσότερο στα μαγαζιά της γειτονιάς.
Προσπαθούμε κι εμείς να προσαρμοζόμαστε
στα νέα δεδομένα και να έχουμε καλά προϊόντα
σε χαμηλές τιμές. Σε μεγάλο βαθμό βοηθούν και
τα social media, έτσι αν τους αρέσει κάτι έρχον-
ται και από άλλες περιοχές όπως το Πανόραμα,
την Πολίχνη, την Αρετσού κτλ. Επίσης εμείς
επενδύουμε στις φιλικές σχέσεις με τους πελά-
τες μας, άλλωστε το μαγαζί βρίσκεται σε αυτή
την περιοχή εδώ και 19 χρόνια», λέει ο επιχειρη-
ματίας υποδημάτων στη Γρ. Λαμπράκη, Ναπολέων
Μαντζακίδης.

Το κατάστημα γυναικείων ρούχων της Ταρσίας
Βενέγκα βρίσκεται στην αρχή της Γρ. Λαμπράκη εδώ
και 16 χρόνια. Σημειώνει πως η συγκεκριμένη πε-
ριοχή ήταν πάντα προσεγμένη, ενώ οι κάτοικοί της
βοηθούν σημαντικά στη διατήρηση και τόνωση της
αγοράς. «Οι πολίτες στηρίζουν τα καταστήματα,
ενώ έχουμε τακτικούς πελάτες και από άλλες
περιοχές. Συγκριτικά με το κέντρο, είναι πολύ
πιο εύκολο για κάποιον να παρκάρει και να κά-
νει όλες του τις αγορές διασχίζοντας έναν και
μόλις δρόμο. Είναι γεγονός πως όταν κλείνουν
μαγαζιά από μία περιοχή, μειώνεται και το εν-
διαφέρον του κόσμου. Έτσι κι εμείς προσπα-
θούμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ώστε να
μη νεκρώσει η περιοχή».    
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Ναπολέων Μαντζακίδης

Ταρσία Βενέγκα

Γιώργος Θεοδωρίδης

Νικόλας Τσίμπρις

Παντελής Χριστόπουλος- Χρήστος Χατζιηλίας
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της Ελένης Χριστιά*
Η κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνει η χώρα

μας τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα την κρίση
ηθικών αξιών, αλληλεγγύης και συνεκτικότητας της κοι-
νωνίας  καθώς και την ένταξη σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες όλο και περισσότερων συμπολιτών μας, που αν-
τιμετωπίζουν στο μέγιστο βαθμό την απαξίωση ενός σα-
θρού πολιτικού συστήματος.

Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την αντιμετώπιση
του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων και ειδικότερα
εμείς που εργαζόμαστε στον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος περιθάλ-
πει και τον μεγαλύτερο όγκο πρώην χρηστών ουσιών
στην Ελλάδα (8.500), καλούμαστε να δώσουμε λύσεις
και απαντήσεις, σε ζητήματα που αφορούν στην ανα-
γκαιότητα συνέχισης λειτουργίας δομών και υπηρεσιών,
στη δημιουργία υπηρεσιών πρόληψης της εξάρτησης,
μείωσης της βλάβης, κοινωνικής ενσωμάτωσης και
επαγγελματικής επανένταξης. Η υποχρηματοδότηση, η
έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, η αδυναμία
πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού έστω και με
συμβάσεις έργου δυσχεραίνει το έργο όλων μας ενώ πα-
ράλληλα εντείνει κοινωνικά προβλήματα όπως είναι η
προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Δυστυχώς καλές πρακτικές, καινοτόμες λύσεις και
παρεμβάσεις, αντιναρκωτικές πολιτικές και επανενταξια-
κές στρατηγικές τις οποίες είχαμε χαράξει, μεταφέροντας
τεχνογνωσία από χώρες της παγκόσμιας κοινότητας
(ΗΠΑ, ΕΕ), συνθέτοντας την δική μας εμπειρία και τις
ιδιαίτερες ανάγκες της Ελληνικής Κοινότητας, όχι μόνο
έχουν παγώσει και ανασταλεί, αλλά δεν πρόκειται ποτέ
να εφαρμοστούν.

Στην Ελλάδα ο κάθε νεοδιορισμένος ειδικός
σύμβουλος, ο κάθε πολιτικός ιθύνοντας, ο κάθε πα-
ρατρεχάμενος, ο κάθε διάττοντας αστέρας, έχει άπο-

ψη και θέση σύμφωνα  με τη δική του υποκειμενική
αντίληψη και ενδεχόμενα συμφέροντα άλλων. Ως εκ
τούτου εδώ κι ένα χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο της
απαξίωσης υπηρεσιακών παραγόντων, κάθε προηγού-
μενου εγκεκριμένου σχεδιασμού και στρατηγικών οι
οποίες βασίστηκαν στις ρεαλιστικές ανάγκες των συμπο-
λιτών μας που πλήττονται από τη μάστιγα των ναρκωτι-
κών, στην εμπειρία, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και
στην ελληνική πραγματικότητα της κοινωνικοοικονομι-
κής κρίσης.

Η κοινωνική πολιτική που αφορά άμεσα στην
αποκατάσταση των πρώην χρηστών ουσιών κι άλ-
λων ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας βασίζεται σε
πρόχειρες και πρόσκαιρες λύσεις επαιτείας που οδη-
γούν τον άνθρωπο στην αναξιοπρέπεια και στην ηθι-
κή εξαθλίωση (συσσίτια, κάρτες δωρεάν απόκτησης
αγαθών πρώτης ανάγκης, κοινωνικά παντοπωλεία,
ιατρεία, φαρμακεία κλπ). Η αστεγία πολλών πρώην
χρηστών ουσιών λόγω κρίσης καθώς εξακολουθεί
να αποτελεί ζήτημα δυσεπίλυτο με αποτέλεσμα τις
υποτροπές, το πισωγύρισμα και την ματαίωση των
προσπαθειών όλων μας, θεραπευομένων, εργαζομέ-
νων, επιβαρύνοντας και την ελληνική οικονομία.

Οι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ που αφορούν ενεργούς
χρήστες σε ότι αφορά στην πόλη μας (street work, ενημέ-
ρωση ευαισθητοποίηση, διαμεσολάβηση, υπηρεσίες
υποστήριξης και κινητοποίησης), έχουν πάψει να υφί-
στανται  και δεν προβλέπεται  να επαναλειτουργήσουν
μελλοντικά, με επώδυνα αποτελέσματα τόσο για τους ίδι-
ους όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.

Η Κοινωνική Οικονομία  και η Κοινωνική Επιχειρη-
ματικότητα  που θα αποτελούσαν  για τη χώρα έναν φάρο

μέσα στην καταιγίδα που βιώνουμε όλοι μας, έχει απα-
ξιωθεί με αποτέλεσμα οι ήδη υφιστάμενες ΚοινΣΕπ Έν-
ταξης κι αυτές που έκαναν έναρξη λειτουργίας να υπολει-
τουργούν ή και ακόμη να οδηγούνται στο κλείσιμο. 

Οι προσπάθειες μας και η δημιουργία ΚοινΣΕπ
Ένταξης έχουν παγώσει εδώ και 7 μήνες  μιας κι ό,τι
προγράμματα επιχορηγήσεων και υποστήριξης
ΚοινΣΕπ,(Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήρι-
ξης) επιδότησης απασχόλησης σε εργαζόμενους των
ΚοινΣΕπ είχαν εξαγγελθεί έχουν παγώσει ή ανακλή-
θηκαν με ορίζοντες άγνωστους. Εάν δεν κατανοή-
σουμε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με σχεδια-
σμούς επαιτείας και αναξιοπρέπειας, εάν κάποιοι
υψηλά ιστάμενοι δεν  αναγνωρίσουν ότι οι πρώην
χρήστες ουσιών καθώς και τα άτομα  που ανήκουν σε
ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  θέλουν
δουλειά κι όχι επιδόματα και ελεημοσύνη, εάν δεν
αντιληφθούν  ότι  η μοναδική λύση στο πρόβλημα
της οικονομίας  και της εξοικονόμησης πόρων είναι
η απασχόληση και όχι τα επιδόματα, εάν δεν αποδε-
χτούν ότι η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική
επιχειρηματικότητα είναι το μέσον, ο άξονας της
ανάπτυξης σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπε-
δο καθώς αποτελεί μονόδρομο επαναενταξιακής πο-
λιτικής, δυστυχώς οι μόνοι που θα ωφεληθούν είναι
κάποιο ολίγοι, οι συνήθεις ύποπτοι, ζημιώνοντας
την ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη, τις προσπά-
θειες χιλιάδων συμπολιτών μας και των οικογενειών
τους καθώς και το δύσκολο έργο μας.

*Η κ. Χριστιά είναι Υπεύθυνη Εξειδικευμένου Κέν-
τρου Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης  (ΕΚ-
ΚΕΕ ΟΚΑΝΑ), παράρτημα Θεσσαλονίκης

Στην Ελλάδα ο κάθε 
παρατρεχάμενος 
έχει… αντίληψη!

«Η κοινωνική 
πολιτική που αφορά
στην αποκατάσταση

πρώην χρηστών βασί-
ζεται σε λύσεις επαι-

τείας, αναξιοπρέπειας
και εξαθλίωσης»
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Συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή το περίφη-
μο «παράλληλο πρόγραμμα» της Κυβέρνησης, η
υιοθέτηση δηλαδή –σύμφωνα με τους κυβερνη-
τικούς εταίρους- μιας σειράς ευεργετικών μέ-
τρων για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Θυμίζω πως το πρόγραμμα αυτό έκανε την πρώτη
του εμφάνιση το Δεκέμβριο, όταν και αποσύρθη-
κε άρον τον άρον καθώς θεωρήθηκε από τους
δανειστές μας «μονομερής ενέργεια». Τώρα επι-
στρέφει, με τον Πρωθυπουργό να επενδύει επι-
κοινωνιακά πολλά σε αυτό θέλοντας να πείσει
για το φιλολαϊκό του πρόσωπο και να αλλάξει το
ζοφερό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος
του, εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων επιλογών του.
Μετά το μαστίγιο έρχεται και το καρότο, σε μια
προφανή προσπάθεια αποπροσανατολισμού της
κοινής γνώμης… 

Η αλήθεια είναι πως αυτό το πρόγραμμα δεν αν-
ταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στις πραγματικές
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Και το σημαν-
τικότερο, είναι ένα ανεφάρμοστο πρόγραμμα
που είναι καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά.
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος: όλοι γνωρίζουμε
πως το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα έχει
πρακτικά καταρρεύσει. Σε μια χώρα όπου πολλά
δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν καν φίλτρα αιμο-
κάθαρσης, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού,
το υπερφιλόδοξο κυβερνητικό πρόγραμμα κάνει
λόγο για την υγειονομική κάλυψη όλων των ανα-
σφάλιστων πολιτών. 

Γίνεται λόγος μάλιστα για 2,5 με 3 εκατομμύρια
πολίτες, των οποίων αίρεται ο αποκλεισμός τους
από το σύστημα υγείας. Όταν ρωτήσαμε από πού
θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα που απαιτούν-
ται για την υλοποίηση στην πράξη του μέτρου αυ-
τού, η απάντηση του Υπουργού Υγείας ήταν αφο-
πλιστική: Από τον ΕΟΠΥΥ. Τον ΕΟΠΥΥ που θυ-
μίζω, οδηγεί σε κλείσιμο το Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου καθώς οφείλει πάνω από 200 εκατομ-
μύρια ευρώ. Τον ΕΟΠΥΥ που χρωστά παντού,
αυτόν θέλουν να βάλουν μπροστά. Θα πληρώ-
σουν δηλαδή με αέρα, καθώς λεφτά δεν υπάρ-
χουν. 

Για να μην μιλήσω για τα ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ, όπου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη
ανανέωση του γηρασμένου στόλου, για τις τρομε-
ρές ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά που έχουν ως
εφιαλτική συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων
ζωών. Το παράλληλο πρόγραμμα είναι μια πα-
ράλληλη κοροϊδία. Δεν πρόκειται να λύσει προ-
βλήματα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την υγει-
ονομική φτώχεια της χώρας. Λειτουργεί λίγο -
πολύ ως ασπιρίνη που χορηγείται σε ένα βαριά
άρρωστο ασθενή. Πλέον η Ελλάδα δε σώζεται με
εκθέσεις ιδεών και ευχολόγια. 

Απλά δεν αρκούν για μια κοινωνία που δοκιμά-
ζεται, που παρακολουθεί άναυδη τις εξελίξεις και
έχει στερηθεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Ας πάρουν επιτέλους γενναίες αποφάσεις, ας
ακούσουν την Ένωση Κεντρώων…

*Ο κ. Φωκάς είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της Ένωσης Κεντρώων

Το παράλληλο… τίποτα
της Κυβέρνησης

του Αριστείδη 
Φωκά*

Εγκατάσταση… ζωής στο 
νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»!

Την επίσημη έναρξη λειτουργίας του πρώτου απει-
κονιστικού αξονικού τομογράφου PET-CT (PET-S-
CAN) της Βόρειας Ελλάδας στο νοσοκομείο «Γ. Παπα-
γεωργίου» έκανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και η διοίκηση του νο-
σηλευτικού ιδρύματος.

Με την προμήθεια και εγκατάσταση, του ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας,
PET/CT (PET-SCAN), που χρηματοδοτήθηκε από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πόρους του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (συνολικός προϋπολογισμός 2,4
εκ. ευρώ), οι ιατροί και το εξειδικευμένο προσωπικό
έχουν τη δυνατότητα βέλτιστης εκτίμησης των λεμφω-
μάτων, τόσο στη διάγνωση και σταδιοποίηση της νό-
σου, όσο και στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θε-
ραπεία και στην ανίχνευση υποτροπής.

Εκτός του βασικού συγκροτήματος κατασκευάστηκε
συνοδός εξοπλισμός χορήγησης ραδιοϊσοτόπου και
ακτινοπροστασίας, αλλά και νέο κτίριο εμβαδού περίπου

260 τ.μ. με πλήρεις εγκατα-
στάσεις, σε επαφή και

λειτουργική δια-
σύνδεση με το

τμήμα Πυρηνι-
κής Ιατρικής
του νοσοκο-
μείου.

Ο Περιφερειάρχης εκτός των άλλων έδωσε στοιχεία
υλοποίησης έργων Υγείας και Πρόνοιας στην Κεντρική
Μακεδονία, όπου ολοκληρώνονται 48 έργα κτιριακής
αναβάθμισης και εξοπλισμών σε όλα τα Νοσοκομεία
και τα Κέντρα Υγείας, αναβαθμίζονται 16 Μονάδες Κοι-
νωνικής Φροντίδας και Προνοιακά Ιδρύματα, ενώ πέρ-
σι οι πληρωμές από την ΠΚΜ με κονδύλια του ΕΣΠΑ
στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Μέριμνας ξε-
πέρασαν τα 20 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Βασίλης
Παππάς αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του PET-SCAN
για τους καρκινοπαθείς της Βόρειας Ελλάδας και ευχα-
ρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα για την αμέριστη συμπαρά-
στασή του στις προσπάθειες του νοσοκομείου να απο-
κτήσει τη συγκεκριμένη υποδομή, που γλιτώνει από
την ταλαιπωρία των ταξιδιών τους ασθενείς της Βόρει-
ας Ελλάδας. «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για το
νοσοκομείο, την πόλη μας και όλη τη Βόρεια Ελ-
λάδα καθώς μέχρι τώρα όλοι οι ογκολογικοί
ασθενείς κατεβαίνουν στην Αθήνα στο λεκανοπέ-
διο για να κάνουν την εξέτασή μας που θα κάνει το
μηχάνημα αυτό. Πριν από δέκα χρόνια αποφασί-
σαμε να εγκαταστήσουμε αυτό το μηχάνημα εδώ
για να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε την τα-
λαιπωρία αυτών των ασθενών και σήμερα το πετυ-
χαίνουμε…», είπε.

«Τέρμα 
η ταλαιπωρία και τα
ταξίδια στην Αθήνα
για τη διάγνωση και
την παρακολούθηση 

λεμφωμάτων…»



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
Τα παραδοσιακά φαναράκια ανέβηκαν ψηλά και οι

Θεσσαλονικείς, είτε ενημερωμένοι είτε περαστικοί πέ-
ρασαν πολλοί από αυτούς πρώτη φορά στο λιθόστρωτο
σοκάκι της Αισώπου. Οι Κινέζοι, ειδήμονες -όπως φά-
νηκε τα τελευταία χρόνια στο μάρκετινγκ- προσπάθησαν
να «παντρέψουν» τη δική τους κουλτούρα με την ελληνι-
κή σε μια πρώτη προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά στους
Έλληνες. Έτσι τα κεράσματα της Πρωτοχρονιάς δεν ήταν
spring rolls, η γούν τον, αλλά… σουβλάκια, κοτόπουλο
και γαρίδες στα κάρβουνα. Όπως ήταν λογικό, αυτό ήταν
και ένα πρώτο άνοιγμα των Κινέζων επιχειρηματιών,
που έχουν πια οργανωθεί και λειτουργούν με τα θεσμικά
του όργανα που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Με «Θεσσαλονικιό» πρόεδρο

Για τους μη μυημένους στην Κινέζικη Κοινότητα της
Θεσσαλονίκης ήταν οφθαλμοφανές ότι όλα γύριζαν γύ-
ρω από έναν υπερδραστήριο νεαρό Κινέζο που τον απο-
καλούσαν με το μικρό του όνομα, τον Λι. Ο Λι Ντιαν
Φενγκ ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από επικεφαλής της
Κοινότητας των Κινέζων στη Θεσσαλονίκη, αφού προ-
εδρεύει της Ένωσης Κινέζων Ελλάδας. Έχει κλείσει πε-
ρισσότερα από 15 χρόνια στην πόλη, μιλά πλέον την ελ-
ληνική γλώσσα και όλοι δείχνουν να τον εμπιστεύονται
με κλειστά μάτια για το έργο που κάνει. 

Ο Αντώνης, ένα από τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ένωσης και έμπορος στη Θεσσαλονίκη εί-
ναι από τους πιο νεοφερμένους στην πόλη και μιλά στην
Karfitsa για αυτήν την προσπάθεια εξωστρέφειας που
πραγματοποιούν. «Φέτος είναι η χρονιά του πιθή-
κου, κάνουμε πάρτυ και είμαστε χαρούμενοι που
τόσος κόσμος από την πόλη ήρθε να γιορτάζει μαζί
μας. Το θέλαμε αυτό να γιορτάσουμε μαζί με τον ελ-

ληνικό λαό τη δική μας Πρωτοχρονιά. Για εμάς εί-
ναι μια πραγματικά μεγάλη γιορτή, η μεγαλύτερη
του λαού μας και θέλαμε αυτό να το δείξουμε και
στους Έλληνες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κινέζος
επιχειρηματίας. Σύμφωνα με πρόχειρα στοιχεία αφού
δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση οι Κινέζοι της πόλης
αριθμούν περίπου τους 1.200 και ασχολούνται ως επί
το πλείστο με το εμπόριο ενδυμάτων και ηλεκτρονικών
συσκευών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην «Chinatown»
της Θεσσαλονίκης δε θα συναντήσει όποιος την επισκε-
φθεί επιχειρήσεις εστίασης όπως στο εξωτερικό παρά
μόνο ένα σούπερ μάρκετ που απευθύνεται στους κατοί-
κους της κοινότητας οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή
της Αισώπου. Όπως αναφέρει Έλληνας συνεργάτης των
Κινέζων επιχειρηματιών, αυτό είναι ένα δείγμα ότι η
δραστηριοποίηση των Κινέζων στη Θεσσαλονίκη κάνει
ακόμα τα πρώτα της «νηπιακά» βήματα μέχρι να φτάσει
στην εδραίωση όπως σε άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπό-
λεις.
Με σουβλάκια και… Μπουτάρη  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Κινέζοι της περιοχής
τρέφουν μεγάλη εκτίμηση για τον Γιάννη Μπουτάρη,
αφού η ανάπλαση της Αισώπου έδωσε άλλον αέρα στα
καταστήματα τους τα οποία είναι πιο εύκολα προσβάσι-
μα, σε μια γειτονιά που παλιότερα κανείς δεν ήθελε να
περνά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το παρών είχαν δώσει
στην εκδήλωση από νωρίς ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης
Πέτρος Λεκάκης και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής Καλυψώ Γούλα. Οι διοργανωτές Κινέζοι της Θεσ-
σαλονίκης είχαν φροντίσει όλοι οι Έλληνες παρευρι-
σκόμενοι να κεραστούν ψητά κρέατα και κινέζικες λι-
χουδιές, έχοντας καταβάλει εξ ολοκλήρου το κόστος της
γιορτής. Μάλιστα την προετοιμασία των εδεσμάτων είχε
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Μια διαφορετική και ισχυρή κοινότητα διαπίστωσαν ότι υπάρχει στην πόλη οι Θεσσαλονικείς.
Οι άγνωστοι και “εσωστρεφείς”  έμποροι της Κίνας και της Αισώπου, άνοιξαν την γειτονιά τους
για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία και πλέον παραμονής στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να
γιορτάσουν με τους Έλληνες την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, έστω και ετεροχρονισμένα.  Η οδός Αι-
σώπου, μια γειτονιά -κακόφημη για πολλά χρόνια- στολίστηκε και έλαμψε γεγονός στο οποίο
βοήθησε και η πρόσφατη ανάπλαση που έγινε από τον δήμο. 

Οι «δράκοι» της Chinatown
της Θεσσαλονίκης 
είναι… φιλόξενοι

«Ο Λι Ντιαν
Φενγκ  με έδρα
τη Θεσσαλονίκη
είναι πρόεδρος

της Ένωσης 
Κινέζων 

Ελλάδας»

Με την ανανέωση της θητείας της τον Σεπτέμβρη
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ υιοθέτησε  ανοικτά
την μνημονιακή πολιτική σαν μόνη ρεαλιστική λύ-
ση σταθεροποίησης της οικονομίας και διεξόδου
από την κρίση. Μια επιλογή που -έλεγε- είχε να κά-
νει μόνο με την οικονομία, γιατί σε όλα τα αλλά
(δημοκρατία, αντιμετώπιση προσφυγικής κρίσης)
υπήρχε περιθώριο ανεξάρτητης κυβερνητικής πα-
ρέμβασης. Οι επόμενοι πέντε μήνες έχουν διαψεύ-
σει πλήρως αυτόν τον ισχυρισμό. Η κυβέρνηση
έχει πια πάρει την κατεύθυνση όλων των σαμαρι-
κών επιλογών για το μεταναστευτικό. Η διατήρηση
του φράκτη του Έβρου, η κατασκευή στρατοπέδων
συγκέντρωσης, η φυλάκιση μεταναστών χωρίς
χαρτιά, οι προσαγωγές αλληλέγγυων στους πρό-
σφυγες και το καλωσόρισμα του ΝΑΤΟ σε ρόλο
απωθητή των προσφύγων αποδεικνύουν ότι η
υποταγή στα μνημόνια, είναι υποταγή σε όλες τις
απαιτήσεις των ελίτ, είτε ξένων είτε ελληνικών.

Σήμερα σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν ότι αν δεν στα-
ματήσει ο πόλεμος στην Συρία και σε άλλες χώρες
δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την ύπαρξη μεγά-
λων προσφυγικών ροών. Όσοι ελπίζουν να το κά-
νουν, στέλνουν τους ανθρώπους στον πνιγμό ή πί-
σω στις βόμβες. Η παρουσία του Νατοϊκού στόλου
στο Αιγαίο μόνο δυο καταστροφικά αποτελέσματα
μπορεί να έχει. Πρώτον, να ωθήσει τους πρόσφυ-
γες να μπαίνουν σε βάρκες χωρίς τους έμπειρους
«διακινητές» και να ταξιδεύουν μόνοι τους με απο-
τέλεσμα ακόμα περισσοτέρους πνιγμούς. Δεύτε-
ρον, να παραταχθεί μια αρμάδα πολύ κοντά στην
καυτή περιοχή της Συρίας άλλα και τις αντίπαλες
των Αμερικανών Ρωσικές δυνάμεις.  Με την υπο-
γραφή της κυβέρνησης της τάχα «Αριστεράς» η χώ-
ρα μας διευκολύνει τις συγκρούσεις στην Μ. Ανα-
τολή και φέρνει τον πόλεμο πιο κοντά.

Τι συμφέρον έχουμε αλήθεια από την πολιτική των
μνημονίων και των κλειστών συνόρων «όλοι εμείς
οι ταπεινοί της γης»; Νέα φτωχοποίηση με τη κα-
τάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης,  την αρπαγή της πρώ-
της κατοικίας από τις τράπεζες, την ιδιωτικοποίηση
κρατικής περιουσίας και δομών του κοινωνικού
κράτους, την περιστολή των ελαχίστων δικαιωμά-
των προστασίας των εργαζομένων και τη στρατιω-
τικοποίηση στο όνομα της εθνικής ασφάλειας . Η
μαζική συμμετοχή  στη γενική απεργία δείχνει το
δρόμο. Τέτοιες κινητοποιήσεις είναι που αναγκά-
ζουν την κυβέρνηση σε ελιγμούς όπως οι εκπτώ-
σεις του Κατρούγκαλου και αποσταθεροποιούν την
εφαρμογή του Μνημονίου. Είτε με αυτήν τη κυβέρ-
νηση είτε με όποιο κυβερνητικό σχήμα επιλεγεί με
ή χωρίς εκλογές από τους υπηρέτες του. 

Αυτόν τον δρόμο του αγώνα έχουμε να ακολουθή-
σουμε ως το τέλος. Μέχρι ν’ αποσυρθεί το νομο-
σχέδιο του ασφαλιστικού, να πάψει κάθε εμπλοκή
της Ελλάδας στις αντιμεταναστευτικές πολιτικές και
τον διευρυνόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για
να μην βρεθούμε όλοι μαζί εγκλωβισμένοι στα
συρματοπλέγματα της βαρβαρότητας.

*Η κ. Γαϊτάνη είναι πρώην βουλευτής της Λαϊκής
Ενότητας Α΄Θεσσαλονίκης  

Όταν η αριστερά 
καλωσορίζει το ΝΑΤΟ…

της Γιάννας 
Γαϊτάνη*
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αναλάβει γνωστό εστιατόριο της πόλης. Ο δήμαρχος
μπορεί να καθυστέρησε αρκετά ώστε να παραβρεθεί στις
εκδηλώσεις, όμως η άφιξη του λειτούργησε εν είδη τελε-
τουργικού, με τον πρόεδρο Ντιαν Φενγκ να τον υποδέχε-
ται στην αρχή της Αισώπου και στη συνέχεια ο δήμαρχος
να γίνεται δεκτός με χαμόγελα από τους υπόλοιπους Κι-
νέζους επιχειρηματίες. Το λιοντάρι πραγματοποίησε τον
τελευταίο του χορό προς τιμήν του δημάρχου ενώ οι επι-
χειρηματικές συζητήσεις με στελέχη της Ένωσης Κινέζων
και στελέχη του δήμου γίνονταν με τη συνοδεία κρασιού
και ευχές για μια καλή χρονιά «του πιθήκου».
Μόνο τα απαραίτητα

Οι Κινέζοι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη βρίσκον-
ται συγκεντρωμένοι στην οδό Αισώπου και τις παρακεί-
μενες οδούς, με τους περισσότερους να δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο εμπορίας ενδυμάτων και υποδημά-
των. Τα καταστήματα που πωλούν σε χονδρική αλλά και
λιανική, απαριθμούν περίπου τα 170, ενώ η λέξη γκέτο
δεν απεικονίζει πλήρως την κατάσταση στην περιοχή,
αφού και άλλες ομάδες αλλοδαπών δραστηριοποιούνται.
Ο Παύλος Χατζηπροκοπίου, πρώην ερευνητής του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ και διδάσκων στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ,
συμμετείχε το 2007 στη μελέτη του καθηγητή Οικονομι-
κής Γεωγραφίας του ΠΑΜΑΚ, Λόη Λαμπριανίδη, με τίτ-
λο «Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο», η οποία αφορούσε
την παρουσία των μεταναστών στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης. Όπως λέει ο ίδιος μιλώντας στην Karfitsa,  «η συγ-
κέντρωση των κινεζικών επιχειρήσεων στην περιοχή της
Αισώπου, οφείλεται στις μειωμένες αξίες ακινήτων (και
ενοικίων), καθώς θεωρούνταν «υποβαθμισμένη» και
ανεπιθύμητη». «Σημαντικό ρόλο ωστόσο έπαιξε η εγ-
γύτητά της με το λιμάνι και το Σιδηροδρομικό Σταθ-
μό και η τοποθεσία της κοντά στην έξοδο της πόλης,
που έδωσε τη δυνατότητα στους Κινέζους επιχειρη-
ματίες να κάνουν τη Θεσσαλονίκη έδρα διαμετακο-
μιστική προκειμένου να διοχετεύσουν τα προϊόντα
τους στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια»,
επισημαίνει ο κ. Χατζηπροκοπίου. Οι επιχειρηματίες από

την ασιατική χώρα συνηθίζουν να μένουν κοντά στις επι-
χειρήσεις τους, διακρίνονται από μια εσωστρέφεια, κα-
θώς οι επαφές με τους Έλληνες εκεί, σύμφωνα με τον κ.
Χατζηπροκοπίου, περιορίζονται στις απολύτως απαραί-
τητες, όπως οι πελάτες τους, ο δήμος και η εφορία. «Ιδι-
αίτερα η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι περιο-
ρισμένη. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου και τη
δημιουργία οικογενειών με παιδιά που φοιτούν στο
ελληνικό σχολείο, αυτό σταδιακά θα αλλάξει», τονί-
ζει ο κ. Χατζηπροκοπίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 65%
των Κινέζων μεταναστών στην Ελλάδα έχει έρθει από την
Ιταλία, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Κινέζοι
έμποροι εισάγουν τα προϊόντα τους από τη γειτονική χώ-
ρα, όπου συμπατριώτες τους διατηρούν μονάδες παρα-
γωγής. Ο λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι άλλος από
τους χαμηλότερους δασμούς, αφού πρόκειται για εισα-
γωγή προϊόντων από γειτονική χώρα. Ωστόσο, η οικονο-
μική κρίση έχει χτυπήσει και τους ίδιους τους Κινέζους,
αφού το εμπόρευμα τους απευθύνεται σε Έλληνες, με
αποτέλεσμα πολλοί να αφήνουν τις επιχειρήσεις τους και
να γυρνούν πίσω στην Ιταλία ή ακόμα και την Κίνα.

Το λιοντάρι που φέρνει τύχη
Οι εορτασμοί στην Αισώπου ξεκίνησαν με τον γνωστό για τους Κινέζους χορό

του λιονταριού. Δύο άνθρωποι φορούν την ενδυμασία του παραδοσιακού λιον-
ταριού που υπό τους ήχους των τυμπάνων και των κρουστών χορεύει ανάμεσα
στον κόσμο. Ένας χορός εντυπωσιακός που οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς
έχουν δει μόνο από την τηλεόραση. Ο Χρήστος Συμεωνίδης ηγείται μιας ομάδας
«Σαολίν» από σχολή παραδοσιακού Κουνγκ Φου στη Θεσσαλονίκη, έχοντας εν-
τρυφήσει στα κινεζικά έθιμα. «Συμμετέχουμε και εμείς στην Κινέζικη Πρωτο-
χρονιά αφού εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαστε με τις κινεζικές παρα-
δόσεις και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει». Όπως λέει ο κ. Συμεωνίδης γιορ-
τάζεται η χρονιά 4714 από τη βασιλεία του Κίτρινου Αυτοκράτορα ή αλλιώς
«χρονιά του πιθήκου» σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση. «Για τους Κινέ-
ζους είναι μια χρονιά αρκετά έντονη διότι το ζώο του πιθήκου ευνοεί τους
δραστήριους ανθρώπους σύμφωνα με την παράδοση τους, αφού πρόκει-
ται για ένα δραστήριο ζώο», αναφέρει χαρακτηριστικά στην Karfitsa ο Χρήστος
Συμεωνίδης. Όσο για τον εντυπωσιακό χορό του λιονταριού, είναι σύμφωνα με
τον κ. Συμεωνίδη ένα αρχαίο κινεζικό έθιμο, το οποίο έχει σκοπό να φέρει ττύχη
για τη νέα χρονιά και να διώξει τα κακά πνεύματα



Karfitsa_Βusiness Βορείων

22 | 20 Φεβρουαρίου 2016

BB
Βusiness Βορείων

n
Ξεκινούν προσλήψεις ανέργων τόσο
στην ΔΕΗ και στο ΚΕΕΛΠΝΟ, όσο

και στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικά θα
προσληφθούν 500 γιατροί και
νοσηλευτές με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23
Φεβρουαρίου. Παράλληλα η ΔΕΗ
ανακοίνωσε ότι θα απασχολήσει 485
εποχικούς υπαλλήλους με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. Από την κατανομή
των θέσεων προκύπτει ότι θα
απασχοληθούν μηχανικοί, χειριστές
μηχανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί κ.ά.

n
Το φρέσκο ψωμί θα έχει τον «πρώτο λόγο» στην 7η Διεθνή Έκθεση Αρτοποιίας,
Ζαχαροπλαστικής, Μηχανημάτων, Πρώτων Υλών, Εξοπλισμού & Έτοιμων Προϊόντων

ARTOZYMA, η οποία μαζί με την 26η DETROP BOUTIQUE θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29
Φεβρουαρίου 2016 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η ARTOZYMA πραγματοποιείται σε
κομβικό χρονικά σημείο, καθώς πριν από λίγες ημέρες προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη τους σε νέες αγορές. Στο
πλαίσιο αυτό, ενισχύονται και δράσεις επιχειρήσεων με αντικείμενο τους τομείς της αρτοποιίας και των
ειδών ζαχαροπλαστικής. Στην έκθεση θα είναι παρούσες επιχειρήσεις, που κατασκευάζουν ή
εμπορεύονται εξοπλισμό, ο οποίος απευθύνεται σε επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και
έτσι αποκτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον η επίσκεψη στην ARTOZYMA. Ήδη, προγραμματίζονται ομαδικές
επισκέψεις στην έκθεση από όλη την Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες, καθώς επιδιώκεται οι εγχώριες
επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής να ανοίξουν διαύλους συνεργασίας με γειτονικά κράτη.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα υλοποιηθεί το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ψωμιού.  Εκτός από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψωμιού κατά τη διάρκεια της ARTOZYMA θα
πραγματοποιηθεί και ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων με θέμα: «Τεχνολογία-
Καινοτομία στην Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική», ενώ η έκθεση θα φιλοξενήσει και την ετήσια
συγκέντρωση των προέδρων των Σωματείων Αρτοποιών Ελλάδος. Επιπλέον, αναμένεται η υλοποίηση
και άλλων εκδηλώσεων με αντικείμενο το κομμάτι της ζαχαροπλαστικής.

n
Την παρέμβαση της κυβέρνησης στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τις υψηλές τραπεζικές
χρεώσεις ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες

με τις υπέρογκες τραπεζικές χρεώσεις κατά την διενέργεια των πάσης φύσεως συναλλαγών τους»
επισημαίνει το ΒΕΑ και τονίζει ότι παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης, αλλά και την εκπεφρασμένη κατά καιρούς βούληση των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας
να προχωρήσουν σε εξορθολογισμό των τραπεζικών χρεώσεων, το κόστος για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις παραμένει υψηλό, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν
τα τελευταία χρόνια.  «Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει και σειρά πρόσφατων ερευνών, που
διαπιστώνουν την ύπαρξη διαφορετικών επιβαρύνσεων ανά επιχείρηση και ανά τράπεζα, με το 65%
των χρεώσεων να είναι πάνω από το 1% επί της αξίας της συναλλαγής, ενώ μόλις στο 25% διατηρείται
η χρέωση έως 1% του ποσού της συναλλαγής» όπως σημειώνει το ΒΕΑ. Για παράδειγμα αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση ότι τα ποσοστά προμήθειας για τις συναλλαγές μέσω POS και καρτών
παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, άνω του 2,5% επί του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ η εξίσωση του
ποσοστιαίου συντελεστή προμήθειας για τη χρήση πιστωτικής, προπληρωμένης και χρεωστικής κάρτας
οδηγεί σε μη αποτελεσματικές οικονομικές επιλογές για τους καταναλωτές και σε υψηλά κόστη για τις
επιχειρήσεις. Εκτίμηση του ΒΕΑ είναι ότι οι ίδιες οι τράπεζες επιλέγουν να διατηρούν στα ύψη τις
χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές παρότι έχει τεθεί ήδη σε ισχύ κανονισμός της ΕΕ από τις 9
Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος προβλέπει τη σημαντική μείωση των διατραπεζικών προμηθειών
(interchange fee).

ΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι είναι ξανά στο στόχαστρο των
«μελετητών» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακε-
δονίας, που θέλουν να φύγει η ΔΕΘ από τις εγκαταστάσεις
της, να γκρεμισθούν τα κτήρια επί της οδού Αγγελάκη και
να χτισθούν στη θέση τους πολυώροφες οικοδομές για εμ-
πορική εκμετάλλευση, συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχεία και
εμπορικά κέντρα. Προτείνουν ακόμη, να φύγει και ο Σιδη-
ροδρομικός Σταθμός και στη θέση του να δημιουργηθεί ένα
τεράστιο μητροπολιτικό πολυμορφικό πάρκο. Θέλουν επί-
σης την Λεωφόρο Νίκης να υπογειοποιείται και να διαπλα-
τυνθεί, έτσι ώστε να έχουμε τη μόνιμη πεζοδρόμησή της,
αλλά και την... στήριξη των θεμελίων των πολυώροφων
πολυκατοικιών της παραλίας που ως γνωστόν κατά 50%
κολυμπάνε στο νερό. Μεγαλόπνοα έργα που για να πραγμα-
τοποιηθούν θα χρειασθούν και δεκάδες δισεκατομμύρια
και πολλές δεκαετίες... Λησμονούν όμως σκόπιμα εκεί στο
ΤΕΕ ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν
συμπεριλαμβάνεται στα αναπτυξιακά έργα της Ευρώπης.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ σε τομείς που ξεχωρίζουν για την
δημιουργική φαντασία τους για 49 προϊσταμένους της ΕΡΤ
έχουμε στο νέο οργανόγραμμα του εθνικού ραδιοτηλεοπτι-
κού φορέα. Μεταξύ αυτών έχουμε προϊστάμενο πρωτότυ-
που περιεχομένου, προϊστάμενο γλωσσικής υποστήριξης
και προϊστάμενο για τις έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές. Η
κυβέρνηση με εντολή των δανειστών κατήργησε το εθνικό
ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, με σκοπό να περιορίσει την
ασυδοσία των τηλεοπτικών σταθμών για ν’ ανοίξει το δρό-
μο στην δημιουργία τεσσάρων (4) μόνον σταθμών εθνικής
εμβέλειας, για να ελέγχουν έτσι οι θεσμοί την πληροφόρη-

ση του κόσμου. Μη σας φανεί περίεργο να εμφανιστεί ένας
τούρκος επιχειρηματίας ή ένας γάλλος να τοποθετήσει ένα
ή δύο δις και να παραγκωνίσει από την άδεια εθνικής εμβέ-
λειας, έναν ή δύο από τους τέσσερις (4) σταθμούς. Θα ακο-
λουθήσουν το ίδιο σχέδιο και στην ελεύθερη ραδιοφωνία
με στόχο να την χειραγωγήσουν και όσο για τον Τύπο, αυ-
τός θα υπάρχει στο μέλλον μόνο με επιδοτήσεις των θε-
σμών.

ΑΛΑΛΟΥΜ!... Έχουμε μια κυβέρνηση που άλλα λέει από τις
Βρυξέλλες και άλλα λέει από το Μαξίμου. Ενώ τα μπλόκα
καλά κρατούν η κυβέρνηση συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις
με τους δανειστές στη βάση της βάναυσης φορολόγησης
όλων, στην θέσπιση του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου και
με επί πλέον πρόταση Ντάϊσενμπλουμ και νέες μειώσεις
στις συντάξεις. Αναρωτιούνται λοιπόν οι αγρότες μήπως
όλα αυτά δεν γίνονται στην πραγματικότητα; Δηλαδή, εδώ
και 30 μέρες είναι στους δρόμους μάταια στα μπλόκα ενάν-
τια στο ασφαλιστικό και φορολογικό και η κυβέρνηση συνε-
χίζει το… βιολί της. Από μια άλλη… πονηρή μεριά της κυ-
βέρνησης γίνεται προσπάθεια να δοθούν κάποιες βελτιώ-
σεις, μόνον στους αγρότες και ν αγνοηθούν όλοι οι υπόλοι-
ποι φορείς που πλήττονται. Είναι φανερό ότι κυβέρνηση
και δανειστές, έχουν προσυμφωνήσει και προσχεδιάσει
και το ασφαλιστικό και το φορολογικό και παρά τις αντιδρά-
σεις θα προχωρήσουν στην κατάθεση ενός πολυνομοσχε-
δίου για ψήφιση στη βουλή. Οι αντιδράσεις αναμένεται να
κορυφωθούν και δεν αποκλείεται να βρεθούμε σε νέες δρα-
ματικές εξελίξεις.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Εδώ και 
30 μέρες είναι

στους δρόμους 
μάταια στα μπλόκα
ενάντια στο ασφα-
λιστικό και φορο-

λογικό και η
κυβέρνηση συνεχί-
ζει το… βιολί της.

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



n
Με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης διευρύνεται το δίκτυο των προορισμών της
Ellinair, της αεροπορικής εταιρείας του Ομίλου Μουζενίδη – όπως

σημειώνει σε σχετική ανακοινωση - ενισχύοντας σημαντικά τη διασύνδεση
δημοφιλών ελληνικών προορισμών με υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος
πόλεις του εξωτερικού. Διατηρώντας τη συνδεσιμότητα με τους παραδοσιακούς
της προορισμούς, άμεσος στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των
δρομολογίων της στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη παράλληλα με την ενίσχυση
ελληνικών αεροδρομίων σε όλη τη χώρα. Η Ellinair, έχει ήδη συμπεριλάβει στο
διεθνές της πρόγραμμα 40 πόλεις σε 15 χώρες και δίνει έμφαση στη διεξαγωγή
απευθείας συνδέσεων, στην προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και στην
παροχή οικονομικών ναύλων. «Η υλοποίηση αυτής της επέκτασης αποτελεί
σημαντική επενδυτική κίνηση της εταιρείας, καθώς ήταν απαιτούμενη και η
ταυτόχρονη ανάπτυξη του στόλου της, με τον αριθμό των διαθέσιμων
αεροσκαφών να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά» όπως
αναφέρει ανακοίνωση. Στο πρόγραμμα των δρομολογίων της Ellinair

περιλαμβάνονται απευθείας πτήσεις προς πολυάριθμες ρωσικές πόλεις, οι
οποίες θα πραγματοποιούνται από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την
Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και το Ηράκλειο, καθώς και προς πόλεις της
Ουκρανίας, από τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα και το Ηράκλειο. Η Ρίγα
της Λετονίας θα συνδέεται απευθείας τόσο με τη Θεσσαλονίκη, όσο και με
την Κέρκυρα. Επίσης, η Θεσσαλονίκη συνδέεται απευθείας με την
Τιφλίδα της Γεωργίας και την Αστάνα του Καζακστάν, καθώς και με το
Ταλλίν της Εσθονίας, τη Σμύρνη, τη Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι, το
Βελιγράδι, τη Λάρνακα της Κύπρου και 3 πόλεις της Ιταλίας, τη Ρώμη, το
Μιλάνο και τη Βερόνα.

n
Για μία ακόμη σκέψη «αβάσταχτης ελαφρότητας» από την πλευρά της
κυβέρνησης αλλά και τοπικών φορέων αναφορικά με το θέμα

εγκατάστασης προσφύγων στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, κάνει
λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης

Παπαδόπουλος. «Οι κυβερνώντες αναλώνονται σε έναν διαγωνισμό…
ασύλληπτων και απαράδεκτων προτάσεων, σκέψεων και αποφάσεων

αποδεικνύοντας έλλειψη σχεδίου, αλλά και επίγνωση της πραγματικότητας. Το
ζητούμενο δεν είναι να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι λύνουμε προβλήματα,
δημιουργώντας νέα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ… «Η χώρα έχει ανάγκη από
επενδύσεις και ανάπτυξη. Θα ήταν ένα ακόμη λάθος εκ μέρους της κυβέρνησης
αν κατορθώσει, με τους ερασιτεχνικούς χειρισμούς της, να οδηγήσει σε ναυάγιο
μία, ακόμη, προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του λιμανιού…”
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Μετά από μήνες ανα-
μονής ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

στο νέο πρόγραμμα Voucher με στόχο να κα-
ταρτιστούν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω

πρακτικής άσκησης 15.000 νέοι έως 24 ετών. Το πρό-
γραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αποφοίτους

ΑΕΙ/ΤΕΙ. Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμε-
νοι του θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ και όχι 799 ευρώ όπως προβλε-

πόταν αρχικά. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε  τα ποσοστά συμ-
μετοχής στα αντίστοιχα προγράμματα Voucher που υλοποιηθήκαν

από τον Μάιο έως και τον Νοέμβριο του 2015, καταδεικνύοντας το γε-
γονός ότι μεγάλο μέρος των ανέργων έχει απασχόληση μετά το πέρας
του προγράμματος. Ειδικότερα, δύο μήνες μετά την ολοκλήρωσή του,

1.769 ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις δράσεις κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης διαπιστώνεται ότι δεν είναι πλέον άνεργοι, είτε

επειδή έχουν προσληφθεί σε θέση εργασίας είτε επειδή έχουν
προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε

120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 480 ώρες πρακτικής
άσκησης για συνολικά 8.838 συμμετέχοντες, αποφοίτους

πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Με το νέο πρόγραμμα, που
ξεκινάει σήμερα, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να μει-

ώσει τα ποσοστά ανεργίας των νέων, που
είναι από τα υψηλοτέρα στην Ευ-

ρώπη.
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Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης
Κουφάρια βαγονιών, μηχανές, φορτία, τροχοί, πόρ-

τες, παράθυρα, βίδες. Βασιλικά βαγόνια με πολυτελείς
πολυελαίους και πολυθρόνες και… απομεινάρια του Ori-
ent Express, του πρώτου διηπειρωτικού τρένου που διέ-
νυε απόσταση 2.740 χιλιομέτρων ξεκινώντας από το Πα-
ρίσι.  Χιλιάδες εξαρτήματα τρένων που εάν συναρμολο-
γηθούν με τον σωστό τρόπο καθιστούν ένα βαγόνι έτοιμο
να διανύσει πάνω στις ράγες εκατομμύρια χιλιομέτρων.
Όλα αυτά θα τα βρει κανείς στοιβαγμένα το ένα δίπλα στο
άλλο σε μια τεράστια έκταση περίπου ογδόντα στρεμμά-
των στη δυτική Θεσσαλονίκη εκεί όπου λειτουργεί από το
1945 μέχρι σήμερα ένα εργοστάσιο. Πρόκειται για το ερ-

γοστάσιο της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηρο-
δρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.). Ένα
τεράστιο «κρυμμένο» εργοστάσιο στο κέντρο… απόκεντρο
της πόλης, στην περιοχή της Μενεμένης. 

Το «νοσοκομείο» των τρένων, όπως συνηθίζουν να το
αποκαλούν στελέχη και εργαζόμενοι της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.
Α.Ε. βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία
Αριστοτέλους. Θα το βρει κανείς στην οδό Γιώργου Κυρί-
μη, στον αριθμό 1 στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.
Χωμένο μέσα στα δέντρα μπορεί και κρύβεται καλά από
τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών. Εξαίρεση αποτε-
λούν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι όχι μό-
νο το γνωρίζουν αλλά στο παρελθόν εργάζονταν εκεί. Αν

όχι οι ίδιοι, σίγουρα οι πατεράδες και οι παππούδες τους.
Παραδίπλα και σε ίση έκταση βρίσκεται και το Μηχανο-
στάσιο της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., της εταιρίας που είναι υπεύ-
θυνη για την συντήρηση και την επισκευή του σιδηρο-
δρομικού τροχαίου υλικού, των χαλασμένων τμημάτων
δηλαδή ενός τρένου, με εξαίρεση τις ράγες. Αντίστοιχα
εργοστάσια της εταιρίας υπάρχουν στην Αθήνα και σε άλ-
λες περιοχές στην ελληνική επικράτεια. 
«Ισιώνει» 300 τρένα το χρόνο

Στο εργοστάσιο σήμερα εργάζονται περίπου 80 άτομα.
Οι δόξες του… παρελθόντος όπου στους χώρους του συ-
ναρμολογούσαν τα βαγόνια περισσότεροι από 750 υπάλ-
ληλοι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτό δεν σημαίνει βέ-

Ρώσοι, Γερμανοί
και Γάλλοι «φλερ-
τάρουν» την εται-
ρία «φιλέτο» με

την υψηλή τεχνο-
γνωσία

Το «κρυμμένο» εργοστάσιο της 
Θεσσαλονίκης που φτιάχνει… τρένα!



βαια πως η… παραγωγή δεν είναι μαζική, αν αναλογιστεί
κανείς ότι μέσα σε ένα μήνα περισσότερα από 30 βαγόνια
επιδιορθώνονται. Σύμφωνα με τον διευθυντή του εργο-
στασίου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη
Χρόνη «το χρόνο περισσότερα από 300 βαγόνια και
μηχανές τρένων επισκευάζονται». 

Όπως αναφέρει στην Karfitsa ο κ. Χρόνης το εργοστά-
σιο είναι υπεύθυνο για τις προγραμματισμένες (βαριές)
αλλά και τις έκτακτες επισκευές που πρέπει να γίνουν στα
βαγόνια, τους τροχούς και τις μηχανές των τρένων ....  .
«Εμείς εδώ το… ισιώνουμε το τρένο» λέει χαρακτηριστικά
ο κ. Χρόνης. 

Στο χώρο όπου μας ξεναγούν οι εργαζόμενοι της εται-
ρίας αντικρίζουμε καμιά δεκαριά κουφάρια τρένων. Έρ-
χονται από την μια πλευρά του εργοστασίου και όταν οι
εργασίες επισκευής ολοκληρωθούν θα βγουν… καινού-
ρια από την άλλη. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους κάθε
τρένο πρέπει ανά τριετία να προχωρά σε προγραμματι-
σμένο service. Η συντήρηση των βαγονιών, φορτηγών
οχημάτων, επιβαταμαξών και αυτοκινηταμαξών περιλαμ-
βάνει αλλαγή τροχών, βάψιμο των εξωτερικών και εσω-
τερικών επιφανειών, αντικατάσταση των καταστραμμέ-
νων καθισμάτων και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τους ειδι-
κούς τα τρένα συντηρούνται όταν «γράψουν» πάνω από
ένα εκατομμύριο χιλιόμετρο από την τελευταία φορά που
πήγαν στο… «γιατρό». Υπάρχουν βέβαια και έκτακτες ερ-
γασίες συντήρησης, όταν σημειωθεί κάποια σύγκρουση

με ΙΧ αυτοκίνητα, αγροτικά, τρακτέρ, ισόπεδες διαβάσεις
ή και αγελάδες. 
Βαγόνια με… ιστορία

Από τις… δαγκάνες των γερανών που κρέμονται από
την οροφή του εργοστασίου έχουν περάσει εκατοντάδες
τμήματα και κομμάτια τρένων. Ο διευθυντής του εργοστα-
σίου θυμάται ότι το πιο… γερασμένο βαγόνι που επιδιορ-
θώθηκε στις εγκαταστάσεις της Μενεμένης ήταν τμήμα
του Orient Express. Μάλιστα ορισμένα βαγόνια ή η πολυ-
θρόνα που καθόταν η «Φρειδερίκη», όπως μου λένε
αστειευόμενοι οι εργαζόμενοι,  της πρώτης διηπειρωτι-
κής σιδηροδρομικής γραμμής που ταυτίστηκε το 19ο αι-
ώνα με την πολυτέλεια και τη χλιδή εξακολουθούν να
βρίσκονται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης για λόγους
ιστορικούς. 

Ρωτώ τους υπαλλήλους για προσωπικές ιστορίες μέσα
σε τρένα. Πώς να μπορέσουν να ξεχωρίσουν κάποια όταν
σχεδόν το σύνολο των βαγονιών που κυκλοφορούν μέσα
στη χώρα έχουν περάσει από την… Μενεμένη; Θυμούν-
ται ωστόσο μια περίπτωση τρένου που ήθελε έκτακτη επι-
διόρθωση. Μου δείχνουν το βαγόνι. «Μια γυναίκα με τον
εραστή της σκότωσαν στη Δράμα τον σύζυγό της. Στη συ-
νέχεια τον έβαλαν μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό του και το πα-
ράτησαν πάνω στις γραμμές του τρένου. Το τρένο πέρασε.
Κατέστρεψε το όχημα, καταστράφηκε και αυτό. Ήταν θυ-
μάμαι το 2007» σχολιάζουν. 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επισκευής ενός τρένου,
όπως δηλώνει ο μηχανικός Θανάσης Μητακάκης «αυτό
λύνεται τελείως και συναρμολογείται από την αρχή». «Για
να ολοκληρωθεί η επισκευή ενός βαγονιού απαιτείται πε-
ρίπου ένας μήνας» συμπληρώνει ο κ. Μητακάκης. Ο ερ-
γαζόμενος της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. αναφέρει επίσης ότι η
εταιρία είναι υπεύθυνη να επισκευάσει ζημιές που μπορεί
να προκύψουν κυρίως λόγω ατυχημάτων σε αμαξοστοι-
χίες του εξωτερικού. 
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Επίδοξοι επενδυτές
Η εταιρία στο παρελθόν ήταν κομμάτι του ΟΣΕ. Το 2013 αυτονομήθη-

κε. Η αποκρατικοποίησή της είναι στα προσεχώς (πιθανότατα τον Μάρ-
τιο), καθώς αποτελεί -λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας της- εταιρία «φιλέ-
το» για το ελληνικό δημόσιο με τους Γάλλους, τους Ρώσους και τους Γερμα-
νούς να την «φλερτάρουν» έντονα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύ-
νοντα σύμβουλό της, Στέφανο Αγιάσογλου: «Η εταιρία έχει τη μοναδική τε-
χνογνωσία στην Ελλάδα για θέματα συντήρησης και ανακατασκευής τρέ-
νων. Όχι μόνο των σύγχρονων τρένων αλλά και των ιστορικών, που λει-
τουργούσαν κάποτε» λέει.  Υπογραμμίζει ότι: «έχουμε τη δυνατότητα να κα-
τασκευάσουμε ένα τρένο από την αρχή». Ο κ. Αγιάσογλου συμπληρώνει
πως «το προσωπικό της εταιρίας είναι εξειδικευμένο με μεγάλη εμπειρία.
Οι υπάλληλοί μας έχουν ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό που λέγεται σιδηρόδρο-
μος. Έχουν βίτσιο με τα… τρένα και για το λόγο αυτό, παρά τις δυσκολίες
ανταπεξέρχονται.  Αυτή την εμπειρία με τους μαθητές του ΟΑΕΔ που δεχό-
μαστε κάθε χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα να την μεταγγίζουμε. Σε επόμενο
στάδιο σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας σχολή σιδηροδρομι-
κών τεχνικών» καταλήγει ο κ. Αγιάσογλου. 
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«Πρέπει επιτέλους να γίνει από όλους κατανοητό ότι
το κλείσιμο των εθνικών οδών και των συνοριακών
σταθμών είναι αυτοκαταστροφικό, καθώς προκα-
λούνται σημαντικές ζημίες σε άλλες κοινωνικές
ομάδες, στην οικονομία, στις εξαγωγές, στην απα-
σχόληση, στην αξιοπιστία της χώρας και τελικά
στους ίδιους τους διαμαρτυρόμενους που θα πρέ-
πει να αγωνιστούν για να ξανα… κατακτήσουν την
θέση τους στις αγορές που χάνουν λόγω των προ-
βλημάτων που δημιουργούνται.  Και όλα αυτά πα-
ρά τη δικαιολογημένη,  γενικευμένη διαμαρτυρία
για την προώθηση ασφαλιστικών και φορολογι-
κών μέτρων που είναι σε λάθος κατεύθυνση, κα-
θώς είναι αντιαναπτυξιακά, άδικα και κυρίως ανα-
ποτελεσματικά, διότι δεν θα επιτύχουν τον εισπρα-
κτικό στόχο που έχουν, καθώς θα αυξήσουν την
φοροδιαφυγή και θα μας αναγκάσουν σε σύντομο
χρονικό διάστημα να ψάχνουμε για επιπλέον μέτρα
που σήμερα προσπαθούμε να αποφύγουμε. Κάθε
διαμαρτυρία όμως είναι αδιέξοδη, αν δεν συνο-
δεύεται από συγκεκριμένες ρεαλιστικές θέσεις για

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εξοικο-
νομηθούν τα 1,8δις€ και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

Στην αντίθετη περίπτωση δυστυχώς η χώρα οδεύει προς
μέρες του καλοκαιριού του 2015», τονίζει σε ανακοίνωσή
του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Ο ΣΕΒΕ
καλεί Κυβέρνηση και αγρότες να αναζητήσουν με σύνεση
και ψυχραιμία μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο την κα-
λύτερη δυνατή λύση, με ανοιχτούς όμως δρόμους ώστε
να αποκατασταθεί άμεσα η απρόσκοπτη διακίνηση αγα-
θών και προσώπων.
Στατιστικά στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου
αγαθών Ευρωζώνης – Έτος 2015

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat,
το εξωτερικό εμπόριο αγαθών της Ευρωζώνης (συμπ.
καυσίμων) το 2015 έκλεισε υψηλότερο σε αξία κατά 3%,
συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, με τις εξαγωγές
να καταγράφουν άνοδο κατά 4% και τις εισαγωγές κατά
2%. Η σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου (κατά

36% το 2015) είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των
εξαγωγών καυσίμων της Ευρωζώνης κατά 21% σε
ετήσια βάση, η οποία όμως με τη σειρά της δεν είχε
σημαντική επίδραση στο σύνολο των εξαγωγών,
αφού η συνεισφορά των καυσίμων είναι μόλις
5%. Δεν ισχύει το ίδιο και για την Ελλάδα, αφού οι
εξαγωγές (συμπ. καυσίμων) κατέγραψαν πτώση
κατά 5% συγκριτικά με το 2014, όταν τα καύσιμα
αποτελούν ακόμα (παρά την μεγάλη πτώση στις
εξαγωγές κατά 27%) το 29% των ελληνικών εξα-
γωγών. Η ελληνική εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές
αγαθών % ΑΕΠ) υπολογίζεται σε 14,7% το 2015,
από 15,3% το 2013 και το 2014. Συνολικά, οι εν-
δοκοινοτικές παραδόσεις της χώρας μας ενισχύ-
θηκαν κατά 7% το 2015, ενώ οι εξαγωγές σε τρίτες
χώρες μειώθηκαν κατά 16%. Στο διάγραμμα 1
φαίνονται οι μεταβολές αναλυτικά ανά κλάδο. Ση-
μειώνεται ακόμα ότι, εξαιρουμένων των καυσί-
μων, οι ελληνικές εξαγωγές το 2015 αυξήθηκαν
κατά 8%, συγκριτικά με το 2014.

Οι παρατεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών αρχίζουν  πλέον να δημιουργούν
σημαντικά προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών και στη διακίνηση προϊόντων στο
εσωτερικό και προς το εξωτερικό, ειδικότερα δε στις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις
της χώρας. Και αυτό συμβαίνει ενώ οι επιχειρήσεις έχουν δεχτεί αλλεπάλληλα πλήγματα τα τε-
λευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο την επιβολή των capital controls. Για ορισμένα μάλιστα προ-
ϊόντα και κυρίως τα αγροτικά οι επιπτώσεις είναι ακόμη χειρότερες, λόγω του ευπαθούς χαρα-
κτήρα τους, με άμεσο κίνδυνο της φθοράς και καταστροφής τους.

Έκκληση ΣΕΒΕ για παύση
αγροτικών κινητοποιήσεων!

«Παραγωγή
και εξαγωγές
με… μπλόκα
δεν γίνονται»
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Υπερεπάρκεια οπωρολαχανικών
λόγω… κλειστών συνόρων!

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Οι Βαλκάνιοι αγοραστές αδυνατούν να περάσουν την
ελληνοβουλγαρική μεθόριο με τα φορτηγά τους, αφού εί-
ναι αποκλεισμένη από τα τρακτέρ των αγροτών. Την ίδια
ώρα η ελληνική αγορά τροφοδοτείται κανονικά με οπω-
ροκηπευτικά προϊόντα, αφού η παραγωγή κυρίως στη
νότια Ελλάδα συνεχίζεται κανονικά. Άλλο ένα πρόβλημα
βέβαια είναι το γεγονός ότι τα μπλόκα των αγροτών ου-
σιαστικά δυσκολεύει τη μεταφορά των ίδιων τους των
προϊόντων σε ολόκληρη τη χώρα, αφού τα φορτηγά
αναγκάζονται να διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα από
παρακαμπτήριες οδούς ώστε να μπορέσουν να αποφύ-
γουν τους αποκλεισμούς που υπάρχουν στο εθνικό οδικό
δίκτυο.
Πτώση 80%

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κεντρική
Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης όπως αναφέρει στην
Karfitsa ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων της Λαχα-
ναγοράς Γιάννης Χαραλαμπίδης. «Οι αγροτικές κινη-
τοποιήσεις μας έχουν επηρεάσει και από την κίνη-
ση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μπορώ να πω
ότι έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι τα οπω-
ρολαχανικά που καταφθάνουν από ολόκληρη την
Ελλάδα έρχονται με αρκετή δυσκολία λόγω των
αποκλεισμένων δρόμων. Το δεύτερο ζήτημα που
έχουμε είναι ότι η κίνηση από τα Βαλκάνια, δηλαδή
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι πολύ μικρή έως
μηδενική αφού τα σύνορα είναι κλειστά και δεν
μπορούν να έρθουν από αυτές τις χώρες να πάρουν
εμπόρευμα και να  επιστρέψουν στο απαιτούμενο

χρονικό διάστημα», εξηγεί ο κ. Χαραλαμπίδης. 
Όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι χαρακτηριστικό ότι οι

Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι που έρχονταν αρχικά με τις
αγροτικές κινητοποιήσεις να παραλάβουν οπωρολαχανι-
κά είχαν αντιμετωπίσει μεγάλη ταλαιπωρία και κόστος
φυσικά αφού η μεταφορά δεν έγινε στην ώρα της κάτι που
αυξάνει το κόστος. «Τα Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια
στηρίζουν τη Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης και το
όφελος που έχουμε ως καταστήματα είναι τεράστιο.
Όπως είναι λογικό όσοι κατάφεραν να έρθουν δεν
ξαναήρθαν αφού τα πράγματα είναι δυσκολότερα. Η
πτώση που έχουμε από τα Βαλκάνια είναι τεράστια
θα έλεγα αφού πλέον ξεπερνά το 80% και όπως εί-
ναι λογικό αντιμετωπίζουμε σοβαρό οικονομικό
πρόβλημα αφού πολύ μεγάλος μέρος του εμπορεύ-
ματος πήγαινε στην αγορά της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εμπόρων της Λαχαναγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
προϊόντα που αγόραζαν ήταν τα Β’ και Γ’ διαλογής, αφού
παρά την κρίση οι Έλληνες δεν επιλέγουν τα φθηνότερα
οπωροκηπευτικά. 
«Ας σταματήσουν να δίνουν»

Όσον αφορά τις ποσότητες στη Λαχαναγορά, υπάρχει
υπερπληρότητα προϊόντων, αφού έστω και με δυσκολία
τα προϊόντα φτάνουν, αλλά πολλά από αυτά δεν πουλι-
ούνται. «Οι αγρότες μπορεί να βρίσκονται στα μπλό-
κα, αλλά τα χωράφια τους συνεχίζουν να παράγουν.
Εκτός από τις πατάτες που έρχονται από τη Βόρεια
Ελλάδα τη χειμερινή περίοδο, όλα τα υπόλοιπα
οπωροκηπευτικά έρχονται από την Πελοπόννησο

και την Κρήτη. Θα έλεγα ωστόσο ότι οι αγρότες θα
μπορούσαν, εάν ήθελαν να στηρίξουν δυναμικά τα
δίκαια αιτήματα τους, να έκαναν απεργία και να
μην έδιναν προϊόντα. Τότε πραγματικά θα υπήρχε
σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Δεν μπο-
ρώ να καταλάβω πως θα αντιδρούσαν οι αγρότες
εάν μια άλλη επαγγελματική ομάδα τους εμπόδιζε
να κάνουν τη δουλειά τους», σημειώνει ο Γιάννης Χα-
ραλαμπίδης.

Η κρίση επηρεάζει την αγορά 
Στην κεντρική αγορά του Καπανίου τα προϊόντα

υπάρχουν, ωστόσο δεν υπάρχει κόσμος. Όπως εξη-
γεί ο Σπύρος Γεωργακάς, ιδιοκτήτης ενός από τα κεν-
τρικότερα οπωροπωλεία στην κεντρική αγορά της
Θεσσαλονίκης «το πρόβλημα στην κίνηση δεν εί-
ναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά το γεγο-
νός ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα». Όπως επιση-
μαίνει ο ίδιος η κίνηση αυτήν την περίοδο παρου-
σιάζει μια πτώση αφού ο Φεβρουάριος είναι μήνας
που ακολουθεί τον εορτών και προηγείται της Σαρα-
κοστής  οπότε οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι
στις αγορές τους. Όσο για τις τιμές αυτές παραμένουν
σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια συνοικιακού οπω-
ροπωλείου Ευθυμία Χαλεπλίδου, οι αγροτικές κινη-
τοποιήσεις έχουν επηρεάσει ελάχιστα έως και καθό-
λου την κίνηση στο κατάστημα της. «Τα προβλήμα-
τα στην αγορά έχουν να κάνουν κυρίως με την
οικονομική κρίση. Από τα μπλόκα των αγροτών
έχουμε επηρεαστεί ελάχιστα αφού η διακίνηση
των προϊόντων είναι κανονική». Όπως εξηγεί η
ίδια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα προϊόντα υπάρ-
χουν σε αφθονία και επειδή πολλά δεν φεύγουν στο
εξωτερικό λόγω των κλειστών συνόρων υπάρχει μια
ελαφριά πτώση στις τιμές. 

Αφθονία λόγω… χαμηλών πωλήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες που δια-
πιστώσαμε σε μια βόλτα στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, αφού τα προϊόντα
μπορεί να είναι διαθέσιμα, όμως… δεν πουλιούνται. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις αγροτικές
κινητοποιήσεις, αφού τα κλειστά σύνορα έχουν αποκλείσει τους κύριους «αιμοδότες» της Λα-
χαναγοράς, τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους. 

«Οι αγρότες 
μπορεί να βρίσκον-

ται στα μπλόκα,
αλλά τα χωράφια

τους συνεχίζουν να
παράγουν»
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Η Μελίνα Κανά & ο Γόης του Θησείου στη Βεντέτα 
Η Μελίνα Κανά ξεκινάει εμφανίσεις στην αγαπημένη της πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη, παρέα με το

Γόη του Θησείου, την ταλαντούχα, ευφάνταστη και πρωτοπόρα μπάντα της. Θα τους απολαύσουμε
να αποδίδουν, ανανεωμένοι και πληρέστεροι, τα γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια της Μελίνας, αλ-
λά και μοναδικές μουσικές διασκευές! Προϊόν αυτής της μουσικής συνεύρεσης πριν από ένα χρόνο
υπήρξε και το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας με τίτλο «Ο Γόης του Θησείου»!

Ένα μουσικό πρόγραμμα με δυναμισμό, μελωδικότητα, καινοτόμες ενορχηστρώσεις και μουσι-
κές ανατροπές! Κάθε τραγούδι ένα νέο ταξίδι, μία νέα οπτική με τη γοητευτική φωνή της Μελίνας,
το δυναμισμό των ντραμς, του μπάσου, της ηλεκτρικής κιθάρας, τη μελωδικότητα και την ευαισθη-
σία των πνευστών και του τσέλο. Ηλεκτρική εξωστρέφεια και διονυσιακοί σταθμοί της παράδοσης,
τρυφεροί διάλογοι κιθάρας-φωνής, και απογειωτικές κορυφώσεις, μεστές και δυνατές ερμηνείες σε
τραγούδια σύγχρονων δημιουργών, παραδοσιακά αλλά και κλασικά λαϊκά. Κάθε Παρασκευή και
Σάββατο στη μουσική σκηνή Βεντέτα (Εθνικής Αμύνης 3, τηλ. 2310 234973). Ώρα προσέλευσης:
22.00 – Έναρξη: 22.30. Τιμή εισόδου με ποτό στο μπαρ: 15 ευρώ. Κόστος φιάλης: 100 ευρώ / Κρα-
σί: 50 ευρώ.

Ο Πάνος Μουζουράκης για μία και μοναδική εμφάνιση !
O τραγουδοποιός με την ιδιαίτερη φωνή και με το αστείρευτο ταλέντο στην υποκριτική, που μας

χαρίζει μοναδικές στιγμές διασκέδασης, σε μια διαδραστική (και όχι μόνο) μουσική παράσταση…
Ο πολυτάλαντος Πάνος Μουζουράκης, μετά από τρία ανατρεπτικά άλμπουμ, μία πολύ επιτυχημένη
καλοκαιρινή περιοδεία, και παράλληλα με τις εμφανίσεις του στο Σταυρό του Νότου, συνεχίζει τις
εμφανίσεις του ανά την Ελλάδα.

Ο Πάνος Μουζουράκης με την ξεχωριστή φωνή και σκηνική του παρουσία θα ερμηνεύσει τρα-
γούδια δικά του, καθώς και πρωτότυπες έως και χιουμοριστικές διασκευές από ελληνικά και ξένα
τραγούδια που τον σημάδεψαν: ροκ, σουίνγκ, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια σε εντελώς νέες εκ-
δοχές, αλλά και κάποια από τα ολοκαίνουργια τραγούδια του «Χρυσό αυγό», «Στο Βάθος Κήπος»,
«Πόσες φορές», από το live άλμπουμ του «Πάνος στο γκαζόν», με τη ζωντανή ηχογράφηση από τη
συναυλία του στον κήπο του Μεγάρου. Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στο Fix Factory of Sound (26ης
Οκτωβρίου 15, τηλ. 2310 500670). Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00. Εισιτήρια από: 10 ευρώ. Σημεία
προπώλησης: Public, Seven Spots, Ιανός, Media Markt, viva.gr, 11876.

του Σταμάτη Βαλασιάδη
Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μελίνα Κανά επιστρέφουν στην πόλη όπου μεγάλωσαν αυτό το Σαββατο-

κύριακο, ενώ η αυστηρώς ακατάλληλη Αυτοκρατορία των Αισθήσεων προβάλλεται από την Ταινιοθήκη
Θεσσαλονίκης. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα για μια πολιτι-
στική απόδραση χωρίς εισιτήριο σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και μια υπενθύμιση: αν θελήσετε
να απολαύσετε μια κυριακάτικη βόλτα στην παλιά παραλία της ηλιόλουστης Θεσσαλονίκης, θα συναντήσετε
μία μεγάλη και εντυπωσιακή πομπή ομάδων κωδωνοφόρων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, με την οποία
ολοκληρώνεται το 3ο Ευρωπαϊκό φεστιβάλ κωδωνοφορίας «Οι δρόμοι του κουδουνιού».  

Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: 
«Ναγκίσα Όσιμα: αισθησιασμός 
και πάθος»

Το σπουδαίο δημιουργό Ναγκίσα Όσιμα (1932-
2013), ο οποίος υπήρξε μια από τις πιο τολμηρές, ριζο-
σπαστικές και πολιτικοποιημένες φωνές του νέου ιαπω-
νικού σινεμά, τιμά η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης μέσα
από το αφιέρωμα «Ναγκίσα Όσιμα: αισθησιασμός και
πάθος», που πραγματοποιείται έως και την Κυριακή 21
Φεβρουαρίου στην αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη
1, Λιμάνι). Ο Όσιμα συχνά μέσα από το έργο του αμφι-
σβήτησε τις δυνάμεις εξουσίας, διερευνώντας την αν-
θρώπινη σεξουαλικότητα ως μοχλό αντίστασης. Στο
πλαίσιο του αφιερώματος προβάλλονται τέσσερις ται-
νίες του: Το ημερολόγιο ενός κλέφτη της Σιντζούκου
(1969), Η τελετή (1971), Η αυτοκρατορία των αισθήσε-
ων (1976) και Η αυτοκρατορία του πάθους (1978).

Η ταινία Η αυτοκρατορία των αισθήσεων, βασισμένη
σε πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν στην προ-
πολεμική Ιαπωνία, προκάλεσε σάλο στην εποχή της και
αποτελεί ένα από τα πιο τολμηρά φιλμ-σταθμούς του
παγκόσμιου σινεμά. Πώληση εισιτηρίων: Αίθουσα
«Σταύρος Τορνές» (Αποθήκη 1, Λιμάνι, τηλ. 2310
508398). Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ (γενική είσοδος), 3
ευρώ (για τα μέλη). Κάρτα μέλους: 1 ευρώ.

Δωρεάν εισιτήρια για ανέργους
στις παραστάσεις του ΚΘΒΕ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με όραμα την
εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στα πο-
λιτιστικά αγαθά, συνεχίζει την προσφορά που καθιέρω-
σε για πρώτη φορά φέτος, να παρέχει δωρεάν εισιτήρια
στους άνεργους συμπολίτες μας για ΟΛΕΣ τις παραστά-
σεις Παρασκευής, Σαββάτου & Κυριακής της καλλιτεχνι-
κής περιόδου 2015-2016.

3.500 άνεργοι έχουν δει ήδη δωρεάν τις παραστά-
σεις του ΚΘΒΕ! Και η προσφορά του Κρατικού συνεχίζε-
ται! Οι κάτοχοι δελτίου ανεργίας μπορούν, κάνοντας τη-
λεφωνική κράτηση στο 2315 200200, να παραλαμβά-
νουν τα δωρεάν εισιτήρια από τα ταμεία του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η παραλαβή του εισιτηρίου
γίνεται με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και ισχύει
για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων ανά παράσταση.

Τα Κυριακάτικα Πρωινά της
Κ.Ο.Θ.: Duo βιολί και πιάνο

Τα Κυριακάτικα Πρωινά της Κ.Ο.Θ. συνεχίζονται με
δύο δραστήριες μουσικούς, τη βιολονίστρια Μαρία Σπα-
νού και την πιανίστρια Ευτυχία Βενιωτά, οι οποίες δε
διστάζουν να εξερευνήσουν τα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα
μονοπάτια της μουσικής του περασμένου αιώνα. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα τριών συνθετών που
συνδέονται με το ρεύμα του μινιμαλισμού. Κοινό τους
στοιχείο επίσης η συνεισφορά τους στην κινηματογρα-
φική μουσική.

Η σύνθεση ‘Time....and again’ του Γεωργιανού Γκί-
για Καντσέλι, ο οποίος ανήκει στον αποκαλούμενο ‘ιερό
μινιμαλισμό’, ρεύμα που αντλεί υλικό από τη μουσική
της Ανατολικής Εκκλησίας. Η ‘Σονάτα για βιολί και πιά-
νο’ του Φίλιπ Γκλας φέρει το μουσικό στίγμα του πολυ-
βραβευμένου συνθέτη με τους επαναλαμβανόμενους,
σχεδόν μηχανικούς, ήχους. Η εξωστρεφής ‘Σονάτα για
βιολί αρ.2’ του κακού παιδιού της μουσικής Τζωρτζ Αν-
τάιλ, ο οποίος έκανε αίσθηση στην εποχή του με τις
εσκεμμένα ασυνεπείς συνθέσεις του προτείνοντας μία
πιο μηχανική προσέγγιση της μουσικής. Κυριακή 21
Φεβρουαρίου, ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συναυλιών
Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφ. Νίκης 73). Εισιτή-
ρια: €8.
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Ο μόνος τομέας που μπορεί να
δώσει ξανά κίνηση στην 

οικονομία είναι ο ιδιωτικός

του Πέτρου 
Καλπακίδη*

Για να λειτουργήσει ένα οργανωμένο σύνολο στα
πλαίσια της ευημερίας αναπτύχθηκαν διάφορα συστή-
ματα. Το συνταξιοδοτικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύ-
στημα, το φορολογικό σύστημα, αναπτύχθηκαν με
σκοπό την εξασφάλιση ενός ανεκτού βιοτικού επιπέ-
δου των συμμετεχόντων σε αυτά. Σήμερα όμως, ας
μην παίζουμε με τις λέξεις, είναι ξεκάθαρο ότι το κρά-
τος χρειάζεται χρήματα για να τροφοδοτεί το μοντέλο
που ανέπτυξε και επινοεί διάφορες μεθόδους για να
εισβάλλει στα εισοδήματα των πολιτών και στα κοινά
ταμεία αυτών.

Η πιστοποιημένη πλέον, λανθασμένη πολιτική των
ταγών του τόπου αυτού να πλειοδοτούν στις αποφά-
σεις για παροχή υπέρογκων συντάξεων αποβλέπει
στην προσοδοθηρία. Έτσι, δεν λαμβάνουν υπόψη τους
τις παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος
όπως γήρανση πληθυσμού, αυξανόμενη ανεργία,
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Αποτέλεσμα είναι η μεγά-
λη αύξηση των συντάξεων, κυρίως σε αριθμό, να συ-
νεπάγεται την αύξηση των επιχορηγήσεων προς τα
ασφαλιστικά ταμεία και αυτό με τη σειρά του να προκα-
λεί εκρηκτική αύξηση των πρωτογενών δαπανών του
τακτικού προϋπολογισμού.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο και απόλυτα εξαρτώμενο με την πρόοδο της εθνι-
κής οικονομίας. Ο μόνος τομέας, που μπορεί να δώσει
ξανά κίνηση στην οικονομία είναι ο ιδιωτικός τομέας
της οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα, που βγαίνει
μέσα από την σοφία του επιχειρηματία μπορεί να δη-
μιουργήσει συνθήκες ανάκαμψης σε πρώτη φάση και
ανάπτυξης στην συνέχεια.

Για να αποδώσει όμως, ο επιχειρηματίας εκτός των
θεωρητικών, πρακτικών και συμβατικών εφοδίων
πρέπει να διαθέτει το σημαντικότερο εφόδιο, που εί-
ναι η καλή ψυχολογία χαρακτηριζόμενη από αυτοπε-
ποίθηση και ηθικό. Έχει ανάγκη να γνωρίζει ότι η
υγεία του και η υγεία της οικογένειάς του καθώς και τα
γηρατειά του είναι κατά τον καλύτερο τρόπο εξασφαλι-
σμένα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί απερίσπαστος να
μάχεται, με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, για τις οι-
κονομικές του επιδιώξεις με σκοπό την ευημερία τη
δική του και του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

Ωστόσο σήμερα, παντού στην αγορά ακούγεται το «Θα
πληρώνεις εισφορές και μην περιμένεις ποτέ να λά-
βεις σύνταξη». Πως λοιπόν να πεις σε κάποιον να μοχ-
θήσει και να σπείρει κάτι το οποίο δεν θα του δώσει
καρπούς και πώς να τον εμπνεύσεις ώστε να παλέψει
για κάτι που δεν πιστεύει.

Στο συνταξιοδοτικό σύστημα – πρόβλημα, τουλάχι-
στον του κόσμου της αγοράς θα ήταν καλό να λειτουρ-
γεί η αντίληψη και τα κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας
πάντα βέβαια υπό την εποπτεία του κράτους το οποίο
θα επιβλέπει τις λειτουργίες των κανόνων και τις ευ-
θύνες, που θέτει η συλλογική προσπάθεια. Ενδεχομέ-
νως, η λύση για τα προβλήματα, που προκαλούν τα συ-
στήματα να βρίσκεται στην ανάπτυξη συστηματικής
δουλειάς για να τα θέσουμε στην ορθή τους διάσταση.

*O κ. Καλπακίδης είναι πρόεδρος του 
Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσ-
σαλονίκης

Το πρώτο βήμα από τους αδερφούς Παπασωτηρίου έγινε το 2005 στην οδό Καρατάσου 25 στο κέντρο του
Ευόσμου, κι επειδή ενός καλού… μύρια έπονται το δεύτερο ήταν ακόμη μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο. Οι
Χρήστος και Αργύρης Παπασωτηρίου στις αρχές Φεβρουαρίου, παρουσία… 1000 και πλέον προσκεκλημέ-
νων εγκαινίασαν, το δεύτερο κατάστημα ζαχαροπλαστικής με τον ομώνυμο τίτλο, στην οδό Αντώνη Τρίτση
100 στον Εύοσμο. Παρόντες ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου Πέτρος Σούλας όλο το δημοτικό συμβούλιο
του δήμου, ο πρόεδρος του Αίαντα Ευόσμου Βασίλης Τέντζος με εκπροσώπους των τμημάτων του συλλόγου, ο
πρώην Δήμαρχος Νεαπόλεως Γρηγόρης Χατζησάββας και πολλοί άλλοι.

Ένα… γλυκό όνομα στον
Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Oι Χρήστος (αριστερά) και Αργύρης Παπασωτη-
ρίου (δεξιά) φωτογραφίζονται με τον Δήμαρχο
Κορδελιού-Ευόσμου Πέτρο Σούλα

Αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία του
Χρήστου Παπασωτηρίου με τους εργαζόμενους
και τους φίλους της επιχείρησης

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια των
ζαχαροπλαστείων Παπασωτηρίου



Η παρατεταμένη κρίση που διέπει τον «Δικέφαλο»
έφερε ως είθισται στην εποχή Σαββίδη αποχωρήσεις στη
μέση της χρονιάς. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αποχώρη-
σε ο προπονητής όπως έγινε με τους Δώνη, Στέφενς και
Αναστασιάδη, αλλά το «ξήλωμα» άρχισε από ψηλότερα.
Οι Ιάκωβος Αγγελίδης και Φρανκ Άρνεσεν αποτελούν
παρελθόν από τον «Δικέφαλο» έχοντας σύμφωνα με τον
μεγαλομέτοχο το μεγάλο μέρος της ευθύνης. Από εκεί και
πέρα, ο Ιγκόρ Τούντορ παραμένει αν και η αποχώρηση
του ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε πολλάκις. Όμως η
παραμονή του δεν σημαίνει και ανάσα ανακούφισης για
τον Κροάτη αλλά κάθε άλλο. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ έχει
μπροστά του ένα «βουνό» προκλήσεων, αφού το αγωνι-
στικό πρόγραμμα παραμένει βαρύ, τα «βαριά χαρτιά» της
ομάδας απουσιάζουν σχεδόν όλα, ενώ χθες ήρθε και ένα
τελευταίο εμπόδιο, αυτό του Ολυμπιακού στα ημιτελικά
του Κυπέλλου σε κάτι λιγότερο από ένα δεκαπενθήμερο.

«Μισός» στη Λεωφόρο
Το παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης», είναι ένας

από τους «γρίφους» της φετινής σεζόν για τον ΠΑΟΚ
(19.30 - Novasports 1) αφού πέραν της δεδομένης δυ-
σκολίας που υπάρχει αφού αγωνίζεται στην έδρα του Πα-
ναθηναϊκού, ο Ιγκόρ Τούντορ έχει να αντιμετωπίσει το
μακρύ απουσιολόγιο της ομάδας. Οι θλάσεις «θερίζουν»
κανονικά τον βασικό κορμό του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα
για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και μάλιστα ντέρμπι, οι
«ασπρόμαυροι» να αναγκάζονται να αγωνιστούν με… αλ-
χημείες. Αθανασιάδης και Μπερμπάτοφ είναι τραυματίες
και θα συνεχίσουν να απουσιάζουν για αρκετό καιρό. Ει-
δικά στην περίπτωση του Βούλγαρου, οι θλάση που υπέ-
στη στο παιχνίδι με τον Ηρακλή τον αφήνει για έξι εβδο-
μάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Το πρόβλημα στην επί-
θεση παραμένει, αφού εκτός των δύο επιθετικών, μεγάλο

είναι το κενό στα άκρα. Ζάιρο και Ροντρίγκεζ  παραμέ-
νουν τραυματίες και το «ιατρικό ανακοινωθέν» της ομά-
δας ενημέρωσε ότι ο πρώτος θα επιστρέψει στις προπο-
νήσεις σε τέσσερις εβδομάδες, ενώ ο δεύτερος σε τρεις.
Μοναδική λύση για την επιθετική γραμμή παραμένει ο
Ρόμπερτ Μακ, που όπως όλα δείχνουν υα επωμιστεί το
βάρος μπροστά, με τον Γιάννη Μυστακίδη να μπαίνει δί-
πλα του, αν και έχει επιστρέψει εδώ και λίγο καιρό από
τραυματισμό. Λόγω της κατάστασης ο Τούντορ ίσως επι-
στρέψει στο σύστημα με τα τρία στόπερ, αν και εκεί υπάρ-
χουν προβλήματα αφού θα απουσιάσει και ο Βίτορ, με
την αποβολή του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή.
Κακή εικόνα

Έχει συμπληρωθεί ένας μήνας με τον ΠΑΟΚ να αδυ-
νατεί να πετύχει νίκη. Η τελευταία επικράτηση επί της Βέ-
ροιας στην Τούμπα φαντάζει πολύ μακριά και τα νούμερα
είναι άσχημα για τον «Δικεφάλο». Οι αγώνες που μένει
χωρίς νίκη, μαζί με αυτούς του Κυπέλλου είναι επτά και
σίγουρα κάτι τέτοιο δεν κολακεύει την αγωνιστική εικόνα
της ομάδας του Τούντορ. Σαν να μην έφτανε αυτό, η πα-
ραγωγικότητα στο σκοράρισμα είναι εξαιρετικά χαμηλή,
αφού μετά το παιχνίδι της Βέροιας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ
βρήκαν δίχτυα σε δύο μόλις περιπτώσεις, στο ισόπαλο
παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην Τούμπα και στο επίσης

Karfitsa_#AΘΛΗΤΙΚΑ

Έχει συμπληρωθεί ένας
μήνας με τον ΠΑΟΚ να
αδυνατεί να πετύχει νί-
κη. Η τελευταία επικρά-

τηση επί της Βέροιας
στην Τούμπα φαντάζει

πολύ μακριά και τα
νούμερα είναι άσχημα
για τον «Δικεφάλο».

Η φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε δύσκολα, αφού πλήρωσε την κακή εμφάνιση στα
περσινά πλέι οφ και η προετοιμασία του ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν όλοι βρίσκονταν στις πα-
ραλίες. Μπορεί η πρώτη εμφάνιση απέναντι στην Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ να μην ικανοποί-
ησε, όμως στη συνέχεια η ταχύτητα και η νεανικότητα που έβγαζε η ομάδα, έδειξε ότι μπορεί
να πετύχει μεγάλα πράγματα. Η συνέχεια όμως δεν ήταν αναμενόμενη. Η κακή αγωνιστική
εικόνα, οι τραυματισμοί ρεκόρ, οι επιλογές του Τούντορ, οι επιλογές του Άρνεσεν και η κακή
συνεννόηση έβγαλαν έναν αρνητικό αποτέλεσμα και ενώ είναι ακόμα Φεβρουάριος.

Μπορεί να βρεθεί λύση;
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ισόπαλο παιχνίδι της Νέας Σμύρνης με τον Πανιώνιο για
τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Σε συνάντηση που είχε ο
Ιγκόρ Τούντορ με τον Ιβάν Σαββίδη αμέσως μετά την
οδυνηρή ήττα από τον Ηρακλή στην Τούμπα, επισήμανε
ότι οι πολλές απουσίες είναι αυτές που φέρνουν τη συγ-
κεκριμένη εικόνα. Όμως, τα προβλήματα δείχνουν ότι το
αγωνιστικό πρόβλημα είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από
την περίοδο των μεγάλων απουσιών.
Ξανά Ολυμπιακός

Στο άκουσμα των λέξεων ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Κύ-
πελλο, το μυαλό όλων πηγαίνει στον επεισοδιακό ημιτε-
λικό του 2014 όπου στην Τούμπα ο «Δικέφαλος» απέ-
κλεισε του ερυθρόλευκους σε ένα παιχνίδι που κυριάρ-
χησε η δύναμη , τα νεύρα και η βία. Η κληρωτίδα έφερε
ξανά μαζί τους δύο αντιπάλους, που θα κληθούν να δώ-
σουν δύο παιχνίδια, το πρώτο στις αρχές του Μαΐου στην

Τούμπα και το δεύτερο στο γήπεδο Καραϊσκάκη τον
Απρίλιο. Η δεδομένη δυναμική που διαθέτει φέτος ο
Ολυμπιακός και η κακή αγωνιστική κατάσταση του ΠΑ-
ΟΚ έχουν φέρει έναν προβληματισμό για το πώς ο «Δικέ-
φαλος» μπορεί να αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους»
με τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο
για τον τελικό, όπως δύο χρόνια πριν. Η ανησυχία εντά-
θηκε ακόμα περισσότερο όταν υπήρξαν σκέψεις ότι ο
ΠΑΟΚ μπορεί να αγωνιστεί στην Τούμπα δίχως τον κό-
σμο του, λόγω της επικείμενης τιμωρίας από τη συμπερι-
φορά οπαδών στο παιχνίδι με τον Ατόμητο. Όλα δεί-
χνουν όμως ότι την ποινή θα την εκτίσει σε παιχνίδι
πρωταθλήματος, είτε με την Καλλονή, είτε με τον Λεβα-
δειακό. Όμως το γεγονός ότι η ομάδα είναι υπότροπη,
εάν συμβεί το οτιδήποτε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον
Ολυμπιακό σημαίνει αυτόματα και μια πολύ βαριά τιμω-
ρία.  

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία η ατάκα
του ισχυρού άνδρα της Α.Ε.Κ, του Δη-
μήτρη Μελισσανίδη, για το «σύστημα»
του ποδοσφαίρου, στα μέσα Ιανουαρίου
μετά τον αγώνα της ομάδας του με την
Ξάνθη. Η παλιά καραβάνα του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου, αλλά όχι και ανα-
μάρτητος, σχολιάζοντας τα όσα γίνονται
στον χώρο της Ε.Π.Ο. είχε δηλώσει δει-
κτικά: «Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να το
διοικούν νεκροκεφαλές και γκρανκά-
σες».

Λέξη δανεική από την Ιταλία και ίσως
από τον ελληνικό κινηματογράφο
με τον Βασίλη Αυλωνίτη να αποκα-
λεί έτσι τη Γεωργία Βασιλειάδου. Οι
περισσότεροι γέλασαν, κάποιοι στά-
θηκαν στο ύφος του ισχυρού άντρα
της ΑΕΚ όμως ελάχιστοι αντιλήφθη-
καν τι ακριβώς είπε καθώς η λέξη
«γκρανκάσα» απουσιάζει προφανώς
από το λεξιλόγιο των περισσότερων.
Η γκρανκάσα είναι το μπάσο τύμπανο,
το μεγαλύτερο τύμπανο της ορχήστρας
και χρησιμοποιείται για την παραγωγή
βαθύφωνων τόνων. Φυσικά ο Δημή-
τρης Μελισσανίδη δεν εννοούσε το
μουσικό όργανο αλλά τη μεταφορική έν-
νοια της συγκεκριμένης λέξης. Συχνά
γκρανκάσα έλεγαν οι παλαιότεροι μία
γριά. Λογική δεν υπάρχει. Ο κ. Μελισ-
σανίδης στην ουσία «σχηματοποιούσε»
με την ατάκα του τις πολιτικές του προ-
έδρου της Ε.Π.Ο., του κ. Γκριτζίκη. Δεν
ήταν όμως μόνο αυτή η δήλωση-μήνυ-
μα προς την ηγεσία της Ομοσπονδίας,
από την πλευρά του. Πολλές φορές τους
τελευταίους μήνες έχει μιλήσει για την
εξυγίανση του ποδοσφαίρου που έρχε-
ται. Και επειδή η εξυγίανση με το status
που επικρατεί ξεκινάει από την αλλαγή
της διοίκησης της Ε.Π.Ο. η προσπάθεια
έχει ως αφετηρία τον «έλεγχο» των Ενώ-
σεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων οι
οποίες ψηφίζουν για την εκλογή νέας
διοίκησης. Η προσπάθεια δεν είναι βε-
βαίως τόσο αθώα. Επειδή επί σειρά
ετών έχει αναπτυχθεί ένα δούνε λαβείν
των περισσοτέρων Ε.Π.Σ. με την… πο-
δοσφαιρική εξουσία, κρίθηκε λογικό η
«επιχείρηση ανατροπή» να στηριχθεί
στην λογική του «πάρτε το κάτι τις σας
και ψηφίστε μας». Και επειδή αυτή η λο-
γική οδηγεί σ’ έναν φαύλο κύκλο το πι-
θανότερο είναι σε περίπτωση αλλαγής
να έρθουν οι «αναπαλαιωμένες γκραν-
κάσες».

του Βασίλη
Μάστορα

«Αναπαλαιωμένες»  
γκραν κάσες»;
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Σεμνός ενθουσιασμός
Η επιστροφή του «Γηραιού» στην Τούμπα ήταν σίγουρα ηχηρή, αφού μετά από πολλά χρόνια ο Ηρακλής
κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του «Δικεφάλου», ύστερα από πολύ καιρό απουσίας στη Σούπερ
Λίγκα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος την εβδομάδα που πέρασε ήξερε ότι έχει πλέον το δύσκολο έργο της
διαχείρισης αυτής της μεγάλης νίκης, δεδομένου του γεγονότος ότι οι περισσότεροι παίχτες είναι νέοι,
αλλά και γιατί σήμερα υπάρχει ένα ακόμα ντέρμπι, αυτή τη φορά στο Καυτανζόγλειο απέναντι στην
ΑΕΚ(19.30-Novasports1). Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Λεοζίνιο στο παιχνίδι της Τούμπας είναι κάτι
στο οποίο ποντάρει ο τεχνικός του Ηρακλή, αφού πρόκειται για μια μεταγραφή που «βγήκε» τουλάχι-
στον σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Οι δύο ήττες με τις οποίες απέκλεισε η ΑΕΚ τον Ηρακλή από τη συνέχεια
του Κυπέλλου, είναι ο οδηγός για τους «Κυανόλευκους» για τη νίκη απέναντι στην «Ένωση». Άλλωστε τα
«κρας τεστ» που έχουν γίνει όσον αφορά τα ντέρμπι στο Καυτανζόγλειο, ο Ηρακλής έχει δείξει ότι μπορεί
να ανταποκριθεί στια απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα, νικώντας τον Παναθηναϊκό και φέρνοντας ισο-
παλία με τον ΠΑΟΚ. Τα προβλήματα για τον Παπαδόπουλο δεν είναι μεγάλα, αφού οι απόντες Λάζαςρ
και Κάσσος είναι οι μόνοι τραυματίες που επανέρχονται, ενώ σημαντική είναι η προσθήκη των δύο νέ-
ων αποκτημάτων Μοντέιρο και Καραγκούνη, που αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά. Άξιο αναφο-
ράς είναι επίσης η σημαντική αγωνιστική άνοδος του Καρασαλίδη, που διακρίθηκε στο παιχνίδι της
Τούμπας και αναμένεται να συνεχίσει με ανάλογες εμφανίσεις που βοηθούν στη θωράκιση της αμυντι-
κής γραμμής.



 Aυτό το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου μαζί με το

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΘΕΙΤΕ!
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300 15λίτρα πετρέλαιο 

θέρμανσης αναγνώστεςγια

 
 

Η Παναγία της Τήνου 
σώζοι τον Βασιλέα...

Ακόμη, μια πρωτότυπη ιστορική μονογραφία του Λάζαρου Λασκαρίδη
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