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Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 

(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 
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Σενάρια ανασχηματισμούκαι εκλογών για τη «Μακεδονία»του Γ. ΜουζάλαΚατακαημέν(οι)
Ειδομένη

Παιχνίδια εξουσίας στις 
λάσπες των... συνόρων!

Ο ένας υπουργός τη χαρακτήρι σε 
Νταχάου, ο άλλος τιμή για τη χώρα!

free press



Η παρουσία της Αντζελίνα Τζολί στην Ελλάδα ήταν ίσως
η μοναδική πινελιά χρώματος στον μεγάλο πίνακα που
αποτυπώνει το δράμα των εγκλωβισμένων προσφύγων.
Ενός πίνακα με χρώματα μουντά, σκοτεινά και λάσπες,
όπως αυτές του καταυλισμού της Ειδομένης, με το δράμα
να εκτυλίσσεται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στον
Πειραιά, στο Ελληνικό, στα κέντρα φιλοξενίας και σύντομα
σε κάθε πλατεία της χώρας που θα απλωθούν πρόσφυγες
και μετανάστες. Την ίδια ώρα, ακούμε μεγαλόσχημους πο-
λιτικούς να πωλούν ανέξοδο «ανθρωπισμό», αγνοώντας

ότι, παρά τα μηνύματα που έρχονταν εδώ και μήνες, το κράτος δεν έχει προετοιμαστεί για
να φιλοξενήσει τις δεκάδες χιλιάδες ξεριζωμένων που εισέρχονται κατά κύματα στην ελ-
ληνική επικράτεια. 

Καθημερινά διαβάζουμε στατιστικές: τόσοι πρόσφυγες και μετανάστες στα
νησιά, τόσοι στον Πειραιά, τόσοι στα κέντρα, τόσοι στην Ειδομένη. Αλήθεια,
υπάρχει έστω και ένας απλός παρατηρητής που να πιστεύει ότι όντως η πολιτεία
γνωρίζει τον αριθμό των απελπισμένων αυτών ανθρώπων που κινούνται ανεξέ-
λεγκτα στη χώρα; Η Ειδομένη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας
του κράτους, με υπουργούς να ομολογούν πως αφέθηκε σε ΜΚΟ που κάνουν έρ-
γο, σε ΜΚΟ τουλάχιστον αμφιλεγόμενες και σε «αλληλέγγυους», που κανείς δεν
γνωρίζει από πού κρατά η σκούφια τους. Κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι, μαζί
με δημοσιογράφους - φωτορεπόρτερ και ακτιβιστές, μπήκαν παράνομα σε ξένο
έδαφος (ΠΓΔΜ) και επέστρεψαν –εξίσου παράνομα– στο ελληνικό, με την κατά τ’
άλλα συντεταγμένη πολιτεία να δηλώνει άγνοια και για τα δύο περιστατικά. 

Η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, που αφελώς κάποιοι πι-
στεύουν ή έστω ελπίζουν ότι θα σταματήσουν χάρη στη γείτονα φίλη Τουρκία, δεν σηκώ-
νει ερασιτεχνισμούς, ιδεοληψίες και χαλαρότητα. Διαβάζοντας κανείς τα δημοσιεύματα
του ξένου Τύπου, όπου κάθε τρεις και λίγο φιλοξενούν ρεπορτάζ για εκατομμύρια πρό-
σφυγες και μετανάστες που ετοιμάζονται να έρθουν στα ελληνικά παράλια, αντιλαμβάνε-
ται πως οι οιωνοί δεν είναι καλοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από χώρες που είτε
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, είτε οι συνθήκες που επικρατούν δεν τους επιτρέ-
πουν να ονειρευτούν ένα καλό μέλλον. Μόνη τους ελπίδα, να... πατήσουν ευρωπαϊκό
έδαφος. Όμως, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, όχι το έδαφος της Γερμανίας, της
Αυστρίας ή της Γαλλίας δεν θα πατήσουν, αλλά ούτε καν στα Βαλκάνια θα φτάσουν. Στην
Ελλάδα θα εγκλωβιστούν. 

Ας μη γελιόμαστε… Όποια και να είναι η συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία,
προς τη θετική κατεύθυνση, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Είναι πολλές οι παρά-
μετροι και οι ιδιαιτερότητες και θα καταρρεύσει σε λίγα 24ωρα. Γι’ αυτό και το μέ-
γα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση είναι ένα: Πόσο έτοιμο
είναι το κράτος να υποδεχτεί κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένων αν-
θρώπων, με κουλτούρα εντελώς ξένη προς την ελληνική, που νιώθουν ότι έχουν
να χάσουν μόνο τη ζωή τους, που χρειάζονται στέγη, τροφή και μία στοιχειώδη
περίθαλψη; Η απάντηση είναι απλή: Δυστυχώς, όχι! Η χώρα αντιμετωπίζει τον
κίνδυνο μιας εθνικής τραγωδίας όπως το ’22, όταν η οικονομική κατάρρευση
ήταν το μικρότερο κακό…
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#O δημοφιλέστερος προορισμός για
το τριήμερο της 25ης Μαρτίου η Θεσ-
σαλονίκη η πρωτεύουσα της Μακε-
δονίας! (βλ έρευνα της trivago.gr)

#O ένας υπουργός τη θεωρεί… τιμή
και ο άλλος Σύγχρονο Νταχάου! Α ρε
κατακαημένοι και #Eidomeni

#Εδω μας «ξεφεύγουν» εκατομμύρια
ευρώ αξιολόγησης και φορολόγησης
λέξεις δεν θα μας… ξεφεύγουν;
#mouzalas #kammenos

#Περιμένω να ανοίξουν κι άλλα θέ-
ματα, εθνικά και αθλητικά, λόγω…
νέων μειώσεων των συντάξεων
#katrougalos

#Κάτι τα αντιαθλητικά επεισόδια
στην Τούμπα, κάτι ο ΠΑΟΚ και ο
Ολυμπιακός, κάτι η Αντζελίνα και οι
φιλανθρωπίες μας, πού να θυμηθού-
με τους δανειστές και εκβιαστές που
θα έλεγαν οι νυν κυβερνώντες σε άλ-
λες εποχές;

#Nέα Ειδομένη στην… Αττική! Γιατί
όχι και στη… Μύκονο και στην
Ύδρα, βρε;

#Πιο εύκολα τελικά «αξιοποιήθη-
καν» τα νησιά λόγω προσφύγων πα-
ρά λόγω… επενδυτών (Καταριανών
κι άλλων) ε;#ΟΗΕ

#Εκτός από τους τζογαδόρους της
Γευγελής τελικά και οι πολιτικοί – και
καταϊδρωμένοι – έμαθαν κατά που
πέφτουν τα ελληνοσκοπιανά σύνο-
ρα…

#Ολαντ «Aν δεν μπορέσει μόνη της η
Ελλάδα στο προσφυγικό εδώ είμαστε
εμείς… Γαλλία και Γερμανία» Πα
μαλ, πα μαλ;;;

#Με μποτάκια στην Ελλάδα η Τζολί,
με γαλότσες στην Ειδομένη ο…
Αβραμόπουλος (με την ιδιότητα του
επιτρόπου για τη μετανάστευση)!
Άμα είσαι οργανωμένος…

#-Γιατί δεν πήγε νωρίτερα ο επίτρο-
πος στην #EIDOMENH; -Μήπως για-
τί ήθελε να πέσει πάνω στην Τζολί
και όχι στον Μουζάλα;

# Τα φαντάρια αυτής της κλάσης θα
μάθουν περισσότερα για… κάμπινγκ
παρά για όπλα ε;#hotspots

#Η Μακεδονία είναι ΜΟΝΟ ελληνι-
κή, όμως για την Ελλάδα δεν είμαστε
και βέβαιοι… #SOCIALismata

#Ευτυχώς να λέμε, γιατί κάποια
πράγματα δεν αλλάζουν με τίποτε,
όπως πχ οι… απειλές των εκάστοτε
υπουργών οικονομικών στους φορο-
λογούμενους! Μάλλον κάτι… νεφρά
έμειναν και θα τα δώσουμε κι αυτά…

#Η κα κυβερνητική εκπρόσωπος
«μπήκε στο πλάνο» της Τζολι και του
Τσίπρα! Καλά λένε ότι πρέπει να εί-
σαι θαρραλέος (η) για την πολιτική
#ΜΑΞΙΜΟΥ

#Θα βγουν πάλι στους δρόμους…
95.000 αγρότες γιατί καλούνται να
επιστρέψουν 215 εκατ. ευρώ (βλ
παράνομες επιδοτήσεις); 
#ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

#Μ΄αυτά και με τα άλλα ξεχάσαμε
και την ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης, την ανάπτυξη, τη φορολογία και
την ανεργία… «Να ναι καλά η Ειδο-
μένη» που λέει και ο Άδωνις ο οποί-
ος προσθέτει ότι για πολιτικούς λό-
γους την… έφτιαξε ο Τσίπρας!

SOCIALismata (#NTAXAOY)
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Να μη βουλιάξουμε στις 
λάσπες της Ειδομένης

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας

Γιά́ννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαρά́λαμπος Αποστολίδης

Tηλ.: 2310 501375 # «Νταχάου η Ειδομένη γιατί έτσι την άφησε να γίνει ο Τσίπρας» συμφωνεί και
ο Μανόλης Γλέζος! Τέτοια σύγκλιση με τον αντιπρόεδρο της ΝΔ ούτε στους
εφιάλτες του…

#Μέτρησαν τα πιάτα των πολιτών στους πρόσφυγες και βγήκαν τριπλάσια απ΄
αυτά του κράτους! Λογικό και το κράτος από μας «τρώει» #AngelinaJolie 

#karapanagiotidu



του Θεόδωρου Καράογλου*

Ο λασπότοπος της Ειδομέ-
νης και τα όσα θλιβερά λαμβά-
νουν χώρα καθημερινά στον
καταυλισμό προσφύγων και με-
ταναστών που έχει δημιουργη-
θεί εκεί, μαρτυρούν πως η Ελ-
λάδα είναι πλέον ένα κράτος
υπό κατάρρευση. Ανεξαρτήτως
του ποιοι ευθύνονται για τις
ανεξέλεγκτες προσφυγικές-με-
ταναστευτικές ροές που κατα-
φθάνουν καθημερινά στην πα-
τρίδα μας, οι εικόνες που παρα-
κολουθεί από εκείνη τη γωνιά
της Μακεδονίας σύσσωμος ο
πλανήτης, αποδεικνύουν την
ανυπαρξία οποιουδήποτε κρα-
τικού σχεδίου αντιμετώπισης
του φαινομένου, καθώς και την
αδυναμία διαχείρισης της όλης
κατάστασης εκ μέρους της πανι-
κόβλητης συγκυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Δεν ξέρω εάν η Κυβέρνη-
ση υποτίμησε την προσφυγι-
κή κρίση. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι η επιπόλαιη και
σπασμωδική αντιμετώπιση
του όλου θέματος κατέληξε
εις βάρος μας, μετατρέπον-
τας την Ελλάδα σε ένα απέ-
ραντο hot spot. Το σκηνικό
έπαψε πλέον να είναι προ-
βληματικό, καθώς μετεξε-
λίχθηκε σε εθνικά τραγικό. 

Με τα σύνορα ερμητικά
κλειστά (θυμίζω τη δήλωση του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου κ. Τούσκ ότι το κλείσιμο των συνόρων ήταν
«ειλημμένη απόφαση») και με τη συμφωνία με την Τουρ-
κία να είναι… λειψή, προβληματική και διάτρητη, η Ελ-
λάδα θα βρεθεί με εγκλωβισμένους στα εδάφη της εκα-
τοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, το μέλλον
των οποίων είναι πλήρως αβέβαιο. Το βάρος είναι δυσα-
νάλογο για τη χώρα μας, καθώς η βαθιά πληγωμένη από
την οικονομική κρίση Ελλάδα αδυνατεί να φιλοξενήσει
τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων για άγνωστο χρονικό
διάστημα. Και το κυριότερο δε, φοβάμαι πως όσο οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες βυθίζονται στη λάσπη της Ειδο-
μένης, τόσο θα πέφτει νερό στο μύλο της ακροδεξιάς η
οποία και στην πατρίδα μας επενδύει πολιτικά σε ένα ζή-
τημα που ταλανίζει το σύνολο της Ευρώπης, δυναμιτίζον-
τας τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και εάν
θέλετε να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα, έστω
και ως υπόθεση εργασίας, δεν πρέπει να λησμονεί κανείς
ότι είναι πολύ εύκολο να «στηθούν» προβοκάτσιες που
μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και
με τη σειρά τους να παρασύρουν τη χώρα στη δίνη του
εφιάλτη.

Δυστυχώς, όσο η πολιτική της ανύπαρκτης Κυβέρνη-
σης εξαντλείται σε επικοινωνιακά εσωτερικά παιχνίδια
και το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει παγιδευμένο στις εμ-
μονικές ιδεοληψίες του (ακόμα θυμάμαι τη δήλωση του
Αλέξη Τσίπρα ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα») και σέρ-
νεται πίσω από τις εξελίξεις, τόσο η Ελλάδα θα μοιάζει
με… ανύπαρκτη χώρα. Για αυτό και απαιτούνται άμεσες
πρωτοβουλίες και δράσεις, εντός και εκτός συνόρων,
πριν να είναι πολύ αργά. Το κυριότερο που πρέπει να γί-
νει είναι η διαμόρφωση ενός κοινού εθνικού μετώπου.

Ήδη η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει ένα μίνι-
μουμ πλαίσιο συνεννόησης, κάτι που απέδειξε
περίτρανα με τη στάση του ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος, όπου χαρακτήρισε «άδι-
κη» την επίθεση που δέχεται πανταχόθεν η Ελ-
λάδα, υπενθυμίζοντας στην Ευρώπη ότι και
εκείνη δεν έχει κάνει όσα βήματα απαιτούνται
για το θέμα της μετεγκατάστασης προσφύγων
και μεταναστών. Άλλωστε το ζήτημα είναι ευρω-
παϊκό και όχι μόνο ελληνικό.

Στο πλαίσιο αυτό συνηγορήσαμε στην εμπλοκή
του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιήσαμε την
Κυβέρνηση να ρυθμίσει τις επιχειρησιακές λεπτομέ-
ρειες. Δεν επιδιώξαμε να «καβαλήσουμε» το κύμα της
λαϊκής οργής, μα δείξαμε ότι τα μεγάλα προβλήματα
απαιτούν εθνική συνεννόηση, καταθέτοντας συγκε-
κριμένες προτάσεις.

Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στην ανάγκη
διαχωρισμού προσφύγων και μεταναστών και
ταχθήκαμε υπέρ της επαναλειτουργίας κέντρων
κλειστού τύπου για τους παράτυπους μετανά-
στες. Χρειαζόμαστε τα κλειστά προαναχωρησια-
κά κέντρα, με σωστή γεωγραφική κατανομή
στην Επικράτεια, προκειμένου εκεί να φιλοξε-
νούνται προσωρινά οι παράτυποι μετανάστες
για να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής
τους.

Επιπρόσθετα η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει
τους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους και να ζητήσει
έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση 

της
ανθρωπι-

στικής κρίσης, κα-
θώς και να αναλάβει πρω-
τοβουλίες για τη βελτίωση
της διεθνούς εικόνας της
πατρίδας μας, όπως και
για τη στήριξη του τουρι-
στικού μας προϊόντος. Η
σημαντικότερη κατ’ εμέ
πρότασή όλων, όμως, εί-
ναι ότι η Ελλάδα πρέπει
να διεκδικήσει και να επι-
μείνει υπέρ του δεσμευτι-
κού προγράμματος μετεγ-
κατάστασης προσφύγων
σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Η πατρίδα μας δεν
πρέπει να γίνει αποθήκη
ψυχών. Ούτε είναι από-
δειξη ανθρωπισμού τα
όσα συμβαίνουν στην Ει-
δομένη, όπου δεκάδες χι-
λιάδες άνθρωποι στοιβά-
ζονται σε άθλιες συνθή-
κες, χωρίς να υπάρχει κα-
μία απολύτως μέριμνα του
ελληνικού κράτους. Αντι-
παρέρχομαι πόσοι πρό-

σφυγες και μετανάστες βρίσκονται σήμερα διασκορπι-
σμένοι στην ελληνική επικράτεια.  Το ερώτημα, όμως,
που παραμένει πιο επίκαιρο παρά ποτέ,  είναι γιατί η Κυ-
βέρνηση υποτίμησε την προσφυγική-μεταναστευτική
κρίση.  Άγνοια, ιδεοληπτικές εμμονές, ανικανότητα,
ίσως όλα μαζί; Το συμπέρασμα είναι πως η Ελλάδα βρί-
σκεται σήμερα στο χείλος του γκρεμού. Οι ώρες είναι κρί-
σιμες, με όλα τα ζωτικής σημασίας θέματα να είναι ανοι-
χτά. Ανησυχώ ότι το παραμικρό λάθος θα έχει δυσμενέ-
στατες επιπτώσεις για τη χώρα και τους πολίτες.  Η Ελλά-
δα χρειάζεται ισχυρό χέρι να κρατά το τιμόνι της και όχι
έναν Πρωθυπουργό ο οποίος άγεται και φέρεται από τις
καταστάσεις.

ΥΓ: Και δυο λέξεις για τον Γιάννη Μουζάλα, ο
οποίος αποκάλεσε δημόσια τα Σκόπια «Μακεδο-
νία». Ας μην υποδυόμαστε τις μωρές παρθένες. Ούτε
«γκάφα» ήταν, ούτε «σαρδάμ». Αυτό πιστεύει, αυτήν
τη θέση εκφράζει χρόνια τώρα.  Όσον αφορά εκεί-
νους που βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν «Φαρισαί-
ους» εμένα και τους άλλους 17 Μακεδόνες Βουλευ-
τές της Ν.Δ., με αφορμή την κοινή δήλωση-απάντη-
ση που δημοσιεύσαμε την Τετάρτη, τους απαντώ ότι
«Φαρισαίοι» είναι όσοι το περασμένο Φθινόπωρο
ψήφιζαν τον Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργό επει-
δή δήθεν ήταν «αξιοπρεπής αντιμνημονιακός» και
σήμερα παριστάνουν τους έκπληκτους από την πο-
λιτική που ακολουθεί και εφαρμόζει! Και δεν ανα-
φέρομαι μονάχα στο θέμα Μουζάλα… 
*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής Ν.Δ. 
Β΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Μακεδονίας 
και Θράκης

#ANALYSH_Karfitsa
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Όσο οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες
«βυθίζονται» στα
ελληνοσκοπιανά
τόσο θα πέφτει

νερό στο μύλο της
ακροδεξιάς!

Γιατί η Κυβέρνηση υποτίμησε την
προσφυγική-μεταναστευτική κρίση...
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#«Η Ειδομένη είναι ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό
Νταχάου αποτέλεσμα του σωβινισμού της

Ευρώπης των κλειστών συνόρων, αυτό που συμβαίνει
εκεί είναι απαράδεκτο για τον ανθρωπισμό της
Ευρώπης», είπε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στην Ειδομένη. Πριν από
λίγο καιρό ο συνάδελφος του υπουργός κ Μπαλτάς
έκανε λόγο για εικόνα της Ειδομένης που τιμά την
Ελλάδα!

#Για ανασχηματισμό μιλούν τις τελευταίες ώρες τα
γραφεία υπουργών… Σύμφωνα με πληροφορίες…

τον υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
στον πρόεδρο των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμμένο ώστε να
κατευνάσει τις αντιδράσεις του στο θέμα Μουζάλα και
της… «Μακεδονίας».  Όπως σημειώνουν οι ίδιες
πηγές, ο υπουργός άμυνας ανέβασε τους τόνους για να
θυμίσει την πολιτική του καταγωγή , τον πατριωτισμό
του και να ενδυναμώσει το ηγετικό του προφίλ κυρίως
σε εθνικά θέματα, ενόψει ενδεχόμενης κατάρρευσης
της κυβέρνησης και προκήρυξης εκλογών! 

#«Φάρσα» χαρακτήρισε ο Βασίλης Λεβέντης τις
απειλές του Πάνου Καμμένου για αποχώρησή του

από την κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις Μουζάλα
που είπε «Μακεδονιά» την ΠΓΔΜ. «Πoτέ δεν πίστεψα
ότι θα ρίξει την κυβέρνηση ο Καμμένος γιατί μετά τι
θα κάνει; Θα πάει και ο ίδιος στα σκουπίδια. Δεν έχει
επιλογές, ούτε και να έριχνε την κυβέρνηση θα
σωζόταν  στις δημοσκοπήσεις. Θα είχε την τύχη του
Καρατζαφέρη και του Κουβέλη αποσυρόμενος, όπως
την ίδια τύχη θα έχει και παραμένοντας» δήλωσε ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων.

#Εγκρίθηκε από τους 28 ηγέτες των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προσχέδιο

συμφωνίας με την Τουρκία για την προσφυγική κρίση.
Όλοι ανεξαιρέτως οι μετανάστες που φθάνουν στα
ελληνικά νησιά από τις τουρκικές ακτές θα
επαναπροωθούνται στην Τουρκία αρχής γενομένης
από την Κυριακή. 

#Στο 1.081.064 έφτασε ο αριθμός των ανέργων το
Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα… επίσημα στοιχεία

που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ! Για τα ανεπίσημα είναι
μεγάλη κουβέντα που σηκώνει υποαπασχόληση,
μαύρη εργασία και αγορά…

#Από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής διαβάζουμε
τα… χαμπέρια του υπουργείου οικονομικών σε

βάρος των φορολογούμενων ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών: «Σε ό,τι αφορά
δε τον τίτλο που είπατε κε Δ. Καμμένο «Φορολογική
απόγνωση» -εγώ από τα πενήντα έξι μου χρόνια
ασχολούμαι τριάντα έξι με τα ζητήματα φορολογίας –
αυτό που θα έβαζα σαν τίτλο στη φορολογική ιστορία
της χώρας είναι «τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα
χειρότερα»!!!

#«Μπαίνουμε στην διαδικασία της ανάκτησης»
ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Βαγγέλης Αποστόλου στην Βουλή αναφορικά με
αγροτικές ενισχύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ που
κρίθηκαν από την ΕΕ… παράνομες αν και ο ίδιος στις
αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου διαβεβαίωνε από
την ίδια θέση πως «όσο είμαι εγώ υπουργός και όσο
υπάρχει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρξουν
ανακτήσεις»! Συγκεκριμένα, είπε ότι μόνο για το
«πακέτο Χατζηγάκη» θα επιχειρηθεί η ανάκτηση
περίπου 215 εκατ. ευρώ από 95.000 αγρότες που
έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 1.000 ευρώ!

#Με μεγάλη δόση ειρωνείας σχολίασε μέσω του
Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας

Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος την παρουσία
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην σύνοδο των
Ευρωσοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. «Άντε τον άλλο
μήνα με το καλό και στο ΕΛΚ. Να γνωρίσει από κοντά
και την Καγκελάριο», έγραψε ο κύριος Κουμουτσάκος,
που δεν άφησε ασχολίαστη ούτε την… αλλαγή στάσης
του κυβερνητικού εταίρου Πάνου Καμμένου στο
ζήτημα Μουζάλα, για τον οποίο έγραψε: «Για
τεχνογνωσία κυβίστησης στο συγκυβερνήτη».

#Εξηγήσεις για το απίστευτο τροχαίο δυστύχημα
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στοίχισε τη ζωή

σε μία 35χρονη γυναίκα ενώ η μητέρα της
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μπροστά στα μάτια της
άλλης της κόρης, δίνει μέσω του karfitsa.gr ο
πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Τριαντάφυλλος
Τριανταφυλλίδης. «Το λεωφορείο ήταν άδειο και
επέστρεφε στο αμαξοστάσιο. Το παιδί που οδηγούσε
το Ι.Χ. έτρεχε υπερβολικά και πέρασε απότομα
μπροστά από τον οδηγό μας. Από το αριστερό άκρο,
θέλησε να πάει στην τέρμα δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
με μεγάλη ταχύτητα. Ενώ η κατεύθυνση που κινούταν
το Ι.Χ. ήταν προς την Τσιμισκή, έκανε απότομο ελιγμό
για να βρεθεί στην οδό Αγγελάκη. Ο οδηγός του
ΚΤΕΛ δεν έφταιγε πουθενά»

«Δεν είναι διόλου η Ιστορία, που, σαν να ήταν κάποιο ιδι-
αίτερο άτομο μεταχειρίζεται τον άνθρωπο ως μέσον,
για να πετύχει τους στόχους της. Η Ιστορία δεν είναι τίποτα
άλλο από πράξεις ανθρώπων, που επιδιώκουν τους δικούς
τους σκοπούς..». Καρλ Μαρξ, Αγία Οικογένεια. Το «εν τη
ρύμη του λόγου» λάθος  του Μουζάλα είναι προφανές ότι
προκάλεσε μία μεγάλη ενδοκυβερνητική κρίση. Αποκάλυ-
ψε όμως και δύο βασικά ζητήματα που προέκυψαν μέσα από
αυτό. Ότι η επίσημη διπλωματική θέση της χώρας ως προς
το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων βρίσκει πολλούς πολέ-
μιους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που λίγο πολύ την βρί-
σκουν παρωχημένη και εθνικιστική, όπως επίσης και ότι το
λάθος κατά την αποστροφή του λόγου του Μουζάλα, ίσως
έδωσε στον Πάνο Καμμένο την  αφορμή που ζητούσε για να
αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι διεθνιστικές ιδεοληψίες
του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του αντιβαίνουν στις ελληνι-
κές θέσεις για τα εθνικά ζητήματα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμ-
βεί άλλωστε και με τον νυν υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη
και την εθνοκάθαρση των Ποντίων, μία θέση για την οποία
ποτέ ο ίδιος δεν ζήτησε συγνώμη και απλώς διατήρησε ως
προσωπική. Ως προς το Μακεδονικό, η διεθνής πραγματι-
κότητα όπως έχει διαμορφωθεί είναι πρόδηλο ότι δεν βοη-
θάει τις ελληνικές θέσεις να επικρατήσουν. Αυτό είτε ακού-
στηκε είτε υπαινίχθηκε χτες από πολλά χείλη στον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιο ότι θα οδηγήσει την κυβέρ-
νηση σε μία αλλαγή της πάγιας ελληνικής θέσης για το θέ-
μα. Πολλώ δε μάλλον γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνά με ένα
ακροδεξιό κόμμα. Ο Πάνος Καμμένος ζήτησε, λοιπόν,
την κεφαλή του Μουζάλα επί πίνακι, δύο μέρες πριν την
κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό. Εδώ προκύ-
πτει ένα βασικό ερώτημα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
του οποίου της δηλώσεις αν έπαιρνε κανείς στα σοβαρά θα
έπρεπε να είχε ήδη αποσυρθεί από την πολιτική καθώς δεν
θα ψήφιζε ποτέ Μνημόνιο, θεωρεί ότι ο ίδιος έχει υπερα-
σπιστεί τόσο καλά τις θέσεις της χώρας σε όλα τα επιμέρους
εθνικά ζητήματα τα οποία άπτονται του χαρτοφυλακίου του;
Όταν ο ίδιος και οι πολιτικές που υπηρετούσε έβαζαν το
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, έκλειναν τα ελληνικά σύνορα, επέτρε-
παν Τούρκους τοποτηρητές στα ελληνικά νησιά – πράξεις
για τις οποίες ο ίδιος είναι καθόλα περήφανος και τις υπε-
ρασπίζεται όπου σταθεί και όπου βρεθεί- , βοηθούσαν πε-
ρισσότερο τις ελληνικές θέσεις για τα θέματα αυτά σε σχέση
με το ανακληθέν λάθος του μοναδικού ίσως υπουργού που
κάνει κάποια αξιόλογη προσπάθεια σε αυτή την κυβέρνη-
ση; Και η ίδια η αναμόχλευση του ζητήματος της ονομασίας
των Σκοπίων θα έπρεπε να μετατραπεί σε μείζονα κυβερνη-
τική κρίση, αφήνοντας ένα ακόμα εθνικό θέμα της χώρας
μετέωρο και ανοιχτό; Η στάση αυτή εξυπηρετεί την ελληνι-
κή θέση πάνω στο θέμα, χαρίζει ένα  βέβαιο προεκλογικό
χαρτί στο Καμμένο ή απλά του δίνει την τέλεια αφορμή να
αποχωρήσει υπερήφανα από την κυβέρνηση;

Όλα αυτά θα απαντηθούν τις επόμενες ημέρες από την
τροπή των γεγονότων. Λένε πάντως πως ποτέ δεν πρέπει
να υποτιμά κάνεις το ένστικτο αυτοσυντήρησης ενός αριβί-
στα. Άλλωστε, όπως είπε και ο αγαπημένος των κυβερνητι-
κών εταίρων του Πάνου Καμμένου Μαρξ, η Ιστορία δεν εί-
ναι τίποτα άλλο, από πράξεις των ανθρώπων που επιδιώ-
κουν τους δικούς τους σκοπούς… 

*Η κ. Δαλαμπούρα είναι ιατρός και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

Ο Πάνος Καμμένος 
και η Ιστορία…

της Πένυς 
Δαλαμπούρα**
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Τα capital controls «ρήμαξαν» την Αμφίπολη!

Να
ξεκινήσουν οι
εργασίες στον

λόφο Καστά ζητά 
ο δήμαρχος της

περιοχής

του Βαγγέλη Στολάκη
Οι δηλώσεις και οι καταγγελίες του τοπικού άρχοντα

έρχονται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες δηλώσεις της
επικεφαλής της αρχαιολογικής ανασκαφής στον Τύμβο
Καστά, Κατερίνας Περιστέρη που τον συνδέει με τον με-
γάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, Μέγα Αλέξανδρο. 

«Σήμερα στον λόφο δεν γίνεται τίποτα. Έχουν
ολοκληρωθεί οι μικροεργασίες αλλά δεν υπάρχει
καμία εξέλιξη στο βασικό ζήτημα. Αυτός είναι ο
προγραμματισμός του υπουργείου σε ό,τι αφορά
την ίδια την ανασκαφή. Δεν ξέρουμε τι μέλλει γενέ-
σθαι αύριο» υποστηρίζει ο κ. Μελίτος. Ζητά το μνημείο
στο λόφο Καστά να καταστεί επισκέψιμο και παράλληλα
να υποστηριχτεί για να συνεχιστούν οι ανασκαφές. «Οι
εργασίες δεν πρέπει να σταματήσουν ανεξαρτήτως
των διαφορετικών επιστημονικών ή πολιτικών
απόψεων υπάρχουν. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
πραγματοποιήθηκαν εργασίες μόνο για 20 ημέρες»
υποστηρίζει ο κ. Μελίτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγο-
νός ότι η ανασκαφή έφυγε από… την επικαιρότητα έχει
ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι τουρίστες που επισκέ-

πτονται τον λόφο αλλά και το Μουσείο της Αμφίπολης.
Κάτοικοι και αιρετοί έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και
ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που ακούει στο όνομα «capital
controls». Σύμφωνα με τον κ. Μελίτο «η επιβολή του
επηρέασε πάρα πολύ την επισκεψιμότητα. Έχουν
μειώσει όλοι τις επισκέψεις τους στο λόφο Καστά
λόγω της κρίσης και των κεφαλαιακών ελέγχων. Οι
πολίτες θα θελήσουν να διαθέσουν τα χρήματά τους
αλλού από το να επισκεφτούν το μνημείο, στο
οποίο άλλωστε δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν». Η
μείωση της κίνησης πάντως, τόσο στον λόφο όσο και στο
μουσείο υπολογίζεται πως είναι της τάξης του 60%.
Όπως δηλώνει ο ίδιος ότι επισκέπτες πλέον συναντά κα-
νείς μόνο τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι εικόνες των γεμά-
των πούλμαν έξω από την περιοχή ανήκων πλέον στο
παρελθόν. 

Ο δήμαρχος Αμφίπολης εκφράζει την απόγνωση τό-
σο του ιδίου όσο και των δημοτών του, καθώς θεωρεί ότι
στην περιοχή θα πρέπει να ξεκινήσουν και φυσικά να
ολοκληρωθούν όλα τα έργα ανάπτυξης που υποσχέθηκε
η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου. Υπενθυ-
μίζεται ότι εκείνη την εποχή στο χωριό Μεσολακκιά, χω-
ριό στο οποίο ανήκει γεωγραφικά ο λόφος Καστά το in-
ternet πήγε λίγες ημέρες αφού έφτασαν και τα τηλεοπτικά
συνεργεία, ενώ τα πολιτικά πρόσωπα που επισκέφτηκαν
την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του τότε Πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαμαρά, υποσχέθηκαν έργα ανάπτυ-
ξης. «Δεν έχουμε συζητήσει κάτι για το γενικό δια-
χειριστικό σχέδιο. Ωστόσο εμείς ως δήμος έχουμε
ήδη ετοιμάσει το master plan της περιοχής. Σκο-
πεύουμε να εντάξουμε τα έργα αυτά σε ευρωπαϊκά
προγράμματα από τη στιγμή που δεν έχει έρθει ειδι-
κή χρηματοδότηση για το λόφο. Εμείς περιμένουμε
να χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο η αναστύλω-
ση του μνημείου για να καταστεί αυτό επισκέψιμο»
σχολιάζει ο κ. Μελίτος. 

«Θύμα» των κεφαλαιακών ελέγχων έχει πέσει και ο γνωστός τύμβος Καστά στην Αμφίπολη.
Όπως εξομολογείται στην Karfitsa ο δήμαρχος της περιοχής Κωνσταντίνος Μελίτος τα capital
controls σε συνδυασμό με την απροθυμία του υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης
να αναδείξει το μνημείο και να καταστεί αυτό επισκέψιμο έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο η πε-
ριοχή που στο παρελθόν έστρεψε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας να βρίσκεται στο σκο-
τάδι, αλλά και το ίδιο το μνημείο να… ρημάζει. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα λέει ο δήμαρ-
χος της περιοχής το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από το Αύγουστο 2014 μέχρι
και τον Ιανουάριο 2015 αποσύρεται. 

Επενδυτικό ενδιαφέρον 
Πάντως, μέχρι στιγμής το υπουργείο Πολιτισμού

και ο Αριστείδης Μπαλτάς δεν φαίνεται να θεωρεί τη
συγκεκριμένη αρχαιολογική ανασκαφή πρώτης προ-
τεραιότητας καθώς ο ίδιος όχι μόνο δεν έχει επισκε-
φτεί την περιοχή αλλά ούτε έχει ανοίξει τα χαρτιά του
παρά τα επίμονα αιτήματα τόσο του δημάρχου όσο
και των βουλευτών του νομού Σερρών. Υπενθυμίζε-
ται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τις εκλογές
του Ιανουαρίου 2015 επιχείρησε να… υποβαθμίσει
την σημασία της ανασκαφής που έγινε… πρώτο θέμα
σε ΜΜΕ παγκόσμιας εμβέλειας επί εποχής Σαμαρά. 

Αναφορικά με τους επίδοξους επενδυτές που στο
παρελθόν προσέγγισαν τους κατοίκους αλλά και τη
δημοτική αρχή προκειμένου να δημιουργήσουν επι-
χειρήσεις και ξενοδοχεία με θέα τον… τύμβο, ο κ.
Μελίτος σχολιάζει πως «η γενικότερη κατάσταση της
χώρας δεν μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Επενδυτικό ενδιαφέρον σαφώς και υπάρχει ωστόσο
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ηγεσία του υπουργείου
τις προθέσεις της με τον λόφο. Αν δηλαδή θα κατα-
στεί το μνημείο επισκέψιμο ή όχι. Υπάρχει μια ανη-
συχία στους επενδυτές που σχετίζεται με το αβέβαιο
κλίμα στην οικονομία της χώρας» καταλήγει ο δή-
μαρχος Αμφίπολης αναφέροντας επίσης ότι εκτός
από Έλληνες και Ρώσοι θέλουν να επενδύσουν στην
περιοχή.
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Η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης της χώ-
ρας, καθώς και η έναρξη και ολοκλήρωση της δια-
πραγμάτευσης του χρέους αποτελούν τα κρισιμότερα
θέματα  που έχει μπροστά της η χώρα μας. Από την κα-
τάληξη αυτής της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς,
που έχει το χαρακτήρα της διεκδίκησης για τη χώρα
μας, θα εξαρτηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η πορεία
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας τα επόμενα
χρόνια.

Στόχος της κυβέρνησης ήταν και είναι η σωτηρία της
χώρας,  μέσω της απεμπλοκής της από τα μνημόνια.
Έτσι θα επιτύχουμε την κοινωνική και οικονομική
πρόοδο, μακριά από τις  αδιέξοδες και άδικες πολιτι-
κές λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.
Για να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, οι επενδύ-
σεις και η «επιστροφή» της εργασίας, πρέπει να απο-
κατασταθεί ένα περιβάλλον οικονομικής σταθερότη-
τας και ασφάλειας, για την εξασφάλιση του οποίου,
ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η ρύθμιση και ανα-
διάρθρωση του χρέους, μέσω ενός ρεαλιστικού και
βιώσιμου προγράμματος αποπληρωμής,  με μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα.

Με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου και την εντολή των
εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 έχουμε κάνει σημαν-
τική πρόοδο στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της
χώρας, έχουμε δε θετικές ενδείξεις στους δείκτες δη-
μοσιονομικού ελλείμματος, ΑΕΠ, βιομηχανικής πα-
ραγωγής, εξαγωγών, κλπ. 

Γνωρίζουμε ότι η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκο-
λη, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση απόψεων ΕΕ
και ΔΝΤ. Έχουμε λόγους να ευελπιστούμε σε θετικό
αποτέλεσμα διότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την
πολιτική της αξιοπιστία στην Ευρώπη και τηρεί τις δε-
σμεύσεις της. Για τα θέματα της αξιολόγησης είμαστε
τεχνικά και πολιτικά προετοιμασμένοι, υπάρχει δε
τεκμηρίωση για τη μη περικοπή των συντάξεων, την
επέκταση του αφορολόγητου για τους αγρότες και την
ελάφρυνση των φορολογικών συντελεστών για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες, κ.α.

Η επιδιωκόμενη επιτυχία της χώρας και της κυβέρνη-
σης στην τρέχουσα αξιολόγηση σε συνδυασμό με την
ταχύτατη εκκίνηση του ΕΣΠΑ, τις νομοθετικές πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης (όπως η ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, οι 100 δόσεις, κλπ.), οι μεταρρυθμί-
σεις που υλοποιούνται σε άλλους τομείς, όπως η αξιο-
λόγηση και αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση, η κατα-
πολέμηση της Διαφθοράς, η επιτάχυνση του έργου της
Δικαιοσύνης, η θωράκιση του υγιούς ανταγωνισμού,
αλλά και η συζήτηση για την άρση των capital con-
trols, δημιουργούν από κοινού μια νέα δυναμική στην
εθνική μας οικονομία. 

Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Χρειάζεται
να συνεργαστούμε όλοι στη διαπραγμάτευση, πολιτι-
κές δυνάμεις, κοινωνικά κινήματα και φορείς. Η κυ-
βέρνηση έχει δείξει αυτή την επιλογή συνεργασίας με
τη διπλή σύγκλιση του συμβουλίου των πολιτικών αρ-
χηγών. Απαιτείται και η αντιπολίτευση να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να ξεφύγει από τη μικρο-
κομματική διαχείριση.  

*Ο κ. Φάμελλος είναι κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

Μπροστά στην αξιολόγηση
και στη διαπραγμάτευση

του χρέους

τoυ Σωκράτη 
Φάμελλου*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Μήτκα (βλ φωτο) για στε-
νότερη συνεργασία σε πολλούς τομείς όπως η ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπι-
στημίου με την κοινωνία. Ο Πρύτανης Περικλής Α. Μήτκας δήλωσε ότι «με το Σύμ-
φωνο Συνεργασίας διευρύνεται η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και είναι ιδιαίτε-
ρα ευχάριστο το γεγονός ότι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη θα αξιοποιήσει με συνέ-
πεια και αποτελεσματικότητα την τεχνογνωσία και το παραγόμενο έργο του ΑΠΘ».
Από τη μεριά του ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έκανε λόγο
για μια ιστορική ημέρα. «Το ΑΠΘ αποτελεί κοιτίδα επιστημονικής γνώσης για
όλους μας. Η προσπάθεια αυτή στέλνει μήνυμα εξωστρέφειας και συνεργασίας του
πανεπιστημίου με την κοινωνία και τους φορείς της πόλης, όπως η αυτοδιοίκηση» 

#Με τον όρο Μακεδονία χωρίς…

εισαγωγικά ή οτιδήποτε άλλο ανα-

φέρονται τα Σκόπια στο επίσημο

ανακοινωθέν της συνάντησης των

ευρωπαίων σοσιαλιστών στο Πα-

ρίσι όπου μετείχε και ο Αλέξης Τσί-

πρας. Στο επίσημο κείμενο (BΛ ΕΓ-

ΓΡΑΦΟ) της κοινής δήλωσης που

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του

Ελιζέ μετά τη συνάντηση του Φραν-

σουά Ολάντ με τον Έλληνα πρωθυ-

πουργό και ξεκινά με κοινή φωτο-

γραφία των δύο επισημαίνεται:

Nous eviterons que la Grece soit

obligee- comme c’est le cas au-

jourd’hui – de retenir frontiere

entre la Macedoine et la Grece et

dans des conditions… Από τα ντο-

κουμέντα αυτά προκύπτει ότι ο

πρωθυπουργός φέρεται να συμ-

φώνησε σε ένα κείμενο όπου η

ΠΓΔΜ αναφέρεται ως… Μακεδο-

νία, χωρίς αστερίσκους ή οτιδήπο-

τε άλλο. Οπότε ο Μουζάλας μας

πείραξε;



#Στην Καβάλα πέταξε… αετό ο πρώην
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης

Ψωμιάδης. Ο κ. Ψωμιάδης λίγες ημέρες πριν έβαλε
οριστικό λουκέτο στο πολιτικό γραφείο που
διατηρούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
από το 1981 για λόγους…
οικονομικούς. Πολιτικά ο ίδιος
δηλώνει ενεργός και εάν
κρίνουμε από μια πρόσφατη
κοινοποίηση που έκανε στο
προσωπικό του προφίλ
στο facebook μην
εκπλαγείτε εάν… ενώσει
τη δύναμή του με τον
Γιώργο Καρατζαφέρη!

#Θα την πάρει με
παπά και με

κουμπάρο! Για την
ακρίβεια με παπά τον…
Μπουτάρη! Ο λόγος για
τον πρόεδρο της
Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ
νομού Θεσσαλονίκης, Μηνά
Σαμαντίδη ο οποίος
αναμένεται να νυμφευτεί την
αγαπημένη του στο δημαρχείο της
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες μάλιστα
αναφέρουν ότι το μυστήριο θα τελέσει ο
ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης με τον οποίο στο
παρελθόν ο «γαλάζιος» παράγοντας
διασταύρωσε τα ξίφη του ουκ ολίγες φορές!
Ε τώρα θα… «σταυρώσει» και τις βέρες του! 

#Ακούμε ότι ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος

Τζιτζικώστας αναμένεται τους επόμενους μήνες να
προχωρήσει σε αλλαγές αντιπεριφερειαρχών. Με
αφορμή την συμπλήρωση δυο ετών από την ανάληψη

των καθηκόντων του στη Β. Όλγας 198 ο κ. Τζιτζικώστας
αξιολογεί όλους τους στενούς του συνεργάτες, ελέγχει το
μέχρι σήμερα έργο τους και τα… αντανακλαστικά αυτών

στα μεγάλα ζητήματα της Περιφέρειας

#Ένα διήμερο στη
Θεσσαλονίκη με… θέα
πέρασε ο πρώην υπουργός

της ΝΔ και βουλευτής
του κόμματος Βασίλης

Κικίλιας. Ο πρώην
υπουργός
προστασίας του
Πολίτη με
αφορμή την
επίσκεψη
Μητσοτάκη στην
Ειδομένη βρήκε
λίγο χρόνο να
πιει ένα
καφεδάκι στο

Electra Palace και
να έχει «πιάτο» όλο

το λιμάνι της πόλης!
Μάλιστα ο κ. Κικίλιας

ως Ειδικός Συντονιστής
Μεταναστευτικής Πολιτικής

της ΝΔ συγκάλεσε στην
Μητροπολίτου Ιωσήφ και σχετική

σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν στελέχη
της αυτοδιοίκησης. 

#Έξω φρενών με την υφυπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΜΑΘ) Μαρία-

Κόλλια Τσαρουχά φέρεται να είναι ο πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» ο Λάζαρος
Κυρίζογλου εμφανίζεται ενοχλημένος από το γεγονός ότι
η κ. Τσαρουχά κάλεσε τον Γιάννη Μπουτάρη και όχι τον
ίδιο, προκειμένου να συζητήσει μαζί του όλες τις
λεπτομέρειες για το καράβι των προσφύγων που έφτασε
στη Θεσσαλονίκη την περασμένη βδομάδα. Ο κ.
Μπουτάρης μάλιστα ενημέρωσε ως όφειλε τον πρόεδρο
της ΠΕΔΚΜ για την συνάντηση με τον τελευταίο να
γίνεται… Τούρκος! 

#Στην Ειδομένη xωρίς κάμερες
βρέθηκε το περασμένο

Σαββατοκύριακο ο
κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
και βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης
Σωκράτης Φάμελλος.
Ο κ. Φάμελλος
συναντήθηκε με
εκπροσώπους
ΜΚΟ, εθελοντές
αλλά και
πρόσφυγες και
συζήτησε μαζί τους
το ενδεχόμενο να
προωθηθούν οι
τελευταίοι σε κέντρα
μετεγκατάστασης που
βρίσκονται εντός της
χώρας. 

#Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
την… ΜΚΟ του! Ο λόγος

για την οργάνωση «Αλληλεγγύη
για όλους» που είναι Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρία και η οποία το
τελευταίο διάστημα συμβάλλει στο έργο

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στα στρατόπεδα των
προσφύγων αλλά και στην Ειδομένη. Μέλη της
συγκεκριμένης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρίας
είναι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας). Μάλιστα οι
εκπρόσωποι του λαού στη Βουλή συμβάλλουν κάθε

μήνα και στο ταμείο της «Αλληλεγγύης για όλους»
δίνοντας… τετρακόσια ευρώ κάθε μήνα

από την βουλευτική τους
αποζημίωση. 

#Διακοπές για το
τριήμερο της

Καθαράς Δευτέρας
άνευ της συζύγου του
Νατάσας έκανε στη
Μάνη ο βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης
και πρώην πρω-
θυπουργός
Κώστας Καρα-
μανλής.
Σύμφωνα με
δημοσιεύματα ο
κ. Καραμανλής

έμεινε μαζί με τα
δεκατριάχρονα

δίδυμά του σε
ξενοδοχείο που

διατηρεί φίλος του στην
περιοχή. Λόγω καιρού

δεν μπόρεσε να πετάξει…
αετό! Η κ. Παζαΐτη σύμφωνα με

τις ίδιες πληροφορίες βρισκόταν στο
εξωτερικό εξαιτίας ενός συνεδρίου. 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa
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#Εκτός… κάδρου έχουν τον πρόεδρο της

ΝΔ Κ. Μητσοτάκη στα γραφεία του κόμμα-

τος στη Θεσσαλονίκη! Ή δεν πρόλαβαν να

αγοράσουν -έναντι 8 ευρώ η κορνίζα - ή κά-

νουν αιματηρές οικονομίες για να πληρώ-

νουν λογαριασμούς και ενοίκια στον πιο

ακριβό εμπορικό δρόμο απ΄όπου πρόσφα-

τα έβαλε λουκέτο ΚΑΙ το κατάστημα υψηλής

ραπτικής του Μάκη Τσέλιου! Να θυμίσουμε

ότι τα κεντρικά γραφεία του κόμματος της

αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζουν να

βρίσκονται στην οδό Μητροπολίτου Ιωσήφ

παρά τις προσπάθειες ορισμένων, στην αρ-

χή της κρίσης, να μετακομίσουν σε πιο οι-

κονομικές και… λαϊκές περιοχές

Αμέτρητες είναι οι κλήσεις που δέχεται
το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστι-
κής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης εδώ και
μία βδομάδα! Μία… φάρσα που κυκλο-
φορεί και αναπαράγεται στο διαδίκτυο
τις τελευταίες μέρες «άναψε φωτιές»
στην υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, πρόκειται για ένα μήνυμα που κυ-
κλοφορεί στο facebook και καλεί τους
πολίτες να πάρουν τηλέφωνο στο 1990
με σκοπό να κερδίσουν 1,5 gigabyte in-
ternet από γνωστή εταιρία κινητής τη-
λεφωνίας για τον μήνα Μάρτιο. Καθότι
το 1990 δεν είναι… υπαρκτό νούμερο,
η κλήση γίνεται στο 199 που είναι η
γραμμή κλήσης στο πυροσβεστικό σώ-
μα. Αποτέλεσμα είναι να απασχολείται
το τηλεφωνικό κέντρο από… επίδοξους
νικητές του 1,5 gigabyte internet! «Κάτι
αντίστοιχο είχε ξανασυμβεί πριν από
δύο μήνες αλλά τώρα αυτό το μήνυμα
άρχισε να κυκλοφορεί ξανά στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα
να απασχολείται το κέντρο χωρίς λόγο.
Την υπόθεση έχει αναλάβει ήδη η διεύ-
θυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήμα-
τος», σημειώνουν στο karfitsa.gr άν-
θρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ελ. Καρ.

#SMS
Στο Συνεδριακό Κέν-

τρο «Ι. Βελλίδης» αναμένεται
να μιλήσει την Κυριακή ο πρό-

εδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέ-
ρης. Ο πρώην βουλευτής ετοιμάζεται

για… εκλογές και δεν το κρύβει. Υπενθυμί-
ζεται ότι πρόσφατα άνοιξε τα γραφεία του

στην πόλη στην οδό Β. Όλγας. Μαθαίνουμε
ότι στον χώρο θα βρίσκεται και η πρώην βου-
λευτής των ΑΝΕΛ στη Β’ Θεσσαλονίκης, Σταυ-

ρούλα Ξουλίδου η οποία τις περασμένες
ημέρες ήταν στην Αθήνα, έκανε τις σχετι-

κές επαφές και έδωσε τα χέρια προκει-
μένου να συμμετάσχει στο νέο

κόμμα που βρίσκεται υπό
δημιουργία! 

#ΜΕΤΡΟ
στη Θεσσαλονίκη δεν εί-

δαμε αλλά (το)… ακούμε! Την ερ-
χόμενη Δευτέρα από τις 15:00-16:00

όσοι το επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να
ακούσουν μελωδίες του Γιόχαν Σεμπάστιαν

Μπαχ στο σταθμό «Πανεπιστήμιο». Η πρωτοβουλία
«Ο Μπαχ στο Μετρό» ξεκίνησε το 2010 από τον Ντέιλ

Χέντερσον (Dale Henderson), ο οποίος ξεκίνησε να πα-
ρουσιάζει έργα του Μπαχ στο Μετρό της Νέας Υόρκης.
Σύντομα η ιδέα του «αγκαλιάστηκε» και από άλλους
μουσικούς σε όλο τον κόσμο κι έτσι φέτος, κατά την
έκτη διοργάνωση, σε δεκάδες πόλεις όλου του κό-
σμου θα αντηχήσουν οι μουσικές του Μπαχ στους

σταθμούς των Μετρό. Στην Ελλάδα βέβαια θα
πρωτοτυπήσουμε για ακόμα μια φορά
αφού ο Γερμανός Καλλιτέχνης θα πα-

ρουσιαστεί σε… υποκατασκευή
εργοτάξιο. 
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#Ένας αρχηγός, ένας υποψήφιος αρχηγός,  ένας εν δυνάμει υποψήφιος αρχηγός και ένας… μελλοντι-

κός υποψήφιος αρχηγός βρέθηκαν την προηγούμενη Τρίτη στην Ειδομένη. Αναφερόμαστε στους: Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, Απόστολο Τζιτζικώστα, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Βασίλη Κικίλια, όλοι από τη

Νέα Δημοκρατία οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να δουν από κοντά την ταλαιπωρία

που ζουν καθημερινά οι 14.000 πρόσφυγες. Με αφορμή την επίσκεψή του εκεί, ο Απόστολος Τζιτζικώ-

στας επιτέθηκε στην κυβέρνηση καλώντας την να μην μένει άλλο απαθής. «Η κυβέρνηση άφησε τα

πάντα να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Δεν έχουμε πια άλλο χρόνο. Η κυβέρνηση οφείλει να

αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να δράσει άμεσα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας την

ώρα που ο Γιάννης Μουζάλας, που ήταν παρών… κουνούσε το κεφάλι και κοιτούσε προς… «Μακεδο-

νία» 

#Ο κ Μουζάλας στην οι-
κονομική και ο κ Αβρα-
μόπουλος στη μπίζνες
στην ίδια πτήση από Αθή-
να προς Θεσσαλονίκη
(για Ειδομένη!) Ο πρώτος
κοιμόταν στριμωγμένος
στην 7η θέση και ο δεύτε-
ρος παρέα με τον εκπρό-
σωπο του κ Γιούνγκερ
Μαργαρίτη Σχοινά δοκί-
μαζε με την άνεση του τις
γαλότσες τις οποίες φόρε-
σε στο λασπότοπο των
Ελληνοσκοπιανών συνό-
ρων. Να σημειωθεί ότι ο
επίτροπος δεν αντάλλαξε
με τον κ Μουζάλα στο αε-
ροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ούτε βλέμμα…

#«Ούτε τον γραμματέα τους δεν ξέρουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι». Αυτό
σχολίασε γνωστός Νεοδημοκράτης της Θεσσαλονίκης όταν

είδε ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λάθος στο όνομα του…
γραμματέα τους. Ο «γαλάζιος» παράγοντας «πιάστηκε» από μια
ανακοίνωση του κυβερνόντος κόμματος η οποία αναφερόταν
στην παρουσία του γραμματέα Γιάννη Ρήγα σε εκδήλωση της
κομματικής οργάνωσης Καλαμαριάς. Μόνο που ο γραμματέας
της Κουμουνδούρου ονομάζεται Παναγιώτης και όχι… Γιάννης!
«Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω» δήλωσε ο ΝΔκράτης! 

#Σε νέα γραφεία αναμένεται να βρίσκεται η ΝΔ
Θεσσαλονίκης από τον επόμενο μήνα. Όπως μας αναφέρουν

άνθρωποι της Μητροπολίτου Ιωσήφ οι συνεργάτες του
Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν ήδη καταλήξει στο χώρο που θα
στεγάσει την κεντρική οργάνωση του νομού. Όλα αυτά βέβαια

γίνονται για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης που χρωστά εκατομμύρια ευρώ. Πηγές από τη
Συγγρού επίσης αναφέρουν ότι θα μειωθεί και ο αριθμός των
υπαλλήλων στις κομματικές οργανώσεις της επικράτειας. 

#   «Η παραχώρηση του λιμένα κρίνεται οικονομικά απαραίτητη
για τη βιωσιμότητά του μέχρι το 2019 και θα συνοδευτεί με

σημαντική αύξηση της απασχόλησης εντός του λιμένα» έγραψε ο
δημοτικός σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
ΟΛΘ Α.Ε. Γιώργος Δημαρέλος στο προσωπικό του προφίλ στο
facebook. Ελπίζουμε βέβαια να μην παρανοήσει η κυβέρνηση
και μετά την αδερφή Καρανίκα (την πρόσληψη της οποίας
αποκάλυψε η Karfitsa) θα προσλάβει και τις… ξαδέρφες του
συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα! 



#Αφού έσβησε τα κεράκια των γενεθλίων του
ετοίμασε βαλίτσες και έφυγε για την Κεντρική

Ευρώπη. Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και πρώην
πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ νομού
Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσάμη ο οποίος πέρασε το
τριήμερο (ίσως και περισσότερες ημέρες) σε χώρα
του εξωτερικού. Μάλλον θα πήγε κάπου που έριχνε
χιόνι, εάν συνυπολογίσουμε την αγάπη του και τις
άριστες επιδόσεις του στο σκι και στις απότομες
πλαγιές! 

#«Που το πάει η Εύα;». Αυτό αναρωτιούνται στα
«ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια» το τελευταίο διάστημα οι

σύντροφοι της Θεσσαλονικιάς ευρωβουλευτίνας της
Ελιάς. Η Εύα Καϊλή από τη στιγμή που ανέλαβε τα
ηνία της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ δεν αφήνει
τους Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Καμμένο σε…
χλωρό κλαρί. Οι σύντροφοί της εκτιμούν ότι
«χτίζει» για το μέλλον! Πρόσφατα με
ανακοίνωσή της επιτέθηκε στην
κυβέρνηση από τις… Βρυξέλλες
λέγοντας ότι είναι αποκλειστική της
ευθύνη το γεγονός πως δεν
δίνονται κίνητρα για να
επαναπατριστούν κεφάλαια που
έφυγαν από τη χώρα. «Η Εύα
Καϊλή, Επικεφαλής της Ελιάς
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
με ερώτηση της στον Μάριο
Ντράγκι ζήτησε να της
επιβεβαιώσει αν αντιτίθενται ή
όχι στους κανόνες του
Ευρωσυστήματος η παροχή
κινήτρων επαναπατρισμού

διαφυγόντων κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες
με κίνητρα όπως η εξαίρεσή τους από τους ελέγχους
κεφαλαίων, προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα
των τραπεζών και να ανοίξουν πάλι οι δίαυλοι
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και των
επιχειρήσεων» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωση. Και συνεχίζει η κ. Καϊλή: «Σε μία
απάντηση-καταπέλτη, ο Μάριο Ντράγκι καταλογίζει
ευθέως στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την ευθύνη
για την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων που διέλυσε
την ελληνική πραγματική οικονομία,
υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πολιτικές δεν είναι μέρος
της αρμοδιότητας της ΕΚΤ». 

#AΠΟΨΗ_Karfitsa
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Η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση λόγω του προσφυγικού είναι η πλέον κρί-
σιμη. Και τούτο, διότι στην πράξη το κλείσιμο των
βόρειων συνόρων της χώρας μας έχει γίνει πραγ-
ματικότητα. Το γεγονός αυτό έχει ως εξαιρετικά
δυσμενή συνέπεια τον εγκλωβισμό στην Ελλάδα
μεγάλου πλήθους παράνομων μεταναστών. Μάλι-
στα, η ασταθής αυτή κατάσταση ωθεί την Ευρώπη
να επεξεργάζεται ένα σχέδιο Β, το οποίο ουσιαστι-
κά μετατρέπει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών, κα-
θόσον από χώρα transit μεταναστών-προσφύγων
μετατρέπεται πλέον σε χώρα εγκατάστασής τους.  

Οι ευθύνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης σε κεντρικό πανευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς
καμία αμφιβολία, υπερβαίνουν τις δυνατότητες
της Ελλάδας και βαρύνουν συνολικά την Ε.Ε. Οι
ευθύνες, όμως, βαραίνουν και τη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η οποία έδωσε την αφορμή
στους εταίρους να την καταστήσουν αποδιοπομ-
παίο τράγο επιλέγοντας πρώτα την πολιτική των
ανοιχτών συνόρων και στη συνέχεια με την απρο-
θυμία της και τη διαχειριστική της ανεπάρκεια.
Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι ότι, εκτός
από οποιοδήποτε άλλο δεινό για την κοινωνική
συνοχή, δημόσια ασφάλεια, υγεία κλπ, η χώρα τα-
πεινώνεται εξαιτίας του προσφυγικού και διασύ-
ρεται διεθνώς. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση τη στιγ-
μή αυτή έχει μία επιπλέον υποχρέωση: να μερι-
μνήσει και να πιέσει προς πάσα κατεύθυνση να
εφαρμοστούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η πρώτη αφορά την εμπλοκή του ΝΑΤΟ με την πα-
ρουσία του στο Αιγαίο στις προσπάθειες μείωσης
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών,
όπου διαπιστώνεται μεγάλη δυσχέρεια ως προς
την εφαρμογή της. Η δεύτερη αφορά την απαγό-
ρευση μονομερών ενεργειών ως προς την αντιμε-
τώπιση του προσφυγικού από ευρωπαϊκές χώρες.
Η τρίτη αφορά την εφαρμογή των αποφάσεων που
έχουν ληφθεί σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα,
την Τουρκία.   

Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι μόνο εθνικό
αλλά ευρωπαϊκό. Και για το λόγο αυτό, χρειάζεται
κοινή συναίνεση και αληθινή συστράτευση όλων
των πολιτικών φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων και
κομμάτων. Δεν θα λυθεί, όμως, το προσφυγικό
μόνο με την κατασκευή των νέων hot spots στη
χώρα μας. Η Ευρώπη θα πρέπει - και αυτή - να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις της, ειδικά στο ζήτημα
της μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα
σε ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά, έχει καταστεί πλέ-
ον δεδομένο ότι η επίλυση του προσφυγικού περ-
νάει από την Τουρκία, η οποία είναι η μόνη που
μπορεί να αναχαιτίσει το προσφυγικό κύμα προς
την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, κρίνεται επιβεβλημένη
η δημιουργία μηχανισμού επανεγκατάστασης
στην Τουρκία, με την έμπρακτη δέσμευση της
Τουρκίας ότι αυτό θα υλοποιηθεί στο ακέραιο.

*Η κ.  Ευθυμίου είναι Δικηγόρος και Πολιτευτής
Ν.Δ. Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Πανευρωπαϊκή 
συστράτευση

της Άννας 
Ευθυμίου*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Στην
Ένωση Κεντρώων του

Βασίλη Λεβέντη πετούν… αετό!
Στην κυριολεξία! Ο λόγος για τον βου-

λευτή της Β’ Περιφέρειας Αριστείδη Φωκά ο
οποίος ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας βρέθηκε
στο φράγμα της Θέρμης προκειμένου να πετάξει

τον… πατροπαράδοτο αετό του κόμματος, που περνά
κρίση με αφορμή την απόφαση του Προέδρου να μην αν-
τικαταστήσει  τους βουλευτές του με την πάροδο του εξα-

μήνου. Ήδη τα πρώτα εξώδικα υποψηφίων βουλευτών και
πρώτων επιλαχόντων έχουν φτάσει στα γραφεία της Ένω-

σης Κεντρώων ζητώντας από τον κ. Λεβέντη να κάνει
πράξη όλα όσα προεκλογικά δεσμεύτηκε. Υπενθυμίζεται

πάντως, πως σε σχετική ερώτηση του karfitsa.gr στα
τέλη του περασμένου Ιανουαρίου ο κ. Λεβέντης είχε

δηλώσει ότι θα κάνει πράξεις στο κόμμα του όλα
όσα υποσχέθηκε προεκλογικά, δηλαδή οι

βουλευτές του να αντικαθίστανται από
τους πρώτους επιλαχόντες

κάθε εξάμηνο.



Κλιμάκιο εθελοντών
Κλιμάκιο εθελοντών διέθεσε ο Ελληνικός Ερυ-

θρός Σταυρός για την περίθαλψη των προσφύγων
που θα βρίσκονται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
«Η αποστολή που απαρτίζεται από έναν γιατρό, νο-
σηλεύτρια, εθελοντές της νοσηλευτικής υπηρεσίας
και σαμαρείτες – διασώστες, θα βρίσκεται εγκατε-
στημένη σε σκηνή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως
ιατρείο και θα προσφέρει ιατρονοσηλευτικές υπη-
ρεσίες και πρώτες βοήθειες. Ήδη οι πρώτοι 362
πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους Σύριοι και λί-
γοι Ιρακινοί κατέφθασαν με λεωφορεία στο Λιμά-
νι, προερχόμενοι από Δωδεκάνησα και ενδιάμεσο
σταθμό την Καβάλα. Στη συγκεκριμένη ανθρωπι-
στική δράση συνεργάζονται ο Οργανισμός Λιμέ-
νος Θεσσαλονίκης, το Λιμεναρχείο, το υφυπουρ-
γείο Μακεδονίας-Θράκης, ο στρατός, ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός, ανθρωπιστικές οργανώσεις,
ενώ την ευθύνη του γενικού συντονισμού όλων
των εμπλεκομένων φορέων θα έχει ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης. Στο μεταξύ συνεχίζεται η συγκέντρωση
ανθρωπιστικής βοήθειας στο κτίριο του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Θεσσαλονίκης στο Λιμάνι, στην οδό Ν. Κουντου-
ριώτη 10, στο Λιμάνι. (Πληροφορίες στα τηλέφω-
να 2310 531533-6)»

Karfitsa_#ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
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O Ίσα Χασάν δήλωσε στην «Κ» πως είναι Σύριος
πρόσφυγας και έχει έρθει εδώ με τη γυναίκα του και τα
δύο του ανίψια. Επιθυμία του είναι να πάει στη Γερμα-
νία, όπου έχει κάποιους φίλους που μένουν μόνιμα
εκεί. «Στη Συρία είχα κατάστημα με ρούχα, όμως
με την εμπόλεμη κατάσταση στη Συρία, αναγκά-
στηκα να τα παρατήσω όλα και να προσπαθήσω
να ξαναφτιάξω τη ζωή μου στη Γερμανία». Όπως
εξηγεί, ο ίδιος μαζί με άλλους συμπατριώτες του έφτα-
σαν από τη Συρία στην Τουρκία με τα πόδια, από εκεί
στη Μυτιλήνη, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

«Στη Συρία ήμουν δάσκαλος. Έχω φτάσει εδώ
με την οικογένειά μου και θέλουμε να πάμε στο
Βερολίνο όπου έχουμε κάποιους συγγενείς», λέει ο
Βασίλ Μοχμαντ. Ο Μοχαμεντ Γκολιν ήταν μηχανικός
αυτοκινήτων στη Συρία. Όπως είπε στην «Κ», θέλει να
πάει στη Γερμανία για να βρει το γιο του που ζει και ερ-
γάζεται εκεί εδώ και πέντε μήνες.

Ο Μοχαμεντ Οσμαν είναι πατέρας ενός παιδιού και
μαζί με τη γυναίκα του θέλει και αυτός να πάει στη Γερ-
μανία. «Ζούσαμε στο κέντρο της Συρίας όπου εγώ
δούλευα ως λογιστής. Τα πράγματα πια εκεί είναι
πολύ άσχημα. Έχουμε κάποιους συγγενείς και
έτσι περιμένουμε να ανοίξουν τα σύνορα για να
πάμε στη Γερμανία. Ελπίζω να αποφασίσουν πως
θα ανοίξουν τα σύνορα, αλλιώς πραγματικά δε ξέ-
ρω τι θα κάνουμε».  Ο Τζοαν Οσο είναι 16 χρονών
και βρίσκεται στις σκηνές που έχουν στηθεί στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης μαζί με τη μητέρα του. Όπως μας
εξήγησε, ο πατέρας του βρίσκεται ήδη στη Γερμανία
εδώ και πέντε μήνες. Μαζί με τη μητέρα του, πέρασαν
από την Τουρκία στη Μυτιλήνη… με στόχο να φτάσουν
στη Γερμανία.«Στη Συρία είχα δικό μου τουριστικό
πρακτορείο, όμως λόγω του πολέμου αναγκάστη-
κα να φύγω. Η σύζυγός μου είναι έγκυος και μαζί
με άλλους συμπατριώτες μας θέλουμε να φτάσου-
με στη Γερμανία, όπου έχουμε συγγενείς. Ελπίζω
να τα καταφέρουμε», λέει ο Αχμεντ Ισμεκ.
Τι λέει ο ΟΛΘ

Οι πρόσφυγες που βρίσκονται στου χώρους του
ΟΛΘ είναι καταγεγραμμένοι και ελεύθεροι να κινη-
θούν στην πόλη. Κατά την είσοδο και την έξοδό τους
από τον καταυλισμό, υποχρεούνται να έχουν μαζί τους
τις καρτέλες καταγραφής που τους έχουν δοθεί. «Πρό-
κειται κυρίως για οικογένειες από την Συρία και
Ιράκ», ανέφερε ο αναπληρωτής υπεύθυνος ασφα-
λείας του ΟΛΘ, Ιάκωβος Καϊλής. Ο ίδιος περιγρά-
φει πως ένα μεγάλο μέρος των αφιχθέντων είναι
παιδιά και έφηβοι, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχει
ζητήσει από τον ΟΛΘ ο δήμος Θεσσαλονίκης,
«δόθηκαν οι δύο αποθήκες και υπάρχει ασφάλεια
γιατί δεν είναι ανοιχτός χώρος ενώ υπάρχουν
εξωτερικά και τουαλέτες. Η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ και ο δήμος διαχειρίζονται το ζήτημα της

θέρμανσης και των
κλινών» επεξηγεί ο κ.
Καϊλής. Σε ό,τι αφορά
το καθεστώς διαμονής
των προσφύγων στο
λιμάνι, «δεν είναι ούτε
φυλακισμένοι, ούτε
τους απαγορεύεται να
κινηθούν σε όλη την
χώρα», υποστηρίζει ο κ.
Καϊλής και επισημαίνει
πως μέχρι ώρας «δεν
υπάρχει ενημέρωση
και για άλλες αφίξεις
προσφύγων». Κατά τα
λεγόμενα του αναπλη-
ρωτή υπεύθυνου ασφα-
λείας του ΟΛΘ, «όλοι
μας λένε ότι πρώτη
φορά βλέπουν τέτοια ευταξία και είμαστε χαρού-
μενοι όλοι για αυτό», ενώ οι πρόσφυγες λένε στους
υπεύθυνους πως είναι ενήμεροι για την κατάσταση στα
σύνορα με τα Σκόπια.  Μάλιστα όπως αναφέρει ο κ.
Καϊλής, πολλοί εκ των προσφύγων βρίσκονται σε επι-
κοινωνία με συγγενείς τους οι οποίοι έχουν εγκαταστα-
θεί σε κέντρα φιλοξενίας στη Δράμα, στην Αθήνα και
αλλού, με σκοπό να επανασυνδεθούν.

«Καρφωμένοι» στα κινητά τους τηλέφωνα, προσπαθούν μέσω
διαδικτύου να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, ενώ ρωτάνε με
αγωνία αν θα ανοίξουν τα σύνορα των Σκοπίων που παραμένουν
τελείως κλειστά εδώ και μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκε-
τοί ήταν αυτοί που αφότου εγκαταστάθηκαν στις σκηνές του στρα-
τού και στην αποθήκη 18 του λιμανιού- όπου φιλοξενούνται- βγή-
καν από τους χώρους του ΟΛΘ προκειμένου να αγοράσουν φα-
γητό και… επιπλέον σκηνές. Πρόσφυγες που έφτασαν το πρωί της
Πέμπτης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτουν στην
Karfitsa τις ιστορίες τους αλλά και τα όνειρά τους για το μέλλον.

«Είχαμε τις δουλειές
μας αλλά τώρα πρέπει

να βρούμε άλλες»

Ρεπορτάζ Έλενα Καραβασίλη

«Στη Συρία 
είχα κατάστημα με

ρούχα, όμως αναγκά-
στηκα να τα παρατήσω

όλα και να προσπα-
θήσω να ξαναφτιάξω

τη ζωή μου στη 
Γερμανία»
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Ο Ο.Η.Ε. έδινε 50.000 ευρώ
για χωράφια 11 στρεμμάτων 

Για τεράστιες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις κά-
νουν λόγο αγρότες που έχουν χωράφια στην περιοχή της
Ειδομένης. Όπως επισημαίνουν στην Karfitsa πριν
από αρκετούς μήνες, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες, τους προσέγγισε προκειμένου να νοικιά-
σει αυτές τις εκτάσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να είναι ανένδοτοι. Χα-
ρακτηριστική είναι η περίπτωση του αγρότη Γιάννη Τραπε-
ζανίδη που το χωράφι του, έκτασης 100 στρεμμάτων «γέμι-
σε με σκηνές, πρόσφυγες και μετανάστες». «Με το έτσι θέ-
λω ήρθε η Ύπατη Αρμοστεία και έστησε μέσα στα χωράφια
μας και τις περιουσίες μας τις σκηνές. Ήρθε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Κιλκίς Θόδωρος Παραστρατίδης και είπε να
κάνουμε δηλώσεις για να αποζημιωθούμε. Aπαιτούμε να
αποζημιωθούμε κανονικά και με το νόμο. Σε αυτές
τις εκτάσεις καλλιεργούσα καλαμπόκι και σιτάρι, αυ-
τά τα 100 στρέμματα καταστράφηκαν ολοσχερώς», πε-
ριγράφει. Πριν από αρκετούς μήνες όπως εξηγεί ο κ. Τρα-
πεζανίδης, η Ύπατη Αρμοστεία ζητούσε τις συγκεκριμένες
εκτάσεις, έναντι μεγάλης αμοιβής. «Τα λεφτά ήταν πολλά
όμως εγώ δεν ήθελα να το δώσω, είναι 100 στρέμματα και
άλλωστε δεν είμαι και ο μοναδικός νοικοκύρης σε αυτό, εί-
μαστε άλλοι πέντε. Δε μετάνιωσα καθόλου που δε τους το
έδωσα. Τα λεφτά έρχονται και φεύγουν η καταστροφή
όμως μένει», λέει. Και εξηγεί: «ένας άλλος έδωσε το χωρά-
φι του και έστρωσαν χαλίκι μέσα σε αυτό. Πως θα φύγει
αυτό το χαλίκι όταν πάρει πίσω το χωράφι του; Από έναν

άλλο ζήτησαν 11 στρέμματα και θα του έδιναν για
τρία χρόνια το ποσό των 50.000 ευρώ.

Στην αρχή το σκεφτόταν, όμως μετά και
αυτός αρνήθηκε». Σύμφωνα με μαρ-
τυρίες άλλων κατοίκων τις περιο-
χής, υπήρχαν και άλλοι αγρότες
που είπαν «όχι» στην πρόταση
της Ύπατης Αρμοστείας και σή-
μερα βλέποντας τις περιουσίες
τους να καταστρέφονται δηλώ-
νουν μετανιωμένοι καθώς η

«αρχική πρόταση δεν υπάρ-
χει πλέον στο τραπέζι».

Απόπειρα βιασμού
ανηλίκου!

Το βράδυ της Πέμπτης στην Ειδομένη
πρόσφυγες «συνέλαβαν» παιδόφιλο που
επιτέθηκε σε 7χρονο παιδί και τον λίντσα-
ραν. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες είναι πολύ τα-
ραγμένοι με την κατάσταση και όπως δηλώ-
νουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις φο-
βούνται για τις γυναίκες και τα παιδιά τους.
Έτσι «πήραν τον νόμο στα χέρια τους» και
τραυμάτισαν έναν 40χρονο άντρα από το
Πακιστάν που κατηγορείται ότι προσπάθη-
σε να βιάσει επτάχρονη στον προσφυγικό
καταυλισμό. Στη συνέχεια τον παρέδωσαν
στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας.

Στο μεταξύ, στο αστυνομικό τμήμα της
Ειδομένης έχουν βρει, τις τελευταίες τρεις
ημέρες, προσωρινό καταφύγιο πέντε ασυ-
νόδευτοι ανήλικοι (τρεις από τη Συρία, ένας
από το Ιράκ κι ένας από το Πακιστάν, ηλι-
κίας 15 έως περίπου 18 ετών), ενώ υποσιτι-
σμένο βρέφος, που εντοπίστηκε προ τριη-
μέρου στον καταυλισμό της ουδέτερης ζώ-
νης Ελλάδας – ΠΓΔΜ, νοσηλεύεται σε νο-
σοκομείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με
τη Σμαρώ Πέγιου, από την Υπηρεσία Προ-
στασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡ-
ΣΙΣ.«Είχαμε ούτως ή άλλως πολλές
υποθέσεις ασυνόδευτων παιδιών και
από τότε που σταμάτησε η ροή των προ-
σφύγων έγιναν ατελείωτες», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά η Σμαρώ Πέγιου, επισημαί-
νοντας πως «όταν τα παιδιά φτάνουν σ’
εμάς, τους παραθέτουμε τις επιλογές
που έχουν, αν δηλαδή θέλουν να αιτη-
θούν ασύλου στην Ελλάδα, να αιτηθούν
οικογενειακής επανένωσης στην περί-
πτωση που έχουν συγγενείς στην Ευρώ-
πη, είτε να επιλέξουν το πρόγραμμα με-
τεγκατάστασης».

Σε ό,τι αφορά το υποσιτισμένο βρέφος
που εντοπίστηκε από ανθρώπους της ΑΡ-
ΣΙΣ, η Σμ. Πέγιου εξήγησε: «Πρόκειται για
ένα βρέφος έξι μηνών, που όμως μοι-
άζει πολύ μικρότερο. Διακομίστηκε από
εμάς στο νοσοκομείο του Κιλκίς, που
έκρινε ότι απαιτείτο η μεταφορά του σε
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπως
κι έγινε, ενώ εξασφαλίσαμε και στον
πατέρα φιλοξενία σε ξενοδοχείο της πό-
λης προκειμένου να μπορέσει να είναι
κοντά του».

«Τα λεφτά 
έρχονται και 

φεύγουν η κατα-
στροφή όμως

μένει»

Με στόχο να μην επαναληφθούν όσα συνέβησαν πριν μερικές ημέ-
ρες όταν εκατοντάδες πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν μαζικά τα
σύνορα στην Ειδομένη προς την ΠΓΔΜ, η αστυνομία μοιράζει φυλλάδιο
στον προσφυγικό καταυλισμό, σε μια προσπάθεια να τους πείσει να με-
τακινηθούν στα κέντρα φιλοξενίας.  

«Tα σύνορα είναι κλειστά. Στους χώρους φιλοξενίας θα βρείτε
τροφή και διαμονή. Μην εμπιστεύεστε ανεύθυνους που σας βά-
ζουν σε κίνδυνο. Μην ταλαιπωρείστε χωρίς λόγο», γράφει το φυλ-
λάδιο σε ελληνικά και αραβικά.
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του Σταμάτη Βαλασιάδη 

Η νέα γενιά κατηγορείται τις τελευταίες δεκαετίες για
την αποχή της από τα κοινά και για την έλλειψη πολιτικής
σκέψης. Η αλήθεια είναι πως όσοι κατοικούσαν στην Ελ-
λάδα στα χρόνια πριν την οικονομική κρίση συνήθιζαν
να μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς να τους μαθαίνουν
πώς να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα και χωρίς ποτέ να
τους βάλουν να αναρωτηθούν γι’ αυτά.

Έχουν άραγε οι νέοι προβληματισμούς για τα «καυτά»
θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας; Μπο-
ρούν να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που δεν ξέ-
ρουν πώς να διαχειριστούν ούτε οι ηγέτες του σύγχρονου
κόσμου;

Απευθυνθήκαμε στη νεολαία, και μάλιστα σ’ εκείνο το
κομμάτι της που είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο
να ασχολείται με την επικαιρότητα: είναι σπουδαστές των
δημοσίων ΙΕΚ σε ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τα
media. Ένα σημαντικό ποσοστό από όσους μας απάντη-
σαν είναι και εκείνοι μετανάστες. «Έχουμε ζήσει την προ-
σφυγιά», όπως μας είπαν, και οι απαντήσεις τους παρου-
σιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Τι πιστεύουν οι νέοι για
το προσφυγικό…

«Να
φύγουν πίσω

όσοι δεν προέρ-
χονται από 
εμπόλεμες

χώρες»

Αντώνης Τσολναράς
(είναι 19 χρόνων και
σπουδάζει Ραδιοφω-
νικός Παραγωγός)

«Η ΕΕ θα πρέπει να
βοηθήσει την Ελλάδα. Είμα-
στε μόνοι μας και σηκώνουμε
όλο αυτό το βάρος. Έχουμε 11 εκα-
τομμύρια πληθυσμό και φιλοξενούμε 800.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες. Η οικονομία μας δεν μπορεί
να αντεπεξέλθει, ούτε τα νησιά μας μπορούν να αντέ-
ξουν τέτοιους πληθυσμούς. Η Ευρώπη δεν πρέπει να
κλείνει τα σύνορά της. Η Κυβέρνηση το μόνο που
μπορεί να κάνει είναι να βοηθάει αυτούς τους αν-
θρώπους και να στήσει τα hotspot που απαιτούνται.
Είμαστε σε τέτοιο γεωγραφικό σημείο, που οι πρό-
σφυγες ούτως ή άλλως θα περνούσαν από δω. Διέξο-
δος μπορεί να δοθεί μόνο από την ΕΕ και θα πρέπει
να συνδράμουν όλες οι κυβερνήσεις από όλες τις
χώρες».

Οι συσκέψεις κορυφής για το προσφυγικό, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυ-
ριάρχησαν στην ειδησεογραφία τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι αρχη-
γοί κρατών και κυβερνήσεων προσπάθησαν να βρουν λύση σε ένα πρόβλημα, για τη δημι-
ουργία του οποίου πολλοί από αυτούς φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, και που σίγουρα
δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως.

Στράτος Λούβαρης
(είναι 21 χρόνων και σπουδάζει 
Δημοσιογραφία

«Όλο το θέμα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί ευρωπαϊκά και όχι
μεμονωμένα ανά κράτος – όχι
με μονομερείς ενέργειες,
όπως το κλείσιμο των συνό-
ρων από την Αυστρία και την
ΠΓΔΜ. Χρειάζεται άμεσα ένα
σχέδιο αντιμετώπισης, γιατί ήδη
έχουμε πάνω από 20.000 εγκλωβι-
σμένους, των οποίων η Ελλάδα δεν ήταν
ο τελικός προορισμός, αλλά ένα μονοπάτι προς τις
οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και –
για τους περισσότερους– προς τη Γερμανία. Όλο αυ-
τό τώρα έχει αρχίσει, μη νομίζετε πως έχει τελειώσει
τίποτα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, με σχέδιο
από την Ευρώπη».

Νεβίλα Ζέρα
(είναι 19 χρόνων και
σπουδάζει Ραδιοφωνι-
κός Παραγωγός)

«Θα πρέπει να φύγουν πίσω
όλοι όσοι δεν προέρχονται από
εμπόλεμες χώρες. Όσοι είναι για
παράδειγμα από το Αφγανιστάν ή το
Πακιστάν είναι στην πραγματικότητα οικονομικοί
μετανάστες. Αυτοί επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμέ-
νη κατάσταση και δεν επιτρέπουν να δοθεί η πρέ-
πουσα βοήθεια σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη».



Με έκπληξη τις τελευταίες ημέρες ακούμε δηλώ-
σεις υπουργών της κυβέρνησης, και μάλιστα κορυ-
φαίων υπουργών όπως είναι ο κ. Μπαλτάς και ο κ.
Μουζάλας  για το προσφυγικό που η πιο σημαντική
του παράμετρος είναι τα εθνικά θέματα. Ο πρώτος
μας είπε ότι η κατάσταση στην Ειδομένη δεν είναι
υποτιμητική για την χώρα μας. Το ότι διαβιούν δεκα-
πέντε χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών περίπου
50% παιδιά, ότι υπάρχουν έγκυες γυναίκες και ανά-
πηροι κυρίως ηλικιωμένοι μέσα στις λάσπες, με παν-

τελή απουσία του κράτους προφανώς και γι’ αυτόν είναι δευτερεύον.
Όπως και το ότι αυτοί οι άνθρωποι υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες
μπορούν να αποτελέσουν υγειονομική βόμβα ή και το ότι αυτή η
πραγματικότητα μεταφέρεται καθημερινά από τα διεθνή μέσα μαζι-
κής επικοινωνίας στα σπίτια όλου του κόσμου δυσφημώντας την πα-
τρίδα μας αλλά και αδικώντας την ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών
που επιδεικνύεται με τόσους τρόπους προσφοράς προς τους πρό-
σφυγες δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι δυνατόν να του είναι
αδιάφορο. 

Προφανώς του είναι αδιάφορο και το ότι αλωνίζουν όπως και ίδιος
ο πρωθυπουργός δήλωσε-θα νόμιζε κάποιος τρίτος ότι κυβερνάει
άλλος- Μ.Κ.Ο. και ύποπτα στοιχεία στον καταυλισμό και κατευθύ-
νουν, με φυλλάδια μάλιστα, από επικίνδυνα  περάσματα απελπισμέ-
νους ανθρώπους να περάσουν στα Σκόπια και κατόπιν να μας τους
επιστρέφει κτυπημένους από την αστυνομία και τον στρατό τους από
τρύπες στα συρματοπλέγματα το επίσημο κράτος της FYROM αδια-
φορώντας  για το διεθνές δίκαιο. 

Βέβαια χωρίς να αντιληφθούμε ότι παραβιάζονται τα σύνορα την
ευθύνη φύλαξης των οποίων έχει υπό την ευθύνη του το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας του υπερδραστήριου στα λόγια υπουργού κ.Καμμέ-
νου. Τελικά έχουμε οργανωμένο κράτος ή είμαστε ξέφραγο αμπέλι;
Έχουμε από την άλλη τον κατά τα άλλα συμπαθέστατο και εργατικότα-
το κ. Μουζάλα να αποκαλεί τα Σκόπια "Μακεδονία" δείχνοντας έτσι
την αφελή-στην καλύτερη περίπτωση-και ιδεοληπτική σχέση αντιμε-
τώπισης από αυτή την κυβέρνηση και των υπουργών της των Εθνι-
κών Θεμάτων. Αδιαφορώντας για το αν με τοποθετήσεις και παραλεί-
ψεις δίνονται επιχειρήματα αποδόμησης Εθνικής προσπάθειας και
γραμμής. Μήπως όμως το ίδιο δεν συνέβη με την απόφαση ελέγχου
της αξιοπιστίας μας από τούρκους αξιωματικούς πάνω στα νησιά του
Αιγαίου, ως προς τους επαναπροωθούμενους στην Τουρκία μετανά-
στες και τους υπουργούς κ.κ.Τόσκα και Κουρουμπλή να δηλώνουν
ότι δεν είναι και τίποτε σοβαρό; Κυρίως όμως δεν είναι θέμα η μη αν-
τίδραση και η μη άμεση απάντηση του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στο
θέμα της αμφισβήτησης από τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κ. Ντα-
βούτογλου του δικαιώματός μας των 12 μιλίων στα χωρικά μας ύδα-
τα στο Αιγαίο και των 10 μιλίων στον εναέριο χώρο; Δυστυχώς οι
καιροί είναι δύσκολοι και οι πιέσεις πολλές. Παρακολουθούμε με
αγωνία την πίεση που ασκείται στον Πρόεδρο της Κύπρου κ. Αναστα-
σιάδη ώστε να μη προβάλλει βέτο στην απελευθέρωση και ενεργο-
ποίηση των κεφαλαίων από την Ε.Ε. προς την Τουρκία.

Το μεγάλο ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Τι συμμαχίες διαμορ-
φώνουμε; Πως υποστηρίζουμε την εθνική γραμμή στα Εθνικά θέμα-
τα που χαράχτηκε από το 1974 και μετά και έχει επαναβεβαιωθεί από
τα συμβούλια αρχηγών υπό τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας;
Η πατρίδα μας βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ας μη επιβαρύνουμε τη
θέση αυτή με ανιστόρητες δηλώσεις και απραξία. Ας μη επιβεβαι-
ώσουμε τον ποιητή και αποδειχτούμε μοιραίοι. Είναι τουλάχιστον
επικίνδυνο από αφέλεια ή ιδεοληψία να μην συναισθάνονται το βά-
ρος των δηλώσεών τους και να μη δείχνουν την πρέπουσα προσοχή
Υπουργοί. Στο πεδίο της πολιτικής δεν κρίνονται ούτε ως επιστήμο-
νες στο δικό τους επιστημονικό πεδίο, ούτε πόσο ευαίσθητοι στα κοι-
νωνικά θέματα είναι ως άνθρωποι και έχουν προσφέρει ως ακτιβι-
στές. Έχουν υποχρέωση όλοι να υπηρετούν την Εθνική γραμμή. Και
η αντιπολίτευση. Τώρα χρειάζεται στήριξη της Εθνικής στρατηγικής
γιατί είναι πολύ εύκολο, και ανεπανόρθωτα επιζήμιο ,να γκρεμισθεί
ότι με κόπο έχουν κτίσει λιθαράκι λιθαράκι ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι μετέπειτα κυβερνήσεις, εί-
ναι δύσκολο όμως και χρονοβόρο να επανορθώσεις και αν το κατα-
φέρεις. Επιβάλλεται τώρα όλοι. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συ-
νεργασθούν ώστε το προσφυγικό να μη καταστεί εθνικό πρόβλημα
από πρόβλημα προσφυγικών ροών.

*Ο κ. Μακρίδης είναι αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικού 
Τομέα του ΠΑΣΟΚ

Μακάρι να μην αποδειχτούμε μοιραίοι… 

Lia Chaduneli
(είναι 22 χρόνων και σπουδάζει Δη-

μοσιογραφία)
«Να ανοίξουν τα σύ-

νορα και οι άλλες χώ-
ρες. Η Ελλάδα έχει
ήδη δεχθεί πολλούς,
δεν μπορεί να στηρί-
ξει άλλους – δεν έχει
ούτε τις υποδομές ού-

τε τα χρήματα. Οι πρό-
σφυγες φεύγουν από μια

δύσκολη, εμπόλεμη
κατάσταση, όπου η
ζωή τους βρίσκεται
σε κίνδυνο. Έρχον-
ται εδώ και αντιμε-
τωπίζουν το ίδιο
ακριβώς πράγμα:
περπατάνε επί μέ-

ρες χωρίς νερό και
φαγητό – και το χει-

ρότερο είναι ότι ανάμε-
σά τους βρίσκονται και

πολλά παιδιά. Οι περισσό-
τεροι από αυτούς δεν είναι

απλά πρόσφυγες πολέμου: είναι άν-
θρωποι πολύ μορφωμένοι, με πολύ καλές
δουλειές στη χώρα τους και αντιμετωπίζουν
πολιτικές διώξεις».

Βαγγέλης Μαμίσης
(είναι 19 χρόνων και σπουδάζει Δη-
μοσιογραφία)

«Η Ελλάδα πλέ-
ον δεν μπορεί να
χωρέσει όλους
αυτούς που έρ-
χονται, γιατί έχει
έρθει μεγάλο κύ-
μα μεταναστών,
τους οποίους δεν
μπορεί να φιλοξενή-
σει. Η Δύση θα πρέπει να
ανοίξει τα σύνορά της, και οι άλλες χώρες, και
να τους δεχτούν όπως τους δεχτήκαμε κι
εμείς».
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Στίβι Στέριο
(είναι 21 χρόνων και σπουδάζει
Ραδιοφωνικός Παραγωγός)

«Η Ελλάδα, όντας σε
δύσκολη οικονομική
κατάσταση και εν
μέσω του μεγαλύ-
τερου προσφυγι-
κού κύματος μετά
το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, χρειάζε-
ται περισσότερη
στήριξη από την Ευ-
ρώπη, για να συνεχίσει
το έργο της προς τους πρόσφυγες. Θα
πρέπει να μοιραστεί και σε άλλες χώρες
όλο αυτό το πλήθος που εισέρχεται στην
Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην πιο δύ-
σκολη θέση, καθώς αποτελεί πύλη εισό-
δου προς την Ευρώπη».

του Χρόνη 
Μακρίδη*

#HOT_STOP

Κωνσταντίνος Μορφιάδης
(είναι 19 χρόνων και σπουδάζει

Δημοσιογραφία)
«Θα πρέπει να χτι-

στούν κάποια κτήρια
για τη φιλοξενία των
προσφύγων. Δεν
ξέρω όμως τι θα γί-
νει με τη σίτιση των
προσφύγων και με

τους παράτυπους με-
τανάστες. Η πρόσβαση

στα κτήρια που θα κατα-
σκευαστούν θα πρέπει να είναι

ελεύθερη, γιατί αλλιώς θα είναι σαν φυ-
λακισμένοι».

Δήμητρα-Ειρήνη Καραμβακάλη
(είναι 20 χρόνων και σπουδάζει
Δημοσιογραφία)

«Θα ήθελα να υπάρχουν Άνθρωποι.
Και όχι αυτό που συμβαίνει
τώρα, να πετάν ανθρώ-
πους στη θάλασσα
μέσα σ’ αυτές τις
βάρκες. Παραδέχο-
μαι τη Μυτιλήνη,
που βοήθησε αν-
θρώπους, τους έδω-
σε στέγη και τροφή.
Δεν καταλαβαίνω γιατί
μας απειλούν με έξοδο από
τη Σένγκεν, δε θα μπορούσαμε να κάνου-
με κάτι διαφορετικό. Το μόνο που μετρά-
ει σήμερα είναι αυτό: να υπάρχουν Άν-
θρωποι».

«Είμαστε
ακόμα στην

αρχή. Δεν έχει τε-
λειώσει τίποτα

ακόμη»…
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Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι
δημοτικοί σύμβουλοι!

γράφει ο karfitsas
Το γεγονός ότι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης προ-
χώρησαν σε αυτοψία στις έδρες των δυο εταιριών οι
οποίες κέρδισαν σχετικούς διαγωνισμούς της Καθαριό-
τητας και στη συνέχεια παρουσίασαν στο δημοτικό συμ-
βούλιο φωτογραφίες στις οποίες οι εν λόγω εταιρίες φέ-
ρονται να μην λειτουργούν έχει δημιουργήσει μείζον ζή-
τημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιάννης Μπουτά-
ρης θα ζητήσει τις παραιτήσεις των συγκεκριμένων δη-
μοτικών συμβούλων από την Οικονομική Επιτροπή του
δήμου Θεσσαλονίκης. Ο «πονοκέφαλος» του Γιάννη
Μπουτάρη σε ό,τι αφορά τον πρώην αντιδήμαρχο Αν-
δρέα Κουράκη είναι διπλός αφού ο τελευταίος ενώ στο
παρελθόν ήταν ένας από τους δυο στενούς συνεργάτες
του δημάρχου (ο άλλος ήταν ο Παναγιώτης Αβραμόπου-
λος), εδώ και καιρό επιδίδεται σε εσωτερική αντιπολί-
τευση. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σύμφωνα με
στενούς συνεργάτες του κ. Μπουτάρη, ήταν που «ο κ.
Κουράκης χαρακτήρισε φάντασμα μια εταιρία η
οποία έχει μεγάλες υποδομές και εγκαταστάσεις στη
Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου». 
Διπλή αυτοψία

Ο λόγος για την εταιρία E-co ΕΠΕ Τεχνική Περιβαλ-
λοντική η οποία από την εποχή του Βασίλη Παπαγεωργό-
πουλου μέχρι και σήμερα συμμετέχει σε διαγωνισμούς
του δήμου Θεσσαλονίκης που σχετίζονται με την επι-
σκευή κάδων και κοντέινερς. Τις εγκαταστάσεις της εται-
ρίας μάλιστα, επισκέφτηκαν μετά την αυτοψία των τριών
δημοτικών συμβούλων εκ νέου τα μέλη της οικονομικής
επιτροπής (Κουράκης, Αβαρλής, Κυριζίδης). Παρόντες
ήταν επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής και αντιδήμαρχος
Ανάπτυξης του δήμου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης
αλλά και ο Γενικός Γραμματέας και έμπιστος του δημάρ-
χου, Θωμάς Ψαρράς. Μάλιστα στην τελευταία επίσκεψη
στις εγκαταστάσεις της E-Co Τεχνικής Περιβαλλοντικής
παρούσα ήταν και… πρακτικογράφος, η οποία συνέταξε
πρακτικό με το… τι βρέθηκε και τι ειπώθηκε από τις δυο
εμπλεκόμενες πλευρές.
Εγκαταστάσεις και καταγραφή

Ο διαχειριστής της εταιρίας, Θεολόγος Λυμπερόπου-
λος ξενάγησε παρουσία τηλεοπτικής κάμερας της δημοτι-
κής τηλεόρασης Θεσσαλονίκης τους αιρετούς και τους
υπηρεσιακούς παράγοντες στις εγκαταστάσεις της επιχεί-
ρησής του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στην Karfit-
sa «οι εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες. Υπάρχουν γραφεία
και σύγχρονος εξοπλισμός με υπολογιστές τελευταίας τε-
χνολογίας. Επίσης διαθέτουμε ένα συνεργείο όπου επι-
σκευάζονται οι κάδοι απορριμμάτων και τα κοντέινερς
όχι μόνο του δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και ιδιωτικών
επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε». Στον ισό-
γειο χώρο των ιδιωτικών εγκαταστάσεων βρίσκονται τα
γραφεία διοικητικού προσωπικού και το συνεργείο, ενώ
στον επάνω όροφο βρίσκονται τα γραφεία της E-co ΕΠΕ
Τεχνική Περιβαλλοντική. Μάλιστα ο διαχειριστής της
εταιρίας αντικρούοντας τους ισχυρισμούς των μελών της
οικονομικής επιτροπής του δήμου Θεσσαλονίκης πως
δεν… βρήκαν σε λειτουργία ρολόι της ΔΕΗ απαντά:
«Πληρώνω κανονικά τους λογαριασμούς μου για το

ρεύμα που καταναλώνω. Λόγω της κρίσης οι δου-
λειές είναι περιορισμένες, επομένως και η κατανά-
λωση ρεύματος είναι μειωμένη. Δίνω στην ΔΕΗ πε-
ρίπου πεντακόσια ευρώ το μήνα, πόσα έπρεπε να
πληρώνω για να πειστούν οι δημοτικοί σύμβουλοι»
λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «κάποιοι ψεύ-
δονται για να με πλήξουν εμένα και την επιχείρησή
μου. Θα λάμψει η αλήθεια». Μιλώντας στην Karfitsa ο
διαχειριστής της εταιρίας ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να κι-
νηθεί νομικά σε βάρος όσων αμφισβήτησαν την εταιρία
του αλλά και την νομιμότητα της, επιδεικνύοντας ταυτό-
χρονα τόσο την άδεια λειτουργίας που διαθέτει όσο και
το πιστοποιητικό ISO. «Μένουμε απλήρωτοι από το
δήμο Θεσσαλονίκης για έργα και δουλειές τις οποί-
ες έχουμε εκτελέσει κανονικά. Από ένα λάθος της
Περιφέρειας η άδεια λειτουργίας που διαθέτουμε
και είναι αορίστου χρόνου δεν ανανεώθηκε. Το ζή-
τημα διευθετήθηκε εντός μιας ημέρας αλλά εμείς
ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί» λέει χαρακτηριστικά ο
διαχειριστής της συγκεκριμένης εταιρίας, ο οποίος συμ-
πληρώνει πως εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων δεν
έχει πληρωθεί ποσό 3.000 ευρώ από άλλο διαγωνισμό
του δήμου Θεσσαλονίκης για παρόμοιες εργασίες. Σημει-
ώνεται ότι ο ένας διαγωνισμός δεν σχετίζεται με τον άλλο
και τα κωλύματα που μπορεί να έχουν προκύψει δεν θα
έπρεπε να επηρεάζουν τη συμμετοχή της εν λόγω εται-
ρίας σε μελλοντικούς διαγωνισμούς του δήμου Θεσσαλο-
νίκης. 

Θυελλώδης αναμένεται να είναι η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης καθώς η διοίκηση αλλά και η αντιπολίτευση θα επιδιώξουν, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε από τις τοποθετήσεις συγκεκρι-
μένων δημοτικών συμβούλων αναφορικά με δυο εταιρίες οι οποίες συνεργάστηκαν στο πα-
ρελθόν με τον δήμο. Ο Γιάννης Μπουτάρης αλλά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θανάσης
Παππάς σε βάρος του οποίου λέχθηκαν διάφορα, αναμένεται να… σηκώσουν το γάντι, με τον
δεύτερο μάλιστα να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά σε βάρος των δημοτικών συμ-
βούλων της αντιπολίτευσης για συκοφαντική δυσφήμηση. 
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Δεκατέσσερις μήνες ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Δεκατέσσερις μήνες Τσίπρας και Καμμένος κυ-
βερνούν την Ελλάδα. 
Ας δούμε αναλυτικά τους καρπούς της διακυβέρ-
νησής τους:
• Τα capital controls παραμένουν, μετά από μία
καταστροφική δήθεν «διαπραγμάτευση», ένα δη-
μοψήφισμα που αποτέλεσε ένα ακόμη ολέθριο ψέ-
μα. Εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλεί-
νουν, με αποτέλεσμα η ανεργία στο τέταρτο τρίμη-

νο του 2015 να έχει αυξηθεί.  
• Το ΕΣΠΑ 2007-2013 έκλεισε με απώλεια τουλάχιστον 1-1,5 δις ευρώ,

με δέσμευση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των επόμενων
δύο ετών για να καλυφθούν τα χαμένα κονδύλια, με προγράμματα στον
αέρα και έργα που δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά και δεν πήραν παράταση,
γιατί ο αρμόδιος Υπουργός δεν τη ζήτησε ποτέ. 

• Ο αναπτυξιακός νόμος εξαγγέλλεται δις μηνιαίως, αλλά ακόμη παραμέ-
νει κρυμμένος στους φακέλους του κ.Σταθάκη, του κ.Χαρίτση, και των
εκπροσώπων των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, που τον μηρυκάζουν στις
συνεδριάσεις της Κεντρικής του Επιτροπής. Η «διαβούλευση» που επι-
καλείται ο κ.Σταθάκης για την καθυστέρησή του, είναι η διαβούλευση με
τις συνιστώσες του κόμματός του!

• Μεγάλες επενδύσεις φεύγουν κυνηγημένες από τη χώρα, και άλλες ανα-
στέλλονται. Οι Σκουριές, το Ελληνικό, ρημάζουν, δεκάδες χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας καταργούνται ή ακυρώνονται, δισεκατομμύρια ευρώ από
το ΑΕΠ της χώρας χάνονται. Όχι από λάθος – από επιλογή, συνειδητή
επιλογή της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. 

• Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα έχουν φτάσει στο απροχώ-
ρητο: τα ελληνικά σύνορα είναι ανοιχτά σε διακινητές, αμφιβόλου προ-
ελεύσεως και σκοπού οργανώσεις δήθεν «αλληλεγγύης» και σε άλλες
μορφές που κινούνται στις παρυφές του οργανωμένου εγκλήματος. Οι
πρόσφυγες και μετανάστες που στρέφονται προς τη χώρα μας αντιμετω-
πίζονται απαθώς και απάνθρωπα, από την ίδια εκείνη Κυβέρνηση που
είχε απειλήσει να «γεμίσει την Ευρώπη με τζιχαντιστές». Οι ζημίες για
την εξωτερική μας πολιτική, τη διεθνή εικόνα της χώρας, την οικονομία
μας, είναι ανυπολόγιστες. 

• Το ασφαλιστικό κρύβεται άρον-άρον κάτω από το χαλί, καταδικάζοντας
τουλάχιστον δύο γενιές σε κοινωνική αδικία και ανασφάλεια. 

• Φορολογικές επιβαρύνσεις περνούν σχεδόν στα κρυφά, μέσα στην ομί-
χλη της κυβερνητικής πολιτικής, και νέα μέτρα ετοιμάζονται, θυμίζοντας
σχεδόν ένα τέταρτο μνημόνιο. 

• Η αξιολόγηση στη δημόσια εκπαίδευση σταμάτησε, και όποιος ιδιωτι-
κός εκπαιδευτικός οργανισμός προχωρεί σε αξιολόγηση τιμωρείται. 

• Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, δεσμευμένο ήδη κατά 40% από έργα του πα-
λαιού που δεν ολοκληρώθηκαν, ξεπροβάλλει νωχελικά από τα συρτά-
ρια του αρμόδιου Υφυπουργού, ανάμεσα σε πολλά «θα», υποσχέσεις και
εξαγγελίες. 

• Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι περήφανος για την Ειδομένη και κηρύσ-
σει πόλεμο στην Τουρκία, προφανώς στο πλαίσιο της καμπάνιας της
χώρας μας για τη θερινή σαιζόν του 2016. Οι ακυρώσεις στον τουρισμό
φτάνουν το 90%.

• Για πρώτη φορά, παρατηρούμε ωμές παρεμβάσεις του αρμόδιου Υπουρ-
γού κ.Παπαγγελόπουλου στη Δικαιοσύνη, αλλά και της Προέδρου του
Αρείου Πάγου κας Θάνου στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. 

• Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώθηκε σε βάρος του Δη-
μοσίου: χάθηκαν 18 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ιδιώτες
επενδυτές πήραν τα πλειοψηφικά πακέτα όλων των συστημικών τραπε-
ζών με περίπου 2 δισ. ευρώ. 

Η Κυβέρνηση, ανίκανη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα, συ-
νεχίζει με μοναδικό στόχο την παραμονή της στην εξουσία. 

Σε αυτή τη συγκυρία, ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαρι-
στεράς έχει μία επιπλέον ευθύνη: να συνειδητοποιήσει το ρόλο του, και
να προχωρήσει ενωμένος, χωρίς ηγεμονισμούς, από μηδενική βάση,
μέσα από μία ιδρυτική διαδικασία, αποτελώντας ξανά τον καταλύτη σε
εξελίξεις που θα βοηθήσουν τη χώρα να πάει μπροστά. Η έξοδος από
την κρίση είναι και δική μας ευθύνη – τώρα περισσότερο από κάθε άλλη
στιγμή. 

*Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι Βουλευτής Αρκαδίας και 
επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Μία Κυβέρνηση ανίκανη, με μοναδικό 
στόχο την παραμονή στην εξουσία

του Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλου*

#AYTOPSIA

Σε
νέα επίσκεψη

τα μέλη της Οικο-
νομικής Επιτροπής

του δήμου βρήκαν…
γραφεία, συνεργείο

και εξοπλισμό! 

Τι λένε οι δημοτικοί σύμβουλοι;  
Μιλώντας στην Karfitsa ο δημοτικός σύμβουλος της πα-

ράταξης «Εντάξει» του Σταύρου Καλαφάτη, Εφραίμ Κυριζί-
δης αναφέρει: «Υπάρχουν δυο ζητήματα που σχετίζονται με
το θέμα. Από τη μια έχουμε τις πράξεις της παρέδρου η
οποία αναφέρει ότι η εταιρία δεν έχει άδεια, τη ζήτησε και
δεν πήγε ποτέ και πως δεν υπάρχουν πρωτόκολλα παράδο-
σης- παραλαβής σε τρεις διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί αυ-
τοί ακυρώθηκαν. Από την άλλη έχουμε ένα πόρισμα εσωτε-
ρικού ελέγχου του δήμου Θεσσαλονίκης που επιβεβαιώνει
όλα όσα η παράταξή μας έχει καταγγείλει. Τρίτον, έχουμε
παρέμβαση του Εισαγγελέα Διαφθοράς και εντολή στην Οι-
κονομική Επιθεωρήτρια να ψάξει πέντε διαγωνισμούς». Ο
κ. Κυριζίδης ο οποίος συμμετείχε και στις δυο αυτοψίες στην
εταιρία E-Co Τεχνική Περιβαλλοντική συμπληρώνει: «Εμείς
δεν μπερδευτήκαμε με τα κτίρια όταν κάναμε την αυτοψία.
Επιμένω ότι η εταιρία είναι ανενεργή. Δεν έχει ούτε έδρα
ούτε ταμπέλα. Καλέσαμε τον ιδιοκτήτη να μας παρουσιάσει
την άδεια λειτουργίας του αλλά και τιμολόγια, όπως υπάρ-
χουν σε κάθε ζωντανό συνεργείο. Όταν μας προσκομίσει αυ-
τά τα στοιχεία εγώ θα ανασκευάσω» καταλήγει. Από την
πλευρά του, ο Γιώργος Αβαρλής της «Ανοικτής Πόλης» δη-
λώνει ότι: «αναμένω από την εταιρία να προσκομίσει τα σχε-
τικά έγγραφα και μια πρόσθετη βεβαίωση από έναν μηχανο-
λόγο ότι στις εγκαταστάσεις του μπορούν να επιδιορθωθούν
οχήματα του δήμου. Στην δεύτερη αυτοψία διαπίστωσα ότι
στο εσωτερικό του χώρου υπήρχαν και γραφεία και μηχανή-
ματα. Εγώ δεν είμαι μηχανικός για να ξέρω τι μπορεί να επι-
σκευάσουν τα μηχανήματα που έβαλε σε λειτουργία ο κ.
Λυμπερόπουλος. Θα αναφερθώ στο ζήτημα στην επόμενη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Θα πω αυτό που εί-
δα. Η έκφραση φαντάσματα χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικός
όρος και όχι κατά κυριολεξία». Ο κ. Αβαρλής λέει επίσης
πως: «Μακάρι να λειτουργεί η εταιρία. Σαν κτίσμα και φορο-
λογικά υπάρχει» καταλήγει.Τέλος, ο Ανδρέας Κουράκης ση-
μειώνει μεταξύ άλλων πως: «Όταν πήγαμε την πρώτη φορά
διαπιστώσαμε μια εγκατάλειψη γύρω από το κτίριο. Οι χε-
λώνες της ΔΕΗ για τις οποίες έγινε ο λόγος ήταν κάτω από
μια ταμπέλα και είπαμε ότι γι’ αυτό δεν είχε ρεύμα. Στη δεύ-
τερη αυτοψία όντως βρήκαμε τα γραφεία και το χώρο όπου
γίνονται οι επισκευές. Βέβαια, δεν ξέρουμε τα μηχανήματα τι
δουλειές μπορούν να κάνουν, καθώς δεν εντοπίσαμε κά-
ποιο μηχάνημα του δήμου που να επισκευαζόταν. Εμείς δεν
έχουμε τίποτα με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας» λέει. Ο κ. Κου-
ράκης εκφράζει τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι
μέσα στο χώρο υπήρχε κουβάς προκειμένου να μαζεύει τα
νερά της βροχής από τη στέγη. Σημειώνεται ότι την ημέρα
που πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αυτοψία στο χώρο έβρεχε
καταρρακτωδώς. 



Του Βαγγέλη Στολάκη 
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς ο

περασμένος Φεβρουάριος ήταν ο χειρότερος
των τελευταίων έξι ετών. Εκτός από την μειωμέ-
νη αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών εί-
χαν να αντιμετωπίσουν τις κινητοποιήσεις των
αγροτών και των επιστημόνων, που τους ανάγ-
κασαν να κρατήσουν τα καταστήματά τους κλει-
στά. «Καθημερινά μετράμε νέα λουκέτα. Δυ-
στυχώς τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλά-
ξουν. Ανάπτυξη ακούμε αλλά εμείς βλέπου-
με το αντίθετο. Η αγορά είναι στα χάλια της.
Είχαμε τον χειρότερο Φεβρουάριο όλων των
εποχών» αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης.
«Τα τελευταία έξι χρόνια βρισκόμαστε σε
ελεύθερη πτώση. Κανείς δεν ευαισθητοποι-
είται για την πραγματική οικονομία και την
αγορά. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κα-
κό στο χειρότερο» συμπληρώνει ο Παντελής
Φιλιππίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο οι περισσότε-
ρες επιχειρήσεις του κέντρου της πόλης είναι αυ-
τοαπασχολούμενες, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του κα-
ταστήματος είναι και εργαζόμενος και δεν απα-
σχολεί επιπλέον προσωπικό. «Οι περισσότε-
ροι καταστηματάρχες πολεμούν μόνοι τους.
Προκειμένου να επιβιώσουν έχουν διώξει
τους υπαλλήλους τους και χρωστούν στο
δημόσιο. Γίνεται κόλαση» καταλήγει.
Βιομηχανίες για… δείγμα

Την ίδια ώρα, σε απόγνωση βρίσκονται βιο-
τέχνες και βιομήχανοι στην πόλη, οι οποίοι μη
μπορώντας να ανταπεξέλθουν αναγκάζονται είτε
σε φυγή στο εξωτερικό κυρίως σε κάποια γειτο-
νική χώρα όπως είναι η Βουλγαρία και τα Σκό-
πια ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους. 

Σήμερα σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
της Karfitsa οι ενεργές επιχειρήσεις του νομού
Θεσσαλονίκης αγγίζουν τις 86.000. Από αυτές
οι μεγάλες εταιρίες, που απασχολούν δηλαδή
περισσότερους των τριακοσίων υπαλλήλων εί-
ναι μετρημένες στα δάχτυλα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa ο
ακριβής αριθμός των επιχειρηματιών που δρα-
στηριοποιούνται στο νομό Θεσσαλονίκης είναι
86.162. Πρόκειται για επιχειρήσεις ατομικές,
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ανώνυμες εταιρίες, Αστικές Μη
κυβερνητικές εταιρίες και ΙΚΕ. Από αυτές τις
εταιρίες περίπου οι 18.500 είναι μέλη του Βιοτε-

Karfitsa_#OIKONOMIA

Ο επιχειρηματικός χάρτης της Θεσσαλονίκης
Μπορεί ο χειμώνας να έφυγε, η… βα-
ρυχειμωνιά στην αγορά της Θεσσαλο-
νίκης θα μείνει για πολλούς μήνες
ακόμα όπως όλα δείχνουν. Καταστη-
ματάρχες της Θεσσαλονίκης μιλώντας
στην Karfitsa κάνουν λόγο για «κόλα-
ση» αφού όχι μόνο ψάχνουν τους…
καταναλωτές με τα… κιάλια αλλά εκτι-
μούν πως τους επόμενους μήνες το
ένα λουκέτο θα διαδέχεται το άλλο σε
παραδοσιακές επιχειρήσεις της πόλης.
Την ίδια ώρα, και οι μεγάλες βιομηχα-
νίες ή οι βιοτεχνίες στην δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της χώρας είναι είδος
υπό εξαφάνιση αν αναλογιστεί κανείς
ότι από τις αρχές του έτους τόσο το Εμ-
ποροβιομηχανικό όσο και το Βιοτεχνι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης «βλέ-
πουν» τα μέλη τους να αναστέλλουν
τη δραστηριότητά τους. 
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Οι
περισσότερες

από τις 86.000 ενερ-
γές εταιρίες σε όλη

την πόλη είναι ατομι-
κές και απασχο-

λούν… έναν
υπάλληλο!



χνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης, οι 21.000 είναι
μέλη του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου και
οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, δη-
λαδή οι μισές από όσες παραμέ-
νουν ενεργές σε επίπεδο νομού ανή-
κουν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης. 

Όπως προκύπτει από την «ακτινογραφία» της
Karfitsa στις επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονί-
κης, στην πόλη οι Ανώνυμες Εταιρίες οι οποίες
από τους ειδικούς κατατάσσονται στην κατηγορία
των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ανέρχον-
ται σε 4800. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβά-
νονται και οι ΕΠΕ η παρουσία των οποίων στη
Θεσσαλονίκη «μετράται» σε 4500 επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
στην Θεσσαλονίκη ανήκουν στην κατηγορία των

μικρών και των μικρομεσαίων εταιριών, είναι
δηλαδή ΙΚΕ, ΟΕ, Ατομικές και ΕΕ. Πιο συγκε-

κριμένα οι επιχειρήσεις με νομική φύση ΙΚΕ
αριθμούν τις 1600, οι ΟΕ αγγίζουν τις

12.000, οι ΕΕ τις 3.300 ενώ η πλειοψηφία
των επιχειρήσεων της πόλης είναι ατομι-
κές (αγγίζουν τις 59.000). Στην πόλη συ-
ναντά κανείς επίσης τέσσερις συνεταιρι-
σμούς, 500 αστικές εταιρίες και 16 κοι-

νοπραξίες. 
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Βιομηχανική περιοχή «φάντασμα»  
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Karfitsa από τις παραπάνω ενεργές επιχειρήσεις του νομού στη

Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου βρίσκονται μόλις 116 εταιρίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πάλαι
ποτέ περιοχή της ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη είναι σήμερα «φάντασμα» με τις εγκαταστάσεις επιχειρήσε-
ων που στο παρελθόν αναπτύχθηκαν στην περιοχή να ρημάζουν. Σύμφωνα με στοιχεία του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 58 εγγραφές
νέων μελών στα μητρώα του, ενώ για την ίδια περίοδο οι διαγραφές άγγιξαν τις 211. Αυτό σημαίνει ότι
από τις αρχές του νέου έτους 153 επιχειρήσεις ανέστειλαν την λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα την Βιο-
μηχανική Περιοχή της Σίνδου εγκατέλειψαν τους τρεις πρώτους μήνες του έτους δυο επιχειρήσεις, ενώ
τον περασμένο χρόνο οι επιχειρηματίες που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν τις δύσκολες εποχές της οι-
κονομικής κρίσης και αναγκάστηκαν σε φυγή από τη ΒΙΠΕΘ είναι οκτώ. Σήμερα πάντως, στη ΒΙΠΕ Σίνδου
αριθμούν 402 ενεργές επιχειρήσεις- μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από αυτές οι
περισσότερες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών. 

Όπως σημειώνει στην Karfitsa ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δημή-
τρης Μπακατσέλος αντίστοιχη είναι η εικόνα που συναντά κανείς και στις πάλαι ποτέ μεγάλες βιομηχανίες
της πόλης. «Χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω η εικόνα είναι ότι το πρόβλημα το 2016 θα εντα-
θεί. Τα θέματα που παραμένουν ανοικτά όπως είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό αυξά-
νουν την ανησυχία των επιχειρηματιών» σχολιάζει. Σύμφωνα με τον κ. Μπακατσέλο «ξεκάθαρα αντί
για ανάπτυξη έχουμε υπανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι μόνιμο και συνεχόμενο». Όπως αναφέρει ο
πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης πλέον οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν περισσότερους από 300 εργαζόμενους είναι μετρημένες στα δάχτυλα. 

#OIKONOMIA

O χρόνος για την ελληνική οικονομία μοιάζει να έχει
παγώσει. H αγορά ασφυκτιά καθώς γνωρίζει πως όσο
καθυστερεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους
δανειστές, η χώρα και η οικονομία «βαλτώνουν» όλο
και περισσότερο. Την ίδια ώρα το προσφυγικό και οι
επιπτώσεις που έχει σε νευραλγικούς τομείς, όπως ο
τουρισμός, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την
Ελλάδα, που βρίσκεται στη στενωπό δύο τεράστιων,
για τις αντοχές της, προβλημάτων. Ο επιχειρηματικός
κόσμος παρακολουθεί ανήσυχος τις εξελίξεις, φοβού-
μενος  ότι η οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με κατα-
στάσεις αντίστοιχες με την περσινή, με την πολύμηνη
διαπραγμάτευση, πριν τη συμφωνία του Ιουλίου.

Δυστυχώς σπαταλούμε χρόνο, την ώρα που χρειάζονται
επενδύσεις για να γυρίσει ο μύλος της ανάπτυξης και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Με την εγχώρια
ζήτηση να έχει καταβαραθρωθεί, τη στρόφιγγα του δα-
νεισμού να έχει κλείσει, τον τζίρο να έχει υποχωρήσει
από 30%-70% κατά περίπτωση και νέα λουκέτα να βρί-
σκονται προ των πυλών, ειδικά για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, η κατάσταση επιδεινώνεται επικίνδυνα.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί, σύμφωνα
με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι η σημαντική
υποχώρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης
τον Φεβρουάριο του 2016 (στις -66,8 μονάδες, από -
63,9 τον Ιανουάριο του 2016), κυρίως λόγω της επι-
δείνωσης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την
οικονομική τους κατάσταση, ως αποτέλεσμα της απαι-
σιοδοξίας που προκαλούν οι νέες ρυθμίσεις για το
ασφαλιστικό και τη φορολογία καθώς επίσης και το θο-
λό τοπίο στο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης. Πλέον οι
περισσότερες επιχειρήσεις, και κυρίως μεγάλοι όμιλοι,
αναζητούν ρευστότητα μέσω διαφόρων κινήσεων ανα-
διάρθρωσης, όπως οι πωλήσεις θυγατρικών και ακινή-
των, οι περικοπές δαπανών και θέσεων εργασίας. Πα-
ράλληλα, το χρηματιστήριο «αδειάζει» επικίνδυνα. 

Μέχρι σήμερα, με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση από τις
αρχές του 2015, αντί για τη στροφή σε ένα μείγμα δη-
μοσιονομικής πολιτικής με αναπτυξιακό προσανατολι-
σμό, βλέπουμε να επινοούνται διαρκώς νέοι και υψη-
λότεροι φόροι, σε βάρος της επιχειρηματικότητας. Αντί
πολιτικών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας, επιχειρείται η αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζόμε-
νους. 

Για την αποφυγή, λοιπόν, ενός νέου υφεσιακού κύ-
κλου και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, απαιτείται κατά προτεραιότητα η βελτίωση της εμ-
πιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας, η οποία
μπορεί να επιτευχθεί με την άμεση ολοκλήρωση της
αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, την τα-
χύτερη υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσε-
ων και την ενιαία αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητή-
ματος από την Ευρώπη. Θα πρέπει, επίσης, να εφαρμο-
στούν το ταχύτερο δυνατόν πολιτικές που θα ενθαρρύ-
νουν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την
απασχόληση.  Σε διαφορετική περίπτωση, πολύ φοβά-
μαι, ότι και το τρέχον έτος θα είναι μια ακόμη χαμένη
χρονιά για την ελληνική οικονομία. 

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Επιβεβλημένη η ταχεία 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης

του Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου*

Πρω-
τεύουσα της
ανεργίας και
της… υπανά-

πτυξης 



του Ανδρέα Λοβέρδου*

Το προσφυγικό , που σε μεγάλο
βαθμό είναι «μεταναστευτικό» και
αφορά τις ροές δεινοπαθούντων αν-
θρώπων από χώρες ταλαιπωρημέ-
νες, είτε από πόλεμο (τότε μιλάμε κα-
τά βάση για πρόσφυγες), είτε από οι-
κονομική δυσπραγία (οικονομικοί
μετανάστες), προς την αναπτυγμένη
Ευρώπη, έχει πλέον αναδείξει τις
πολλαπλές διαστάσεις του. Οι καθη-
μερινές εικόνες που μας κατακλύζουν
από τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, εί-
ναι αδύνατο να καλυφθούν με οποι-
αδήποτε «ωραιοποίηση» και έχουν
ευαισθητοποιήσει τον κάθε πολίτη.
Από την σχεδόν πάνδημη και συγκι-
νητική διάθεση της κοινωνίας μας
για ανθρώπινη στήριξη στους δυστυ-
χείς συνανθρώπους μας, που όντως
τιμά τη χώρα και τον πολιτισμό της,
έως την ανησυχία του καθενός για τη
διαχείριση του θέματος. Οι σοκαρι-
στικές εικόνες της Ειδομένης, ενός
απόντος κράτους που υποκαθίσταται
από τις ΜΚΟ όχι, δεν τιμούν τον τόπο
και τον εκθέτουν. Φθείρουν την ει-
κόνα του καθημερινά, μειώνουν
το κύρος και την αξιοπιστία του
και έχουν συνέπειες παντού. Από
την οικονομία (πχ τουρισμός, αλ-
λά όχι μόνο) μέχρι τη γεωπολιτι-
κή και εν γένει διαπραγματευτική
ισχύ. Είναι σαφές πως το ζήτημα
είναι ευρύτερο και αφορά όχι μό-
νο το σύνολο της Ευρώπης, αλλά
και πλήθος άλλων χωρών, ιδίως
των ισχυρών. Προφανές πως η
Ελλάδα μόνη, δεν μπορεί να το
διαχειριστεί. Δεν το προκάλεσε
ως φαινόμενο και δεν θα το λήξει.
Από αυτό όμως, μέχρι να βγάλου-
με το συμπέρασμα πως είναι απο-
λύτως ανεύθυνη και αμέτοχη στις
εξελίξεις, ότι δήθεν ανήμπορη
απλώς δέχεται τις επιπτώσεις και
περιμένει βοήθεια, η απόσταση
είναι τεράστια. 

Πρέπει λοιπόν να δούμε ψύχραι-
μα: έκανε η χώρα ό,τι μπορούσε για
να προστατέψει την επικράτειά της,
τα καλώς εννοούμενα δικά της συμ-
φέροντα; Άλλαξε πολιτική και πότε;
Μπορεί να κάνει κάτι για να βελτιω-
θεί η κατάσταση;Τα θέματα είναι
γνωστά κι έχουν αναδειχθεί στον πο-
λιτικό διάλογο. Θα συνοψίσω: ο πό-
λεμος στη Συρία ιδίως, δεν ξεκίνησε
το 2015, αλλά ήδη από το 2011. Η
προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ανα-
πτύξει συγκεκριμένη πολιτική για το
ζήτημα και δέχθηκε πυρά γι’ αυτό,
από τους τότε δήθεν «ανθρωπιστές»
της σημερινής Κυβέρνησης. Με σθε-
ναρή φύλαξη των συνόρων (χερσαί-
ων αλλά ναι, και των θαλάσσιων,
που σε πείσμα ορισμένων, υπάρχουν
παγκοσμίως και ορίζουν επίσης την
επικράτεια), με διεθνείς συνεργασίες
και συμφωνίες αλλά και με εσωτερι-
κή πολιτική. Όταν φτιάξαμε την Αμυ-
γδαλέζα, δεχθήκαμε κριτική για

«Γκουαντάναμο» και άλλα παρόμοια.
Πράγματι οι συνθήκες εκεί (μετά την
υπερφόρτωση του μέρους, αφού σε
ιδεατές συνθήκες, οι προδιαγραφές
με τις οποίες χτίστηκε ήταν οι δέου-
σες) δεν ήταν ευχάριστες. Αυτό
όμως έστελνε ένα διπλό μήνυμα:
πρώτα ότι η χώρα αυτή ήταν οργα-
νωμένη και δεύτερον ότι όποιος
επέλεγε τη συγκεκριμένη δίοδο θα
συναντούσε δυσκολίες. 

*Ο κ. Λοβέρδος είναι βουλευτής
της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης

Karfitsa_#ANALYSH
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H  χώρα στην Εντατική

Η νέα Κυβέρηση, με τη ρητορική της
πριν και μετά, και τις πράξεις της άλλαξε
αυτήν την πολιτική. Μίλησε για ανοικτά
και ανεξέλεγκτα σύνορα. Είπε, δια στό-
ματος κας Χριστοδουλοπούλου, πως
όλοι οι εισερχόμενοι είχαν το καθεστώς
του πρόσφυγα και πως θα προμηθεύον-
τας τα αναγκαία χαρτιά για να συνεχί-
σουν το ταξίδι τους. Ω του θαύματος, οι ρο-
ές εισερχομένων αυξήθηκαν ιλιγγιωδώς. Κι
αν ακόμα αληθεύει πως οξύνθηκε η συριακή
κρίση με τους βομβαρδισμούς κλπ, αυτή δεν
είναι η πλήρης αλήθειά. Διότι οι πληθυσμοί
που συρρέουν στη χώρα, προέρχονται κατά
μεγάλο μέρος και από αλλού. Μετά τα ανεκ-
διήγητα λοιπόν «το πρωί λιάζονται», ή «εξα-
φανίζονται με άγνωστό τρόπο», η χώρα βίω-
σε αυτά που γνωρίζουμε. Η πλήρης αποτυχία
της πολιτικής αυτής, επισφραγίστηκε με την
αλλαγή της αρμοδίας Υπουργού, από τον κ.
Μουζάλα, αλλά και την ανάμιξη του στρατού
προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στοι-
χειωδώς σε αναληφθείσες υποχρεώσεις. Η
διαχείριση μπορεί να βελτιώθηκε, όμως η
κατάσταση ήταν ήδη εκτός ελέγχου και κλι-
μακώνεται. Στην εσωτερική πλήρη αδυνα-
μία, προστέθηκε και η πάγια ανεπάρκεια των
κυβερνώντων για διαχείριση των εξωτερι-
κών σχέσεων. Έχοντας απομονωθεί σε πλη-
θώρα πεδίων και ευρισκόμενη σχεδόν σε
απόγνωση, η χώρα βρέθηκε στην πρόσφατη
Σύνοδο, να παρακολουθεί ήδη διαμορφωμέ-
νες γραμμές άμυνας από ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά και σειρά τουρκικών απαιτήσεων, τις
οποίες μάλιστα χαρακτήρισε και «δελεαστι-
κές». 

Συνηθίσαμε στα συνεχή τους ψέματα,
που έρχονται είτε συνειδητά, είτε λόγω
αδυναμίας κατανόησης της πραγματικό-
τητας. Κάθε φορά πρέπει μόνοι μας να
ανακαλύπτουμε τι έχει πραγματικά συμ-
βεί. Οι διαψεύσεις είναι συνεχείς και έχει
γίνει εμφανές πως η μόνη τους προσοχή
δίνεται σε θέματα επικοινωνίας. Σε κάθε
περίπτωση, έχει καταστεί σαφές πως ο κίν-
δυνος για τη χώρα παραμένει . Όρος και προ-
ϋπόθεση για την αλλαγή κλίματος, για συζή-
τηση κατ’ ουσίας πολιτικών και για επαναφο-
ρά μιας στοιχειώδους κανονικότητας, να δώ-
σουν το τιμόνι αλλού. Να φύγουν ή να επι-
τρέψουν το σχηματισμό μιας ευρείας Κυβέρ-
νησης εθνικής ευθύνης με τη συμμετοχή
όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων . Αλ-
λιώς, η ζημιά που έκαναν και αυτή που ακόμα
θα κάνουν θα έχει ιστορικές διαστάσεις. 



Της Γιάννας Γαϊτάνη*
Είναι πλέον γεγονός η πολιτική της αποτροπής

της εισόδου προσφύγων και μεταναστών από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σύνοδος Κορυφής των αρ-
χηγών κρατών της στις 7 Μαρτίου ήρθε να το επι-
βεβαιώσει και καμία διαφορετική εξέλιξη δεν δια-
φαίνεται από τις δηλώσεις τους, συμπεριλαμβανο-
μένου και του Έλληνα πρωθυπουργού. Είναι επί-
σης γεγονός ότι η επιλογή αυτή αναιρεί την συν-
θήκη της Γενεύης που όλα τα κράτη υιοθέτησαν
και που καθορίζει τα δικαιώματα και τους όρους
προστασίας όλων των προσφύγων. 

Όλη αυτή η συμφωνία είναι παράνομη
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Και όλη αυ-
τήν την παράνομη συμφωνία την υπέγραψε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση που
υφάρπαξε την ψήφο στις 20 Σεπτέμβρη υπο-
σχόμενη μια πολιτική δήθεν “εξανθρωπι-
σμού”, απάλυνσης τάχα του Τρίτου Μνημονί-
ου. Από τον όρο “μετανάστες χωρίς χαρτιά” υιο-
θετούνε τώρα αυτόν των “παράτυπων μετανα-
στών”, από την κατάργηση των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης έχουν φτάσει στην επαναλειτουργία
των παλιών και στο στήσιμο νέων με στρατιωτική
επιτήρηση,  από την προστασία στην βάση του
Διεθνούς Δίκαιου στην επαναπροώθηση προς τη
γείτονα χώρα, από την ενίσχυση του κράτους πρό-
νοιας στην εμπλοκή του στρατού (δωρεάν εις βά-
ρος των φαντάρων). Η κυβέρνηση συγχωρεί το
αμαρτωλό διαπλεκόμενο παρελθόν πολλών ΜΚΟ
δίνοντας γενναίες χρηματοδοτήσεις. Ανάγοντας

την προσφυγική κρίση σε ζήτημα
“εθνικής ασφάλειας”, επιτρέπει την
αναβίωση εθνικιστικών και ρατσι-
στικών συνδρόμων. Και δείχνει πε-
ρισσή υποκρισία, μη διαφέροντας
από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις ούτε
στο ζήτημα της εντιμότητας. Για πα-
ράδειγμα κατηγορεί την Αυστρία που

έχει δεχθεί 100χιλ. πρόσφυγες, αλλά
όχι τους “φίλους” μας τους Γάλλους

που δέχθηκαν μόνο 20χιλ. Κατηγορεί
την Τουρκία ότι χρησιμοποιεί τους πρό-

σφυγες για τις ίδιες επιδιώξεις της, την ώρα
που διαμένουν στο έδαφός της εκατομμύρια πρό-
σφυγες, μόνο και μόνο για να αποδεχτεί αυτό που
δεν αποδέχεται η... ελληνική κυβέρνηση -να δε-
χτεί κι άλλους. Κατηγορούνται οι χώρες που
έχουν ορθώσει φράκτες αλλά θεωρεί αυτο-
νόητο και συντηρεί το δικό μας φράκτη στον
Έβρο, υπαίτιο για εκατοντάδες κάθε μήνα
πνιγμούς στο Αιγαίο. 

Αν όμως αυτή είναι η εικόνα των “επάνω”
υπάρχει και η πρακτική των “από κάτω”.  Απέναν-
τι στην ρατσιστική αυτή πολιτική, εκατοντάδες χι-
λιάδες άνθρωποι δίνουν ψήφο αλληλεγγύης υπέρ
των προσφύγων συντριπτικά πλειοψηφική, και
πάνω από το 50% του ντόπιου πληθυσμού και εμ-
πράκτως. Δηλαδή ένας τους δυο Έλληνες
έχουν συμμετάσχει με κάποιον τρόπο στις
προσπάθειες ανακούφισης των θαλασσο-
πνιγμένων προσφύγων. Κόντρα σε ξενοφοβι-
κές ρητορικές πολλοί έχουν αρχίσει να φιλο-
ξενούν οικογένειες στα σπίτια τους. Αυτό κα-
θόλου δεν αναιρεί την απόλυτη ανάγκη να
υπάρξει κρατική μέριμνα, ενίσχυση του δια-
λυμένου από τα Μνημόνια κράτους πρόνοι-
ας. Όμως δείχνει εντυπωσιακά πώς άνθρωποι
απλοί, ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης, δεν
ξεχνούν τον ξεριζωμό ή την μετανάστευση των οι-
κείων τους και την φτώχεια που βιώνουν σήμερα
οι ίδιοι από την μνημονιακή πολιτική.

Αλλά η αυθόρμητη αλληλεγγύη, που σί-
γουρα ασκεί μεγάλη πολιτική πίεση στην κά-
θε κυβέρνηση για να μην ξεδιπλώσει ολόκλη-
ρο το σκεπτικό της “αποτροπής”, δεν αρκεί
για την επίλυση του προβλήματος. Χρειάζεται
και η πολιτική βούληση για την ανατροπή αυτής
της ρατσιστικής πολιτικής των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Μια ανατροπή που περνάει από
τον αγώνα για ανοιχτά σύνορα τόσο στην Ειδομέ-
νη όσο και στον Έβρο, νομιμοποιητικά έγγραφα
για όλους, πλήρη εργατικά και κοινωνικά δικαιώ-
ματα, ανοιχτές δομές φιλοξενίας, αξιοποίηση των
δημόσιων κτηρίων, πρόσβαση σε νοσοκομεία και
σχολεία, επέκταση του προγράμματος επιδότησης
ενοικίου. Όλα αυτά για όλους τους άστεγους, Έλ-
ληνες, πρόσφυγες ή μετανάστες.

Οι διαδηλώσεις και οι εκδηλώσεις το επόμενο
διάστημα που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώ-
πη με αφορμή την 21η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα
κατά του Ρατσισμού, ας είναι η αφετηρία για ένα
νέο κύμα διεκδικήσεων ενάντια στο ρατσισμό, τον
πόλεμο και τις πολιτικές φτώχειας. Στο κάτω-κά-
τω, είμαστε όλοι πρόσφυγες.

*Η κ. Γαϊτάνη είναι πρώην βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ  και της Λαϊκής Ενότητας στην Α’
Θεσσαλονίκης 

Όταν ο διάβολος δεν κρύβεται
στις λεπτομέρειες...
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Από
τον όρο “με-

τανάστες χωρίς
χαρτιά” υιοθετούνε

τώρα αυτόν των
“παράτυπων μετα-

ναστών”!

#ΑΠΟΨΗ_Karfitsa

Όμως το σημαντικότερο όλων είναι η αλλαγή
της αντίληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά την υπεράσπιση των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, ατομικών και κοινωνικών για τους
γηγενείς ή αλλοδαπούς κατοίκους της. Η Ε.Ε
θεωρούνταν η περιοχή του πλανήτη με την με-
γαλύτερη φροντίδα για αυτά τα δικαιώματα και
ήταν ένα από τα επιχειρήματα για την πάση θυ-
σία παραμονή μας κυρίως από τις δυνάμεις της
κεντροαριστεράς. Με τις τελευταίες αποφάσεις
κλείνουν τα σύνορα των 28 χωρών-μελών  για τις
προσφυγικές ροές,  επαναπροωθούνται όλοι οι πρό-
σφυγες πλην Σύριων στην Τουρκία, για κάθε νέο Σύ-
ριο που θα έρχεται στα ελληνικά νησιά και θα  επα-
ναπροωθείται στην Τουρκία, ένας άλλος Σύριος
(που δεν τόλμησε να ρισκάρει την ζωή του περνών-
τας το Αιγαίο ή δεν μπόρεσε λόγω χρημάτων) θα εγ-
καθίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι άλλοι
πρόσφυγες (πλην των Σύριων που οι περιοχές έχουν
καταστραφεί) θα θεωρούνται “παράτυποι” μετανά-
στες. Όρος που προσπαθεί να δικαιολογήσει την
αναλγησία των κρατούντων για όσους διαφεύγουν
από τους πολέμους (π.χ. Αφγανιστάν, Υεμένη) ή τα
βασανιστήρια αυταρχικών καθεστώτων (π.χ. Ιράν,
Σ.Αραβία) που οι ίδιοι κρατούντες, αυθαίρετα, δεν
αναγνωρίζουν.  Τέλος, η Τουρκία θεωρείται πια “χώ-
ρα ασφαλής” όταν όλοι ξέρουμε ότι είναι μια χώρα
που η ηγεσία της παραβιάζει τις στοιχειώδεις δημο-
κρατικές ελευθερίες του λαού της και βομβαρδίζει
πόλεις και αμάχους στο εσωτερικό της. Πρόσφατα
έχει καταγγελθεί από έγκυρες οργανώσεις, όπως η
Διεθνής Αμνηστία, ότι απελαύνει ως και τους Σύρι-
ους πίσω στη Συρία, ενώ άλλους τους πυροβολεί για
να μην διασωθούν εντός των συνόρων. “Ασφαλής”
κατά τα άλλα...



Γεμάτες κασέλες με φρέσκα θαλασσινά και ψάρια που σπαρταράνε, εκλεκτές ποικιλίες αλ-
λά και χαμηλές τιμές είναι τα «μυστικά» της επιτυχίας που έφεραν χαμόγελα σε επιχειρημα-
τίες και καταναλωτές στην κεντρική ιχθυαγορά της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο Κα-
πάνι.  Η έναρξη της Σαρακοστής γέμισε με κόσμο τους πάγκους των ιχθυοπωλείων, με τους
καταναλωτές να αναζητούν τα πιο φρέσκα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με το κόστος σε
σαρδέλες και γαύρους να κυμαίνεται από 3 έως 4 ευρώ το κιλό και τις τιμές στα οστρακοει-
δή να είναι αντίστοιχες, στους πάγκους των ιχθυοπωλείων… επικρατεί το αδιαχώρητο
σχεδόν σε καθημερινή βάση!  

Της Έλενας Καραβασίλη
Ευελπιστούμε πως καταναλωτές και επαγγελμα-

τίες του ιστορικού κέντρου θα μείνουν ευχαριστημέ-
νοι. Έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση καταναλωτών
συγκριτικά με άλλες χρονιές που αγοράζουν μικρότε-
ρες ποσότητες, όμως το αποτέλεσμα είναι θετικό»
σημειώνει στην Karfitsa ο πρόεδρος επαγγελματιών
του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Νι-
κολόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο οι καταναλωτές
επιλέγουν κυρίως τα φτηνά είδη για το τραπέζι της
Σαρακοστής, όπως είναι τα μύδια, τα χταπόδια, τα
καλαμάρια, οι σουπιές. «Οι καραβίδες κοστίζουν
περίπου 24 ευρώ το κιλό και οι γαρίδες 34 ευ-
ρώ. Οι καταναλωτές δε τα επιλέγουν σε μεγάλο
βαθμό αυτά τα είδη, παίρνουν όμως ιχθυοτρο-
φικές γαρίδες που είναι στα 12 ευρώ».  Ο κ. Νι-
κολόπουλος εμφανίζεται αισιόδοξος για όλη τη
διάρκεια της Σαρακοστής καθώς όπως λέει ο
κόσμος έρχεται στην αγορά του ιστορικού κέν-
τρου και «γνωρίζει πλέον πως θα βρει φρέσκα
προϊόντα στις καλύτερες τιμές».
Γεμάτος ο «Θαλασσόκηπος»

Ο «Θαλασσόκηπος» του Μιχάλη και του Ηλία Δη-
μητριάδη, σχεδόν καθημερινά αδειάζει από νωρίς
αφού οι καταναλωτές σχηματίζουν ουρά μπροστά
στους πάγκους τους για να προμηθευτούν φρέσκα
ψάρια και θαλασσινά. «Χταπόδια, σουπιές, καλα-
μάρια, μύδια, γαρίδες έχουν την… τιμητική
τους αυτές τις μέρες. Ο κόσμος παίρνει κυρίως
θαλασσινά με τα μύδια να κοστίζουν 3 ευρώ το
κιλό. Οι γαρίδες ξεκινούν από τα 12 ευρώ ανά-
λογα με το μέγεθος τους, ενώ οι σουπιές ευτυ-
χώς κράτησαν την τιμή τους στα 10 ευρώ (άλλες
χρονιές έφταναν μέχρι και τα 13 ευρώ στο κιλό).
Τα χταπόδια είναι στα 10 ευρώ, τα θράψαλα
φτάνουν τα 5 ευρώ, ενώ από ψάρια τα πιο ακρι-
βά είναι οι κουτσουμούρες που κοστίζουν μέχρι
και 20 ευρώ», λέει στην Karfitsa ο Μιχάλης Δημη-
τριάδης, που είναι ένα από τα νεότερα αφεντικά στην
κεντρική αγορά στο Καπάνι και μετρά ήδη αρκετά
χρόνια μέσα στα… θαλασσινά και τα ψάρια. 

Η Ιωάννα Σακισλόγλου έχει το ιχθυοπωλείο της
στο Καπάνι εδώ και 40 χρόνια. Όπως λέει χαρακτη-
ριστικά, η κίνηση για τις ημέρες τις Σαρακοστής ανα-
μένεται να είναι καλύτερη συγκριτικά με την περσινή
χρονιά. «Είμαστε αισιόδοξοι. Μετά από αρκετά
χρόνια έχει κίνηση. Ο κόσμος παίρνει κυρίως
μαλάκια και θαλασσινά, ενώ οι τιμές κυμαίνον-
ται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και είναι για όλα
τα βαλάντια».  
Τι πρέπει να προσέχουμε

Όπως εξηγεί ο κ. Νικολόπουλος που στον πάγκο
του βρίσκει κάνεις τα πιο φρέσκα ψάρια και πλούσια
ποικιλία, όταν οι καταναλωτές αγοράζουν οστρα-
κοειδή θα πρέπει να προσέξουν να είναι κλειστά.
«Τα οστρακοειδή είναι ζωντανά όταν είναι κλει-
στά, ακόμη και αν είναι ανοιχτά θα πρέπει να
κλείσουν μόλις τα χτυπήσεις με το χέρι αλλιώς
δε πρέπει να καταναλωθούν. Σε ότι αφορά στα
μαλάκια θα πρέπει όταν πατάμε με το δάχτυλο
το δέρμα τους, αυτό να επανέρχεται να είναι η
σάρκα τους σκληρή. Αυτά είναι τα βασικά χαρα-
κτηριστικά για να ξεχωρίζουν οι καταναλωτές τα
φρέσκα είδη».

Karfitsa_#Kapani
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Η Σαρακοστή φέρνει 
«καλή ψαριά» στο Καπάνι

Τα… «τεχνάσματα» των σούπερ μάρκετ
Για παραπλανητικά τεχνάσματα με στόχο

τους καταναλωτές, κάνει λόγο ο κ. Νικολόπου-
λος αναφερόμενους στα ιχθυοπωλεία των σού-
περ μάρκετ. «Προσπαθούν να προσελκύσουν
τους καταναλωτές με τεχνάσματα και πλέον το
γνωρίζουν και οι ίδιοι και αποφεύγουν να αγο-
ράζουν από εκεί ψάρια και θαλασσινά. Βγάζουν
διαφημίσεις με συσκευασίας χαμηλής τιμής
που δεν αφορούν όμως στο κιλό, αλλά στα 700
γραμμάρια. Επίσης πολλές φορές διαφημίζουν
ένα προϊόν που δεν υπάρχει σε μεγάλη ποσότη-
τα με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πηγαίνουν
στο σούπερ μάρκετ για να το προμηθευτούν, να
μη το βρίσκουν και τελικά να καταλήγουν να
αγοράσουν κάτι άλλο».

Ιωάννα Σακισλόγλου Αλέξανδρος Αντωνίου Σάκης Μαργαρίτης



Μειωμένες τιμές 
«Οι τιμές είναι πολύ καλές και σε όλους τους πάγκους τα προϊόν-

τα είναι πάντα φρέσκα. Αποφεύγω να παίρνω ψάρια από σούπερ
μάρκετ, προτιμώ να ψωνίζω από την αγορά στο Καπάνι . Για το σα-
ρακοστιανό τραπέζι θα πάρουμε κυρίως θράψαλα, φτηνά ψάρια και
ψαρικά για τα παιδιά», λέει ο Αλέξανδρος Αντωνίου.

Μύδια, γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδι για να… μπούνε στη σχάρα
επέλεξε να αγοράσει ο Σάκης Μαργαρίτης. Όπως λέει: «εδώ θα βρεις
πάντα καλή ποιότητα, όμως πρέπει να ξέρεις να ξεχωρίζεις τα φρέ-
σκα γιατί καμία φορά… προσπαθούν να σε μπερδέψουν οι ιχθυο-
πώλες. Οι τιμές είναι καλές αλλά υπάρχουν φορές που στη λαϊκή
βρίσκω καλύτερες τιμές. Για σούπερ μάρκετ δε το συζητώ, πολύ
σπάνια θα πάρω ψάρια από εκεί».

Σπανίως επισκέπτεται τους πάγκους ιχθυοπωλείων που βρίσκονται  σε
σούπερ μάρκετ και ο Κώστας Αντωνόπουλος. «Για το σαρακοστιανό
τραπέζι θα πάρω σίγουρα όστρακα, χταπόδι, γαρίδες και καλαμά-
ρια. Οι τιμές στο Καπάνι νομίζω ότι είναι μειωμένες συγκριτικά με
πέρυσι και έτσι πιστεύω πως ο κόσμος θα ψωνίσει πιο εύκολα», ση-
μειώνει.  

#Kapani_Karfitsa
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Φθηνότερο το Σαρακοστιανό τραπέζι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-

τας, φέτος οι καταναλωτές θα δαπανήσουν 77,9 ευρώ για να αγοράσουν τα παραδοσιακά νη-
στίσιμα είδη από 79,8 ευρώ πέρυσι. Φθηνότερες τιμές καταγράφονται στα κατεψυγμένα θα-
λασσινά ενώ ακριβότερα κοστίζουν φέτος ο ταραμάς και η λαγάνα. Τη μείωση στις τιμές των
θαλασσινών, κυρίως των κατεψυγμένων, καταγράφει η ερευνά τιμών του Ινστιτούτου Επιχει-
ρήσεων και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ.

Ειδικότερα από τις δειγματοληπτικές έρευνες προκύπτει ότι στις ιχθυαγορές, η μεσοσταθ-
μική πτώση των τιμών στα θαλασσινά, κυρίως των κατεψυγμένων, είναι της τάξεως του 2,7%.
Αναφορικά με τα υπόλοιπα προϊόντα που συνθέτουν το Σαρακοστιανό τραπέζι υπάρχουν αυ-
ξομειώσεις των τιμών, με καταγεγραμμένες υποχωρήσεις και ανοδικές τάσεις, με συνέπεια η
μεσοσταθμική μείωση του συνολικού κόστους του σαρακοστιανού τραπεζιού να κυμαίνεται
στο 2,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Συγκεκριμένα τα φρέσκα καλαμάρια πωλούνταν από 8,0 έως 18,0 ευρώ το κιλό, τα κατε-
ψυγμένα καλαμάρια από 4,0 έως 7,0 ευρώ το κιλό, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με πέρυ-
σι της τάξης του 8,3%, το φρέσκο χταπόδι από 9,8 έως και 13,8 ευρώ το κιλό και το κατεψυγ-
μένο από 5 έως και 10 ευρώ το κιλό, 6,3% φτηνότερα από πέρυσι.

Τα μύδια πωλούνταν από 2,8 έως και 3 ευρώ το κιλό όπως και πέρυσι, οι κατεψυγμένες
γαρίδες από 8 έως και 20 ευρώ το κιλό, κατά 3,4% φθηνότερες από πέρυσι

Ακριβότερα, ωστόσο, κοστίζει ο ταραμάς και η λαγάνα καθώς η τιμή του φθηνού τάραμα
κυμαίνεται από 5,5 έως και 6,4 ευρώ το κιλό αυξημένη κατά 8,2% και της λαγάνας από 2,7
έως και 3 ευρώ το τεμάχιο, ακριβότερη κατά 1,8% σε σχέση με πέρυσι.

«Έχουμε 
μεγαλύτερη προσέ-

λευση καταναλωτών
συγκριτικά με άλλες
χρονιές που αγορά-

ζουν μικρότερες ποσό-
τητες, όμως το απο-

τέλεσμα είναι 
θετικό»

ο πρόεδρος επαγγελματιών
του ιστορικού κέντρου 

Θεσσαλονίκης, 
Χρήστος Νικολόπουλος
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# Αύξηση κατά 15,3% κατέγραψε η

επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια
της Ελλάδας το δίμηνο του 2016 σε σχέση με
το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Από τα
στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, ο συνολικός
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το
δίμηνο του 2016 έφθασε τα 3,53
εκατομμύρια επιβάτες έναντι 3,10
εκατομμύρια επιβάτες που είχαν διακινηθεί
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ειδικότερα,
για τον μήνα Φεβρουάριο στα ελληνικά
αεροδρόμια διακινήθηκαν 1,75 εκατομμύρια
επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 19,6%
συγκριτικά με πέρυσι, με την μεγαλύτερη
επιβατική κίνηση να καταγράφεται στα
αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Χανίων, Ηρακλείου και Ρόδου. Σε ό,τι
αφορά τον αριθμό των πτήσεων στα
ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 38.500,
από τις οποίες 24.209 εσωτερικού και
14.291 εξωτερικού, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με τον
αντίστοιχο διάστημα του 2015, όταν
είχαν πραγματοποιηθεί 35.884 πτήσεις.

n
YΓ: Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ σημειώνει, πάντως, πως «η αύξηση δεν θα
είναι οριζόντια σε όλη τη χώρα· συγκεκριμένοι προορισμοί που

πλήττονται από το προσφυγικό θα παρουσιάσουν σημαντική πτώση στις
αφίξεις τους». Αισιόδοξη εμφανίστηκε από το Βερολίνο και η αναπληρώτρια
υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, η οποία
επισήμανε ότι «τα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό είναι ενθαρρυντικά και
διαφαίνεται ότι το 2016 θα αποτελέσει μία χρονιά ακόμη καλύτερη από το
2015».

n
Στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σμύρνης με τη Μυτιλήνη και τη
Θεσσαλονίκη αναμένεται να προχωρήσει από το καλοκαίρι η Hellenic

Seaways. Στελέχη της εταιρείας, διευκρινίζουν ότι εκκρεμούν ορισμένες
τεχνικές λεπτομέρειες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, προτού υλοποιηθεί
το εν λόγω σχέδιο. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση
έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, με πρωτοβουλία της Hellenic Seaways,
στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης νέων δρομολογίων. Η σύνδεση θα
πραγματοποιηθεί στη λογική της κρουαζιέρας τακτικής δρομολόγησης και θα
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κρουαζιέρας για το επιβατικό
κοινό, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετεί και εμπορικές μεταφορές,
ενισχύοντας το εθνικό τουριστικό προϊόν και την οικονομία.

n
Μία «φρέσκια» έκθεση, που σταδιακά εισέρχεται σε
περίοδο ωριμότητας, αποδίδοντας τα καλύτερα

αποτελέσματα, δίνει «ραντεβού» με τους εκθέτες και τους
επισκέπτες της από τις 21-23 Απριλίου 2016 στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο λόγος γίνεται για την
έκθεση Freskon, που δεν είναι ένα απλό εκθεσιακό
γεγονός, αλλά μία διεθνής εμπορική συνάντηση με
ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων
και λαχανικών. Η έκθεση ενσωματώνει πλήθος
παράλληλων εκδηλώσεων και την B2B FRESHCON
MARKET, ενώ κυρίαρχο γεγονός της θα είναι το 1ο
Διεθνές Συνέδριο για τα Πράσινα Λαχανικά & το Σπαράγγι.
Στην Freskon, που αποτελεί καρπό συνεργασίας της ΔΕΘ-
Helexpo και του περιοδικού Φρουτονέα, ο επισκέπτης και ο
εκθέτης θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει νέες εμπορικές
συμφωνίες και συνεργασίες, καθώς θα μπορέσει να συναντήσει
τους σημαντικότερους διακινητές των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ όλη η Ελλάδα... Που το πάνε
δηλαδή; Δεν φτάνει που έφεραν με τη βάναυση φορολογία και τα
χαράτσια επί 6 ολόκληρα χρόνια 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να
ακροβατούν στα όρια της φτώχειας επίσημα και διαπιστευμένα
από διεθνείς οργανισμούς; Άδικα ξεσηκώθηκαν χιλιάδες αγρότες,
επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες απ' άκρου σε άκρου της
χώρας; Μάταια όλοι οι φορείς και τα επιμελητήρια των μεγάλων
πόλεων λένε και ξαναλένε σε όλους τους τόνους «πάρτε πίσω και το
ασφαλιστικό και το φορολογικό γιατί είναι η ταφόπλακα της οικο-
νομίας στην Ελλάδα»; 600.000 Ελληνόπουλα έφυγαν και εγκατέ-
λειψαν τις οικογένειές τους για να βρουν την τύχη τους στο εξωτε-
ρικό, έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις και πάνω από 8.000 συμπο-
λίτες μας αυτοκτόνησαν γιατί ξαφνικά τρελάθηκαν; Είμαστε μάρτυ-
ρες αυτής της ζοφερής πραγματικότητας και η Κυβέρνηση μας λένε
ότι «παλεύει» με τους ... θεσμούς (!) για το πόσο βαθιά ακόμα θα
μπει το μαχαίρι των τοκογλύφων στο κόκκαλο των Ελλήνων! Όλοι
πλέον έχουν καταλάβει τι παίζεται στις συσκέψεις στις ... σουΐτες
του πολυτελούς Hilton. Παίζεται ένα απάνθρωπο και κακόβουλο
θέατρο με κομπάρσους μια ανήμπορη κυβέρνηση, που δυστυχώς
σέρνεται από το κακό στο χειρότερο. Αν είναι να φέρουν προς ψή-
φιση στη Βουλή όλα αυτά που... διαρρέουν μέσω του Τύπου, κυ-
βέρνηση και αντιπολίτευση καλά θα κάνουν να παραιτηθούν τώρα.
Να μεταβούν πριν το Πάσχα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να
δηλώσουν ότι δεν μπορούν να συνυπογράψουν την καταστροφή
της Ελλάδος. Απλά και αντρίκια! Αυτό λένε, όλοι πλέον οι Έλλη-
νες, από το Διδυμότειχο μέχρι τα Χανιά, από τη Μυτιλήνη μέχρι
την Κέρκυρα, από τη Φλώρινα μέχρι την Καλαμάτα.

ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ! Αφού τα σύνορα δεν έκλεισαν
μόνον για τους παράνομους μετανάστες, αλλά έκλεισαν και για
τους Έλληνες που δέχονται μια πρωτοφανή απαξίωση σε όποιο αε-
ροδρόμιο ή προορισμό κι αν πάνε! Η χώρα βρίσκεται σε πρωτοφα-
νή απομόνωση, ο τουρισμός στα νησιά μάλλον πάει προς μεγάλη

καταστροφή και ύστερα από το ξεπούλημα των 14 κερδοφόρων
περιφερειακών αεροδρομίων της, οι ελπίδες για το μέλλον «στε-
νεύουν» και σβήνουν για πάντα. Τα «ασημικά» της Ελλάδος όπως
λέει και το Spiegel είναι πολύ καλές επενδύσεις για το Γερμανικό
κράτος, αλλά πολύ κακές για τη χώρα μας. Έπονται τα λιμάνια, τα
τρένα, το νεράκι μας και βεβαίως η αμαρτωλή ΔΕΗ και να δείτε
που θα ακολουθήσουν και οι αστικές συγκοινωνίες και οι ξενοδο-
χειακές μονάδες! Τι νομίσατε ότι είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα
ξενοδοχεία στα παράλια της Τουρκίας είναι «ξένων» συμφερόν-
των;  Tι νομίζετε δηλαδή; Ότι πήραν τα 14 αεροδρόμια και θα αφή-
σουν τα ξενοδοχεία να ... λυμαίνονται τους πελάτες - παραθεριστές
που θα φέρνουν με τσάρτερ οι Γερμανοί στα χέρια των ελλήνων ξε-
νοδόχων;

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΠΟΙΪΑΣ για 64η συνεχή χρονιά απονέμονται την Κυ-
ριακή 20 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, στην αίθουσα «Αριστοτέλης»
του ξενοδοχείου «Μακεδονία Palace» κατά τα πρότυπα της Ακαδη-
μίας Αθηνών, με οργανωτές τους Ροταριανούς Ομίλους Θεσσαλο-
νίκης. Κόντρα σε όσα πλείστα κακά και άσχημα συμβαίνουν δυστυ-
χώς τον τελευταίο καιρό, αυτή η διοργάνωση που έγινε θεσμός για
τη Βόρεια Ελλάδα, επιβραβεύει έργα ευποιΐας, προσφοράς, αυτο-
θυσίας και αλτρουϊσμού, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, εκεί-
νους που διακρίθηκαν για τν μεγάλη κοινωνική και ανθρωπιστική
τους δράση στο χρόνο που μας πέρασε. Μεταξύ των τιμώμενων φέ-
τος είναι, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για την 90ετή μεγάλη
προσφορά της στην ανάπτυξη του τόπου μας, το Αμερικανικό Κολ-
λέγιο «Anatolia» Θεσσαλονίκης για την υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευση και την κοινωνική και ανθρωπιστική του προσφορά, ο τ.
πρόξενος της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη Γκουέλφο Ζαμπόνι για την
διάσωση πολλών οικογενειών Εβραίων στα χρόνια της Κατοχής
κ.α. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο τ. Επίτροπος
της Ε.Ε. και πρώην Υπουργός κ. Σταύρος Δήμας. Η είσοδος για το
κοινό είναι ελεύθερη.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Τα «ασημικά» της
Ελλάδος όπως λέει
και το Spiegel είναι
πολύ καλές επενδύ-

σεις για το Γερμα-
νικό κράτος, αλλά
πολύ κακές για τη

χώρα μας. 

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Προς νέα χρονιά -
ρεκόρ οδεύει ο ελληνικός τουρι-

σμός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που
δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Τα στοι-
χεία αυτά κάνουν λόγο για συνολικές αφίξεις από
το εξωτερικό της τάξεως των 27,5 εκατ. και έσοδα

που μπορεί να ανέλθουν στα 15 δισ. ευρώ. Σε περί-
πτωση που οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, τότε θα
είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου για τον κλά-
δο. Στα 27,5 εκατ. αφίξεις περιλαμβάνονται και αυτές
της κρουαζιέρας, ενώ χωρίς αυτές οι διεθνείς αφίξεις
υπολογίζεται ότι θα κινηθούν φέτος στα επίπεδα των
25 εκατ. από 23,5 εκατ. που ήταν το 2015. Αντίστοι-

χα, τα έσοδα από τον τουρισμό για το 2015 ανήλ-
θαν στα 14,2 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι

φέτος αναμένεται σημαντική αύξηση 
(φωτο Σάββας Αυγητίδης / www.e-

photopress.blogspot.com)



n
Πρόγραμμα στήριξης των 600 απολυμένων της εταιρείας
Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. ανακοίνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Το πρόγραμμα αφορά
στους 551 εργαζομένους που απολύθηκαν την περίοδο Φεβρουαρίου
– Ιουνίου του 2014 και τους υπόλοιπους 49, οι οποίοι τέθηκαν εκτός
αγοράς εργασίας τον Νοέμβριο του 2012. Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε
όσους παραμένουν άνεργοι, ή εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής
απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς
και σε όσους έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική
δραστηριότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Επαγγελματική
συμβουλευτική, κατάρτιση με συμμετοχή είτε σε προγράμματα
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε
σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-
κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.  Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό
επίδομα συμμετοχής. Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στη
συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση για την
υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

n
Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η ΔΕΘ-
Helexpo και το Ελληνοβουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, με σκοπό την καλύτερη δυνατή
προώθηση και προβολή των δράσεών τους, αλλά και την από κοινού
δραστηριοποίηση στα πεδία που άπτονται των αντικειμένων τους. Το
μνημόνιο υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσο
Τζήκα, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Κυριάκο
Ποζρικίδη και τον πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, δρα Χρήστο
Καζαντζή. Ο πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, δρ. Χρήστος
Καζαντζής, τόνισε πως στόχος είναι να φέρουμε πιο κοντά τις
οικονομίες των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο
ισχυρούς διμερείς δεσμούς. Την προσδοκία του για συμμετοχή της
Βουλγαρίας και επιχειρήσεων από τη γειτονική χώρα στις κλαδικές
εκθέσεις της ΔΕΘ-Helexpo, αλλά και στη Γενική Έκθεση του
Σεπτεμβρίου, διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος του εθνικού
εκθεσιακού φορέα, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης. 
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#Πασίγνωστος
καλλιτέχνης όχι μόνο

αποκάλυψε ότι θα ήθελε
να συμπαρουσιάζει
εκπομπή με την Άννα
Μπουσδούκου, αλλά
παραδέχτηκε… ότι
έχει έρωτα μαζί της!
Μίλησε στην κάμερα
του ΦΜ Live για την

Άννα με τα καλύτερα
λόγια. Η Μαρία Ένεζλι

τον ρώτησε ποια θεωρεί
την πιο σέξι Ελληνίδα κι

εκείνος απάντησε την Άννα
Μπουσδούκου, φυσικά. Στη

συνέχεια έπλεξε ένα… εγκώμιο για
την όμορφη παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ.

«Είναι πραγματικά όμορφη, είναι μια κατηγορία
μόνη της», είπε χαρακτηριστικά! Ο λόγος για τον
Δημήτρη Σταρόβα. Δεν ξέρουμε τι είπε μόλις έμαθε
τα καθέκαστα ο επίσης θεσσαλονικιός σύντροφος
της και ρεπόρτερ στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό
Σταύρος Ιωαννίδης…

#Ένα μήνα σχεδόν μετά το θάνατο του Παντελή
Παντελίδη άνοιξε ξανά η επίσημη σελίδα του

τραγουδιστή στο Facebook. Την σελίδα
διαχειρίζεται η οικογένεια του και με μια λιτή
ανακοίνωση ενημέρωσαν τους θαυμαστές του, ότι η
διαχείριση της επίσημης σελίδας του πέρασε πια
στα χέρια τους. Η οικογένεια του τραγουδιστή
«ανέβασε» ότι «Την επίσημη σελίδα του Παντελή
πλέον την διαχειρίζεται η οικογένεια του. Σας
ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη που δείχνετε

στον Παντελή μας».

#O κουμπάρος του Κώστα Καραμανλή αγκαζέ με την
υπουργό τουρισμού των ΑΝΕΛ… Ο λόγος για τον

πρόεδρο των ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Τέλη Θωμόπουλο
και την κα Κουντουρά που βρέθηκαν μαζί για τις ανάγκες
της προώθησης του ελληνικού τουρισμού σε έκθεση του
Βερολίνου και πόζαραν αισιόδοξοι κόντρα στους χαλεπούς
καιρούς… Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Θωμόπουλος
πάντρεψε το ζεύγος Κώστα Καραμανλή και Νατάσα Παζαιτη

Karfitsa_#SOCIAL_GOSSIP

#Με τo Βραβείο «Επιστήμης & Έρευνας2016» θα βραβευτεί από τα Διεθνή Βρα-βεία G. Sciacca η Ελληνίδα Βιολόγος
Ελένη Αντωνιάδου. Η Ελένη Αντωνιά-δου, 27 ετών, γεννημένη στη Θεσσαλο-νίκη έκανε το 2011 πραγματικότητα
την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση τε-
χνητού οργάνου στον κόσμο, δημιουρ-γώντας μια τεχνητή τραχεία για 36χρο-νη (στο τελικό στάδιο) καρκινοπαθή.Επιστήμονας, ερευνήτρια Βιολόγος
και συν-ιδρύτρια της start up «Μετα-
μόσχευση χωρίς Δωρητές (Trans-plants Without Donors), με στόχο την μετα-μόσχευση με τεχνητά όργανα από βιοϋλικά και βιοκύτταρα. Ασχολεί-ται επισταμένα με την διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασηςτης λειτουργίας των οργάνων και των ιστών, με τη βοήθεια των βλα-στικών κυττάρων, η οποία γνωρίζει μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρό-νια. Η NASA την επέλεξε το 2012 μεταξύ 1.200 φοιτητών για να φοι-τήσει στη NASA Academy. Σήμερα, εργάζεται στον «Τομέα Βιοεπιστη-μών, Νανοτεχνολογίας και Εξερεύνησης του πλανήτη Άρη» στη Σίλι-κον Βάλεϊ στον τομέα της νανοτεχνολογίας και της συνθετικής βιολο-γίας, όπως επίσης και στο τμήμα εκπαίδευσης αστροναυτών για βι-οϊατρικά πειράματα. (βλ φωτο)
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#Οι φωτογραφίες της Αντζελίνα Τζολί στην Ελλάδα ήδη κά-

νουν το γύρο του πλανήτη με επίκεντρο το ζήτημα των προ-

σφύγων. Η διάσημη ηθοποιός και Πρέσβειρα Καλής Θέλη-

σης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ προκάλεσε… πανικό

σε ντόπιους και μη που θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί

της ενώ η ίδια προτίμησε να εμφανισθεί  απλή και σεμνή,

στα μαύρα και χωρίς φτιασίδια ή με άλλα λόγια όπως σχο-

λίασε ηθοποιός της Θεσσαλονίκης έτοιμη για την… κηδεία

μας! Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγα χρόνια είχε έρθει

στην κ. Μακεδονία και έκανε διακοπές με το σκάφος της

στα Πυργαδίκια Χαλκιδικής! YΓ: Ο σωματοφύλακας της

ηθοποιού μόνο κινηματογραφικός δεν είναι… (βλ τον

ασπρομάλλη δίπλα της)

#Σε
κλίμα… κεφιού έγινε

η εκδήλωση “dress for suc-
cess” στον ένατο όροφο του Μακε-

δονία Παλλάς. Στην εκδήλωση παρου-
σιάστηκαν με… θεατρικό τρόπο προτάσεις
μόδας της σχεδιάστριας RITA PATERONI. H

εκδήλωση στήριξε τον νεοσυσταθέντα  σύλ-
λογο fertility friends και μεταξύ πολλών είδα-
με τις ωραίες της Θεσσαλονίκης Βιβή Αναστα-

σιάδου, Γκάμπι Σεγκίεβα, Έλενα Ράπτη και
Εύη Στυλιανίδου (βλ φωτο) Έτσι κυρίες

μου συνεχίστε την… αντίσταση στην
καθολική κατάθλιψη της Ελλά-

δας, της Ευρώπης και του
κόσμου όλου…
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«Είναι δυνατόν
αυτή την πε-

ρίοδο να πηγαί-
νουν Έλληνες
στα καζίνο των

Σκοπίων;»

“Αυτή η… ψυχαγωγία για σας, είναι
η μεγάλη γάγγραινα για μας”

του Σταμάτη Βαλασιάδη

«Αυτή η “ψυχαγωγία”, όπως αποκαλείτε τα
καζίνο, είναι η μεγάλη γάγγραινα της τοπικής
κοινωνίας και το μεγάλο πρόβλημα της τοπικής
αγοράς» υποστηρίζει ο Χρήστος Γκουντενούδης, δή-
μαρχος της Παιονίας, που εφάπτεται των συνόρων
μας με τη γείτονα. «Κάθε Πέμπτη, που γίνεται λαϊ-
κή στη Γευγελή, όλοι πηγαίνουν εκεί για τα ψώ-
νια τους, για λόγους οικονομίας» δηλώνει στην
«Κ», ενώ μας αποκαλύπτει πως, παρά την εφαρμογή
των capital controls, κάποιοι συμπατριώτες μας φαί-
νεται πως βγάζουν όλα τους τα χρήματα στο εξωτερι-
κό: «πολλοί συνταξιούχοι μένουν και στη Γευγελή,
καθώς εκεί πληρώνουν ενοίκιο €100, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και το ρεύμα και η θέρμανση.
Εξαιτίας των καζίνων, η τοπική αγορά έχει πεθάνει.
Τα Σαββατοκύριακα τα καζίνο είναι γεμάτα, και η πό-
λη του Πολυκάστρου άδεια» καταγγέλλει ο δήμαρχος,
που κατανοεί όμως και όσους επιλέγουν να μεταβούν
στη γειτονική χώρα για τα ψώνια τους: «Οι πολίτες
έχουν δίκιο. Εξαιτίας των μειώσεων στις αποδο-
χές τους, εκ των πραγμάτων ψάχνουν να βρουν
μία διέξοδο. Αυτή βέβαια δεν είναι η ορθότερη
κίνηση από εθνική ή πατριωτική, αν θέλετε,
σκοπιά, καθώς πλήττεται ολόκληρη η ελληνική
οικονομία.»
Η ΠΓΔτΜ προσφέρει στους Έλληνες 
επιχειρηματίες “γη και ύδωρ”

“Το αν κάποιος θα κάνει μία επίσκεψη στη γειτο-
νική χώρα για την ψυχαγωγία του ή τα ψώνια του, αυ-
τό επαφίεται στην επιθυμία ή όχι του καθενός» υπο-
στηρίζει από την πλευρά του ο Παναγιώτης Παπαδό-
πουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). «Μην ξεχνάμε ότι είναι γεί-
τονές μας, και ότι συμβάλλουν και αυτοί στην ελ-
ληνική οικονομία» μάς εξηγεί. «Φυσικά και μπο-
ρούμε να επισκεφθούμε μια γειτονική χώρα
όποτε το επιθυμούμε, αλλά αυτή η πρακτική εί-
ναι κάτι που εγώ δεν το επικροτώ. Προσωπικά,
επισκέπτομαι κατά περιόδους τη γείτονα, καθώς
δραστηριοποιούμεθα στην περιοχή και έχω συ-

ναντήσεις με πελάτες». Εκτός, όμως, από τους κατα-
ναλωτές που επισκέπτονται τη γειτονική χώρα ακόμα
και σε καθημερινή βάση, δεν είναι λίγοι και οι Μακε-
δόνες επιχειρηματίες που έχουν μεταφέρει την έδρα
τους στα Σκόπια. «Η φυγή των ελληνικών επιχει-
ρήσεων προς τους βόρειους γείτονές μας είναι
απόρροια του φορολογικού μας συστήματος»
υποστηρίζει ο κ. Γκουντενούδης. «Βέβαια, λίγες
φεύγουν προς την ΠΓΔτΜ – οι περισσότερες
έχουν φύγει προς τη Βουλγαρία. Όσο, πάντως,
συνεχίζεται αυτή η φορολόγηση, θα συνεχίζεται
και αυτό το φαινόμενο» καταλήγει ο δήμαρχος
Παιονίας. «Είμαι αντίθετος σ’ αυτήν την κίνηση
των συμπατριωτών μας. Δεν την επικροτώ σε
καμία περίπτωση» δηλώνει στην «Κ» ο Παναγιώτης
Παπαδόπουλος. «Από την άλλη μεριά, όμως, ο
Έλληνας επιχειρηματίας είναι αναγκασμένος να
κοιτάζει το συμφέρον του και όχι το συναίσθη-
μα». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ, υπάρχουν
δύο κατηγορίες επιχειρήσεων που μεταφέρουν την
έδρα τους στα Σκόπια: «Πρώτον, επιχειρήσεις με
οικονομικά προβλήματα, που ξανανοίγουν δί-
πλα, επειδή δεν μπορούν να ανοίξουν εδώ» μας
λέει, και καθρεφτίζει επιχειρηματίες που δεν μπο-
ρούν για παράδειγμα να πάρουν ενημερότητα για να
κάνουν έναρξη στην Ελλάδα. «Δεύτερον, επιχειρή-
σεις εντάσεως εργασίας ή επιχειρήσεις που μπο-
ρούν να μετακινηθούν εύκολα (π.χ. παροχής
υπηρεσιών), καθώς η ΠΓΔτΜ τούς προσφέρει
“γη και ύδωρ”». «Πολλές φορές μού έχουν γίνει
προτάσεις για να ανοίξω ένα εργοστάσιο στη γείτονα
με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (είναι χώρα προς ένταξη
στην ΕΕ, οπότε δικαιούται και αυτή ευρωπαϊκά κεφά-
λαια), με δωρεάν παραχώρηση χώρου, με φοροα-
παλλαγή για τα πέντε πρώτα χρόνια, με επιστροφή
ΦΠΑ για τα προϊόντα που εξάγω» και με ων ουκ έστι
αριθμός ακόμα παροχές. «Για εθνικούς, όμως, λό-
γους δε θα πρέπει να σκεφτόμαστε επ’ ουδενί τη
μετεγκατάστασή μας σε μια τέτοια χώρα, που μας
δημιουργεί τέτοια προβλήματα στα βόρεια σύνο-
ρά μας» υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

Σε μια περίοδο που οι σχέσεις μας με την ΠΓΔτΜ είναι τουλάχιστον τεταμένες και που η
κυβερνητική συνοχή έχει διαρραγεί εξαιτίας του θέματος της ονομασίας των γειτόνων
μας, πολλοί Μακεδόνες εξακολουθούν να επισκέπτονται σε καθημερινή σχεδόν βάση
τη γείτονα χώρα για να κάνουν τις αγορές τους και να ψυχαγωγηθούν.

#SOCIAL_KAZINO_SKOPIA_Karfitsa

«Η ονομασία είναι αναγκαίο όσο ποτέ νααλλάξει τώρα»
«Όσον αφορά το θέμα της ονομασίας, είναι κάτι μετο οποίο είμαι πέρα για πέρα αντίθετος: η Μακεδονίαείναι και θα είναι για πάντα ελληνική» τονίζει ο Πανα-γιώτης Παπαδόπουλος. «Δυστυχώς, από λάθη τουπαρελθόντος των πολιτικών μας έχει περάσει στησυνείδηση των υπολοίπων λαών ο χαρακτηρι-σμός του κρατιδίου ως Μακεδονία. Αυτά είναι λά-θη που κουβαλάμε από το παρελθόν» υποστηρίζει.Από την άλλη μεριά, «οι γείτονες θα επιζητούν πάν-τα τη δική μας αναγνώριση. Το ζητούμενο είναι οιδιμερείς σχέσεις» μάς εξηγεί. «Πιστεύω πως πρέπεινα δοθεί μια λύση στο θέμα που να εξυπηρετεί καιτις δύο χώρες. Καθώς και οι γείτονές μας θα πρέ-πει να αποκτήσουν όνομα και ταυτότητα, και εμείςνα κάνουμε αποδεκτό έναν όρο που να προσδιο-ρίζει μία χώρα που βρίσκεται στο βορρά της Μακε-δονίας. Χρειάζεται ένα όνομα με ένα γεωγραφικόπροσδιορισμό, ένα όνομα πολύ διαφορετικό απότο σημερινό. Τώρα, το αν αυτό θα είναι “ΒόρειαΜακεδονία” ή “Μακεδονία των Σκοπίων” ή οτι-δήποτε άλλο, αυτό είναι κάτι που θα το επιλέξουνοι πολιτικοί μας» θεωρεί ο κ. Παπαδόπουλος. «Πάν-τως, είναι κάτι που είναι αναγκαίο όσο ποτέ να αλ-λάξει τώρα, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα»,καθώς «η χώρα μας έχει ήδη πολλά εσωτερικάπροβλήματα, και δε βοηθάει στην επίλυσή τους ηύπαρξη και εξωτερικών προβλημάτων» δηλώνειστην «Κ» ο πρόεδρος του ΒΕΘ. «Σε διάφορα διεθνήφόρα η συμμετοχή των γειτόνων μας γίνεται με τοόνομα αυτό. Πολλές φορές, σε διάφορες δράσεις,έχουν προσκληθεί και δεν τους κάνουμε αποδε-κτούς (σ.σ. επειδή χρησιμοποιούν τη συνταγματι-κή τους ονομασία). Αυτό δεν είναι λειτουργικό,ούτε για αυτούς ούτε και για μας. Αν ήταν μια μα-κρινή χώρα, το πρόβλημα δε θα ήταν τόσο έντονο.Αλλά, επειδή ακριβώς είναι γείτονες, έχουμε πολ-λές κοινές δράσεις και συμμετοχές. Στο πρόγραμ-μα INTERREG της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γειτονι-κή χώρα περιγραφόταν από τους Ευρωπαίους σαν“Μακεδονία”. Χρειάστηκε να κάνουμε αλλαγή τουονόματος σε FYROM. Πρέπει, για να μπορούμε ναεκμεταλλευτούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους, ναλύσουμε το πρόβλημα της ονομασίας, για να μπο-ρέσουμε να λειτουργήσουμε ελεύθερα» καταλήγει.
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Από την 
Kλεοπάτρα
Σταματάκη

Ματιές στην πόλη…

Με μεγάλη προσέλευση κοινού από εθελοντικούς φορείς, τουςχώρους του πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης πραγματοποι-ήθηκε η εκδήλωση για τον εθελοντισμό που συνδιοργάνωσαν ηΧΑΝΘ και ο Σύλλογος Φίλων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχο-λής Θεσσαλονίκης. Στο έργο των δύο οργανισμών και στη συ-νεργασία τους αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της ΧΑΝΘ ΙωάννηςΣωσσίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αμερικανικής Γε-ωργικής Σχολής Γιώργος Βιλδιρίδης και ο πρόεδρος της ΣχολήςΠάνος Κανέλλης.
Κεντρικός ομιλητής της διοργάνωσης ήταν ο
ομότιμος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος του ΑΠΘ, Γιώργος Τσιάκαλος ο οποίος
επεσήμανε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν
προσφέρει 36.650.000 μερίδες φαγητού –
πολύ περισσότερες από τις 550.000 μερίδες
του κράτους- στις 810.000 προσφύγων που
πέρασαν και έμειναν στη χώρα κατά μέσο
όρο σε 15 μέρες και  πρόσθεσε ότι ο εθελον-
τισμός είναι μια πράξη ευθύνης και αλλη-
λεγγύης. 
Ειδική προσκεκλημένη ήταν η πρόεδρος
του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο
Παρίσι και επικεφαλής της Action Aid Hel-
las Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και η  αναπλη-
ρώτρια πρέσβειρα των ΗΠΑ Suzanne
Lawrence, παρουσία και της γενικής προ-
ξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Rebecca
Fong και οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Γιάν-
νης Μπουτάρης και Πυλαίας - Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτετζίδης που επεσήμαναν τη
σημασία του εθελοντισμού στην καθημε-
ρινή ζωή και στα κοινά.

«Εθελοντισμός και

αξίες Ζωής»  

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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Frink!: Η εφαρμογή που σου
χαρίζει δωρεάν ποτά!

Μια δωρεάν εφαρμογή σου χαρίζει κάθε βράδυ ένα ποτό για να ανα-
καλύψεις καινούρια «στέκια» και να απολαμβάνεις το ποτό σου χω-
ρίς να πληρώνεις. Το Frink! αποτελείται από μια ομάδα 11 νέων αν-
θρώπων, που πολλοί από αυτούς, αξιοποιούν τις σπουδές τους,
αναλαμβάνοντας τον κατάλληλο τομέα της εφαρμογής. Η ιδέα της
εφαρμογής ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και λειτούργησε δοκιμα-
στικά το  καλοκαίρι. Από τον Οκτώβριο η εφαρμογή ξεκίνησε να λει-
τουργεί με γρήγορους ρυθμούς στην Αθήνα, όπου ζουν και οι δημι-
ουργοί της. Εδώ και δυο εβδομάδες και οι Θεσσαλονικείς έχουν την
ευκαιρία να κατεβάσουν τη συγκεκριμένη  εφαρμογή στο κινητό
τους και να επισκεφτούν καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια, απολαμ-
βάνοντας δωρεάν το ποτό τους. 

Η Ελένη Φουρέιρα 
live στο Μarkiz 

Η γνωστή τραγουδίστρια με τις επιτυχίες της ανέ-
βασε τον παλμό της διασκέδασης σε μια αξέχαστη
βραδιά, όπου οι θαυμαστές της είχαν την ευκαιρία
να την απολαύσουν σε μια… εκρηκτική, όπως πάν-
τα, εμφάνιση. Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 η Ελένη
Φουρέιρα έκανε τους θαμώνες του Markiz να χορέ-
ψουν στους ρυθμούς της σε ένα ξεσηκωτικό live,
αναμενόμενο για όσους ξέρουν τις ερμηνευτικές
και χορευτικές δυνατότητες και ικανότητες που
διαθέτει. 
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Ο  δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Γιάννης Μπουτάρης και ο πρόεδρος

της ΧΑΝΘ Ιωάννης Σωσσίδης..

Γιώργος Βιλδιρίδης, Γιώργος Τσιάκαλος, Ιωάννης  Σωσσίδης...

Στράτος Σιμόπουλος, Σάββας Κάλφας, 
Μαριάννα Βιλδιρίδη, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη 

της action aid, Γιώργος Βιλδιρίδης..

Απίθανος… λουλουδοπόλεμος στο Suite Live Stage !
«Έπνιξαν» τον Θέμη Αδαμαντίδη με άνθη και αγάπη ! Ένα πραγματικό... πανδαιμόνιο ρίψης λουλουδιών  στις τελευταίες εμ-
φανίσεις του  Θέμη Αδαμαντίδη  στο  επιτυχημένο πρόγραμμα του Suite Live Stage. Τα λουλούδια άρχισαν να… πέφτουν
βροχή, όταν ένας θαμώνας του κέντρου, κάλεσε τον τραγουδιστή στο τραπέζι του. Ο έμπειρος τραγουδιστής, βλέποντας την
κατάσταση και τον λουλουδοπόλεμο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κάθισε για μισή ώρα στο τραπέζι και συνέχιζε να ερμη-
νεύει αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, με αποτέλεσμα να ''πνιγεί '' κυριολεκτικά  στα λουλούδια.
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AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

  
    

«Πάμε παντού», λοιπόν, με τη νέα 1000άρα
Honda, που επέστρεψε με πολλές καινοτομίες
και έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα. Η νέα μοτο-
σικλέτα, που δοκιμάσαμε σε άσφαλτο και χώμα,
έχει 32 καταχωρημένες ευρεσιτεχνίες, τέλεια
ισορροπία στον ανώμαλο δρόμο, ενώ το ταξίδι
με τουριστική διάθεση είναι απόλαυση. Ο χα-
ρακτηριστικός ήχος του κινητήρα σε προδιαθέ-
τει για «παιχνίδια», αρκεί ο αναβάτης να ξέρει τι
κάνει. Η εξαιρετική γραμμική απόδοση είναι
από τα ατού της μοτοσικλέτας, που αποδίδει 95
ίππους στις 7.500 στροφές και 98 NM/ 6.000
σαλ. Ο εν σειρά δικύλινδρος κινητήρας 998 cc της CRF 1000L
Africa Twin βασίζεται στις αγωνιστικές CRF 250R/450R της
Honda, υιοθετώντας την ίδια τετραβάλβιδη σχεδίαση κεφαλής
Unicam για συμπαγείς συνολικές διαστάσεις. 

Η αρχή του Ιάπωνα στη Honda είναι: Εάν δημιουργήσεις ένα
προϊόν ανώτερης ποιότητας, οι άνθρωποι θα το αγοράσουν.

Και όπως φαίνεται, η νέα Honda βαδίζει ολοταχώς προς την
επιτυχία. Εκτός από την έκδοση με το 6άρι κιβώτιο, υπάρχει και
μια άλλη έκδοση με ABS και το πρωτοποριακό σύστημα DCT.
Όταν οδηγήσετε τη Honda με το σύστημα DCT, θα την αγαπήσετε.
Η μοναδική έκδοση DCT (Dual Clutch Transmission) περιλαμ-
βάνει το στάνταρ manual mode (χειροκίνητη λειτουργία) –που
επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει σχέσεις από το αριστερό γκριπ–
και δύο automatic modes (αυτόματες λειτουργίες). Το D mode
προσφέρει την καλύτερη ισορροπία οικονομίας καυσίμου και
άνεσης στο ταξίδι, ενώ το S mode έχει αναβαθμιστεί με σκοπό τις
ανώτερες σπορ επιδόσεις, με τρία διαφορετικά μοτίβα αλλαγών.
Οδηγώντας τη νέα Honda Africa Twin

Οδηγήσαμε και τις δύο εκδόσεις. Αυτή με το manual και το
6άρι κιβώτιο, αλλά και την άλλη έκδοση με ABS και το πρωτοπο-
ριακό σύστημα DCT. Αυτή απευθύνεται στη νέα γενιά που ψά-

χνει, εκτός από την ασφάλεια, και
την απόλαυση στην οδήγηση. Κά-
ποιοι συνάδελφοι –έμπειροι στους
δύο τροχούς– από την πρώτη στιγμή
που την οδήγησαν πήγαιναν «αέρα».
Και στην άσφαλτο και στο χώμα. Κά-
ποιοι άλλοι απόλαυσαν μια όμορφη
βόλτα με τη νέα μοτοσικλέτα. Ο έμ-
πειρος σε διοργανώσεις μεγάλων
ταξιδιών, και όχι μόνο, Ηλίας Αντω-
νόπουλος, από την Andeli Moto-
touring, ανέλαβε να «οδηγήσει» τα

γκρουπ των δημοσιογράφων σε όμορφες διαδρομές.
Η μοτοσικλέτα έχει εξαιρετική γραμμική απόδοση. Είναι, άλ-

λωστε, ένα από τα ατού της μοτοσικλέτας.
Νέα τεχνολογία

Το DCT είναι ρυθμισμένο, ώστε να λειτουργεί σε περιβάλλον
off-road, κάτι που αναβαθμίζεται με το μπουτόν G. Πιέζοντας το
μπουτόν G σε οποιοδήποτε πρόγραμμα οδήγησης, μεταβάλλεται
ο έλεγχος του συμπλέκτη για να επιτυγχάνεται πιο άμεση μετάδο-
ση κίνησης. Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει από τέσσερα επίπεδα
ελέγχου για το Honda Selectable Torque Control (HSTC): Level
1, 2 & 3 και off. Ο βαθμός ηλεκτρονικού ελέγχου από το σύστημα
μειώνεται όσο τα επίπεδα αυξάνονται, επιτρέποντας αυξημένη
ολίσθηση του πίσω τροχού και, με το πίσω ABS κλειστό, ελευθε-
ρία για πλήρες μπλοκάρισμα του πίσω τροχού. Μπορεί οι πατρο-
παράδοτοι αναβάτες να προτιμούν την έκδοση με το κιβώτιο τα-
χυτήτων, αλλά θυμηθείτε ότι η έκδοση με το DCT είναι το μέλλον
στη μοτοσικλέτα.
Οι τιμές

Η έκδοση αυτή με το ABS και το DCT κοστίζει 15.990 ευρώ,
ενώ η έκδοση με το ελαφρύ, εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο κοστίζει
13.990 ευρώ. 

Μεγάλη «βουτιά» 
στις πωλήσεις Ι.Χ.
τον Φεβρουάριο 

Όταν μια κυβέρνηση δεν έχει
συγκεκριμένους στόχους, όταν οι
κάτοικοι αυτής της χώρας δεν ξέρουν
το αύριο, όταν υπάρχει κλίμα
αβεβαιότητας και ανησυχίας, είναι
λογικό να μη λειτουργεί σωστά το
σύστημα. Τον Φεβρουάριο οι πωλήσεις
στα αυτοκίνητα έκαναν μεγάλη
«βουτιά». Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του
ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων
επιβατικών τον Φεβρουάριο του 2016
ήταν μειωμένες κατά -32,4%, ως προς
τον Φεβρουάριο του 2015.
Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην
παράταση του μέτρου της απόσυρσης
έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τουλάχιστον
8.000 υποψήφιους αγοραστές.
Πρόκειται για πελάτες που, ενώ
απέκτησαν εμπρόθεσμα δικαίωμα
έκπτωσης απόσυρσης, δεν κατάφεραν
να εξαργυρώσουν αυτή την απαλλαγή
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς
τα αυτοκίνητα που παρήγγειλαν
αφίχθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου.
Ανάλογες συνέπειες έχουν προκύψει
και στα σχετιζόμενα δημοσιονομικά
έσοδα, καθώς εκτιμάται ότι ήδη, κατά
το πρώτο δίμηνο του έτους, η
υστέρηση των εσόδων από τέλος
ταξινόμησης και ΦΠΑ των
καινούργιων αυτοκινήτων υπερβαίνει
τα 25 εκατ. ευρώ.

Fitzgerald: 
Από τη Lamborghini
στην Genesis
Τον Manfred
Fitzgerald τον
είχαμε γνωρίσει
ως brand και
design director
της
Lamborghini.
Τώρα ο
Fitzgerald
ανέλαβε τη
μάρκα Genesis, που στοχεύει στην
παγκόσμια αγορά πολυτελών
αυτοκινήτων. Και μια που ο στόχος
της Genesis είναι η πολυτέλεια, στο
«τιμόνι» της εταιρείας τοποθέτησε μια
εξέχουσα προσωπικότητα που
μετέτρεψε τη Lamborghini σε μάρκα
πολυτελών οχημάτων. Η Hyundai
Motor ανέθεσε στον Fitzgerald τη
διοίκηση της μάρκας Genesis. Με έδρα
τα κεντρικά γραφεία της Hyundai
Motor στη Σεούλ, ο κ. Fitzgerald θα
είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και
την εκτέλεση των στρατηγικών της
μάρκας Genesis, ως senior vice
president. Με σκοπό η μάρκα να
κερδίσει μια ισχυρή θέση στην
παγκόσμια αγορά πολυτελών
αυτοκινήτων, θα διαδραματίσει έναν
κεντρικό ρόλο στη στρατηγική, στο
marketing και σε άλλες επιχειρησιακές
λειτουργίες της μάρκας Genesis. 

«Αμαζόνες» 
με ιστορικά 
αυτοκίνητα

Αύριο, 20 Μαρτίου 2016, διοργανώνεται από τη
ΦΙΛΠΑ το Ράλι «Αμαζών», μια εκδήλωση απευθυνόμε-
νη σε κυρίες και δεσποινίδες του παλαιού αυτοκινήτου. 

«Aμαζόνες» ήταν οι πολεμίστριες που, κατά τη μυθο-
λογία, κατάγονταν από τον θεό του πολέμου, Άρη, και
τη νύμφη Αρμονία. Στην εκδήλωση παίρνουν μέρος
οχήματα-αντίκες, ηλικίας από 35 έως 80 ετών, τα οποία

θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Ν. Φιλαδέλφειας
στις 10:00. Οι «αμαζόνες» θα διαγωνιστούν σε δοκιμα-
σίες ακριβείας, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν οι
νικήτριες.

Οι συμμετέχοντες θα αποτελούνται εκτός από αμι-
γώς γυναικεία πληρώματα και από μεικτά, με την προ-
ϋπόθεση ότι το όχημα θα οδηγείται από γυναίκα. 

HONDA CRF 1000L Africa Twin

Test drive από τον
συντάκτη του «Π»,

Πέρη ΧαλάτσηGo 
anywhere
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ΕΛΠΙΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Φοιτήτρια ιατρικής με 
αναλογίες μοντέλου!

Η  Ελπίδα είναι μια νέα  φοιτήτρια 25 ετών τελειόφοιτη στο τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας, όπου σπούδασε με... υποτρο-
φία. Ασχολείται παράλληλα με το modeling συμμετέχοντας σε φωτο-
γραφήσεις, επιδείξεις, ενώ διακρίθηκε και στα Καλλιστεία Β. Ελλάδος
2016! Μιλάει αγγλικά,γερμανικά και βουλγαρικά και έχει ασχοληθεί
έξι χρόνια με σκληρό πρωταθλητισμό (κωπηλασία). Η καταγωγή  και οι
ρίζες της είναι... Σουλιώτικες και Κρητικές και ως χαρακτήρας είναι
άτομο θετικό και χαμογελαστό, αλλά επίσης... ατίθαση και δυναμική,
μιας και η ελευθερία και το πάθος είναι οι  λέξεις που την χαρακτηρι-
ζουν σε όλους τους τομείς της ζωής της. Πιστεύει στις φιλίες, ενώ όσον
αφορά  τις προσωπικές σχέσεις  θεωρεί πως μέσα σε μια σχέση πρέπει
να συνδυάζεται η ελευθερία με τις σωστές αρχές τις οποίες παίρνει κα-
νείς από την οικογένειά του και  το μορφωτικό του επίπεδο.

Μιλάει αγ-
γλικά,γερμανικά

και βουλγαρικά και
έχει ασχοληθεί έξι χρό-
νια με σκληρό πρωτα-

θλητισμό
(κωπηλασία)



Ο Σταύρος Κοντονής έχει αντιληφθεί ότι βρίσκεται εν
μέσω μιας σκληρής διαμάχης και επεδίωξε συναντήσεις
με εκπροσώπους της Λίγκας, αλλά και με τους τέσσερις
«μεγάλους» μεγαλομετόχους, Ιβάν Σαββίδη, Βαγγέλη
Μαρινάκη, Δημήτρη Μελισσανίδη και Γιάννη Αλαφού-
ζο. Προς το παρών οι συγκεκριμένες συναντήσεις έχουν
τοποθετηθεί μελλοντικά, με τη δεύτερη συγκεκριμένα να
φαίνεται πως θα αργήσει, αφού δεν έχουν ωριμάσει οι
συνθήκες για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι ιδιοκτήτες
των ισχυρότερων ομάδων της χώρας. Βέβαια στην ατζέν-
τα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται μόνο το ζήτημα της πά-
ταξης της διαφθοράς, αφού το γηπεδικό έχει ανέβει πολύ
ψηλά, κάτι που έδειξαν και οι πρόσφατες εξελίξεις. Στε-
λέχη της ΠΑΕ πραγματοποίησαν συναντήσεις με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς της μελλοντικής διαχείρισης
του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, το σημείο όπου η
διοίκηση του «Δικεφάλου» στοχεύει ως τον χώρο που θα
στεγάσει το νέο γήπεδο. 
Σίγασαν τα πυρά

Η ηρεμία ήρθε μετά την καταιγίδα από ό,τι φάνηκε
στο χώρο του ποδοσφαίρου, αφού μετά τον καταιγισμό
των εξελίξεων που υπήρξαν την προηγούμενη εβδομά-
δα, η κατάσταση δείχνει να αμβλύνθηκε έστω και προσω-

ρινά τις τελευταίες ημέρες. Ο υφυπουργός
Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής έδειξε
πως θέλει να λυθεί η διαμάχη όσο το
δυνατόν γρηγορότερα γίνεται όμως αυ-
τό αποδεικνύεται ότι δεν θα είναι εύκο-
λο. Η χθεσινή συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με-
ταξύ του υφυπουργού και της διοίκησης της διοργανώ-
τριας αρχής του πρωταθλήματος αναβλήθηκε. Το ζήτημα
που τέθηκε περί συνέχισης του Κυπέλλου Ελλάδος, προ-
κάλεσε τις ευρύτατες αντιδράσεις ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Πανα-
θηναϊκού, με αποτέλεσμα υπό τις πιέσεις αυτές ο πρό-
εδρος της Σούπερ Λίγκα Γιώργος Μποροβήλος να ζητή-
σει την αναβολή της συνάντησης. Όμως το ζήτημα του
Κυπέλλου έχει ακόμα πολλά επεισόδια, καθώς εκκρεμεί
στο ΣτΕ η προσφυγή της ΕΠΟ με σκοπό τη συνέχιση της
διοργάνωσης. Η Ομοσπονδία ζητά από το ανώτατο ακυ-
ρωτικό δικαστήριο της χώρας να ακυρωθεί η απόφαση
του υφυπουργού για ματαίωση της διοργάνωσης, αφού
σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΠΟ κάτι τέτοιο καταστρα-
τηγεί το αυτοδιοίκητο της. Η κομβική ημερομηνία θα εί-
ναι η 29η Μαρτίου, οπότε και έχει οριστεί η δικάσιμος.
Σε περίπτωση δικαίωσης της ΕΠΟ αναμένονται ραγδαίες
εξελίξεις, αφού αναμένεται τι θα αποφασίσει ο Σταύρος

Κοντονής, αλλά
και πως αντιδρά-
σει η συμμαχία
Π Α Ο Κ - Π Α Ο -
ΑΕΚ. Σε περί-
πτωση δικαίωση
Κοντονή, θεωρεί-
ται δεδομένο ότι η

ΕΠΟ θα φτάσει μέ-
χρι και τη FIFA προ-

κειμένου να πετύχει
τη συνέχιση του Κυπέλ-

λου Ελλάδος.
Έριδες γηπέδου 

Στο άκουσμα των προθέσεων
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περί δημιουργίας γηπέδου

στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου οι εξελί-
ξεις αποδείχθηκαν κάτι παραπάνω από ραγδαίες. Το
φως της δημοσιότητας είδαν ανακοινώσεις επί ανακοι-
νώσεων και δηλώσεις επί δηλώσεων. Την αρχή έκαναν
οι Οικολόγοι και ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης
που αντιτάχθηκαν στην προοπτική να υπάρξει οικοδόμη-
ση στην περιοχή, εμμένοντας στην επιλογή τα πρώην
στρατόπεδα να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου. Τη
σκυτάλη του «ΟΧΙ» πήρε με τη σειρά του και ο δήμος Παύ-
λου Μελά, που στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου την περασμένη Τετάρτη, υπήρξε σχεδόν ομόφωνη
απόφαση με ψήφισμα όπου 36 εκ των 38 παρόντων δη-
μοτικών συμβούλων αντιτάχθηκαν σε πιθανή οικοδόμη-
ση εντός του πρώην στρατοπέδου. Από την άλλη πλευρά
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει καλλιεργήσει ένα καλό
κλίμα όσον αφορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το
Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο οι εκπρόσωποι ζήτη-
σαν να υπάρξει σαφές πλάνο από την ΠΑΕ προκειμένου
να δρομολογηθούν εξελίξεις. Ο τελευταίος κρίκος της
αλυσίδας των εμπλεκόμενων είναι η Μητρόπολη Νεαπό-

Karfitsa_#AΘΛΗΤΙΚΑ

Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά αυτά που απασχολούν τις τελευταίες εβδομά-
δες των ΠΑΟΚ αφού η απόλυση του Ίγκορ Τούντορ και ο ερχομός του Βλάν-
ταν Ίβιτς φαίνεται πως έχει φέρει κάποια ηρεμία στην ομάδα, ιδιαίτερα μετά
και την εμφατική νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού. Σε εξέλιξη όμως
βρίσκεται η διαμάχη που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού έχει
περάσει μόλις μία εβδομάδα από το εξώδικο του Ιβάν Σαββίδη προς την ΠΑΕ
Ολυμπιακός για τις αχαρακτήριστες εκφράσεις που είχαν χρησιμοποιήσει κύ-
κλοι των «ερυθρόλευκων» αναφερόμενοι στον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ. 

Ανοιχτά τρία μέτωπα

Η ηρεμία 
ήρθε μετά την καταιγίδα

από ό,τι φάνηκε στο χώρο
του ποδοσφαίρου, αφού
μετά τον καταιγισμό των
εξελίξεων που υπήρξαν

την προηγούμενη 
εβδομάδα, η κατάσταση
δείχνει να αμβλύνθηκε
έστω και προσωρινά τις 

τελευταίες ημέρες

30 | 19 Μαρτίου 2016



λεως και Σταυρουπόλεως, στο χώρο της οποίας έγινε
χθες η συνάντηση των φορέων που αφορά το ζήτημα
του γηπέδου του ΠΑΟΚ στο πρώην στρατόπεδο. Άλ-
λωστε ο μητροπολίτης Βαρνάβας ήταν αυτός που ορ-
γάνωσε τη συνάντηση θέλοντας η Εκκλησία να έχει
λόγο σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Η Μητρόπολη μάλιστα
μπορεί να γνωμοδοτεί  στο τι μέλει γενέσθαι για τα του
γηπέδου, αφού εντός του χώρου του πρώην στρατοπέ-
δου υπάρχει ναός χτισμένος προ 50ετίας που πριν δέ-
κα χρόνια επισκευάσθηκε με έξοδα της Μητρόπολης.
Ώρα Καλλονής

Οπαδός του ρητού «ομάδα που κερδίζει δεν αλλά-
ζει φαίνεται πως είναι ο Βλάνταν Ίβιτς και πώς θα μπο-
ρούσε να κάνει διαφορετικά άλλωστε όταν προέρχεται
από μια εμφατική νίκη με 0-3 μέσα στη δύσκολη έδρα
του Αγρινίου επί του Παναιτωλικού. Η νίκη αύριο
(17.15-Novasports 2)απέναντι στην ουραγό και υπο-
βιβασμένη από ό,τι φαίνεται Καλλονή είναι μονόδρο-
μος και η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» δεν αναμένεται
να έχει μεγάλες αλλαγές. Οι τραυματίες που αυτήν την
περίοδο ήταν πάρα πολλοί, δεν έχουν καταφέρει να
επιστρέψουν στη δράση, με εξαίρεση τον Γκάρι Ρον-
τρίγκεζ, που ναι μεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του,
αλλά δεν είναι έτοιμος για την ενδεκάδα παρόλο που
θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα. Ο
Κίτσιου που έχει συμπληρώσει τον αριθμό καρτών θα
λείψει από το αυριανό παιχνίδι, με τον Σκόνδρα να
παίρνει τη θέση του. Από εκεί και πέρα ο Μάρκος Βελ-
λίδης διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, ο Λέ-
οβατς που έκανε καλό παιχνίδι στο Αγρίνιο θα βρί-
σκεται αριστερά, ενώ Τζαβέλλας και Βίτορ θα καταλά-
βουν τις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Τζιόλης,
Χαρίσης και Κάτσε θα αποτελέσουν την τριάδα του
κέντρου, ενώ ο Αθανασιάδης που επέστρεψε στα γκολ
το περασμένο Σάββατο θα βρίσκεται στην επιθετική
αιχμή, έχοντας δίπλα του τον Πέλκα και τον Μυστακί-
δη. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Σ’ όλα τα εγχειρίδια οργάνωσης των ΠΑΕ
αφιερώνονται πολλές σελίδες στο θέμα
των υλικοτεχνικών υποδομών. Δηλαδή
γήπεδο, βοηθητικά, ξενώνες κ.λ.π. Για όλα
τα σοβαρά οργανωμένα ποδοσφαιρικά
κλαμπ της Ευρώπης οι υλικοτεχνικές υπο-
δομές αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της
λειτουργίας της ΠΑΕ. Συγχρόνως αποτε-
λούν τη βάση πάνω στην οποία πατάει η
ανάπτυξη τους. Στην Ελλάδα του δώσε
υμίν σήμερον, κάτι τέτοια είναι ψιλά γράμ-
ματα για τις περισσότερες επαγγελματικές
ομάδες, οι οποίες πιστεύουν ότι όλα αρχί-
ζουν και τελειώνουν από τα χρήματα που
θα εξασφαλίσουν από το τηλεοπτικό συμ-
βόλαιο και τη κεντρική χορηγία της φανέ-
λας.  Ο Ιβάν Σαββίδης, διοικητικός παρά-
γοντας που είναι αυτόφωτος οικονομικά
δεν μπορεί να μπει σ’ αυτή τη λογική. Αντι-
θέτως. Οραματίζεται έναν ΠΑΟΚ ισχυρό,
που θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγά-
λα κλαμπ της Ευρώπης, που θα ξοδεύει
χρήματα για το αγωνιστικό αλλά θα έχει
δημιουργήσει και τα εργαλεία εκείνα που
θα του φέρνουν έσοδα. Ορθολογική σκέ-
ψη, καθώς η διοικητική λογική τού να κα-
λύπτει ο ιδιοκτήτης τις ζημίες ανήκει μόνο
στο μυαλό κάποιων που δεν έχουν πάρει
μυρουδιά για την κοσμογονία εξελίξεων
που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Ιβάν Σαββίδης λοιπόν, σχεδίασε πριν
από τρία χρόνια το project του Αθλητι-
κού Κέντρου της Θέρμης το οποίο για
άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το ακύ-
ρωσε. Το νέο του μεγαλεπήβολο σχέδιο
αφορά την αξιοποίηση της έκτασης των
700 περίπου στρεμμάτων στην οποία φι-
λοξενούνταν το τέως Στρατόπεδο «Κατρα-
τάσιου». Σύμφωνα με την πρόταση που
έχει καταθέσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο υπουρ-
γείο Εθνικής Αμυνας, στοχεύει να κατα-
σκευάσει ποδοσφαιρικό γήπεδο 30.000
θέσεων, βοηθητικά γήπεδα, ξενώνες, θε-
ματικά πάρκα και ξενοδοχείο πέντε αστέ-
ρων. Η επένδυση θα φτάσει στα 170 εκ.
ευρώ και σ’ αυτήν θα συμμετάσχει κατά
60% ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κατά
25% ο εταιρεία ενέργειας από τη Ρωσία
και το 15% θα εξασφαλισθεί από το ΕΣΠΑ.

Το επενδυτικό σχέδιο του κ. Σαββίδη εί-
ναι εξαιρετικό καθώς σ’ αυτό «παντρεύε-
ται» η αγωνιστική ισχυροποίηση του ΠΑ-
ΟΚ και το επιχειρηματικό κέρδος. Ενας
σχεδιασμός που θα κάνει ελκυστική την
ΠΑΕ, θα της δώσει υπεραξία και θα τη βά-
λει σε νέο επίπεδο. Κι το τελευταίο δεν θα
πρέπει να περνάει απαρατήρητο.  

του Βασίλη
Μάστορα

Το ευφυές σχέδιο 
του Ιβάν Σαββίδη  
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Δοκιμασία στη Λεωφόρο !
Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα ο Ηρακλής προκειμένου να αγωνιστεί απόψε με τον Ηρακλή στο «Απόστολος
Νικολαΐδης» με τον Παναθηναϊκό(19.30-Novasports 1). Για τους «Κυανόλευκους» το στοίχημα της παρα-
μονής έχει κερδηθεί και πλέον αυτό που απομένει είναι η συλλογή όσων περισσότερων βαθμών και το κα-
λύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει
στον τιμωρημένο Περόνε, στους τραυματίες Μπαρτολίνι και Λουκίνα και τους Πασά και Λάζαρ που λείπουν
εδώ και καιρό. Ο τεχνικός του «Γηραιού» επέλεξε για τη σημερινή αναμέτρηση τους Χουάντερσον, Περνίς,
Ζιαμπάρη, Καρασαλίδη, Καραγκούνη, Μπουκουβάλα, Σαραμαντά, Στάμου, Πουρτουλίδη, Ιντζόγλου, Ζαμ-
πάζη, Κυριακίδη, Ρομάνο, Μοντέιρο, Λεοζίνιο, Τσιλιανίδη, Μπουλούτ, Βέλλιο, Κάσσο και Τσότρα.
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Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
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