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Σε μία εποχή έντονων αναταράξεων στο πολιτικό σύ-
στημα, στην οικονομία και στην κοινωνία, εύλογα γεν-
νάται το ερώτημα γιατί ένας πολίτης, φορτωμένος με όλα
τα βάρη της καθημερινής επιβίωσης, να ασχοληθεί με το
συνέδριο ενός πολιτικού κόμματος. Το 10ο Τακτικό Συ-
νέδριο της Νέας Δημοκρατίας διεξάγεται σε μία περίοδο
κρίσης –που έχει ξεφύγει από τα στενά τραπεζικά όρια
και τη μακροοικονομία–, με την «πρώτη φορά Αριστερά»
κυβέρνηση να έχει διαψεύσει τις προσδοκίες που, χάρη
στον άκρατο λαϊκισμό, γέννησε. Το ζητούμενο, λοι-

πόν, είναι από τις διεργασίες που θα λάβουν χώρα να μην προκύψει απλά και
μόνο μία αλλαγή καταστατικού και κάποιων προσώπων, αλλά να σταλεί ένα
μήνυμα αισιοδοξίας. Να αντιληφθεί δηλαδή ο πολίτης ότι η Ελλάδα της δη-
μιουργίας και της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της αλληλεγγύης, δεν εί-
ναι ένα άπιαστο όνειρο, αλλά ένα όραμα που μπορεί να υλοποιηθεί.

Ο πολιτικός χρόνος κυλά πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα, με απρόβλεπτες –
πολλές φορές– εξελίξεις και τη συγκυρία να μην είναι ευνοϊκή για την πατρίδα μας.
Αυτή, όμως, η συγκυρία επιβάλλει να δουλέψουμε σκληρά και να επαναφέρουμε την
πατρίδα μας στις ράγες ευημερίας. Το στοίχημα δεν είναι εύκολο, πρέπει όμως να
κερδηθεί. Η αθρόα συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας
έδειξε πως η φιλελεύθερη παράταξη, παρά τις πληγές της, διατηρεί ισχυρές και βα-
θιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Ο νέος πρόεδρος, Κυριάκος Μητσοτάκης, από
την πρώτη στιγμή σήκωσε τα μανίκια και έδειξε αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά
και να προχωρήσει στις τομές που χρειάζονται το κόμμα και η χώρα. Η Νέα Δημο-
κρατία οφείλει να «τριφτεί» με την κοινωνία, να αφουγκραστεί όλα όσα λένε
οι πολίτες, που νιώθουν απογοητευμένοι από τις «χαμηλές πτήσεις» της κυ-
βέρνησης Τσίπρα. «Φύγετε» είναι το σύνθημα που ακούγεται όλο και πιο συ-
χνά από τα στελέχη της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, ένα σύνθημα όμως
που δεν είναι αρκετό, με έναν κυκεώνα μέτρων λιτότητας μπροστά μας, με το
προσφυγικό-μεταναστευτικό να έχει μετατραπεί σε βραδυφλεγή βόμβα, με τη
γείτονα Τουρκία να εξάγει την εσωτερική της κρίση με τους γνωστούς... τσαμ-
πουκάδες στο Αιγαίο και τους συμμάχους-εταίρους μας να δυσκολεύονται
ακόμη και στο να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τριάντα επτά χρόνια μετά το ιστο-
ρικό Συνέδριο της Χαλκιδικής, όπου η βαριά σκιά του Εθνάρχη, Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή, απλωνόταν πάνω από την Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να κάνει δύο
πράγματα: Πρώτον, να καταθέσει εναλλακτική πρόταση εξουσίας – όχι με υποσχέ-
σεις που δεν μπορούν να τηρηθούν και πλέον αηδιάζουν τους πολίτες. Δεύτερον, να
πείσει την κοινωνία πως με αυτές τις πολιτικές –υπέρ της επιχειρηματικότητας, της
περιστολής της κρατικής σπατάλης, της διαφάνειας και των στοχευμένων κοινωνι-
κών παροχών, του κράτους δικαίου, του ανοίγματος των αγορών, της μείωσης των
φόρων– μπορεί να δώσει «οξυγόνο για την Ελλάδα μας».
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Όσοι ξέρουν από εκλογές κυβερνά-
νε... καλά ε;#syriza #Νεα_Μετρα

"Λογικά" όσοι δεν ξέρουν από εκλο-
γές, τα πηγαίνουν καλύτερα στις κυ-
βερνήσεις; #tsipras #kyriakos

Ούτε εκλογές, ούτε δημοψήφισμα;
#syriza #Γεροβασίλη Xάλασε και η...
αριστερά (τους)!

Για να κάνει κόμμα η Ζωή, εκλογές
έρχονται... τελεία ή μάλλον κόμμα, η
"Τελεία" είναι του Γκλέτσου που πο-
λύ τη γουστάρει, όπως έχει ομολογή-
σει ο ίδιος και μια σύμπραξη τη βλέ-
πω να έρχεται #kalpes

Oι υπερδραστήριοι βουλευτές της
περιφερείας - όλων των κομμάτων -
στέλνουν βροχή στα ΜΜΕ δηλώσεις
και φωτογραφίες Ε εκλογές έρχονται
και θα το σηκώσουν κι αυτόν τον...
σταυρό (των προέδρων τους)

Καιρό έχω να ακούσω για τη φορο-
λογική... συνείδηση του
Έλληνα!#ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
#ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Να δεις που έχουν μπερδέψει το
προσφυγικό και με το… τουριστικό!
(αφήνω το... επενδυτικό γιατί το...
έκαψαν νωρίς) #ακτή_θερμαικού

Βρε λες; Να βγάζουν εκπροσώπους
οι... ψηφοφόροι κι όχι οι πρόεδροι
και οι "αυλές" τους; #ΟΝΝΕΔ 
#kyriakos

Με την παραίτηση Παπαμιμίκου πε-
ρίμενα περισσότερη στήριξη από
τους πολιτικούς τους φίλους, τους
οποίους πολύ συχνά επικαλούνταν
οι εχθροί του! Μάλλον έχω μεγάλη...
φαντασία!

Όταν φεύγεις από την πολιτική γυρ-
νάς στη δουλειά σου, ε;
#ΔΕΙΞΕ_MOY_TA_EΝΣΗΜΑ

Τι άλλο θα πουν μερικοί μερικοί;
Ακους εκεί να ψιθυρίζουν δεξιά

και... δεξιά ότι οι εκλογες ήταν σικέ
επί χρόνια και κατέβαιναν υποψήφι-
οι όσοι και οι... θέσεις! Τι άλλο θα
πουν;;;

Η ιστορία πώς θα καταγράψει αυτή
την κυβέρνηση; πχ κυβέρνηση του
βουνού ή κυβέρνηση του... αέρα;

Διώχνει μερικούς για να μαζέψει πε-
ρισσότερους! Λογικό #kyriakos

Να δεις που ο τυχερός αριθμός του
είναι το 17 (Tώρα και σε μήνες...
διαπραγμάτευσης)#OpenProject 
Eurogroup #Νεα_Μετρα 
Χαρδουβελη και το email του...

Δεν λες πάλι καλά, που είναι μόνο
24% ; Ικανό τον είχα και για μεγαλύ-
τερο... ποσοστό! #ΦΠΑ

Οι φιλάνθρωποι σταρ, μόνο για λί-
γες ώρες έρχονται στη ρημαγμένη
Ελλάδα; #ΠΑΠΑΣ #ΤΖΟΛΙ 
#ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αν επιστρέψει στην Αθήνα ο κ. Επί-
τροπος για το προσφυγικό (οι Ευρω-
παίοι και ο... Τσίπρας ήξεραν πώς να
μας κλείσουν το στόμα) τότε κάτι θα
αλλάζει προς το καλύτερο στη χώ-
ρα... #εχω_μύτη_εγω

Εκατό κάτοικοι ενός χωριού μη-
νύουν την κυβέρνηση της αριστε-
ράς... #ΕΙΔΟΜΕΝΗ Κι άργησαν...

Τσίπρας, Καμμένος πήγαν από ελλη-
νοσκοπιανά και δεν το θυμάμαι;
#ΣΥΝΟΡΑ

Οι φαντάροι λόγω hot spot έμαθαν
από σκηνές (αντίσκηνα) και οι
υπουργοί από σκηνές (τηλεοπτικές)
#kammenos #toskas #polakis
#mouzalas #kouroumplis

Βαρθολομαίος και Φραγκίσκος με
μωρά, Ιερώνυμος χωρίς... Ένας
στους τρεις ο παπάς δεν ξέρει από τη-
λεόραση και σόου ε; #ΛΕΣΒΟΣ 
#ΜΥΤΙΛΗΝΗ #ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ

SOCIALismata #ΦΠΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Σ. Μαγόπουλος, Γ. Αρβανιτίδης, Γ. Γαϊτάνη, Κ. Μάρκου,

Ξ. Σουπλή, Γ. Γεωργαντάς, Γ. Καραγιάννης, 

Γ. Μαγκριώτης, Αρ. Φωκάς, Στ. Παπαθεμελής, 

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Να πειστεί ο πολίτης ότι υπάρχει
«οξυγόνο για την Ελλάδα μας»

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

Ο κ. Τσίπρας ήθελε να ταυτιστει μόνο με την εικόνα του Πάπα, όχι και των προ-
σφύγων... #Νομπελ;

Μην το κουράζω, αφού δεν έβαλε γραβάτα για τους 3 ιεράρχες μόνο ο... Θεός
έμεινε!

Πόσες αναμνηστικές έβγαλαν πολιτικοί και πολιτευτές στον καταυλισμό των
προσφύγων (εκεί δίπλα από το δρόμο για... Καζίνο Σκοπίων;)

Το σχέδιο για τουριστική αναβάθμιση της Δοϊράνης... δεν είναι ανέκδοτο (βλ
ρεπορτάζ προηγούμενου φύλλου karfitsa) Απλά είναι ένα μεγαλόπνοο project
σε αναμονή δεκαετιών που δεν έχει στόχο να καταστρέψει τον τουρισμό της άλ-
λης πλευράς της λίμνης (βλ FYROM) Να τα λεμε κι αυτά... #ελληνοσκοπιανά

@karapanagiotidu

Oι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν την άποψη
της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους 



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
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Με έκπληξη διάβασα τις τελευταίες μέρες
επικριτικά σχόλια και δηλώσεις με αφορμή την
απουσία μου από την πρόσφατη εκδήλωση-
φιέστα, με την οποία ο σημερινός πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος επέλεξε να γιορτά-
σει τα 90 χρόνια από την ίδρυση ενός φορέα
που επί σειρά ετών στάθηκε δίπλα στον βιοτέ-
χνη και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Επέλε-
ξε μια λαμπερή γιορτή που κάθε άλλο παρά συ-
νάδει με το μαύρο επιχειρηματικό τοπίο στο
οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι συνάδελ-
φοι βιοτέχνες δίνοντας καθημερινά τη μάχη της
επιβίωσης.  Η απουσία μου, λοιπόν, από
αυτή τη φιέστα κάθε άλλο παρά ως ασέβεια
προς τον Επιμελητηριακό θεσμό μπορεί να
εκληφθεί. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια
απέδειξα στην πράξη ότι σέβομαι το Βιοτε-
χνικό Επιμελητήριο –το οποίο υπηρέτησα
ανιδιοτελώς- και τους συναδέλφους μου
τους οποίους εκφράζει. Δεν μπορώ όμως  να
σεβαστώ τον άνθρωπο ο οποίος έχει αποκλει-
στικό στόχο την προσωπική του προβολή. Απο-
φάσισα λοιπόν συνειδητά να μην παραβρεθώ
σε αυτή την εκδήλωση και για την απόφασή μου
είχα ήδη ενημερώσει τον διευθυντή του Επιμε-
λητηρίου, Γ. Φιλιππίδη δηλώνοντας πως δεν
συμμετέχω σε προεκλογικές φιέστες τη στιγμή
που οι συνάδελφοι βιοτέχνες δεν μπορούν να
πληρώσουν ούτε καν τη συνδρομή τους στο
ΒΕΘ, που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους ο ένας
μετά τον άλλο, που βρίσκονται στο στόχαστρο
της εφορίας, των ασφαλιστικών οργανισμών
και των τραπεζών για ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά
και που πιέζονται από το ίδιο το Επιμελητήριο
προκειμένου να καταβάλουν (από αυτά που δεν
έχουν) τόσο το κόστος για το ΓΕΜΗ όσο και τη
συνδρομή τους προς το ΒΕΘ παρότι η τελευταία,
βάσει του νέου νόμου, είναι προαιρετική. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες το κόστος αυτής της
εκδήλωσης άγγιξε τις 50.000 ευρώ, ενώ
την ίδια στιγμή ο σημερινός πρόεδρος του
ΒΕΘ δεν κατάφερε να βρει την τελευταία
εξαετία το ποσό των 200.000 ευρώ για την
αποπεράτωση της βασικής φάσης κατα-
σκευής του κτιρίου του ΒΕΘ στη Σίνδο, το
οποίο οραματιστήκαμε ως το «στρατηγείο»
του βιοτέχνη, με άκρως σημαντικό ρόλο
στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Η
αδιαφορία του σημερινού προέδρου να υλοποι-
ηθεί ένα έργο πνοής είναι εγκληματική, καθώς
ήδη δαπανήθηκαν πλέον του 1 εκατ. ευρώ. Βλέ-
πουμε δηλαδή ο κ. Παπαδόπουλος να βρίσκει
χρήματα για την αυτοπροβολή του ενόψει των
Επιμελητριακών εκλογών δεν βρήκε όμως για
το κτίριο της Σίνδου, η λειτουργία του οποίου
θα μπορούσε να ανοίξει νέους ορίζοντες στους
βιοτέχνες. Μετά από όλα αυτά πώς θα μπορού-
σα να δεχτώ την πρόσκληση που μου απηύθυ-
ναν, παρότι –θυμίζω- εγώ ήμουν εκείνος που
προώθησε και στήριξε τον Π. Παπαδόπουλο
για την ηγεσία του ΒΕΘ, ένα λάθος που ήταν και
το μεγαλύτερο της ζωής μου…
*Ο κ. Μαγόπουλος είναι πρώην πρόεδρος του
ΒΕΘ

Σέβομαι το 
θεσμό αλλά…

του Σωτήρη 
Μαγόπουλου*

www.karfitsa.gr
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Κάτω από τον πλάτανο
υπογράφηκε το 1913

ανακωχή με τους Βούλ-
γαρους από τον Ελευθέ-

ριο Βενιζέλο και τον
Βασιλιά Κωνσταντίνο,
κίνηση που οδήγησε

στη συνθήκη του Βου-
κουρεστίου…

O πιλότος των φάντομ που 
«προσγειώθηκε» στις… ράγες!

Ο Λευτέρης Σαββίδης συνήθιζε να κόβει βόλτες στους
ουρανούς, μέσα από τα πιλοτήρια των φάντομ. Σήμερα, με-
τά την συνταξιοδότηση του, βοηθάει την κόρη του και την
πολυμελή οικογένεια του σε έναν… «μεθοριακό σταθμό»
στη Βυρώνεια Σερρών. Όπως είπε στην karfitsa, η αγάπη
του για τον τόπο του, τον έφερε δίπλα στις… ράγες και στη
φύση που λατρεύει… «Εκείνο όμως που πραγματικά με
χαροποιεί είναι η ηρεμία και οι ρυθμοί ενός τρένου,
αργοί και απολαυστικοί. Μάλλον αυτή η ηρεμία μου
έλειπε στους αιθέρες…» λέει με χαμόγελο. Αν και ο σταθ-
μός – ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα και τη Μακεδονία
– σταμάτησε να λειτουργεί το 2000, εντούτοις  η περιοχή
παραμένει… κόμβος λόγω της Κερκίνης αλλά και του Ρού-
πελ! Το κτήριο αφού αναστηλώθηκε, μετατράπηκε σε παρα-
δοσιακό μεζεδοπαντοπωλείο και οι ράγες σε αξιοθέατο ξε-
κούρασης και νοσταλγίας. Άλλωστε εδώ  υπογράφηκε το
1913 ανακωχή με τους Βούλγαρους από τον Ελευθέριο Βε-

νιζέλο και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, κίνηση που οδήγησε
στη συνθήκη του Βουκουρεστίου…Λέγεται ότι οι όροι συζη-
τήθηκαν κάτω από τον πλάτανο που στέκεται όρθιος μέχρι
σήμερα, στο μεθοριακό σταθμό που έχει μετατραπεί σε πα-
ραδοσιακό μεζεδοπωλείο!  Να σημειωθεί ότι ο δήμος Σιντι-
κής διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διήμερο
ιστορικών αναβιώσεων στα οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεη στις
14 και 15 Μαΐου 2016. Με τίτλο «Ρούπελ 1941. Η Αναβίω-
ση» (www.roupel1941.com) επιχειρείται ουσιαστικά η κα-
θιέρωση ενός φεστιβάλ ιστορικής αναβίωσης, όπου ομά-
δες… αναβιωτών φορώντας στολές και έχοντας οπλισμό
του Β’ Π.Π. θα αναπαραστήσουν μάχες από εκείνο το τε-
τραήμερο του 1941 που έμεινε στην ιστορία ως «Μάχες των
Οχυρών» με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και
την προώθηση του ιστορικού τουρισμού… Περισσότερες
φωτογραφίες στο www.e-photopress.blogspot.com



#ΑΠΟΨΕΙΣ_Karfitsa

Η αδυναμία της Κυβέρνησης να διαχειρι-
στεί τις μεγάλες προκλήσεις της χώρας δημι-
ουργεί πολλαπλασιαστικά προβλήματα τα
οποία διαπερνούν οριζόντια την οικονομική
και κοινωνική ζωή. Η επιστροφή στην ύφεση
σε συνδυασμό με την παταγώδη αποτυχία της
«περήφανης» διαπραγμάτευσης και την επι-
βολή capital controls, μας γύρισαν πίσω στο
2010 και την αρχή της κρίσης. Το λουκέτο
της Ηλεκτρονικής Αθηνών και οι 450 εργα-
ζόμενοι που μένουν στο δρόμο ήρθαν να επι-

βεβαιώσουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την πλήρη ανυπαρξία ανα-
πτυξιακής στρατηγικής και την αποστροφή της Κυβέρνησης σε οτι-
δήποτε παραγωγικό έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα. Ούτε το «κί-
νημα της γραβάτας» και οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ούτε οι κραυ-
γές απόγνωσης του επιχειρηματικού κόσμου, που δίνουν καθημε-
ρινά τη μάχη της επιβίωσης, κάνουν το «αυτί της Κυβέρνησης να
ιδρώσει». Μάταια περιμένουμε το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώ-
ρα το οποίο η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να φέρει μέχρι τέλος
Μαρτίου. Μάταια περιμένουμε το νέο αναπτυξιακό νόμο για τον
οποίο δεν έχουμε δει ούτε καν κάποιο προσχέδιο.

Αντί γι’ αυτό, η Κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι η ανά-
πτυξη θα έρθει από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρί-
σκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, έκαναν
κι ένα βήμα παραπάνω. Πέρασαν από τα λόγια στην πράξη. Για να
ενισχυθεί το εισόδημα των ιδιοκτητών εγκαταλελειμμένων βιομη-
χανικών κτηρίων στη ΒΙΠΕ Σίνδου, το Συντονιστικό Όργανο της
Κυβέρνησης για το Προσφυγικό προκήρυξε διαγωνισμό μίσθω-
σης των εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία προσφύγων και μετανα-
στών που βρίσκονται στην Ειδομένη. Είναι από τις φορές που τα
λόγια είναι φτωχά και δεν μπορούν να περιγράψουν τις
πράξεις.Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση αποφασίζει για ένα πο-
λύ σοβαρό θέμα, χωρίς καμία διαβούλευση με την τοπική κοινω-
νία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις που έχουν εδώ και
καιρό καταθέσει τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης. Παράλλη-
λα, επιβεβαιώνονται περίτρανα οι δηλώσεις του κ. Τόσκα για Θεσ-
σαλονίκη δύο ταχυτήτων όπου όλες οι «αντιδημοφιλείς» δραστη-
ριότητες  θα πρέπει να υλοποιούνται στη Δυτική πλευρά της πόλης
χωρίς κανένα σχεδιασμό. Το προσφυγικό είναι από τα βασικότερα
θέματα στην ατζέντα της Κυβέρνησης εδώ και μήνες αλλά κάθε φο-
ρά οι «αρμόδιοι» συμπεριφέρονται λες και «πιάστηκαν στον ύπνο».
Όλοι συμφωνούμε στο ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φύγουν
από την Ειδομένη και να μεταφερθούν σε χώρους με οργανωμένες
δομές. Είναι, όμως, ένας βιομηχανικός χώρος κατάλληλος για να
φιλοξενήσει οικογένειες και μικρά παιδιά; Τα βιομηχανικά κτήρια
έχουν, στην πλειοψηφία τους, ελάχιστους χώρους υγιεινής αναλο-
γικά με το μέγεθός τους, ενώ από το νόμο απαγορεύεται η χρήση
τους για την κατοικία ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, τι θα γίνει
αν τα επεισόδια και οι διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα καθη-
μερινά στην Ειδομένη, μεταφερθούν σε μια περιοχή με υπαρκτή
επιχειρηματική δραστηριότητα; Τι θα γίνει αν ο αποκλεισμός της
σιδηροδρομικής γραμμής μετατραπεί σε αποκλεισμό των εισόδων
της ΒΙΠΕ; Αν δεν μπορούν να κυβερνήσουν ας παραιτηθούν. Η
χώρα δεν αντέχει άλλες πληγές. 
*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι βουλευτής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης στη Β’ Θεσσαλονίκης 

Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι
ατάκτως ερριμμένα

Αυτή η συμφωνία πρέπει να ανατραπεί!

Την ώρα που ο κ. Ολάντ χτυ-
πά φιλικά τον ώμο του κ. Τσίπρα
υπενθυμίζοντας του ότι πρέπει
να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των
δανειστών, ο κ. Σουλτς οργανώ-
νει τη συναίνεση της κας Γεννη-
ματά και του κ. Θεοδωράκη. Το
τρίτο μνημόνιο είναι πολύ σκλη-
ρότερο των δύο προηγούμενων
και το πολιτικό κόστος πολύ με-
γάλο τώρα που εξειδικεύεται.
Ακόμη και αν οι 153 βουλευτές
της συγκυβέρνησης ψηφίσουν
τα μέτρα, η εφαρμογή θα είναι
πολύ δύσκολη. Να θυμηθούμε
ότι τα πρώτα δύο μνημόνια δεν
εφαρμόστηκαν παρά μόνο στο
50% παρά την ψήφιση τους. Τι
περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μέχρι τον
Αύγουστο του 2015 η κατώτατη
σύνταξη ήταν 486 ευρώ για δε-
καπέντε έτη ασφάλισης. Με την
εγκύκλιο του Χαϊκάλη, η κυβέρ-
νηση τη μείωσε στα 392. Σήμε-
ρα οι δανειστές απαιτούν νέα
μείωση στα 384 ευρώ με είκοσι
χρόνια ασφάλισης (6000 ένση-
μα). Ολόκληρα κομμάτια εργα-
ζομένων που απ' τη φύση της
δουλειάς τους, μετά βίας κατόρ-
θωσαν να αποκτήσουν ένσημα
δεκαπέντε χρόνων, οδηγούνται
σε μείωση κατά 30%, δηλαδή
στα 346 ευρώ. Τα ποσοστά ανα-
πλήρωσης των κύριων συντάξε-
ων πέφτουν από 70 έως 80%, σε
40 έως 50% του μέσου όρου
όλων των μισθών και όχι της τε-
λευταίας δεκαετίας που ισχύει
σήμερα, ενώ οι επικουρικές
συντάξεις θα εξαρτώνται από τις
εισφορές των εργοδοτών και
των εργαζομένων και την κατά-
σταση των αποθεματικών. Το
ΕΚΑΣ κόβεται το 2017. Δε θα
καταβάλλεται πλέον η σύνταξη
χηρείας σε γυναίκες κάτω των

55 ετών. Με αυτά και άλλα μέτρα
που θα δούμε στο κλείσιμο της
συμφωνίας η κυβέρνηση Συρι-
ζα-Ανελ στέλνει το λογαριασμό
της ληστείας των αποθεματικών
των ταμείων μας όχι στους κλέ-
φτες αλλά στους σημερινούς και
μελλοντικούς συνταξιούχους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Η μείωση
του αφορολόγητου ορίου θα ση-
μάνει γενικευμένη αύξηση φό-
ρων και μάλιστα άμεσα κατα-
βλητέων από τους μισθωτούς
καθώς οδηγεί σε μεγάλη παρα-
κράτηση μισθού. Ο φόρος στα
εισοδήματα έως 20.000 ευρώ
ανέρχεται στο 22%, έως 30.000
ευρώ ανέρχεται στο 29%, έως
40.000 ευρώ ανέρχεται στο
45%. Η πρώτη συνέπεια είναι
να δουν οι εργαζόμενοι τα εισο-
δήματά τους μειωμένα λόγω της
μεγαλύτερης παρακράτησης. Σε
αυτούς τους φόρους προστίθεται
και ο φόρος για εισφορά αλλη-
λεγγύης που ξεκινά από 2,2%
για εισοδήματα μέχρι 20.000
ευρώ. Αν υπολογίσουμε αυξή-
σεις στο Φ.Π.Α και στα τιμολό-
για παροχής υπηρεσιών, όπως
φόρο χρήσης κινητής τηλεφω-
νίας, φόρο κατανάλωσης στη
βενζίνη, εισαγωγή φόρου τρα-
πεζικών συναλλαγών, αποδει-
κνύεται ότι το κύριο βάρος θα
σηκώσουν οι φορολογούμενοι
με ετήσιο εισόδημα από 9.000
έως 20.000 ευρώ. Αντίθετα, εί-
ναι εντυπωσιακή η «ευαισθη-
σία» της κυβέρνησης και των δα-
νειστών όταν προσεγγίζουν τα
ζητήματα της φορολόγησης των
πραγματικά προνομιούχων.
Για παράδειγμα, οι εφοπλι-
στές με κέρδη 12 δις. πληρώ-
νουν μόνο 86.700 ευρώ. Η
πρόταση για έκτακτη φορο-
λόγηση των κερδών του
ΟΠΑΠ κατά...0,5 λεπτά(!)
ανά στήλη, που θα οδηγούσε
σε είσπραξη 500 εκατ. ευρώ,
βαδίζει ολοταχώς προς τα
συρτάρια. Αντίστοιχη μοι-
άζει η τύχη της πρότασης
για «τέλος διανυκτέρευσης»
(π.χ. στα πεντάστερα κάτεργα
των μεγαλοξενοδόχων) μετά
το μπαράζ ανακοινώσεων

που έκαναν λόγο για «θανατη-
φόρο πλήγμα στον ελληνικό
τουρισμό». Οι άρχοντες αυτής
της χώρας έχουν εξασφαλίσει
ασυλία και απόλυτη προστασία
των προνομίων τους.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Εγκα-
ταλείπεται κάθε είδους προστα-
σίας για την πρώτη κατοικία
στους οφειλέτες των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων (δηλαδή
τους πιο φτωχούς και ανέρ-
γους).

ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΔΕΙΧΝΕΙ
Η ΓΑΛΛΙΑ Οι εργαζόμενοι και
τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα δεν
έχουμε τίποτα το θετικό να περι-
μένουμε από αυτό το γαϊτανάκι.
Η οργάνωση της αντεπίθεσής
μας με αρχή τη 48ωρη απεργία,
που έχουν προγραμματίσει τα
συνδικάτα τις ημέρες της ψήφι-
σης των νομοσχεδίων, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για να
προστατέψουμε τα δικαιώματά
μας και τις κατακτήσεις μας.
Μπορούμε να δώσουμε τέλος
στο σπιράλ θανάτου και να δια-
μορφώσουμε μια εναλλακτική
πρόταση εξόδου από τη μνημο-
νιακή λαίλαπα. Και τώρα δεν εί-
μαστε μόνοι. Τα αδέλφια μας
στη Γαλλία δείχνουν το δρόμο
της διαρκούς κινητοποίησης και
δίνουν το παράδειγμα για το
πώς μπορούμε να αλλάξουμε
ακόμα και την πιο δύσκολη
ατζέντα. 

*Η κ. Γαϊτάνη είναι πρώην βου-
λευτής της Λαϊκής Ενότητας Α’
Θεσσαλονίκης

του Γιώργου 
Αρβανιτίδη*

της Γιάννας
Γαϊτάνη*
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#«Ο δήμαρχος είναι… ό,τι να ‘ναι»! Αυτή
ήταν η πρώτη αντίδραση εκπροσώπων

φορέων της Θεσσαλονίκης όταν άκουσαν το
πρωί της περασμένης Δευτέρας το Γιάννη
Μπουτάρη σε εκδήλωση του
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης να ζητά τη μεταφορά του
αεροδρομίου Θεσσαλονίκης στα… Κουφάλια!
Μάλλον θα ζήλεψε τις εγκαταστάσεις του
αεροδρομίου της Ζυρίχης όπου βρέθηκε
πρόσφατα…

#Είχε γνώση ο… φύλακας! Αναφερόμαστε
στον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιο

Πιτσιόρλα ο οποίος πριν από λίγες ημέρες
βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να ενημερώσει
φορείς και δημάρχους για τα ακίνητα στην
πόλη που του… ανήκουν αλλά και να τους
παρουσιάσει το σχέδιο αξιοποίησης αυτών. Ο
κ. Πιτσιόρλας βρέθηκε στην πόλη από νωρίς
το πρωί και περπατώντας στην Τσιμισκή
βρέθηκε στον χώρο του ΕΒΕΘ όπου
πραγματοποιήθηκε η σχετική εκδήλωση
σχεδόν δυο ώρες πριν ξεκινήσει αυτή.
Προφανώς, θα τον είχε ενημερώσει ο
Δημήτρης Μπακατσέλος (πρόεδρος του
ΕΒΕΘ) για την κινητοποίηση της Λαϊκής
Ενότητας και τον αποκλεισμό της
εισόδου από του εργαζόμενους στο
Λιμάνι και ο Πιτσιόρλας δεν θα ήθελε να
διακινδυνεύσει την παρουσία του στην
εκδήλωση. Για τους υπόλοιπους
εκπρόσωπους των φορέων που «έφαγαν»
πόρτα βρέθηκε λύση για να προσεγγίσουν τον
δεύτερο όροφο του κτιρίου. Τους έβαλαν από
την… πίσω πόρτα και την έξοδο κινδύνου
από το κτίριο της Ισραηλιτικής Κοινότητας! 

#Έκκληση σε φορείς, πολιτικούς και
εκπροσώπους των ΜΜΕ έκανε μέσα από

την συχνότητα της τηλεοπτικής εκπομπής στην
οποία εμφανίζεται ο πρώην υπουργός της ΝΔ
και πρώην βουλευτής Κιλκίς, Κώστας
Κιλτίδης. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κιλτίδης μέσα
από τη συχνότητα της EURO Τηλεόρασης
ζήτησε σε όσους έχουν βήμα στον δημόσιο
λόγο να αποκαλούν τους γείτονες
«Σκοπιανούς» και τη χώρα «Σκόπια» και όχι
FYROM που εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία.
«Λόγω της πρωτεύουσας είναι εύκολο να
καθιερωθεί» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ.
Κιλτίδης. 

www.karfitsa.gr
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Οι κυοφορούμενες ή και προτεινόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις
στην παραγωγική οικονομία βρίσκουν αντίθετους όχι μόνο τους αν-
θρώπους της αγοράς, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του μόχθου.
Ο καθένας πια κατανοεί ότι εάν η χώρα δεν κοιτάξει μπροστά και δεν κα-
τορθώσει να πολλαπλασιάσει θέσεις εργασίας και εισοδήματα, το σπι-
ράλ των μειώσεων σε μισθούς, συντάξεις και παροχές πρόνοιας στους
αδυνάτους συμπολίτες μας θα συνεχίσει να ροκανίζει την κοινωνική συ-
νοχή, να υπονομεύει την εθνική ενότητα, να καταστρέφει προσωπικές
ζωές. Ζητούμενο σήμερα πραγματικά είναι το αυτονόητο: Πρέπει η πα-
ραγωγική οικονομία, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της να βοηθηθούν ή
έστω να αφεθούν ελεύθερα χωρίς ακατανόητα τιμωρητικές ή κολλεκτι-
βιστικές λογικές να παράγουν ώστε να υπάρξουν φόροι, ώστε να υπάρ-
ξουν ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να υπάρξουν συντάξεις, ώστε να
υπάρξει κοινωνικό κράτος. Πρώτα δημιουργείται ο πλούτος και μετά γί-
νεται η όποια αναδιανομή. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό διαφορετικά
η αγελάδα που παράγει το προϊόν δεν θα επιβιώσει. Αυτά τα έχω πει από
τον χειμώνα του 2015 στη Βουλή! Στο πλαίσιο αυτό η υπερφορολό-
γηση, όπως και η αύξηση των εισφορών ώστε να διατηρούνται
συντάξεις σε επίπεδα που δεν μπορούν δυστυχώς να υποστηριχ-
θούν από την παραγωγή της οικονομίας σήμερα, είναι πράξη πο-
λιτικά ανεύθυνη, οικονομικά επιζήμια, κοινωνικά καταστροφική
μεσομακροπρόθεσμα. Θα οδηγήσει δε στη φυγή των καλύτερων στο
εξωτερικό - κι αυτό ήδη έχει φανεί - αλλά και σε πενιχρά έσοδα. Πολιτι-
κοί υπολογισμοί ότι τιμωρούνται οι ευκατάστατοι των 20 και 30 χιλιά-
δων ευρώ είναι απαράδεκτοι. Εάν η κοινωνία αυτή έχει αποφασίσει να
τιμωρεί τα παιδιά της λαϊκής και της μεσαίας τάξης που σπούδασαν και
πρόκοψαν στη ζωή τους, τότε πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι μια κοινω-
νία χωρίς επιβράβευση του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς, μια κοι-
νωνία και μια οικονομία που δεν δίνει κίνητρο στους καλύτερους να ερ-
γαστούν και να υπερεργαστούν, εις όφελος και των υπολοίπων, δεν έχει
κανένα μέλλον. Δεν υπάρχει εναλλακτική, μας λένε. Φταίνε οι «κακοί
δανειστές». Κι όμως, υπάρχουν προτάσεις:

- Σημαντική μείωση του αφορολογήτου και φορολόγηση από το 1ο
ευρώ, για πιο δίκαιο επιμερισμό της φορολογικής επιβάρυνσης

- Σταθερότητα στη φορολογική νομοθεσία 
- Μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% σε βάθος 5ετίας
- Υποχρεωτικό πλαστικό χρήμα. Μόνο από τον ΦΠΑ, τα έσοδα ανα-

μένεται να αυξηθούν κατά περίπου 2 δισ. ενώ 36 από τα 45 δις ευρώ της
παραοικονομίας θα μεταφερθούν στην πραγματική οικονομία.

- Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των επιχειρήσεων με τζίρο έως 30.000 €
(από 10000 € σήμερα). Σε αντιστάθμισμα να επιβάλλεται σε αυτές ένα
ετήσιο τέλος εξαίρεσης.

- Συμμάζεμα του κράτους. Αν μειωθεί η κρατική σπατάλη κατά 3%
(από 49,3% στο 46,3% του ΑΕΠ) δεν θα χρειαζόταν καμία αύξηση της
φορολογίας. 

Η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουν τούτη την
κρίσιμη στιγμή, που η πατρίδα βρίσκεται απέναντι σε κινδύνους
που παίρνουν και εθνική διάσταση, να συνειδητοποιήσουν ότι η
ιστορία θα μας κρίνει όλους αυστηρά. Σήμερα δεν χωρούν προ-
σωπικοί και πολιτικοί υπολογισμοί επιμέρους συμφερόντων. Εί-
ναι ανάγκη να φτιάξουμε νέο πλούτο, είναι ανάγκη να σταθεί η
χώρα στα πόδια της το συντομότερο δυνατόν, έστω με την βοή-
θεια των εταίρων. Η μόνη επιλογή, η μόνη λύση, είναι να αφεθεί η πα-
ραγωγική οικονομία να πάει μπροστά τη χώρα. Παρά τα τεράστια κόστη
υποδομών, παρά την ανύπαρκτη τραπεζική χρηματοδότηση, παρά το εχ-
θρικό περιβάλλον, παρά την αδύναμη ζήτηση, η παραγωγική οικονομία
είναι εδώ. Την κρατούν ζωντανή τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της με
την άοκνη και ταλαντούχα υπερεργασία τους, εις βάρος του ελεύθερου
χρόνου τους, εις βάρος των οικογενειών τους, εις βάρος της ποιότητας
της ζωής που αξίζουν. Αυτή την Ελλάδα που παράγει πρέπει να στηρί-
ξουμε. 

*Η κ. Μάρκου είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το «Ποτάμι»

Η παραγωγική οικονομία είναι η μόνη
επιλογή για να πάει μπροστά η χώρα

της Κατερίνας
Μάρκου*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να γίνουν γνωστές οι

τροποποιήσεις στη σύμβαση παραχώρησης του Οργανισμού Λι-

μένος Θεσσαλονίκης. Οι όποιες αλλαγές θα είναι αποτέλεσμα της

διήμερης διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο γραφεία της

ΟΛΘ Α.Ε. στον πρώτο προβλήτα παρουσία του γενικός γραμματέ-

ας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Χρήστου Λαμπρίδη που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες

ημέρες. Την ΟΛΘ Α.Ε. εκπροσώπησαν οι: Πάνος Καρδαράς (μέ-

λος ΔΣ της εταιρίας και στέλεχος των ΑΝΕΛ), Γιώργος Τοζίδης και

Άγγελος Βλάχος ως εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ. 

Απορία: Ποιον δή-
μαρχο της Θεσσαλονίκης

ακούσαμε να λέει σε συνά-
δελφό του: «Εσύ κάνε αυτό που
θέλεις να κάνεις κι εμένα άσε με

να αντιδρώ. Αφού με καταλαβαί-
νεις! Δεν μπορώ να κάνω διαφο-

ρετικά». Αντιπολίτευση για τα
μάτια του κόσμου το λέμε

εμείς! 



#Την πεποίθηση πως το
ασφαλιστικό «δεν περνάει

από τη Βουλή εάν έρθει έτσι
όπως είναι σήμερα» εξέφρασε
ο βουλευτής της Ένωσης
Κεντρώων Β’ Θεσσαλονίκης,
Αριστείδης Φωκάς. Ο…
λεβέντης του Λεβέντη
επισκέφτηκε πρόσφατα το
κτίριο του ΤΕΕ Κεντρικής
Μακεδονίας και τον πρόεδρό
του, Πάρι Μπίλλια. Από την
πλευρά του ο κ. Μπίλλιας
σημείωσε πως: ««Πρέπει να
δώσουμε δουλειά σε 1,5
εκατομμύριο ανέργους. Αλλά αυτή η
Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα  προς
αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν
διαθέσιμα 800 εκ. ευρώ μέσω
ΕΣΠΑ για την  ενεργειακή
αναβάθμιση των κτηρίων και, ένα χρόνο τώρα, δεν έχει
δημοσιευθεί καμία πρόσκληση». 

#Λάστιχο θα γίνει η Βούλα Πατουλίδου αυτό το
Σαββατοκύριακο για να τα προλάβει όλα! Η

Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης νωρίς χτες το πρωί
«κατέβηκε» στην Αθήνα προκειμένου να παραβρεθεί
στην έναρξη των εργασιών του 10ου Τακτικού
Συνεδρίου της ΝΔ. Έφυγε το Σάββατο το πρωί για
Θεσσαλονίκη επειδή είχε κάτι… ολυμπιακές
υποχρεώσεις και πέταξε ξανά για Αθήνα για να
συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες του συνεδρίου.
Δεν μπορούμε να πούμε! Στηρίζει Απόστολο Τζιτζικώστα

μέχρι το κόκκαλο!

#Δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν
και το έμαθαν από τους

δημοσιογράφους! Ο λόγος
για τα στελέχη της Λαϊκής
Ενότητας από τη
Θεσσαλονίκη (Δέσποινα
Χαραλαμπίδου, Γιάννα
Γαϊτάνη και Λίτσα
Αμανατίδου) οι οποίες
πληροφορήθηκαν από τα
ΜΜΕ την απόφαση της

πρώην προέδρου της
Βουλής, Ζωής

Κωνσταντοπούλου να ιδρύσει
το δικό της κόμμα. Το κόμμα

λέγεται «Πλεύση Ελευθερίας» και
έχει ως πρόταγμα την Δημοκρατία, τη

Δικαιοσύνη, τη Διαφάνεια, τα
Δικαιώματα, τη Διαγραφή του χρέους και τη

διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών». «Ώρα καλή στην
πρύμνη της και αέρα στα πανιά της…» αρκέστηκαν να
δηλώσουν οι πρώην «σύντροφοί» της και από το ΣΥΡΙΖΑ
και από το κόμμα του Λαφαζάνη! 

#Την δική τους… τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ και τη
Δημοκρατική Συμπαράταξη δημιούργησαν και

παρουσίασαν δυο πρώην γραμματείς της Νομαρχιακής
Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τους Χρόνη
Μακρίδη και Χρήστο Παπαστεργίου οι οποίοι την
περασμένη Κυριακή έκαναν στην αίθουσα δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης τα… αποκαλυπτήρια της
«ανεξάρτητης» όπως τονίζουν κίνησής τους. Η πολιτική
κίνηση ακούει στο όνομα «Σύγχρονοι Δημοκράτες» και
αποτελεί την εξέλιξη του Δικτύου Εγνατία που είχαν
ιδρύσει πριν από λίγους μήνες. «Σκοπός μας είναι να
ακούμε τους προβληματισμούς του κόσμου για το μέλλον
της Κεντροαριστεράς και να τους μεταφέρουμε σε φόρα
και συζητήσεις που παραβρισκόμαστε. Είμαστε
ανεξάρτητοι. Μια νέα κίνηση» σχολιάζει στην Karfitsa ο
κ. Μακρίδης. Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι δεν
προσεκλήθη κανένα «μεγάλο» όνομα του ΠΑΣΟΚ για να
μην επιχειρηθεί το… πατρονάρισμα της κίνησης αυτής.
Οι κακές γλώσσες βέβαια θέλουν τους κκ. Μακρίδη και
Παπαστεργίου να είναι σε πλήρη συνεννόηση με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο για την κίνησή τους αυτή! 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa

Κουίζ:
Ποιος εργαζόμενος

στα ΜΜΕ της Βόρειας Ελ-
λάδας που πρόσφατα άφησε

το μέσο που τον ανέδειξε ανα-
μένεται να αναλάβει τη διεύ-

θυνση του καναλιού που
ετοιμάζεται να φτιάξει ο μεγα-

λομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν
Σαββίδης; 

Ρεκόρ συμμετοχών στο «Panorama Charity Fun Run» Aνάμεσα στους δρομείς είδαμε και

τον δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καιτεζίδη όχι μόνο να τρέχει αλλά να τερματίζει κιό-

λας! Ηταν μόλις η 2η διοργάνωση κι όμως έγινε αμέσως θεσμός! Ανάμεσα σε αυτούς που

συμμετείχαν στον αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό είδαμε την Ολυμπιονίκη Τασούλα Κελε-

σίδου η οποία έδινε και τις σχετικές συμβουλές στον δήμαρχο! Όλα τα έσοδα του αγώνα δό-

θηκαν για την υποστήριξη των αθλητών κολύμβησης ατόμων με αναπηρία (Αθλητικός Σύν-

δεσμος Παραπληγικών Ελλάδος «Μέγας Αλέξανδρος», Σύλλογος Αθλουμένων Ατόμων με

αναπηρία «Φίλιππος», Πανελλαδικός Αθλητικός Σύλλογος Παραπληγικών «Σπάρτακος»)

εν όψει Παραολυμπιακών Αγώνων 2016 στο Ρίο της Βραζιλίας αλλά και για τη στήριξη της

"ΛΑΜΨΗΣ", Συλλόγου Γονέων Παιδιών με  Νεοπλασματικές Ασθένειες Βόρειας Ελλάδας.
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#Στη δυτική Θεσσαλονίκη βρέθηκε πριν λίγες ημέρες
ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος απηύθυνε

χαιρετισμό σε εκδήλωση του «ΠΟΤΑΜΙΟΥ»
Θεσσαλονίκης. Την συζήτηση συντόνισε η
δημοσιογράφος και πρώην βουλευτίνα του κόμματος
Χριστίνα Ταχιάου, ενώ ομιλητές ήταν ο Σπύρος Πέγκας
και η βουλευτίνα της Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα
Μάρκου. Βέβαια οι πρωταγωνιστές δεν λένε μεταξύ τους
ούτε… καλημέρα! Υπενθυμίζεται ότι ο Θεοδωράκης
εξελέγη στην Α’ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να αφήσει
εκτός Βουλής την Ταχιάου και ο Πέγκας είναι φίλος του
Νίκου Νυφούδη που πήγε στο… εκλογοδικείο την
Μάρκου για την έδρα της δεύτερης Περιφέρειας!

#Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa δεν είναι λίγα
τα στελέχη που έφυγαν από τη ΝΔ και τα οποία

έχουν προσεγγίσει οι Γιώργος Καρατζαφέρης και Τάκης
Μπαλτάκος για να συμμετέχουν μαζί τους στο
νέο κόμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ο
οποίος δείχνει να το… σκέφτεται.
Ως γνωστός έμπορος βέβαια ο
πρώην Περιφερειάρχης πριν
δώσει την απάντησή του και
προτού δεσμευτεί στους
Καρατζαφέρη και Μπαλτάκο
προχώρησε σε… έρευνα
αγοράς! 

#Βολές από τους…
διαδικτυακούς του φίλους

δέχτηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών
Δημήτρης Μάρδας. Ο Θεσσαλονικιός
βουλευτής και κυβερνητικός στην

προσπάθειά του να
απαντήσει στον ιδιοκτήτη της «Ηλεκτρονικής Αθηνών»
πως για το «λουκέτο» ευθύνονται τα capital controls
προχώρησε σε δημοσίευση απόρρητων τραπεζικών
στοιχείων και συναλλαγών της εταιρίας με τα τραπεζικά
ιδρύματα. Η… ανάρτηση αυτή του Μάρδα όπως ήταν
λογικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ακόμα και από
αυτούς που μέχρι πρόσφατα τον στήριζαν. 

#Πέρασαν τρεις μήνες που τους κάλεσαν αλλά
ακόμα… τσεκάρουν τα πτυχία τους! Ο λόγος για 45

περίπου δημοσιογράφους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
που κάλεσε η ΕΡΤ (μετά το νέο της άνοιγμα από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ) προκειμένου να καταθέσουν
τα χαρτιά τους για να προσληφθούν στην εταιρία.
Πρόκειται για τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε
διαγωνισμό και είχαν επιλεγεί για να στελεχώσουν την

τότε Δημόσια Τηλεόραση της κυβέρνησης
Σαμαρά- Βενιζέλου. Μέχρι σήμερα

πάντως, οι εν λόγω συνάδελφοι δεν
βρίσκονται στο πόστο για το οποίο

επιλέχτηκαν. Η δικαιολογία της
διοίκησης της ΕΡΤ είναι ότι…
ελέγχει τα πτυχία τους! 

#Μέχρι την… Κίνα πήγε
για δουλειές ο πρόεδρος

του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος είχε τη
δυνατότητα να μιλήσει με

αρκετούς επιχειρηματίες της…
Ανατολής, οι οποίοι όπως

μάθαμε του παραπονέθηκαν για το γεγονός ότι η
ελληνική κυβέρνηση κωλυσιεργεί τις διαδικασίες
παραχώρησης τουριστικής βίζας στους Κινέζους με
αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να αποτρέπονται και
να μην πραγματοποιούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές
στη χώρα μας. Οι ίδιοι επιχειρηματίες έλεγαν στον κ.
Παπαδόπουλο επίσης ότι το κέρδος για την ελληνική
οικονομία θα ήταν τεράστιο, εάν αναλογιστεί κανείς πως
η χώρα διαθέτει πληθυσμό 1,5 δισεκατομμύριο και πως
οι Κινέζοι αν και παράγουν τα πάντα αρέσκονται στην
αγορά… ευρωπαϊκών προϊόντων. 

Ο master του είδους, τους… μάθαινε να τιτιβίζουν! Ένα φωτογραφικό ενσταντα-νέ από το 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ φανερώνει ότι όλοι θέλουμε τον…δάσκαλό μας! Αμέσως μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΝΔΆδωνις Γεωργιάδης κάθισε στην καρέκλα του και ανέβασε στο… twitter την ομι-λία του. Μάλιστα έδειχνε στον Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Λευτέρη Αυγενάκημε ποιον τρόπο πρέπει να κάνουν καλή χρήση των social media! 

Karfitsa_#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

SMS:
Για λίγες ακόμα

ημέρα τα νερά θα παρα-
μείνουν… στάσιμα στην

ΕΥΑΘ. Όπως πληροφορούμα-
στε εντός Μαΐου αναμένεται να
ανακοινωθεί το όνομα του νέου

προέδρου και διευθύνοντος συμ-
βούλου της εταιρίας. Επικρατέ-

στερος διάδοχος του Νίκου
Παπαδάκη φέρεται να
είναι ο Γιάννης Κρε-

στενίτης. 

SMS: Το ΤΑΙΠΕΔ
προωθεί σχέδιο ώστε

οι δήμαρχοι των περιο-
χών που διαθέτουν Λιμάνι

να τοποθετούνται στα διοικη-
τικά συμβούλια των εται-
ριών. Δώστε καμιά θέση
και σε κάποιον που δεν

έχει! 

8 | 23 Aπριλίου 2016



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa

23 Aπριλίου 2016 | 9

#Την αντίθεσή του με την πρόταση του Γιάννη Μπουτάρη για
μεταφορά του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης στα… Κουφάλια

εξέφρασε μέσω facebook ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του
δημάρχου Γιώργος Δημαρέλος. Όπως έγραψε ο κ. Δημαρέλος
διαφωνεί για ένα… σωρό λόγους. Εδώ που τα λέμε δεν πρέπει να
συντρέχει ιδιαίτερος λόγος για να διαφωνήσει κανείς με όσα λέει και
κυρίως κάνει ο Μπουτάρης. Μεταξύ άλλων ο Δημαρέλος ανέφερε:
«Για πολλά ακόμα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς, το τουριστικό προϊόν
που συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη είναι η Χαλκιδική, που
εξυπηρετείται ιδανικά από το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να διαταραχθεί αυτή η σχέση. Θα ήταν πιο φρόνιμο, να
διανοιχθεί η σύνδεση του αεροδρόμιου με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης -
Ν. Μουδανιών μέχρι την Εγνατία Οδό, στο ύψος του Προφήτη. Που
είναι και μελετημένη από την Εγνατία Οδό AE.». 

#«Ο ελληνικός τουρισμός χάνει κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια
του εκατομμύρια επιβατών – τουριστών», δήλωσε ο εκπρόσωπος

Τύπου της Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος, αναφορικά με την απόφαση
της Ryanair να τερματίσει το καλοκαιρινό πρόγραμμα των πτήσεών
της προς την Ελλάδα. Με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη του
εμπορικού διευθυντή της εταιρείας Ντέιβιντ Ο” Μπράιεν, ο κ.
Κουμουτσάκος είπε ότι «μετά από 25 – είκοσι πέντε – επιστολές που
έμειναν αναπάντητες από την Κυβέρνηση, μία από τις μεγαλύτερες
αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, αποφάσισε να
τερματίσει το καλοκαιρινό πρόγραμμα των πτήσεών της προς τη χώρα
μας. Για μία ακόμη φορά, η πλήρης αδιαφορία συναντά την
πρωτοφανή ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης. Με θύμα τους
εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την… Ελλάδα»

Ζήλεψαν από το ΠΑΣΟΚ και έβγαλαν δίσκο για να… ελαφρύνουν κάπως
τα οικονομικά τους! Στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ - που πραγματοποιήθηκε
στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Ευόσμου - όλοι οι σύνεδροι πριν πα-
ραλάβουν το καρτελάκι τους έπρεπε να… περάσουν πρώτα από το ταμείο
για να αφήσουν το… κατιτίς τους και να αγοράσουν κουπόνι! Αφού ορι-
σμένοι «γαλάζιοι» νεολαίοι προς στιγμήν μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι η
ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει… είσοδο! 

Χωριά της Θεσσαλονίκης δεν έχουν δει… περιπολικό!
Οι ελλείψεις της ΕΛ.ΑΣ. σε οχήματα και υλικοτεχνική υποδομή είναι τεράστιες. Το υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη έχει στα χέρια του έγγραφα στα οποία, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσα-

λονίκης επισημαίνει αναλυτικά όλες τις ελλείψεις του νομού όμως «πέρα βρέχει»!  Όλοι γνωρίζουν ότι

τα περιπολικά που κυκλοφορούν στους δρόμους θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί εδώ και καιρό, σημει-

ώνει σε ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Καλαφάτης. «Επίσης,

υπάρχουν χωριά του νομού που έχουν να δουν περιπολικό… μήνες, αφού τα οχήματα δεν επαρκούν

για να καλύψουν τις περιπολίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μοτοσικλέτες των ανδρών της Ομάδας «Ζ»,

που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να εξασφαλίσουν το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες. Υπάρ-

χει η λύση του ΕΣΠΑ, για να εξοπλιστεί κατάλληλα η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ας την αξιοποι-

ήσουν τα αρμόδια υπουργεία. Καιρός είναι, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να κάνει κάτι για την

ασφάλεια του πολίτη και των χαμηλόβαθμων αστυνομικών που βρίσκονται, καθημερινά, στην πρώτη

γραμμή» καταλήγει ο βουλευτής της ΝΔ. Tην ίδια ώρα «είναι κοινό μυστικό ότι οι συνθήκες στην Ειδο-

μένη είναι άθλιες και για τους πρόσφυγες και για εμάς… Προσπαθούμε να χορηγούμε ό,τι καλύτερο

μπορούμε με ίδιους πόρους για να φροντίσουμε τους συναδέλφους που εργάζονται εκεί», επισημαίνει ο

Δημήτρης Παδιώτης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, μετά τη μήνυση

κατά παντός υπευθύνου την οποία κατέθεσαν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες υγιεινής στα σύνορα. Η

μήνυση δεν είναι προειδοποιητική, δεδομένου ότι «όλο αυτό το διάστημα ενημερώνουμε ότι υπάρχει

κίνδυνος, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρεται. Αυτό που ζητάμε είναι να ελεγχθούν οι συνάδελφοι και αν

χρειαστεί να εμβολιαστούν. Το ίδιο ισχύει και για τους πρόσφυγες». Ο κ. Παδιώτης διασαφηνίζει πως

οι αστυνομικοί με τους πρόσφυγες στην Ειδομένη «έχουμε χτίσει κάποιες σχέσεις. Είναι πολύ φιλικοί

με εμάς, αλλά χθες (σ.σ. τροχαίο με Σύριο και όχημα της αστυνομίας) δεν κρατήθηκαν κι αντέδρασαν

όλοι. Πλέον είναι οριακά τα πράγματα. Έχουν κουραστεί και οι άνθρωποι…»



Της Έλενας Καραβασίλη

Σύμφωνα με τον βουλευτή Κιλκίς της ΝΔ Γιώργο Γε-
ωργαντά, αν δεν αλλάξει η εικόνα της Ειδομένης μέχρι τη
Μεγάλη Δευτέρα, η μήνυση θα κατατεθεί. «Τα πράγματα
είναι πάρα πολύ άσχημα και χειροτέρεψαν μετά το
περιστατικό του τραυματισμού πρόσφυγα από όχη-
μα της αστυνομίας. Οι πρόσφυγες έχουν αγριέψει»,
τονίζει ο κ. Γεωργαντάς. Η κατάσταση πλέον στην Ειδομέ-
νη βρίσκεται εκτός ελέγχου, μετά το σοβαρό ατύχημα που
σημειώθηκε στην περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό ενός πρόσφυγα. Όλα ξεκίνησαν όταν μετα-
γωγικό βαν της ΕΛ.ΑΣ παρέσυρε και τραυμάτισε έναν
πρόσφυγα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο
συγκεκριμένος άνθρωπος έπεσε από μια σκα-
λωσιά μπροστά στο περιπολικό. Δε σημει-
ώθηκε παράσυρση του πρόσφυγα από το
αυτοκίνητο της ΕΛΑΣ. Το συγκεκριμένο
περιστατικό πυροδότηση νέες αντιδρά-
σεις από τους πρόσφυγες, οι οποίοι
έσπασαν το συγκεκριμένο όχημα και
προκάλεσαν φθορές.
Η απάντηση της αστυνομίας

Σε τυχαίο γεγονός, και συγκεκριμέ-
να σε τροχαίο ατύχημα, οφείλεται, σύμ-
φωνα με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, ο σοβα-
ρός τραυματισμός του Σύρου πρόσφυγα.
Όπως έγινε γνωστό από το αρχηγείο, για το
περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το

αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Κιλκίς, το οποίο διερευνά
τις συνθήκες του ατυχήματος. Πάντως, σύμφωνα με τα
μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο Σύρος, όπως
προκύπτει από κατάθεση συγγενικού προσώπου του,
ήταν σκυμμένος έξω από τη σκηνή που διαμένει με την
οικογένειά του, ξαφνικά σηκώθηκε απότομα και έπεσε
προς τα πίσω, προφανώς, χάνοντας τις αισθήσεις του.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα
αστυνομικό βαν, στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός και
πάνω σε αυτό χτύπησε ο πρόσφυγας. Ο οδηγός του αυτο-
κινήτου ανέφερε ότι δεν είδε τίποτα και απλώς άκουσε

έναν θόρυβο. Ο Σύρος φέρει σοβαρό τραύμα
στο κεφάλι, ενώ θα εξεταστεί από ια-

τροδικαστή, ο οποίος θα διερευ-
νήσει, από την πλευρά του, τις

συνθήκες τραυματισμού.
Από το αρχηγείο της
αστυνομίας έγινε γνω-
στό ότι διεξάγεται και
διοικητική διερεύνηση
για την υπόθεση, όπως
προβλέπεται για όλες
τις ανάλογες περιπτώ-
σεις, χωρίς αυτό να ση-

μαίνει ότι αποδίδονται
εκ των προτέρων ευθύνες

στον αστυνομικό.

Διορία μέχρι… τη Μεγάλη Δευτέρα δίνει η Ειδομένη και οι κάτοικοί της στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ειδάλλως θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά που αυ-
τή τη φορά θα έχει συγκεκριμένο αποδέκτη! Στις αρχές του μήνα ο δήμαρχος Παιονίας
Χρήστος Γκουντενούδης είχε καταθέσει μήνυση  κατά παντός υπευθύνου για παρακώλυ-
ση συγκοινωνιών, διατάραξη κοινής ειρήνης και σωρεία άλλων αδικημάτων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αυτή τη φορά οι κάτοικοι της Ειδομένης ετοιμάζονται να καταθέσουν μήνυ-
ση κατά του αναπληρωτή υπουργού προστασίας του πολίτη, Νίκου Τόσκα. «Οι κάτοικοι
ετοιμάζονται να καταθέσουν μήνυση που αυτή τη φορά δε θα είναι κατά παντός υπευθύ-
νου. Έχουν αγανακτήσει πλέον και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της Ειδομένης, είναι και του
Πολυκάστρου. Ο κόσμος πλέον φοβάται», λέει στην Karfitsa ο κ. Γκουντενούδης.
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«Οι
100 κάτοικοι της

Ειδομένης ετοιμάζον-
ται να καταθέσουν μή-

νυση και αυτή τη φορά δε
θα είναι κατά παντός
υπευθύνου. Έχουν…
αγανακτήσει πλέον»

Η Ειδομένη, ένα μικρό χωριό 100 μόλις κατοίκων,
εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης έγινε εδώ και λίγους
μήνες το επίκεντρο όλου του ευρωπαϊκού κόσμου και όχι
μόνο. Με τη συνεχή προβολή της στις εφημερίδες και τις
τηλεοπτικές οθόνες έχει γίνει πλέον γνωστή στα πέρατα
του κόσμου. Δυστυχώς όμως, αυτή η προβολή δεν οφείλε-
ται σε περιστατικά ευχάριστα, αλλά πηγάζει από τη δυστυ-
χία του ολοένα αυξανόμενου… παγιδευμένου πληθυσμού
προσφύγων και μη και από την απόγνωση των λιγοστών
μονίμων κατοίκων. Με ορατούς κινδύνους ομολογημέ-
νους και μη, να χτυπούν την πόρτα μας, η κατάσταση πλέον
είναι ανεξέλεγκτη λόγω του ολοένα αυξανόμενου πληθυ-
σμού (πλέον 15.000) και της παντελούς απουσίας κρατι-
κής επέμβασης, ακόμη και για τα αυτονόητα. Η καθημερι-
νή ροή προσφύγων, αιτούντων άσυλο, και μεταναστών κα-
θιστά αδύνατη τη φιλοξενία τους στους πρόχειρους χώ-
ρους στέγασης, με αποτέλεσμα να εξαπλώνονται σε όλο
τον οικισμό της Ειδομένης. Οι πρόσφυγες εγκαθίστανται
παντού, σε χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς, χωρίς κανέ-
ναν έλεγχο και κανένα σχεδιασμό, χτυπούν τις πόρτες των
κατοίκων και ζητούν φαγητό και χρήση χώρων υγιεινής,
προκειμένου να  καλύψουν τις στοιχειώδης ανάγκες τους.

Η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό της επιτελείο κω-
φεύουν επιδεικτικά. Βλέπουν με μάτια ερμητικά κλειστά.
Παρά τις επανειλημμένες και τακτικότατες επισκέψεις
υπουργών, βουλευτών και στελεχών, ακόμη και του αρμό-
διου Επιτρόπου της Ε.Ε. η κατάσταση παραμένει εδώ και
μήνες στάσιμη, αν δεν χειροτερεύει, και όλες οι υποσχέ-
σεις περί εκκένωσης του “άτυπου” όπως αποκαλούν κα-
ταυλισμού παραμένουν «λόγια του αέρα» Αντιθέτως  με
διαδοχικές ενέργειες, όπως την αποστολή βαγονιών με
κλινάμαξες για τη στέγαση-φιλοξενία προσφύγων και με-
ταναστών, η ίδια η κυβέρνηση ενισχύει και επικυρώνει με
την κρατική βούλα αυτό που με τόση θέρμη και αποενοχο-
ποίηση καλεί “άτυπο”. Το σοκ για τους κατοίκους της πε-
ριοχής από αυτό το πρωτοφανές προσφυγικό και μετανα-
στευτικό κύμα είναι αξεπέραστο και οι ζημίες ανυπολόγι-
στες. Κλοπές, φθορές ιδιοκτησίας ιδιωτικής και δημό-
σιας, κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων από τον όγκο
των σκουπιδιών, τα στάσιμα νερά και την ελεύθερη χρήση
κάθε χώρου για τις σωματικές ανάγκες των φιλοξενουμέ-
νων. Όλα είναι τόσο προφανή και γνωστά σε όλους κι
όμως μένουμε μόνο στα λόγια και στις υποσχέσεις. Ολό-
κληρη η κρατική μηχανή, από τους αρμόδιους υπουργούς
ως τα όργανα της τάξης ανίκανη και ανήμπορη να διαχει-
ριστεί μια κατάσταση που κάτω από τη μύτη της γεννήθη-
κε, συνέχισε, γιγαντώθηκε και εξακολουθεί να μαστίζει
την περιοχής μας. Η καθημερινότητα των κατοίκων κυρι-
εύεται από το φόβο και την αβεβαιότητα. Κι αν με τόση
θέρμη και υπομονή αγκαλιάσαμε όλους αυτούς τους αν-
θρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής και θρησκείας,
που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, τα αποθέματα έχουν
ήδη εξαντληθεί. 

Πέρα από κάθε συμπάθειά μας για τον ανθρώπινο πό-
νο, ο πρόχειρος, άτυπος – δώστε του όποιον χαρακτηρι-
σμό θέλετε - καταυλισμός της Ειδομένης είναι μια… ανοι-
χτή πληγή που πρέπει να κλείσει, ακόμη κι αν για την
επούλωσή της ουσιαστικά θα χρειαστούν μήνες, αν όχι
χρόνια. Είναι άμεση η ανάγκη για την αποσυμφόρηση του
οικισμού της Ειδομένης και τη μεταφορά των προσφύγων
και μεταναστών σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Η
κραυγή των κατοίκων ηχεί, η σιωπή της πολιτείας όμως
είναι εκκωφαντική…
*Η κ. Σουπλή είναι πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας Ειδομένης

Μάτια ερμητικά
κλειστά!

της Ξανθούλας
Σουπλή*

Σύμφωνα με
τον βουλευτή Κιλκίς
της ΝΔ Γιώργο Γεωρ-

γαντά, αν δεν αλλάξει η
εικόνα της Ειδομένης
μέχρι τη Μεγάλη Δευ-

τέρα, η μήνυση θα
κατατεθεί.

To χωριό που μηνύει
την… κυβέρνηση!



#ΕΙΔΟΜΕΝΗ_Karfitsa
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Eδώ και περίπου δύο χρόνια ο νομός
Κιλκίς έχει τοποθετηθεί στο «κάδρο» της
παγκόσμιας επικαιρότητας λόγω του Προ-
σφυ-γικού-Μεταναστευτικού ζητήματος.
Ενός τεραστίου θέματος οι διαστάσεις του
οποίου ξεπερνούν κατά πολύ τον μικρό τόπο
των γεωγραφικών ορίων του νομού πού
,όμως, λόγω της χωροταξικής θέσης του ο
ρόλος του, όλο αυτό το διάστημα, ήταν και
εξακολουθεί να παραμένει ιδιαιτέρως κομβι-

κός και κρίσιμος, σε σχέση με τα όσα διαδραματίζονται στην Πατρί-
δα μας γύρω από αυτό το θέμα. Και τούτο διότι διαχρονικώς αποτε-
λεί τον  ακροτελεύτιο προορισμό στην Ελληνική επικράτεια όσων
προσφύγων και μεταναστών ήλθαν νόμιμα ή παράνομα στην χώρα
μας και επιδιώκουν να κατευθυνθούν σε  πλούσιες χώρες της Κεν-
τρικής και Βόρειας Ευρώπης, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Όλο αυτό το διάστημα, και ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις
και το κλείσιμο των βορείων συνόρων της χώρας με τα Σκόπια, πά-
νω από 20.000 εξ’ αυτών  διαβιούν εκεί εγκλωβισμένοι. Οι περισ-
σότεροι εξ αυτών είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή της Ειδομένης
και πέριξ αυτής σε ιδιότυπους καταυλισμούς, που λειτουργούν κυ-
ρίως χάρις την παρέμβαση αναγνωρισμένων ΜΚΟ, αλλά δυστυ-
χώς και με την συνδρομή άλλων ομάδων «αλληλέγγυων» και «ακτι-
βιστών», για την ακριβή  δράση των οποίων υπάρχει πολύ μεγάλη
αμφισβήτηση. 

Δυστυχώς η διαχρονικά εσφαλμένη αντιμετώπιση του Προ-
σφυγικού-Μεταναστευτικού ζητήματος από  πλευράς της σημερι-
νής συγκυβερνήσεως, αλλά και η προσπάθεια της να το χρησιμο-
ποιήσει για σκοπούς που δεν συνδέονται με αυτό καθεαυτό το
πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει στην περιοχή της Ειδομένης και
πέριξ αυτής καταστάσεις και εικόνες που δεν συνάδουν με μία
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ακόμη και αν αντιμετωπίζει οικονο-
μικά προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμε-
ρα. Εικόνες ντροπής και εξαθλίωσης που έχουν κάνει τον γύρω
του κόσμου μέσα από τα εγχώρια και παγκόσμια μέσα ενημέρω-
σης για τον προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή της Ειδομένης,
που ξεπερνά τους 12.000, αλλά και τους υπολοίπους 2.000 εξ αυ-
τών που διαβιούν σε γειτονικές περιοχές, όπως αυτής του μεθο-
ριακού σταθμού των Ευζώνων εκατέρωθεν της Εθνικής οδού,
που αποτελεί την μεγαλύτερη πύλη εισόδου οδικής πρόσβασης
στην Πατρίδα μας, και από την οποία σε ετήσια βάση διέρχονται
πάνω από 8.000.000 επισκέπτες, κυρίως την θερινή περίοδο,
στην οποία θα εισέλθουμε εντός ολίγων εβδομάδων. Και είναι
πραγματικά, το λιγότερο, λυπηρό η πρώτη εικόνα όλων αυτών
των επισκεπτών να είναι η εικόνα μιας ευρωπαϊκής χώρας, που
δεν δύναται να προσφέρει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης σε
20.000  κυρίως πρόσφυγες, οι οποίοι παραμένουν στα σύνορα
της επί σειρά μηνών.

Να είναι η εικόνα μιας χώρας, όπου, όπως τόνισε και ο πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην προ ημε-
ρησίας συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα ασφάλειας,
που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι η κεντρική διαδρομή με την Βό-

ρεια Ευρώπη παραμένει ανοικτή  όταν αποκλείονται επ’ αόριστον
κεντρικές σιδηροδρομικές  γραμμές, όπως αυτή της Ειδομένης, αλ-
λά και εθνικοί οδικοί άξονες όπως η ΠΑΘΕ (Πατρών –Αθηνών-
Θεσσαλονίκης-Ευζώνων). Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση εγ-
κλωβισμένη στις αριστερές ιδεοληψίες και την ανεπάρκεια της, συν-
τηρεί μία κατάσταση στην χώρα και ειδικότερα στον νομό Κιλκίς εν-
τελώς απαράδεκτη. Μία κατάσταση η οποία εάν δεν αμβλυνθεί στο
αμέσως προσεχές διάστημα είναι βέβαιον ότι θα «δοκιμάσει» την
απαράμιλλα αλληλέγγυα στάση που έχει τηρήσει στην συντριπτική
της πλειοψηφία η Κιλκισιώτικη  κοινωνία στην αντιμετώπιση των
20.000 και πλέον προσφύγων που διαβιούν στην περιοχή της, με
ορατό τον κίνδυνο να την μετατρέψει σε  δυσαρέσκεια, με ότι αρνητι-
κό αυτό συνεπάγεται. Οι κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να υλοποι-
ήσει η ελληνική Πολιτεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι πολύ συγ-
κεκριμένες και τις έχω διατυπώσει και προτείνει δημόσια  σε όλα τα
φόρα και τους χώρους του δημόσιου διαλόγου κατ’ επανάληψη.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης εκκένωση της Ειδομένης,
η σταδιακή αποσυμφόρηση των δύο  κέντρων φιλοξενίας που
υπάρχουν στον νομό Κιλκίς στις περιοχές της Νέας Καβάλας και
του Χέρσου και, εάν είναι δυνατόν, την κατάργηση του δευτέρου
και βεβαίως  αντίστοιχη εκκένωση για τους αντίστοιχους πρόχει-
ρους καταυλισμούς στην περιοχή των Ευζώνων και του «Ολυμ-
πος-Πλάζα» στην περιοχή του Πολυκάστρου. Δυστυχώς  η κυβέρ-
νηση, παρ’ ότι φραστικώς συμφωνεί με τα όσα ο ίδιος έχω προτεί-
νει και με τα οποία συμφωνούν όλοι οι τοπικοί  αυτοδιοικητικοί
φορείς, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής
Γιάννης Μουζάλας, όπως διαπιστώθηκε εσχάτως στην Βουλή κα-
τά την διάρκεια επίκαιρης ερώτησης που του υπέβαλα σχετικά με
την πορεία του κέντρου στο Χέρσο, επιμένει  να λειτουργεί στην
λογική του «σπεύδε βραδέως» εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες και
την ανεπάρκεια της. Οι καταστάσεις, όμως, σε τοπικό αλλά και
εθνικό επίπεδο απαιτούν άλλους τρόπους, χρόνους και ταχύτητες
πολιτικής λειτουργίας. 

Η δυσχερής οικονομική  κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
η χώρα μας, με μεγάλη ευθύνη των σημερινών συγκυβερνώντων,
που με τις πολιτικές  πρακτικές και  επιλογές τους τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο  ουσιαστικώς ανέκοψαν την διαδικασία ανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικονομίας, την οποία είχε δρομολογήσει η
προηγούμενη συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σα-
μαρά, απαιτεί τέτοιου είδους ζητήματα να αντιμετωπίζονται με με-
γαλύτερη ταχύτητα, αποφασιστικότητα και σχέδιο. Με στόχο πάν-
τοτε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, σε
ένα πλαίσιο ουμανιστικής φιλοξενίας  αλλά και το οποίο παράλ-
ληλα θα φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων, θα αποτρέπει την
επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας στην οικονομική και κοι-
νωνική καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών και θα διασφαλί-
ζει την ασφάλεια τους. Στόχους και επιδιώξεις, που η σημερινή
κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη ότι δεν δύναται να υπηρε-
τήσει με αποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να πα-
ραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο σε αυτούς που μπορούν.
*Ο κ. Γεωργαντάς είναι βουλευτής Ν. Κιλκίς της 
Νέας Δημοκρατίας

του Γεώργιου 
Γεωργαντά*

Η κυβέρνηση επιμένει να λειτουργεί στην λογική του «σπεύδε βραδέως»
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«Όλοι κάνουν υποκλοπές, γιατί να με πει-
ράξει», δήλωσε ο Τόμσεν. Και εμείς, που νο-
μίσαμε, ότι τους είχαμε στριμώξει, τι κάνουμε
τώρα;  Όπως κάθε φορά το συνηθισμένο. Ζη-
τάμε νέα αναβολή για την αξιολόγηση, γιατί
δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, στα συμ-
φωνημένα του Καλοκαιριού. Κάθε ημέρα κα-
ταγράφουμε τις ροές των προσφύγων, τις
εκροές των νέων επιστημόνων και μη, αρ-
νούμαστε να τις δούμε. Κάθε ημέρα στασιμό-
τητας στις μεταρρυθμίσεις, είναι και μια ημέ-
ρα υποχώρησης της οικονομίας και μετανά-
στευσης, ή απογοήτευσης των νέων. Πριν το
ξέσπασμα της κρίσης, η ανεργία ήταν ήδη
υψηλή, όπως και η φτωχοποίηση μεγάλου μέ-
ρους της κοινωνίας. Το κοινωνικό κράτος εί-
χε υποχωρήσει, παρ’ ότι οι πόροι που διέθετε
ο κρατικός προϋπολογισμός, ήταν κατά πολύ
υψηλότεροι του μέσου όρου των χωρών της
ευρωζώνης. Η διαφθορά και η γραφειοκρατία
κατέστρεφαν πολλές δημιουργικές επιλογές
και υπονόμευαν την αξιοπιστία των θεσμών
κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης. Το
πιο αρνητικό όμως ήταν, η εμπεδωμένη αντί-
ληψη σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, του εύ-
κολου και γρήγορου πλουτισμού. Η επικρά-
τηση ενός προτύπου ζωής, όπου κυριαρχού-
σε, ο καταναλωτικός ναρκισσισμός. 

Η χώρα,  τον τελευταίο χρόνο κινδύνεψε
να χάσει την δημοσιονομική ισορροπία, που
είχε πετύχει και η οικονομία υπέστη μεγάλες
βλάβες. Δυστυχώς και πάλι είμαστε μπροστά
σε αδιέξοδα. Η φτωχοποίηση και η ανεργία,
ιδιαίτερα των νέων, είναι τώρα εκρηκτική.
Μεγάλος αριθμός, κυρίως νέων επιστημό-
νων φεύγει και αναζητα  στις χώρες της Κεν-
τρικής και Βόρειας Ευρώπης, το μέλλον του.
Ακόμη χειρότερα, τα μέτρα που σχεδιάζει η
κυβέρνηση, θα πλήξουν περισσότερο τους
νέους, με, ή χωρίς πτυχία. Οι επιλογές δεν θα
είναι άδικες μόνο, θα είναι και έντονα αντια-
ναπτυξιακές. Με τους νέους εξοντωμένους οι-
κονομικά και ψυχολογικά, καμιά κοινωνία
δεν μπορεί να σταθεί όρθια, πολύ περισσότε-
ρο να πάει μπροστά. Οι νέοι επιστήμονες εί-
ναι το κοινωνικό και παραγωγικό δυναμικό,
που μπορεί να δημιουργήσει δυναμικά και
ανταγωνιστικά επαγγέλματα και μικρές επι-
χειρήσεις έντασης γνώσης. Μόνο έτσι θα χτί-
σουμε, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικο-
νομία, που δημιουργεί καλά και σταθερά ει-
σοδήματα, υγιή δημοσιονομικά και ισχυρά
ασφαλιστικά ταμεία. Μείωση επιβαρύνσεων
και κίνητρα στους νέους επιστήμονες, επαγ-
γελματίες και επιχειρηματίες και ταυτόχρονη
μείωση κάθε δαπάνης του δημοσίου είναι ο
σωστός δρόμος. 
Ο κ. Μαγκριώτης είναι πρ. υπουργός

Οι υποκλοπές του ΔΝΤ
και η μοναξιά των νέων

του Γιάννη 
Μαγκριώτη*

Στην πολιτική και στη ζωή έχω μια βασική αρχή,
να σχηματίζω προσωπική γνώμη για τα ζητήματα με τα
οποία καταπιάνομαι. Στη λογική αυτή επισκέφτηκα τις
προηγούμενες μέρες Κέντρα Υγείας στην Περιφέρεια
του Νομού Θεσσαλονίκης όπου συνάντησα μια εικόνα
πλήρους απαξίωσης, εικόνα ντροπής για την ευρω-
παϊκή Ελλάδα του 2016. Στο Κέντρο Υγείας της Θέρ-
μης οι γιατροί μου είπαν πως καλύπτουν με προσωπι-
κά τους έξοδα τις ελλείψεις σε γραφική ύλη και αναλώ-
σιμα ενώ από την τσέπη τους καλύπτουν και τις δαπά-
νες για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης
και προαγωγής υγείας του πληθυσμού. Στη Μάδυτο
ψάχνουν με τα …κιάλια προσωπικό, καθώς οι είκοσι
αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια συνοδεύτηκαν από
μόλις δύο αφίξεις γιατρών, με το πρόβλημα να επιτεί-
νεται το καλοκαίρι και την αύξηση του αριθμού των
τουριστών όπου οι βάρδιες για τις εφημερίες απλά δεν
βγαίνουν. Μικροβιολογικό εργαστήριο υπάρχει μεν,
αλλά δε λειτουργεί λόγω… συνταξιοδότησης.Στο Σοχό
από την άλλη υπάρχει μικροβιολόγος, αλλά για ένα
χρόνο δεν υπήρχαν αναλώσιμα για να λειτουργήσει το
εργαστήριο. Εκεί, εγκαταστάθηκε μεν πρόσφατα ψη-
φιακό ακτινολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολο-
γίας, αλλά παραμένει… διακοσμητικό, καθώς δεν
μπορεί να λειτουργήσει, λόγω έλλειψης προσωπικού.
Το χειμώνα δε, το Κ.Υ. της ορεινής αυτής κωμόπολης
δε θερμαίνεται επαρκώς καθώς η διοίκηση του δεν
επιτρέπεται να δίνει παραγγελίες για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης χωρίς την απαραίτητη από την
ΥΠΕ έγκριση, η οποία χρειάζεται πολλές βδομάδες για
να δοθεί. 

Στη Μηχανιώνα η υποστελέχωση ενός Κέντρου
Υγείας που τους καλοκαιρινούς μήνες εξυπηρετεί πά-
νω από 110.000 κατοίκους του δήμου Θερμαϊκού και
τουρίστες συνοδεύεται από την έλλειψη βασικού ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ για τις κτιριακές εγ-
καταστάσεις όπου στεγάζεται, αρκεί να αναφέρω πως
δεν έχει ανακαινιστεί από το μακρινό 1986…Στο Ζαγ-
κλιβέρι, όπου προ μηνός οι κάτοικοι αγανάκτησαν και
ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τα τεράστια προ-
βλήματα που καθιστούν κατ’ ουσία ανενεργό το Κέν-
τρο υγείας, περιμένουν ακόμη την υλοποίηση των
υποσχέσεων του διοικητή της 4ης ΥΠΕ κυρίου Στρατή
Πλωμαρίτη, ο οποίος έχει κάθε καλή πρόθεση να βοη-
θήσει, πλην όμως, η Υγειονομική Περιφέρεια την
οποία ελέγχει είναι η πλέον υποχρηματοδοτούμενη
της χώρας. Είναι προφανώς πως θα μιλούσαμε για
κωμικές καταστάσεις εάν το διακύβευμα δεν ήταν κάτι
πολύ σοβαρό, όπως η υγεία των πολιτών. Ο υπουργός
Υγείας και οι συνεργάτες του πανηγύριζαν πριν μερι-
κούς μήνες την ψήφιση του περίφημου «παράλληλου
προγράμματος», μοιράζοντας από το βήμα της Βουλής
παχυλές υποσχέσεις περί δήθεν «ενίσχυσης της απο-
τελεσματικότητας και λειτουργικότητας του δημόσιου
συστήματος υγείας».Τουλάχιστον ας τολμήσουν να
κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα που περιέ-
γραψα και ας σταματήσουν να προσβάλλουν με τέτοια
βαναυσότητα τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των
πολιτών…
*Ο Αριστείδης Φωκάς είναι βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων

Τίτλοι τέλους στη 
δημόσια υγεία

του Αριστείδη Χ.
Φωκά*



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη  

Πράγματι τα κρασιά του «κτήματος Καρανίκα» στο Αμύνταιο
εξέπληξαν ευχάριστα την αγορά του οίνου, αφού η μισή και πλέ-
ον παραγωγή του κτήματος του Λόρενς και της συζύγου εξάγεται
στο εξωτερικό, ενώ καταφέρνει να πουλά ολόκληρη την παρα-
γωγή του εντός τριμήνου. Για τον μέσο Έλληνα, εάν ένας επιχει-
ρηματίας δεν έχει οικονομικά προβλήματα τότε δεν έχει προ-
βλήματα. Κι όμως ο Λόρενς Χάρτμαν με μια ανάρτηση αγανά-
κτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook είπε πως
πουλά την επιχείρηση του με το οινοποιείο και τα αμπέλια. Ο

λόγος δεν ήταν οι φόροι, ούτε καν η πληρωμή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο κρασί από το
2016, αλλά… το τέρας της γραφειοκρατίας!
Παραλογισμός…

«Κάθε έξι μπουκάλια που στέλνουμε σε έναν κατα-
ναλωτή χρειάζεται μία ώρα δουλειά. Κάθε μήνα πρέπει
να πηγαίνουμε στο τελωνείο για να κάνουμε τη δήλω-
ση με το λογιστή και χρειάζεται τουλάχιστον δύο ώρες
για να πάμε και εκεί ξοδεύουμε μία ημέρα και πρέπει
να ξαναπάμε για τη διόρθωση τυχόν λαθών», αναφέρει
στην Karfitsa ο κ. Χάρτμαν δικαιολογώντας με αυτόν τον
τρόπο την πράξη του να βάλει πωλητήριο. Βέβαια ο ίδιος
εξηγεί ότι αυτό που έγραψε στο facebook, ήταν κάτι «μέσα

από την καρδιά του», θέλοντας να περιγράψει
αυτό που ζει τους τελευταίους μήνες με

τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο
κρασί. «Δεν έχω ετοιμάσει τις

βαλίτσες ακόμα, αλλά είμα-
στε σε μια κατάσταση που
από τη μία πουλάμε πολ-
λά κρασιά και προχωρά-
με πολύ δυναμικά και
από την άλλη κάθε φορά
που έχω μια παραγγελία
έχω πάντα πόνο στο
στομάχι αφού πρέπει να
κάνω σωστά τόσα πολλά

χαρτιά, να δω αν είναι
σωστός ο ΕΦΚ. Είναι μια

κατάσταση που δεν μπορώ
να την υποστώ για πολλά χρό-

νια ακόμα», εξηγεί ο Ελληνοολλαν-
δός οινοποπαραγωγός.  Μπορεί  να μην

αντιμετώπισε ούτε ένα οικονομικό πρόβλημα,
όμως όπως λέει ο ΕΦΚ αποδείχθηκε εφιάλτης για όλα τα

μικρά οινοποιεία που δεν έχουν τα 12.000 ευρώ για να
προπληρώσουν για όσα… θα πουλήσουν στο 2016. «Από
την 1η Ιανουαρίου πρέπει να γράψουμε τρεις φορές τις

κινήσεις μας γιατί το ζητάει το κράτος», τονίζει ο Λόρενς
Χάρτμαν.

Όπως λέει ο κ. Χάρτμαν, το σύστημα για τον ΕΦΚ που χρησι-
μοποιείται αφορά πράγματα όπως τον καπνό και όχι το κρασί.
«Χρειάζεται μία ομάδα πέντε ατόμων για να τα βγάλει πέρα
με αυτό. Προσωπικά πρέπει να πηγαίνω στο αμπέλι, πρέ-
πει να πηγαίνω για πωλήσεις με το αυτοκίνητο, πρέπει να
πάω στο εξωτερικό για επιπλέον πωλήσεις και εκθέσεις.
Δεν έχω το χρόνο για να ασχοληθώ περαιτέρω με τα γρα-
φειοκρατικά. Εάν θέλουμε να είμαστε οικονομικά βιώσι-
μοι πρέπει να προσλάβω έναν άνθρωπο για λογιστή», εξη-
γεί ο οινοπαραγωγός του Αμυνταίου. Ωστόσο, όπως αναφέρει,
για να μπορέσει να τον πληρώσει πρέπει να αυξήσει την παρα-
γωγή, «κάτι που ευχαρίστως θα το κάνω αφού ξεπουλάω
σε τρεις μήνες». Για να αυξηθεί  η παραγωγή πρέπει να πάρω
αμπέλια που το κράτος δεν μου δίνει την άδεια γιατί τα στρέμμα-
τα που έχει είναι περιορισμένα λόγω  διατάξεων που έχουν να
κάνουν με την αναλογία επιχειρήσεων και εργαζόμενων. «Και
να θέλω να αυξήσω την παραγωγή μου δεν μπορώ. Κρίση
δεν κατάλαβα, ούτε με τα capital controls γιατί έχω έρθει
από Ολλανδία και δουλεύω με e-banking, δεν έχω επαφή
με τον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας.  Το πρόβλημα είναι
ότι πρέπει να κάνω γραφειοκρατικά πράγματα, που εάν
δεν τα κάνω θα μου κλείσουν την επιχείρηση ή θα μπω
φυλακή ή δε θα μπορώ να πουλήσω», αναφέρει ο απελπι-
σμένος με το ελληνικό κράτος Λόρενς Χάρτμαν.

www.karfitsa.gr

Ο οινοπαραγωγός που «τα μαζεύει» από τη Β.
Ελλάδα για να πάει σε μία… κανονική χώρα!

23 Aπριλίου 2016 | 13

Το νέο μίνι λίφτ

Ο μεγαλωμένος στην Ολλανδία από Ελληνίδα μητέρα Λόρενς Χάρτμαν αποφάσισε το 2011, όταν η οικο-
νομική κρίση στην Ελλάδα ήταν στα «ντουζένια» της, να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας επιχειρηματικά
στη χώρα μας, αφού όνειρο δικό του και της συζύγου του ήταν να δημιουργήσει μια παραγωγή κρασιών
υψηλής ποιότητας που θα εξάγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το κτήμα
Παράγει, όπως αναφέρεται στην ενημερωμένη ιστοσελί-

δα του οινοποιείου, «υψηλής ποιότητας κρασιά σε από-
λυτη αρμονία με τη φύση, με γνώμονα το σεβασμό στη
γη και την ανθρώπινη υγεία». Το οινοποιείο βρίσκεται
στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, στο οροπέδιο του
Αμύνταιου, όπως και οι αμπελώνες στους οποίους καλλιερ-
γούνται με βιολογικές μεθόδους η πολύ παλιά ποικιλία Ξινό-
μαυρο, η νεότερη Ασύρτικο, η Cabernet Sauvignon και η
σχεδόν ξεχασμένη ποικιλία Λημνιώνα. Τα κρασιά που πα-
ράγονται και εξάγονται σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία
είναι ο αφρώδης οίνος Karanika Brut, το ερυθρό με ποικι-
λιακή σύνθεση Ξινόμαυρο/ Λημνιώνα Cabernet, το Ασύρτι-
κο, με έντονη οξύτητα, και το χυμώδες ροζέ από ποικιλία Ξι-
νόμαυρο.

«Το
πρόβλημα είναι

ότι πρέπει να κάνω
γραφειοκρατικά πράγ-

ματα, που εάν δεν τα κάνω
θα μου… κλείσουν την επι-

χείρηση ή θα μπω φυ-
λακή ή δε θα μπορώ

να πουλήσω»

Γράφει η Dr. Χριστίνα Χριστοφο-
ρίδου, Πλαστικός Χειρουργός,

MD, ISAPS, Advanced Aesthetic
Surgery Fellowship,

London-Melbourne-Barcelona 
www.christoforidou.gr

Aφορά το γηρασμένο και χαλαρό
δέρμα του προσώπου και λαι-
μού. Γίνεται συνήθως μετά τα 40

έτη. Παλιά γινόταν ανόρθωση και
αφαίρεση μόνο του δέρματος με

αποτέλεσμα "αφύσικο" υπερβολι-
κό τράβηγμα που δεν κρατούσε
πολύ και εκτεταμένες ουλές, πα-

ραμορφωμένα αυτιά και κροτά-
φους, παρατραβηγμένα μέτωπα,
αλωπεκία και υπερδιορθωμένα

ψεύτικα χαμόγελα.  

Με τo Νέο Μini Λίφτ γίνεται :
• minimal υποσκαφή και

αφαίρεση δέρματος 
• minimal ατραυματική 

παρασκευή ιστών
• εν τω βάθει αντιμετώπιση της
χαλάρωσηςμε ανάρτηση, εκτο-

μή ή αναδίπλωση του SMAS, δη-
λαδή της προπαρωτιδικής περιτο-

νίας και του μυώδους πλατύσμα-
τος ακριβώς κάτω από το δέρμα. 

Αποτελέσματα - Πλεονεκτήματα
Με τις νέες τεχνικές τα αποτελέσμα-

τα είναι πιο μόνιμα και φυσικά,
αφού η ανόρθωση γίνεται στους βα-
θύτερους ιστούς και το δέρμα αγκα-

λιάζει χωρίς τάση το νέο σας ανα-
στηλωμένο πρόσωπο και λαιμό. Οι

ουλές είναι minimal και αφανείς,
αφού κρύβονται εντέχνως πίσω από

τα αυτιά και  δεν παραμορφώνεται
το χαμόγελό σας, ούτε ο τράγος του

αυτιού, ούτε το λοβίο τραβιέται προς
τα κάτω. Η ατραυματική παρασκευή

ιστών συνεπάγεται λιγότερα οιδή-
ματα, μελανιές και επιπλοκές.

Αναισθησία - Χειρουργείο Η
επέμβαση γίνεται με τοπική και

μέθη. Μετά 2 μέρες αφαιρούνται
οι παροχετεύσεις και οι επίδεσμοι. 

Αποθεραπεία Το οίδημα και οι
μελανιές υποχωρούν σε 5-7
ημέρες, οπότε αφαιρούνται τα

ράμματα και επιστρέφετε σ
τους κανονικούς ρυθμούς της

δουλειάς σας.



Της Έλενας Καραβασίλη
Όπως εξηγεί στην Karfitsa ο πρόεδρος της Ένωσης

Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, για την περίο-
δο του Πάσχα οι ακυρώσεις διανυκτερεύσεων στο νομό
έφτασαν τις 5.000 και αφορούν κυρίως στον οδικό τουρι-
σμό. «Υπό τον φόβο ότι οι δρόμοι μπορεί να είναι
κλειστοί, ακυρώνουν τις διακοπές τους. Το ίδιο ζή-
τημα είχε προκύψει και από τις αγροτικές κινητοποι-
ήσεις, όπου για δύο μήνες έκλειναν τα σύνορα με τη
Βουλγαρία. Στα μάτια ενός ξένου επικρατεί το από-
λυτο χάος, η τάξη δεν επιβάλλεται στη χώρα όπως
ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
αιτιάσεις στους τουρίστες». Αντίστοιχη είναι και η το-
ποθέτηση της προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας,
Ευαγγελίας Ξυπτερά. «Κατά τη διάρκεια Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου που γίνονται οι πολλές κρα-
τήσεις, εμείς είχαμε το κλείσιμο των δρόμων από
τους αγρότες κάτι που πήγε πίσω τις κρατήσεις για το
Πάσχα. Φυσικά πρόβλημα δημιουργεί και η εικόνα
της Ειδομένης που «πάγωσε» τις κρατήσεις. Έχουμε
ακυρώσεις για παράδειγμα από γραφεία της Πολω-
νίας που έρχονται οδικώς. Κάποιος που μένει χιλιό-
μετρα μακριά και βλέπει κλειστά σύνορα και δρό-
μους, δε κάθεται να ψάξει τις αποστάσεις του προ-
ορισμού του από την «εστία» των γεγονότων. Έτσι

έχουμε ακυρώσεις και από την Ουγγαρία και τη Ρου-
μανία».

Για την περίοδο του Πάσχα στη Χαλκιδική θα λειτουρ-
γήσουν 150 ξενοδοχεία από ένα σύνολο 400 μονάδων,
τα οποία θα ανοίξουν μετά τις 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον
κ. Τάσιο, η μέση πληρότητα είναι στο 65% ενώ πέρυσι την
ίδια χρονική περίοδο αυτό το νούμερο ήταν στο 80%.
Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις, οι Βαλκάνιοι μένουν
κατά μέσο όρο για τέσσερις μέρες με τη Βουλγαρία να ενι-
σχύει σε μεγαλύτερο βαθμό τον τουρισμό της Χαλκιδικής
και να ακολουθούν η Ρουμανία και η Σερβία. Πολύ μικρό
είναι το ποσοστό των Ελλήνων επισκεπτών, για δύο δια-
νυκτερεύσεις, που φτάνει στο 10%. Για την καλοκαιρινή
περίοδο, αυτή τη στιγμή οι προκρατήσεις σημειώνουν μία
πτώση του 10-15% συγκριτικά με πέρυσι. «Έχουμε έναν
κακό Μάιο, όπου οι τουρίστες δε συνδυάζουν τις πασχα-
λινές με τις καλοκαιρινές διακοπές παρότι το Πάσχα φέ-
τος είναι πιο αργά. Η πτώση αυτή προέρχεται κυρίως από
τη γερμανική και ρωσική αγορά. Εδώ και ένα μήνα ο νο-
μός δε δείχνει να έχει ζήτηση από την κεντροδυτική Ευ-
ρώπη, κάτι που οφείλεται κυρίως στην προσφυγική κρίση
και την ισλαμοφοβία που σχετίζεται με τα τρομοκρατικά
χτυπήματα στην Ευρώπη», λέει ο κ. Τάσιος. Αναφορικά
με τη Ρωσία, καίριο ζήτημα παραμένει το ρούβλι με την
ισοτιμία να είναι υψηλή αλλά και το εμπάργκο που συνε-
χίζει να επικρατεί. «Η βόρεια Ελλάδα και η Χαλκιδική- λό-

γω του προσφυγικού- υστερεί σε σύγκριση με σημεία της
νοτίου Ελλάδος όπως η Κρήτη και τα Επτάνησα. Και πέρυ-
σι είχαμε προβλήματα με τις εκλογές και την επιβολή των
Capital Controls, όμως μετά το Μάιο η σεζόν «περπάτη-
σε», κάτι που δε συμβαίνει φέτος», επισημαίνει ο κ. Τά-
σιος. Και συνεχίζει: «επίσης είναι πάρα πολύ βασικό
ότι δεν υπάρχουν πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο
Μακεδονία από την κεντροδυτική Ευρώπη- είναι
μόνο τακτικές και low cost- οπότε δεν υπάρχει και η
πίεση της πώλησης του πακέτου από το εκάστοτε
γραφείο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Κρή-
τη».

Σημαντική αναμένεται να είναι η τουριστική κίνηση
στην Πιερία από Βούλγαρους, Ρουμάνους και Σέρβους,
χωρίς βέβαια τα πράγματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κά, σύμφωνα με την κ. Ξυπτερά. «Ευτυχώς δεν έχουμε
ακυρώσεις από αυτές τις χώρες και έτσι είμαστε αι-

Η προσφυγική κρίση, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και η πολιτικοοικονομική
αστάθεια της χώρα μας… ταράζουν τα νερά του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με
τους προέδρους ξενοδόχων σε Χαλκιδική και Πιερία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί
ολόκληρη η σεζόν, ενώ όπως λένε, «δυστυχώς δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την
πτώση των κρατήσεων που σημειώθηκαν στην Τουρκία». Παρά το γεγονός ότι φέτος το Πά-
σχα πέφτει αργά, οι ξενοδοχειακές μονάδες σε αυτές τις περιοχές δεν κατάφεραν να ξεπουλή-
σουν, αντιθέτως… είδαν ακυρώσεις στα βιβλία των κρατήσεών τους. 

www.karfitsa.gr
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«Πάσχα των παθών» για Χαλκιδική - Πιερία

Στο ίδιος έργο θεατές θα είναι όπως φαίνεται για
ακόμη μία φορά οι εκδρομείς της Χαλκιδικής. Σύμ-
φωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει έως τώρα,
μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει παραδοθεί ο δρόμος
από την Ποτίδαια μέχρι την Καλλιθέα. Όμως, «το
μεγάλο πρόβλημα είναι ο δρόμος Νέα Μουδα-
νιά- Ποτίδαια γιατί εκεί ο εργολάβος θα κηρυ-
χτεί έκπτωτος, δε μπορεί να προχωρήσει το έρ-
γο. Άρα θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
καθυστέρησης του συγκεκριμένου έργου», επι-
σημαίνει ο κ. Τάσιος. Ο ίδιος αναφέρει πως πρόβλη-
μα υπάρχει επίσης στο κομμάτι του δρόμου Θεσσα-
λονίκης- Θέρμης- Πολυγύρου όπου και εκεί το έργο
προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς.

«Χάνονται
τουλάχιστον

200 εκατ. ευρώ
από την παρά-
νομη ενοικίαση

σπιτιών»
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

σιόδοξοι. Από τον Απρίλιο έχουν αρχίσει να έρχονται στην
Πιερία Γερμανοί τουρίστες, ενώ πολύ μεγάλη επισκεψιμότη-
τα σημειώνεται από τη Λάρισα. Πραγματικά κατακλύζουν
τον Πλαταμώνα αυτές τις μέρες οι Λαρισαίοι», λέει. Η κ. Ξυ-
πτερά εξηγεί πως οι περισσότεροι τουρίστες, κλείνουν τις διακο-
πές τους αρκετό καιρό νωρίτερα για να προγραμματίζουν το καλο-
καίρι τους και φυσικά να πετυχαίνουν και τα πακέτα προσφορών.
«Δεν το αφήνουν για τελευταία στιγμή και έτσι δυστυχώς με
την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα εδώ και τρεις μήνες, δεν
καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την πτώση των κρατή-
σεων που υπάρχουν στην Τουρκία. Αν το κλίμα δεν είναι
καλό μέσα στον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, πολύ δύσκο-
λα ανατρέπεται τον Μάιο», καταλήγει.

Ο κ. Τάσιος υπογραμμίζει πως σε θεσμικά αιτήματα «που είναι
πολλά» δυστυχώς δεν έχουν λάβει καμία απάντηση από την κυ-
βέρνηση. «Δεν έχει γίνει καμία κίνηση από τα αρμόδια
υπουργεία για την επίλυση θεσμικών θεμάτων. Για παρά-
δειγμα στο ζήτημα των αιγιαλών βρισκόμαστε στον αέρα.
Που σημαίνει ότι όποιος τοποθετήσει ξαπλώστρες και ομ-
πρέλες στον αιγιαλό χωρίς να υπάρχει άδεια, κατηγορείται
για καταπάτηση δημόσιας περιουσίας. Να είναι κάποιος νό-
μιμος, να θέλει να δώσει χρήματα για τον αιγιαλό και να μη
μπορεί, επειδή δεν υπάρχει ακόμη η ΚΥΑ. Οι ξενοδόχοι θα
κινδυνεύουν να μπουν φυλακή εξαιτίας της μη συμμόρφω-
σης του κράτους για την παραχώρηση του αιγιαλού. Είναι
τραγικό να θέλεις να δώσεις χρήματα και το κράτος να μη
θέλει να τα πάρει». Να τονίσουμε ότι η καθυστέρηση έκδοσης της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χρήση αιγιαλού και παρα-
λιών από τους δήμους, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να
σχεδιάσουν το πλάνο αξιοποίησης της παραλιακής τους ζώνης
ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Αλαλούμ με το τέλος 
διανυκτέρευσης

Ακόμη τα… σενάρια επιβολής
του τέλους διανυκτέρευσης δεν
έχουν διαψευστεί από τα υπουργεία
Τουρισμού και Οικονομικών, κάτι
που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ξενο-
δόχους. «Μιλάμε για τον απόλυ-
το παραλογισμό. Αυτή τη στιγμή
η χώρα περιμένει να σωθεί από
τον τουρισμό και πάνε να επιβα-
ρύνουν κι άλλο το προϊόν, όταν
την ίδια στιγμή χάνονται τουλά-
χιστον 200 εκατ. ευρώ από την
παράνομη ενοικίαση σπιτιών.
Με ένα νόμο θα μπορούσε το
κράτος να φορολογήσει αυτή
την πηγή, χωρίς να χρειάζεται
να βάλει τέλος διανυκτέρευσης
επί του τζίρου με βάση την κατη-
γορία, για να καλύψει το δημο-
σιονομικό κενό», λέει χαρακτηρι-
στικά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξε-
νοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης. Ο
ίδιος εξηγεί πως αυτός ο φόρος θα
επιβαρύνει μόνο τον επιχειρημα-
τία, καθώς τα πακέτα έχουν ήδη τι-
μολογηθεί και έτσι δεν υπάρχει άλ-
λη επιλογή. 

Τα… «μαύρα» φέρνουν «μαρασμό»
Μετά την κατάργηση του νόμου για την τουριστική μί-

σθωση, «ο καθένας μπορεί να καταθέσει ένα συμφωνητικό
αστικής μίσθωσης μέσα σε ένα μήνα, να νοικιάζει το σπίτι
του και να είναι νόμιμος», εξηγεί ο κ. Τάσιος. Από τη στιγμή
που γίνεται μία αστική μίσθωση, μπορεί να δηλωθεί στην
εφορία μέσα σε ένα μήνα. «Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
δηλώνει ότι το μίσθωμα είναι 100 ευρώ και να βάζει
για παράδειγμα στην τσέπη του 2.000 ευρώ. Πολλοί
δεν έχουν ούτε καν αστική μίσθωση και νοικιάζουν τα
σπίτια τους για όλη τη σεζόν χωρίς να υπάρχει κανένας
έλεγχος», λέει ο κ. Τάσιος. Ο ίδιος αναφέρει πως  στη Χαλ-
κιδική υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 τέτοια ακίνητα που κυ-
ρίως είναι δεύτερες κατοικίες. «Οι έλεγχοι θα έπρεπε να
γίνονται από τη διεύθυνση οικονομικής αστυνομίας
από κοινού με την αστυνομία για να εντοπιστεί αυτού
του είδους η φοροδιαφυγή. Τα νοικιάζουν είτε σε οδι-
κό τουρίστα είτε μέσω διαδικτύου. Ιδίως στο πρώτο
πόδι, από αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν πλέον
ούτε σπίτια για να νοικιάσει το προσωπικό των ξενο-
δοχείων».Αυτή η κατάσταση, όπως λέει, οδηγεί τον κλάδο
των ξενοδόχων αλλά και όσων έχουν νόμιμα ενοικιαζόμε-
να, σε μαρασμό. «Στο τέλος θα είναι προτιμότερο να
αφήσουν οι ξενοδόχοι τις άδειες λειτουργίας τους και
να κάνουν σπίτια, όπου έτσι όμως θα χαθούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Εδώ χρειάζεται νομοθετική πρωτο-
βουλία, έχουμε κάνει άπειρες προτάσεις στο υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης χωρίς να έχουμε λάβει
καμία απάντηση έως τώρα». 



του Βαγγέλη Στολάκη  
Το απόγευμα εκείνης της παρασκευής το «γαλάζιο» ακροατήριο από νωρίς είχε πάρει

τη… θέση του. Νέοι και νέες της ΟΝΝΕΔ από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στο χώρο προ-
κειμένου να εγγραφούν ως σύνεδροι και να καταθέσουν και τον… οβολό τους- δηλαδή τα
πέντε ευρώ- για να συμβάλλουν κι αυτοί με τον τρόπο τους στην αντιμετώπιση του οικο-
νομικού προβλήματος της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τις 18:30 και σχεδόν καμιά ώρα
πριν φτάσει στο χώρο απευθείας από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισαν να πα-
ρελαύνουν οι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας, δήμαρχοι που πρόσκεινται στην Λ. Συγ-
γρού, αιρετοί, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και κομματικά στελέ-
χη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ως αντιπρόεδρος του κόμματος πήρε το λόγο σχεδόν μετά τον
«οικοδεσπότη» δήμαρχο Πέτρο Σούλα. Έδωσε παλμό στην εκδήλωση. Ακολούθησαν
χαιρετισμοί του Λευτέρη Αυγενάκη, του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, του
γραμματέα Ανδρέα Παπαμιμίκου και πολλών άλλων. 

Όλα αυτά εντός αιθούσης. Έξω από το δημοτικό γυμναστήριο του δήμου Ευόσμου οι
«άνθρωποι του προέδρου» περίμεναν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός από τη Βίκυ Νά-
κου, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο της ΝΔ αλλά και την αδερφή του και
πρώην υπουργό Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, στο χώρο όπου στάθμευσε το πολυ-
τελές όχημα που μετέφερε τον κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής ΝΔ νομού Θεσσαλονίκης, Μηνάς Σαμαντζίδης, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, στελέχη της περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και δήμων του νομού. 

Την ίδια ώρα, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του χώρου όπου πραγματοποιούν-
ταν οι εργασίες του 10ου Συνεδρίου οι… τάσεις της ΟΝΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας
έδιναν τη δική τους μάχη: ποια δηλαδή θα επικρατήσει. «Θα καταφέρουν οι προεδρι-
κοί να κερδίσουν το παιχνίδι και να εκπροσωπηθούν κατά μεγαλύτερο ποσοστό

Το απόγευμα εκείνης της Παρασκευής, της ημέρας δηλαδή που ξεκι-
νούσαν και επίσημα οι εργασίες του 10ου Τακτικού Συνεδρίου της
ΟΝΝΕΔ κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τις… εξελίξεις. Κανένα
από τα «γαλάζια» κορυφαία στελέχη που βρέθηκαν στο κλειστό γυ-
μναστήριο του Ευόσμου δεν μπορούσε να σκεφτεί πως το συνέδριο
θα εξελιχθεί σε… φιάσκο, η «γαλάζια» νεολαία θα διαλυόταν με από-
φαση του προέδρου της ΝΔ και πως θα ακολουθούσε η αναγκαστική
παραίτηση από τη θέση του γραμματέα του Ανδρέα Παπαμιμίκου και
η διαγραφή του προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Βασίλη Γεωργιάδη. 

Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής ΝΔ-
πρώην υπουργός Μακεδονίας Θράκης

«Το 10ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εί-
μαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης
της παράταξης και θα λειτουργήσει ως τομή, προκειμέ-
νου να προχωρήσουμε σε μια ριζική αναβάθμιση της
κομματικής μας λειτουργίας τόσο σε επίπεδο ιδεών, όσο
και προσώπων. Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου το
βράδυ της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ένα
αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλει να
μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό και ευρω-
παϊκό κόμμα, το οποίο θα παράγει πολιτική από κάτω
προς τα πάνω, λειτουργώντας με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία. Με αυτόν
τον τρόπο θα δώσουμε στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας το απαραίτητο οξυγό-
νο για να μπορέσουν να οραματιστούν και πάλι την  Ελλάδα έτσι όπως τη μάθαμε, τη
ζήσαμε και της αξίζει».

www.karfitsa.gr

Μια φορά κι έναν 
καιρό ήταν ένα… 

«γαλάζιο» συνέδριο 

Κώστας Καραπαναγιωτίδης, 
πρώην Νομάρχης Ημαθίας- πρώην 
Αντιπεριφερειάρχης

«Οι τελευταίες εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και η
διοργάνωση του 10ου συνεδρίου της, αποτελούν μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να δείξουμε παντού, ότι
ως κόμμα, αλλάζουμε νοοτροπία, αλλάζουμε λογικές.
Αλλαγές που δεν τις περιμένει μόνο ο κόσμος της Νέ-
ας Δημοκρατίας αλλά και ένα μεγάλο μέρος της κοι-
νωνίας. Οι πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη,
στην κατεύθυνση αυτή, μας γεμίζουν αισιοδοξία, ότι

κάτι επιτέλους, μπορεί να αλλάξει. Να ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις και τις παθογέ-
νειες των “ομάδων”, των “κομματαρχών”, των αρρωστημένων πρακτικών, που μας
καθήλωσαν ως κόμμα και ως φορέα πολιτικής. Να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και
να ζωντανέψουμε την ελπίδα, όχι μόνο εσωκομματικά αλλά και στα μάτια όλης της
κοινωνίας. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει τη δημιουργική φωνή της Νέας Δημοκρα-
τίας, να τη δει να παρεμβαίνει στα ζητήματα που τον απασχολούν, να αξιολογήσει τις
λύσεις που θα προτείνει. Η κόσμος βαρέθηκε τα “παιγνίδια” στις πλάτες του. Βαρέθη-
κε να τον κατατάσσουν σε “ομάδες”, κουράστηκε να τον θεωρούν “δεδομένο”, αγανά-
κτησε με το να τον συμπεριλαμβάνουν συνεχώς σε λίστες “δικών τους” και “δικών
μας”. Ο κόσμος περιμένει να γίνει αποδέκτης μιας νέας πολιτικής, στην Ελλάδα γενι-
κά και σε κάθε περιοχή ειδικότερα».

Ζήσης Ιωακείμοβιτς, Διευθυντής 
Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ νομού 
Θεσσαλονίκης

«Θέλω ένα κόμμα πιο εκσυγχρονιστικό και με
ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι απαραίτητο να γίνει
μια αναγέννηση της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ανανεώσει το κόμ-
μα και το έχει αποδείξει. Από το 10ο Συνέδριο της
ΝΔ περιμένω να προκύψει μια εναλλακτική πρό-
ταση διακυβέρνησης της χώρας που θα δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας και θα φέρει την ανάπτυ-
ξη».

Στέλιος Καλαποτλής, μέλος πολιτικής επι-
τροπής ΝΔ

«Το 10ο Tακτικό συνέδριο της NΔ είναι μιας πρώτης
τάξεως ευκαιρία για ριζικές τομές που θα δώσουν νέα
πνοή στον πολιτικό μας οργανισμό. Από τις δημοκρατι-
κές μας διαδικασίες και τις πολιτικές μας διεργασίες
ευελπιστώ να προκύψουν αλλαγές ουσίας. Αυτό πάει να
πει αναγνώριση των τάσεων εντός μας για την εξασφά-
λιση της πολυφωνίας, άνοιγμα στην κοινωνία, για να
χτίσουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία και έμφαση
στον άνθρωπο με σκοπό την ανάδειξη προσωπικοτή-
των που μπορούν να προσφέρουν. Προσωπικά αισιο-
δοξώ. Τώρα που οι ιδέες μας κυριαρχούν και οι πολιτι-
κές μας δικαιώνονται είναι στο χέρι μας να πάμε μπρο-

στά, με το βλέμμα ψηλά, για την Eλλάδα και τους Έλληνες. Eίναι στο χέρι μας να γί-
νουμε το οξυγόνο για την κοινωνία και την οικονομία που ασφυκτιούν». ».
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στο συνέδριο του κόμματος, εκεί όπου θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα της Νέας Δημο-
κρατίας;»αναρωτιόταν στην «Karfitsa» γνωστό στέλεχος της Βόρειας Ελλάδας. 

«Μέχρι εκείνη την ώρα όλα έβαιναν καλώς»εκμυστηρεύεται στην «Κ» γνωστός ΟΝΝΕΔίτης.
Οι οκτώ τάσεις που υπάρχουν διαχρονικά στην ΟΝΝΕΔ αλλά και το κόμμα έδειχνε πως τα είχαν
βρει και είχαν μοιράσει τις… θέσεις κατά 80%. Ας μη λησμονούμε άλλωστε ότι από το συνέδριο της
ΟΝΝΕΔ θα προέκυπταν περίπου 400 σύνεδροι δηλαδή περίπου το 10% του συνεδρίου που βρί-
σκεται σε εξέλιξη αυτό το Σαββατοκύριακο. 

Αργά το βράδυ της Παρασκευής όλοι έμοιαζαν ικανοποιημένοι. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος όπως φημολογείται αναμένεται να είναι ο τρίτος
αντιπρόεδρος του κόμματος, γευμάτιζε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δί-
πλα στο… κύμα, η «γαλάζια» νεολαία συγκεντρώθηκε σε παραλιακό μπαράκι από το οποίο θα περ-
νούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι selfies με τον Άδωνι Γεωργιάδη κατέκλυσαν τα social media και
το 10ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ φαινόταν πως είχε επιτυχία. 

Η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική το επόμενο πρωί. Η αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου
Ευόσμου ήταν σχεδόν άδεια, αφού οι σύνεδροι που ήρθαν από την επικράτεια στη Θεσσαλονίκη
αποφάσισαν να… γυρίσουν την πόλη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ταυτόχρονα, κάτι δεν πήγαι-
νε καλά με τις… τάσεις και τους εκπροσώπους αυτών. Το μεσημέρι του Σαββάτου το τοπίο ήταν ξε-
κάθαρο. Το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εξελισσόταν σε… φιάσκο. Ο πρώην πρόεδρος της, Σάκης Ιωαν-
νίδης ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των άλλων «γαλάζιων» τάσεων ότι αποχωρεί από τις συνεν-
νοήσεις και δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία. Το ίδιο έπραξε αργότερα και ο άνθρωπος του Μητσοτά-
κη στη «γαλάζια» νεολαία. 

Οι ώρες περνούσαν αλλά η «χρυσή τομή» δεν βρισκόταν. Στις 20:00 το βράδυ ο χώρος που θα
στηνόντουσαν οι κάλπες έπρεπε να αδειάσει προκειμένου να καθαριστεί από τα συνεργεία του δή-
μου Κορδελιού-Ευόσμου για τον αγώνα μπάσκετ της επόμενης ημέρας. Οι κάλπες μεταφέρθηκαν σε
άλλη αίθουσα. Οι σύνεδροι- εκλογείς είχαν ξεκινήσει να εγκαταλείπουν το χώρο του συνεδρίου
από νωρίς το μεσημέρι, προκειμένου να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι εικόνες ενός
συνεδρίου και μιας εκλογικής διαδικασίας χωρίς κόσμο, έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και είχαν
ως αποτέλεσμα την διάλυση της οργάνωσης με απόφαση και υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ακολούθησε η παραίτηση του Ανδρέα Παπαμιμίκου από τη θέση του γραμματέα και την ιδιότητα
του μέλους της ΝΔ και η διαγραφή του μέχρι πρότινος προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Βασίλη Γεωργιάδη. 

«Ό,τι έγινε στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ είναι αυτό που συνέβαινε μέχρι πρόσφατα σε όλα
τα συνέδρια. Τα έβρισκαν μεταξύ τους οι εκπρόσωποι των τάσεων, καθόριζαν την εκπρο-
σώπησή τους στην Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία και πορευόμασταν
όλοι μαζί. Σε αυτό το συνέδριο δεν υπήρχε συνεννόηση. Οι πιέσεις για να μπουν “οι δικοί
μας” και οι “δικοί τους” ήταν αφόρητες. Υπάρχουν και SMS σημερινών πρωτοκλασάτων
του κόμματος…» αναφέρει στην «Karfitsa» γνωστός ΟΝΝΕΔίτης της Θεσσαλονίκης. 

Στην σκιά των «γαλάζιων» διαγραφών και παραιτήσεων, που εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν
πραγματοποιείται βρίσκεται σε εξέλιξη το 10ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι θέλει να τα’ αλλάξει όλα στο κόμμα. Για το
λόγο αυτό το γραφείο του έδωσε λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες του Συνεδρίου στη δημοσιότητα το
προσχέδιο του νέου καταστατικού το οποία θα κληθεί να εγκρίνει το Συνέδριο. Υπολογίζεται πως το
σώμα του συνεδρίου θα απαρτίζεται από 4.500 μέλη του κόμματος, 400 από τους οποίους ανήκουν
στην ΟΝΝΕΔ και 236 είναι από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διοικούσας
Επιτροπής ΝΔ νομού Θεσσαλονίκης.  Μιλώντας στην «Κ» γνωστά «γαλάζια» στελέχη της Βόρειας
Ελλάδας ζητούν από τη ΝΔ την επομένη του συνεδρίου να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊ-
κό κόμμα που θα καταθέσει μια ολοκληρωμένη και εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση του
τόπου. 

Εφραίμ Κυριζίδης, δημοτικός
σύμβουλος Θεσσαλονίκης

«Θέλουμε ένα κόμμα με σύγχρονες
και δημοκρατικές δομές, σαφείς θέσεις
και πολιτικές. Εγκαταλείποντας τις πα-
λαιοκομματικές διαδικασίες και καταδι-
κάζοντας αυτές συλλήβδην (από όπου κι
αν προέρχονται). Με κύριο μέλημα την
ανάδειξη των άξιων και ικανών, όχι των
ημετέρων, να "σηκώσουμε τα μανίκια"
και να εργαστούμε για την συλλογική
ευημερία και το μέλλον της νεολαίας.
Στην δύσκολη αυτή συγκυρία (οικονομι-
κή και θεσμική) διαγράφεται χρυσή ευ-
καιρία για αλλαγή και επανεκκίνηση». 

Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτής
ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης

«Η Νέα Δημοκρατία με αίσθημα ευ-
θύνης πολλές φορές κλήθηκε να αναλά-
βει τη διακυβέρνηση της χώρας σε χαλε-
πούς καιρούς. Κάτι τέτοιο όπως δεί-
χνουν οι δημοσκοπήσεις θα συμβεί και
τώρα. Οφείλουμε να εκσυγχρονίσουμε
το κόμμα μας με μια πολιτική ανοικτών
οριζόντων να αγκαλιάσουμε όλους εκεί-
νους τους πολίτες που θέλουν να βρουν
στη Νέα Δημοκρατία ένα σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί
την έξοδο της χώρας από την κρίση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ανανέ-
ωση και εκσυγχρονισμός της παράταξης μέσα από το συνέδριό μας, που
βρίσκεται σε εξέλιξη». 

Βίκυ Νάκου, Μέλος Δ.Σ. Ινστιτού-
του Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής»- πολιτεύτρια 
Α’ Θεσσαλονίκης

«Η Νέα Δημοκρατία με νωπή και ισχυ-
ρή την συμμετοχή 404.000 πολιτών που
συμμετείχαν στις εκλογές της 10ης Ιανουα-
ρίου 2015, για την ανάδειξη προέδρου,
οδεύει προς το 10ο Τακτικό Συνέδριό της.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στις προ-
εκλογικές δεσμεύσεις του το πλάνο των
111 ημερών, και συνεπής σε αυτό, προχω-
ρά μαζί με όλα τα μέλη της παράταξης. Οι αλλαγές στο καταστατικό που
θα κατατεθούν και οι προτάσεις για την σύγχρονη κεντροδεξιά με σεβα-
σμό στην πολυσυλλεκτικότητα και την ιστορία μας, είναι το προαπαιτού-
μενο για την δυναμική παρουσία της ΝΔ στις πολιτικές εξελίξεις. Οι χι-
λιάδες συμμετέχοντες στις εσωκομματικές διαδικασίες για τα πολιτικά
όργανα της ΝΔ ενισχύουν την μαζικότητα αλλά και την ελπίδα που κομί-
ζει η παράταξη, ως η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική λύση. Οι
προσωπικές πολιτικές και οι αυτοιδιοτέλειες και η εξυπηρέτηση μηχανι-
σμών έκλεισαν οριστικά. Η ανανέωση πολιτικών πράξεων και προσώ-
πων είναι η πρότασή μας για τους Έλληνες». 

Θοδωρής Καραγιάννης, 
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ 
Θεσσαλονίκης

«Ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της
ΟΝΝΕΔ στην ΚΕΦΕ της Ν.Δ., κατά την
πρόσφατη συνεδρίαση της αρνήθηκα να
υπογράψω τη μη συμμετοχή της ΟΝΝΕΔ
στο 10ο Συνέδριο της Ν.Δ. Μπορεί να
έγιναν λάθη και παρανοήσεις, ο απο-
κλεισμός όμως της οργάνωσης μας απο-
τελεί τη μέγιστη προσβολή στην ιστορία,

τη προσφορά και τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν. Μπορείτε να κλεί-
στε την οργάνωση, όχι όμως με την υπογραφή μου». 

Με απόφαση
του Κυριάκου

Μητσοτάκη 
διαλύθηκε η

ΟΝΝΕΔ
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Λύση μπορούν να δώσουν μόνο οι δήμαρχοι!

Oι τοπικές κοι-
νωνίες σε όλη τη

χώρα και τα μαθήματα
ανθρωπιάς και αλλη-

λεγγύης στη φιλοξενία
και την περίθαλψη

προσφύγων…

του Γιάννη Καραγιάννη*
Η Ελλάδα ως η χώρα πρώτης υποδοχής προσφύγων

και μεταναστών, κλήθηκε εξαρχής να διαχειριστεί το με-
γαλύτερο βάρος συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες – μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νησιωτικοί δήμοι της
χώρας μας αρχικά και δήμοι της ηπειρωτικής Ελλάδας
στη συνέχεια - η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται σή-
μερα στη Βόρεια Ελλάδα - απροετοίμαστοι, χωρίς προ-
σωπικό, χωρίς χρήματα, χωρίς υποδομές υποδοχής,
κλήθηκαν να διαχειριστούν το τεράστιο πρόβλημα της
υποδοχής και φιλοξενίας ενός αριθμού προσφύγων, που
ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τον αριθμό μόνιμων κα-
τοίκων των περιοχών τους. 

Την έλλειψη πόρων και υποδομών, προσπαθούν
να υπερκαλύψουν καθημερινά, οι άνθρωποι της αυ-
τοδιοίκησης και απλοί πολίτες από όλη την Ελλάδα,
με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη που επιδει-
κνύουν. Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, μέσω
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, από την
πρώτη στιγμή ανέδειξαν το προσφυγικό ζήτημα στις
πραγματικές του διαστάσεις, καταθέτοντας έγκαιρα
συγκεκριμένες προτάσεις διαχείρισής του, τόσο σε
Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα, η
δυσμενής εξέλιξη των κλειστών συνόρων έχει αλλά-
ξει δραματικά τα δεδομένα. Αποτελεί πλέον κοινή
πεποίθηση ότι αποτελεσματικές λύσεις μπορούν να

δοθούν μόνο μέσα από τη ειλικρινή σύμπραξη δή-
μων, τοπικών κοινωνιών και εθελοντικών οργανώ-
σεων με την κυβέρνηση. Η δημιουργία κέντρων φι-
λοξενίας στην Ελλάδα είναι απαραίτητη μεν, δεν
μπορεί όμως να γίνεται χωρίς την προηγούμενη δια-
βούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η αναλογική κατανομή προσφύγων και μετανα-
στών σε όλους του Δήμους της Ελλάδας είναι επίσης
απαραίτητη προϋπόθεση ορθής και δίκαιης διαχεί-
ρισης του ζητήματος.  Οι δήμοι της χώρας είναι αυτοί
που μπορούν να υποδείξουν τους κατάλληλους χώ-
ρους με τις απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και πε-
ρίθαλψης των προσφύγων. Η άμεση συνεργασία πο-
λιτείας και αυτοδιοίκησης και η κατάρτιση κοινού
σχεδιασμού είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δια-
φύλαξη της σταθερότητας στις τοπικές μας κοινω-
νίες, οι οποίες βρίσκονται υπό συνεχή δοκιμασία τα
τελευταία χρόνια. Ο Δήμος Λαγκαδά κλήθηκε να
διαχειριστεί μια ειλημμένη απόφαση για τη δημιουρ-
γία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στο χώρο του
στρατοπέδου “Βογιατζόγλου” στα Λαγκαδίκια, ιδιο-
κτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Ευρισκόμενοι μπροστά σε αυτήν την ειλημμένη κυ-
βερνητική απόφαση ζητήσαμε να λάβουμε συγκεκριμένες
δεσμεύσεις : τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για τη σωστή λειτουργία του

κέντρου,  τη φιλοξενία περιορισμένου αριθμού προσφύ-
γων, τον περιορισμό χρόνο λειτουργίας, με μέγιστη διάρ-
κεια τους 6 μήνες, τη διασφάλιση της υγείας των δημο-
τών μας και της ασφάλειας στην περιοχή. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση μάλιστα ο Δήμος μας πρότεινε την παραχώρη-
ση κτιρίου στα Λαγκαδίκια για την εγκατάσταση αστυνο-
μικής δύναμης σε μόνιμη βάση, ενώ παράλληλα ζήτησε
τη δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ζαγκλι-
βερίου. Είναι επίσης γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση θα πα-
ραμείνει στην πρώτη γραμμή προσπάθειας διαχείρισης
του προσφυγικού ζητήματος και της ανθρωπιστικής κρί-
σης με όσα μέσα διαθέτει. Το βάρος που της αναλογεί
όμως, είναι δυσανάλογο με τις δυνάμεις της και τα προ-
βλήματα που καθημερινά διαχειρίζεται. Απαιτείται η με-
θοδική αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος με
εθνική στρατηγική. Με συντονισμό και συναπόφαση
ανάμεσα στη κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της αυτο-
διοίκησης. Με ειλικρίνεια και ξεκάθαρες θέσεις. Με συ-
ναδελφικότητα, αλληλεγγύη και σοβαρότητα μεταξύ των
δήμων. Με ανθρώπινο πρόσωπο προς τους πρόσφυγες,
αλλά και με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και στα προ-
βλήματα που δημιουργούνται καθημερινά από την δια-
χείριση αυτού του τόσου μεγάλου θέματος που οι διαστά-
σεις του είναι δυσανάλογες με τα μέσα που διαθέτουν σή-
μερα οι δήμοι και η πολιτεία.
*Ο κ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Λαγκαδά
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του Στέλιου Παπαθεμελή*

Στις ΗΠΑ, εν όψει των προεδρικών εκλογών, οι διεκ-
δικητές του χρίσματος εντείνουν τις δραστηριότητές τους.
Προσεγγίζουν τα εθνικά λόμπυ και εκείνα πασχίζουν να
δεσμεύσουν τους επίδοξους προέδρους ώστε σε περί-
πτωση εκλογής τους να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
της ιδιαίτερης πατρίδας της κινητοποιούμενης ομάδας. 

Αυτό το κάνουν όλοι οι όμοροι με αντιτιθέμενα προς
εμάς συμφέροντα, Τούρκοι, Αλβανοί, Σκοπιανοί κλπ.
Πλην  ημών όλοι οι οποίοι συγκριτικά μ΄εμάς εκπροσω-
πούν αριθμητικά ασήμαντες ομογένειες.  Είμαστε ανίατα
άφρονες, ενώ διαθέτουμε κρίσιμο οριακό αριθμό ελληνι-
κής καταγωγής ψηφοφόρων με διόλου ευκαταφρόνητο
πολιτικό χρήμα, μέχρι σήμερα οι ελληνικές κυβερνήσεις,
απαξίωσαν επιμόνως να εκμεταλλευτούν αυτήν την στρα-
τηγικής σημασίας ευκαιρία. 

Στις ΗΠΑ σταδιοδρομεί και μεγαλουργεί μία
ισχυρότατη ελληνική Ομογένεια, που αν κάποτε
αποφασίζαμε να αξιοποιήσουμε, θα έκανε θαύματα.
Και η ψήφος της και το πολιτικό της χρήμα χαραμί-
ζονται τήδε κακείσε, χωρίς κεντρική κατεύθυνση
και επομένως χωρίς αποτέλεσμα. 

Αυτή η περίοδος είναι η πιο πρόσφορη. Κυβέρνηση
και πολιτικά κόμματα να αναλάβουν μιαν εθνική σταυρο-
φορία ενεργοποίησης της αδρανούσας Ομογένειας, να
δεσμεύσει τους υποψηφίους προέδρους για Κυπριακό,
Αιγαίο, Θράκη, σκοπιανό, προσφυγικό κλπ. Τίμιος με
την αλήθεια ο υποψήφιος για το χρίσμα Μπέρνι Σάντερς
ξεσπάθωσε προ ημερών κατά τρόικας και Γερμανίας για
το ελληνικό κατόρθωμα τους «το πιο ζωντανό παράδειγ-
μα αποτυχίας των πολιτικών λιτότητας που αποδόμησαν
το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και οδήγησαν την Ελλά-
δα στην χειρότερη ανισοκατανομή πλούτου και την υψη-
λότερη ανεργία».

Και ο Σάντερς και οι άλλοι αν αχθούν σε θετικές θέ-
σεις για τα μείζονα εθνικά μας θέματα θα παραμείνουν

«φωνές βοώντων εν τη ερήμω» όσο η επίσημη Ελλάς δε
θα σπεύδει σε αξιοποίησή τους. «Εκείνον μόνον που πι-
στεύει και παλεύει, εκείνον μπορούμε να σώσουμε» λέει
ο χορός των Αγγέλων στον Φάουστ του Γκαίτε. Κανένας
πρόεδρος δεν πρόκειται να μας συνδράμει αν εμείς δεν
δράσουμε.

«Ο αιτών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και τω
κρούοντι ανοιγήσεται»(Ματθ.7,8). Και βέβαια το
πρόβλημα παραμένουμε εμείς. Θυμίζουμε, ο Μπιλ
Κλίντον ως υποψήφιος (Οκτώβριος 1991) είχε δη-
λώσει ότι «Μία κυβέρνηση Κλίντον δεν θα αναγνω-
ρίσει ποτέ το κράτος των Σκοπίων με ονομασία που
θα περιέχει τον όρο Μακεδονία». Δεν τίμησε την δέ-
σμευσή του, αλλά στην αθέτηση τον παρακίνησε η
τότε επίσημη Ελλάς. Και «ο εωρακώς μεμαρτύρηκε
και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία»(Ιω.19,35). 

Ο γράφων παραβρέθηκε στο δείπνο των Ομογε-
νών στην Ουάσιγκτον κατά την εγκατάσταση Κλίντον
στον Λευκό Οίκο (20/01/92). Ο Ν. Γκέϊτς συγκέν-
τρωνε υπογραφές σε υπόμνημα για λογαριασμό της
κυβέρνησης Μητσοτάκη προς τον μόλις ορκισθέντα
πρόεδρο που τον καλούσε να ενεργήσει τα δέοντα
«για διπλή και σύνθετη ονομασία» (sic!). Τελικά,
όπως λένε στην Κρήτη, «την μοίρα του κάθε λαός
την κάνει μοναχός του//και όσα του κάνει η
τρέλα του δεν του τα κάνει ο οχτρός του». Η ολο-
κληρωτική αποχαλίνωση του σουλτάνου-έσχατο
σύμπτωμα η τουρκική απαγόρευση στην γερμανίδα
ΥπΕΘΑ να προσγειωθεί στην Μυτιλήνη - διευκολύ-
νει το ξεκίνημα μιας επιθετικής ελληνικής εξωτερι-
κής πολιτικής με άμεσα αποτελέσματα. Ιδού στάδιον
λαμπρόν για κυβέρνηση και πολιτικό προσωπικό.

Η κατ΄ επίφαση Ενωμένη Ευρώπη βρίσκεται σε προ-
ϊούσα αποσύνθεση. ΝΑΤΟ και Γερμανία να ανοίξουν τα
κλειστά σύνορα της Ευρώπης, ή να σταματήσουν την ει-

σβολή λαθρομεταναστών και προσφύγων στην «έρημη
χώρα» μας. Αν δεν πράξουν ούτε το ένα ούτε το άλλο,
αφού η Γερμανία τους χρειάζεται, ας τους επιβιβάσουμε
σε ασφαλή καράβια με προορισμό τα γερμανικά λιμάνια.
Ή αλλιώς  ας τους φιλοξενήσουν οι ομόθρησκοι και ομό-
γλωσσοί τους πετροδολλαριούχοι των Εμιράτων. Αυτοί
όφειλαν να το κάνουν εξαρχής. Πρέπει να ματαιώσουμε
τα σχέδια για εξισλαμισμό της Ελλάδος -  και της Ευρώ-
πης.  

Η ιστορία θα κατανοήσει ίσως την κυβερνητική
διαχειριστική ανεπάρκεια, αλλά θα είναι αμείλικτη
σε λογικά αφελείς και εθνικά επικίνδυνες θεωρίες
που δείχνουν κρίση ταυτότητας και ακρισία νοός.
Τυπικό παράδειγμα: «Μεσομακροπρόθεσμα θα μπορού-
σε να ωφεληθεί η Ελλάδα από την ενσωμάτωση αυτών
που θέλουν να μπουν στην κοινωνία, να εργαστούν και
να ενσωματωθούν» (ανΥπΕξ). Τον καιρό που αφομοι-
ώναμε τους αλλοεθνείς (Ρωμαιοκρατία, Βυζάντιο)
ήμασταν μονοπολιτισμική ελληνορθόδοξη κοινω-
νία. Τώρα μας κατάντησαν με τις θεωρίες τους πολυπολι-
τισμική. Και αντί να αφομοιώνουμε, αφομοιωνόμαστε οι
ίδιοι… Ευαγγελικός λόγος πατερικού διαμετρήματος η
πρόσφατη ομιλία του σεβασμιότατου Σιατίστης κ. Παύ-
λου. Καυτές και ολόκληρες αλήθειες κατά επιόρκων της
εξουσίας, των μίντια και παντός συναυτουργού που κα-
κούργησαν «εναντίον της πατρίδας και του λαού, τον
οποίον όχι μόνο κατέστρεψαν οικονομικά, αλλά και διέ-
φθειραν  ψυχικά». Εις επίρρωση το αλλοπρόσαλλο Υπ.
Παιδείας απαγόρευσε στους μητροπολίτες Μεσογαίας
και Ν. Ιωνίας να επισκεφθούν σχολεία που τους είχαν
καλέσει. «Ανάθεμα την ώρα ποιος ορίζει εδώ // το ανά-
ποδο βαφτίζει και το λέει σωστό» (Ελύτης, Ο ήλιος ο
ηλιάτορας)   

*Πρόεδρος της δημοκρατικής Αναγέννησης /
φωτο eurokinissi από νέο καταυλισμό στα ελληνο-
σκοπιανά δίπλα σε εκκλησάκι που… κουκούλωσαν

Ζητούμενο μία επιθετική εξωτερική πολιτική

Τον
καιρό που

αφομοιώναμε
τους αλλοεθνείς

ήμασταν μονοπολιτι-
σμική ελληνορθό-
δοξη κοινωνία…
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του Βαγγέλη Στολάκη

Αυτά άλλωστε τα προσωπικά τους βιώματα, τους πο-
λέμους που έζησαν λίγο πριν έρθουν στην ηλικία των
οκτώ χρόνων στην Ελλάδα, και σαφώς επηρεασμένοι
από την σημερινή προσφυγική κρίση- επιχείρησαν να
μας μεταφέρουν μέσα από το τραγούδι τους «Utopia
Land». Με την δική τους «Αργώ» (Argo) επιθυμούν να
μας ταξιδέψουν σε κόσμους και τόπους όπου δεν πέ-
φτουν  βόμβες κι όπου κανείς δεν θα κοιτά πίσω αλλά θα
προχωρά μπροστά! 

«Θεωρούμε τον εαυτό μας εθνική Ελλάδος. Αντι-
λαμβανόμαστε ότι εκπροσωπούμε τη χώρα μας και
θα επιδιώξουμε να την βγάλουμε ασπροπρόσωπη»
αναφέρει στην Karfitsa ο Κώστας Τοπούζης. Το τραγούδι
περιέχει ρυθμούς και μουσική χιπ χοπ και έθνικ με το
ποντιακό στοιχείο να είναι έντονο. Οι γλώσσες που χρη-
σιμοποιούνται είναι τρεις: η αγγλική, η ελληνική και η
ποντιακή διάλεκτος. «Μας ενημέρωσαν μάλιστα πως
εξαιτίας του τραγουδιού η ποντιακή διάλεκτος είναι
η 59η που συμπεριλαμβάνεται στην λίστα γλωσσών
της Eurovision» αναφέρει ο κ. Τοπούζης. Η παρέα από
τη Θεσσαλονίκη ανήμερα του Πάσχα και Πρωτομαγιά
αναμένεται να πετάξει για την Σουηδία.  Μέχρι τότε οι
«Argo» συνεχίζουν τις πρόβες τους, κάνουν εμφανίσεις
σε επικράτεια αλλά και εξωτερικό προκειμένου να προ-
ωθήσουν το τραγούδι τους και εξακολουθούν να εργά-
ζονται για να μην χάσουν μεροκάματα. «Είμαστε οικο-
γενειάρχες άνθρωποι. Προσπαθούμε να μην χά-
νουμε μεροκάματα γιατί οι εποχές είναι δύσκολες
Μερικά μέλη εργάζονται σε οικοδομές και στον κα-

τασκευαστικό τομέα. Άλλοι σε κομμωτήριο. Το πρό-
γραμμά μας είναι εξουθενωτικό» συμπληρώνει ο κ.
Τοπούζης. Πως προέκυψε όμως η συμμετοχή στον φετι-
νό διαγωνισμό τραγουδιού; Όπως λένε στην Karfitsa τα
μέλη του group: «ο παραγωγός μας Νίκος Στεφανίδης μας
ζήτησε να γράψουμε ένα κομμάτι για το εξωτερικό. Δεν
γνωρίζαμε εκ των προτέρων που θα χρησιμοποιηθεί.
Μια μέρα επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι το τρα-
γούδι επιλέχτηκε για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον
διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision». «Αγχωνόμα-
στε γιατί μένουμε στην Θεσσαλονίκη και όλες οι
αποφάσεις λαμβάνονται στην Αθήνα. Ευτυχώς που
έχουμε δίπλα μας και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό
ανθρώπους έμπειρους και κορυφαίους στο είδος
τους και μας βοηθούν» συμπληρώνουν. Σύμφωνα
με τους ίδιους στόχος τους είναι να στείλουν ένα
μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από το «Utopia Land» σε
όλο τον κόσμο, να κάνουν την Ευρώπη να χορεύει στους
ρυθμούς της ποντιακής λύρας και φυσικά να περάσουν
τον ημιτελικό διαγωνισμό της 10ης Μαΐου και να εκπρο-
σωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό στις 14 Μαΐου. «Εί-
ναι ένα βιωματικό τραγούδι. Περάσαμε δύσκολα.
Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα κάναμε τραγούδι όλα
όσα ζήσαμε» λέει ο Κωνσταντίνος Τοπούζης. «Θα αντα-
ποκριθούμε με τον καλύτερο εαυτό μας» συμπληρώ-
νει. Όσο για τις κριτικές που δέχτηκε το συγκρότημα που
εκπροσωπεί για την απευθείας ανάθεση του τραγουδιού
απαντά: «Δεχόμαστε την κριτική αρκεί να είναι εμπε-
ριστατωμένη και όχι κακοπροαίρετη». Σημειώνεται
πως το συγκρότημα «Argo» είναι… made in Thessaloniki.

Τα μέλη του- κάτοικοι των δυτικών συνοικιών- υπόσχον-
ται εκπλήξεις πάνω στην σκηνή της Eurovision 2016 και
ισχυρίζονται πως θα κάνουν την πόλη τους γνωστή σε
όλο τον κόσμο! 

Το πρωί στην
οικοδομή, το
βράδυ πρό-

βες για τη Eu-
rovision

Η Ευρώπη θα χορέψει… ποντιακά!

Υπόσχονται πως σε λίγες ημέρες θα κάνουν ολόκληρη την Ευρώπη να χορεύει… ποντιακά
υπό τους ήχους της λύρας και του νταουλιού! Ο λόγος για τα μέλη του συγκροτήματος «Ar-
go» που θα μας εκπροσωπήσουν στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision που θα πραγματο-
ποιηθεί στη Σουηδία. Λίγο πριν ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους και πετάξουν για το… Βορρά μί-
λησαν στην Karfitsa για τους στόχους τους, τα όνειρά τους, το τραγούδι τους και την προσφυ-
γιά, την οποία στο παρελθόν γνώρισαν καλά στο πετσί τους! 
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Από τα πανηγύρια στον… διαγωνισμό
Τους συναντήσαμε στα Λαδάδικα της Θεσσαλονί-

κης! Έξι τριαντάχρονα παιδιά με όρεξη μέσα από τη
μουσική τους να αφήσουν το δικό τους στίγμα στην
«γιορτή της μουσικής». Από τα πανηγύρια και τους
γάμους όπου έπαιζαν μέχρι πρόσφατα είναι έτοιμοι
να κερδίσουν το φιλόμουσο κοινό του κόσμου στο
νούμερο δυο τηλεοπτικό πρόγραμμα παγκοσμίως.
Οι «Argo» είναι έξι νέοι της διπλανής πόρτας που δεν
ντρέπονται να δηλώσουν ανοικτά ότι ακόμα και σή-
μερα, ενώ προετοιμάζονται πυρετωδώς για τον δια-
γωνισμό της Eurovision 2016, κάνουν… μεροκάμα-
τα το πρωί στην οικοδομή ή το κομμωτήριο και το
βράδυ τη «βγάζουν» στο στούντιο για τις πρόβες. Το
συγκρότημα «Argo» αποτελούν οι: Βλαδίμηρος Σο-
φιανίδης (τραγούδι), Χριστίνα Λαχανά (τραγούδι),
Κωνσταντίνος Τοπούζης (φωνητικά και ποντιακή
λύρα), Μαρία Έλμπρους (φωνητικά), Ηλίας Κεσίδης
(φωνητικά και κρουστά) και Αλέκος Παπαδόπουλος
(νταούλι). Το συγκρότημα με αυτή τη μορφή και τη
σύνθεση δημιουργήθηκε λίγους μήνες μετά την επι-
λογή του κομματιού τους από την ΕΡΤ προκειμένου
να μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό.
Όπως λένε τα μέλη του, είναι συνέχεια του συγκροτή-
ματος Europond. Επειδή όμως στη Σουηδία δεν θα
βρεθούν όλα τα μέλη αποφασίστηκε η αλλαγή του
ονόματος. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2002
και από τότε εκτός από πανηγύρια στα οποία «παίζει»
μετρά συμμετοχές σε Φεστιβάλ και συνεργασίες με
μεγάλα ονόματα της μουσικής αλλά και γνωστά συγ-
κροτήματα. 
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Θεσσαλονικιός, μουσικός, 
τραγουδιστής και… 

επιχειρηματίας!
Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Πως συνδέεται η οικονομική κρίση, η αύξηση του
ΦΠΑ, το ΔΝΤ,  τα χαράτσια και ο ΕΝΦΙΑ με έναν Θεσ-
σαλονικιό τραγουδιστή; Μα φυσικά μέσα από το τρα-
γούδι όλα είναι δυνατά και πιθανά! «Το αντίθετα στο
ρεύμα» που είναι το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη
Εμιρλή  μας μιλάει για  πράγματα που ζούμε καθημερι-
νά. Τους φόρους, το ΦΠΑ, το ΔΝΤ, την κρίση. Κυκλο-
φόρησε πριν λίγες εβδομάδες και αποτελεί προπομπό
της καινούργιας του δισκογραφικής δουλειάς  που ανα-
μένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2016. 

Ο Μιχάλης Εμιρλής είναι… γνωστός και μη εξαιρε-
τέος (με την καλή έννοια) στο κοινό της Θεσσαλονίκης,
και όχι μόνο, το οποίο τον στηρίζει και του δίνει ψήφο
εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια. Λίγο πριν κυκλοφο-
ρήσει το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ «Είπα μια μέ-
ρα στην καρδιά» μιλά στην Karfitsa για τα νέα του τρα-
γούδια αλλά και την απόφασή του να αφήσει τις μεγά-
λες Αθηναϊκές πίστες, να επιστρέψει στην πόλη του και
τις μουσικές σκηνές. Σημειώνεται πως ο γνωστός τρα-
γουδιστής παράλληλα με την ενασχόλησή του με τη
μουσική, την οποία αγαπά με πάθος, εδώ και λίγα χρό-
νια έχει αναλάβει με την αδερφή του τα ηνία της οικογε-
νειακής επιχείρησης η οποία έχει ως αντικείμενο τον
σχεδιασμό και την παραγωγή βραδινών φορεμάτων
πολυτελείας. Εκτός των άλλων ο Μιχάλης  Εμιρλής μας
μίλησε για την κρίση, την πολιτική, τις βλέψεις του και
φυσικά για το νέο του CD που θα κυκλοφορήσει σε λί-
γους μήνες. Την μουσική στα περισσότερα τραγούδια
υπογράφει ο ίδιος ο τραγουδιστής, ενώ στους στίχους
συνεργάζεται  για πρώτη φορά με τον Τέρπανδρο. Επί-
σης σε ένα τραγούδι συνεργάστηκε  συνθετικά με τον
Κωνσταντίνο  Βελλιάδη.

Η αφορμή για τη δημιουργία του καινούριου δί-
σκου, όπως μας είπε ήταν μια κριτική μαντινάδα:
«Πριν τρία χρόνια επισκέφτηκα τα Χανιά , εκεί κάποια
στιγμή συνάντησα έναν γέροντα που μου είπε μια μαν-
τινάδα για τον χωρισμό. Έλεγε λοιπόν η μαντινάδα:
…Είπα μια μέρα στην καρδιά πρέπει να σε ξεχάσω, και
μου είπε κάντο αν τολμάς και εγώ στα δυο θα σπάσω…
Ο στίχος μου άρεσε και το σημείωσα. Λίγο καιρό μετά
τον έκανα τραγούδι, αυτό λειτούργησε ως έναυσμα για
να αρχίσω να γράφω τα νέα μου τραγούδια .Μάλιστα
αποφάσισα να ονομάσω  και έτσι τον καινούργιο μου
δίσκο για να τιμήσω τα λόγια του γέροντα από την Κρή-
τη» σχολιάζει ο  τραγουδιστής. Σύμφωνα με τον ίδιο ο
νέος του δίσκος, έχει ταυτότητα… Εμιρλέικη, αλλά θα
ακούσετε και καινούργια πράγματα   για πρώτη φορά!
«Μετά από δέκα χρόνια δισκογραφίας και 3 άλμ-
πουμ ένιωσα την ανάγκη στο  4ο άλμπουμ  να δια-
φοροποιηθώ λίγο ως προς τον ήχο αλλά και το
ύφος των τραγουδιών μου , κρατώντας  όμως  την
μέχρι τώρα ταυτότητα μου».
Οι μεγάλες πίστες και οι… επιχειρήσεις

Ο νεαρός τραγουδιστής σχολιάζοντας τις επιπτώ-
σεις της οικονομικής κρίσης στο χώρο του αναφέρει ότι
αν μη τι άλλο πρόκειται και για μια πρόκληση για τους
τραγουδιστές να είναι ακόμα καλύτεροι στη δουλειά
τους, γιατί ο κόσμος επιλέγει που θα διασκέδασει. «Η
κρίση είναι μια πρόκληση για να γίνω καλύτερος. Πολ-

λές φορές μπορεί να βγει κανείς πιο δυνατός» λέει. Ο
Μιχάλης Εμιρλής έγινε γνωστός μέσα από την «Πίπα
της ειρήνης». Το τραγούδι «σκαρφάλωσε» από τις
πρώτες εβδομάδες στις πρώτες θέσεις των μουσικών
charts και του άνοιξε… πόρτες στην Αθήνα. Δούλεψε
στην πρωτεύουσα στο… κέντρο λήψης αποφάσεων για
περίπου μια δεκαετία, ωστόσο τα τρία τελευταία χρόνια
επέλεξε να επιστρέψει στην πόλη του και παράλληλα με
το τραγούδι να αναλάβει τα ηνία της οικογενειακής επι-
χείρησης του. Έτσι πλέον εκτός από την ιδιότητα του
τραγουδιστή έχει και αυτή του επιχειρηματία! «Μέχρι
σήμερα έχουμε καταφέρει να κάνουμε την εταιρία
βιώσιμη και αναπτυσσόμενη» τονίζει ο κ. Εμιρ-
λής. Και επειδή στην Ελλάδα το ένα λουκέτο δια-
δέχεται το… άλλο ο ίδιος αποφάσισε να το ρίξει
στις εξαγωγές. «Οι ξένοι είναι δύσπιστοι με την
Ελλάδα» σχολιάζει. Αλλά έχουμε καταφέρει με πολύ
προσπάθεια να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους μετά
από τόσα χρόνια. «Δηλαδή το πρωί πουλάς ρούχα
και το βράδυ παίζεις μουσική;» τον ρωτάμε. «Όχι,
δεν πουλώ ούτε σχεδιάζω  εγώ τα ρούχα, διευθύ-
νω το οικονομικό και επικοινωνιακό  κομμάτι της
επιχείρησης μου. Η μουσική ήταν και είναι τρό-
πος έκφρασης  για μένα,  παράλληλα όμως ασχο-
λούμαι και με άλλες επιχειρηματικές  δραστηριό-
τητες που μου  δίνουν την δυνατότητα να βλέπω
την μουσική  όχι σαν βιοπορισμό αλλά σαν  μια
απόλαυση και δημιουργία». Ποια είναι η άποψή του
για την κρίση; «Ακούμε από το 2010 που ξεκίνησε η
κρίση ότι όλα θα τελείωναν σε λίγα χρόνια, βλέ-
πουμε όμως ότι η οικονομική κρίση παραμένει
και η κατάσταση  μάλιστα έχει επιδεινωθεί . Το
χειρότερο από όλα όμως, είναι ότι  επειδή η Ελλά-
δα δεν δίνει πλέον ευκαιρίες στα  δικά  της παιδιά,
τα παραγωγικά μυαλά  αυτού του τόπου αναγκά-
ζονται να φύγουν στο εξωτερικό» λέει. Η συζήτηση
πηγαίνει  και στην… πολιτική. «Είμαι ενημερωμένος
και παρακολουθώ τα κοινά. Το κακό είναι ότι οι
πολιτικοί μας υπόσχονται διάφορα και μετά ξε-
χνούν τις υποσχέσεις τους. Οι πολίτες κουραστή-
καμε να ακούμε συνεχώς. Πρέπει επιτέλους να αλ-
λάξουμε νοοτροπία, να αναλάβουμε τις ευθύνες
μας και να πάρουμε δραστικές αποφάσεις για
να αλλάξουμε την τύχη της χώρας μας»
σχολιάζει.  
Θέλει να βλέπει Λευκό Πύργο

Ο Μιχάλης Εμιρλής σημειώνει
επίσης ότι επιλέγει Θεσσαλονίκη
γιατί… είναι η πόλη  που γεννήθη-
κε  και μεγάλωσε,  γιατί προτιμά
τους πιο ανθρωπίνους  ρυθμούς
της σε σχέση με την Αθήνα,  για
την αμεσότητα που υπάρχει στις
σχέσεις των ανθρώπων λόγω των
πιο κοντινών αποστάσεων. Όταν
μεγαλώσει λέει πως θέλει να συνεχί-
σει να έχει επαφή με την μουσική, να
έχει βγάλει όλα του τα εσώψυχά ,σε κομ-
μάτια και στίχους και να συνεχίσει να
μένει στην Ελλάδα. 

«Δεν σου επι-
βάλει κανείς να

λερώσεις τα
χέρια σου στη…

showbiz!»



ΜΙΖΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΛ-
ΜΙΑ... Πάνω από τέσσερις

δεκαετίες βασανίζεται αυτή

η πόλη με το κυκλοφοριακό

της πρόβλημα εξ’ αιτίας της

μιζέριας και της ατολμίας

των εκάστοτε υπευθύνων

και τα προβλήματα λιμνά-

ζουν και συσσωρεύονται...

Το μοναδικό σοβαρό έργο του Μετρό «πάει σαν τον κά-

βουρα», οι γηρασμένες αστικές συγκοινωνίες της πόλης

μόνον καυσαέρια προσφέρουν στους Θεσσαλονικείς, τα

σκουριασμένα και παρατημένα στέγαστρα των στάσεων

μέσα στην πόλη είναι εδώ και πέντε χρόνια δημόσιος

κίνδυνος και ντροπή για όλους και όσο για parking ας

μην το σκαλίζουμε γιατί θα ... «χαλάσουμε τη ζαχαρένια»

των ιδιωτικών χώρων σταθμεύσεων που «θησαυρί-

ζουν» με χρεώσεις που ξεπερνούν και τα οκτώ ευρώ ανά

ώρα! Το Μετρό «κολάει» προς τέρψη των μετόχων του

ΟΑΣΘ, τα ιδιωτικά parking τα οικονομάνε επί 24ωρου

βάσεως και η ανάπτυξη της πόλης πάει από δεκαετία σε

δεκαετία στις ...καλένδες! Οι υπεύθυνοι φορείς συσκέ-

πτονται διαρκώς και προτείνουν συνήθως ιδέες που εί-

ναι στην πράξη ανεφάρμοστες και κανείς δεν έχει το

σθένος και την παλικαριά να προτείνει κάτι σπουδαίο

και σοβαρό για την πόλη. Για παράδειγμα, θυμίζω την

μελέτη - πρόταση του αείμνηστου Κων. Καραμανλή από

τη 10ετία του '60 (!) που από τότε έλεγε να γίνει διαπλά-

τυνση - επέκταση όλου του παραλιακού μετώπου της λε-

ωφόρου Νίκης σε βάθος τουλάχιστον 100 μέτρων, έτσι

ώστε να περνά και δρόμος διπλής κατεύθυνσης που θα

εκτονώσει και θα «αναπνεύσει» κυκλοφοριακά το κέν-

τρο, με παράλληλη αξιοποίηση της διαπλάτυνσης με

υπόγεια parking και από πάνω με χώρους μαρίνας σκα-

φών αναψυχής, πρασίνου και ψυχαγωγίας...        

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ... Πολλές οι

διαμαρτυρίες των περίοικων, καθώς και τα ψηφίσματα

των Επιμελητηρίων και του Εμπορικού Συλλόγου,

όπως και οι επί τέσσερα χρόνια «κραυγές αγωνίας» των

καταστηματαρχών και εμπόρων της οδού Αγίας Σοφίας,

της «πάλαι ποτέ» πιο ζωντανής αγοράς της πόλης, που

τελικά κατέληξε με την εμμονή του Δημάρχου Γιάννη

Μπουτάρη σε πεζόδρομο που διεκδικεί τα πρωτεία της

ακαλαισθησίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα εμπορικά

καταστήματα έβαλαν λουκέτο, επιχειρήσεις καταστρά-

φηκαν, άνεργοι έμειναν δεκάδες εργαζόμενοι, τεράστια

ποσά ξοδεύτηκαν σε μελέτες, για να παραδοθεί τελικά

στους δημότες η Αγίας Σοφίας με τις παρακείμενες

οδούς της, γεμάτες με τόνους μπετόν και πλάκες, χωρίς

δένδρα και χωρίς καμία αισθητική αρχιτεκτονική (!) Οι

«επιτήδειοι» έσπευσαν και νοίκιασαν τα εμπορικά κατα-

στήματα που έκλεισαν και τα μετέτρεψαν σε μπαράκια

και καφετερίες, καταλαμβάνοντας τον χώρο με εκατον-

τάδες τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και υπαίθριες θερ-

μάστρες και κανείς δεν νοιαζότανε σοβαρά από τον δή-

μο, να βάλει φρένο στην παρανομία και στην ασυδο-

σία... Κάποια πρόστιμα πληρώθηκαν, αλλά τα έσοδα εί-

ναι πάρα πολλά κάθε μέρα και έτσι η κατάσταση δεν άλ-

λαξε! Τα μπαράκια ήταν και είναι εκεί! Δίπλα σε σχο-

λεία, δίπλα σε εκκλησίες, για να δείχνουν το ...δρόμο

της ανάπτυξης και της προκοπής (!)  κι ας υπάρχουν οι

σχετικοί νόμοι που το απαγορεύουν! 

ΠΑΛΙΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ... «κουκουλώνει» η απόφαση της

νέας Διοίκησης της ΕΡΤ 3 να ξενοικιάσει δύο κτίρια της

ΔΕΘ, καθώς και το πολυσυζημένο «εν κρυπτώ» διαμέρι-

σμα που διατηρούσε και εν μέσω οικονομικής κρίσης,

επί της οδού Καμάρας, για την «φύλαξη» ενός αρχείου

εφημερίδων που αγόρασε προηγούμενη Διοίκηση με τα

χρήματα του ελληνικού λαού, αντί του ποσού των

300.000 ευρώ (!) από ημέτερο και φίλα προσκείμενο

υπάλληλό της. Αν προσθέσουμε τώρα και τα χρήματα

των ενοικίων του διαμερίσματος όλα αυτά τα χρόνια,

το... αρχείο κόστισε στον άνεργο Έλληνα φορολογούμε-

νο, πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ (!) και ούτε γάτα -

ούτε ζημιά... ή μάλλον, μόνον ζημία έχει αυτή η αμαρ-

τωλή υπόθεση, που εύλογα δημιουργεί πολλά ερωτη-

ματικά «γιατί η ΕΡΤ 3 αγόρασε ένα άχρηστο γι’ αυτήν

αρχείο» και που απαντάται συχνά με το «κάποιοι έβγα-

λαν εύκολα χρήματα βάζοντας χέρι στο δημόσιο χρήμα»

και «εις υγείαν των κορόιδων» - δηλαδή, σε βάρος του

Έλληνα πολίτη.   
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# Εκατόν έντεκα προσλήψεις μονίμων
υπαλλήλων στον ΟΣΕ και τον ΑΔΜΗΕ

ενέκρινε η κυβέρνηση με Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου που υπογράφουν ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης.
Το «πράσινο φως» έλαβε η προκήρυξη
πρόσληψης 76 ατόμων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον
Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., σε
ειδικότητες Μηχανικών και Ηλεκτροτεχνιτών
Δικτύων. Με 35 άτομα διαφόρων
ειδικοτήτων θα ενισχυθεί ο ΟΣΕ με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Πρόκειται για προσωπικό κυρίως σε θέσεις
μηχανικών, σταθμαρχών και τεχνικών, όπου
οι ανάγκες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα
μεγάλες. Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω
ΑΣΕΠ, ενώ ειδικά στον ΟΣΕ έχει
μεσολαβήσει μια επταετία από τις τελευταίες
προσλήψεις μονίμων που πραγματοποίησε,
ενώ εν τω μεταξύ έχουν αποχωρήσει
εκατοντάδες εργαζόμενοι λόγω
συνταξιοδοτήσεων.

n
Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,

ώστε να εξυπηρετηθεί το διεθνές εμπόριο, ζητούν με
κοινή τους ανακοίνωση τα Εμποροβιομηχανικό,
Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήρια της
πόλης, οι Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Εξαγωγέων
Βόρειας Ελλάδας και ο Εμπορικός Σύλλογος,
διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχιζόμενες, ήδη για
τέταρτη εβδομάδα, κινητοποιήσεις των
εργαζομένων της ΟΛΘ ΑΕ με αποχή από
υπερωριακή εργασία τις καθημερινές και από
εργασία καθ' όλη τη διάρκεια Σαββάτου και
Κυριακής. Στην κοινή ανακοίνωση υπογραμμίζεται
μεταξύ άλλων ότι οι «κινητοποιήσεις έχουν ήδη
προκαλέσει αντιδράσεις και αναστάτωση στους
πελάτες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις
καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί,
ξυπνώντας τραγικές μνήμες του 2008 και πλήττοντας για
μία ακόμη φορά την αξιοπιστία της χώρας και των
επιχειρήσεών της και βεβαίως του ίδιου του λιμανιού που
ήδη αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό σε φορτία βαλκανικών, και
όχι μόνον, χωρών από άλλα λιμάνια της ΝΑ Ευρώπης».

n
Ψάχνουν… ναυαγοσώστες! Η Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού
Α.Ε. ΟΤΑ του Δήμου Θερμαϊκού, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά

επτά ατόμων – ναυαγοσωστών, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Θερμαϊκού, με αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο 01/06 έως 31/08/2016.
Απαιτούμενα Προσόντα: α) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη (θαλάσσης) που εκδίδεται
από τη Λιμενική Αρχή. β) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη
(Π.Δ. 23/2000). γ) Άδεια χειρισμού ταχύπλοου σκάφους. δ) Οποιοσδήποτε τίτλος
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε)
Επαγγελματική εμπειρία (προϋπηρεσία ως ναυαγοσώστης). Οι υποψήφιοι
ναυαγοσώστες πρέπει να είναι ηλικίας 22 έως 45 ετών.   Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 6 Μαΐου 2016, στο κτίριο
της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης, στη Ν.Μηχανιώνα.   Για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση τηλέφωνο επικοινωνίας: 23923.30.372, 23923.30.364.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Το ενδεχόμενο διεκδί-
κησης της διοργάνωσης, η οποία

προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες στην
πόλη που τη φιλοξενεί (σ.σ. η ΕXPO του 2015

στο Μιλάνο έφερε στην περιοχή 20.000.000 άτομα),
αποκάλυψε ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιω-
τικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). «Υπάρχει μια

ιδέα μήπως η Θεσσαλονίκη μπορέσει να διεκδικήσει την ΕΧ-
PO του 2027 ή του 2028. Αν αυτό είναι να γίνει, μέσα το 2016

πρέπει να καταθέσουμε μια πρόταση» είπε ο κ.Πιτσιόρλας. Ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,

επισήμανε ότι στην Περιφέρεια συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, η
οποία θα διερευνήσει τη διεκδίκηση της ΕΧPO. Οι πόλεις που ανα-
λαμβάνουν EXPOs μπορούν να προσβλέπουν σε σημαντικό οικο-
νομικό όφελος, αναλαμβάνοντας όμως και υψηλή δαπάνη. Στην
περίπτωση της παγκόσμιας έκθεσης ΕXPO του Μιλάνου το 2015
το συνολικό κόστος ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3

δισ. προήλθαν από δημόσιες επενδύσεις, 300 εκατ. από χο-
ρηγούς/ιδιώτες επενδυτές και 1 δισ. από τους επίσημους
συμμετέχοντες. Το οικονομικό όφελος για την ιταλική οι-

κονομία υπολογίστηκε σε 10 δισ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 5 δισ. εκτιμήθηκε ότι θα προέλθουν από την

τουριστική βιομηχανία (φωτο Ν. Παραλίας
Σάββας Αυγητίδης – www.e-photo-

press.blogspot.com)



n
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης
Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Ανύψωσης (Γερανός &
Περονοφόρα Κλάρκ), Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ, Διοικητικοί
Γραμματείς (Υπάλληλοι Γραφείου), μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Εθνικής Αμύνης 9Α, Τ.Κ. 546 21 υπόψη κυρίας
Κωνσταντινίδου Χριστίνας ή κας Βαρέση Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας:
2310-360247 ή 2310-360251), μέχρι και τη Δευτέρα 25/04/2016. 

n
Bartender, Assistant Waiter, Reservations Executive και Bellboy είναι οι
ειδικότητες που αναζητεί το Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής,

για τη στελέχωση των υπηρεσιών του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο : 23740 99 440 ή με fax στο: 23740 99 441.

n
Με πασχαλινό ωράριο λειτουργούν από την Πέμπτη 21 Απριλίου τα
εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του

Εμπορικού Συλλόγου της πόλης (ΕΣΘ). Αναλυτικότερα, από τις 10 το πρωί
μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργήσουν τα καταστήματα για το χρονικό
διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη. Την
Κυριακή των Βαΐων (24/4), όλα τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να
παραμείνουν ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.
Το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 μετά το
μεσημέρι. Την Κυριακή του Πάσχα, καθώς και τη Δευτέρα 2/5 και την Τρίτη
3/5 θα παραμείνουν κλειστά. Από την Τετάρτη 4 Μαΐου ξεκινά η ενδιάμεση
εκπτωτική περίοδος που προβλέπεται από τον νόμο 4177/2013 και η οποία
θα διαρκέσει μέχρι τις 10 του μηνός. Τα καταστήματα μπορούν να
λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής
περιόδου του Μαΐου. Επειδή η πρώτη Κυριακή της περιόδου είναι η 1η
Μαΐου, η οποία όμως συμπίπτει με επίσημη αργία (Κυριακή του Πάσχα), η
δυνατότητα αυτή μετατίθεται, βάσει νόμου, για την επόμενη Κυριακή 8
Μαΐου με προτεινόμενο ωράριο 11π.μ. έως 6μ.μ.

Βusiness Βορείων_Karfitsa
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Φωτο Σάββας Αυγητίδης



#Σε εστιατόριο της Νέας Παραλίας
Θεσσαλονίκης διασκέδασαν το βράδυ της
εναρκτήριας ημέρας του «συνεδρίου» της

ΟΝΝΕΔ η ηγεσία και στελέχη της ΝΔ. Στο
μαγαζί, επίσης γαλάζιου στελέχους,

βρέθηκαν ο πρόεδρος Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρος
Άδωνις Γεωργιάδης. Το ποτό έρρεε
άφθονο και οι selfies «έδιναν κι
έπαιρναν»! Πού να φανταζόταν η
ηγεσία του κόμματος ότι «της νύχτας
τα καμώματα θα τα δει η (επόμενη)
ημέρα και θα γελά»! Αναφερόμαστε

φυσικά στις εκλογές - φιάσκο» για τις
οποίες έπεσε και πολύ… «κλάμα»

#«Κάθεσαι στο μπαρ και εσύ μιλάς για
τα αεροπορικά δρομολόγια και ο

άλλος σου λέει για τα τρένα αλλά μιλάτε
κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν
φτάνεις σε αυτό το σημείο αναρωτιέσαι τι
γίνεται…» Για την εξάρτησή του από το αλκοόλ
μίλησε ο δήμαρχος Μπουτάρης στον Θανάση
Λάλα. «Παρόλο που τα λάθη με δυσκόλεψαν, αν
ξαναζούσα τη ζωή μου, δεν θα άλλαζα τίποτα, ούτε
τα λάθη μου. Και πάλι θα ήμουν μπέκρα και πάλι
θα ήμουν κω[…]. Γιατί υπήρξα και κω[…]. Τώρα
πια δεν πίνει καθόλου όπως είπε. «Τις προάλλες
ήμασταν στη Βανδή μέχρι τις 5-6 το πρωί. Μέσα
στο μαγαζί όλοι σουρωμένοι. Εγώ περνούσα πιο
καλά από όλους χωρίς να έχω βάλει γουλιά στο
στόμα μου» 

Karfitsa_#SOCIAL_LIFE

#Ποιος Πάπας, Κορομηλά πρώτη… Μεγάλη ήταν η διαφορά στο λεγόμενο νεανι-κό κοινό, όπου η πρώτη εκπομπή σάρωσε και άφησε πίσω της την αμέσως επό-μενη με διαφορά… 8,2 μονάδων! Η Ρούλα βγήκε πρώτη στην τηλεθέαση καιάφησε πίσω την εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Το «Μπράβο Ρούλα» ση-μείωσε 23,8% στο γενικό σύνολο, σε αντίθεση με το «Στην υγειά μας ρε παιδιά»που έφτασε στο 21,6%. Μεγάλη ήταν, όμως, η διαφορά στο λεγόμενο νεανικόκοινό, όπου η Ρούλα Κορομηλά σάρωσε και άφησε πίσω της τον Σπύρο Παπαδό-πουλο με διαφορά 8,2 μονάδων. Ρεκόρ αναφορών σημείωσε όμως και στο ελλη-νικό Twitter το οποίο βομβαρδίστηκε με σχόλια χρηστών και κατάφερε να τηνκρατήσει στην πρώτη θέση των top trending θεμάτων για αρκετές ώρες. Το #bra-voroula είχε κατακλύσει το timeline με 18.000 tweets , ξεπερνώντας σε αναφο-ρές ακόμη και τα σχόλια για την επίσκεψη του Πάπα στο#PopeFrancis (17,000 αναφορές)! Να σημειωθεί ότι καλε-σμένος ήταν ο δήμαρχος Στυλίδας στην πρεμιέρα του «ΒravoΡούλα» αλλά… δεν εμφανίστηκε ποτέ στον «αέρα»! Αν και εί-χε ανεβάσει σχετική φωτο του από τα παρασκήνια  στο Face-book γράφοντας: «Σε λίγο στο Bravo Ρούλα» τελικά δεν τονείδαμε ποτέ! Όπως μάθαμε ο κ. Γκλέτσος αποχώρησε επειδήκαθυστέρησε να βγει στον «αέρα». Πολλοί σχολίασαν ότι θαέπρεπε να κάνει υπομονή, για το χατήρι της Ρούλας, και τηνπρώτη της εκπομπή ύστερα από χρόνια…
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Για 6η συνεχή
χρονιά πραγματοποι-

ήθηκε το show που παντρεύει
τη μουσική με τη μόδα. Οικοδέ-

σποινα στο Madwalk 2016 ήταν η
Δέσποινα Βανδή αλλά την παράσταση
έκλεψε μια ηθοποιός και μαμά επίσης, η
Μαρία Κορινθίου… (βλ φωτο). H κα Βαν-
δή έκανε πέντε διαφορετικές εμφανίσεις
για τις ανάγκες του σόου. Αρχικά ανέβη-
κε στη σκηνή φορώντας μία λευκή μά-
ξι τουαλέτα, την οποία δυστυχώς

πάτησε ανεβαίνοντας στο stage
και σκόνταψε κατά την έναρ-

ξη της βραδιάς.

#Η νικήτρια του σόου μεταμορφώσεων. Η
Ματθίλδη Μαγγίρα μεταμορφώθηκε στην

αξέχαστη ηθοποιό του ελληνικού
κινηματογράφου, Ρένα Βλαχοπούλου και
ενθουσίασε! H ομοιότητα της με την αξέχαστη
πρωταγωνίστρια ήταν εκπληκτική. «Πωλείται το
σπίτι της στην Κέρκυρα. Πήγαινε να πάρεις τα
χρήματα!», της είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης μετά το

τέλος της ερμηνείας της…

#«Όλα τα μωρά στην πίστα» έντεχνα και μη! Σταμάτης
Σπανουδάκης και Λευτέρης Πανταζής συνεργάσθηκαν στο

Μέγαρο Μουσικής! Ο μεγάλος συνθέτης αφού αρχικά
αναφέρθηκε στη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαίρη Λίντα,
στη συνέχεια προσφώνησε με τιμητικό τρόπο τον Λε Πα,
λέγοντας χαρακτηριστικά «Σε ευχαριστώ φίλε μου που ήρθες
και όπως θα έλεγε και ο Λευτέρης Πανταζής… «Βασανιστείτε»!
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2 ΜΟΝΑ∆
ΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟ
ΡΕΣ!�

Ένα αφιέρωµα για τη Μεγάλη Εβδοµάδα 
µε δύο µοναδικές θρησκευτικές εκδόσεις:

«Η ∆ίκη 
τoυ Ιησoύ»

Η ∆ΥΝΑΜΗ 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επίσης, µια θρησκευτική έκδοση για τη δύναµη 
της εξοµολόγησης και τη Θεία Κοινωνία
από τις παρακαταθήκες του Αγίου Παϊσίου.

Από τους Γέροντες 
Παΐσιο και Πορφύριο

της

Μια µελέτη από θεολόγους και νοµικούς 
για το χρονικό της σκευωρίας και της
προαποφασισµένης θανατικής καταδίκης του
Κυρίου. Ιστορικά και θρησκευτικά ντοκουµέντα 
για το µαρτύριο του Ιησού τη Μ. Εβδοµάδα 
και τη σταύρωσή Του στον Γολγοθά. 
Η θυσία του Θεανθρώπου µέσα από την οποία 
ανέτειλε η χριστιανική θρησκεία.



Για να σφραγιστεί μια φιλία, μια συμφω-
νία, ένα πρότζεκτ, πρέπει ταυτόχρονα και οι
δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια. Αν το δί-
νει ο ένας και ο άλλος δεν προτείνει το χέρι
του, τότε συμφωνία δεν γίνεται.

Όταν μια αυτοκινητοβιομηχανία προτεί-
νει μια λύση ή ένα σχέδιο για να περιοριστεί
η μόλυνση του περιβάλλοντος και η χώρα
που το προτείνει δεν ανταποκρίνεται θετικά,
τότε το θετικό βήμα της εταιρείας χάνεται. 

Για να μη σας μπερδεύω. Η VW κάνει
άλματα στην αυτοκίνηση και διαπρέπει και
στην προστασία του πλανήτη από τους ρύ-
πους. 

Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης
«αγκάλιασαν» την ηλεκτροκίνηση και έδω-
σαν κίνητρα στους αγοραστές. Στη χώρα μας
βάζουν φόρους πολυτελείας.

Αν και το μέλλον στην ηλεκτροκίνηση
στην Ελλάδα είναι ακόμη πολύ «χλωμό», η
Kosmocar, που αντιπροσωπεύει τη VW στη
χώρα μας, τόλμησε και παρουσίασε όχι ένα,
αλλά τέσσερα αυτοκίνητα που κινούνται με
μπαταρίες. 

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πα-
ρουσίασε δύο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνη-
τα, το E-Up και το E-Golf. και δύο υβριδικά-
ηλεκτρικά, το Golf GTE και το Passat GTE. 

Τα δύο πρώτα κινούνται αποκλειστικά
με μπαταρίες. Τα άλλα δύο κινούνται και
υβριδικά και με μπαταρίες.

Στα κράτη που οι κυβερνήσεις σέβονται
τους πολίτες αλλά και ανησυχούν για τη μό-
λυνση του περιβάλλοντος, δίνουν κίνητρα
για την αγορά αυτοκινήτων που έχουν μηδα-
μινές εκπομπές ρύπων

Στη δική μας χώρα, οι υπουργοί –όλων
των κυβερνήσεων– άκουγαν, συμφωνού-
σαν και τελικά δεν έκαναν τίποτα για την
ηλεκτροκίνηση.

Και γιατί να κάνουν… Αφού από εκεί
δεν μαζεύουν ψήφους. Όμως δεν είναι μόνο
αυτό. Δεν φτάνει που δεν κάνουν τίποτα, αν-
τίθετα, δεν δίνουν κανένα κίνητρο!

Έτσι, όταν η VW παρουσίασε με καμάρι
στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά 

E-Up και E-Golf και τα υβριδικά-ηλε-
κτρικά Golf GTE και Passat GTE, ρωτήσαμε
αν ελπίζει ως εισαγωγική εταιρεία ότι ο κό-
σμος θα ανταποκριθεί στην πρόταση «κινη-
θείτε ηλεκτρικά». Δεδομένου ότι:

• Το κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου είναι περίπου από 40%-60%
μεγαλύτερο από όσο είναι το κόστος από-
κτησης ενός συμβατικού Ι.Χ., το VW E-Up
κοστίζει 28.900 ευρώ και το E-Golf 38.900
ευρώ. Πολύ ακριβά για τα δικά μας δεδομέ-
να. Το Golf GTE TSI e motor hybrid κοστίζει

37.950 ευρώ. Στο τέταρτο μοντέλο η τιμή εί-
ναι απαγορευτική. Το Passat GTE TSI e mo-
tor hybrid κοστίζει 52.000 ευρώ. Και αυτό
γιατί η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι πρέπει να
πληρώνουμε φόρο πολυτελείας.

• Η απόσβεση των παραπάνω χρημά-
των δεν γίνεται εύκολα. 

• Το κράτος μας όχι μόνο δεν βοηθάει
τους υποψήφιους αγοραστές, αλλά σε κά-
ποιες περιπτώσεις τους τιμωρεί και με φόρο
πολυτελείας.

• Δεν υπάρχουν κίνητρα αγοράς. 
• Δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης.
Την απάντηση την καταλάβατε. Η VW

έφερε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όχι για να
πουλήσει και να κερδίσει, αλλά για να δώσει
ένα μήνυμα για την αυτοκίνηση του αύριο.
Και τα τέσσερα αυτοκίνητα που παρουσίασε
η VW τα οδηγήσαμε για ελάχιστα λεπτά το
καθένα. Πήραμε μια ευχάριστη γεύση από
νέες τεχνολογίες σε αμιγώς ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα. 

Οι εντυπώσεις μας είναι θετικές. Δεν θα
πούμε πολλά για τα αυτοκίνητα, μέχρι να τα
δοκιμάσουμε έτσι όπως πρέπει. Γιατί με πέν-
τε λεπτά οδήγηση στο κάθε μοντέλο, δεν εί-
ναι δυνατόν να κάνουμε σωστή κριτική.
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AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

Ηλεκτροσόκ από την τιμή τους!

Το πολυβραβευμένο crossover της Nissan ξεπέ-
ρασε το ρεκόρ που κατείχε το Micra, με 2.368.704
αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nissan, το
Qashqai, με 2.368.705 αυτοκίνητα στην παραγωγή,
κατάφερε να «προσπεράσει» το δημοφιλές Micra σε
λιγότερο από μία δεκαετία. 

Το Qashqai για τη Nissan
είναι το μοντέλο με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής
από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο της φίρμας, που
έχει εξέλθει από τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις
στην Ευρώπη. 

Στο εργοστάσιο της
Nissan, στο Σάντερλαντ,
βγαίνουν από τη γραμμή
παραγωγής περίπου
1.200 Qashqai κάθε μέ-

ρα, ενώ μέχρι το τέλος του Φε-
βρουαρίου η συνολική παραγωγή του

μοντέλου είχε διαμορφωθεί στα 2.398.134 αυτοκί-
νητα! Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα άλλο μοντέλο
στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηνω-
μένου Βασιλείου δεν έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύ-
ρια αυτοκίνητα στην παραγωγή, σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα.

Στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά E-Up, E-Golf και δύο υβριδικά-ηλεκτρικά, το Golf GTE και το Passat GTE, από τη VW

Η Nissan στηρίζει
το Qashqai, που
«σπάει» το ρεκόρ
παραγωγής 

Στη «χώρα των θαυμάτων» τιμωρούνται όσοι προστατεύουν την ατμόσφαιρα με φόρους!

VW E-Golf: Το E-Golf κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 85 kW/115 PS. Από στάση ο σύγχρο-
νος ηλεκτροκινητήρας, με τον κωδικό EEM 85, αποδίδει εντυπωσιακή ροπή που φτάνει τα 270 Nm από
τη στιγμή της εκκίνησης. Χαρακτηριστικές είναι και οι κορυφαίες του επιδόσεις: το Volkswagen E-Golf
φτάνει τα 100 χλμ. σε μόλις 10,4 δλ. Στον ανοιχτό δρόμο η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονι-
κά στα 140 χλμ./ώρα.

VW Golf GTE: Το πρώτο ηλεκτρικό/υβριδικό με το DNA του Golf GTI. Το Golf GTE των 204 ίππων κα-
λύπτει έως και 50 χλμ, κινούμενο μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα του. Το Golf GTE εντυπωσιάζει με την
κατανάλωσή του, που δεν ξεπερνάει το 1,6 λιτ./100 χλμ. 

VW Ε-Up!: Ο ηλεκτροκινητήρας του E-Up! αποδίδει 60 kW/82 PS. Η ροπή του φτάνει τα 210 Nm και με-
ταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Τα πρώτα 100 χλμ. έρχονται σε 12,4 δλ., ενώ η τελική του ταχύτητα πε-
ριορίζεται στα 130 χλμ.

VW Passat GTE με το σύστημα plug-in hybrid. Οι κινητήριες μονάδες του Passat GTE αποδίδουν συν-
δυαστικά 218 PS: 1,7 λιτ./100 χλμ. – δυναμική οδική συμπεριφορά και κράτημα σε συνδυασμό με τον
μέγιστο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος. Το Passat GTE διαθέτει το πιο ισχυρό υβριδικό σύστημα
κίνησης της Volkswagen. Το Passat GTE μπορεί να διανύσει έως και 50 χλμ., κινούμενο αποκλειστικά
με ηλεκτρική ενέργεια.
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Από την 
Aναστασία
Κατρανιά

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Παρουσία 3000 ατόμων έγινε με την συμετοχή των επιχειρήσεων της

περιοχής  μια ξεχωριστή επίδειξη μόδας με 25 πανέφορφα μοντέλα

από την Θεσ/νικη. Το show μόδας έγινε για την τόνωση της τοπικής

αγοράς ενάντια στην κρίση. Την μουσική επιμέλεια είχε ο Διογένης

Μαργιόλας και στον ήχο ήτανε ο Ανδρέας Νικάκης.

Τον συντονισμό είχε η Στέλλα Λάσκαρη, την παρουσίαση η Αναστασία

Κατρανιά και την οργάνωση ο Κυριάκος Κερανόπουλος.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν οι εφημερίδες ESPRESSO και KARFITSA.

Συμετείχαν τα καταστήματα HYPER COLLECTION, LA STELLA, GYM-

NASIUM, RUNWAY, LOVE LOVE SHOP, SYMVOLO, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-

ΣΤΕΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΥΑΝΑ και CREAM

GRAND SPONSOR HONDOS CENTER, ΡΕΣΤΩΡΑΝ ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ

στο Κορδελιό και PARABOX ESCAPE THE ROOM

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
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Ο οργανωτής του  show 
Κυριάκος Κερανόπουλος με τα μοντέλα

Αντωνία, Βερόνικα, Γεωργία, Κωνσταντίνα
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Excellence by Christine &

Top Class International 
Στο πλαίσιο της επανασύνδεσης του θεσμού μόδας “Greek Designers Thessaloniki Ex-
clusive” διοργανώθηκε  η  “Elegant Fashion shows” στο συνεδριακό κέντρο “ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ” στην αίθουσα «ELLOPIA». Στην εκδήλωση  παρουσίασαν συλλογές
ρούχων από σχεδιαστές μόδας :  -NIKOS SIDIROPOULOS, CHRISTIAN P,GEORGOS
ZETIS, KALLIOPI BIBIS. Παρουσίασε το event o Teo Theodoridis και η Ελένα Καλαϊ-
τζη. Μέρος των εσόδων  πήγε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ» για τις ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος…



#FACE_GIRL _Karfitsa
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Με καταγωγή πατέρα από Ξάνθη και μητέρα από την Πάτρα
μεγάλωσε μέσα στα πράσινα τερρέν του τένις και κατάκτησε αρκε-
τούς τίτλους, μετάλλια, κύπελλα σε Πανελλαδικό και Πανευρω-
παϊκό επίπεδο. Στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Europe World
Greece» που έγινε στο ξενοδοχείο ΝΙΚΟPOLIS κατέκτησε τον τίτ-
λο «Μiss Peace» και από τότε δεν προλαβαίνει να ανεβαίνει στις
πασαρέλες γνωστών Eλλήνων σχεδιαστών αλλά και να φωτογρα-
φίζεται σε περιοδικά μόδας. Ήταν πρόσφατα και η Βασίλισσα του
καρναβαλιού στην Ξάνθη. Είναι φοιτήτρια Oικονομικών στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές
Φωτογραφίες: Ανδρίτσος Δημήτριος
Μακιγιάζ: Νανά Ζέρβα
Κομμώσεις: Γιώργος Μάσκας by KYANA
Ρούχα: ‘Ελενα Κυρίτση by KELLY’S
Παραγωγή: EUROPEAN EVENT

Μια κουκλάρα
από την Θεσσαλο-

νική και πρώην τενί-
στρια μονοπωλεί τα
φλας των φωτογρά-
φων σε κάθε εμφα-

νισή της

H “Μiss Peace”

της πόλης



Με τη δυναμική που της χάρισαν οι πολυπληθείς θεατές
της Αθήνας, η «Γκάμπυ» καταφθάνει με «βήμα ταχύ» στο Δημο-
τικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη», ανήμερα Πρω-
τομαγιά (Πάσχα) για να συναντήσει τους Θεσσαλονικείς. Το
θεατρόφιλο κοινό θα γνωρίσει μια μοναδική γυναίκα, που έζη-
σε -ως ιέρεια του έρωτα- για έξι δεκαετίες, την κοινωνική, πο-
λιτική και οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας. Μια γυναίκα που
βραβεύτηκε με το μετάλλιο της Ελληνικής Προεδρίας για τη
δράση της. 

Η Γκάμπυ γεννήθηκε σε αριστοκρατική οικογένεια, μια
εποχή που η ελευθερία και η ανεξαρτησία των γυναικών έμοι-
αζε παράλογη. Σε νεαρή ηλικία, κάνει μια «επιλογή ανεξαρτη-
σίας». Μακριά από οικογένεια, από εργοδότες (έγινε η ίδια και
«επιχειρηματίας» και «προϊόν») και από έρωτες που πληγώ-
νουν, παίρνει έναν δρόμο που της δίνει όλα όσα θέλει και κρα-
τά μακριά της όλα αυτά στα οποία έμαθε να αμύνεται. Τα χρό-
νια περνούν, γίνεται γνωστή σε πολλές γενιές ανδρών -είτε για
τις ασύγκριτες… υπηρεσίες της, ή για το μήνυμα του αυτόματου
τηλεφωνητή της- δεν κάνει διακρίσεις στην πελατεία της και
δέχεται στο σπίτι της από βοσκούς μέχρι πρόσωπα της υψηλής
κοινωνίας. Είναι βαθιά θρησκευόμενη, βοηθά τα παιδιά της
γειτονιάς της, καλύπτει τα ιατρικά έξοδα των άπορων γειτόνων
της, ενώ κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, εκμεταλ-
λεύεται τις επαφές της με τις ναζιστικές αρχές προκειμένου να
αποκαλύπτει μυστικά σε μέλη της Αντίστασης. Κάπου στα μέσα
της πολυτάραχης ζωής της, το 1960, ο εαυτός της σε μικρή ηλι-
κία και ο εαυτός της σε μεγάλη ηλικία, φτάνουν στο σπίτι της,
φέρνοντας μαζί τους τις αναμνήσεις μιας περασμένης ευτυχίας
και το μέλλον μιας μονότονης ηρεμίας. Η Γκάμπυ, μια επαγ-
γελματίας του έρωτα, κάνει μαζί τους την ανασκόπηση της
ζωής της, μέχρι που μια νύχτα, βρίσκεται δολοφονημένη στο
σπίτι της, στους πρόποδες του Λυκαβηττού. Αν είχε αφήσει
ένα σημείωμα, πριν φύγει, αυτό θα έλεγε: «Μείνατε ευαίσθη-
τοι». Μια γυναίκα που χαράχτηκε ανεξίτηλα στα όνειρα χιλιά-
δων ανδρών που την γνώρισαν και που απέδειξε με τη ζωή
και τη δράση της, ανατρέποντας τα στερεότυπα, πως οι άν-
θρωποι δεν μπαίνουν σε κατηγορίες, αλλά μένουν στην Ιστο-
ρία για το ήθος, το πνεύμα, το πείσμα και την ηρωική, πολλές
φορές, επαναδιατύπωση της ίδιας τους της ταυτότητας.

Μείνετε… ευαίσθητοι!

Karfitsa_#SOCIAL_theater

Την ιστορία αυτού
του αντισυμβατικού πνεύμα-

τος που πλάνεψε τους άντρες του
περασμένου αιώνα, ανεβάζουν στη
σκηνή ως… ένα πρόσωπο, η Γωγώ
Μπρέμπου, η Λίλα Μπακλέση και
ο Χρήστος Σιμαρδάνης, σε σκη-

νοθεσία της Κίρκης Κα-
ραλή…

Στην παράσταση της Κίρκης Καραλή,
η κεντρική ηρωίδα, χωρίζεται σε τρεις
ηθοποιούς: τη Λίλα Μπακλέση, τη Γωγώ
Μπρέμπου και τον Χρήστο Σιμαρδάνη. Ο
χωρισμός του ρόλου σε τρεις ηθοποιούς
δεν είναι μόνο ηλικιακός. Οι τρεις τους
διατυπώνουν σκηνικά τις διαφορετικές
πτυχές του χαρακτήρα της ηρωίδας. Η
Μπακλέση αντιπροσωπεύει τη φιλοδοξία
και το τσαγανό της νεαρής Γκάμπυ, ο Σι-
μαρδάνης μια λιγότερο γήινη και περισ-
σότερο αλλόκοτη πλευρά της, ενώ η
Μπρέμπου, σύμβολο μιας διαχρονικής
θηλυκότητας, μοιάζει ανάμεσά τους σκο-
τεινή και ανεξιχνίαστη. Η παράσταση
διαπερνά την περίοδο 1930-1990, σκια-
γραφώντας την κοινωνική φυσιογνωμία
και την ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας,
υπό το πρίσμα του λόγου και του βλέμμα-
τος μιας ιέρειας του έρωτα. Μια περίοδος
ιστορικών ανατροπών και αισθητικών
εξελίξεων, που αν και ανήκει στο κοντινό
μας παρελθόν, μπήκε ήδη στο συλλογικό
ασυνείδητο, συναρπάζοντάς μας και
ωθώντας μας στη νοσταλγία εκείνων των
καιρών που οι Αθηναίοι ακόμη επεξεργά-
ζονταν τα όρια του έρωτα, ακόμη φλέρτα-
ραν, ακόμη ήλπιζαν σ’ ένα καλύτερο μέλ-
λον.Πρωταγωνιστούν Γωγώ Μπρέμπου,
Λίλα Μπακλέση και ο Χρήστος Σιμαρδά-
νης Μαζί τους οι ηθοποιοί:Βαγγέλης Αμ-
πατζής, Μανώλης Κλωνάρης, Χρήστος
Παληογιάννης, Γιώργος Σαββίδης, Άλεξ
Τριανταφύλλου Δραματουργία: Αναστα-
σία Τζέλλου – Κίρκη ΚαραλήΣκηνοθεσία
– Μουσική επιμέλεια: Κίρκη Καραλή
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Γενική Είσοδος: 15,00 ευρώ / Εκπτωτικά: 12,00 ευρώ
(συνταξιούχοι), 10,00 ευρώ (φοιτητές, άνεργοι), 5,00 ευρώ
(φοιτητές δραματικών σχολών και Τμήματος Θεάτρου
Α.Π.Θ.) Παρέες (5+ άτομα): 10,00 ευρώ Για κρατήσεις
ομαδικών εισιτήριων (20+ άτομα και κατόπιν συμφωνίας
για την ημέρα παράστασης), επικοινωνήστε στα
6948515500 (κος Ριζόπουλος) και 6977620373 (κα Αρβα-
νιτοπούλου). Προπώληση: Στο ταμείο του θεάτρου και στα
Viva.gr, 11876, Public, Παπασωτηρίου, Seven Spots,
Ianos, Reload, Media Markt.



Για πολλούς τα 90α γενέθλια του Δικεφάλου του Βορρά
είναι «λειψά» αναλογιστεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ για μια ακόμα
χρονιά δεν κατέκτησε κάποιον τίτλο στο ποδόσφαιρο, το
τμήμα γύρω από το οποίο γιγαντώθηκε ο σύλλογος σε εννέα
δεκαετίες. Κι όμως, το γεγονός ότι ένα σύλλογος όπως ο ΠΑ-
ΟΚ, με τη χαρακτηριστική λατρεία που έχουν για αυτόν οι
οπαδοί του, αποδείχθηκε για μια ακόμα χρονιά ότι «ΠΑΟΚ
δεν γίνεσαι» για τους τίτλους.

Μια κατ’ εξοχήν λαϊκή ομάδα της πόλης, ένας σύλλογος
που τους χωρούσε όλους ανεξαιρέτως προέλευσης, καταγω-
γής ή χρημάτων. Ο Δικέφαλος γιόρτασε μια ενενηκονταετία
ζωής όπως του άρμοζε. Με μια γιορτή στο Μέγαρο Μουσι-
κής, όπου δόθηκε έμφαση στην αίγλη και τις λαμπερές πα-
ρουσίες και με μια οπαδική γιορτή στον Λευκό Πύργο, το
σημείο όπου οι γεμάτοι αγάπη για αυτόν οπαδοί του γιόρτα-
ζαν όλες αυτές τις δεκαετίες τις επιτυχίες του συλλόγου, σε
όλα τα αθλήματα. Πρόκειται για ένα ακόμα δείγμα ότι ο ΠΑ-
ΟΚ ποτέ δεν ήταν κάτι συμμαζεμένο, που θα μπει σε καλού-
πι. Οι οπαδοί μίλησαν και δεν μπορούσαν να γιορτάσουν τα
γενέθλια της ομάδας που έχουν στην καρδιά τους βλέποντας
είτε μια εκδήλωση από την τηλεόραση, αφού οι προσκλή-
σεις ήταν ελάχιστες. Ο Λευκός Πύργος υπήρξε πάντα το ση-
μείο αναφοράς για τα πανηγύρια και τη χαρά των ΠΑΟΚτσή-
δων στη Θεσσαλονίκη και μια μέρα χαράς, ίσως μια από τις
μεγαλύτερες στην ασπρόμαυρη ιστορία μόνο εκεί θα μπο-
ρούσε να γιορταστεί.
Όταν η πόλη «έπαιρνε φωτιά»

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ κατέβηκαν στο Λευκό Πύργο για πανηγυρισμούς. Το
μακρινό πια 2003, ήταν η τελευταία φορά, όταν και ο «Δικέ-
φαλος του Βορρά» σήκωσε και το τελευταίο του τρόπαιο στο
ποδόσφαιρο, νικώντας τον συμπολίτη Άρη στον τελικό της
Τούμπας. Ήταν ένας τίτλος που οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πανη-
γύρισαν με την ψυχή τους, αφού επρόκειτο και για ένα είδος
«εκδίκησης» για τον τελικό του 1970 όπου οι «Κίτρινοι» εί-
χαν πάρει τότε το τίτλο. Φυσικά, οι μνήμες ήταν νωπές ακό-
μα από το 2001, όταν ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει σε μία ακόμα με-
γαλειώδη κατάκτηση του Κυπέλλου, αυτή τη φορά απέναντι
στον Ολυμπιακό σε έναν τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο
της Νέας Φιλαδέλφειας. Τόσο το διαμέτρημα του αντιπάλου,
όσο και η εμφατική νίκη δεν άφησαν κανέναν να κοιμηθεί

εκείνο το βράδυ της 12ης Μαΐου. Οι ήχοι από τα κορναρί-
σματα και τα τραγούδια των οπαδών είχαν πλημμυρίσει
ολόκληρη την πόλη και το γλέντι στήθηκε στο Λευκό Πύργο
μέχρι πρωίας. Εξίσου μεγάλη στιγμή ήταν όταν η ομάδα του
«Δικεφάλου» την επόμενη μέρα ανέβηκε στο σύμβολο της
πόλης, σηκώνοντας το τρόπαιο από την κορυφή του Λευκού
Πύργου.

Μεγάλα πανηγύρια φυσικά πρόσφερε στο γνωστό ση-
μείο συνάντησης και το μπάσκετ. Η δεκαετία του ’90, που
χαρακτηρίστηκε από τις κατακτήσεις τροπαίων με την πορ-
τοκαλί μπάλα, ήταν συνυφασμένη με την κάθοδο των οπα-
δών «στον Πύργο το Λευκό», όπως λέει και το σύνθημα. Το
πρωτάθλημα του 1992, τα Κύπελλα του ’95 και του ’99, αλλά
και οι ευρωπαϊκοί τίτλοι που πανηγυρίστηκαν έξαλλα. Το
Κύπελλο Κυπελλούχων «το ’91 στη Γενεύη», αλλά και το
1994, όταν στην Τεργέστη ο «Δικέφαλος»  κατακτούσε το
Κύπελλο Κόρατς. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Στη ζωή όλα τα γενέθλια αποτελούν
χρονικό σημείο απολογισμού για τα χρό-
νια που πέρασαν και η αφετηρία για νέα
σχέδια και νέα όνειρα. Ο απολογισμός,
θεωρητικά είναι διδακτικός, πολλές φο-
ρές συγκινεί και άλλες φέρνει μελαγχο-
λία. Για έναν αθλητικό σύλλογο οι γενέ-
θλιες ημέρες έχουν μεγαλύτερη αξία.
Γιατί ζωντανεύουν στους μεγαλύτερους
θύμισες του παρελθόντος και συγχρό-
νως επικοινωνούν το όνομα του συλλό-
γου στους νεότερους. Σ’ αυτούς που απο-
τελούν το μέλλον και πάντα θα τους έχει
ανάγκη ο σύλλογος. Που η αξία τους εί-
ναι εφάμιλλη με την αξία της μπάλας σ’
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Η γενέθλια
χρονιά της συμπλήρωσης 90 χρόνων
ζωής του ΠΑΟΚ δεν συνοδεύεται από
μία εμφατική πορεία της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας. Με κόπο απέκτησε το
δικαίωμα συμμετοχής στα πλέϊ οφ
τού Πρωταθλήματος και βρίσκεται
εκτός της διαδικασίας κατάκτησης
του Κυπέλλου, το οποίο στο ξεκίνη-
μα του θεσμού το περασμένο καλο-
καίρι οι ΠΑΟΚτσήδες το πρόσμεναν
ως το κερασάκι στην τούρτα των γε-
νεθλίων.   

Παρ’ όλα αυτά ο ΠΑΟΚ με τη συμμε-
τοχή όλων των τμημάτων, παρουσία
1400 ανθρώπων της οικογένειάς του,
αλλά και της αθλητικής οικογένειας τής
χώρας, γιόρτασε με μία λαμπερή γιορτή
τα 90α του γενέθλια. Σε μία εκδήλωση
όπου «ζωντάνεψε» η ιστορία τού «Δικε-
φάλου», υπήρχε γκλαμουριά και οργα-
νωτική αρτιότητα. Απ’ αυτή τη γιορτή έλ-
λειπαν οι ανώνυμοι φίλαθλοι τής ομά-
δας, η «καρδιά» της κάθε ομάδας, που
«έστησαν» τη δική τους φιέστα στον Λ.
Πύργο.  Μέχρι στιγμής δεν έχουν γί-
νει γνωστές όλες οι δράσεις του ΠΑ-
ΟΚ μέχρι το τέλος της χρονιάς για τον
εορτασμό των 90 χρόνων ζωής. Τα-
πεινή μου άποψη όμως είναι ότι το
μέγεθος ενός τέτοιου συλλόγου, και
το πάθος των ΠΑΟΚτσήδων για την
ομάδα, δεν μπορούν να «κλεισθούν»
σε μία αίθουσα χωρητικότητας 1400
ανθρώπων. Δικαίωμα στη χαρά των
γενεθλίων έχουν όλοι οι φίλοι τού
ΠΑΟΚ και ανάγκη από το χειροκρό-
τημά τους, όλοι όσοι τιμήθηκαν στην
γιορτή που έγινε στο «Μέγαρο Μου-
σικής». Αθλητές και παράγοντες που
«έχτισαν» το μεγάλο όνομα του ΠΑ-
ΟΚ. Προφανώς όμως το επικοινω-
νιακό κομμάτι και η γκλαμουριά
κέρδισαν τη λογική.   

του Βασίλη
Μάστορα

Μία απόφαση 
χωρίς λογική 

Τρέλα μες στο μυαλό… ετών 90!
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Η επόμενη μέρα 
Όσες εκδηλώσεις και αν γίνουν, δύσκολα μπορούν

να αποτυπώσουν τόσα χρόνια ιστορίας. Ο στόχος είναι
πλέον ο «Δικέφαλος» να κάνει το επόμενο βήμα. Στο
ποδόσφαιρο ο πόλεμος με το κατεστημένο συνεχίζει να
μαίνεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ
ακόμα. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει αποδείξει ότι αυτό το έχει
υπ’ όψιν του και πίσω από τον πανηγυρικό λόγο των 90
ετών, οι προκλήσεις για το αύριο είναι πάρα πολλές.
Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για το ποδόσφαιρο, όπου
η ισχυροποίηση στο αγωνιστικό κομμάτι αναμένεται σε
μεγάλο βαθμό, αλλά και στα άλλα τμήματα του συλλό-
γου. Το μπάσκετ, ένα άθλημα που έφερε μεγάλες χαρές
στους «ασπρόμαυρους», έπεσε σε δυσμένεια για πολλά
χρόνια. Τις τελευταίες σεζόν η προσπάθεια που γίνεται
δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τον Ιβάν Σαββίδη
που έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θα είναι κοντά
και σε αυτό το κομμάτι του οργανισμού που λέγεται ΠΑ-
ΟΚ. Ειδικής μνείας φυσικά χρήζουν φυσικά τόσο το
βόλεϊ, όσο και το χάντμπολ, τα αθλήματα που φέρνουν
τις περισσότερα χαμόγελα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τα
οποία ο ομογενής επιχειρηματίας έχει δεσμευθεί ότι θα
στηρίξει επίσης.
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