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Οχιά τσίμπησε 60χρονο στη Θεσσαλονίκη

Δυτική Θεσσαλονίκη:
Έργα χρειάζονται
και όχι λόγια!

«ΜΑΥΡΟΣ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ-ΠΙΕΡΙΑ

ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝΜΕΧΡΙ ΚΑΙ… ΣΤΑΒΛΟΥΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
KARFITSA
O πρόεδρος της ΓΣΕΕ
Γ. Παναγόπουλος
αναλύει το νέο 
ασφαλιστικό

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

και έστειλαν το γιο του στις… Σέρρες να φέρει το αντίδοτο!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ



Αυτήν τη στιγμή, η ελάφρυνση του χρέους υπάρχει στο
τραπέζι μόνο ως επιχείρημα για ψήφιση των μέτρων

Τα κυβερνητικά στελέχη, άλλα πιο συγκρατημένα και
άλλα πιο αισιόδοξα, διαμηνύουν ότι τα δύσκολα είναι πί-
σω μας. Είναι όμως έτσι; Τα έξι χρόνια των μνημονίων
έχουν βάλει στη ζωή των Ελλήνων ορισμένες λέξεις-κλει-
δί, που έμελλε να στιγματίσουν τη ζωή μας. Τελευταία εξ
αυτών η λέξη «κόφτης», μία δημοσιονομική πατέντα που
δεσμεύει την όποια επόμενη κυβέρνηση σε μία συγκεκρι-
μένη –προαποφασισμένη για την ακρίβεια– οικονομική

πολιτική. Η θεσμοθέτηση του «κόφτη», αντί της ψήφισης των μέτρων «κάβα» που επιθυ-
μούσε το ΔΝΤ, μπορεί να εξυπηρετεί επικοινωνιακά την ίδια, δεν εξυπηρετεί καθόλου
όμως τη χώρα. Ταυτόχρονα, μεγεθύνει το «έλλειμμα Δημοκρατίας» που έχει καταγρα-
φεί τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, καθώς οι αυτόματες περικοπές θα αποφασίζονται
από μία επιτροπή και θα υλοποιούνται με Προεδρικά Διατάγματα. Αυτό, τουλάχιστον,
διαφαίνεται για την ώρα. Ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών το μόνο που θα μπορεί να
κάνει στο μέλλον είναι να ψελλίζει ότι «εμείς δεν θέλαμε να επιβάλουμε νέες περικοπές,
όμως είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του μηχανισμού». Μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικο,
αλήθεια όμως εάν ένα τέτοιο μέτρο είχε ψηφιστεί από κάποια προηγούμενη κυβέρνηση
(Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά), ποια θα ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ; Γι’ αυτό και θα πρέπει όλοι αυτοί που σήμερα κάνουν λόγο για «απογείωση» της
χώρας να είναι πιο συγκρατημένοι, πιο φειδωλοί στα όσα λένε.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, το «Π» είχε γράψει για τη «στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη
ρεαλπολιτίκ» και σήμερα, με τη διαφαινόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους δα-
νειστές, ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο
πρωθυπουργός βιώνει την πολιτική ενηλικίωσή του, καθώς μετά τις αυταπάτες –που ο
ίδιος ομολόγησε– και το περσινό δημοψήφισμα-παρωδία, ουσιαστικά αποδέχεται ότι
άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Η παραμονή στο ευρώ, που αποτελεί αναγκαίο και ικανό
κανόνα για την πρόοδο της χώρας, απαιτεί κανόνες και πρόγραμμα. Κανείς δεν πρόκει-
ται να το παραδεχτεί, όμως ο κ. Τσίπρας και οι υπουργοί του στο εξής θα κρίνονται από
την πιστή εφαρμογή των όσων οι ίδιοι υπέγραψαν. Ο «κόφτης», που όλοι ξορκίζουν και
εύχονται τη μη ενεργοποίησή του, θα καραδοκεί. Την ίδια ώρα, τα γνώριμα «παιχνίδια»
κατασκευής εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα.

Και κάτι τελευταίο, καθώς τα επικοινωνιακά τρικ με τις γραβάτες του πρωθυπουρ-
γού προϊδεάζουν για ελάφρυνση του χρέους. Η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι πρέπει
να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς αυτήν τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μόνο ως επιχεί-
ρημα για ψήφιση των μέτρων. Το Βερολίνο και οι «θεσμοί» ξεκαθαρίζουν πως δεν
υπάρχει λόγος για βιασύνη και πως οι ουσιαστικές αποφάσεις θα ληφθούν το 2018, με
την Ελλάδα –βάσει του μνημονίου– να έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει πρωτογε-
νές πλεόνασμα 3,5%. Σχεδόν ό,τι είχαν υποσχεθεί και στον Αντώνη Σαμαρά το 2012,
τραβώντας το χαλί της κυβέρνησής του, παρά το γεγονός ότι είχε επιτύχει τους υπογε-
γραμμένους στόχους.
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«Καλό καλοκαίρι» για τους πρόσφυγες
στη Β. Ελλάδα… Όχι θα άδειαζε
«όμορφα κι ωραία» που έλεγε ο
υπουργός; Μα, μια φορά να έπε-
φταν… μέσα στις προβλέψεις τους;
Μια… #ΜOYZALAS

Τα εκατομμύρια τα παίζουμε στα δά-
κτυλα του δεύτερου χεριού…
6.000.000 οι ζημιές από το μπλόκο
της Ειδομένης! Οι ελληνικές μεταφο-
ρικές εταιρείες χάνουν, οι βούλγαροι
κερδίζουν… πάλι! Να πάρε να μην
μου χρωστάω… #SYNORA

Λοιδορούσαμε τους Ρωσοπόντιους
«κατέλαβαν» Χαλκιδική και δουλειές,
μετά τους Βούλγαρους – και κυρίως
τις Βουλγάρες – αναγνωρίστηκαν ως
νοικοκύρηδες των Βαλκανίων και της
ΕΕ. Οι δε Αλβανοί άνοιξαν μαγαζιά
και μαγαζιά (βλ Ρύσιο) και πήραν στη
δούλεψη τους καλούς και… φθηνούς
Έλληνες... Οι Πακιστανοί και οι Αφ-
γανοί έμειναν!

Kανονικά θα έπρεπε όλοι οι βουλευ-
τές να φωτογραφηθούν με μαγιό…
Έτσι θα σταματούσαν οι φωνές για «το
βασιλιά που είναι γυμνός» από επι-
χειρήματα και τη «γυμνή αλήθεια»…
#ΑYLONITOY 

Πληροφορίες που θέλουν τον (πρ)
υπουργό με το ένα νι – και το άπειρο
"εγώ" - να έχει ηχογραφήσει (και τις
συζητήσεις του με τον «μεγάλο» ακόμη
δεν έχουν διαψευσθεί…

Άλλοι έχουν εισιτήριο διαρκείας,
εμείς μνημόνιο… Σε ανακοίνωση η
Ένωση Διοικητικών Δικαστών τονίζει
ότι «ο κόφτης θα επιβάλλει κι άλλα
φορολογικά βάρη…» Μάλλον για να
μην τρέχουμε (σ)τα δικαστήρια αλλά
(σε) άλλους… #ΣΥΡΙΖΑ #ΑΝΕΛ

Δεν αγόρασε σπίτι λόγω... ΕΝΦΙΑ;
#Τσίπρας. Καλά έκανε, θα του τα
έτρωγε το... δημόσιο!

Θα ποινικοποιήσουν και την... κατα-
γραφή (δικών τους) δηλώσεων ή
πράξεων... #Παππαs #Deutsche

Welle

Ο πρωθυπουργός δεν έχει πολλά
χρήματα στις τράπεζες. Λέτε να ήξερε
ότι θα (τις) κλείσουν; #pothenesxes

Από το #koftis στο #eurovisionOFF

σε λίγες ώρες... Παλεύουμε και...
«κερδάμε» συνεχώς!

Ο πρωθυπουργός «έφαγε» έναν δημο-
σιογράφο… Σιγά τα νέα, ΜΜΕ να δεις
πόσα θα «φάει» #ΕΡΤ4 #ΕΡΤ5 #ΕΡΤ6;

Mε την καντεμιά που έχουμε έπρεπε
να στείλουμε πόντιους… ράπερ στο
διαγωνισμό για να σιγουρέψουμε τον
οίκτο τους ε;#τσακνής 

#ταγματάρχης

"Oδηγούμαστε σε δήμευση του εισο-
δήματος..." λέει ο καθηγητής Αρ. Κα-
ζάκος του ΑΠΘ! Επιστημονικά δηλα-
δή, όχι μόνο κομματικά #ΝΔ τα συμ-

περάσματα

Ωχ, μετά την επιτυχία στο #Eu-
rogroup είπε ότι στρέφει την προσοχή
του στα μεγάλα προβλήματα των πο-
λιτών! #kostis #τσιπρας

Συστήνεις εταιρεία, με την ίδια επω-
νυμία με την ελληνική π.χ. στη Βουλ-
γαρία, συνδέεις δεύτερο POS με τρα-
πεζικό λογαριασμό του εξωτερικού.
Έτσι, όταν γίνεται η πληρωμή τα χρή-
ματα μεταφέρονται αυτόματα εκτός,
χωρίς καταγραφή άρα χωρίς την κα-
ταβολή ΦΠΑ και παρακάμπτοντας τα
capital controls. Όχι που δεν θα βρί-

σκαμε την άκρη…

Οι «53» του ΣΥΡΙΖΑ ξαναχτύπησαν
στη… θεωρία! Κάνουν κριτική, αλλά
μένουν στις καρέκλες οι «53» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ «Ζούμε με αντιφάσεις και δεν
φοβόμαστε να το πούμε. Παλεύουμε
για να νικήσουμε» #xrisostomos

#panos_lamprou 

SOCIALismata (#koftis_diarkeias)
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Ας μην τρέφουμε αυταπάτες
και για τον «κόφτη»

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας
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Aφού ένωσε τους Πόντιους, θα καταφέρει θαύματα και στην παιδεία… #filis 

Ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους το απόγευμα της 19ης Μαΐου από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων και την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων με αφορμή την Ημέρα
Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.Με σύνθημα «συμ-
μετέχουμε, τιμούμε, διεκδικούμε» οι δύο ομοσπονδίες συνδιοργανώνουν
πορεία από την πλατεία Αριστοτέλους προς τον Λευκό Πύργο 

@karapanagiotidu

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



Συνεχίζουμε έβδομο χρόνο μνημονίων
και ένατο χρόνο ύφεσης και από όσα πλη-
ροφορούμαστε έχουμε μπροστά μας άλλα
τρία τουλάχιστο χρόνια στο ίδιο καθεστώς.
Πολλά έγιναν αυτό το διάστημα, κάπως μαζεύ-
τηκε η κατάσταση που είχε λάβει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις αλλά σίγουρα δεν έγιναν όλα όσα
έπρεπε, με τους ρυθμούς και την ένταση που
έπρεπε. Αποφεύχθηκαν κυρίως οι μεταρ-
ρυθμίσεις και επιλέχθηκαν δημοσιονομικά
μέτρα – περικοπές και αύξηση φορολογίας.
Δεν αλλάξαμε αυτά που έπρεπε και πρέπει να αλλάξουμε με αποτέ-
λεσμα να επιμηκυνθεί η κρίση, να βαθύνει και να θέσει εν αμφι-
βόλω τις προοπτικές εξόδου και ανάκαμψης. Παράλληλα το κοι-
νωνικό κόστος είναι πολύ μεγάλο και έχει επιπτώσεις με πολλές
πτυχές. Αυτά, λίγο πολύ, έχουν γραφεί και έχουν ειπωθεί από
πολλούς εκτενώς. Μία διάσταση όμως αυτού του είδους της δια-
χείρισης της κρίσης που έχει κάπως υποεκτιμηθεί είναι η διαγενε-
ακή. Θα περίμενε κανείς ένα κόμμα της Αριστεράς που στηρίχθη-
κε μαζικά από τη νεολαία να άλλαζε κάπως αυτό το δεδομένο και
να προχωρούσε σε μια επαν-ιεράρχηση στόχων και αναδιανομή
πόρων προς τη νέα γενιά. Όπου πόροι μπορεί να είναι ευκαιρίες,
άρση εμποδίων, προνομιακή χρηματοδότηση, ποιοτικότερο εκ-
παιδευτικό σύστημα, στοχευμένες φοροαπαλλαγές και διάφοροι
άλλοι τρόποι που δυνητικά οδηγούν τόσο στη μείωση της ανερ-
γίας όσο όμως και στην αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας
και επανατοποθέτησης αυτής στον παγκόσμιο καταμερισμό εργα-
σίας.

Αντί όμως μιας τέτοιας διαχείρισης και τέτοιων επι-
λογών βλέπουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να
αναπαράγει τις πιο γκρίζες πολιτικές της Μεταπολίτευ-
σης υπέρ του ηλικιακού status quo. Βλέπουμε να κόπτε-
ται για την προστασία των προστατευμένων και προνο-
μιακά ενταγμένων στο διαμορφωθέν οικονομικό κοι-
νωνικό πλέγμα. Βλέπουμε να φορτώνει τα βάρη του
ασφαλιστικού στους νέους εργαζόμενους για να δια-
σφαλίσει μία παράταση μη περικοπών στους baby
boomers. Βλέπουμε να αυξάνει τη φορολογία για να
διατηρήσει ανέπαφες ( και οριακά μεγεθυμένες ) αχρεί-
αστες κρατικές δομές. 

Δεν είναι αφελείς στην κυβέρνηση. Ξέρουν πως οι νέοι υποεκ-
προσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Αριθμητικά είναι λιγότεροι.
Πολιτικά είναι αδιάφοροι ή πολιτικοποιήθηκαν τα τελευταία χρό-

νια με έναν απολίτικο
τρόπο – τον αντι-

μνημονιακό –
με αποτέλε-
σμα να
τ α υ τ ι -
σ τ ο ύ ν
με την
πρότα-
ση ΣΥ-
ΡΙΖΑ (
και δευτε-

ρ ε υ ό ν τ ω ς
της Χρυσής

Αυγής). Ξέρουν
ότι οι baby boomers

και οι δημόσιοι υπάλληλοι
είναι επαρκείς δεξαμενές για να

διατηρήσουν το κόμμα ως κόμμα εξουσίας.
Όσο οι νέοι της χώρας δεν μπορούν να δουν ξεκάθαρα ποιες
πολιτικές και ποιες επιλογές είναι αυτές που τους ευνοούν
και αποκαθιστούν στοιχειωδώς ένα περίγραμμα διαγενεα-
κής αλληλεγγύης, θα στηρίζουν πολιτικές δυνάμεις που το-
ποθετούνται υπέρ του status quo. Όσο οι νέοι υπερασπί-
ζονται τις συντάξεις, τις απολαβές, τις προνομιακές ρυθμί-
σεις των γονιών τους, τόσο σκάβουν το λάκκο τους. Είναι
μια εύκολη διαδικασία η διαδικασία απεγκλωβισμού; Μπορούνε
εύκολα και γρήγορα να ξεδιαλύνουν την κατάσταση και να βρούνε
την άκρη του μίτου; Η απάντηση είναι αρνητική για πολλούς λό-
γους.

- Primum vivere, deinde philosophari (πρώτα να ζει
κανείς και μετά να φιλοσοφεί) και με 50% ανεργία των
νέων προτεραιότητα είναι αναμφίβολα η εύρεση εργα-
σίας και μετά η όποια πολιτική δράση, πόσο μάλλον σή-
μερα που καλείται κανείς να κατανοήσει μηχανισμούς
και διεργασίες που δεν είναι απλές και ευκολονόητες. 

- Brain drain με πολλούς νέους να αναζητούν λύση
του βιοποριστικού τους ζητήματος στο εξωτερικό.  Επι-
στήμονες αλλά και εργατικό δυναμικό κατά χιλιάδες
έχουν μεταναστεύσει. Αποδυναμώνονται έτσι οι νεότε-
ρες ηλικιακές ομάδας

- Πολιτική και πολιτισμική κυριαρχία των baby
boomers που αποτυπώνεται τόσο στα ενημερωτικά προ-
γράμματα της τηλεόρασης όσο και στο κοινοβούλιο, στα
συνδικάτα, στις εταιρείες, στα πάσης φύσεως κέντρα λή-
ψης αποφάσεων.

- Αντιμνημονιακό αφήγημα που αντί να ξεδιαλύνει
την κατάσταση την περιέπλεξε, συσκότισε, προέταξε
απλοϊκές ανεφάρμοστες λύσεις και εν τέλει ευνόησε τους
ήδη κυρίαρχους αν και επαγγελόταν ριζοσπαστικές αλ-
λαγές. Κατέληξε στρατηγική επανεπιβεβαίωσης του sta-
tus quo.

#ANASFALISTIKO_Karfitsa

Αποφεύχθη-
καν κυρίως οι…

μεταρρυθμίσεις και
επιλέχθηκαν δημοσιο-
νομικά μέτρα – περι-

κοπές και αύξηση
φορολογίας

του Αλέξανδρου
Παπουτσή*
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Ξέρουν πως οι
νέοι υποεκπροσω-

πούνται στο εκλογικό
σώμα. Αριθμητικά είναι

λιγότεροι. Πολιτικά είναι
αδιάφοροι ή πολιτικοποι-

ήθηκαν τα τελευταία
χρόνια με έναν απολί-

τικο τρόπο

Μια κραυγή των νέων (πότε θα ακουστεί;)

Αποτέλεσμα των ανωτέρω μια
κραυγή αγωνίας των νέων υπόκω-
φη, μια αντίδραση αόρατη. Μια ζωή
σε νοικιασμένα σπίτια των 35τμ, με
μισθούς των 400 ευρώ, χωρίς προ-
οπτικές, με ελάχιστες προσδοκίες,
λίγες ευκαιρίες, εξάρτηση από το
οικογενειακό περιβάλλον ( μεγάλη
στρέβλωση), κυνισμός, απογοήτευ-
ση αποπολιτικοποίση. Αν δεν ξυ-
πνήσει η νέα γενιά να διεκδικήσει
τα σωστά τότε είναι χαμένη από χέ-
ρι. Και πρέπει να τα διεκδικήσει και
από τους γονείς της.
*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός
επιστήμονας και στέλεχος της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης



Στην εποχή του πολιτικού θορύβου που ζούμε και με τις διαρ-
κείς μετατοπίσεις προσώπων, κομματικών γραμμών και ολόκλη-
ρων ιδεολογιών μοιάζει να γίνεται δυσδιάκριτο μερικές φορές το
στίγμα της δημοτικής παράταξης που διοικεί εδώ και πέντε χρόνια
το δήμο Θεσσαλονίκης. Η αλέγκρα προσωπικότητα του δημάρχου
που δεν διστάζει να λέει την άποψη του πέρα από τα πιθανά όρια
μιας πιθανής πολιτικής ορθότητας κάνει αυτό το στίγμα ακόμα πιο
δύσκολο μερικές φορές να ξεχωρίσει. Η προσπάθεια ακραίων αλ-
λά δυνατά κραυγαζώντων κομματικών  δυνάμεων να απαξιώσουν
το πολιτικό  σύστημα στο σύνολο του, ώστε να αναδειχθούν ως
δήθεν εθνοσωτήρες, δυσχεραίνει έτι περαιτέρω το ιδεολογικό
σήμα μιας παράταξης -που μάλιστα διοικεί και δεν αντιπολιτεύε-
ται- να εκπέμψει. Δυστυχώς για αυτές τις δυνάμεις και ευτυχώς για
την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα για την πόλη της Θεσσαλο-
νίκης, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης
Γιάννης Μπουτάρης ακριβώς μέσα από την ελευθερία που τον
διακρίνει να διατυπώνει ευρύτερα πολιτικά καινοτόμες απόψεις
προσδίδει στη διοίκηση του δήμου και τον καθαρά προοδευτικό
της χαρακτήρα. Για να το πούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα: ανάμεσα
στις κομματικές δυνάμεις του τόπου που με τις αντίστοιχες κομμα-
τικές παρατάξεις τους εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο
η “Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη” είναι ο πιο προοδευτικός
και φιλελεύθερος πόλος. Προοδευτικός επειδή εκφράζει τις πιο
σύγχρονες, κοσμοπολίτικες απόψεις για μια κοινωνία ανοικτή,
ανεκτική, συνεκτική και καινοτόμα. Φιλελεύθερος όχι με τη στενή
οικονομική έννοια, αλλά με την ευρύτερη ιδεολογική, της προ-
άσπισης των ατομικών ελευθεριών και επιλογών. Η ανάδειξη του
πολυπολιτισμικού παρελθόντος της πόλης, η ισόρροπη προστα-
σία του δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, η θεσμική και έμ-
πρακτη προάσπιση της διαφορετικότητας και του δικαιώματος
των διαφορετικών επιλογών, η καλλιέργεια της νεανικής κουλ-
τούρας, η πρόταξη της αριστείας, της προσπάθειας και της καινο-
τομίας καθώς και η ουσιαστική άσκηση πολιτικής κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης πολύ πέρα από τα θεσμικά δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις ενός δήμου πιστοποιούν τον προοδευτικό ρόλο που η πα-
ράταξη 'Πρωτοβουλία' έχει παίξει στην πόλη. 

Θα τολμούσα να γράψω και στη χώρα ως παράδειγμα διαφο-
ρετικής πολιτικής αντίληψης και άσκησης πολιτικής. Ναι σωστά,
δεν άλλαξε ραγδαία την καθημερινότητα (κυκλοφοριακό, καθα-
ριότητα) των δημοτών. Όμως, σε αυτά τα χρόνια της τρομακτικής
σε μέγεθος κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής, δεν τη χειροτέ-
ρεψε. Αντίθετα, μέσα σε τρία κιόλας χρόνια δημιούργησε μια γε-
ρή βάση (εξυγίανση οικονομικών μεγεθών, αναδιάρθρωση δη-
μοτικών υπηρεσιών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στόλος αυτοκι-
νήτων καθαριότητας, μικρές αστικές αναπλάσεις και ορθή διαχεί-
ριση και περαίωση μεγάλων έργων) πάνω στην οποία μπορεί τώ-
ρα να οικοδομήσει ένα καλύτερο πλαίσιο καθημερινής ποιότητας
ζωής στην πόλη μας. Αυτό που σαφώς πέτυχε η «Πρωτοβουλία»
είναι να μεταλλάξει το χαρακτήρα αυτής της πόλης. Αυτή η κουλ-
τούρα της ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας, της εξωστρέφειας
και του κοσμοπολιτισμού έχει στεριώσει στην πόλη και μεγαλώνει
πια μαζί της. Τα στοιχεία αυτά είναι εκείνα που θα ορίσουν και το
μέλλον της 'Πρωτοβουλίας' αλλά κυρίως της ίδιας της πόλης.  Η
διοίκηση της πόλης, ο δήμος δεν μπορεί να επιστρέψει στα χέρια
ενός κομματικού παραρτήματος. Δεν μπορεί η πόλη να διοικηθεί
ξανά μέσα από μια μικρόπνοη διαχειριστική αντίληψη. Η Θεσσα-
λονίκη θα συνεχίσει στο μέλλον να βαδίζει στο δρόμο της ανοι-
κτής πόλης και κοινωνίας, της ενεργής συνύπαρξης της με τον κό-
σμο.  Αυτή είναι η πιο σημαντική κληρονομιά της «Πρωτοβου-
λίας» και του Γιάννη Μπουτάρη. Η προοδευτική και δυναμικά
εξωστρεφή αυτή αντίληψη που έχει εκθρέψει μια γενιά όχι μόνο
έξω στην τοπική κοινωνία αλλά και μέσα στα στελέχη της. Αυτά
που αύριο μεθαύριο να κληθούν να συνεχίσουν την πορεία αυτή
που με εμφατικό τρόπο έχει γίνει μη αναστρέψιμη.
*Ο κ. Πέγκας είναι Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών 
Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης 

Η  «Πρωτοβουλία» και το
μέλλον της Θεσσαλονίκης

του Σπύρου 
Πέγκα*

www.karfitsa.gr
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Κανένας σχεδιασμός για τους 
πρόσφυγες της Βόρειας Ελλάδας 

του Βαγγέλη Στολάκη 

Σε ωμή παραδοχή πως η κυβέρνηση δεν έχει
κανένα σχέδιο για την διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Γιάννης Μουζάλας. Απαντώντας σε ερώτηση του
βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Β’ Θεσ-
σαλονίκης, Γιώργου Αρβανιτίδη αναφορικά με την
μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ειδομένη σε
κτίρια της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, ο κ.
Μουζάλας απάντησε ότι ο σχεδιασμός γίνεται:
«αποκλειστικά από τις ανάγκες για άμεση δη-
μιουργία αξιοπρεπών χώρων προσωρινής φι-
λοξενίας των προσφύγων που επείγουν».

Στην ίδια απάντηση ο κ. Μουζάλας κάνει γνω-
στό ότι πρόσφυγες ενδεχομένως να φιλοξενηθούν
και σε άλλα εργοστάσια εκτός Βιομηχανικής Περιο-
χής. Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νί-
κος Τόσκας, νίπτει τας… χείρας του, καθώς αρκεί-

ται να αναφέρει πως ο ίδιος και το υπουργείο του
δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των προ-
σφύγων. «Η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας
προσφύγων- μεταναστών αποφασίζεται από
το αρμόδιο όργανο σε συνεννόηση με τους το-
πικούς φορείς».

Σημειώνεται ότι από τους εμπλεκόμενους τοπι-
κούς φορείς ΚΑΝΕΝΑΣ δεν συμφωνεί με την με-
τεγκατάσταση προσφύγων σε χώρους της ΒΙΠΕ
Σίνδου. Τόσο ο δήμαρχος του δήμου Δέλτα όσο και
οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της πε-
ριοχής το διάστημα από την ημέρα που έγιναν γνω-
στές οι προθέσεις της κυβέρνησης μέχρι σήμερα
δηλώνουν πως είναι αντίθετοι με τη συγκεκριμένη
απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι με την ερώτησή του ο
κ. Αρβανιτίδης ζητούσε από τους αρμόδιους
υπουργούς (ο Πάνος Καμμένος αν και έλαβε την
ερώτηση είναι ο μόνος που δεν έχει απαντήσει) να
ενημερωθεί για τον κυβερνητικό σχεδιασμό που
σχετίζεται με την μετεγκατάσταση των προσφύγων
στους συγκεκριμένους χώρους και για πόσο καιρό.

Η Karfitsa 
αποκαλύπτει

πως… δεν υπάρ-
χει προγραμματι-

σμός! 



#PAREMBASH_Karfitsa
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του Στράτου Γ. 
Σιμόπουλου*

Βασική προϋπόθεση για
να αναβαθμιστεί μια περιο-
χή στα αστικά κέντρα, όταν
δεν είναι αμιγούς κατοικίας,
είναι και να προσελκύσει
επαγγελματικές δραστηριό-
τητες, μέσου και υψηλού
επιπέδου, κυρίως εμπορι-
κές και παροχής υπηρε-

σιών. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση
αυτών των δραστηριοτήτων παίζει και η αναβάθ-
μιση των υποδομών, με ευθύνη προφανώς της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Η Δυτι-
κή Είσοδος της πόλης, βλέπουμε να αποτελεί αν-
τίθετο παράδειγμα. Για τη συγκεκριμένη περί-
πτωση, δυστυχώς, ο δήμος Θεσσαλονίκης ουσια-
στικά απουσιάζει, ενώ επικοινωνιακά δηλώνει
παρόν με εκδηλώσεις για την περιοχή που κάποι-
ες μάλιστα γίνονται στο κέντρο της πόλης. 

Απαιτείται, λοιπόν, από όλες τις πλευρές του
δημοτικού συμβουλίου πίεση στη Διοίκηση να
προχωρήσει σε συγκεκριμένα έργα στην περιοχή
(πάρκα, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης κλπ.),
αλλά και να είναι ιδιαίτερα αυστηρή, πάντα στα
πλαίσια των νόμων, στην τήρηση όλων εκείνων
των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των

νυχτερινών κέντρων. Παράλληλα, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει να συντονίσει
τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Μενεμένης-Αμπε-
λοκήπων και Κορδελιού – Ευόσμου, ώστε επιτέ-
λους να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι
μελέτες για την αναβάθμιση της οδού Μοναστη-
ρίου και το έργο να ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.

Η πολιτεία, τέλος, να διερευνήσει τη δυνατό-
τητα η Ζώνη Καινοτομίας να συνεχίσει να έχει ως
έδρα της την ανατολική Θεσσαλονίκη , αλλά οι
εταιρείες που θα εγκαθίστανται σ’ αυτήν να έχουν
τη δυνατότητα μέσω κινήτρων να χρησιμοποιούν
κενά βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, σε όλη
την πόλη, απόφαση που προφανώς θα ευνοήσει
τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στα πρότυπα επίσης της
Ανάπλασης της Οδού Πανεπιστημίου στην Αθή-
να, τη μελέτη της οποίας χρηματοδότησε το ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΩΝΑΣΗ, οι φορείς της πόλης ενωμένοι μπο-
ρούν να διεκδικήσουν πόρους για τη συνολική
ανάπλαση της περιοχής, εντάσσοντας στην προ-
σπάθεια και την περιοχή με τις βιοτεχνίες που
μαραζώνει στην περιοχή της Πτολεμαίων. Πάλι
υπάρχουν τρόποι, ακόμη και με το πακέτο Γιούν-
κερ, να χρηματοδοτηθούν τα έργα. Δίπλα σ’ αυτά,
έργα όπως η Ανάπλαση του Δυτικού Μετώπου
του Θερμαϊκού, η Επέκταση του Μετρό προς

Σ ταυρούπολη
και η Αξιοποί-
ηση των Στρατο-
πέδων θεωρούν-
ται δράσεις «εκ των
ων ουκ άνευ» για την
ανάπτυξη της περιο-
χής.

Λύσεις πάντα υπάρχουν,
αρκεί να υπάρχει παράλληλα θέ-
ληση, σχέδιο, μέθοδος και πολ-
λή δουλειά.

Τα παραδείγματα των έργων
στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η υλο-
ποίηση των οποίων φέρει τη σφραγίδα της προ-
ηγούμενης Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας,
είναι χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών, βέβαια, και
οι κόμβοι της Δυτικής Περιφερειακής, η ανισο-
πεδοποίηση της σιδηροδρομικής διάβασης στη
Μενεμένη, η κατασκευή δεκάδων σχολικών αι-
θουσών και η ασφαλτόστρωση πολλών οδών. Η
Δυτική Θεσσαλονίκη, αρχής γενομένης από το
νότιο τμήμα του 2ου Διαμερίσματος του Δήμου
Θεσσαλονίκης μπορούν να «ανασάνουν».
*Ο κ. Σιμόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, πρώην Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Έργων. 

«Πράξεις απαιτούνται και όχι λόγια για την 
ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης»

Λύσεις πάντα
υπάρχουν, αρκεί

να υπάρχει παράλ-
ληλα θέληση, σχέ-
διο, μέθοδος και
πολλή δουλειά.



#Φωτιές στην παράταξη του Μπουτάρη έβαλε ο
Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο Περιφερειάρχης

Κεντρικής Μακεδονίας σε πρόσφατη εκδήλωση
φέρεται να ρώτησε κορυφαίο στέλεχος της
«Πρωτοβουλίας» του Γ. Μπουτάρη για το τι μέλλει
γενέσθαι με την παράταξη του… δημάρχου. Προφανώς
εννοούσε ποιος - από όλους τους… επικρατέστερους -
θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Μπουτάρη και θα ηγηθεί
της αυτοδιοικητικής παράταξης στις εκλογές του
2019… Ωστόσο ο ίδιος ο δήμαρχος έχει δηλώσει ότι
θα… συνεχίσει!

#Πληροφορίες της στήλης θέλουν τον πρώην
υπουργό και πρώην βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης

Χάρη Καστανίδη να βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή
επικοινωνίας με την Φώφη Γεννηματά. Όπως
μαθαίνουμε ο κ. Καστανίδης βρίσκεται σε
προχωρημένες συζητήσεις με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
προκειμένου να συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Υπενθυμίζεται πως στο
διάλογο για τη συνένωση του… χώρου και τη
δημιουργία ενός προοδευτικού τρίτου πόλου δεν
συμμετέχει ο Γιώργος Παπανδρέου, με τον οποίο
συμπορεύτηκε στις τελευταίες εκλογές ο κ. Καστανίδης

#Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη ο
Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να

μας επισκεφτεί προκειμένου για την επίσημη τελετή
παρουσίασης του αγωγού TAP. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί σε… πεντάστερο ξενοδοχείο όπου
μάλλον θα τον υποδεχθούν ασφαλισμένοι και..
ανασφάλιστοι διαδηλωτές, όπως μαθαίνουμε, κατά της
πολιτικής του. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα του
πρωθυπουργού δεν έχει γίνει γνωστό. Οι στενοί του

συνεργάτες ωστόσο, εκτιμούν πως δεν θα
πραγματοποιήσει καμία άλλη δράση στο νομό... Ε,
είναι καιρός για περιοδείες μετά τη ψήφιση του
ασφαλιστικού ή παράλληλα προγράμματα;

#Εξήντα επτά άτομα βρέθηκαν το πρωί της
περασμένης Κυριακής μπροστά από το Εργατικό

Κέντρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετάσχουν
στην κινητοποίηση για την επέτειο της
Εργατικής Πρωτομαγιάς, αλλά και
ενάντια στο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο. Η κινη-
τοποίηση που διοργα-
νώθηκε από το ΕΚΘ,
χαρακτηρίστηκε…
«αποτυχημένη»
ακόμη και από τον
ίδιο τον πρόεδρο
Παναγιώτη
Τσαραμπουλίδη, ο
οποίος αναγκά-
στηκε να ανακοι-
νώσει πως δε θα
πραγματοποιηθεί η
καθιερωμένη
πορεία… λόγω
περιορισμένης
συμμετοχής!

#Θύμα… hacker έπεσε
πριν λίγες ημέρες η

Θεσσαλονικιά
ευρωβουλευτής Εύα
Καϊλή. Για την ακρίβεια

οι συνεργάτες της ξανθιάς και νεαρής εκπροσώπου του
λαού στις… Βρυξέλλες πρόσφατα την ενημέρωσαν πως
συγκεκριμένη χρήστης του Facebook χρησιμοποιεί για
φωτογραφία προφίλ ένα πορτρέτο της Εύας Καϊλή. Η
ευρωβουλευτής αφού μίλησε με τους ανθρώπους της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κάλεσε τη
συγκεκριμένη χρήστη να αλλάξει φωτογραφία. Εάν δεν
το κάνει σύντομα τότε θα προχωρήσει σε καταγγελία…

#Μαθαίνουμε πως ο γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης και

θεσμικός του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Βάρδας ετοιμάζει… χουνέρι στον ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκης. Το «πράσινο» στέλεχος σύμφωνα με

πληροφορίες συγκεντρώνει στοιχεία με όλα
όσα έλεγαν και υποσχέθηκαν στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ στον λαό της
Θεσσαλονίκης προεκλογικά και

αναμένεται να τα
παρουσιάσει…

συγκεντρωμένα. Επίσης,
σχεδιάζει να
αποκαλύψει τη…
χασούρα του
ελληνικού δημοσίου
από την αξιοποίηση
των «ασημικών» της
πόλης με κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε
σχέση με τα λεφτά
που θα έμπαιναν στον

κρατικό κορβανά εάν η
αξιοποίηση αυτών

ολοκληρωνόταν με τη
συγκυβέρνηση Σαμαρά-

Βενιζέλου. Για να θυμούνται
οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν

οι νεότεροι…

www.karfitsa.gr
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SMS:
Στη Σμύρνη βρέθηκε

πριν λίγες ημέρες ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρι-

κής Μακεδονίας, Λάζαρος
Κυρίζογλου ο οποίος συμμετείχε σε

μια σειρά εκδηλώσεων με τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στο
πλευρό του κ. Κυρίζογλου αυτή τη
φορά βρέθηκε και η σύζυγός του η
οποία ασκούσε καθήκοντα… γραμ-

ματέα σηκώνοντας τα τηλέφωνά
του, μεταφέροντας μηνύ-

ματα κ.α. 

Δημόσια καταγγελία μέσω… facebook έκανε η πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ του δήμου Θεσσαλο-

νίκης, πρ. αντιδήμαρχος  και στενή συνεργάτιδα του Γιάννη Μπουτάρη, Μαρία Πασχαλί-

δου. Η κ. Πασχαλίδου είχε πρόσφατα ένα ατύχημα και έπρεπε να εξεταστεί από ορθοπεδι-

κό. Μόνο που στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στο οποίο καλούσε για ραντεβού με το ορθο-

πεδικό τμήμα δεν… απαντούσαν για περίπου... πέντε ημέρες. Μεταξύ σοβαρού κι αστείου

σχολίασε ότι θα πάει με ραντεβού ή άνευ... Και να φανταστεί κανείς η συγκεκριμένη αιρε-

τός είχε κλείσει ραντεβού για την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας Θεσσαλονίκη 2014 σε

όλη την Ευρώπη!
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Περισσότερα από
5.000.000 ευρώ έχουν χα-
θεί στις... αποκλεισμένες
ράγες των Ελληνοσκοπια-
νών, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο των εξαγωγέων Βορεί-
ου Ελλάδος, κ. Λουφάκη.
Όπως είπε στη στήλη εκτός
από τα λεφτά έχει χαθεί και
η αξιοπιστία των εταιρειών!
Από την κατάσταση αυτή
ευεργετείται και πάλι η
Βουλγαρία που έχει ανοι-
χτά σύνορα και ράγες "για...
όλα τα λεφτά" και όλες τις
μεταφορές προϊόντων  (βλ
φωτο 9/5/2016 Ειδομένη -
Σάββας Αυγητίδης)

#“Tα έχωσε” ο εντεταλμένος σύμβουλος του
Γιάννη Μπουτάρη Γιώργος Δημαρέλος στο

ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για το… ΠΑΣΟΚ! “Όλοι εσείς
που βρίζετε το ΠΑΣΟΚ και σφυράτε αδιάφορα σε
αυτά που συμβαίνουν σήμερα, είστε, και λυπάμαι
που το λέω, τα μεγαλύτερα θύματα ή κορόιδα της
ιστορίας. Είστε τα θύματα του ενορχηστρωμένου
αποπροσανατολισμού από τη
Κυβέρνηση, που ενώ έχει
απορροφήσει τα πιο τοξικά του
στελέχη και την πιο τοξική του
νοοτροπία, έχει διοχετεύσει
όλη τη δυσφορία και τα γ…
σταυρίδια στο όνομα και
μόνο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ που
βρίζετε κύριοι, το παλιό
συντεχνιακό ΠΑΣΟΚ, σας
κυβερνάει με άλλο όνομα.
Και στο όνομα αυτού του
αποπροσανατολισμού,
καταδικάζεται όλος ο χώρος
της Κεντροαριστεράς. Αλλά δεν
πειράζει. Η υπομονή είναι
τεράστια πλέον. Μπορεί κάποιος
να περιμένει για πάντα, όταν το
αποτέλεσμα είναι η
κατάρρευση των πάντων. Εδώ
θα είμαστε, όσοι μείνουμε εδώ, μαζί θα τα
ζήσουμε” έγραψε στο facebook.

#Από δυο… χωριά χωριάτες έχει γίνει με τους
φίλους του αλλά και τα στελέχη της

παράταξής Mπουτάρη ο Λευτέρης Κιοσέογλου. Ο
εντεταλμένος σύμβουλος για ζητήματα δημοτικής
Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης δέχεται τα
παράπονα των δικών του επειδή δεν τους…
σβήνει τις κλήσεις. «Δεν το κάνω γιατί έτσι θα
φαίνεται ότι απαξιώνω τη δουλειά των παιδιών

που βρίσκονται στην υπηρεσία και είναι όλη μέρα
στους δρόμους. Δεν θέλω να πουν ότι στις πλάτες
τις δικές τους κάνω πολιτικά παιχνίδια» σχολιάζει
στο karfitsa.gr ο κ. Κιοσέογλου.

#Στο στόχαστρο των «γνωστών- αγνώστων»
βρέθηκαν κομματικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη

Θεσσαλονίκη. Την ημέρα ψήφισης του
ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη

Βουλή άγνωστοι τα έκαναν…
γυαλιά καρφιά στα γραφεία

της τοπικής στην
Καλαμαριά, ενώ λίγη
ώρα αργότερα
αναρχικοί πέταξαν
βόμβες μολότοφ στα
κεντρικά γραφεία του
κόμματος στην οδό
Εγνατία. Οι εικόνες με
τα μαγαζιά που

βρίσκονται στον
ισόγειο χώρο όπου

στεγάζονται τα γραφεία
του κόμματος έκαναν το

γύρο του… διαδικτύου.
Επίσημα η Κουμουνδούρου πήρε

θέση αποδίδοντας τις παραπάνω
συμπεριφορές σε στελέχη της
εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. «Αυτές οι
επιθέσεις δεν πρόκειται να μειώσουν τη διάθεσή
μας ώστε να υπερασπιζόμαστε το κόμμα μας. Οι
προσπάθειες της κυβέρνησης για την υπέρβαση
των αποτελεσμάτων των πέντε μνημονιακών
χρόνων καθώς και της εκβιαστικής συμφωνίας
του περασμένου καλοκαιριού είμαστε σίγουροι
ότι θα οδηγήσουν τη χώρα έξω από τη επιτροπεία
και έξω από την κρίση» ανέφερε μεταξύ άλλων η
σχετική ανακοίνωση. 

«Ο δήμαρχος του όπως… λάχει, κατόπιν εορ-τής, ζητάει την πρώτη προβλήτα του Λιμανιούαπό τον πρωθυπουργό αν και το θέμα… τελεί-ωσε εδώ και καιρό στη Βουλή» σχολίασε ο επι-κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και βου-λευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης μετά τη συ-νέντευξη τύπου  του δημάρχου όπου έκανε λό-γο για… βάση αερόστατων, πρόταση που σχο-λίασε στο fb και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επι-μελητηρίου Κ. Μακεδονίας Π. Μπίλλιας γρά-φοντας «Μετά το τελεφερίκ θα έχουμε και αερό-στατα. Το σκεφτόντουσαν πολύ καιρό πριν μαςτο πούνε; Δεν υπάρχει καμία σωτηρία σε αυτήτην πόλη» Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Μπουτά-ρης έκανε λόγο και για αντίτιμο στις δράσεις,δηλαδή εισιτήριο στο λιμάνι, πχ 1 ή 2 ευρώ,«διότι δεν υπάρχει τίποτε τζάμπα και θα πρέπεινα βρεθούν τρόποι χρηματοδότησης…» Σχεδόναμέσως ανασκεύασε τονίζοντας -προς όλουςτους εκπροσώπους τύπου που ανταποκρίθη-καν στην πρόσκληση του- τα εξής: «Σας ορκίζο-μαι ότι όποιος γράψει ότι βάζω εισιτήριο στο λι-μάνι θα του κόψω την καλημέρα και θα τοναποκλείσω από το δήμο»! Μίλησε ακόμη γιαλεκτικό λάθος και για το ότι δεν θέλει λέξη ναγραφτεί διότι «ξέρω τι είστε… (εσείς οι δημο-σιογράφοι) για να μην πω τι… είστε, δεν θέλωνα το δω σε πρωτοσέλιδα, ούτε να πείτε ότι ανα-σκεύασα…» ΥΓ:«Όταν το πρόγραμμα Μπουτάρηακουμπά στον… Ιούλιο Βερν. Ασφαλώς και νασυναντήσει τον πρωθυπουργό για το θέμα τουλιμανιού και των… αερόστατων! Επιπλέον ναδοθεί η δυνατότητα οι «πτήσεις» να περιλαμβά-νουν και το «Γύρο του κόσμου σε 80 μέρες», μετο Φιλέα Φογκ να συνοδεύει… τους ταξιδιώτες!Εκτός κι αν είναι πρόταση νέα, εκτός προγράμ-ματος. Πρόταση α λα Ιούλιος Βερν σκέτο…»σχόλιασε και ο πρ. βουλευτής και πρ. δήμαρχοςΒόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης

SMS: Περισσότε-
ρους δημοσιογράφους

από… γραμματείς έχει στο
γραφείο του Βορειοελλαδί-
της πολιτικός. Είπαμε η πο-

λιτική είναι θέμα
επικοινωνίας αλλά όχι

κι έτσι…



Tι γίνεται με το δρόμο που ήταν να… παραδοθεί
πέρυσι; Ερώτηση κατατέθηκε από τον βουλευτή
Χαλκιδικής της Ν.Δ. Γιώργο Βαγιωνά για το θέμα
της διαπλάτυνσης του τμήματος του… εθνικού δι-
κτύου Θέρμης – Γαλάτιστας. Ζητά να μάθει από
τον αρμόδιο υπουργό πότε θα ολοκληρωθεί το
έργο, αφού ήταν να παραδοθεί τον… Φεβρουάριο
του 2015. Όπως επισημαίνει ο δρόμος Θέρμη-
Γαλάτιστα είναι τμήμα της εθνικής οδού που συν-
δέει δύο πρωτεύουσες νομών, την Θεσσαλονίκη
με τον Πολύγυρο και δέχεται μεγάλο κυκλοφο-
ριακό φορτίο, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μή-
νες καθώς εξυπηρετεί τις μετακινήσεις προς βό-

ρεια και κεντρική Χαλκιδική αλλά και προς
Άγιον Όρος και Σιθωνία…  

#Σύντομο τετ α τετ με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο είχε ο

πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς και
βουλευτής επικρατείας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Οι δυο
άνδρες βρέθηκαν στην Νάουσα (η καταγωγή του
Θεοχαρόπουλου είναι από την Ημαθία)  με αφορμή
το εορτασμό της 194ης επετείου του
ολοκαυτώματος της πόλης και της θυσίας των
γυναικών το 1822. Μεταξύ άλλων οι δυο άνδρες
σχολίασαν και την τρέχουσα επικαιρότητα!  

www.karfitsa.gr
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Σε πελάγη… ευτυχίας
πλέει ο αντιδήμαρχος
Επιχειρηματικότητας
του δήμου Θεσσαλονί-
κης. Ο Πέτρος Λεκάκης
πρόσφατα έμαθε ότι θα
γίνει για δεύτερη φορά
πατέρας, αφού η αγα-
πημένη του σύζυγός εί-
ναι έγκυος! Μόνο που
αυτή τη φορά ο πελαρ-
γός θα είναι… διπλός,
αφού σε λίγους μήνες ο
στενός συνεργάτης του
Γιάννη Μπουτάρη θα
κρατά στην αγκαλιά
του τα δίδυμά του, που
όπως μαθαίνουμε θα
είναι κοριτσάκια! Άντε
με το καλό και με έναν
πόνο… 

#Όλο και πιο συχνά… «κατεβαίνει» στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα ο πολιτευτής της Νέας
Δημοκρατίας από τη Β’ Θεσσαλονίκης, Παντελής Τσακίρης. Το «γαλάζιο» στέλεχος βρέθηκε

στη Λεωφόρο Συγγρού και την περασμένη βδομάδα. Στο τελευταίο ραντεβού που έκανε
μάλιστα, φαίνεται να «κλείδωσε» η υποψηφιότητά του για τις επόμενες εθνικές εκλογές…

#Κρατούν την… παράδοση. Ο λόγος για το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τη
Θεσσαλονίκη Κώστα Μαμέλη και τον πρώην βουλευτή του κόμματος και πρώην Γενικό

Γραμματέα Χάρη Τσιόκα, που εδώ κι δεκαετίες πίνουν παρέα τον πρωινό τους καφέ. Η Karfitsa
τους εντόπισε την περασμένη Δευτέρα να απολαμβάνουν το καφεδάκι τους στην περιοχή των
δικαστηρίων. Περιοχή γνώριμη και για τους δυο, μιας και εκεί ο δεύτερος διατηρεί εδώ και
χρόνια το πολιτικό του γραφείο. Φυσικά το… μενού εκτός από την τρέχουσα επικαιρότητα
περιείχε και εσωκομματικά ζητήματα. «Φαντάζεσαι τον Βενιζέλο, τον Καστανίδη, τον Μαγκριώτη
να συμμετέχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο στις ερχόμενες εκλογές» ακούσαμε να λέει ο ένας στον
άλλο. Για την ιστορία αναφέρουμε πως ο κ. Τσιόκας αν και είχε διαφωνήσει με την πολιτική
που είχε ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ επί εποχής Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν απομακρύνθηκε από το
χώρο ούτε πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ παρά τα… οφίτσια που του χάριζαν! 

#Συνεχίζουν δυναμικά οι «Σύγχρονοι Δημοκράτες». Η πολιτική κίνηση που δημιούργησαν
δυο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης (Χρήστος Παπαστεργίου και Χρόνης

Μακρίδης) δίνουν έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και στα προβλήματά της. Την περασμένη
βδομάδα πραγματοποίησαν εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας με ομιλητές τον
χειρούργο οδοντίατρο Κ. Βαρσάμη, τον διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του
νοσοκομείου «Παπανικολάου» Γ. Ζαρίφη και τον πρώην Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θ. Καρτσιώτη. Στο πάνελ συμμετείχε και ο πολιτικός
αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης. Όπως έχει γράψει και στο παρελθόν η Karfitsa οι
«Σύγχρονοι Δημοκράτες» είναι πολιτική κίνηση εντός και… εκτός ΠΑΣΟΚ. Πολλοί στη
Χαριλάου Τρικούπη τη χρεώνουν στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο. Αν
αναλογιστεί κανείς ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν την κεντρική εκδήλωση
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με ομιλητή τον Κώστα Σκανδαλίδη, ίσως να
μην έχουν άδικο…

#Από δυο… χωριά χωριάτες έχει γίνει με τους φίλους του αλλά και
τα στελέχη της παράταξής Mπουτάρη ο Λευτέρης Κιοσέογλου.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος για ζητήματα δημοτικής Αστυνομίας
του δήμου Θεσσαλονίκης δέχεται τα παράπονα των δικών του
επειδή δεν τους… σβήνει τις κλήσεις. «Δεν το κάνω γιατί έτσι
θα φαίνεται ότι απαξιώνω τη δουλειά των παιδιών που
βρίσκονται στην υπηρεσία και είναι όλη μέρα στους δρόμους.
Δεν θέλω να πουν ότι στις πλάτες τις δικές τους κάνω
πολιτικά παιχνίδια» σχολιάζει στο karfitsa.gr ο κ.
Κιοσέογλου. 

#Στις τάξεις της «Εθνικής Ενότητας», του κόμματος των
Μπαλτάκου- Καρατζαφέρη εντάχθηκε ο γιος ενός

κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Ο
λόγος για το τέκνο του πρώην γενικού γραμματέα Πολιτισμού,
Χρήστου Ζαχόπουλου, Θανάση. Όπως όλα δείχνουν ο νεαρός
Ζαχόπουλος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης! 

Χωρισμένοι στα δυο είναι οι φαρμακοποιοί της χώρας λόγω
των συναδέλφων τους που είναι βουλευτές και ψήφισαν το νέο
ασφαλιστικό. Με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτι-
κός Σύλλογος έχει προαναγγείλει πως οι φαρμακοποιοί- βουλευ-
τές που ψήφισαν το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέ-
διο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά όργανα των κατά τόπους
φαρμακευτικών συλλόγων με το αίτημα της διαγραφής. Σε δήλω-
σή του ο Κωνσταντίνος Λουράντος, πρόεδρος του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου πρόσφατα τόνισε πως: «Η επώνυμη
καταδίκη αυτών που μας κλείνουν είναι η μοναδική αξιοπρεπής
διέξοδος μας».

Με την απόφασή του αυτή φαίνεται πως διαφωνούν εκπρό-
σωποι των φαρμακευτικών συλλόγων στην επικράτεια. Για πα-
ράδειγμα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, Κυριάκος Θεοδοσιάδης εκτιμά πως δεν θα έπρεπε να έχουν
πειθαρχικές κυρώσεις τα μέλη των συλλόγων και βουλευτές που
ψήφισαν το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. «Δεν συμ-
φωνώ με τέτοιες εισηγήσεις. Η ψήφιση του ασφαλιστικού νομο-
σχεδίου είναι μια πολιτική επιλογή και οι επιλογές των άλλων
πρέπει να είναι σεβαστές» σχολίασε μεταξύ άλλων στο karfitsa.gr
o κ. Θεοδοσιάδης. Σημειώνεται πως οι βουλευτές που είναι μέλη
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι τρεις. Πιο συγ-
κεκριμένα οι τρεις βουλευτές που κινδυνεύουν με άρση λειτουρ-
γίας των φαρμακείων τους είναι οι: Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν της
Ξάνθης, Πάλλης Γεώργιος της Λέσβου, Χρήστος Σιμορέλης από
τα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου στην προσεχή συνεδρίαση του διοικητι-
κού συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ζητήσει
την παραπομπή των παραπάνω μελών του στο Πειθαρχικό όργα-
νο του Συλλόγου και θα εισηγηθεί τη διαγραφή τους. Σημειώνε-
ται επίσης ότι επειδή δεν έχει οριστεί νέο πειθαρχικό συμβούλιο,
την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου θα εξετάσει το προ-
ηγούμενο συμβούλιο. Β.Στολ.

SMS:
Διακοπές... διαρ-

κείας έκανε η... τσαρίνα
του δήμου Θεσσαλονίκης,

Γιούλη Ρανέλλα η οποία επέ-
στρεψε στη θέση της τελευταια
και... καταϊδρωμένη από τους
υπόλοιπους αντιδημάρχους
Θεσσαλονίκης. Μάθαμε ότι

πήγε στη χώρα της Μέρ-
κελ...

Οι τρεις βουλευτές-φαρμακοποιοί
που κινδυνεύουν με διαγραφή
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Εκτός από την Ρούλα Κορομηλά που
έκανε... live σύνδεση το περασμένο
Σάββατο, στην Καστοριά βρέθηκε και
ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμ-
παράταξης από την Β’ Θεσσαλονίκης,
Γιώργος Αρβανιτίδης. Συγκεκριμένα
ο κ. Αρβανιτίδης βρέθηκε στην φετινή
διοργάνωση της Έκθεσης γούνας. Ξε-
ναγήθηκε στα περίπτερα και ενημε-
ρώθηκε για τη σπουδαιότητα της εν
λόγω έκθεσης στην τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας. 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης πηγαίνει όλο και πιο κοντά στους πρόσφυγες της Βόρειας Ελλά-

δας. Σύμφωνα με πληροφορίες του karfitsa.gr η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητικού

και Παιδείας Έλλη Χρυσίδου τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες

για τα προσφυγόπουλα που βρίσκονται στο πρώην στρατόπεδο «Αναγνωστόπουλου»

στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αντιδημάρχου μια φορά τη

βδομάδα η κινητή βιβλιοθήκη του δήμου Θεσσαλονίκης θα επισκέπτεται την περιοχή

προκειμένου οι εργαζόμενοι σε αυτήν να διαβάζουν παραμύθια και βιβλία στα παιδιά

των προσφύγων είτε στα αγγλικά είτε στα αραβικά.

SMS: Με τον Φούχτελ συναντήθηκε, όπως μαθαίνουμε στη Θεσσαλονίκη ο κυρ
Γιάννης. Μόνο που η συνάντηση δεν έγινε στο δημαρχείο της πόλης «μην τους
πάρει κανένα μάτι» και υπάρξουν αντιδράσεις…

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

#Μια βδομάδα σε ρόλο… ξεναγού! Ο
λόγος για τον αντιδήμαρχο Τουρισμού

του δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Πέγκα ο
οποίος την προηγούμενη εβδομάδα
φιλοξενούσε στην πόλη τον ανιψιό του
Μάουρο. Τι στους υπεύθυνους του
επιτραπέζιου παιχνιδιού MONOPOLY τον
πήγε, τι με την πρωταγωνίστρια του Harry
Potter τον γνώρισε, τι σε έκθεση κόμικς τον
ξενάγησε; Μακάρι όλοι οι επισκέπτες της
Θεσσαλονίκης να έχριζαν τέτοιας…
αντιμετώπισης! 

#Ποιος είδε, για την ακρίβεια άκουσε τον
Στααύρο Καλαφάτη σε πρόσφατες

ραδιοφωνικές του συνεντέυξεις και δεν τον
φοβήθηκε. Αναφερόμενος στο νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τις δηλώσεις του
υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου σημείωσε
μεταξύ άλλων: «Ο κ. Κατρούγκαλος έχει
περισσό θράσος να δηλώνει, σήμερα, πως τα
μέτρα δεν αποτελούν λαιμητόμο, λίγο-πολύ,
επειδή δεν έχουμε κοινωνική εξέγερση.
Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχουν χιλιάδες
αγανακτισμένοι και να τους ερεθίζει ακόμα
περισσότερο η αντιπολίτευση όπως γινόταν
επί κυβερνήσεως ΝΔ; Το ότι δεν έχουμε
ταραχές στους δρόμους, το θεωρεί αποδοχή;
Έτσι εξηγεί τη βουβή οργή που υπάρχει σε
όλα τα στρώματα της κοινωνίας; Είναι θράσος
να λέει η κυβέρνηση ότι, αφού δε μας
αποδοκιμάζουν, να συνεχίσουμε. Αφού ο
τράχηλος του Έλληνος αντέχει, να φέρουμε κι
άλλα μέτρα, δηλαδή;» αναρωτήθηκε. 

#Μια selfie στο facebook ήταν αρκετή για να κάνει
μερικούς στην παράταξη του κυρ Γιάννη να χάσουν

τον ύπνο τους! Ο λόγος για τον αντιδήμαρχο του δήμου
Θανάση Παππά και τον πρώην «τσάρο» Χασδάι Καπόν οι
οποίοι πρόσφατα συναντήθηκαν, τα είπαν και…
ανήρτησαν τα αποδεικτικά της συνάντησής τους αυτής στο
facebook. Είμαστε σίγουροι πως δεν ήταν και πολλοί
αυτοί που χάρηκαν για το γεγονός ότι οι δυο άνδρες
διατηρούν καλές σχέσεις. Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες
μετά τις εκλογές του 2014 οι αυτοδιοικητικοί κύκλοι της
πόλης έκαναν λόγο για «πετυχημένο δίδυμο», αφού όχι
μόνο κατόρθωσαν οι δυο τους να εκλεγούν με μεγάλη
διαφορά από τους άλλους αλλά βοήθησαν και άλλους –
άγνωστους- μέχρι τότε υποψηφίους.



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 
Ο αγώνας κατά του νέου ασφαλιστικού νομοσχε-

δίου που πρόσφατα ψηφίστηκε θα είναι διαρκής και
ποια μορφή θα έχει; Τι αλλαγές φέρνει στην καθημε-
ρινότητα του εργαζόμενου το νέο ασφαλιστικό;

Η παρούσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν έχει δείξει
στην πράξη κανένα στοιχείο διαφοροποίησης από τις προ-
ηγούμενες Κυβερνήσεις στην τακτική αδιαφορίας προς τον
ουσιαστικό και έγκαιρο κοινωνικό διάλογο και τις εικονι-
κές διαδικασίες επικύρωσης προειλημμένων αποφάσεων,
ενώ παράλληλα δεν επιδιώκει καμία ουσιαστική επαφή με
την εργατική τάξη και τους εκπροσώπους της.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό επικεν-
τρώνονται σε παραμετρικές αλλαγές και σε μείωση των
συνταξιοδοτικών δαπανών. Δεν πρόκειται δυστυχώς για
μεταρρύθμιση που θα επιφέρει ένα βιώσιμο και αποτελε-
σματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η αρχιτεκτονική
του είναι ίδια με όλες τις προηγούμενες απόπειρες. Αφορά
δημοσιονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να δίνεται μακρο-
χρόνια, βιώσιμη και κοινωνικά αποτελεσματική λύση. Δεν
έχουμε να κάνουμε με μια μεταρρύθμιση βασισμένη στην
απασχόληση και την ανάπτυξη, με μια μεταρρύθμιση που
σέβεται τον εργαζόμενο, τις εισφορές του, τις υποχρεώσεις
που αναλαμβάνει το κράτος, τις υποχρεώσεις που αναλαμ-

βάνει μία γενιά απέναντι στην άλλη.
Οι αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό στην καθη-

μερινότητα των εργαζομένων είναι προς το δυσμενέστερο
και είμαι βέβαιος ότι αν η κυβέρνηση σε σύντομο χρόνο
δεν επαναφέρει το θεσμό των Ελεύθερων Συλλογικών Δια-
πραγματεύσεων, δεν στελεχώσει του Εποπτικούς Μηχανι-
σμούς, δεν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και δεν επανα-
φέρει τον κατώτατο μισθό στα 751€, όπως άλλωστε είχε
υποσχεθεί, δεν θα καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία
του ασφαλιστικού συστήματος και πολύ σύντομα θα εξα-
ναγκαστεί να προχωρήσει σε νέα δραματική μείωση της
ασφαλιστικής  δαπάνης. Η εγκατάλειψη της προστασίας της
εργασίας με πλήρες ωράριο και αποδοχές στη βάση συλλο-
γικών συμβάσεων και η εμπέδωση των ατομικών συμβά-
σεων κυρίως μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης έχει
κάνει όμηρους τους εργαζόμενους στις απολύσεις και την
ανασφάλεια, το ασφαλιστικό σύστημα σε έλλειμμα πόρων
και την Κυβέρνηση να δίνει τη χαριστική βολή σε εργαζό-
μενους και συνταξιούχους.

Εξάλλου υπάρχουν τόσες αντιφατικές προτάσεις και
ρυθμίσεις που ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος θα
μπορούσε να εκτιμήσει μια διαφαινόμενη δικαιοσύνη στον
ψηφισθέντα νόμο αυτή θα ακυρωθεί στην πράξη. 

Η βιώσιμη και κοινωνικά αποτελεσματικά λύση στο

ασφαλιστικό, είναι αυτή που θα ακουμπά την καρδιά του
προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος δεν είναι άλ-
λη από την ανεργία, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία,
την εισφοροδιαφυγή και την αποφυγή. Αν δεν ληφθούν
άμεσα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, το
πρόβλημα του ασφαλιστικού θα παραμείνει πρόβλημα και
το μάρμαρο θα το πληρώνουμε συνεχώς ασφαλισμένοι και
συνταξιούχοι. 

Αλήθεια, τα τελευταία έξι χρόνια από την
έναρξη της κρίσης πόσες φορές έχουν κατέβει στο
δρόμο οι εργαζόμενοι; Πόσες απεργίες προκήρυ-
ξε αυτό το διάστημα η ΓΣΕΕ;

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων των επί μέ-
ρους κλάδων είναι αναρίθμητες. Μόνο η ΓΣΕΕ έχει
προκηρύξει από το 2010 μέχρι σήμερα πάνω 50 απερ-
γιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια. 

Ο Τσίπρας και οι κυβερνητικές του πολιτικές έβγα-
λαν τον κόσμο ξανά στους… δρόμους. Οι πλατείες γέ-
μισαν και οι κινητοποιήσεις σας είχαν αποτέλεσμα με-
τά από χρόνια. Τελικά, μήπως η κυβέρνηση και οι επι-
λογές της… έσωσαν τον συνδικαλισμό;

Ο συνδικαλισμός δεν έχει ανάγκη από «σωτήρες».
Υπήρχε και θα εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την
περίοδο των «σωτήρων». Βρισκόμαστε στους δρόμους
του αγώνα αρκετά χρόνια τώρα και οι πλατείες γεμί-
ζουν κάθε φορά που η ένταση της επίθεσης είναι ασφυ-
κτική για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Εμείς με
υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους μας εμ-
πιστεύονται, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε απέ-
ναντι στις πολιτικές λιτότητας και ύφεσης, που δημι-
ουργούν στρατιές ανέργων και φτωχών. Για μας υπάρ-
χει άλλος δρόμος. Και όσο οι κυβερνώντες δεν το κατα-
λαβαίνουν θα ακολουθούμε το δρόμο του αγώνα. Για
τους εργαζόμενους στην παρούσα φάση οι δυναμικές
και αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος.

Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου
από τους 153 βουλευτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης
Παναγόπουλος μιλά στην Karfitsa για τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητα
του εργαζομένου. Ο κ. Παναγόπουλος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι
δεν έκανε πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, όπως είναι η επαναφορά του κατώτα-
του μισθού στα 751 ευρώ και εκτιμά πως θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέα δραματική
μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης. Ζητά αντιμετώπιση της ανεργίας, της ανασφάλιστης
και μαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής και προαναγγέλλει νέες κινητοποιήσεις
των εργαζομένων. Ο κ. Παναγόπουλος απαντά μεταξύ άλλων σε όσους κατηγόρησαν την
ηγεσία της ΓΣΕΕ για «χλιδή» στο πρόσφατο συνέδριο της Ρόδου, μιλά για τα προνόμια
των συνδικαλιστών και λέει πως (δεν) φαντάζεται την Ελλάδα χωρίς αυτούς! 
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Πενήντα
απεργιακές κινη-

τοποιήσεις και συλ-
λαλητήρια στην
εποχή των μνη-

μονίων

«Η Κυβέρνηση δεν προστατεύει την… εργασία» 



Τα χρόνια της κρίσης αλή-
θεια, ποια είναι η δύναμη των
συνδικάτων; Πως διασφαλί-
ζονται τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, όταν οι τελευταίοι
ζουν σε καθεστώς πίεσης,
απλήρωτης εργασίας και του
φόβου της απόλυσης;

Τα συνδικάτα είναι η δύναμη του
κόσμου της μισθωτής εργασίας και είναι
εδώ. Τραυματισμένα μεν, αλλά όρθια και με
αστείρευτες διεκδικητικές και αγωνιστικές δυνάμεις. Προ-
χωρούν και αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο και σαφή
ρόλο για τις εργατικές, κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις.
Έχουμε όμως πλήρη επίγνωση ότι δεν μπορούμε να υπερ-
βούμε και να αναλάβουμε το ρόλο που ανήκει στα πολιτικά
κόμματα, τα οποία επί του παρόντος επιφυλάσσουν για τα
ίδια το ρόλο του «εκφωνητή» απέναντι στα πολιτικά προ-
στάγματα της εποχής.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων διαφυλάσσονται μό-
νο μέσα από την ένταξη στα συλλογικά υποκείμενα εκπρο-
σώπησης, τα συνδικάτα. Κανείς μόνος δεν θα καταφέρει να
αντιμετωπίσει έκνομες, παράτυπες και αυθαίρετες εργοδο-
τικές πρακτικές.

Τι απαντάτε σε όλα όσα ακούστηκαν για «Συνέδριο
της χλιδής στη Ρόδο»;

Για όποιον αντιλαμβάνεται τη δύσκολη και κρίσιμη φά-
ση της χώρας και του λαού της, είναι εύκολο να αντιληφθεί
ότι δεν είναι τυχαίο ότι στοχοποιούνται τα συνδικάτα μέσα
στον κυκεώνα των μνημονιακών μέτρων, εφόσον αυτό που
επιδιώκεται είναι η πλήρης εξατομίκευση της εργασιακής
παρουσίας στη χώρα μας.

Δεν υπήρξε κανένα «συνέδριο χλιδής στη Ρόδο». Αυτή
η κουβέντα έχει αξία μόνο για εκείνους που τροφοδοτούν
τον σκανδαλοθηρικό τύπο και ζυμώνονται πολιτικά και
συνδικαλιστικά με αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία.
Επελέγη το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα, τη
χειμερινή περίοδο, με κριτήρια την χαμηλότερη προσφο-
ρά, αλλά και την ικανότητα φιλοξενίας ενός τόσο μεγάλου
και απαιτητικού συνεδρίου, τον συμβολισμό της περιοχής
λόγω των χιλιάδων απασχολουμένων συνάδελφών μας
στη βαριά τουριστική βιομηχανία, την ικανοποίηση του αι-
τήματος του τοπικού Εργατικού Κέντρου και το γεγονός ότι
το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στο προσφυγικό. Ελλάδα
δεν είναι μόνο η Αθήνα και πραγματικά το συνέδριο της
ΓΣΕΕ, έδωσε μια μικρή οικονομική ανάσα στην τοπική
αγορά και κράτησε ανοιχτό ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγ-
κρότημα, που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν κλειστό το
χειμώνα, στέλνοντας δεκάδες ξενοδοχοϋπάλληλους στο
ταμείο ανεργίας. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι η διεξα-
γωγή του συνεδρίου στη Ρόδο αποτέλεσε ομόφωνη πολιτι-
κή απόφαση των στελεχών της Συνομοσπονδίας και γι’ αυ-
τές μας τις αποφάσεις μας κρίνουν τα εκατοντάδες χιλιάδες
μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όχι οι απαντα-
χού «σκανδαλοθήρες».

Όταν μιλάμε για «γενιά των επτακοσίων ευρώ» μι-
λάμε μήπως για περασμένα μεγαλεία; Επίσης μια από
τις μεγάλες πληγές της κρίσης με αποτελέσματα που
θα φανούν στο μέλλον είναι η μετανάστευση επιστη-
μόνων σε χώρες του εξωτερικού. Γνωρίζετε μήπως
πόσοι νέοι επιστήμονες έχουν εγκαταλείψει την χώρα
την τελευταία πενταετία; 

Δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα να ομιλούμε πλέον για τη
γενιά των επτακοσίων ευρώ, όταν έχει εγκαταλειφθεί από
την Κυβέρνηση η προστασία της εργασίας με πλήρες ωρά-
ριο και αποδοχές στη βάση συλλογικών συμβάσεων, ενώ
έχουν πλέον καθιερωθεί οι ατομικές συμβάσεις εργασίας,
κυρίως μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Ειδικά
όταν όλα αυτά έχουν κάνει όμηρους τους εργαζόμενους στις
απολύσεις και την ανασφάλεια. Στα θέματα αυτά, που
έχουν πληγώσει βαριά τους εργαζόμενους στην Ελλάδα,
στηρίχθηκαν και οι ψηφοθηρικοί μύθοι του ΣΥΡΙΖΑ για
την επαναφορά των 751 ευρώ στον κατώτατο μισθό, μαζί
με την κατάργηση των εργασιακών ευελιξιών και την απο-
κατάσταση των συλλογικών συμβάσεων. 

Σίγουρα πάντως μπορούμε να μιλάμε για τη γενιά των
Ελλήνων του εξωτερικού, την «χαμένη γενιά» ή «τη γενιά
G». Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διαρροές μυα-
λών σε μια αναπτυγμένη δυτική οικονομία της σύγχρονής
εποχής. Η φυγή αυτή των νέων δεν δείχνει να υποχωρεί
και οι εκτιμήσεις είναι ότι το ποσοστό των νέων που μετα-

νάστευσαν για οικονομικούς λόγους, αυξήθηκε τα χρόνια
της κρίσης κατά 300%, σε σχέση με τα επίπεδα πριν την
κρίση, ενώ η ανερ--γία στους νέους υπερβαίνει το 50%.

Κατηγορούν τους συνδικαλιστές για προνό-
μια. Ποια είναι αυτά; Φαντάζεστε την Ελλάδα χω-
ρίς… συνδικαλιστές;

Ο συνδικαλισμός είναι ένας από τους δημοκρατι-
κούς πυλώνες μιας δυτικοευρωπαϊκής ευνομούμενης
Πολιτείας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ολοκληρωτικά
καθεστώτα  επιχείρησαν να ελέγξουν ή να διαλύσουν
το συνδικαλισμό. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι στις 2 Μάϊ-
ου 1933, την επομένη της Εργατικής Πρωτομαγιάς, οι
ομάδες κρούσης των ΝΑΖΙ κατέλαβαν τα γραφεία των
εργατικών συνδικάτων σε ολόκληρή τη Γερμανία. Οι
ηγέτες τους, που στέκονταν εμπόδιο στην επικράτηση
του Εθνικοσοσιαλιστικού «Ιδεώδους» βασανίστηκαν
και στάλθηκαν στις φυλακές ή σε στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Είμαι ο πρώτος που θα επικρίνει ανάρμοστες
πρακτικές στο πεδίο του συνδικαλισμού, αλλά όχι δεν
θα μπορούσα να φανταστώ μια Ελλάδα χωρίς συνδι-
κάτα. Θα αποτελούσε άλλη μια παγκόσμια αρνητική
πρωτοτυπία.Τα συνδικάτα, ως αυτοδιοικούμενες ορ-
γανώσεις που συστήνονται για να προωθήσουν τα
συμφέροντα των εργαζομένων διαμέσου της συλλογι-
κής τους δράσης, είναι ότι καλύτερο διαθέτουμε σήμε-
ρα για να αμυνθούμε στις επιθέσεις έναντι των εργατι-
κών εισοδημάτων και δικαιωμάτων. Ας τα προσέξουμε
ως κόρην οφθαλμού, γιατί τα σωματεία υπάρχουν γιατί
ο μεμονωμένος εργαζόμενος συνήθως διαθέτει πολύ
ισχνή διαπραγματευτική δύναμη έναντι του εργοδότη
του. Σε μια κοινωνία αδυσώπητης ατομοκεντρικής
προσέγγισης, είναι από τα ελάχιστα εναπομείναντα
φυτώρια συλλογικής δράσης.

Στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι
είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους.
Υπάρχουν συνταξιούχοι με παχυλές συντάξεις
και εργαζόμενοι με μισθούς των 300 ευρώ. Είστε
υπέρ της περικοπής των «ρετιρέ» των συντάξεων
υπέρ των νέων εργαζομένων;

Καταρχήν θα είμαι ο τελευταίος που θα «πέσει στην
παγίδα» της προσφιλούς σε αρκετούς πολιτικούς ρητο-
ρικής «να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα». Υπάρχουν
εργαζόμενοι που κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους
βίου κατέβαλαν υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές,
συνεισφέροντας στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ορ-
γανισμούς κοινωνικής πολιτικής, αδιαλείπτως επί 35
και 40  έτη. Αυτές οι εισφορές θα πρέπει να έχουν το
ανάλογο συνταξιοδοτικό αντίκρισμα. Αν θα έπρεπε να
απαντήσω με ένα «υπέρ», θα απαντούσα ότι είμαι υπέρ
της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργα-
σίας, προκειμένου να «αιμοδοτηθούν» με νέες εισφο-
ρές τα ασφαλιστικά ταμεία και με τον τρόπο αυτό να
βρεθούν όλοι στα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά
«ρετιρέ».

www.karfitsa.gr
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Ο πρόεδρος
της ΓΣΕΕ Γιάννης
Παναγόπουλος

μιλά στην
KARFITSA



Της Έλενας Καραβασίλη
Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Karfitsa στις

23/04/2016, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ειδομέ-
νης Ξανθούλα Σουπλή μαζί με άλλους πέντε κατοίκους της
περιοχής, κατέθεσαν την Τετάρτη 11/05 μηνύτρια αναφο-
ρά κατά του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη Νίκου Τόσκα.  Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν από τον
εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης να διενεργήσει «διεξο-
δική έρευνα για τον ως άνω μηνυόμενο Νίκο Τόσκα,
για τα από αυτόν διαπραχθέντα αδικήματα τα οποία
μας ταλανίζουν καθημερινά και μας έχουν εξοντώσει
ως κοινωνία, ως επαγγελματίες και ως ανθρώπους».
Στη μήνυση αναφέρεται επίσης ότι «υπάρχει έλλειψη
ουσιαστικής παρουσίας κρατικής αρχής στο χώρο
του καταυλισμού» και ότι «στον οικισμό μας καθημε-
ρινά προκαλούνται φθορές και βανδαλισμοί στα σπί-
τια του χωριού αλλά και στις δημόσιες υποδομές
αφού οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χωρίς κανέναν
έλεγχο εισέρχονται στα σπίτια μας και τα καταστρέ-
φουν, είναι δε χαρακτηριστικό ότι κατέβασαν ακόμα
και την ελληνική σημαία και την έκαψαν και κατέ-
στρεψαν την πλατεία του χωριού».

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
ζουν οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκον-
ται στον άτυπο καταυλισμό της Ειδομένης και περιγράφον-
ται λεπτομερώς στη μήνυση που κατατέθηκε κατά του ανα-
πληρωτή υπουργού προστασίας του πολίτη Νίκου Τόσκα.
Στη μηνυτήρια αναφορά σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι:
«πρόσφυγας περιφερόταν στον καταυλισμό με το αρι-
στερό του μάτι μέσα σε μπουκαλάκι με ορό, διότι του
βγήκε ξαφνικά, όπως μας είπαν οι συγκάτοικοί του,
από μία σπάνια ασθένεια και έψαχνε να βρει χρήματα
να πάει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο να του το βάλουν,
γιατί το νοσοκομείο δεν είχε γιατρό με αυτή την ειδι-
κότητα!!!». Η πρόεδρος και οι πέντε κάτοικοι καταγγέλ-
λουν πλήρη απουσία κρατικού ελέγχου στον καταυλισμό,
ενώ καταλογίζουν ευθύνες στον κ. Τόσκα ότι δεν λαμβάνει
τις αναγκαίες αποφάσεις και έχει επιτρέψει να γίνει η πε-
ριοχή «ξέφραγο αμπέλι» και «άτυπος χώρος ανομίας».
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ομάδα προσφύγων
και μεταναστών βεβήλωσαν μέσα στην περασμένη εβδο-
μάδα μνημείο που βρίσκεται στο σχολείο της Ειδομένης.
Σπάσανε τα μάρμαρα και εξέθεσαν σε κοινή θέα τα οστά
του Δάσκαλου Σιδηρόπουλου δείχνοντας έτσι «ασέβεια
προς τους νεκρούς, ασέβεια στον πολιτισμό μας, ασέ-
βεια προς τους Έλληνες», λένε χαρακτηριστικά οι κάτοι-
κοι. «Ας βρεθεί κάποιος να τους σταματήσει να περι-
φέρονται στην Ειδομένη, ώστε να περιοριστεί η εγ-
κληματικότητα. Κάντε κάτι επιτέλους για να περισώ-
σετε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, προστα-
τέψτε τους κατοίκους», φωνάζουν αγανακτισμένοι. Από
την πλευρά της η πρόεδρος της η κ. Σουπλήανέφερε πως:
«πρόσφυγες και μετανάστες άνοιξαν τέσσερα σπίτι. Πήραν
ότι βρήκαν μπροστά τους, έκαναν μπάνιο μέσα στα σπίτια
και τα άφησαν έτσι. Ο κόσμος δεν αντέχει πια». Η ίδια ση-
μείωσε πως μετά από συνάντηση που είχε με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μου-
ζάλα την ενημέρωσε πως η Ειδομένη θα εκκενωθεί στις 20
Ιουνίου. «Ο κ. Μουζάλας είπε πως μέσα στην εβδομά-
δα θα φύγουν από την Ειδομένη 3.000 άτομα γιατί
τόσες είναι οι θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή
στα κέντρα φιλοξενίας σε Λαγκαδίκια, Ωραιόκαστρο
και Σίνδο ενώ είπε πως ετοιμάζουν και άλλα κέντρα
φιλοξενίας», αναφέρει η κ. Σουπλή. Η πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας Ειδομένης λέει για ακόμη μία φορά πως η
κατάσταση είναι εκρηκτική. «Φεύγουν το πρωί 100 άτο-
μα με λεωφορεία και το βράδυ… έρχονται με τα πόδια
άλλοι 100. Σε καθημερινή βάση σημειώνονται συμ-
πλοκές μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Η κοι-

νωνία της
Ειδομένης δεν
αντέχει άλλο», καταλήγει η
κ. Σουπλή.

Στο μεταξύ θύμα σεξουαλι-
κής παρενόχλησης έπεσε μία
μητέρα δύο παιδιών, μόνιμη κάτοι-
κος του Πολυκάστρου στο Κιλκίς, από
Σύριο πρόσφυγα! Το περιστατικό σημει-
ώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, μέσα στο σπίτι της
35χρονης γυναίκας.  Όπως δήλωσε στην Karfitsa ο αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Παιονίας, με αρμοδιό-
τητες στα θέματα Μεταναστών και Προσφύγων Κωνσταντί-
νος Μεμετζής, ο 16χρονος Σύριος πήγε έξω από το σπίτι
της 35χρονης και της ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Η γυναίκα
του έδωσε νερό και φαγητό, όμως ο 16χρονος δεν έφευγε
από το σπίτι της. Ο Σύριος πέρασε τα κάγκελα του σπιτιού
και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές
με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι κάτοικοι της
περιοχές και οι αστυνομικές αρχές. Ο 16χρονος συνελή-
φθη, σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβο-
λή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στην αρ-
μόδια εισαγγελική αρχή Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Μεμετζής, «η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Έχουν
αρχίσει να γίνονται μικροκλοπές στο Πολύκαστρο,
στη Νέα Καβάλα… έχουν αρχίσει να κινούνται παν-
τού. Τελείωσαν τα χρήματά τους και σε λίγο καιρό τα
πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα».
Προθεσμία… μέχρι τις 30 Μαΐου 

Παράνομοι θα είναι όσοι πρόσφυγες και μετανάστες
βρίσκονται στην Ειδομένη μετά τις 30 Μαΐου, χωρίς να
έχουν στα χέρια τους την αίτηση ασύλου. Όπως λέει στην
Karfitsa o βουλευτής Κιλκίς της ΝΔ, Γιώργος Γεωργαντάς
«ο κ. Μουζάλας, χωρίς να το πει επίσημα, άφησε και
διέρρευσε πως στις 30 Μαΐου λήγει η συντριπτική
πλειοψηφία των εγγράφων εξάμηνης παραμονής στη
χώρα, όσων εισήλθαν Νοέμβριο- Δεκέμβριο και πή-
γαν στην Ειδομένη. Ο ίδιος είπε πως αν δεν πάνε σε
οργανωμένες δομές, δε θα ανανεωθεί η εξάμηνη
άδεια παραμονής τους». Και
εξηγεί: «αυτή η εξάμηνη άδεια
δίνεται για να γίνει αίτηση ασύ-
λου μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστημα. Πρόσφυγες και μετα-
νάστες δεν έκαναν τον πρώτο
καιρό αίτηση ασύλου γιατί ήλ-
πιζαν πως θα γίνει αυτό στη
Γερμανία». Ο κ. Γεωργαντάς το-
νίζει πως αν εφαρμοστεί ο νό-
μος, είναι κρίσιμη ημερομη-
νία. «Όσοι λοιπόν δεν βρε-
θούν σε οργανωμένες δομές
για να κάνουν αίτηση ασύ-
λου θα πρέπει να συλλαμ-
βάνονται. Ο κ. Μουζάλας
ζήτησε από τις ΜΚΟ να εξη-
γήσουν στους πρόσφυγες
και μετανάστες της Ειδομέ-
νης τι θα συμβεί αν δε με-
ταφερθούν σε οργανωμέ-
νες δομές. Όμως αυτό δε
πρόκειται να γίνει διότι οι
ΜΚΟ τρέφονται και λει-
τουργούν όσο υπάρχει η
Ειδομένη, βγάζουν χρή-
ματα από αυτούς», κατα-
λήγει ο κ. Γεωργαντάς.     
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«Πρόσφυγας περιφερόταν με το 
αριστερό του μάτι σε… μπουκαλάκι»!

«Κατέβασαν
ακόμα και την ελ-
ληνική σημαία και
την έκαψαν… κατέ-
στρεψαν την πλα-
τεία του χωριού»
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Η φυσικοθεραπεία σήμερα εί-
ναι μια επιστήμη διαρκώς εξελισ-
σόμενη. Από τον καιρό που η φυ-
σικοθεραπεία ήταν συνώνυμη με
το μασαζ, έχουμε διανύσει μεγά-
λη απόσταση. Τα σύγχρονα μηχα-
νήματα, καθώς και οι νέες τεχνι-
κές ,έχουν συμβάλει τα μέγιστα
στη φαρέτρα του θεραπευτή. Πα-
ραμένει όμως απαραίτητη η σχέ-
ση αλληλοεκτίμησης μεταξύ ια-
τρού και φυσικοθεραπευτή . Όταν
ο ιατρός υποβιβάζει την ανα-
γκαιότητα της σωστής φυσικοθε-
ραπευτικής αποκατάστασης ή
όταν ο φυσικοθεραπευτής βγάζει
αυθαίρετες διαγνώσεις, το αποτέ-
λεσμα θα απέχει από το επιθυμη-
τό.  Ο ασθενής από τη μεριά του
οφείλει να κάνει την ερευνά του
και να επιλέξει τον φυσικοθερα-
πευτή με κριτήριο τις γνώσεις του
και τον εξοπλισμό του έτσι ώστε
να του προσφερθεί εξειδικευμένη
θεραπεία και όχι γενικότητες. Τα
τελευταία χρόνια οι περισσότεροι
φυσικοθεραπευτές, μέσω τεχνι-
κών και μεταπτυχιακών, μπο-
ρούν και εντοπίζουν την αιτία του
προβλήματος. Έτσι εκτός από την
συμπτωματική θεραπεία, δίνουν
στους ασθενείς συμβουλές και
κατάλληλα  ασκησιολόγια που
τους εκπαιδεύουν να διαχειρίζον-
ται και να αποφεύγουν τις συχνές
εξάρσεις των «χρόνιων» προβλη-
μάτων τους. Με αυτόν τον τρόπο,
ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να
έχει και ένα συμβουλευτικό ρόλο
κατά την αποθεραπεία, όπου με
περιορισμένες συνεδρίες θα
ελέγχει την εξέλιξη του ασθενούς
και θα τροποποιεί  ανάλογα  το
πρόγραμμα αποκατάστασης.
Ολοκληρώνοντας πρέπει να γίνει
ξεκάθαρο ότι παρά την όποια κα-
τάρτιση των θεραπευτών που
ασχολούνται με μια πάθηση, τον
κύριο ρόλο στην αποκατάσταση
παίζει ο ασθενής. Οι απαιτήσεις
και οι προσδοκίες του , είναι ανα-
γκαίο , να συνάδουν με την σοβα-
ρότητά της πάθησής του και η πι-
στή τήρηση του προγράμματος
αποκατάστασης, ακόμα και όταν
αισθάνεται υγιής,  θα διασφαλί-
σει την μη υποτροπή του.  

* Ο κ. Παπανικολάου είναι 
Φυσικοθεραπευτής 

Σύγχρονη Φυσικο-
θεραπευτική προσέγγιση

του Χρυσόστομου
Παπανικολάου* 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης, Έλενα Καραβασίλη 
Σύμφωνα με όσα λέει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

«Βεργίνα» που βρίσκεται στην περιοχή των Ευζώνων- μόλις
πέντε χιλιόμετρα από την Ειδομένη, Τάσος Χρηστάκης εδώ
και λίγους μήνες μια ομάδα δέκα ατόμων έχει μισθώσει από
τους ιδιοκτήτες τους διαμερίσματα, αποθήκες, υπόγεια, στά-
βλους, καφετέριες και κλειστά club και τα ενοικιάζει έναντι
τριάντα ευρώ την ημέρα σε εθελοντές και στελέχη ΜΚΟ που
βρίσκονται στην Ειδομένη για να βοηθήσουν τους πρόσφυ-
γες. «Όλο το Πολύκαστρο, η Αξιούπολη και η Γουμέ-
νισσα έχουν γίνει ένα απέραντο… ξενοδοχείο» λέει.
«Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μεταφέρουν
φιλοξενούμενους σε διάφορα μέρη, πολλά από αυτά
δεν έχουν ούτε κρεβάτι και τους κοιμίζουν εκεί στο πά-
τωμα» συμπληρώνει. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ξενο-
δοχείου λίγα μέτρα πριν τα σύνορα της Ελλάδας με τα Σκό-
πια σχεδόν όλα τα σπίτια του νομού Κιλκίς που παρέμεναν
ανοίκιαστα, νοικιάζονται τώρα σε εθελοντές ΜΚΟ και δημο-
σιογράφους από το εξωτερικό έναντι τριάντα ευρώ το βράδυ.
Τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι πιστοποιημένα από τον
ΕΟΤ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι «φιλοξενούμενοι»
και οι επισκέπτες δεν λαμβάνουν κάποια απόδειξη για τα
χρήματα που δίνουν. «Εγώ νοικιάζω τα δωμάτια στο ξε-
νοδοχείο 30 ή 40 ευρώ και πληρώνω κανονικά τους
φόρους μου. Τα μισά λεφτά πηγαίνουν στο κράτος.
Από τη δράση της σπείρας ζημιώνεται η χώρα» λέει ο κ.

Χρηστάκης κάνοντας λόγο για «γνωστούς- αγνώστους».
Όπως ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «Βεργίνα»
έχει καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία, τον δήμο
Παιονίας και το γραφείο του ΕΟΤ ωστόσο του ζητούν να γί-
νει πιο συγκεκριμένος και λεπτομερής. «Όπου πάω και
κάνω καταγγελίες ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλ-
λον» ισχυρίζεται. «Δεν είμαι χωροφύλακας ούτε ασφά-
λεια. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου» αναφέρει.
«Φυσικά όλοι αυτοί δεν κόβουν αποδείξεις για τις υπη-
ρεσίες που παρέχουν» αναφέρει και σχολιάζει: «την
ύπαρξη της κατάστασης τη γνωρίζει και η Αστυνομία». 

Την ύπαρξη «σπείρας που αναλαμβάνει να μισθώνει σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, στάβλους και
αποθήκες σε εθελοντές, μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και δημοσιογράφους έναντι μικρής
αποζημίωσης και χωρίς… αποδείξεις» καταγγέλλει στην Karfitsa ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ειδομένης. Όπως αναφέρει οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν τη δράση της σπείρας, ωστόσο
δεν έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωσή της γιατί δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής… επώνυμη καταγγελία. 

Ξενοδόχος
καταγγέλλει

πως νοικιάζονται
υπόγεια, καφετέ-
ριες, club μέχρι

και στάβλοι!

Όλο το Κιλκίς έχει γίνει 
ένα απέραντο… ξενοδοχείο

Τι απαντά ο δήμαρχος;
«Έχω ακούσει ότι νοικιάζουν διάφορους χώ-

ρους σε Πολύκαστρο και Αξιούπολη, χωρίς όμως
να ξέρω τι χώροι είναι αυτοί. Μάλιστα όσοι νοίκια-
σαν τα σπίτια τους σε μέλη ΜΚΟ –κυρίως Ισπα-
νούς- θέλουν να τους διώξουν γιατί τους έχουν κα-
ταστρέψει τις περιουσίες τους». Ο βουλευτής Κιλκίς
της ΝΔ, Γιώργος Γεωργαντάς σημειώνει από την πλευρά
πως είναι γεγονός ότι τα μέλη των ΜΚΟ μένουν κυρίως
στο Πολύκαστρο. «Το αν έχουν γίνει μισθωτήρια ή
όχι και αν πρόκειται για νόμιμη διαδιακασία, είναι
κάτι που δεν το γνωρίζω».



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
Η λεγόμενη «μαύρη» ενοικίαση κατοικιών, ως

επί το πλείστον σε ξένους επισκέπτες, χωρίς κανένα
παραστατικό και φορολόγηση, έχει εξελιχθεί στη
νέα «γάγγραινα» του τουρισμού. Μέσω διαδικτύου ή
ακόμα και μέσω του τύπου σε άλλες χώρες, κυρίως
βαλκανικές, διαφημίζονται από διαμερίσματα μέχρι
και πολυτελείς βίλες σε τουριστικές περιοχές, που ο
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να νοικιάσει για όσες
μέρες επιθυμεί σε τιμές πολύ πιο συμφέρουσες από
ένα ξενοδοχείο, αφού φόροι… δεν υπάρχουν. Το ζή-
τημα απασχόλησε και την τελευταία ετήσια συνέλευ-
ση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων,
αφού η παραοικονομία της ενοικίασης έχει πάρει
πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στη Χαλκιδική ειδι-
κότερα, μια περιοχή που προσελκύει τουρισμό από
τη Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η παράνομη
ενοικίαση παντός είδους κατοικιών έχει πάρει δια-
στάσεις επιδημίας. Το φαινόμενο είναι πια τόσο δια-
δεδομένο, που οι άνθρωποι του τουρισμού στη Χαλ-
κιδική κυριολεκτικά αδυνατούν να υπολογίσουν πό-
σα οικήματα ενοικιάζονται παράνομα, αλλά και πό-
σα χρήματα χάνουν τόσο οι ίδιοι, όσο και το κράτος,
αφού η «μαύρη» ενοικίαση δεν αποφέρει φόρους.
Φοροδιαφυγή εκατοντάδων 
εκατομμυρίων

Σπίτια που είχαν θεμελιωθεί κυρίως τη δεκαετία
του ’90, για να στεγάσουν το όνειρο της παραθέρισης
χιλιάδων Θεσσαλονικέων, πλέον βρίσκονται με φω-
τογραφία ανηρτημένα ως αγγελίες προς ενοικίαση.
Η ζήτηση σε δημοφιλή μέρη όπως το Πευκοχώρι, η
Χανιώτη, το Πολύχρονο και η Καλλιθέα είναι ιδιαί-

τερα υψηλή, ενώ το φαινόμενο έχει επεκταθεί και
στη Σιθωνία, με αλλοδαπούς ενδιαφερόμενους να
ζητούν και εκεί σπίτια προς ενοικίαση. Όσο για τις τι-
μές και την προσφορά κατοικιών, η λαϊκή ρήση «από
όλα έχει ο μπαξές» φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα.
Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς βίλες με πισίνα
για ενοικίαση προς 1.000 ευρώ την ημέρα, μέχρι και
απλά διαμερίσματα με διψήφιο ποσό ημερήσια μεί-
ωσης. «Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν πάνω από
5.000 ιδιόκτητες κατοικίες είτε με τη μορφή μεζονέ-
τας, είτε με συστάδα σε κτήρια τα οποία λειτουργούν
απολύτως παρανόμως. Δεν είναι καταγεγραμμένα
για τους επιβάλλονται οι αναλογούντες φόροι. Γιατί
μια μίσθωση πλέον είναι ελεύθερη. Είναι πλέον μια
παγκόσμια τάση, το να πηγαίνει κάποιος σε ένα σπίτι
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του σε ένα μέρος.
Όμως αυτό θα πρέπει να οριοθετηθεί στα ίδια όρια
ανταγωνισμού με τους υπόλοιπους, δηλαδή τα ξενο-
δοχεία και τα ενοικιαζόμενα», αναφέρει στην Karfit-
sa ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής
Γρηγόρης Τάσιος. Όσο για τα ποσά που χάνει το κρά-
τος, οι αριθμοί που προκύπτουν από πρόσφατη
έρευνα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου είναι εν-
δεικτικοί, αφού η απώλεια τζίρου αγγίζει τα 300 εκ.
ευρώ πανελλαδικά. «Το πλήγμα είναι καίριο για
εμάς, αφού ο ενδιαφερόμενος επικεντρώνεται
στην τιμή ενοικίασης, χωρίς να νοιάζεται που
θα πάει. Περιμένουμε εδώ και τρεις μήνες, όλοι
οι φορείς που δραστηριοποιούμαστε στον του-
ρισμό τη νομοθετική παρέμβαση της πολιτείας.
Μέχρι στιγμής έχουμε σιγή ασυρμάτου», υπο-
στηρίζει ο κ. Τάσιος.

Η τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά ξεκινήσει για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα
δωμάτια, παρά τις αντίξοες οικονομικά συνθήκες που αντιμετωπίζονται στη χώρα
μας. Ωστόσο πέρα από την υπέρμετρη φορολογία, τα αυξημένα έξοδα και το πρό-
σφατο μέτρο του τέλους διανυκτέρευσης, οι ξενοδόχοι και λοιποί επιχειρηματίες του
τουρισμού έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμα «εχθρό». 

www.karfitsa.gr
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Σε έξαρση ο «μαύρος»
τουρισμός στη Χαλκιδική

Διαφημίσεις και σε… εφημερίδες!
Η παγκόσμια τάση της ενοικίασης οικημάτων είτε σε πόλεις,

είτε σε τουριστικές περιοχές φαίνεται πως έχει επηρεάσει σε ση-
μαντικό βαθμό τις κρατήσεις και την κίνηση στις τουριστικές
επιχειρήσεις της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τονπρόεδρο της
Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων
Χαλκιδικής, Δημήτρη Χαδαλή, η «μαύρη» ενοικίαση φέρνει με-
γαλύτερη ζημία στα ενοικιαζόμενα δωμάτια παρά στα ξενοδο-
χεία. «Η διαφορά που υπάρχει με τα ξενοδοχεία είναι ότι
δέχονται τουρίστες είτε μέσω των τουριστικών γραφείων,
είτε μέσω tour operators. Εμείς στην πλειοψηφία μας εί-
μαστε καταλύματα που δεχόμαστε μεμονωμένες κρατή-
σεις είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφώνου. Δεν
μπορούμε να συνεργαστούμε με μεγάλα γραφεία. Άρα οι
μεμονωμένοι που ενοικιάζουν σπίτια πλήττουν εμάς»,
εξηγεί στην Karfitsa ο κ. Χαδαλής. Όσο για το «παζάρι» των τι-
μών, όπως αναφέρει ο επικεφαλής των ιδιοκτητών ενοικιαζό-
μενων δωματίων στη Χαλκιδική, αυτό βγάζει εκτός ανταγωνι-
σμού τις νόμιμες επιχειρήσεις. «Εάν ένας ήθελε να πάρει ένα
διαμέρισμα δύο δωματίων με νόμιμο τρόπο, θα πλήρωνε
για παράδειγμα 100 ευρώ, αφού στην τιμή εμπεριέχεται η
εφορία, το ΦΠΑ κτλ. Στο διαδίκτυο όμως μπορεί να βρει
μια μεζονέτα ή ένα μικρός σπίτι με τα ίδια δωμάτια και να
το πάρει με 60 ευρώ. Η τιμή σε αυτές τις περιπτώσεις δια-
μορφώνεται κατά βούληση αφού δεν υπάρχουν άλλες
υποχρεώσεις», επισημαίνει ο κ. Χαδαλής. Την ώρα που ο ΣΕ-
ΤΕ υπολογίζει τις παράνομες κλίνες πανελλαδικά, με βάση το
2015 σε 200.000, όλο και περισσότεροι είναι φέτος αυτοί που
θα επιλέξουν το εύκολο κέρδος της ενοικίασης του εξοχικού
τους, βλέποντας όπως εξηγεί ο κ. Χαδαλής την «επιτυχημένη
τακτική του γείτονα, αφοπύ δεν υπάρουν έλεγχοι». Όσο για
την αλίευση πελατών, αυτή όσον αφορά τη Χαλκιδική γίνεται εί-
τε με τη δημοσίευση αγγελιών στο διαδίκτυο, προς άγρα πελα-
τών από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ σύμφωνα
με τον Δημήτρη Χαδαλή πέρσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο
τουριστικές οικίες  να διαφημίζονται μέσω αγγελίας σε εφημερί-
δες, κάτι που συνιστά παράνομη πράξη αφού απαγορεύεται δια
νόμου η διαφήμιση τουιριστικών καταλυμάτων που δεν διαθέ-
τουν αριθμό μητρώου στον ΕΟΤ.

Υπολογίζουμε
ότι υπάρχουν πάνω

από 5.000 ιδιόκτητες κα-
τοικίες είτε με τη μορφή

μεζονέτας, είτε με συστάδα
σε κτήρια τα οποία λει-
τουργούν απολύτως

παρανόμως
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Σαν… μανιτάρια τα παράνομα
καταλύματα και στην Πιερία

Υπάρχουν ξε-
νοδοχεία που την

άδεια την έχει πάρει
πίσω ο ΕΟΤ γιατί δεν πλη-

ρούσαν προϋποθέσεις.
Και αυτά μετά από λίγο
καιρό άνοιξαν πάλι…

χωρίς την άδεια.

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο η πρόεδρος

της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας Ευαγγελία Ξυπτερά
περιγράφει πώς η «επιδημία» της «μαύρης» ενοικία-
σης κατοικιών έχει πλήξει και τον νομό της Πιερίας,
μια περιοχή που ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρι-
σμό, ιδιαίτερα την θερινή περίοδο. Εξοχικές κατοι-
κίες, διαμερίσματα που χτίστηκαν την περίοδο της
οικονομικής ευμάρειας, ακόμα και παράνομα ξενο-
δοχεία, συνθέτουν το τουριστικό «πάρτυ» φοροδια-
φυγής στην Πιερία. Την ίδια ώρα, αν και η περιοχή
αποτελεί έναν παραδοσιακό προορισμό για Βαλκά-
νιους και Ανατολικοευρωπαίους τουρίστες, οι αγγε-
λίες που στο διαδίκτυο που προσφέρουν έως και
50% φθηνότερη διαμονή προκαλούν «αιμορραγία»
στις κρατήσεις των ξενοδοχείων και των τουριστι-
κών καταλυμάτων. Όσο για τους έλεγχους, όπως και
σε άλλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και
παγκοσμίως, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αφού τα
«μαύρα» καταλύματα δεν είναι μόνιμες τουριστικές
επιχειρήσεις, αλλά μετατρέπονται σε τέτοιες κατά το
δοκούν των ιδιοκτητών τους. Αυτό που ζητούν οι ξε-
νοδόχοι και όσοι δραστηριοποιούνται νόμιμα στον
χώρο των καταλυμάτων, δεν είναι άλλο από το να
υπάρξει φορολόγηση των συγκεκριμένων καταλυ-
μάτων ώστε να υπάρξει μια ισορρόπηση το κόστος,
αφού η παντελής έλλειψη φορολόγησης τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή πλήττει την ανταγωνιστικότητα.
Τα απούλητα έγιναν «καταλύματα»

Όπως και σε όλο τον κόσμο, έτσι και στην Πιερία

η παράνομη ενοικίαση κατοικιών εστιάζεται σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό στα εξοχικά και τα υπόλοιπα δια-
μέρισμα, εντός και εκτός αστικού ιστού. «Πρόκειται
και για διαμερίσματα που έχουν μείνει απούλη-
τα στους  κατασκευαστές και τα ενοικιάζουν οι
ίδιοι με σκοπό να βγάλουν κέρδος. Επίσης
υπάρχουν και οι μονοκατοικίες, τα εξοχικά δη-
λαδή που τα νοικιάζουν οι ιδιοκτήτες τους. Αυ-
τό γίνεται σε διάφορες περιοχές και όλες τις
εποχές του χρόνου», τονίζει η πρόεδρος των ξενο-
δόχων της Πιερίας. Όπως εξηγεί η ίδια, «κάποιος
που μπορεί να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης
και έχει για παράδειγμα ένα σπίτι στον Πλατα-
μώνα, αφού διαμείνει σε αυτό ένα μήνα, θα δει
τι γίνεται σε άλλες κατοικίες και πιθανώς να
πράξει το ίδιο για να βγάλει αφορολόγητα χρή-
ματα». Η λογική του «βλέποντας και κάνοντας» σύμ-
φωνα με την κ. Ξυπτερά είναι ένας ακόμα τρόπος πέ-
ραν του διαδικτύου προκειμένουν τα σπίτια να νοι-
κιάζονται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, για Έλληνες
αλλά κυρίως για ξένους τουρίστες, που βλέπουν τα
εξοχικά σπίτια των Ελλήνων ως ευκαιρία. Βέβαια, η
Ευαγγελία Ξυπτερά επισημαίνει ότι από μια τέτοια
πρακτική ανακύπτουν σοβαροί κίνδυνοι, όπως το
ποιος είναι αυτό που μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι
μέσω διαδικτύου.  Ένα ακόμα πρόβλημα είναι οι ερ-
γαζόμενοι στα ξενοδοχεία, που κινδυνεύουν να χά-
σουν τις δουλειές τους εάν η πληρότητα των ξενοδο-
χείων συνεχίζει να κινείται πτωτικά λόγω των παρά-
νομων ενοικιάσεων.

«Όταν μπήκα σε σχετική ιστοσελίδα για να δω τι γίνεται κυριολεκτικά τα έχασα, όταν
είδα την προσφορά. Ακόμα είδα την προσφορά για διαμονή σε ένα ξενοδοχείο το
όνομα του οποίου δεν υπήρχε πουθενά στην Πιερία».

Ξενοδοχεία «φαντάσματα»
Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση

των ξενοδοχείων έχει οδηγήσει ξενοδόχους στην Πιερία να
ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική, που ακολουθούν
ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών. Όπως εξηγεί η πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας Ευαγγελία Ξυπτερά, πρόκειται για
επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει να λειτουργούν για κάποιο
διάστημα γιατί είχαν παραδώσει το σήμα τους και έκλεισαν.
«Μετά από λίγο καιρό άνοιξαν  και άρχισαν να δουλεύουν
με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν ξενοδοχεία που την άδεια
την έχει πάρει πίσω ο ΕΟΤ γιατί δεν πληρούσαν κάποιες
προϋποθέσεις. Και αυτά μετά από λίγο καιρό άνοιξαν πά-
λι χωρίς την άδεια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος ελεγ-
κτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους, για να
ελέγξει τα συγκεκριμένα καταλύματα», τονίζει η πρόεδρος
των ξενοδόχων της Πιερίας. Μάλιστα εάν οι νόμιμοι ξενοδόχοι
κινηθούν θεσμικά  και απευθυνθούν στην τουριστική αστυνο-
μία ζητώντας να γίνουν έλεγχοι στα συγκεκριμένα καταλύματα,
οι αστυνομικοί θα πάρουν την κατάσταση των αδειοδοτημένων
ξενοδοχείων και απλά θα ελέγξουν όλα τα αδειοδοτημένα, γε-
γονός που αφήνει εκτός του ελέγχου όσους δεν έχουν την άδεια.
Σύμφωνα με την κ.Ξυπτερά, μια καλή λύση θα ήταν να υπάρξει
ένα παρατηρητήριο για τα αδειοδοτημένα ξενοδοχεία. «Δεν
πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι η Πιερία και άλλες περιοχές
στην Ελλάδα οι κοινωνίες είναι μικρές και κλειστές, γεγο-
νός που δεν δημιουργεί τη διάθεση σε κάποιος να “καρ-
φώσει” τον γείτονα που δουλεύει παράνομα. Όσες φορές
δεχόμαστε διαμαρτυρίες για τουριστικές επιχειρήσεις κα-
ταλυμάτων χωρίς άδεια, απαντάμε ότι πρέπει να γίνει
επώνυμη καταγγελία και αυτό αναστέλλει οποιαδήποτε
ενέργεια», εξηγεί  η ίδια.

www.karfitsa.gr



Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης 
Οι δικοί του τον μετέφεραν στο «Ιπποκράτειο» προ-

κειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και
φυσικά  αντιοφικός ορός προκειμένου να προστατευθεί
από το δάγκωμα του δηλητηριώδους ερπετού. Δυστυχώς
για τον ασθενή και τους οικείους του ο αντιοφικός ορός, -
ο οποίος δεν πωλείται σε φαρμακεία παρά μόνο παρέχε-
ται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας- βρισκόταν σε έλλει-
ψη! Ο ίδιος αναγκάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο
πέντε εβδομάδες, και πιο συγκεκριμένα από τις 3 Απριλί-
ου 2016 έως τις 9 Μαΐου 2016, διάστημα κατά το οποίο
το νοσοκομείο έστειλε τον ένα γιο του στο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ και τον άλλον στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, για να
φέρουν, όπως και έκαναν, τους ορούς! Ο ασθενής  νοση-
λεύτηκε στην Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του
Α’ Κτιρίου του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο», ενώ για αρ-
κετές ημέρες βρέθηκε και στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας του Νοσοκομείου.  Και εάν οι ελλείψεις στα νοσο-

κομεία της χώρας είναι ένα φαινόμενο… συνηθισμένο
για γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς η νο-
σηλεία ασθενούς από τσίμπημα οχιάς δεν είναι και τόσο
συνηθισμένη. Η Karfitsa επικοινώνησε με το γραφείο
του αναπληρωτή διοικητή του «Ιπποκρατείου» προκειμέ-
νου να μιλήσει για το καταγεγραμμένο στους καταλόγους
του νοσοκομείου περιστατικό. Δυστυχώς, παρά τις επί-
μονες προσπάθειές μας και τη διαβεβαίωση της γραμμα-
τέας του αναπληρωτή διοικητή,  δεν επικοινώνησε με την
εφημερίδα. Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο παραμένει
«ακέφαλο» αφού μετά την παραίτηση της προηγούμενης
διοίκησης η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας και πιο συγκεκριμένα ο κ. Παύλος Πολάκης δεν
έχει τοποθετήσει νέο διοικητή. Χρέη διοικητού εκτελεί
διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας Ιωάννης Βενιζέλος. Από
την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
του νοσοκομείο Λάζαρος Λαζούλας επιβεβαίωσε την κα-
ταγγελία σημειώνοντας  ότι ο συγκεκριμένος ασθενής

παρέμεινε για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα στο
νοσοκομείο, το οποίο είχε έλλειψη από οντιοφικό ορό.
Σύμφωνα με τον ίδιο το «Ιπποκράτειο» αναζήτησε τον
ορό στο νοσοκομείο των Σερρών από όπου και το προμη-
θεύτηκε για να το χορηγήσει στον ασθενή. «Αυτά τα
φάρμακα σπανίως τα βρίσκει κάποιος σε νοσοκο-
μεία εντός πόλεως γιατί είναι λιγότερες οι πιθανό-
τητες να τσιμπηθεί κάποιος από φίδι μέσα στη Θεσ-
σαλονίκη. Υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας και τα Νο-
σοκομεία της Περιφέρειας» υποστηρίζει ο κ. Λαζούλας
ο οποίος αναφέρει πως ο ασθενής θα μπορούσε να είχε
πεθάνει εάν δεν του χορηγούνταν άμεσα ο αντιοφικός
ορός! «Προφανώς καθυστέρησε να έρθει σε εμάς
γιατί βρίσκεται σε έλλειψη» συμπληρώνει ο κ. Λαζού-
λας και αναφερόμενος στα προβλήματα και τις ελλείψεις
στον χώρο της υγείας λέει: «είμαστε για κλάματα. Από
τα νοσοκομεία έχει απομακρυνθεί το 50% της δύνα-
μής μας. Δεν γίνονται προσλήψεις, και εκεί που γί-
νονται είναι με το σταγονόμετρο. Η κατάσταση είναι
πιο δραματική στα κέντρα υγείας και την περιφέ-
ρεια» Στο μεταξύ, ο πολιτικός προϊστάμενος και πολιτικά
υπεύθυνος για τα νοσοκομεία της περιοχής Στρατής
Πλωμαρίτης δεν είχε καμία ενημέρωση. Ο διοικητής της
4ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας και Θράκης
και πρώην πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσ-
σαλονίκης μιλώντας στην Karfitsa δήλωσε λακωνικά

Διοικήσεις νοσοκομείων, εργαζόμενοι και ασθενείς δηλώνουν πως δεν μπορούν να κάνουν τίπο-
τα παραπάνω παρά μόνο τον… σταυρό τους, μιας και η κυβέρνηση όπως όλα δείχνουν βάζει τα
προβλήματα του χώρου της υγείας σε… δεύτερη μοίρα.  Σύμφωνα με καταγγελία 60χρονου και
των συγγενών του στην karfitsa, νοσοκομείο της πόλης δεν μπόρεσε να του προσφέρει το… αντί-
δοτο για το τσίμπημα οχιάς που του επιτέθηκε όταν μάζευε χόρτα, αφού οι αντιοφικοί οροί στην
Ελλάδα βρίσκονται σε έλλειψη.  Συγκεκριμένα ο 60χρονος στις αρχές του περασμένου μήνα, στις 3
Απριλίου, δέχτηκε το τσίμπημα που θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή.

Έψαχναν αντιοφικό ορό σε όλη τη Β. Ελλάδα

Τον τσίμ-
πησε οχιά και…

«μαύρο φίδι που
μας έφαγε»! 
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πως δεν γνωρίζει το περιστατικό. «Ξέρω ότι έχουμε
ελλείψεις σε αντιοφικούς ορούς και πως στα νο-
σοκομεία υπάρχουν ελάχιστοι» σημειώνει ο
κ. Πλωμαρίτης. Ο ίδιος μας ζήτησε να
ενημερωθούμε από την πρόεδρο του
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ) Βόρειας Ελλά-
δας, Τζίνα Λεπτοκαρίδου. Σύμ-
φωνα με την κ. Λεπτοκαρίδου
κανένα περιστατικό τσιμπή-
ματος φιδιού δεν έχει ανα-
φερθεί το τελευταίο διά-
στημα στην υπηρεσία της.
«Δεν μας ζητήθηκε να
βρούμε και να προμηθευ-
τούμε αντιοφικό ορό» ανα-
φέρει η κ. Λεπτοκαρίδου
χαρακτηριστικά. Η ίδια ση-
μειώνει πως υπεύθυνο για
τον εντοπισμό και την προμή-
θεια τέτοιων ορών είναι το…
ΚΕΕΛΠΝΟ, ωστόσο λόγω
υποστελέχωσης της υπηρε-
σίας στη Βόρεια Ελλάδα
έχει αναλάβει το ΕΚΕΠΥ
αυτό το ρόλο. Και γιατί
εφόσον δεν υπήρχε αντιοφικός ορός στο νοσοκο-
μείο, ο ασθενής δεν τον προμηθεύτηκε από κάποιο
φαρμακείο, θα αναρωτηθεί κανείς. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, Κυριάκο Θεοδοσιάδη στην αγορά δεν υπάρχει
αντιοφικός ορός. Τέτοιου είδους φάρμακα διατίθεν-

ται αποκλειστικά από τη διεύθυνση δημόσιας Υγείας.
«Ποτέ δεν πουλούσαμε στα φαρμακεία αντιοφι-
κό ορό. Ξέρω γιατί χρειάστηκε να αγοράσει ένας
φίλος μου και πωλείται στα καταστήματα με…
κτηνιατρικά φάρμακα». Η Karfitsa επικοινώνησε
και με τον επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων
του ΚΕΕΛΠΝΟ, Δημήτρη Ηλιόπουλο ο οποίος μετα-
ξύ άλλων σχολιάζει πως υπεύθυνο για τους αντιοφι-
κούς ορούς είναι το Κέντρο Δηλητηριάσεων που δί-
νει οδηγίες και το υπουργείο Υγείας εάν θέλει κάποι-
ος να προμηθευτεί τέτοιον ορό. «Δεν είμαστε, ούτε
υπήρξαμε ποτέ υπεύθυνοι για τους αντιοφικούς
ορούς» σχολιάζει ο κ. Ηλιόπουλος. «Το ΚΕΕΛΠΝΟ
δεν χειρίζεται φάρμακα και δεν κρατά φαρμα-

κευτικό απόθεμα. Όποιο απόθε-
μα έχει σε αντίδοτα διατίθε-

ται κατόπιν εντολής της
Γενικής Διεύθυνσης

Υγείας του υπουρ-
γείου Υγείας. Ει-
δικά για τους
αντ ιοφικούς
ορούς δεν
γνωρίζω κάτι,
γιατί ποτέ δεν
χειριστήκαμε
θέμα χορή-
γησης ή προ-
μήθειας τους»

δηλώνει. Σε εκ
νέου επικοινω-

νία μας με τον κ.
Πλωμαρίτη, ο ίδιος

δήλωσε πως υπεύθυ-
νο για τη χορήγηση των

ορών είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ.
«Το Κέντρο Δηλητηριάσεων εί-

ναι ένα κέντρο που οι γιατροί συμβου-
λευόμαστε για να μας δώσει οδηγίες. Μόνο οδη-
γίες. Δεν προμήθευε ποτέ με φάρμακα τις μονά-
δες υγείας. Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο θα πρέ-
πει να απαντήσει εάν αναζήτησε τον ορό απευ-
θείας ή σε δεύτερο χρόνο» αναφέρει ο κ. Πλωμαρί-
της.
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«Eίμαστε
για κλάματα.

Από τα νοσοκομεία
έχει απομακρυνθεί το

50% της δύναμής μας. Η
κατάσταση είναι πιο

δραματική στα κέντρα
υγείας και την πε-

ριφέρεια»

www.karfitsa.gr

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα αποφασίσει την
παραπομπή ή όχι την «συναδέλφων» μηχανικών, βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ στο πειθαρχικό του συμβουλίου προκειμέ-
νου να λογοδοτήσουν για την τήρηση του κώδικα δεοντολο-
γίας που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα. Η κίνηση αυ-
τή είναι βέβαια συμβολική μία και κανείς εκ των βουλευτών,
υπουργών, αλλά και του πρωθυπουργού, δεν ασκεί το επάγ-
γελμά του.  Δείχνει όμως την αποδοκιμασία του κλάδου μας,
αλλά και των υπόλοιπων κλάδων που θα ακολουθήσουν,
στην κακή κυβερνητική πρακτική που έχει μοναδικό στόχο
τον αφανισμό των επαγγελματιών ως μονάδες. Είναι γνω-
στό πλέον σε όλους μας ότι τα ψέματα και οι αυταπάτες που
χάρισε αυτό το κόμμα απλόχερα και χωρίς αναστολές στους
συμπολίτες μας, είχαν μοναδικό στόχο την αναρρίχηση
στην «πολυπόθητη» εξουσία, χαρίζοντας μας αυτή την άνευ
προηγουμένου, χωρίς ενοχές κυβερνητική πρακτική, που
γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες. Δεν υπάρχει όμως δικαιο-
λογία, αλλά ούτε και αποτελεί πολιτική άποψη, η καταστρο-
φή των επαγγελματιών προωθώντας και ψηφίζοντας μέτρα
αφανισμού. Καταστρέφουν την μονάδα, αφού δεν μπορούν
να καταστρέψουν το σύνολο. Σκοτώνουν την οποιαδήποτε
ελπίδα ανάκαμψης, επαγγελματικής και οικονομικής, πα-
τάσσοντας τες με τον στυγνότερο τρόπο, στοχεύοντας στην
οικειοποίηση του μόχθου των επαγγελματιών. Έτσι ένας
ήδη χτυπημένος από παντού κλάδος δέχεται την χαριστική
βολή.  Τα νούμερα είναι αμείλικτα, η φορολογία σε συνδυα-
σμό με τις εισφορές θα κυμαίνεται ανάλογα με το εισόδη-
μα, από 60.5% έως 83.5%.

Κροκοδείλια ήταν λοιπόν τα δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ ως αν-
τιπολίτευση για τους νέους που εγκαταλείπουν την χώ-
ρα.  Με αυτά τα μέτρα, οι νέοι που τόλμησαν να μείνουν
στην χώρας μας γιατί πίστευαν στις δυνατότητές τους, εξα-
ναγκάζονται σε φυγή.  Αυτοί δε, που δεν μπορούν να φύ-
γουν, θα κοιτάξουν να ασφαλιστούν σε ευρωπαϊκούς φο-
ρείς προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, έχοντας πα-
ράλληλα το δικαίωμα εργασίας.  Το διπλό αυτό χτύπημα θα
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τη συρρίκνωση και τελι-
κά το κλείσιμο ενός υγιούς ταμείου, του ΤΣΜΕΔΕ.Η αναλο-
γική έκθεση που κατατέθηκε στη βουλή από τον πρόεδρο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γ. Στασινό αποδει-
κνύει ότι ο ασφαλιστικός μας φορέας, όπως είναι σήμερα,
είναι βιώσιμος για τα επόμενα 40 χρόνια. Δυστυχώς όπως η
ιδεολογία και ιδεοληψία που χαρακτηρίζει αυτήν την κυβέρ-
νηση και που δεν αναγνωρίζει λέξεις, όπως «ανάπτυξη» και
«επένδυση» και που έχει ως μόνη αρχή αυτήν την καταστρο-
φής και όχι της δημιουργίας, κλείνει ένα υγιές ταμείο κατα-
δικάζοντάς το σε ένωση με προβληματικά ταμεία αντί να
αναδιαρθρώσει τα τελευταία. «Αφήστε μας μόνους μας,
μπορούμε καλύτερα!» Απέδειξε και με το παραπάνω το κυ-
βερνών  κόμμα, όλο αυτό το διάστημα, ότι με τις
άστοχες, ανοργάνωτες και εξαρτημένες κινήσεις του, ότι
εφαρμόζει πολύ χειρότερα μέτρα από όλους όσους κατηγο-
ρούσε στο παρελθόν, προκαλώντας τεράστια οικονομική αι-
μορραγία και φέροντας σοβαρότατο πλήγμα στην δυναμική
της χώρας με τις "στρατηγικές" του κινήσεις. Εν κατακλείδι
ένα είναι σίγουρο, η αβεβαιότητα στην κινητήριο δύναμη
οποιασδήποτε οικονομίας, δηλαδή στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, έχει φτάσει στο ζενίθ της. «Ζωή σε λόγου μας λοι-
πόν».Απλά να υπενθυμίσω στους σημερινούς βουλευτές και
υπουργούς που ψήφισαν όλα τα μέτρα, μαζί με τα τελευταία,
ότι δεν θα έχουν ες αεί αυτές τις θέσεις και κάποια στιγμή θα
περπατήσουν στην κοινωνία,  πρέπει να αναλογιστούν
όμως πώς θα το κάνουν. 
*Ο κ. Δημητριάδης είναι πολιτικός μηχανικός και 
δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 

Όταν ΔΕΝ θα είναι υπουργοί
και βουλευτές

του Σωκράτη 
Δημητριάδη*

Απροστάτευτοι οι πολίτες
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει από την

πλευρά του και ο πρόεδρος αγροτικού συνεται-
ρισμού στις Σέρρες Παύλος Αραμπατζής, ο
οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τέτοιου εί-
δους ελλείψεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
την απώλεια της ζωής. «Συνήθως φίδια εντο-
πίζονται στα σιτηρά και τα καπνά. Παλιά
μια κοπέλα από τις Σέρρες την τσίμπησε
οχιά και έκανε… 4,5 μήνες να συνέλθει. Τα
περιστατικά τσιμπήματος φιδιών στον
αγροτικό κόσμο είναι σπάνια, ωστόσο
υπάρχουν. Πέρσι ένας συνάδελφος τσιμπή-
θηκε από φίδι και λιποθύμησε. Εάν δεν τον
έβρισκαν σε αυτή την κατάσταση ίσως να
μην τον πήγαιναν ποτέ στο νοσοκομείο. Εν-
νοείται ότι τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν
αντιοφικούς ορούς. Ακούμε για ελλείψεις
από τους εκπροσώπους των εργαζομένων
και φοβόμαστε ότι μπορεί να πεθάνουμε
κάνοντας τη δουλειά μας. Ποιος ξέρει, μπο-
ρεί σε αγροτικές περιοχές στα βουνά να
υπάρχουν και θάνατοι αγροτών από τσιμ-
πήματα φιδιών και ελλείψεις ορών. Θάνα-
τοι που δεν γίνονται γνωστοί» καταλήγει ο κ.
Αραμπατζής.

Η έρευνα της εφημερίδας karfitsa θα συνεχι-
στεί και την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με
πληροφορίες υπάρχουν κι άλλα περιστατικά ένα
εκ των οποίων στοίχισε τη ζωή σε 52χρονη η
οποία άργησε να καταλάβει το τσίμπημα…



Γνωρίζαμε ότι η εξομολογητι-
κή διάθεση στις διαπροσωπικές
σχέσεις είναι ένα θετικότατο στοι-
χείο για την κοινωνική συμβίωση.
Καλούμαστε τώρα να την αξιολο-
γήσουμε ως στοιχείο της πολιτι-
κής  ζωής, όταν τη θέση του εξομο-
λογούμενου κατέχει ο πρωθυ-
πουργός της χώρας! Ποια θα είναι
η επόμενη έκπληξη για την Αλίκη
στη χώρα των θαυμάτων; Καλή η

ειλικρίνεια,  αλλά δυστυχώς υπάρχει μια σκληρή πραγ-
ματικότητα που τρέχει εκεί έξω, «δίχως να κοιτάζει τη
δική μας μελαγχολία». Κράτη που διανύσαν την ίδια
διαδρομή με εμάς, με λιτότητες, εντάσεις, προγράμμα-
τα επιτήρησης,  χαράσσουν ήδη δειλά μια αυτόνομη
πορεία. Εμείς ακόμη παλεύουμε με τους δαίμονες στο
κεφάλι μας. Πόσες εναλλακτικές επιλογές  έχει σήμερα
η χώρα; Πώς προσεγγίζει  την δημιουργικότητα ένας
λαός εξαντλημένος, με την ταλαντούχα  νεολαία του
έξω από τα σύνορα;  Οι επιλογές είναι δυστυχώς λίγες.
Πρώτη, πρώτιστη επιλογή, ο δρόμος των αποκρατικο-
ποιήσεων. Με ταχύτητα και όρους ρεαλιστικούς,  και
όχι πάλι με «αυταπάτες». Η διαρκής απειλή για αυτόμα-
τη περικοπή μισθών-συντάξεων θα ωθήσει σε διαδι-
κασίες αποκρατικοποιήσεων, ανεξάρτητα από τις επι-
θυμίες του πολιτικού προσωπικού. Όταν οι επιλογές
μας κινούνται στενά ανάμεσα στην εξαθλίωση του πλη-
θυσμού και στην παραχώρηση πηγών πλούτου ο  μο-
νόδρομος είναι δεδομένος. Ας φροντίσει η κυβέρνηση
για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η αξιοποίηση υποστηρι-
κτικών κονδυλίων, είναι η δεύτερη επιλογή. Το ΕΣΠΑ,
οι χρηματοδοτήσεις Γιούνκερ ή Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, και όποιασδήποτε άλλης πηγής πόρων,
θα πρέπει να οδηγηθούν σε δραστηριότητες με άμεσο
παραγωγικό και δη εξαγωγικό αποτύπωμα και όχι για
πρόσκαιρη ανακούφιση, των χειμαζόμενων είναι αλή-
θεια, κοινωνικών ομάδων. Ακόμη λίγη στενότητα αν-
τέχουμε,  η χώρα θα σωθεί μόνο αν υπάρξει γρήγορα
ένα παραγωγικό αύριο. Κι όμως διατρέχοντας τον προ-
γραμματισμό των κονδυλίων ΕΣΠΑ διαβλέπουμε ότι
οι κινήσεις είναι ακόμη άτολμες και «συμβατικές», ενώ
πιο ρηξικέλευθες αποφάσεις, με ρήτρες βιωσιμότητας
κάθε χρηματοδοτούμενης ενέργειας, θα ήταν μια ελπι-
δοφόρα πολιτική. Οι επενδύσεις σε αφβισβητούμενες
υποδομές, η προστασία των ίδιων πάντα ευπαθών
ομάδων (γιατί άραγε δεν έχουμε αποτέλεσμα;) και οι
κλασσικές «σεμιναριακές επιμορφώσεις» δεν προσφέ-
ρουν τίποτα στο μέλλον της χώρας. Απαιτείται μια
οπτική δραστικά διαφοροποιημένη από το παρελθόν.
Μην παρακολουθούμε λοπόν αμήχανα την «μαζική»
υπογραφή μνημονίων, μετά από τόσο έντονο «αντι-
μνημονιακό αγώνα»! μη μένουμε άφωνοι μπροστά
στην «ονοματοποιητική» φαντασία των κυβερνώντων.
Θεσμοί, μηχανισμοί, ελπίδες, αριστεροσύνες, αξιο-
πρέπειες, εξομολογήσεις νεανικής ορμής, κτλ, όλα
οδήγησαν στην ίδια κατάληξη. Σε ουρές συσσιτίων που
μεγαλώνουν διαρκώς. Στην φυγή όσων μπορούν. Πέ-
ρα από τα μνημόνια υπάρχουν λίγες λύσεις.  Ο πολιτι-
κός κόσμος, κεντρική πολιτική σκηνή και αυτοδιοίκη-
ση, αλλά και οι πολίτες καλούμαστε να στηρίξουμε τις
δράσεις ανάπτυξης που μέχρι σήμερα εξοστρακίζαμε.
Προγράμματα αποκρατικοποιήσεων,  Εξαγωγικές δρα-
στηριότητες, Υπηρεσίες υψηλού τουρισμού. Διαφορε-
τικά οι προσπάθειες για  ποιότητα ζωής και αναβάθμι-
ση της καθημερινότητας μας θα αποδειχθούν μια ακό-
μη «αυταπάτη».
*Η κ. Παυλίδου είναι καθηγήτρια ΑΠΘ και 
Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

H πρώτη φορά αρι-
στερά στην προσπάθειά
της να αρπάξει την
εξουσία, με μοναδική
ευκολία υποσχέθηκε
στους πάντες τα πάντα.
Όσο και αν ακούγεται
υπερβολικό δεν υπήρχε
κοινωνική ομάδα κατά
την προεκλογική περίο-
δο των εκλογών του Ια-

νουαρίου 2015 που να μη λάβει και τις πλέ-
ον ευφάνταστες δεσμεύσεις και υποσχέσεις.
Ο ταλαιπωρημένος από την 5ετή μνημονια-
κή λιτότητα Έλληνας ψηφοφόρος πίστεψε
ότι υπάρχει εναλλακτική επιλογή απαλλαγής
από την τρόικα και τα προαπαιτούμενα, απο-
δεχόμενος τα ωραία και εύηχα αλλά κενά πε-
ριεχομένου λόγια και τις αντιευρωπαϊκές –
πατριωτικές κορώνες, αποφεύγοντας συνει-
δητά να αφουγκραστεί τη γλώσσα της αλή-
θειας που άκουγε από την ΝΔ.  Δυστυχώς,
χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία, ανίκα-
νοι και μοιραίοι άνθρωποι βρέθηκαν να κυ-
βερνούν μια χώρα στη χειρότερη χρονική
συγκυρία της μεταπολιτευτικής της πορείας.
Θεωρώντας ότι η ιστορία τους χρωστάει και
ζώντας στην ψευδαίσθηση ότι προορίζονται
να αλλάξουν το status quo της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πίστεψαν ότι αρκεί αυτοί να χτυ-
πούνε το ζουρνά και οι δανειστές θα χο-
ρεύουν στο ρυθμό του, υπακούοντας στα κε-
λεύσματα της αριστερής ιδεοληψίας τους.  

Όμως, όπως σοφά παρατηρεί ο θυμόσο-
φος λαός μας «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια».
Πλέον οι μάσκες έπεσαν. Οι κατ’ επάγγελμα
ψεύτες αποκαλύφθηκαν, μια και οι κυβερ-
νώντες έχουν μετατραπεί στα πλέον πειθή-
νια όργανα των δανειστών. Παρ’ όλα αυτά
ακόμη και σήμερα επιμένουν ότι ενεργούν
προς όφελος της πατρίδας. Παράλληλα, όχι
μόνο δεν ένιωσαν την ευθιξία να ζητήσουν
έστω μία συγγνώμη, αλλά αντίθετα δρώντας
όλως απολυταρχικά με συνοπτικές διαδικα-
σίες φιμώνουν ή εξευτελίζουν την όποια αν-
τίθετη φωνή. Και όλα αυτά καλυμμένα με το
μανδύα της δημοκρατίας και της με διαδικα-
σίες κατεπείγοντος λειτουργούσας Βουλής.
Ωστόσο, τα τερτίπια και οι κοροϊδίες τους
έχουν πλέον γίνει αντιληπτά από την πλει-
οψηφία του ελληνικού λαού. Οι εξαπατημέ-
νοι ξύπνησαν από το λήθαργο της «ελπίδας
που έρχεται» και αντιλήφθηκαν ότι μόνο η
απογοήτευση, η εξαπάτηση και το θράσος
χαρακτηρίζει τους κατ’ επίφαση αριστερούς
ταξικούς ιδεολόγους. Κάτω από το πρίσμα
αυτό αποκτούν εξέχουσα σημασία τα διαχρο-
νικά και πάντοτε επίκαιρα λόγια του μεγάλου
Αβραάμ Λίνκολ : «μπορείς να κοροϊδεύεις
πολλούς για λίγο καιρό ή λίγους για πολύ
καιρό, σε καμία περίπτωση όμως πολλούς
για πολύ καιρό».    
* Η Βίκυ Νάκου είναι Μέλος του Δ.Σ.
Του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταν-
τίνος Καραμανλής» και  Μέλος της Πολι-
τικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Έσπειραν 
ελπίδα, θερίζουν
απογοήτευση!

Karfitsa_#ΑΠΟΨΕΙΣ
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Πέρα από τα Μνημόνια

Της Νιόβης 
Παυλίδου*

Της Βίκυς 
Νάκου* 
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του Θεόδωρου Καράογλου* 

Η 13η σύνταξη, τα 751 ευρώ ως
κατώτατος μισθός, το σκίσιμο των
μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρ-
θρο, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το
αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, η
προστασία της πρώτης κατοικίας, το
«κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»,
το περίφημο «πρόγραμμα της Θεσ-

σαλονίκης» ανήκουν πλέον  στο παρελθόν, διεκδικώντας
μια θέση στη λίστα των… ομορφότερων πολιτικών «πα-
ραμυθιών» που ειπώθηκαν ποτέ. Επιτρέψτε μου, ωστό-
σο, να πιστεύω ότι το δήθεν αυθόρμητο ξέσπασμα ειλι-
κρίνειας του Αλέξη Τσίπρα περί «αυταπατών», όταν πιέ-
στηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα συνειδητά ψέ-
ματα που είπε προκειμένου να κερδίσει την εξουσία,
ήταν καλά προσχεδιασμένο. Μου θύμισε το περίφημο
«mea culpa» του Ανδρέα Παπανδρέου στις 6 Ιουνίου του
1988, όταν ο τότε Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ αναγνώρισε ότι είχε κάνει λάθος, σε συζήτηση στη
Βουλή, έπειτα από πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρ-
νησης που είχε υποβάλλει η Ν.Δ.  Επί της ουσίας, με τη
λεκτική του «ντρίπλα», ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος
που έχει αναγάγει την πολιτική απάτη και το χονδροειδές

ψέμα σε «υψηλή τέχνη», επιχείρησε να δικαιολογήσει
την πολιτική του ευθυγράμμιση με το Κουαρτέτο, θέλον-
τας να απαλλαγεί από την ανάγκη να πει έστω και μια
«συγγνώμη» για την καταστροφή που προκάλεσε στη χώ-
ρα και τον διχασμό που επέφερε στην ελληνική κοινωνία
με τη ρητορική μίσους για «γερμανοτσολιάδες», «προσκυ-
νημένους», «τρόικες εσωτερικού» και «ντόπια αντίδρα-
ση».

Μόνο που ακόμα θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα, ως
αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να δηλώ-
νει ότι δεν πλήρωσε τον ΕΝΦΙΑ και να προτρέπει τον
κόσμο να πράξει το ίδιο. Όπως θυμάμαι και τα υπό-
λοιπα προεκλογικά «θα», «θα», «θα», που αποδείχθη-
καν προεκλογικές πλάνες, οι οποίες εκ του αποτελέ-
σματος κόστισαν ακριβά. Το αποδεικνύουν η αριστε-
ρή βαριά φορολογία που «τσακίζει» τη μεσαία τάξη
και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η αριστερή
ασφαληστ(ρ)ική «μεταρρύθμιση» και ο αριστερός
αυτόματος κόφτης σε μισθούς και συντάξεις. Οι δικές
τους «αυταπάτες» ευθύνονται για το γεγονός ότι σή-
μερα η Ελλάδα μπήκε σε ένα διαρκές μνημόνιο με
αντάλλαγμα ορισμένες αόριστες υποσχέσεις για το
χρέος. 

Οι δικές τους «αυταπάτες» ευθύνονται για το ότι η συγ-
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδωσε τα πάντα στους πιστω-
τές μας, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μερικά «εάν»
και «εφόσον». Οι δικές τους «αυταπάτες» εξοντώνουν
τους Έλληνες και υπονομεύουν κάθε αναπτυξιακή προ-
οπτική της ελληνικής οικονομίας. Και αν μη τι άλλο απο-
τελεί ακόμη μια «αυταπάτη» το Μέγαρο Μαξίμου να επι-
χειρεί να παρουσιάσει το μαύρο-άσπρο, ισχυριζόμενο
ότι «η αξιολόγηση κλείνει χωρίς πρόσθετα μέτρα» και
πως «καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία για την ελά-
φρυνση του χρέους». Η αδιαπραγμάτευτη αλήθεια είναι
μία. Το τέταρτο μνημόνιο που επιβαρύνει με νέα επώδυ-
να μέτρα τους Έλληνες είναι αποτέλεσμα της παταγώδους
αποτυχίας του Αλέξη Τσίπρα. Για αυτό και φέρει τη δική
του υπογραφή! Το μεγαλύτερο πολιτικό του έγκλημα εί-
ναι ότι υποθήκευσε το μέλλον των επόμενων γενεών
στην Ελλάδα χωρίς να εξασφαλίσει τίποτα, παρά μόνο
την απόλυτη μετατροπή του ελληνικού κράτους σε μια
αποικία φόρων.

ΥΓ: Ο καλύτερος υποκριτής είναι αυτός που παύει να
αντιλαμβάνεται την απάτη του. Αυτός που ψεύδεται με ει-
λικρίνεια…
*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής ΝΔ 
Β΄ Θεσσαλονίκης

-Γιατί χαί-
ρεται και χαμογελά 
ο κόσμος πατέρα;

-Γιατί, παιδί μου, ο Τσίπρας
έβγαλε το προσωπείο του

Αριστερού και φόρεσε τη…
γραβάτα των πιο σκληρών

μνημονίων που γνώ-
ρισε ο τόπος!

ΣΥΡΙΖΑϊκές αυταπάτες τέλος!



www.karfitsa.gr

Μέχρι τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είναι αποφασισμένος
να φτάσει ο Γιάννης Μπουτάρης, προκειμένου να καταφέρει την
εξαίρεση της πρώτης προβλήτας από τη σύμβαση παραχώρησης
του Λιμανιού Θεσσαλονίκης σε κάποιον επενδυτή. Ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης παρουσία όλων των αντιδημάρχων του και των
στελεχών της διοίκησης του δήμου απαρίθμησε τις ενέργειες
που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε σχετική ερώτη-
ση του karfitsa.gr εάν εμπιστεύεται την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ πως θα κάνει πράξη όσα του υποσχέθηκε
δήλωσε: «Έχω ελπίδα ότι θα κάνει αυτό που υποσχέθη-
κε. Όπως εξαίρεσε τη Δραπετσώνα, πιστεύω ότι θα κά-
νει το ίδιο και για εμάς». Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης οι φο-
ρείς της πόλης εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους (με
προϋπόθεση εξαιτίας αυτού του αιτήματος να μην «παγώ-
σει» η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης) να εξαιρεθεί η
πρώτη προβλήτα από τη την πώληση του δεύτερου μεγαλύτε-
ρου λιμανιού της χώρας. «Είμαστε υπέρ της παραχώρη-
σης του Λιμανιού. Αυτό σημαίνει ότι πωλούνται οι
μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε. σε κάποιον επενδυτή. Από την
πώληση αυτή εμας δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα που θα
δώσει ο επενδυτής. Μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις που θα
γίνουν και το κέρδος που θα έχει η πόλη, δηλαδή αυτά που
θα εισπράξει η πόλη. Το Λιμάνι δεν είναι ξένο σώμα προς
την Θεσσαλονίκη» σημείωσε ο Γιάννης Μπουτάρης. Ο δήμαρχος
Θεσσσλονίκης εξήγησε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν συναντή-
σεις με τον υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα για να παραχωρη-
θεί η πρώτη προβλήτα τον δήμο. Ο Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε
ότι ο υπουργός τάχθηκε υπέρ της παραχώρησης. «Το δεύτερο
πράγμα στο οποίο συμφωνήσαμε ήταν να δώσουμε ενοίκιο για τις

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται και τα χρήματα που θα  χά-
σει από την παραχώρηση η ΟΛΘ Α.Ε. και ο επενδυτής» συμπλή-
ρωσε. Ο Γιάννης Μπουτάρης μάλιστα άφησε ανοικτό το ενδεχό-

μενο ο δήμος Θεσσαλονίκης να προσανατολιστεί σε
δράσεις εντός της πρώτης προβλήτα που θα

αποφέρουν κέρδος, προκειμένου αυτή να
συντηρηθεί. Έκανε γνωστό επίσης πως

στελέχη του δήμου έχουν συναντηθεί με
εταιρία με αερόστατα, η οποία εξετάζει
το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί σε ση-
μείο της πρώτης προβλήτας και να
πραγματοποιεί... πτήσεις πάνω από τη
θάλασσα και με θέα την πόλη. Επίσης

σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διοίκη-
ση του δήμου Θεσσαλονίκης συμφωνήθη-

κε από την παραχώρηση να εξαιρεθεί το
κεντρικό κτίριο του Οργανισμού Λιμένος το
οποίο θα διατηρήσει η ΟΛΘ Α.Ε. για λόγους

ιστορικούς Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, η διοίκηση
του δήμου Θεσσαλονίκης έχει έρθει ήδη σε επαφή με δυο από τις
πέντε επενδυτικές εταιρίες που έδειξαν ενδιαφέρον για την αξιο-
ποίηση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι των
εταιριών κατέστησαν σαφές, σύμφωνα με τον κ. Μπουτάρη, πως
δεν ενδιαφέρονται για την πρώτη προβλήτα αλλά τους ενδιφέ-
ρουν τα σημεία της περιοχής για αποκλειστικά λιμενικές δραστη-
ριότητες. Σημειώνεται πως στη σχετική συνέντευξη τύπου έδω-
σαν το παρών όλοι οι αντιδήμαρχοι επειδή: «είναι ζήτημα ζωτι-
κής σημασίας και δίνουμε βαρύτητα σε αυτό ως διοίκηση» όπως
είπε o δήμαρχος

B. Στολάκης

«Στελέχη του δήμου
έχουν συναντηθεί με
εταιρία αερόστατων,
η οποία εξετάζει το

ενδεχόμενο να εγκα-
τασταθεί σε σημείο

της προβλήτας για...
πτήσεις»

Την πρώτη προβλήτα του Λιμανιού ζητά από 
τον Τσίπρα ο Μπουτάρης… «κατόπιν εορτής»
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«Δήμαρχος και κυβέρνηση ψα-
ρεύουν σε θολά νερά στο Θερμαϊκό!
Στην υπόθεση του Λιμανιού της
Θεσσαλονίκης, σε κάθε βήμα που
κάνουν κυβέρνηση και δήμος ρί-
χνουν όλο και περισσότερη ομίχλη
στο τοπίο, παρά ξεκαθαρίζουν την
κατάσταση. Όσο για τον δήμαρχο, ας
μη διεκδικεί το ρόλο του όψιμου
αγωνιστή. Η μόνη ουσιαστική πρά-
ξη διεκδίκησης ήταν η συζήτηση που
έγινε στη Βουλή». Αυτό υπογράμμισε
ο επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης «Εντάξει», Σταύρος Καλαφάτης,
ο οποίος, με την ιδιότητα του βου-
λευτή κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή.
Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε ο δήμαρχος ο κ.
Καλαφάτης υπογράμμισε ότι «το εν-
διαφέρον του δημάρχου έρχεται…
κατόπιν εορτής. Ακόμη κι αυτό το
όψιμο ενδιαφέρον του δημάρχου
διέπεται από τη φιλοσοφία του
«όπως λάχει». Είναι αλήθεια ότι μό-
λις σήμερα αποφάσισε ο δήμαρχος
να συσταθεί επιτροπή για να δει τι θα
κάνει τον Α’ Προβλήτα εάν και εφό-
σον παραχωρηθεί στο δήμο; Είναι
αλήθεια ότι οι μελλοντικές χρήσεις
που ονειρεύεται είναι –αυτήν τη
στιγμή- σχέδια επί χάρτου; Είναι
στις σκέψεις του δημάρχου η θέσπι-
ση αντιτίμου για την είσοδο στον Α
Προβλήτα είτε με την… αξιοποίηση
τηλεσκοπίων είτε χωρίς αυτήν»;

Η ΕΚΠΟΜΠΗ "ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ" ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 07:30

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ



του Γιώργου Ηλιάδη*

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που διαπράττονται αυτή
τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η αύξηση των άμεσων και
έμμεσων φόρων. Το υψηλό κόστος συντήρησης του δη-
μόσιου τομέα απαιτεί αύξηση των δημοσίων εσόδων κα-
θώς ακόμη και σήμερα, εν μέσω βαθειάς οικονομικής
κρίσης, παρατηρείται πρόσληψη νέων υπαλλήλων σε θέ-
σεις του δημοσίου, πολλές φορές μη παραγωγικές ή μη
αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά μόνο
για την εξυπηρέτηση της πολιτικής «πελατείας». Όλες οι
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών επέλεξαν την εύκολη
οδό της αύξησης των υφιστάμενων ή της επιβολής νέων
φόρων χωρίς να οργανώσουν μεθόδους διασφάλισης (ή
μη έχοντας εκ των πραγμάτων την δυνατότητα να το πρά-
ξουν) της είσπραξής τους. Αποτέλεσμα είναι να παρατη-
ρείται σήμερα μεγάλη υστέρηση εσόδων του δημοσίου με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΦΠΑ όπου υπάρχει
απόκλιση τουλάχιστον 30% (έναντι μέσου όρου στην ΕΕ
15%) πράγμα το οποίο οφείλεται αφενός στη μείωση της
κατανάλωσης και αφετέρου στην εισπραξιμότητα του φό-
ρου. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
έκταση της φοροδιαφυγής ΦΠΑ σε μια χώρα αποτελεί
συνάρτηση, μεταξύ άλλων, του ύψους του κύριου συντε-
λεστή και του ποσοστού ανεργίας. Καθώς είναι δεδομένη
η υψηλή φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι το
αποτέλεσμα της αύξησης των φόρων μάλλον δεν θα επι-
φέρει τα επιθυμητά δημοσιονομικά αποτελέσματα, αλλά
αντίθετα θα αυξήσει περαιτέρω τη φοροδιαφυγή και τα
βάρη θα τα επωμιστούν για μια ακόμη φορά οι συνεπείς
φορολογούμενοι. Επιπρόσθετα, οι αυξήσεις των έμμε-
σων φόρων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) εν-
τείνουν τις ήδη οξυμένες κοινωνικές ανισότητες. Εκτιμά-
ται ότι η αύξηση του φόρου εισοδήματος και  του ΦΠΑ θα
αποφέρουν μάλλον μείωση παρά αύξηση εσόδων. Η
ιστορία το έχει δείξει αντίστοιχα με την αύξηση των τε-
λών κυκλοφορίας καθώς και την αύξηση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, αλκοόλ και τσιγάρα.Ο
υπερβολικά υψηλός φόρος δεν είναι μόνο η χαρά του λα-

θρέμπορου, αλλά δελεάζει και τον καταναλωτή να απευ-
θυνθεί στο λαθρεμπόριο για να καλύψει τις ανάγκες του.
Επόμενο αποτέλεσμα η ύφεση της υγιούς οικονομίας και
η «τιμωρία» του τίμιου εμπόρου.

Πρόσφατα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βου-
λής στην τριμηνιαία έκθεσή του επισημαίνει ότι το
φοροκεντρικό μείγμα μέτρων που υιοθετεί η κυβέρ-
νηση για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση θα
έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Θα επιτείνει την ύφεση, θα «διώξει» από τη χώρα
επιχειρήσεις, θα αυξήσει τη φοροδιαφυγή και φορο-
αποφυγή, θα οδηγήσει σε «λουκέτα» και θα αυξήσει
την ανεργία. Η έκθεση παραδέχεται ότι «σε κάθε πε-
ρίπτωση, σε όρους διαθεσίμου εισοδήματος των νοι-
κοκυριών, η μεγάλη αύξηση της φορολογίας οδηγεί
στα ίδια αποτελέσματα με τη μείωση του ονομαστι-
κού εισοδήματος, με πολύ χειρότερες όμως μακροοι-
κονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις». 

Αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη της οικονο-
μίας η στοχευμένη μείωση των φορολογικών συντελε-
στών (ιδιαίτερα των πιο στρεβλωτικών σε κεφάλαιο και
εργασία) παράλληλα με τη μείωση των δημοσίων δαπα-
νών. Και επιβάλλεται η ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς
η πραγματική οικονομία είναι η μοναδική πηγή δημο-
σίων εσόδων.  Μια αναπτυξιακή δημοσιονομική πολιτι-
κή πρέπει να βασίζεται τουλάχιστον κατά 70% σε περικο-
πές δαπανών (με εξαίρεση τις επενδυτικές) και το πολύ
σε 30% αυξήσεις εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των
εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής).  Δη-
μοσιονομική πολιτική που βασίζεται κυρίως σε αυξήσεις
φόρων και μείωση των δημοσίων επενδύσεων είναι εύ-
κολα ανατρέψιμη και οδηγεί την οικονομία σε βαθύτερη
και ύφεση μεγαλύτερης διάρκειας. Η καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής πρέπει να είναι η
προτεραιότητα παρά η επιβολή υψηλότερων φορολογι-
κών επιβαρύνσεων. Στην Ελλάδα ο φορολογικός συντε-
λεστής για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σήμερα στο 29%

και οι φόροι που εισπράττονται αντιστοιχούν στο 1,33%
του ΑΕΠ. Ο μέσος συντελεστής στις χώρες του ΟΟΣΑ εί-
ναι 24,86% και οι εισπράξεις ανέρχονται σε 2,88% του
ΑΕΠ. Ως προς τη φορολογία φυσικών προσώπων, στην
Ελλάδα ο ανώτατος συντελεστής είναι 42% και τα φορο-
λογικά έσοδα φθάνουν στο 6,1% του ΑΕΠ. Στον ΟΟΣΑ ο
μέσος συντελεστής είναι 41,68%, τα αντίστοιχα έσοδα
όμως ανέρχονται σε 8,77% του ΑΕΠ. Το ίδιο φαινόμενο
παρατηρείται και στην περίπτωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών. Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εισφορές, συνο-
λικά για εργοδότη και εργαζόμενο, ανέρχονται σε
40,06% και οι εισπράξεις σε 10,42% του ΑΕΠ. Στη Γερ-
μανία, ο συνολικός συντελεστής είναι 39,81% τα έσοδα
όμως ανέρχονται σε 13,99% του ΑΕΠ.

Συμπέρασμα: Η υψηλή φορολογία στην Ελλάδα
έχει σαν αποτέλεσμα την εισροή λιγότερων εσόδων, ενώ
άλλες χώρες επιτυγχάνουν υψηλότερα αποτελέσματα
εφαρμόζοντας συντελεστές. Το μόνο που επιτυγχάνεται
στην Ελλάδα με τις συνεχείς φοροεπιδρομές είναι να
οδηγείται η οικονομία σε ακόμη βαθύτερη ύφεση, με
άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα του κράτους. 

Το χειρότερο είναι ότι η φιλοσοφία αυτή δεν δείχνει
να αλλάζει καθώς εφαρμόζονται υψηλοί φορολογικοί
συντελεστές και παράλληλα αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών. Αυτό που στην ουσία γίνεται τα τελευταία χρό-
νια είναι να επιβάλλονται όλο και υψηλότεροι φόροι,
χωρίς να συνεκτιμάται ο αντίκτυπος στην οικονομική
δραστηριότητα, αλλά και χωρίς να αλλάζει τίποτα σε έναν
δυσλειτουργικό και αναποτελεσματικό μηχανισμό φορο-
λογικής διοίκησης. Tέτοια πολιτική δεν οδηγεί σε κάποιο
θετικό αποτέλεσμα. Ο επιχειρηματικός κόσμος προτείνει
χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και
ΦΠΑ, χαμηλούς φόρους κατανάλωσης, χαμηλές ασφαλι-
στικές εισφορές για την ανάπτυξη της οικονομίας και την
αύξηση των εσόδων της Πολιτείας. 

*Ο κ. Ηλιάδης είναι α’ αντιπρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΑΝΘΟ-
ΕΚΘΕΣΗ της Διεθνούς Εκ-
θέσεως Θεσσαλονίκης που
συνδιοργανώνεται κάθε
χρόνο με τον Σύλλογο Αν-
θοπαραγωγών Νομού Θεσ-
σαλονίκης. Στις εγκαταστά-
σεις της ΔΕΘ όλοι οι Θεσ-
σαλονικείς έχουν την ευ-
καιρία να δουν τον υπέρο-

χο κόσμο των χρωμάτων της φύσης σε εντυπωσιακή
πραγματικά ποικιλία. Είναι μια ανάσα δροσιάς και πρα-
σίνου που δίνει την δυνατότητα να αγοράσει κανείς σε
πολύ χαμηλές τιμές λουλούδια και φυτά για τον κήπο και
το μπαλκόνι του. Η "πάλαι ποτέ" δημοφιλέστερη εκδήλω-
ση του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συγκέντρωνε χιλιάδες
Θεσσαλονικείς στο Πάρκο Σοφίας Βέμπο (απέναντι από
την ΕΡΤ 3) λόγω ασυμφωνίας με τη Διεύθυνση Πρασί-
νου, εδώ και πέντε χρόνια φιλοξενείται στις εγκαταστά-
σεις της ΔΕΘ και έχει αναδειχθεί με την υποστήριξη και
τη συμβολή του προέδρου της κ. Τάσου Τζήκα και του Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου κ. Κυριάκου Ποζρικίδη μια
σπουδαία διοργάνωση της πόλης.
ΤΑ "BANNERS" ΞΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΝ… Εκεί που όλοι
βλέπαμε ότι ξεριζώθηκε επιτέλους η ασυδοσία και η αυ-
θαιρεσία των παράνομων banners από τους κεντρικούς
δρόμους και την Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, ξαφ-

νικά "ξαναστήθηκε" το ...παιχνίδι και μάλιστα με τον πιο
τραγελαφικό τρόπο. Γέμισαν ξανά οι δρόμοι της πόλης
με banners που διαφημίζουν ένα Φεστιβάλ ...Ανακύκλω-
σης (!). Όσο κι αν είναι κοροϊδευτικό αυτό καθ' αυτό σαν
θέμα, η παρανομία της δημόσιας ρύπανσης να ξεκινά
πάλι μέσω μιας... ανακύκλωσης (!) γεγονός είναι ότι
προφανώς κάποιοι ανευθυνο-υπεύθυνοι έδωσαν άδεια
ανάρτησης αυτών των ακαλαίσθητων banners αδιαφο-
ρώντας και καταργώντας στην πράξη την σχετικά πρό-
σφατη αυστηρή απαγορευτική διάταξη του Νόμου, που
με τόσο κόπο και επί σειρά ετών προσπαθεί να εφαρμό-
σει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας
επιβάλλοντας τσουχτερά πρόστιμα προς κάθε κατεύθυν-
ση. Φαίνεται όμως, ότι ούτε οι ποινικές ευθύνες τρομά-
ζουν κάποιους, ούτε η αισθητική πρακτική τους άλλαξε
προς το καλύτερο. Συνεχίζουν να αναμασούν τρόπους
εύκολης επικοινωνίας, αδιαφορώντας για την παραβατι-
κότητά τους και για την ρύπανση που προκαλούν στην
ζωή μας. Άραγε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα επιβάλ-
λει το Νόμο ως οφείλει να κάνει ή θα προσπαθήσει να
"κουκουλώσει" το γεγονός;...      
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ... Τα φετινά "Βρα-
βεία Επιχειρείν" που απονέμονται κάθε χρόνο σε δύο
διακεκριμένες προσωπικότητες της χώρας που κατάγον-
ται από τη Θεσσαλονίκη απονέμει σε επίσημη τελετή την
προσεχή Τετάρτη 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο "Μεγάλη
Βρετανία" ο ιστορικός Σύλλογος Θεσσαλονικέων της

Αθήνας. Φέτος, θα δοθούν δύο βραβεία, το πρώτο στον
βιομήχανο κ. Παντελή Παντελιάδη (Μετρό ΑΕΒΕ, Ήπει-
ρος ΑΕ, Optima SA) και το δεύτερο στην εκδότρια του
περιοδικού σε Ελλάδα και Κύπρο "Business Woman" κ.
Δήμητρα Τοιχομίδου. Στην εκδήλωση που τελεί υπό
τηνν αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας - Θράκης,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου
Θεσσαλονίκης, κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών κ. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά με θέμα
"Σχέσεις Κράτους και Επιχειρηματικότητας, Ένα νέο
συμβόλαιο προς την Ανάπτυξη". Τα βραβεία Επιχειρείν
ύστερα από πρόσκληση της προέδρου κ. Εριέττας Χαμη-
λοθώρη - Καραγιάννη θα κάνουν ο πρόεδρος των "Ελλη-
νικών Εκδόσεων" (εφημερίδες "Παρασκήνιο" και "Καρ-
φίτσα") κ. Νίκος Καραμανλής και ο πρόεδρος του Ελλη-
νικού Κέντρου Επικοινωνίας κ. Ντίνος Κωστόπουλος.
ΤΟ 49ο ΡΑΛΛΥ ΤΗΣ ΔΕΘ προετοιμάζει πυρετωδώς για
τον Σεπτέμβριο η νέα Διοίκηση του ιστορικού Αυτοκινη-
τιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Θ.) σε συνεργασία
με τη Δ.Ε.Θ. HELEXPO και αναμένεται και πάλι να απο-
τελέσει μοναδικό μεγάλο γεγονός στο χώρο του αγωνι-
στικού αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσημος μεγά-
λος χορηγός για δεύτερη συνεχή χρονιά θα είναι η αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων BMW ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ A.E.
ύστερα από απόφαση του προέδρου της κ. Γιώργου Τρι-
καλιώτη με συνοδηγούς τις εφημερίδες "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ",
"ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ" και "ΚΑΡΦΙΤΣΑ".
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n
# Τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου συνολικά δύο

ατόμων για την κάλυψη αναγκών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Υπηρεσιών, ανακοίνωσε ο δήμος
Νεάπολης –Συκεών.  Αφορά στην
εκτέλεση του έργου: «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» συνολικής διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-
2016, και νέα σύμβαση εφόσον
συνεχισθεί το πρόγραμμα και για
όσο αυτό διαρκέσει. Οι θέσεις
αφορούν σε ΠΕ Ιατρός Παθολόγος
και ΠΕ Ιατρός Ενδοκρινολόγος. Οι
υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει
να είναι ηλικίας από 30 έως 65
ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση και να
την υποβάλουν με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών (Ελ.
Βενιζέλου 125 Νεάπολη).

n
Ψάχνουν… security για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα,
από την εταιρεία security NORTH STAR AE ζητούνται άτομα για

εργασία στο Μετρό. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας
εργασίας προσωπικού ασφαλείας. Αποστολή βιογραφικών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@northstarsa.gr. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310551070.

n
Στην πρόσληψη ενός εκτάκτου υπαλλήλου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών στην

ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών προτίθεται να προχωρήσουν
τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας & Προσχολικής αγωγής
στο δήμο Θέρμης. Η θέση αφορά στην κάλυψη άμεσων αναγκών για τη
λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αιτήσεις
μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του ΝΠΔΔ μέχρι τις
25/4/2016 από τις 08:00 έως τις 15:00 στο Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου.
Πληροφορίες στο τηλ. 2392330213-214-219.

n
Σαράντα προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία Ασύλου του
υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Το νέο προσωπικό θα

απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση των
δομών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων μετεγκατάστασης αιτούντων
διεθνή προστασία σε Κράτη Μέλη της ΕΕ. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 31 πτυχιούχοι
Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, 4 ΤΕ Πληροφορικής
(Hardware) και 5 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού). Πληροφορίες: 210-6988582,
210-6988583.

n
Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων, προωθεί και προβάλλει  τις προσπάθειες και τις καινοτόμες δράσεις των ελληνικών

φορέων και επιχειρήσεων, που στοχεύουν στην επέκταση των εξαγωγών της χώρας. Οι
εξωστρεφείς φορείς και επιχειρήσεις θα προσκληθούν να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση
Β8 του Υπουργείου Εξωτερικών τις προτάσεις τους, αλλά και τις ιδέες τους, με σκοπό την
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης, στο εξωτερικό. Στόχος
της πρωτοβουλίας είναι η διεύρυνση και ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων εξωστρεφών οικονομικών φορέων και η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης
νέων κυβερνητικών πολιτικών. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα αξιολογούνται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό την κοινοποίησή τους στους εξαγωγείς της χώρας,
μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΥΠΕΞ. Η δημοσίευση των προτάσεων - ιδεών δεν συνεπάγεται
και την υιοθέτηση τους από το Υπουργείο. Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο προγραμματισμό
του ΥΠΕΞ για την στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Ανοικτά έως τις
8:00 το βράδυ, το Σάββατο

14 Μαΐου 2016, θα είναι τα κατα-
στήματα της Θεσσαλονίκης με από-

φαση του Εμπορικού Συλλόγου. Εκείνη
την ημέρα οι επιχειρηματίες θα κάνουν

«ΕΚΡΗΞΗ ΤΙΜΩΝ» προκειμένου να προ-
σελκύσουν τους καταναλωτές.  Σύμφωνα με
το νόμο  κατά τη διενέργεια προσφορών θα
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά

και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων
και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης,
σε εμφανή σημεία του καταστήματα και

οπωσδήποτε στα σημεία που πω-
λούνται τα προσφερόμενα προ-

ϊόντα. 



n
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο

Σπίτι» για το έτος 2016.Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ∆ημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» αποφασίζουν ομόφωνα: Την υποβολή αιτήματος για
την πρόσληψη δυο ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου (Ι∆ΟΧ) διάρκειας έως δώδεκα μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για τις
ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της ∆Η.Κ.Ε.Κ-Ε. για
το έτος 2016. Οι αμοιβές θα είναι αποκλειστικά (100%) από χρηματοδότηση
Εθνικών Πόρων, συνολικής δαπάνης 35.816,40 ευρώ χρεώνοντας τον ΚΑ
02.10.60.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) με το ποσό των 27.794,88 ευρώ και
τον ΚΑ 02.10.60.03 (ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) με το ποσό των 8.021,52 ευρώ.
Πρόκειται για μία θέση ∆Ε Νοσηλευτών και μία θέση ∆Ε Οικογενειακών
Βοηθών 

n
Assistant F & B  Manager αναζητά το Porto Carras Grand Resort στη
Χαλκιδική. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον
αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax 2109955586. Τα
προαπαιτούμενα προσόντα είναι: πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στα
Τουριστικά Επαγγέλματα, πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες, γνώση
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ξενοδοχειακής αγοράς, εμπειρία στις
κοστολογήσεις, παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης -
συντήρησης των τροφίμων, εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών
Υγιεινής και Ασφάλειας, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και επικοινωνιακές και οργανωτικές
ικανότητες.

n
Εγκρίθηκαν και ξεκινάει η έκδοση προκηρύξεων για 12 προσλήψεις με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες

ανταποδοτικού χαρακτήρα στο δήμο Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Ειδικότερα το
Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τις προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε
ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες. Η πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009.

Βusiness Βορείων_Karfitsa
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Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα των βίντεο κλίπ των

υποψηφίων που έγιναν στο άγαλμα του Μεγάλου

Αλεξάνδρου.Τα ρούχα ήταν Hyper,το μακιγιάζ έκα-

νε η ΝANA ZERVA,το χτένισμα ο ΝESTOR YAN-

NAKISμε τα προϊόντα της FARCOM και τη φωτογρά-

φιση ο ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΙΟΣ.  

BACK STAGE ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2016
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Από την Μαρίνα Βλάχου

Η 20χρονη Βερόνικα Μερκούρη αναδείχτηκε μεγάλη νικήτρια στον δια-

γωνισμό ομορφιάς ΣΤΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2016, ενός λαμπερού θε-

σμού που αναβιώνει επί 36 χρόνια, με τη σφραγίδα του Κυριάκου Κερανό-

πουλου. Την οργάνωσή του είχαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΒΕΡΓΙΝΑ TV – S-

MILE & ΖΕΥΣ, ιδιοκτησίας Στέργιου Καλόγηρου.

Η φαντασμαγορική βραδιά έγινε στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο της

Δ.Ε.Θ. στη Θεσ/νίκη, με συμμετοχή 16 πανέμορφων φιναλίστ.

Περίπου 1.000 άτομα παρακολούθησαν τον διαγωνισμό. Grand Sponsor:

Super market ΜΑΣΟΥΤΗΣ και παγωτά ΝΙRNVANA

• Τα χτενίσματα επιμελήθηκε ο ΝΕΣΤΩΡ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ με καλλυντικά της

εταιρείας FARCOM.
• Μακιγιάζ η Νανά Ζέρβα.
• Τα μαγιώ ήταν της SILK DREAM.

• Δημιουργίες της εταιρείας PARIZIANISTA.GR

• Αθλητικά BODY MOVE ATHLETICS

• Κοσμηματα  GEMS & PEARLS

ΣΤΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

- ΘΡΑΚΗ 2016

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ -ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ-ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑΣ

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ-
ΛΙΝΑ ΤΟΥΦΕΞΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

BODYMOVE

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΜΠΙΔΟΥ-
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΙΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΠΕΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ-ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΕΖΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-
ΒΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥ-ΖΕΡΒΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ-
ΕΛΕΝΑ ΤΙΤΑΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕ ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-
ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ

ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
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ΔΥΝΑΜΙΚΑ...

10 χρόνια «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»

10 χρόνια έντιμος αγώνας για  
10 χρόνια «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»… 10 χρόνια γεμάτα ειδή-

σεις και αποκαλύψεις που έρχονται στο προσκήνιο της
ενημέρωσης και προσφέρουν στον αναγνώστη αυτό που
πραγματικά ζητά από την έντιμη δημοσιογραφία.
των Αλεξάνδρας Κατσαμπίρη και Αναστάση Δαφνή

Στα γραφεία του Ομίλου NK Media Group, ο πρόεδρος
του ομίλου και εκδότης της εφημερίδας «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»,
κ. Νίκος Καραμανλής, υποδέχτηκε τους εκλεκτούς καλε-
σμένους και φίλους του για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα 10
χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας. Πολιτικοί, δημοσιο-
γράφοι, άνθρωποι που εκπροσωπούν τον χώρο της Δι-
καιοσύνης και κόσμος της ελληνικής σόουμπιζ έδωσαν το
«παρών» για να ευχηθούν στον πρόεδρο και φίλο τους και
στους υπόλοιπους συνεργάτες. Ο κ. Καραμανλής, μιλών-
τας στα τηλεοπτικά συνεργεία που παρευρέθηκαν στον
χώρο, δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη γιορτή για εμένα και για
τους συνεργάτες μου, αλλά και για την οικογένειά μου βε-
βαίως, γιατί πριν από 10 χρόνια ήταν ένα όνειρο που ξεκι-
νήσαμε και πραγματικά δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει. Ευ-

τυχώς, δείχνουμε ότι τα καταφέρνουμε. Δείχνουμε ότι αν-
τέξαμε και δείχνουμε ότι πραγματικά η αγάπη του κόσμου
είναι πολύ σημαντική για εμάς, όπως και η συμπαράστασή
του, και πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει δύναμη για να
μπορούμε να συνεχίσουμε. Οι δυσκολίες πολλές… Ξέρετε
πώς είναι τα μίντια στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει στο σύνολο η χώρα μας, άρα
μοιραία και ο κλάδος μας έχει τα δικά του προβλήματα και,
ως εκ τούτου, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
Ωστόσο, πρέπει να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους συ-
νεργάτες –όλους όσοι πέρασαν από το “ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ”
όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που αγάπη-
σαν και είδαν με πολύ μεράκι όλη αυτή την προσπάθεια–
και ειλικρινά σας λέω ότι αυτή η προσπάθεια δεν περίμενα
ότι θα έφτανε εδώ που έφτασε. Πιστεύω, πάλι με τη δύνα-
μη του Θεού και με τη δύναμη των ανθρώπων που μας δια-
βάζουν κάθε Σάββατο αλλά και με τους φίλους και υποστη-
ρικτές της εφημερίδας και τους αναγνώστες μας, ότι θα μας
δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρό-

νια». Στο πλευρό του κ. Νίκου Καραμανλή βρισκόταν η γυ-
ναίκα του, Χρύσα, και ο μονάκριβος γιος τους, Γιώργος,
ενώ παρευρέθηκαν σπουδαία ονόματα του πολιτικού, δη-
μοσιογραφικού, επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κό-
σμου, όπως ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδω-
νις Γεωργιάδης, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, βουλευτής
Γιάννης Πλακιωτάκης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Νίκος Νικολόπου-
λος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο
Γεράσιμος Γιακουμάτος με την κόρη του, Ζωή, ο πρόεδρος
της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, η Κατερίνα Παπα-
κώστα, ο Θανάσης Πλεύρης, το πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Μίχα-
λος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης Διονύσης
Χιόνης, ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο Ευάγγελος Αντώνα-
ρος, ο πρώην δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος,
οι δήμαρχοι Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, Κηφι-
σιάς Γιώργος Θωμάκος και Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου,
ο ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ο Πάνος Σόμπο-
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Ο Νίκος Καραμανλής με τον γιο του Γιώργο

Ο Εκδότης της εφημερίδας Παρασκήνιο Νικόλαος Καραμανλής με
την σύζυγό του Χρύσα και τον γιό του Γιώργο Καραμανλή 

Ο εκδότης, με τον
Κωνσταντίνο Σκρέκα Ζέττα Μακρή Κώστας Μίχαλος Ιωάννης Κεφαλογιάννης Ιωάννης Πλακιωτάκης 

Άδωνης Γεωργιάδης Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου Θανάσης Θεοχαρόπουλος Πάνος Σόμπολος Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος με την κόρη του Ζωή



_Karfitsa

αξιόπιστη ενημέρωση

Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτούς καλεσμένους και φίλους, που βρέθηκαν όλοι μαζί για να γιορτάσουν μία
δεκαετία γεμάτη ειδήσεις, όπως μόνο η εφημερίδα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» ξέρει να προσφέρει στο κοινό της.

λος, η Νατάσα Ράγιου, η Μάγδα Τσέγκου, η Έμυ Λιβανίου,
ο τραγουδιστής Νίκος Ζωιδάκης, ο Κωνσταντίνος Καζάκος
και πολλοί άλλοι. 

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν: Σωτήρης Αναστα-
σιάδης (ΕΛΠΕ), Νικολά Ανδρέου (επιχειρηματίας), Μα-
ρία Αντωνίου (βουλευτής ΝΔ), Βασίλης Αποστολόπουλος
(διευθυντής Ιατρικού Κέντρου), Άννα-Μισέλ Ασημακο-
πούλου (βουλευτής), Λεωνίδας Ασματόγλου (επιχειρημα-
τίας), Γιώργος Αυτιάς (δημοσιογράφος), Εύη Βατίδου
(πρώην μοντέλο), Αλέξανδρος Βέλλιος (δημοσιογράφος),
Γιώργος Βλάχος (βουλευτής), Χριστίνα Βουρνά (ΕΛΠΕ),
Φίλιππος Βρυώνης (ιδιοκτήτης καναλιού «Ε»), Βασίλης
Γιόγιακας (βουλευτής), Μανώλης Γκίκας (πρώην τραπεζι-
κός), Άρια Δαμουλάκη (παρουσιάστρια), Γιάννης Δαρα-
βίγκας (δημοσιογράφος),  Σπύρος Δούφλης (οικονομικός
διευθυντής «ΕΥΡΩΠΗ»), Φιλουμένα Ζλατάνου (ΕΛΠΕ),
Νίκος Ζωιδάκης (τραγουδιστής), Γιώργος Θωμάκος (δή-
μαρχος Κηφισιάς), Γιάννης Καζανίδης (PR manager),
Γιώργος Καλλιακμάνης (πρόεδρος Ένωσης αστυνομι-

κών), Αχιλλέας Καραγιάννης (ιατρός), Θόδωρος Καράο-
γλου (πρώην υπουργός), Νίκος Καραχάλιος (επικοινω-
νιολόγος), Μαρία Καρούνου (εφοριακός), Κώστας Κατσα-
φάδος (βουλευτής), Χρήστος Κέλλας (βουλευτής), Κώστας
Κιλτίδης (πρώην βουλευτής), Αλέκος Κόκκαλης (επιχει-
ρηματίας), Ανδρέας Κονδύλης (δήμαρχος Αλίμου), Τζόρ-
τζια Κοντράρου (δημοσιογράφος), Τζίμμυς Κορίνης (συγ-
γραφέας), Γιάννης Κορωναίος (ΕΛΠΕ), Γιώργος Κουτού-
λιας (ιδιοκτήτης πρακτορείου μοντέλων), Γιώργος Λεμπέ-
σης (τραγουδιστής), Δημήτρης Λιντζέρης (πρώην βουλευ-
τής), Ζέτα Μακρή (πρώην βουλευτής), Δημήτρης Μαρα-
βέλιας, Μανώλης Μαυρομάτης (πρώην ευρωβουλευτής),
Νίκος Μελετίου (δήμαρχος Ασπροπύργου), Τάσος Μπιρ-
σίμ (σκηνοθέτης), Χρήστος Μπουκώρος (βουλευτής), Χα-
ρά Ξανθή (παρουσιάστρια), Βασίλειος Οικονόμου (βου-
λευτής), Μιχάλης Παπαδόπουλος (πρώην βουλευτής),
Νίκος Παπαδόπουλος (πρόεδρος «ΕΥΡΩΠΗ»), Θανάσης
Παπαμιχαήλ, Χρήστος Παππούς (δήμαρχος Λιοσίων),
Ανδρέας Πάτσης, Γιάννης Ράζος (επικοινωνιολόγος), Δη-

μήτρης Ρηγόπουλος, Τάκης Σκανδαλάκης, Κωνσταντίνος
Σκρέκας (βουλευτής), Ρία Στεργιοπούλου (επιχειρημα-
τίας), Δημήτρης Στεργίου (δήμαρχος Πεντέλης), Χριστό-
δουλος Στεφανάδης (ιατρός), Κώστας Σχίζας, Ηλίας Τζα-
φέρης, Λουκάς Τουρπέτας, Γιώργος Τσούκαλης (ιδιωτι-
κός ερευνητής), Σωτήρης Φέλιος (δικηγόρος), Κλέλια Χα-
ρίση, Μιχάλης Χριστάκης (γ.γ. Δήμου Διόνυσου), Γιώρ-
γος Ψαρόπουλος (σκιτσογράφος), Ευρυδίκη Σφακιανάκη
(δημοσιογράφος), Νίκος Πηρούνιας (δημοσιογράφος-
επιχειρηματίας).

Φανερά συγκινημένος ο κ. Νίκος Καραμανλής «έσβη-
σε» τα κεράκια της τούρτας της εφημερίδας μαζί με τον γιο
του και όλοι μαζί ευχήθηκαν στον ίδιο και στο «ΠΑΡΑ-
ΣΚΗΝΙΟ» να συνεχίσουν την πορεία τους και να βρίσκον-
ται στη θέση που τους αξίζει.

Το «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι από
τον πολιτικό, επιχειρηματικό, πολιτιστικό και δημοσιο-
γραφικό κόσμο της χώρας μας μάς έκαναν την τιμή και πα-
ρευρέθηκαν στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια «ζωής» του.

Θεόδωρος Καράογλου
Νίκος Καραμανλής, Αργύρης
Ντινόπουλος, Πέρης Χαλάτσης Νίκος Καραχάλιος Βασίλης Οικονόμου

Νίκος και Χρύσα Καραμανλή, Ανδρέας
Λοβέρδος, Λιντζέρης Δημήτρης

Βασίλης Μιχαλολιάκος, Βαγγέλης Αντώναρος
Νίκος Καραμανλής, Γιώργος
Αυτιάς, Νίκος Νικολόπουλος

Φώτης Σιούμπουρας, Κατερίνα Παπακώστα,
Χρήστος Κέλλας, Κωνσταντίνος Σκρέκας,

Λιντζέρης Δημήτρης,
Νατάσα Ράγιου

Ν. Ράγιου, Γ. Τσούκαλης με τη σύζυγό του,
Γιώργος Καλλιακμάνης

Ο συγγραφέας Τζίμυς Κορίνης κατά την διάρκεια
της παρουσίασης του περιοδικού «ΜΑΣΚΑ»

Νίκος Νικολόπουλος,
Φίλιππoς Βρυώνης, Κώστας Μίχαλος

Ο Χρήστος Κέλλας με τον Θάνασης Πλεύρης Ν. Καραμανλής, Χαρά Ξάνθη Κώστας Κιλτίδης Γιώργος Λεμπέσης
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Μανώλης Μαυρομάτης



Διαθέτει νέας γενιάς κινητήρα BOOSTERJET
αλλά και ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS

Την περασμένη Κυριακή 8 Μαΐου, η Suzuki λάνσαρε
στην ελληνική αγορά το νέο Baleno. Βασισμένο στην
πλατφόρμα νέας γενιάς με κινητήρα BOOSTERJET, αλλά
και στο ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS. Για πρώτη φορά το
Baleno λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 2015, στην Ιν-
δία. Εκεί κατασκευάζεται από τη Maruti Suzuki. 

Στο νέο Baleno καθιερώθηκαν τρεις νέες τεχνολογίες
που εξελίχθηκαν από τη Suzuki, για καλύτερη οδηγική
απόδοση και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Είναι: 
• H νέα γενιάς πλατφόρμα
• Το νέο ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS 
• Το υψηλής απόδοσης turbo κινητήρα άμεσου ψεκα-

σμού BOOSTERJET 
Το νέο Baleno βασίζεται σε ένα συμπαγές αμάξωμα, με

ευρύχωρο εσωτερικό. Οι γραμμές του είναι έντονες, αλλά
όχι και τόσο «εκφραστικές», όπως επιμένουν οι Ιάπωνες.

Ο πίνακας οργάνων παίρνει στοιχεία από το «liquid
flow». Η καμπίνα στο εσωτερικό είναι αρκετά καλή με
πολλά πλαστικά στοιχεία, σήμα κατατεθέν της ιαπωνικής
αντίληψης. Μπροστά ο οδηγός έχει αρκετές τεχνολογικές
καινοτομίες, με την απαραίτητη πληροφόρηση. Η μεγάλη
έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων
απεικονίζει στοιχεία, όπως την αναπτυσσόμενη δύναμη
G, την κατανάλωση καυσίμου και την αποδιδόμενη δύνα-
μη και ροπή του κινητήρα. 

Το σύστημα πλοήγησης παρέχει σύνδεση με Smart-
phones (Smartphone Linkage Display Audio) και διαθέ-
τει μια μεγάλη οθόνη αφής 7 ιντσών, που χρησιμοποιεί-
ται και για την απεικόνιση της εικόνας από την κάμερα
οπισθοπορείας. 

Η κεντρική οθόνη, επίσης, υποστηρίζει το Apple
CarPlay, τον εύκολο και ασφαλέστερο στη χρήση τρόπο
σύνδεσης iPhone με το Baleno. 

Ανάμεσα στις δύο σειρές καθισμάτων υπάρχει από-
σταση 805 mm, ενώ ο χώρος αποσκευών των 355 λί-
τρων.

Στην παρουσίαση που έγινε στην περιοχή της Βάρκι-
ζας υπήρχαν δύο είδη Baleno. Το πρώτο ήταν με τον κινη-
τήρα 1.0 BOOSTERJET. Πρόκειται για έναν καινούργιο
υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα με τεχνολογία άμεσου
ψεκασμού, που αποδίδει υψηλές τιμές ροπής. Οι εκπομ-

πές CO2 είναι χαμηλές (103g/km). Μετά το Vitara S, το
νέο Baleno είναι το δεύτερο μοντέλο που λανσάρεται χρη-
σιμοποιώντας την τεχνολογία κινητήρων BOOSTERJET.
Το Baleno «φοράει» έναν χιλιάρι, άμεσου ψεκασμού
υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα (DITC) απόδοσης 112
ίππων. Αυτός ο νέος κινητήρας έχει συμπαγείς διαστάσεις
και προσφέρει 170 Nm ροπής μόλις από τις 2.000 έως τις
3.500 rpm. 

Το δεύτερο Baleno «φοράει» επίσης έναν νέο 1.2 DU-
ALJET, βενζινοκινητήρα με τεχνολογία dual-injection.
Αποδίδει 90 ίππους (δηλαδή 22 ίππους λιγότερους από
το «αδελφάκι» του). Οι εκπομπές CO2 για τον 1.2 DUAL-
JET είναι μόλις 98 g/km. Εδώ υπάρχει μια καινοτομία με
το «ήπιο» υβριδικό σύστημα SHVS, που δημιούργησε η
Suzuki. Χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννή-
τρια (ISG - Integrated Starter Generator) για την υποβοή-
θηση του κινητήρα κατά την επιτάχυνση και την παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Σίγουρα
δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει. Απεναντίας, δεν έχει κα-
μιά σχέση με τα υβριδικά αυτοκίνητα της Toyota, που εξα-
κολουθούν να βρίσκονται πολύ μπροστά σε τεχνολογία.

Στο νέο Baleno, οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι μόλις
93 g/km και η κατανάλωση καυσίμου μόλις 4 λίτρα στα
100 χιλιόμετρα. Αυτή η τιμή προέρχεται από τις εργοστα-
σιακές μετρήσεις. Και τα δύο αυτοκίνητα που οδηγήσαμε
είχαν 5άρι σασμάν. Οι τιμές ξεκινούν: για το Baleno με κι-
νητήρα 1.2 cc (90 din) από 13.660 ευρώ (τιμή απόσυρ-
σης 11.340) και για το Baleno με κινητήρα 1.0 GL (112
din) από 15.080 ευρώ (τιμή απόσυρσης 12.660 ευρώ).

Karfitsa_#AUTO
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AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

H επιστροφή του Suzuki BALENO

Οι δύο μεγάλες 
εκπλήξεις του SEAJETS
RALLY «ACROPOLIS»
Ο αγώνας τα
είχε όλα. Και
σκόνη και
βροχή.
Κλαταρίσματα,
εξόδους,
πίκρες και
χαρές. Ο
κόσμος έδωσε
και πάλι το
«παρών». Τα βουνά γέμισαν ζωή. Μόνο που σε
καμιά περίπτωση αυτό που ξέραμε ως εθνικός μας
αγώνας δεν θύμιζε αυτό που τόσα χρόνια βιώναμε.
Θα έχουμε να πούμε πολλά γι’ αυτό, αλλά δεν είναι
της ώρας. Τα προγνωστικά που ήθελαν τον Πολωνό
Kajetan Kajetanowicz και τον Λευκορώσο Alexey
Lukyanuk να κάνουν το 1-2 με τα Ford Fiesta R5
δεν επαληθεύθηκαν. Αντίθετα, είχαμε δύο
σημαντικές αποκαλύψεις. Το ταλέντο του 21χρονου
Λετονού Ralfs Sirmacis, που είναι και ο νεότερος
νικητής στην ιστορία του αγώνα, και την καλή
στρατηγική του «δικού» μας αγωνιζόμενου, του
Λάμπρου Αθανάσουλα, που κατάφερε να ανέβει στο
δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε
καλά για το μεγάλο φαβορί, τον Πολωνό Kajetan
Kajetanowicz. Διάλεξε να μην ξεκινήσει πρώτος, για
να μην «ανοίγει» τον δρόμο και καταπονεί το
αυτοκίνητό του.  Ήταν λάθος του. Και δεν έφτανε
μόνο αυτό. Έκανε και δεύτερο λάθος την πρώτη
ημέρα στην πρώτη ειδική, τη Γραβιά. Τουμπάρισε σε
σημείο όπου δεν υπήρχαν θεατές για να τον
βοηθήσουν και έφαγε «καπέλο» 14 λεπτά. 
Ο  Λευκορώσος Alexey Lukyanuk, που τέθηκε
επικεφαλής, ήταν άτυχος τη δεύτερη ημέρα, όταν
χτύπησε την ανάρτηση και βγήκε από το παιχνίδι
της διεκδίκησης της νίκης.
Από την άλλη πλευρά, ο Sirmacis, στην πρώτη του
εμφάνιση με αυτοκίνητο προδιαγραφών R5,
κινήθηκε γρήγορα με το Skoda Fabia και, παρά το
νεαρό της ηλικίας του, έδειξε ωριμότητα και
ψυχραιμία. Ο Λάμπρος Αθανάσουλας, ενώ είχε
απόσταση ασφαλείας από τον τρίτο νικητή, λίγο
έλειψε να χάσει στην τελευταία ειδική. Ο Έλληνας
οδηγός έχασε αρκετό χρόνο κινούμενος στη σκόνη
του Ranga για 8 χιλιόμετρα. Τελικά, ανέβηκε στο
δεύτερο σκαλί, έχοντας μόνο 0,1 δλ. διαφορά από
τον τρίτο Jaromir Tarabus. Στην τελετή τερματισμού
παρόντες ήταν και εκπρόσωποι των χορηγών του
αγώνα. Ανάμεσά τους ο ιδρυτής της SEAJETS,
Μάριος Ηλιόπουλος, που –όπως και πέρυσι–
απένειμε στους τρεις πρώτους νικητές επιταγές
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων συνολικής αξίας 600.000
ευρώ. 

Σήμερα τα δοκιμαστικά και
αύριο η ανάβαση Κύμης
Σήμερα, Σάββατο 14, και αύριο, Κυριακή 15
Μαΐου, θα γίνει η 3η ανάβαση του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος 2016. Τη διοργάνωση έχει
αναλάβει η START LINE – υπό την αιγίδα του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Η ανάβαση με τις 52
στροφές θα προσελκύσει αρκετό κόσμο στην
ανοιξιάτικη Κύμη.  Για πρώτη φορά, η ανάβαση
Κύμης αποκτά χορηγό ονόματος, που δεν είναι
άλλος από την εταιρεία που είναι πάντα κοντά
στους αγώνες, τη SEAJETS. Ο δήμος θα
φιλοξενήσει σήμερα τους οδηγούς σε δίκλινα
δωμάτια. Επίσης, χορηγοί του αγώνα είναι η
εταιρία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ, η GandOil και η εμπορία
αυτοκινήτων KATSINIS EVIA.

Ο Αμερικανός Ken Block και ο Νορβηγός An-
dreas Bakkerud έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε κά-
θε αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούν. Και οι δύο
κάθισαν στα μπάκετ των Ford Focus RS RX και πή-
ραν μέρος στον πρώτο αγώνα της σεζόν, στο Bomp-
iso Rallycross της Πορτογαλίας, που έγινε στην πα-
νέμορφη πόλη Moνταλέγκρε. Με φόντο τους λό-
φους της περιοχής Βίλα, οι θεατές απόλαυσαν τα
αγωνιστικά με τους κινητήρες που «βάζουν φωτιά»
στο πέρασμά τους. Το νέο Ford Focus RS RX 600 ίπ-
πων, που έχει επιτάχυνση 0-100  x.α.ω. σε λιγότερο

από δύο δευτερόλεπτα, έκανε το ντεμπούτο του στο
Rallycross στην Πορτογαλία. Με σύστημα τετρακί-
νησης και επιτάχυνση 0-100 χ.α.ω. κάτω από δύο
δευτερόλεπτα, τα Focus RS RX κινήθηκαν σε ορια-
κούς ρυθμούς. Η εξέλιξη του Focus RS RX είναι προ-
ϊόν παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ της Ford Per-
formance, της ομάδας Hoonigan Racing του Block
και της M-Sport, με έδρα τη Βρετανία. Τα αυτοκίνητα
χρειάζονται τέλεια οργάνωση και άριστους πιλό-
τους. Οι δύο «θεοί» είναι ο Αμερικανός Ken Block
και ο Νορβηγός Andreas Bakkerud.

Οδηγώντας στο όριο με 600 ίππους
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Το πρώτο παιδικό βιβλίο του Θάνου Κόσυβα, «Βούλα, η
μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν είχε βούλες» παρουσιάστη-
κε από τις εκδόσεις Αλέξανδρος, στο βιβλιοπωλείο Νέ-
στωρ στην Κατερίνη, με τη στήριξη της Ένωσης Συγγραφέ-
ων. Για το βιβλίο μίλησαν η νηπιαγωγός-μουσικοπαιδα-
γωγός Λένα Αποστολίδου, που είναι και ιδιοκτήτρια του
Παιδικού Σταθμού "Καλημέρα Ζωή, για τον παιδαγωγικό
χαρακτήρα του βιβλίου και ο συγγραφέας.  Τα παιδιά είχαν
ζωγραφίσει τους ήρωες του παραμυθιού και έδωσαν μια
ξεχωριστή νότα στην όλη εκδήλωση. Η ηθοποιός Έλενα
Παλάσκα, με το θεατρικό της παιχνίδι και την όμορφη αφή-
γησή της, μας μετέφερε μέσα στο παραμύθι και έδωσε χαρά
στα πρόσωπα και στις ψυχές των παιδιών και οι μουσικοί
Δημήτρης Παρθενίδης και Λένα Καραγιαννίδου, στην κι-
θάρα και το ακορντεόν αντίστοιχα, έντυσαν και ομόρφυναν
την εκδήλωση με τις υπέροχες μουσικές και τους αυτοσχε-
διασμούς τους. Ο συγγραφέας ανέφερε σχετικά: «Η χαρά
μου είναι πολύ μεγάλη γιατί κρατώ στα χέρια μου το πρώτο
μου παιδικό βιβλίο, «Βούλα, η μικρή καμηλοπάρδαλη που
δεν είχε βούλες» σε δική μου εικονογράφηση, από τις εκ-
δόσεις Αλέξανδρος. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
Γράφοντάς το και εικονογραφώντας το δε φανταζόμουν πο-
τέ την κατάληξη που θα έχει, να το δω δηλαδή εκτυπωμένο
σε μια τόσο καλαίσθητη έκδοση, όπως μας έχουν συνηθί-
σει οι εκδόσεις Αλέξανδρος, με σκληρό εξώφυλλο και πα-
νέμορφα χρώματα. Και όλα αυτά χάρη στις εκδόσεις Αλέ-
ξανδρος που μια τυχαία συγκυρία μας έφεραν κοντά. Θέλω
να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή των εκδόσεων Αλέ-
ξανδρος, κ. Νικόλαο Τσακνάκη για την εμπιστοσύνη που
έδειξε στο πρόσωπο μου και στο βιβλίο μου και ελπίζω να
φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του.»  
Φιλία, διαφορετικότητα και αυτοπεποίθηση…

«Η μικρή καμηλοπάρδαλη Βούλα γεννήθηκε χω-
ρίς βούλες, δηλαδή χωρίς εκείνα τα καφέ στίγματα
που έχουν όλες οι καμηλοπαρδάλεις. Δυστυχώς δεν
είχε αδερφάκια ούτε και φίλους γιατί ήταν διαφορετι-
κή απ' τα άλλα καμηλοπαρδαλάκια και δεν την έκα-
ναν παρέα. Η γνωριμία και η φιλία της όμως με τη
Ρούλα, τη μικρή ζέβρα, που ήταν κι αυτή διαφορετική
γιατί είχε ροζ ρίγες αντί για μαύρες που έχουν οι άλλες
ζέβρες, και η επίσκεψη τους στο σοφό μπούφο θα αλ-
λάξουν τα πράγματα και θα τη γεμίσουν αυτοπεποί-
θηση». Ο συγγραφέας ανάφερε σχετικά για το βιβλίο: «Αυ-

τό που προσπάθησα να κάνω με αυτό το παιδικό βι-
βλίο, έχει σαν σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει τα παιδιά για θέματα καταπολέμησης των
διακρίσεων, ρατσισμού, σεβασμού της διαφορετικό-
τητας και προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους,
ώστε να εξοικειωθούν με τέτοιες έννοιες και να γα-
λουχηθεί μια νέα γενιά με αυτές τις αξίες. Προς αυτήν
την κατεύθυνση πρέπει να  πορευτούν οι γονείς και το
σχολείο φυσικά. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι γο-
νείς είναι να μιλάνε στα παιδιά τους. Να τα διδάξουν
να αγαπούν το διαφορετικό και να το δέχονται. Δείξτε
τους, πείτε τους και πιστέψτε το κι εσείς, οι γονείς και
οι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά να τα αγαπάτε για αυτό
ακριβώς που είναι. Όχι γι αυτό που θα θέλατε να είναι
ή να γίνουν ή να νομίζει ο κόσμος ότι είναι. Τα παιδιά
να νιώθουν την αποδοχή, να σέβονται τον εαυτό τους
και τους άλλους, για να αλλάξουν τον κόσμο προς το
καλύτερο.» «Αυτό που έχει σημασία είναι να μας αγα-
πάνε και να μας υπολογίζουν γι’ αυτό που είμαστε,
για τη διαφορετικότητά μας. Αλλά, για να γίνει αυτό,
πρέπει πρώτα να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι.  Πρέπει
πρώτα να πιστέψουμε εμείς στον εαυτό μας… Γιατί ο
καθένας μας, έτσι κι αλλιώς, είναι από μόνος του δια-
φορετικός!»
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«Βούλα, η μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν είχε βούλες» 

Ποιος είναι ο συγγραφέας

Γεννήθηκε το 1972 στην Καρίτσα Πιερίας, σπούδασε και ασχολείται με τη γραφιστική. Το 2011

κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο  «Σ' ελλειπτική τροχιά» από τις εκδόσεις

Μάτι.  Το 2014 ακολουθεί η δεύτερη ποιητική του συλλογή «Μεσημβρινοί» από τις εκδόσεις (po-

ema) Πολλά ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα λογοτεχνικά - έντυπα και ηλεκτρονικά

- περιοδικά. Ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από το συνθέτη Χαράλαμπο Ναβροζίδη. Είναι

ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας, Έφορος Λογοτεχνίας και Εικαστικών Τεχνών

του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου και μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τε-

χνών Πιερίας. Ως γραφίστας ασχολείται με εμπορικές αλλά και καλλιτεχνικές δημιουργίες.  Επι-

μελήθηκε ο ίδιος το καλλιτεχνικό μέρος της έκδοσης των δύο ποιητικών συλλογών του, για την

πρώτη ποιητική συλλογή βραβεύθηκε από το λογοτεχνικό περιοδικό «Κελαινώ» (2011-2012).

Έχει βραβευθεί επίσης για το ποιητικό του έργο από Συλλόγους και Ενώσεις Λογοτεχνών και έχει

λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις εικαστικών ως γραφίστας με ψηφιακό κολάζ (digital

art). Ασχολείται με την εικονογράφηση, σελιδοποίηση βιβλίων και σχεδίαση εξωφύλλων, την

καλλιτεχνική επιμέλεια ημερολογίων, περιοδικών, σχολικών εφημερίδων και άλλων  εντύπων.

“Θέλω
να ευχαριστήσω

θερμά τον διευθυντή
των εκδόσεων ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ, Νικόλαο Τσακνάκη
για την εμπιστοσύνη που
έδειξε στο πρόσωπο μου

και στο βιβλίο μου”
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“ΒΕΡΟΝΙΚΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ”

Λατρεύει την μόδα και τον φωτογραφικό φακό. Κορυφαίο μοντέλο
από την Ρωσία με Έλληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα.
Η Βερόνικα μένει μόνιμα Θεσσαλονίκη από πολύ μικρή ηλικία.
Ασχολείται με τον χορό, τον αθλητισμό και έκανε το χόμπι της επάγ-
γελμα. Μονοπωλεί τα φλας των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των
σχεδιαστών μόδας στα FASHION SHOW  που λαμβάνει μέρος.

Μαγιω: SILK DREAM
Φόρεμα: PARIZIANISTA
Κόσμημα: GEMS & PEARLS
Μακιγιάζ: NANA ZERVA
Μαλλιά: NESTOR YΙANNAKIS
Φωτογράφος: ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΙΟΣ 
Επιμέλεια: EUROPEAN EVENT

Λατρεύει την
μόδα και τον φω-

τογραφικό φακό. Κο-
ρυφαίο μοντέλο από
την Ρωσία με Έλληνα

πατέρα και Ρωσίδα
μητέρα.

ΣΤΑΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2016  



Τα πλέι οφ ξεκίνησαν εξαιρετικά για τον ΠΑΟΚ, αφού
παρά το γεγονός ότι η πρεμιέρα ήταν «παγωμένη» λόγω της
άδειας εξαιτίας τιμωρίας Τούμπας, οι παίκτες του «Δικεφά-
λου» επικράτησαν της ΑΕΚ και μάλιστα με ανατροπή, πιά-
νοντας κορυφή στη μίνι βαθμολογία από την πρώτη αγωνι-
στική. Η συγκεκριμένη νίκη αν μη τι άλλο σκόρπισε αισιο-
δοξία στις τάξεις του «Δικεφάλου» αφού είχε αρκετά χρόνια
να χαμογελάσει στη συγκεκριμένη διαδικασία που έπεται
των αγώνων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Όμως η νίκη επί της ΑΕΚ, ίσως αποδειχθεί «άνθρακες» εάν
δεν συνεχιστεί από ίδια αποτελέσματα επί των δύο αντιπά-
λων που ακολουθούν. Μετά τον «Δικέφαλο του Νότου», ο
ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα για δύο σερί ματς, απέναντι
στους δύο πιο φορμαρισμένους αντιπάλους. Την Κυριακή
τίθεται αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος
Νικολαΐδης», ενώ την ερχόμενη Τετάρτη σειρά έχει η Νέα
Σμύρνη και ο εξαιρετικός Πανιώνιος του Μαρίνου Ουζουνί-
δη. Το τεστ που θα περάσουν οι παίκτες του Βλάνταν Ίβιτς θα
είναι ενδεικτικό για το τι μπορεί να καταφέρει ο ΠΑΟΚ τη
φετινή χρονιά έστω και την τελευταία στιγμή στα πλέι οφ. Βέ-
βαια, ενώ η χρονιά φτάνει στο τέλος της, τα ερωτηματικά για
το τι θα γίνει τόσο με το ζήτημα του προπονητή, όσο και με
την ενίσχυση του έμψυχου υλικού. Η φετινή χρονιά, χαρα-
κτηρίστηκε από το γεγονός ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς, κάτι
που είχε αντίκτυπο στον αγωνιστικό χαρακτήρας του ΠΑΟΚ.
Η επόμενη, αν και δε γνωρίζουμε πότε θα αρχίσει, θα μπο-
ρεί να είναι επιτυχημένη μόνο εάν ο προγραμματισμός κυ-
λήσει γρήγορα και αποτελεσματικά.
Παραπλανητική ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν είχε
μεγάλες διαφορές από την ΑΕΚ που αντιμετώπισε στα δύο
παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για
μια ομάδα που έχει αρκετές ομοιότητες με τον ΠΑΟΚ, ιδιαί-
τερα στη διαχείριση του υλικού. Χαρακτηριστικότερο όλων,
ήταν το γεγονός της προπονητικής αστάθειας. Γιατί μπορεί ο
«Δικέφαλος του Βορρά» κατά την προσφιλή του συνήθεια να
έπαυσε τον προπονητή που επελέγη στην αρχή της σεζόν
πριν λήξει το πρωτάθλημα, όμως η ΑΕΚ αγωνίζεται αυτή τη
στιγμή με τον τρίτο στη σειρά προπονητή για φέτος, αφού ο
Γκουστάβο Πογιέτ αποχώρησε επεισοδιακά πριν το τέλος
του πρωταθλήματος και ενώ η «Ένωση» είχε μπροστά της
έναν τελικό Κυπέλλου. Η αγωνιστική αστάθεια που επέδειξε
η ΑΕΚ φέτος σε μια μεταβατική χρονιά μετά την επάνοδο στη
Σούπερ Λιγκ ήταν μνημειώδης. Ως εκ τούτου, η νίκη που ήρ-
θε και δύσκολα για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα δεν αποτε-
λεί σίγουρα το κριτήριο για το ποια θα μπορεί να είναι η πο-
ρεία των «ασπρόμαυρων» στα πλέι οφ.
Θα μπει ένα… «τέρμα»;

Ο ΠΑΟΚ φέτος διεκδικεί επάξια τον τίτλο της μεγαλύτε-
ρης πολυσυλλεκτικότητας στη θέση του τερματοφύλακα. Ού-
τε λίγο ούτε πολύ, συνολικά τέσσερις ποδοσφαιριστές φόρε-
σαν  γάντια για να υπερασπιστούν την εστία του «Δικεφά-
λου». Όλσεν, Γλύκος, Μελίσσας και Βελλίδης έκατσαν κάτω
από την εστία, αλλά σταθερότητα δεν μπήκε. Από τη μια η
«επιδημία» των θλάσεων, από την άλλη τα λάθη που κόστι-
σαν βαθμούς, έφεραν ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τις επιλο-
γές του τερματοφύλακας. Ο Ρόμπιν Όλσεν να και ήρθε με
περγαμηνές τελικά αποχώρησε για την Κοπεγχάγη και όλα
δείχνουν ότι ο δανεισμός του θα γίνει μεταγραφή, με τον
Σουηδό να έχει βρει την υγεία του στην Δανία. Ο Παναγιώ-
της Γλύκος από την άλλη, ο παλαιότερος των τερματοφυλά-
κων, είναι μια κλασική περίπτωση του ύψους και του… βά-
θους. Από μια μεγαλειώδη εμφάνισση στο Ντόρτμουντ, που
κόστισε μέχρι και τον τραυματισμό από τον οποίο έχασε όλη
τη χρονιά σχεδόν, στο αποκαρδιωτικό λάθος στον παιχνίδι
με την ΑΕΚ, που έδωσε ανέλπιστο προβάδισμα στην «Ένω-
ση» στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ. Η εξιλέωση ήρθε λίγο
πριν το τέλος μετά από μια εξαιρετική απόκρουση σε κεφα-
λιά του Τζιμπούρ, που έκανε δυσκολότερη την σπαζοκεφα-
λιά για το τι συμβαίνει με τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ.
Όσο για τον Μάρκο Βελλίδη, ήρθε με μεταγραφή εξπρές από
τον ΠΑΣ Γιάννινα, ωστόσο η δυσαρέσκεια ξεκίνησε από την

πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ,
όταν και υπέπεσε σε λάθος που έφερε γκολ. Στη συνέχεια
ήρθε μια σταθερότητα, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει κάτι δε-
δομένο.
Άμυνα… για κλάματα 

Η αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ φέτος είχε πολλές αλλα-
γές λόγω θλάσεων, ωστόσο οι αποκαρδιωτικές εμφανίσεις
δεν έλειψαν. Το ερωτηματικό για το λόγο που ο ΠΑΟΚ δεχό-
ταν εύκολα γκολ, παρέμενε όσον αφορά το ποιος ευθύνεται
η άμυνα ή τερματοφύλακας. Ο Στέλιος Μαλεζάς επέστρεψε,
αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα, αφού στις θέσεις των κεντρικών
αμυντικών εναλλάσσονταν οι Βίτορ, Ρικάρντο Κόστα και
Τζαβέλλας. Τα περιστατικά ασυνεννοησίας, με την άμυνα να
πελαγοδρομεί ήταν πολλά. Η αποχώρηση του πιο ακριβού
αμυντικού του πρωταθλήματος με ελάχιστη προσφορά Κό-
στα ήταν ενδεικτική. Η έλευση Χατζηϊσαΐα έφερε ορισμένες
θετικές αλλαγές, όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετές για
να υπάρξει συμπαγής αμυντική γραμμή. Την ίδια ώρα η
πρώτη μεταγραφή που πραγματοποιήθηκε ήταν αυτή του
Λέο Μάτος ενός δεξιού μπακ, που ήρθε να προστεθεί στο
πολυπρόσωπο κλαμπ των αμυντικών. Η κίνηση για απόκτη-
ση αμυντικού παίκτη θεωρείται σχεδόν σίγουρη, αφού ο Βί-
τορ δείχνει ότι μετά από δύο χρόνια θα αφήσει την Τούμπα. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Η εκτίμηση που υπάρχει στην
αθλητική κοινωνία της χώρας, για
όσα συμβαίνουν στο θέμα του ορι-
σμού του τελικού του Κυπέλλου, εί-
ναι ότι ακόμη και ο όρος «κωμωδία»
είναι αδύναμος για να αποτυπώσει
την ανακολουθία των υπευθύνων.

Εδώ και δύο περίπου εβδομάδες
έχει αρχίσει ένα γαϊτανάκι αντιπαρα-
θέσεων, βαρύγδουπων δηλώσεων
και κάθε τύπου λεκτικών απειλών
που είχαν ως στόχο να περάσει η κά-
θε πλευρά το δικό της. Με επίφαση
την ισονομία στον τελικό, η Α.ΕΚ.
δεν ήθελε να αλλάξουν οι επόπτες με
τους οποίους ο ορισθείς διαιτητής
Σιδηρόπουλος διευθύνει τους διε-
θνείς αγώνες και στο αίτημα της είχε
ως σύμμαχο του κ. Κοντονή ο οποίος
απειλούσε ότι θα φέρει ξένους διαι-
τητές. Στην κόντρα ήταν επόμενο να
πάρουν μέρος τα δύο συνδρομητικά
κανάλια τα οποία είχαν κάνει τον
προγραμματισμό τους οπότε δεν
ήθελαν αλλαγές στις ημερομηνίες κι
έτσι έγινε μπάχαλο η ιστορία. Ακόμη
και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι
γραμμές δεν έχει ξεκαθαρίσει η ημε-
ρομηνία του τελικού. Το σίγουρο
πάντως είναι ότι η Ε.Π.Ο. κρίνοντας
ότι πρωτεύει να εξασφαλιστεί η διε-
ξαγωγή του τελικού στις 17 Μαΐου,
ακόμη κι αν πρέπει να κάνει πίσω
στο θέμα των βοηθών, αποφάσισε να
αλλάξει την διαιτητική ομάδα του Σι-
δηρόπουλου. Αντικατέστησε λοιπόν
τους επόπτες Αλεξέα - Πετρόπουλο
με τους Ευθυμιάδη - Κωσταρά, οι
οποίοι ανήκουν στο ευρωπαϊκό τιμ
του διεθνούς ρέφερι.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
εκτιμώ ότι ο τελικός θα διεξαχθεί. Το
ζήτημα όμως είναι πόσο μεγάλωσε η
απαξίωση την οποία έχουν οι υγιείς
φίλαθλοι απέναντι στο ποδοσφαιρι-
κό προϊόν, με τα όσα προηγήθηκαν.
Ενας αγώνας, όπως ο τελικός του Κυ-
πέλλου, που σ’ όλες τις χώρες της Ευ-
ρώπης αποτελεί μία πραγματική
γιορτή στην Ελλάδα αποτέλεσε πεδίο
αντιπαραθέσεων και εγωιστικών πα-
ροξυσμών. Κι αυτό γιατί το επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα κα-
νένας παράγοντας δεν το αντιλαμβά-
νεται ως επενδυτική προσπάθεια,
αλλά ως εργαλείο ικανοποίησης της
ανάγκης που έχει για αναγνωρισιμό-
τητα και την εξυπηρέτηση εξωαθλητι-
κών δραστηριοτήτων.  Σ’ αυτή τη λο-
γική και λίγα είναι τα πλήγματα που
δέχεται το ποδόσφαιρο τα τελευταία
χρόνια.

του Βασίλη
Μάστορα

Χτυπούν αλύπητα
το ποδόσφαιρο 
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Θα γιατρευτεί εκεί που «πονάει»;

Ερωτηματικά στην επίθεση
Στις αρχές Σεπτεμβρίου το κλίμα στον «Δικέφαλο»

ήταν θριαμβευτικό αν όχι εορταστικό. Ο λόγος δεν ήταν
άλλος από την έλευση του Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ στην
ομάδα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Βούλγα-
ρος σταρ έτυχε ηρωικής υποδοχής στην Τούμπα και η
χαρά ήταν δικαιολογημένη καθώς όλοι πίστευαν ότι το
επιθετικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ λύθηκε. Κι όμως η λαϊ-
κή ρήση για τον «έναν κούκο που δεν φέρνει την άνοι-
ξη» επιβεβαιώθηκε περίτρανα στην περίπτωση του
«Μίτκο». Λίγο οι συνεργασίες που δεν έβγαιναν στον
αγωνιστικό χώρο, λίγο οι τραυματισμοί, λίγο οι κακές
σχέσεις με τον Τούντορ, έκαναν τον Μπερμπάτοφ από
πρωτοκλασάτο σταρ… κομπάρσο. Αν και αναμένεται η
επιστροφή του στα πλέι οφ μετά από αποχή τριών μη-
νών, τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας κάνουν λόγο για την
πρόθεση του Μπερμπάτοφ να δώσει τέλος στην καριέρα
του. Την ίδια ώρα ο Ρόμπερτ Μακ, αντιλαμβανόμενος
ότι το κασέ του πιθανότατα θα εκτιναχθεί λόγω Euro,
ζητά γη κα ύδωρ από τον ΠΑΟΚ ήτοι 1 εκ. ευρώ τον
χρόνο, προκειμένου να ανανεώσει με νέο τριετές συμ-
βόλαιο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένονται σκληρές,
αφού ήδη ο «Δικέφαλος» έχει προτείνει διπλασιασμό
των ετήσιων αποδοχών του στα 700 χιλ. ευρώ. Όσο για
τον Στέφανο Αθανασιάδη, η φετινή χρονιά δεν ήταν η
καλύτερη γι’ αυτόν, αφού και ο Κλάους ήταν ένα από τα
θύματα των θλάσεων. Επίσης αμφισβητήθηκε έντονα
από την εξέδρα, με τις σχέσεις του με τους οπαδούς να
φτάνουν πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο σημείο έντασης.
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