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Ανδριάντας του Νικολάου Β’ στην Κριμαία Παρουσία
της επικεφαλής του αυτοκρατορικού Οίκου των Ρομανώφ

«Από τις 8.000 θέσεις εργασίας στον ΤΑP
μόνο το 20% θα είναι για… Έλληνες»

Δεν υπάρχει αντίσκηνο ούτε για… δείγμα!
(λόγω προσφύγων, μεταναστών και hot spot)

Στη Β. Ελλάδα σε περίπτωση σεισμού � 

Η Karfitsa ανοίγει το φάκελο της επένδυσης
ΤΑP και μιλάει με όλους για όλα! Για φόβους –
πραγματικούς ή φανταστικούς - εμμονές, από-
ψεις, ντοκουμέντα, ιδέες και ιδεοληψίες. Γιατί
λένε ότι η αξία της γης μηδενίζεται από όπου
περνάει ο αγωγός, γιατί χαρακτηρίζουν τη με-
γαλύτερη ξένη επένδυση ως «πυρηνική βόμ-
βα», γιατί oι τοπικές κοινωνίες της Καβάλας
και των Σερρών «είναι στα κάγκελα»; Αυτοί
που παραχώρησαν τα χωράφια είναι κάτοικοι
ή έχουν φύγει στο εξωτερικό; Σήμερα μιλούν
στην Karfitsa αγρότες, επιστήμονες, οικολό-
γοι και δικηγόροι φορέων που έχουν προσφύ-
γει στο ΣτΕ.                                            Σελίδες 12,13,14

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

«H Θεσσαλονίκη 
δικαιούται 
τηλεοπτική άδεια
πανελλαδικής 
εμβέλειας» 

EURO – Ρήγας Φερραίος



Εάν ο ιστορικός του μέλλοντος αποφάσιζε να γράψει
ένα βιβλίο για τα όσα ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες
στην Ελλάδα, πιθανότατα ο τίτλος που θα επέλεγε είναι
«Το τέλος της αυταπάτης». Μίας αυταπάτης την οποία
ομολόγησε ο πρωθυπουργός της χώρας, που χωρίς κα-
μία αίσθηση των οικονομικών, πολιτικών, ακόμη και
γεωστρατηγικών ισορροπιών πίστεψε πως μπορεί να...
ανακατέψει την Ευρώπη και να φέρει αντιμέτωπες τις
Βρυξέλλες (Κομισιόν, ESM, Eurogroup) με την Ουά-
σινγκτον (ΔΝΤ). Το μόνο που κατάφερε τελικά είναι, με

τα όσα ψηφίστηκαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες και τα όσα περιλαμβάνει το πο-
λυνομοσχέδιο των 7.000 σελίδων και θα ψηφιστούν αύριο, να φορτώσει στις πλάτες
της κοινωνίας ένα απίστευτα μεγάλο άχθος. 

Το νέο αυτό πακέτο μέτρων, που ακόμη και ο ίδιος θα πρέπει να γνωρίζει
ότι δεν μπορεί να σηκώσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός –όπως αρέσκεται να
επαναλαμβάνει–, είναι το βαρύτατο τίμημα της αναξιοπιστίας μίας κυβέρνη-
σης που επένδυσε στον... χαρισματικό Γιάνη Βαρουφάκη και της αυταπάτης
που καλλιέργησε τα τελευταία χρόνια στον άνεργο, στον χαμηλοσυνταξιούχο,
στον χαμηλόμισθο, στον κάθε απογοητευμένο πολίτη. Έναν πολίτη που θα
κληθεί να πληρώσει ασύλληπτης «έμπνευσης» άμεσους και έμμεσους φό-
ρους, που απομυζούν ό,τι εισοδήματα είχαν απομείνει στον παραγωγικό ιστό
της χώρας. Πλέον, το «θα φορολογήσουν ακόμα και τον αέρα» δεν αντιμετω-
πίζεται ως αστείο – έστω και κακόγουστο. 

Ενάμιση χρόνο μετά την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά, το περιβόητο e-mail
Χαρδούβελη βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα. Όντως, η τρόικα το είχε απορρίψει,
ούτε κατά διάνοια, όμως, δεν συζητιόνταν το ενδεχόμενο εκχώρησης της δημόσιας
περιουσίας, για 99 χρόνια, σε ένα Ταμείο που θα ελέγχεται από τους δανειστές. Ούτε
κατά διάνοια το τότε οικονομικό επιτελείο δεν σχεδίαζε αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Ούτε λό-
γος, φυσικά, για αυτόματο «κόφτη» ή για αύξηση φορολογίας και ασφαλιστικών ει-
σφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες σε ποσοστό άνω του 60% του εισοδήματός
τους. Όλα αυτά που δεν έκανε –και εάν τολμούσε να κάνει, θα έπεφτε άμεσα από τους
βουλευτές της– η κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ προδοτική κυβέρνηση Σαμαρά, υλοποιεί
σήμερα, με περισσή ευκολία, η «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση! Μία κυβέρνηση
που δείχνει το πιο ανάλγητο πρόσωπό της στους περίπου 70.000 χαμηλοσυνταξιού-
χους οι οποίοι εισέπρατταν ΕΚΑΣ, αν και δεν το δικαιούνταν σύμφωνα με τα νέα μι-
κρότερα όρια του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου. Οι απόμαχοι της ζωής, πολίτες που
ζουν κοντά ή ακόμη και κάτω από το όριο της φτώχειας, θα επιστρέψουν με συνοπτι-
κές διαδικασίες τα χρήματα του τελευταίου πενταμήνου! Όχι μόνο θα δουν τη σύντα-
ξή τους να μειώνεται, αλλά θα τους κρατηθούν και αναδρομικά. Εάν αυτό δεν είναι
κατήφορος, τότε τι είναι; Οι πιο αδύναμοι οικονομικά συμπολίτες μας πίστεψαν στην
αυταπάτη μίας κυβέρνησης που υποσχόταν ότι θα τους προστατέψει. Είναι αυτοί που
θα θιγούν περισσότερο από τη φορολογική λαίλαπα που έρχεται.

Karfitsa_#AΠΟΨΗ
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Και να φανταστείς μία ώρα από το
ΜΕΤ – όπου ο «μεγάλος» εγκαινίασε
τον TAP – οι ράγες στην Ειδομένη πα-
ραμένουν κλειστές στις εξαγωγές ελ-
ληνικών επιχειρήσεων… 

Ο άνθρωπος που δεν υποστήριξε
καμία επένδυση εγκαινιάζει την
πιο μεγάλη…

Ήρθε που ήρθε γιατί δεν πετάχτηκε
και προς Ελληνοσκοπιανά σύνορα;
Το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. στα πόδια
του ήταν #τσιπρας (ή έστω πάνω
από το ξενοδοχείο των – ξανά μανά -
υπογραφών του αγωγού φυσικού αε-
ρίου)#Σαμαράς. Θα ξανάρθει λόγω
ΔΕΘ για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονί-
κης… ε; #tsipras

Έκαναν προχθές άσκηση ετοιμότητας
σεισμού (βλ αντιπεριφέρεια Θεσσα-
λονίκης) όμως χωρίς αντίσκηνα (βλ.
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ  της karfitsa)
δώρο… άδωρο δεν είναι;
#ΚΑΝΕ_ΣΤΑΥΡΟ������

«Ο περιφερειάρχης φαίνεται να πον-
τάρει στη ξενοφοβία» είπε ο δήμαρ-
χος! Τι έγινε βρε παιδιά; Ως επιχει-
ρηματίας δεν θα ζητούσε o εναλλα-
κτικός την… απελευθέρωση του σι-
δηροδρομικού δικτύου των συνό-
ρων; 
#ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΑΝΑ #ΕΙΣΑΓΓΕ-
ΛΙΑ «#Δεκανίκι_κυβέρνησης»

Όσο έρχεται και δεν βλέπει άνθρωπο
(που να μιλάει ελληνικά) άλλο τόσο
έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης το κάνει… #ΜΕΤΡΟ
#Λιμάνι #Ειδομένη
#κλειστές_ράγες #εξαγωγές

Με τόσα έργα συντήρησης στην περι-
φερειακή οδό μήπως να τη φτιάξουμε
από την αρχή; Α και εκείνο το  «τού-
νελ του… θανάτου» μήπως να «το
βλέπαμε»;

Oύτε τον υπουργό δεν άκουσε η κυ-
βέρνηση και τελικά στέλνει στον πιο
«ακριβό» δήμο της Θεσσαλονίκης –
βλ Θέρμη - πρόσφυγες και μετανά-
στες και μάλιστα σε άλλο χώρο
απ΄αυτό που πρότεινε ο δήμαρχος
Παπαδόπουλος. Να οργανωθείτε βρε

παιδιά… #ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Αλληλέγγυος με όσους παράγουν -σ΄
αυτή τη χώρα- κανείς; Δύο μήνες
STOP στις ράγες των εξαγωγών! 
#ΕΙDOMENH�

Oι αιρετοί που στέλνουν προσκλή-
σεις για gala κι άλλες εκδηλώσεις
όταν... «μεγαλώσουν» θέλουν τα δικά
τους γραφεία δημοσίων σχέσεων;

Η στροφή του εναλλακτικού δη-
μάρχου υπέρ των Ποντίων έχει να
κάνει με τον Ιβάν ε; Αλλιώς γιατί
τον ευχαρίστησε τόσο εγκάρδια
στη συγκέντρωση μνήμης της Γε-
νοκτονίας; #Μπουτάρης

H ιερά εικόνα της Παναγίας Σου-
μελά στο υπουργείο εθνικής άμυ-
νας! Δόξα σοι, η Παναγία του
Ποντιακού Ελληνισμού θα κάνει
το θαύμα της… #KAMMENOS

«To xέρι στην τσέπη θα βάλει» πά-
λι ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ
και των επιχειρήσεων για να γίνει
έδρα μελέτης και έρευνας του
Ποντιακού Ελληνισμού στο ΑΠΘ!
Οι δάσκαλοι της  κοινωνίας, στη
συγκεκριμένη περίπτωση του
Αριστοτελείου, έπρεπε να βρουν
χορηγό γι αυτό; 

«Καλούμε τους ενδιαφερόμενους
καθηγητές να δηλώσουν συμμε-
τοχή στα  νέα τμήματα ώστε να
εξαλειφθούν οι αμφιβολίες των
υπουργών για τη Γενοκτονία»
#ΣΑΒΒΙΔΗΣ #ΦΙΛΗΣ #ΑΠΘ

Τόσοι που περιμένουν από τον
Ιβάν, ούτε κόμμα να ήταν… Ευτυ-
χώς το γραφείο του είναι στο ισό-
γειο του Μακεδονία Παλλάς και
δεν κινδυνεύουν να τους πετάξει
από το μπαλκόνι…

Το χειρότερο έγκλημα... Οι Πόντι-
οι δολοφονήθηκαν, όχι σε στρα-
τόπεδα, αλλά στους δρόμους, στις
πόλεις, στα χωριά, στις πλατείες
μπροστά στο γενικό πληθυσμό,
που παρακολουθούσε τις σφαγές
ή έπαιρνε μέρος σ΄αυτές… 
#ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#paliokairos)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δ. Τσάμης, Π. Τσογκαρλίδης, Γ. Ορφανός, 

Μ. Τρεμόπουλος, Π. Τουχτίδης, Κ.Γκιουλέκας, 

Γ. Παναγοπούλου, Αντ. Σαουλίδης, Γ. Δημαρέλος,

Δ. Λιάμας, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:
Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το «θα φορολογήσουν και τον αέρα»
δεν είναι πλέον ανέκδοτο...

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας

Γιά́ννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαρά́λαμπος Αποστολίδης

Tηλ.: 2310 501375

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



www.alpha.gr
210 326 0000

Στην Alpha Bank φροντίζουµε να απολαµβάνετε εξελιγµένη τραπεζική
εµπειρία σε κάθε σας συναλλαγή µε το Alpha e-Banking:

•  Ενηµέρωση για τη συνολική τραπεζική σας σχέση “µε µια µατιά”
από την πρώτη σελίδα

•  Ευκολία και ταχύτητα στη διενέργεια των καθηµερινών σας συναλλαγών

•  Έλεγχος και οργάνωση των οικονοµικών σας, µέσω πλήρους ιστορικού
συναλλαγών, διαθέσιµου όποτε το χρειασθείτε.

Βλέπουµε
τα πράγµατα

αλλιώς.
∆ίνουµε

νέες λύσεις.

Alpha e-Banking

Ολοκληρωµένες Λύσεις
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Μάθετε περισσότερα στο
www.alpha.gr/e-banking



Υποτίθεται λοιπόν ότι με το τελευταίο νομοσχέδιο-
βουνό είμαστε στο τέλος του κατήφορου και των περιορι-
στικών μέτρων που επιβάλλουν οι δανειακές συμφω-
νίες. Η κυβέρνηση μας - του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ για
να μη ξεχνιόμαστε - έφερε στη βουλή ακόμη ένα σκληρό
και βαρύ πακέτο φορολογικών επιβαρύνσεων για όλους
αλλά μας υπόσχεται σταθερότητα και "ακόμη καλύτερες
μέρες". Η κορύφωση του δράματος επιχειρείται να πα-
ρουσιασθεί ως αρχή της ελπίδας. Μ' αυτά και με άλλα
παρόμοια χρόνια τώρα, η πολιτική σκηνή δεν έχει πια
ούτε ποικιλία ούτε ενδιαφέρον ούτε σασπένς. Πολυφο-
ρεμένα πρόσωπα, μονότονη  εναλλαγή αλληλοκατηγο-
ριών και εγκλωβισμένα επιχειρήματα του παρελθόντος
που δεν συγκινούν. Οι πρωταγωνιστές το γνωρίζουν. Το
αισθάνονται. Οι πολιτικοί νοιώθουν την αδιαφορία
των πολιτών. αναζητούν το φάρμακο. Το πυροτέ-
χνημα, όχι την ουσία,για μια ακόμη φορά  τις εντυ-
πώσεις. Να λοιπόν η νέα καραμέλα. Η επιχείρηση εντυ-
πωσιασμού μας, βρήκε την απάντηση. Και το όνομα αυ-
τής: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ. Το ΠΑΣΟΚ διευρυμένο με τη ΔΗΜΑΡ
σε Δημοκρατική συμπαράταξη θέλει και δεν θέλει να δι-
ευρυνθεί με το ΠΟΤΑΜΙ. Η ΝΔ πασπατεύει το ΠΟΤΑΜΙ
και ελπίζει να διευρυνθεί με λίγη ΔΡΑΣΗ. Οι  γέροντες
της γνήσιας δεξιάς ονειρεύονται να διευρυνθούν προ-
σκαλώντας κι άλλους γέροντες και “νεογέροντες” ώστε
να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Και ταυτοχρόνως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ διαμηνύει ότι σκέφτεται σοβαρά να διευρυνθεί κυ-
βερνητικά, με λίγο από ΠΑΣΟΚ κι " άλλες δημοκρατικές
δυνάμεις", τώρα που όλοι γίνανε ειλικρινείς συνομιλη-
τές  των "θεσμών"  και τίποτα δεν μπορεί να αποδειχθεί
ισχυρότερο από την αγάπη για την εξουσία.

Έλα όμως που η "διεύρυνση" δεν φαίνεται να απέχει
πολύ από την "τρύπα στο νερό". Τα πεπραγμένα όλων
φωνάζουν τόσο δυνατά που σκεπάζουν τον ήχο  κάθε νέ-
ου πυροτεχνήματος.  Αλήθεια ποιο είναι ή μπορεί να εί-
ναι το περιεχόμενο της "διεύρυνσης";  Εμπλουτισμός σε
ιδέες; Ενίσχυση πολιτικής δράσης με νέα πρόσωπα;
Συγχώνευση κομμάτων;  και πόσο απαραίτητα είναι όλα
αυτά για την αναζήτηση νέου δρόμου; Πρόκειται προφα-
νώς για μια συζήτηση ρηχή, που είναι τέτοια επειδή θέ-
λει να αποφύγει το σκόπελο της ουσιαστικής διατύπω-
σης πολιτικής πρότασης με ειλικρίνεια και συνέπεια. Η
χώρα στερείται παραδείγματος, ήθους και προσα-
νατολισμού. Η πρώτιστη αναγκαιότητα, η ριζική αλλα-
γή του πολιτικού συστήματος θα επιτευχθεί μέσα από ευ-
ρεία αλλαγή του εκλογικού νόμου, της καταθλιπτικής και
πολλάκις εκβιαστικής παρουσίας του κράτους, της ανά-
κτησης της εμπιστοσύνης και της λειτουργικότητας της
δικαιοσύνης, ώστε να υπάρξει κοινοβούλιο και νομοθέ-
τηση με όρους σύγχρονους και διαφανείς. Για τη θεμε-
λίωση των παραπάνω δεν χρειάζονται "διευρύνσεις" και
ανακατέματα στην φθαρμένη πολιτική τράπουλα. Απο-
φασιστικότητα, βάθος σκέψης, πραγματική αγωνία για το
αύριο, απλές και γενναίες προτάσεις χρειάζονται. Χωρίς
αυτές  θα χορτάσουμε διευρύνσεις και θα μείνουμε νη-
στικοί από προκοπή και ουσία. Η μόνη πραγματική και
χρήσιμη διεύρυνση είναι η διεύρυνση του ενδιαφέρον-
τος και της συμμετοχής των Ελλήνων στις κοινωνικές
και πολιτικές διαδικασίες. Η διεύρυνση της απήχησης
τεκμηριωμένων, ρεαλιστικών  και αναγεννητικών προ-
τάσεων. Αυτή είναι η υποχρέωση των κομμάτων.
*Ο κ. Τσάμης είναι πρ. πρόεδρος διοικούσας 
επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης και πρ. πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Γίνεται της… διεύρυνσης!

του Δημήτρη 
Τσάμη*

www.karfitsa.gr
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«Η κυβέρνηση νομοθετεί για 
να παραμείνει στην εξουσία»

Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης εξέφρασε τον θαυ-
μασμό του γιατί όπως
είπε πολλοί επιχειρη-
ματίες της Βόρειας Ελ-

λάδας όχι μόνο
επιβιώνουν αλλά δια-

κρίνονται κι όλας.

του Βαγγέλη Στολάκη 

Εκλογές ζήτησε για ακόμα μια φορά από τη Θεσσα-
λονίκη ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρό-
κειται να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας σε γεύμα εργασίας
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είπε
πως για να επιστρέψει η... ανάπτυξη στη χώρα θα πρέ-
πει να στηριχτεί ο ιδιωτικός τομέας οικονομίας, οι ιδιω-
τικές πρωτοβουλίες και οι επενδύσεις. «Η Κυβέρνηση
Τσίπρα- Καμμένου δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα
γιατί η ίδια είναι το πρόβλημα» σημείωσε ο κ. Μητσοτά-
κης. «Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκλογές έχουν κά-
ποιο κόστος αλλά το κόστος της παραμονής αυυ-
τής της κυβέρνησης είναι μεγαλύτερο» υποστήριξε
ο πρόεδρος της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέ-
φρασε τον θαυμασμό του γιατί όπως είπε πολλοί
επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας όχι μόνο επι-
βιώνουν αλλά διακρίνονται κι όλας. Εξέφρασε την
άποψη ότι εάν η «χώρα λειτουργούσε κανονικά τό-
τε η βιομηχανία θα λειτουργούσε κι αυτή». Ο ίδιος
έφερε ως παράδειγμα την Βενεζουέλα, μια χώρα όπου
κατέρρευσε το πολίτευμα και δεν είχε πολιτική σταθε-
ρότητα. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σιωπηλή
πλειοψηφία στην κοινωνία που στηρίζει μεταρ-
ρυθμίσεις σιωπηλά. Ενώ η χώρα μας βιώνει υπαρ-
ξιακή κρίση αρνείται να εφαρμόσει τις πολιτικές
που θα την οδηγήσουν στην έξοδο από τα μνημό-
νια. Η κυβέρνηση δεν πιστεύει στις μεταρρυθμί-
σεις ούτε πως θα τις υλοποιήσει. Έχουμε μια εξαι-
ρετικά χαμηλής ποιότητας διακυβέρνηση» τόνισε ο
κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι επι-
λογές της κυβέρνησης θα οδηγήσουν στη διάλυση της
μεσαίας τάξης, στην φτωχοποίηση της κοινωνίας και
την ύφεση. «Αντί να επαναφέρουν την οικονομία σε
τροχιά ανάπτυξης την καταδικάζουν σε περαιτέρω
ύφεση. Προσδεθείτε γιατί ξεκινάμε έναν φορολο-
γικό μαραθώνιο με πολλά σκαμπανεβάσματα και
χωρίς βέβαιο τερματισμό. Θα ψηφίσουμε ένα τέ-
ταρτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση είναι ικανή να νο-
μοθετήσει ο,τιδήποτε προκειμένου να παραμείνει
στην εξουσία και την νομή  της» σχολίασε στην ομι-
λία του ο κ. Μητσοτάκης. Για την Βόρεια Ελλάδα είπε
προς τους εππιχειρηματίες: «έχετε να ανταγωνιστείτε
χώρες με πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συυντελε-
στές». Δήλωσε δε, πως το κόμμα του είναι έτοιμο και σε
θέση να προτείνει ένα άλλο μείγμα πολιτικής. «Μόνο
μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις η χώρα μπορεί

να μπει σε άλλη τροχιά ανάπτυξης» σημείωσε. Πρό-
τεινε την χρήση πλαστικού χρήματος, την νομοθέτηση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των τραπεζών,
έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών…

Για τη Βόρεια Ελλάδα ο πρόεδρος της ΝΔ είπε
ότι ο τομέας της μεταποίησης που ανθεί στην πε-
ριοχή θα πρέπει να στηριχτεί από την κυβέρνηση.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι το κράτος θα πρέπει
να δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης των επενδύσε-
ων, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Οργανισμό Λι-
μένος Θεσσαλονίκης. «Η κοινωνία αναγνωρίζει
ότι μέσα από λογικές ιδιωτικοποιήσεις μπο-
ρούν οι επενδύσεις να δρομολογηθούν» σημεί-
ωσε ο κ. Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε ότι με την ΝΔ
στην κυβέρνηση οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων
θα επανεργοποιηθούν. Ο Πρόεδρος της ΝΔ  έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην Ειδομένη και στην σιδη-
ροδρομική γραμμή στην περιοχή που παραμένει
κλειστή λόγω της παρουσίας των προσφύγων και
της καθυστέρησης της κυβέρνησης να απομακρύ-
νει από εκεί τους πρόσφυγες και χαιρέτισε την
ενέργεια του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολου Τζιτζικώστα να καταθέσει αναορά
στον Εισαγγελέα. 

Στην ομιλία του μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του
ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης σημείωσε: «καλωσορί-
ζουμε έναν άνθρωπο της αγοράς, έναν σαν εμάς.
Παρά τη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης και του
απόλυτα εχθρικού περιβάλλοντος εντός του οποί-
ου καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε οι επιχει-
ρήσεις μέλη μας κατάφεραν να επιβιώσουν» είπε ο
κ. Σαββάκης. Έκανε λόγο για αναγκαιότητα επαναφο-
ράς της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής
πολιτικής της χώρας. Ζήτησε στήριξη του ιδιωτικού το-
μέα της οικονομίας. «Το λάθος που κάνουμε είναι
διπλό. Από τη μία το σπάταλο κράτος δεν το πειρά-
ζει κανείς, ενώ ταυτόχορνα αδιαφορεί για τον
πραγματικό πυλώνα της ανάπτυξης που είναι ο
ιδιωτικός τομέας της οικονομίας. Από την άλλη
για την ανάπτυξη της χώρας, το μόνο που ακούμε
είναι τον δήθεν εύκολο δρόμο της καινοτομίας και
των νεοφυών επιχειρήσεων» συμπλήρωσε ο κ. Σαβ-
βάκης. Ο πρόεδρος του ΣΒΕΕ έκλεισε την ομιλία του ζη-
τώντας στήριξη την υφιστάμενη παραγωγική βάση και
τις καινοτομικές δραστηριότητες που αυτή αναπτύσσει. 





#“Να παραιτηθεί από την ημερήσια
αποζημίωση (27 ευρώ) εκτός Ελλάδος ο Γ.

Μπουτάρης" ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑιος δημοτικός
σύμβουλος και ο πρόεδρος -υπερασπιστής του
δημάρχου, του απάντησε ότι δεν πρέπει να τα
λέει αυτά φορώντας γαλλικό… φουλάρι!

#Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Α’
Θεσσαλονίκης έχει… σπάσει τα τηλέφωνα

του δημάρχου Μπουτάρη ζητώντας μια…
δημοτική υπάλληλο; Όπως ακούσαμε θέλει να
την αποσπάσει στο γραφείο του…

#Τον κώδωνα του κινδύνου στην περίπτωση
του λιμανιού έκρουσε, στην συνεδρίαση του

ΔΣ ο επικεφαλής της παράταξης «Εντάξει»
Σταύρος Καλαφάτης. «Σε λίγες μέρες εισάγεται
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την
Εμπορική Ναυτιλία. Αναφέρεται
ρητά η εξαίρεση έκτασης
86.000 τμ που αφορά το
δήμο Δραπετσώνας, από
την ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ. Ρώτησα τον
υπεύθυνο υπουργό,
κ. Δρίτσα, γιατί δεν
εφαρμόζει το ίδιο για
τον Α΄ Προβλήτα του
λιμανιού της
Θεσσαλονίκης, αφού
υπάρχει πολιτική
βούληση. «Αν δεν
υπάρξει ρητή δέσμευση
της κυβέρνησης μέσα στο
νομοσχέδιο για το θέμα του
Α Προβλήτα, δε θα έχουμε
πρόοδο… Όμως,
φοβάμαι ότι θα
αντιμετωπίσουμε
πρόβλημα ακόμη και στην ίδια την

ιδιωτικοποίηση. Ο δήμαρχος έχει τη δική του
ευθύνη, αλλά και στα λεγόμενα της κυβέρνησης
υπάρχει θολούρα και ομίχλη όσον αφορά το
θέμα της ιδιωτικοποίησης». 

#Δεν ήθελε να μιλήσει σε δημοσιογράφους!
Αυτό μάθαμε από τους επιτελείς του

ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης για τον βουλευτή της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κώστα
Σκανδαλίδη ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στην
πόλη για να μιλήσει σε εκδήλωση. Όπως μας
ψιθύρισε ένα «πράσινο» πουλάκι ο πρώην
υπουργός το μεσημέρι της ίδιας ημέρας,
κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο του Ιβάν για
δεκάδες ραντεβού. Ζήτησε δε από το γραφείο
τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’

Θεσσαλονίκης να μην του «κλείσουν»
καμία συνέντευξη!

#Εντύπωση προκάλεσε
η τοποθέτηση της

νεαρής δημοτικής
συμβούλου του δήμου
Θεσσαλονίκης,
Στεφανίας
Τανιμανίδου στη
θέση του μέλους
στο νέο διοικητικό
συμβούλιο της
ΕΥΑΘ. Η κ.

Τανιμανίδου -μέχρι
πρόσφατα

θεωρούνταν
ως...«ΠΑΣΟΚα» - και ο

διορισμός της από την
κυβέρνηση αν μη τι άλλο

εξέπληξε! Όπως μάθαμε ο πατέρας
της  - και ένα από τα ιστορικότερα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης  - είναι φίλος του
υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή.

www.karfitsa.gr

6 | 21 Mαΐου 2016

SMS: Κύκλοι της
παράταξης «Εντάξει»

του Σταύρου Καλαφάτη
αφιέρωσαν στο δήμαρχο

Θεσσαλονίκης το τραγούδι
«Γυριστρούλα» (;) Άλλοι
περίμεναν το… «να πάει

το παλιάμπελο»

«Toν έκανε καινούριο χωρίς μία»! Πλήρως ανακαινισμένος και πανέτοιμος

να υποδεχθεί τα παιδιά με ολοκαίνουργιο εξοπλισμό από τη νέα σχολική

χρονιά ο χώρος του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πανοράματος, χάρη στη

συνεργασία του δήμου και του δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη με την «Ανοι-

χτή Αγκαλιά των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής». Όπως τόνισε ο δήμαρ-

χος (των 300 έργων) Ιγνάτιος Καϊτεζίδης «Η κοινωνική αλληλεγγύη εφαρ-

μόζεται με πράξεις συστηματικής  και όχι ευκαιριακής αρωγής» Να τα

ακούν αυτά μερικοί μερικοί…

Από την υποτιθέμενη διαβούλευση του νέου ασφαλιστικού, μέχρι
την ψήφιση του χύθηκε πολύ μελάνι στην αριθμητική του αποκωδικο-
ποίηση. Ειδήμονες και μη, απέχοντες επαγγελματικοί κλάδοι και μη,
βγάλανε τα κομπιουτεράκια και επιδόθηκαν σε μανιώδη καταγραφή πι-
νάκων και επιχειρηματολογίας περί της αντισυνταγματικότητας του
ασφαλιστικού, τύπου φορολογικού, νομοσχεδίου. Ο ανεκδιήγητος ελι-
τιστής Κατρούγκαλος, υπέρμαχος του λαού και των φτωχών στρωμά-
των μας θύμισε πως είναι η αντιπολίτευση της κακής αριστεράς με την
αυτάρεσκη δήλωση ότι το ασφαλιστικό χαίρει αποδοχής καθώς δεν εί-
χαμε ξεσηκωμό και έκτροπα στους δρόμους. Πράγματι οι μπαχαλάκη-
δες και τα συνδικαλιστικά και μη οργανωμένα «στρατεύματα» της απα-
ξίωσης και του άναρχου κανιβαλισμού της χώρας μας δεν χρειάστηκε
να βγουν στους δρόμους. Είναι στην εξουσία. Φταίνε ωστόσο οι ΣΥΡΙ-
ΖΑΙΟΙ; Και δεν αναφέρομαι καθόλου στους ΑΝΕΛ γιατί είναι αμέτοχοι
στα δημοσιονομικά, ιδιαίτερα μετά τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί οι-
κειοθελούς  πολιτικού τους αφανισμού αν ψηφιζόταν η αύξηση του
ΦΠΑ στα νησιά μας.Η αλήθεια είναι πως όχι. Το ασφαλιστικό πρόβλη-
μα της χώρας δεν είναι θέμα αριθμητικής αλλά έχει πολιτική χροιά και
ρίζες πολλών δεκαετιών. Η έλλειψη αναλογιστικής μελέτης από την κυ-
βέρνηση σίγουρα πλήττει τη νοημοσύνη μας και θέτει εν αμφιβόλω την
αξία της διαβούλευσης, αλλά δεν είναι η ουσία. Η έλλειψη ανταποδοτι-
κότητας που επιβάλλει  την ύπαρξη αναλογίας μεταξύ ασφαλιστικών ει-
σφορών και παροχών είναι ψιλά γράμματα για τους σημερινούς νομο-
θέτες παρόλο που έχει κριθεί η σχετική υποχρέωση από το ΣτΕ.

Η ξαφνική σπουδή να περάσει από τη Βουλή με αναγκαίες τροπο-
ποιήσεις ώστε να βγαίνουν τα κουκιά έχει να κάνει με την διαμορφωμέ-
νη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ευτυχώς για εμάς του εναπομείναντες
υπέρμαχους της κανονικότητας που τον Ιούνιο έχουμε το δημοψήφι-
σμα σχετικά με το Brexit και συνειδητοποίησε ο Αλέξης ότι η τακτική της
καθυστέρησης και των συσχετισμών αυτό το καλοκαίρι δεν θα του βγει.
Στο βωμό λοιπόν της θυσίας της βουλευτικής αποζημίωσης συντάχθηκε
σύσσωμη η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τους αριθμούς θέλω να
σταθώ σε δύο σημαντικές επισημάνσεις. Στην Ελλάδα το ασφαλιστικό
σύστημα αγνόησε συνειδητά την επιδείνωση της αναλογίας εργαζομέ-
νων-συνταξιούχων και συνέχισε να χορηγεί πολύ υψηλές συντάξεις.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), το 2009 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης,
δηλαδή το πιο γενναιόδωρο σύστημα και από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ.
Ως ποσοστό αναπλήρωσης ορίζεται το ποσοστό του εισοδήματος των
εργαζομένων που «αναπληρώνεται», καταβάλλεται ως σύνταξη όταν
συνταξιοδοτούνται.  Ξοδεύοντας πολλά για συντάξεις χωρίς αντίστοιχη
παραγωγική βάση να υποστηρίζει τη δαπάνη με εισφορές, μοιραία τα
ασφαλιστικά ταμεία μετατράπηκαν σε μηχανισμούς παραγωγής ελλειμ-
μάτων και στηρίζονταν στη βοήθεια του κράτους για να εξυπηρετούν τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τους συνταξιούχους. Ως επακόλουθο
η επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Ταμείων απαιτούσε συνεχή αιμορ-
ραγία του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μόνο τη 10ετία 2000-2009, ο
Κρατικός Προϋπολογισμός πρόσφερε στα Ταμεία 98 δισ., ποσό που
αντιστοιχεί στο 61% της αύξησης του δημόσιου χρέους την ίδια περίο-
δο. Για τη 15ετία 2000-2014, το ποσό της επιχορήγησης των Ταμείων
ανέρχεται σε 169 δισ. Περισσότερο από το μισό δημόσιο χρέος.

Το παρόν ασφαλιστικό ή και όποιο και να ψηφιζόταν δεν βγαίνει με
τις παρούσες και τις πραγματικά προβλεπόμενες εκτιμήσεις. Το Ελληνι-
κό ασφαλιστικό σύστημα είναι διανεμητικό και στηρίζεται στην αναλο-
γία εργαζομένων συνταξιούχων. Το 1975 η αναλογία ήταν 3,66:1 και
το 2009 που ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας ήταν 1,7:1. Με ήπια πρό-
βλεψη της αναπόφευκτης δημογραφικής κατάρρευσης είναι φανερό ότι
απλά βγάζουμε λογιστικά τον λογαριασμό. Για να μην πληρώνουμε μια
ζωή τα σπασμένα θα πρέπει όλες οι δυνάμεις του τόπου να συμφωνή-
σουν σε ένα ελάχιστο μνημόνιο συνεργασίας. Το μόνο μνημόνιο που
μπορεί να σώσει τη χώρα και δεν χρειάζεται να μας το επιβάλλον οι ξέ-
νοι εταίροι. Ένα μνημόνιο μη δαιμονοποίησης του κέρδους, φορολογι-
κής σταθερότητας και κοινωνικής ειρήνης. Λέξεις ξένες για τους σημε-
ρινούς πρώτη φορά αριστερά εξουσιομανείς. 
*Ο κ. Τσογκαρλίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πυ-
λαίας Χορτιάτη και Επενδυτικός Σύμβουλος 

Η αριθμητική του ασφαλιστικού

του Πάρη 
Τσογκαρλίδη* 
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#Το όνομα «έπαιζε» εδώ και καιρό όμως όταν
οριστικοποιήθηκε δεν φρόντισε κανείς να τον...

ενημερώσει! Ο λόγος για τον νέο πρόεδρο του Δ.Σ. της
ΕΥΑΘ Α.Ε. Γιάννη Κρεστενίτη, ο οποίος καθυστέρησε
να παραβρεθεί στην τελετή παράδοσης-παραλαβής
των... νερών της πόλης γιατί είχε μάθημα στο
Πανεπιστήμιο. Μάταια τον καλούσαν στο κινητό
εκείνος έπρεπε να ολοκληρώσει τη διάλεξή του. Μόλις
έλαβε το μήνυμα έφυγε... τρέχοντας! Συνεπώς, δεν  θα
πρόλαβε να πάρει διαβεβαιώσεις για μη
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας… πριν αποδεχθεί τη
σχετική πρόταση...

#Σε θυρίδα σε τράπεζα του… εξωτερικού έχει τον
πλούτο της η Βούλα Πατουλίδου. Όχι, η

αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης δεν έβγαλε τα
χρήματά της στο εξωτερικό. Αναφερόμαστε στο χρυσό
μετάλλιο που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Βαρκελώνης το 1992 και το φυλάει ως... κόρη
οφθαλμού εκτός Ελλάδας! Είπαμε για την Ελλάδα ρε
γ… όμως οι κλοπές και οι διαρρήξεις στο  Πανόραμα
όπου μένει «θερίζουν»

#Εκτός από βουλευτής και πρ. υπουργός
είναι και συγγραφέας. Ο λόγος για τον

Θεόδωρο Καράογλου της Β’ Περιφέρειας ο οποίος
μόλις ολοκλήρωσε… δυο βιβλία που έγραφε τους
τελευταίους μήνες και τα οποία αναμένεται να
κυκλοφορήσουν στο τέλος του καλοκαιριού. Το πρώτο
βιβλίο θα αναφέρεται στην συνταγματική αναθεώρηση
και έχει τίτλο «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ» και το δεύτερο το οποίο
μάλιστα θα κυκλοφορήσει και σε δεύτερο τόμο θα
σχετίζεται με την ιστορία του χωριού του που δεν είναι
άλλο από το Ζαγκλιβέρι στην εκλογική του
περιφέρεια…

Ανδριάντας του Νικολάου Β’ στην Κριμαία
Στην  αρχαιοελληνική πόλη Ευπατορία της Κριμαίας
πραγματοποιήθηκε με τη πρωτοβουλία της Αυτοκρατο-
ρικής Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ένωσης μια μεγάλη
τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου του τελευταίου
Ρώσου αυτοκράτορα Νικολάου Β', που αγιοποιήθηκε
από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο άνοιγμα του
μνημείου αφιερωμένο στην 100η επέτειο από την τε-
λευταία επίσκεψη του Αυτοκράτορα Νικολάου Β
στην Κριμαία, παρέστησαν η επικεφαλής του Ρω-
σικού Αυτοκρατορικού Οίκου των Ρομανώφ, Με-
γάλη Δούκισσα Μαρία Βλαντίμιροβνα Ρομάνωβα,
ο διάδοχος του θρόνου Γεώργι Μιχάιλοβιτς Ρομα-
νώφ, ο πρόεδρος Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης Πα-
λαιστινιακής Ένωσης και ο πρώην πρωθυπουργός
της Ρωσίας Σεργκέι Στεπάσιν. Μάλιστα, στην τελετή
έδωσε το «παρών» και ο Συμεών Παναγιωτίδης,
επικεφαλής του Ελληνικού Παραρτήματος της Αυ-
τοκρατορικής Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ένωσης
που ιδρύθηκε πριν από 10 ημέρες, με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη.

#Πανεπιστημιακοί κύκλοι
μετέφεραν στη στήλη πως ο

πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Γιάννης Μυλόπουλος δεν λέει ούτε
«καλημέρα» με τον σημερινό Γενικό
Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας
και πρώην στενό του συνεργάτη,
Γιάννη Παντή! Μυλόπουλος και
Παντής στο παρελθόν ήταν ένα από
τα πιο... «δυνατά» δίδυμα της πόλης
και του ΑΠΘ! Επί εποχής
Μυλόπουλου στη θέση του πρύτανη
του ΑΠΘ ο Παντής- που για λίγα
φεγγάρια πέρασε και από τη θέση του
προέδρου- ήταν το alter ego του
Μυλόπουλου, αφού κατείχε θέση
αντιπρύτανη. Σήμερα οι δυο άνδρες
όταν αντικρίζονται… αλλάζουν
πεζοδρόμιο. Οι κακές γλώσσες λένε
ότι τα έσπασαν την περίοδο των
δικαστηρίων. Σημειώνεται ότι πολλοί
πρώην συνεργάτες του Μυλόπουλου
επέλεξαν το «στρατόπεδο» Παντή…
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Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας.Aπ΄ ότι μάθαμε συναντήθηκε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βου-λευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλο... off the record. Συζήτησαν τα προβλήματαπου υπάρχουν στη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στη Β’ Θεσσαλονί-κης ένα εκ των οποίων θα γίνει προσεχώς στην είσοδο των Βασιλικών του ακριβότερουδήμου Θέρμης, κατά τα λεγόμενα του κ Τόσκα… Αργότερα ο κ Βίτσας πήγε στη... "γραμ-μή Μεταξά"  στο Ρούπελ των ελληνοβουλγαρικών συνόρων όπου παρακολούθησε τηνπρώτη αναβίωση της "μάχης των οχυρών" (βλ φωτο με τον ορθοδοντικό και αναβιωτήΧρήστο... Μεταξά)

#Για τα προβλήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης και
άλλα... ΝΔκρατικά συζητούσαν πρόσφατα ο

δήμαρχος Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος με τον “βασιλιά
του Χαλβά” Κώστα Χαΐτογλου. Οι δυο άνδρες έχουν
κοινό φίλο τον Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα σε μια
εποχή που δεν είναι και πολλοί…

#Συνάντηση με εκπροσώπους (νυν και πρώην) του
πολιτισμού στη Β.Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με

πρωτοβουλία του Κώστα Γκιουλέκα. Ο τομεάρχης
Πολιτισμού της ΝΔ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
συναντήθηκε με τους «πολιτισμένους» στα Λαδάδικα
της Θεσσαλονίκης. Ζήτησε να συμβάλλουν με τον
τρόπο τους ώστε, αφενός να συγκροτήσει το
πρόγραμμα της ΝΔ για τον τομέα του πολιτισμού και
αφετέρου να ασκεί καλύτερη αντιπολίτευση στον τομέα
αυτό στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ευτυχώς για τη
ΝΔ που κάποιος σκέφθηκε να αξιοποιήσει ανθρώπους
που διόρισε και ευεργέτησε…

#Τη διαβεβαίωση πως θα παραμείνει Πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ νομού

Θεσσαλονίκης φέρεται να έχει λάβει από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ο Μηνάς Σαμαντζίδης. Ο ψυχίατρος της
Μητροπολίτου Ιωσήφ  -σύμφωνα με πληροφορίες-
λίγο πριν την διεξαγωγή του 10ο συνεδρίου
συναντήθηκε με τον πρόεδρό του και έλαβε τη
διαβεβαίωση ότι θα εξακολουθήσει να κινεί τα...
νήματα του «κουρασμένου» κομματικού μηχανισμού
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας…

#Επανεμφάνιση με νόημα για τον πρώην «τσάρο»
του δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Χασδάι Καπόν την

περασμένη Δευτέρα βρέθηκε στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου προκαλώντας «πηγαδάκια» και
συζητήσεις για την επιστροφή του αυτή, μετά την

«απομάκρυνση» του λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων…

#Έχει... γνώση ο φύλακας. Από το βήμα του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Γιάννης

Μπουτάρης αποκάλεσε τον ίδιο και τα υπόλοιπα
στελέχη της διοίκησης… «γλάστρες» με αφορμή
ερώτηση που του έγινε εάν θα συναντούσε τον Αλέξη
Τσίπρα στην πρόσφατη παρουσία του πρωθυπουργού
στην πόλη επί πέντε ώρες λόγω… ΤΑP! (Πάλι καλά,
άλλους τους έχει χαρακτηρίσει βλίτα κι άλλα της
πανίδας και της χλωρίδας…)

#Νέα επέτειος θεσπίστηκε για τη Θεσσαλονίκη. Η
ημέρα εορτασμών σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά

ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου. Το θέμα έγινε γνωστό
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του τελευταίου
δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με όσα
ανακοινώθηκαν η καθιέρωση της επετείου ισχύει μετά
τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την
14η Απριλίου 2016. Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ότι
οι εκδηλώσεις του εορτασμού θα περιλαμβάνουν το
γενικό σημαιοστολισμό του Δήμου, φωταγώγηση του
Δημαρχείου και των λοιπών δημόσιων κτιρίων καθώς
και ότι το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων
θα καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας.

#Θετικά έχει εκπλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο
Παναγιώτης Κοκκόρης. Ο πρώην Γενικός

Γραμματέας Κοινωνικών ασφαλίσεων, ο οποίος εδώ
και λίγους μήνες ανέλαβε και με τη… βούλα καθήκοντα
συμβούλου του προέδρου της ΝΔ για ασφαλιστικά και
φοροτεχνικά ζητήματα δουλεύει νυχθημερόν,
προκειμένου να εισηγηθεί την πρόταση της ΝΔ επί του
θέματος όταν γίνει κυβέρνηση.

Πιστεύω πως δεν υπάρχει κάποιος που
να εύχεται να μην κλείσει άμεσα η αξιολόγη-
ση και η χώρα να οδηγηθεί εκ νέου σε περι-
πέτειες. Άλλωστε, οι αυταπάτες στις οποίες
επιχείρησε να αποδώσει η κυβέρνηση τα λά-
θη του περασμένου καλοκαιριού, έχουν πλέ-
ον εξαντληθεί και δεν υπάρχει κανένα

άλλοθι για νέους πειραματισμούς, με θύ-
μα και πάλι την κοινωνία. Ωστόσο, διατηρώ
σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ικανότητα
των κυβερνώντων να διεκπεραιώσουν με
αποτελεσματικότητα και επιτυχία τις δεσμεύ-
σεις που ανέλαβαν έναντι των δανειστών και
κυρίως έναντι των πολιτών. Διότι, παράλλη-
λα με το επώδυνο ασφαλιστικό-φορολογικό
νομοσχέδιο που ανατρέπει κεκτημένα δεκαε-
τιών και συρρικνώνει ακόμα περισσότερο τα
εισοδήματα εκατομμυρίων πολιτών, συμ-
βάλλοντας στη φτωχοποίηση της κοινωνίας,
υπάρχουν και τα μέτρα-κόφτης, τα οποία ου-
σιαστικά αποτελούν τον προθάλαμο της
εφαρμογής ενός νέου, τέταρτου μνημονίου. 

Πραγματικά είναι απορίας άξιον πώς εί-
ναι δυνατόν μια κυβέρνηση που υποτίθεται
ότι διαπραγματεύεται και πανηγυρίζει για το
αποτέλεσμα, να νομιμοποιεί τα μέτρα-κάβα
και να  εμφανίζει το μαύρο ως λευκό, δηλώ-
νοντας απροκάλυπτα πως “δεν πρόκειται ού-
τε για νέα μέτρα ή νέο Μνημόνιο”. Τα προ-
απαιτούμενα του νομοσχεδίου δεν αποτε-
λούν δεσμεύσεις τόσο της κυβέρνησης όσον
και της χώρας μας, άρα φορτία στις πλάτες
των πολιτών;

Ως πότε, η άσκηση  πολιτικής θα παράγε-
ται με γνώμονα την εξυπηρέτηση επικοινω-
νιακών σκοπιμοτήτων, οι οποίες στοχεύουν
στην καλλιέργεια εντυπώσεων και όχι στην
παραγωγή έργου, το οποίο θα δίνει λύσεις
και απαντήσεις στα τρέχοντα και σύνθετα
προβλήματα της κοινωνίας;

Πιστεύω πως ο ρεαλισμός αποτελεί την
κατάλληλη  απάντηση στο λαϊκισμό και τον
πολιτικό καιροσκοπισμό. Επιτέλους, θα πρέ-
πει να αντιληφθούμε πως για να βγούμε από
το σημερινό αδιέξοδο και να σταθούμε και
πάλι στα πόδια μας, απαιτείται η εφαρμογή
λύσεων που θα εστιάζουν στην μετεξέλιξη
του κράτους, σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή
δομή. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υλο-
ποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων
στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της
Παιδείας, της Υγείας, της δημιουργίας ικα-
νών προϋποθέσεων για την επιχειρηματικό-
τητα. Ένα ευέλικτο κράτος που επενδύει στην
εκπαίδευση των αυριανών πολιτών του, στην
καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, στην δίκαιη
φορολόγηση, έχει τη δυνατότητα να μπει και
πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης, πετώντας από
πάνω του τον μνημονιακό μανδύα που φορά,
εδώ και έξι (6) χρόνια. 
* Ο κ. Ορφανός είναι πρώην 
υπουργός 

“Ο ρεαλισμός η καλύτερη απάντη-
ση στο λαϊκισμό της κυβέρνησης”

του Γιώργου 
Ορφανού* 
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Σοβαρές και… επίμονες αντιρρήσεις κατέθεσε στη συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο

δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζέρβας για το τα-

ξίδι του δημάρχου και των δύο αντιδημάρχων του στις

ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το ως πρόκληση στις μέρες μας,

τόσο για το πολυπληθές της αποστολής όσο και το κό-

στος του! «Ποιο είναι το αντικείμενο της συμμετοχής

αντιδημάρχων ή ειδικών συμβούλων. Εκτιμώ ότι σ΄

αυτές τις μετακινήσεις μπορούμε να πηγαίνουμε με τα

απολύτως απαραίτητα άτομα. Είμαι σίγουρος δήμαρχε

ότι μόνος σου θα μπορούσες να προβάλλεις άξια την

πόλη, όχι μόνο των καλών αγγλικών που ξέρεις αλλά

και των θεμάτων της» Ο δήμαρχος έκανε λόγο για «κα-

κοδιάθετη παρατήρηση. «Σκοπός είναι να προβάλουμε

τη Θεσσαλονίκη, προφανώς θα είναι μαζί μου και οι

αντιδήμαρχοι… Δεν κάναμε το ταξίδι διαπαραταξιακό

για να μη ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Αν φαίνεται

ακριβό στον κ. Ζέρβα, ας μας προτείνει τρόπους για να

πηγαίναμε πιο φθηνά» τόνισε ο κ. Μπουτάρης, ο οποί-

ος εξήγησε πως το ταξίδι γίνεται μεταξύ άλλων και για

την προσέλκυση… επενδυτών. Εντάσεις για το ταξίδι

εκτός από τον πρ. αντιδήμαρχο και αγαπημένο συνερ-

γάτη του δημάρχου και της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ εξέφρασε

και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αβαρλής από την

κυβερνητική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» (ΣΥΡΙΖΑ) ο

οποίος ζήτησε στοιχεία για το συνολικό κόστος των τα-

ξιδιών που έχουν γίνει έως σήμερα καθώς και ποια εί-

ναι η αύξηση του τουρισμού…

Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν
πριν από λίγο ο Πρύτανης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλής Μήτ-
κας και ο Ιβάν Σαββίδης, παρουσία του Γεν.
Προξένου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσ-
σαλονίκη  Αλεξέϊ Ποποφ, ανακοινώθηκε πλέον
και επίσημα η ίδρυση δύο νέων εδρών στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης αποκτάει έδρα Ποντια-
κών Σπουδών και Μελετών, αλλά και έδρα Ρω-
σικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Η συνεργασία
του ΑΠΘ με το φιλανθρωπικό ίδρυμα "Ιβάν Σαβ-
βίδης", αφορά την προώθηση δράσεων εκπαι-
δευτικού, ερευνητικού και πολιτιστικού χαρα-
κτήρα. Ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε ότι είναι ιδιαίτε-
ρα "περήφανος που ως… “ρωσοπόντιος” και φι-
λοξενούμενος σε αυτή τη χώρα, υπογράφω την
ίδρυση έδρας ποντιακών σπουδών. Πάντα ήθε-
λα το ίδρυμά μας να συνεργαστεί με το ΑΠΘ. Ο
ρόλος μας είναι πολύ απλός. Να πληρώνουμε
εγκαίρως τα…  έξοδα. Ο προϋπολογισμός μας
είναι ανοιχτός. Ό,τι έξοδα υπάρχουν, θα τα κα-
λύψουμε. Το ΑΠΘ είναι είναι ένα από τα καλύτε-
ρα πανεπιστήμια, παρόλα αυτά υπήρχε μεγάλη
ανάγκη οικονομικής συνεργασίας. Γι΄ αυτό,
στηρίζουμε αυτές τις έδρες." είπε ο Ιβάν Σαββί-
δης. 



Συνέντευξη στον Β. Στολάκη  / φωτο Σ. Αυγητίδης 

Σύμφωνα με τον «τοπικό άρχοντα» η ύπαρξη των προ-
σφύγων στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο
πρώην στρατόπεδο «Αναγνωστόπουλου» και την Ειδομένη
έχει αρνητικό αντίκτυπο στις κρατήσεις σύμφωνα με την
μέχρι σήμερα εικόνα. «Η φετινή τουριστική κίνηση θα

είναι μη αναμενόμενη. Θέλω να πιστεύω ότι η Χαλκι-
δική θα αντέξει. Ο Μάιος εξαιτίας των προσφύγων
και της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας
πήγε πίσω. Ευελπιστούμε πως με την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε τα
σημερινά δεδομένα» ισχυρίζεται ο κ. Γιώργος. «Μακάρι

να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό που έχει δημι-
ουργηθεί» συμπληρώνει. Ο ίδιος εκτιμά πως η πτώση στις
κρατήσεις σε σχέση με την περσινή τουριστική περίοδο
ανέρχεται στο 15%, παρ’ όλα αυτά ελπίζει ότι ο Ιούνιος, ο
Ιούλιος και ο Αύγουστος θα μπορέσουν να «σώσουν» τη
χασούρα.  Ο κ. Γιώργος υπογραμμίζει ότι σε επίπεδο περι-
φερειακής ενότητας και σε συνεργασία με τους δήμους η
Χαλκιδική είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερους από
ένα εκατομμύριο τουρίστες. «Η Χαλκιδική προσφέρεται
για κάθε είδους βαλάντια. Κανείς μπορεί να βρει σε
εξαιρετικούς τόπους φθηνά καταλύματα και δωμάτια
ξενοδοχείων. Αν βέβαια το σηκώνει η τσέπη του τότε
θα περάσει καταπληκτικά σε πεντάστερα ξενοδοχεία
του νομού. Η Χαλκιδική είναι μια περιοχή δυο ταχυ-
τήτων. Όχι αποκλειστικά σε επίπεδο ανάπτυξης αλλά
και τουριστικού προϊόντος. Πάρα πολλοί μας γνωρί-

«Μαύρη» και αδήλωτη εργασία, υποστελέχωση υπηρεσιών και νοσοκομείων, ακριβές
ξαπλώστρες, «γαλάζιες» σημαίες και ωραίες παραλίες. Αυτά και άλλα πολλά «βλέπει» εάν
επισκεφτεί κανείς τη Χαλκιδική, τον νούμερο ένα ταξιδιωτικό προορισμό για τους Έλλη-
νες και τους ξένους στην Βόρεια Ελλάδα. Λίγες ημέρες μετά και την έναρξη της φετινής
τουριστικής σεζόν ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος μιλά στην Karfitsa
για τα προβλήματα αλλά και τα προτερήματα της περιοχής και επιμένει πως «σαν τη Χαλ-
κιδική δεν έχει»! 
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Karfitsa_#TOYRISMOS 

Ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Xαλκιδικής
Γ. Γιώργος μιλά στην

Karfitsa “Στο νομό ανθεί
η μαύρη εργασία και
η… υποστελέχωση

υπηρεσιών»

Οι Ρώσοι φεύγουν οι… Βορειοευρωπαίοι έρχονται!



ζουν για τις παραλίες και τις θάλασσές μας. Άλλοι
πάλι μας προτιμούν για την ενδοχώρα μας. Μας
επισκέπτονται όχι μόνο για κολύμπι αλλά και
για… πεζοπορία και ορειβασία» λέει ο κ. Γιάννης
Γιώργος. Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των του-
ριστών ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής σημειώνει
πως στον τόπο του φιλοξενούνται πολίτες από όλο τον
κόσμο. Εξηγεί επίσης πως τα εσωτερικά πολιτικά και οι-
κονομικά προβλήματα της Ρωσίας έχουν αντίκτυπο και
σε Σιθωνία και Κασσάνδρα, αφού οι Ρώσοι τουρίστες
κάθε χρόνο γίνονται όλο και λιγότεροι. «Βούλγαροι,
Σέρβοι και Ρουμάνοι μας επισκέπτονται κάθε χρό-
νο. Φέτος έχουμε μεγάλη ζήτηση και από τις Βόρει-
ες χώρες. Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Γαλλία,
Βρετανία επιστρέφουν ξανά στο νομό Χαλκιδικής.
Αυτές τις παραδοσιακές αγορές τις είχαμε χάσει.
Έρχονται επισκέπτες των οποίων η οικονομική
κατάσταση είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή των
Βαλκανίων» λέει ο κ. Γιώργος. 

Τα προβλήματα στην περιοχή βέβαια είναι πολλά
και τα συναντά κανείς, από τη στιγμή που θα μπει στο
αυτοκίνητό του και θα κατευθυνθεί από τη Θεσσαλονί-
κη στην Χαλκιδική. Το τμήμα του δρόμου από τα Μου-
δανιά έως την Ποτίδαια παραμένει κλειστό, ωστόσο
αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τον Ιούλιο. «Η
οικονομική δυσπραγία και η μη δυνατότητα του
εργολάβου να βρει πόρους για να συνεχίσει είχε
ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το έργο και αυτό
να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα» λέει ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Χαλκιδικής. Σημειώνεται πως σε επίπεδο
υποδομών η Χαλκιδική μετρά πολλές ελλείψεις. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ο δρόμος Θεσσαλονίκης-Πολυ-
γύρου ο οποίος χρίζει άμεσης αποκατάστασης. Σε ό,τι
αφορά τις υπηρεσίες ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρει
ότι «η άνοδος και η αύξηση του αριθμού των τουριστών
δείχνει πως παρέχουμε καλές υπηρεσίες και έχουμε
ικανοποιημένους πελάτες. Αναφορικά με την υγειονο-
μική περίθαλψη σε επίπεδο νομού ο ίδιος σχολιάζει
πως η κρατική μηχανή υστερεί και αποκαλύπτει ότι κά-
θε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός ιδιωτών γιατρών που
ανοίγουν ιατρεία σε διάφορα σημεία της Χαλκιδικής,
όπως είναι η Νικήτη, ο Πολύγυρος και η Γερακινή για
όσο κρατά η τουριστική περίοδος, και με τον τρόπο αυτό
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της υποστελέχωσης
των νοσοκομείων. Στα προβλήματα της περιοχής οι κά-
τοικοι και οι φορείς απαντούν με καθαρές παραλίες
και… γαλάζιες σημαίες. «Η Χαλκιδική θα είναι και
φέτος στις πρώτες θέσεις στις γαλάζιες σημαίες της
Ελλάδας. Έχουμε καθαρά νερά και καθαρές θά-
λασσες και το αποδεικνύουμε κάθε χρόνο» υπο-
γραμμίζει ο κ. Γιώργος. Ο Γιάννης Γιώργος μιλώντας
στην Karfitsa απευθύνει κάλεσμα και σε υποψηφίους
επενδυτές της περιοχής. «Αν και το κλίμα δεν είναι
θετικό για επενδύσεις στη χώρα, όσοι ενδιαφέ-
ρονται να επενδύσουν στην περιοχή μας θα πρέ-
πει να γνωρίζουν πως η Χαλκιδική προσφέρεται».

www.karfitsa.gr
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Ακρίβεια και η φτώχεια που θέλει 
καλοπέραση 

Τι απαντά όμως ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής
σε όσους κάνουν λόγο για ακριβές ξαπλώστρες, καφέ-
δες… on the beach και μαύρη και αδήλωτη εργασία;
«Υπάρχουν εκπληκτικά καταλύματα και παραθαλάσ-
σιοι χώροι όπου θα βρει κανείς φθηνές ξαπλώστρες,
καφέδες και φαγητό. Δεν είναι απαραίτητο να επιλέ-
γουμε τα top μέρη που θα μας… γδάρουν. Δεν είναι
αυτή η πλειονότητα και η πραγματική εικόνα του νο-
μού Χαλκιδικής. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που εκ-
μεταλλεύονται τους τουρίστες. Οι πραγματικοί επαγ-
γελματίες δεν κάνουν… ταρζανιές. Δεν επιθυμούν σε
ένα καλοκαίρι να γίνουν πλούσιοι» ισχυρίζεται και κα-
λεί τους συντοπίτες του να συμβάλλουν στην πάταξη
της «μαύρης εργασίας», φαινόμενο συχνό στην περιο-
χή. «Όσο μπορούμε πρέπει να τηρούμε όσα οι νό-
μοι ορίζουν. Η Επιθεώρηση εργασίας υπολει-
τουργεί σε ένα νομό με μόνιμο πληθυσμό
100.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γίνεται νο-
μός του… ενός εκατομμυρίου. Για να πατάξουμε
το δουλεμπόριο θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή
διάθεση από μέρους της κοινωνίας να στελεχώ-
σει τις υπηρεσίες ελέγχου που θα κυνηγήσουν τη
φοροδιαφυγή και την μαύρη εργασίας» συμπλη-
ρώνει ο κ. Γιώργος. 



ΕΡΕΥΝΑ Έλενα Καραβασίλη 

Η τοπική κοινωνία της Καβάλας είχε εκφράσει την αν-
τίθεση της για την όδευση του αγωγού από την περιοχή,
στην εταιρία και στα αρμόδια υπουργεία  ήδη από τον Μάιο
του 2013. «Ο αγωγός θα περάσει από τα Τενάγη των
Φιλίππων, που είναι ένας χώρος υψηλής περιε-
κτικότητας σε τύρφη, το χώμα είναι πλούσιο
σε οργανική ουσία και καίγεται. Απευ-
θυνθήκαμε στο Τεχνικό και Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο, όπου οι γνωμοδοτή-
σεις τους ήταν αρνητικές για την
όδευση του TAP από την περιοχή,
ενώ υπάρχουν αρνητικές αποφά-
σεις και από την περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης
για την όδευση από τα Τενάγη,
καθώς πρόκειται για περιοχές
υψηλής παραγωγικότητας», λέει
στην Karfitsa o πρόεδρος αγροτικού
συλλόγου του δήμου Καβάλας Θέμης
Καλπακίδης. Η πλειοψηφία των
αγροτών σύμφωνα με τον ίδιο, είναι
αντίθετη στη διέλευση του αγωγού ενώ
θεωρούν πως όλα αυτά είναι εις βάρος της
τοπικής κοινωνίας. «Αυτοί που υπέγρα-
ψαν και έδωσαν τα χωράφια τους, είναι
άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτε-
ρικό, δεν καλλιεργούν τη γη τους και
έτσι δεν τους ενδιαφέρει. Εμάς μας
ενδιαφέρει ο τόπος και όχι τα χρή-
ματα. Καταρχήν με την όδευση του
συγκεκριμένου αγωγού η περιοχή θα καταστραφεί
ολοσχερώς διότι η γη είναι μη ανανεώσιμος πόρος. Η
ίδια η εταιρεία αναφέρει πως πρόκειται για διάδρο-
μο, κάτι που σημαίνει ότι θα περάσουν και άλλοι
αγωγοί. Η αξία της γης μηδενίζεται από όπου περνάει
ο αγωγός, δεν είναι ούτε προς πώληση ούτε προς
καλλιέργεια», τονίζει ο κ. Καλπακίδης. 
Προσφυγές στο Συμβούλιο Της 
Επικρατείας…

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσφυγές στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, δύο στην Καβάλα εναντίον
της όδευσης, μία στην περιοχή του Δοξάτου εναντίον της
διαβούλευσης και μία στις Σέρρες εναντίον ολόκληρης
της περιβαλλοντικής μελέτης. «Η εταιρία στη Νέα Καρ-
βάλη και κάποιες άλλες περιοχές έκανε τροποποι-
ήσεις και πήρε έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Όμως, μέσα σε αυτές τις περιοχές έχουν εντάξει και
τα Τενάγη των Φιλίππων χωρίς να έχουν κάνει κα-
μία αλλαγή και έχουμε στοιχεία γι΄ αυτό! Επίσης η
εταιρεία υποστηρίζει πως έχει βγει από τα Τενάγη
και τον τυρφώνα κάτι που δεν ισχύει και ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέ-
της το γνωρίζει αυτό, του τα έχουμε δείξει με ντο-
κουμέντα», σημειώνει ο κ. Καλπακίδης.  Ο ίδιος παρα-
πέμπει στην μελέτη του καθηγητή Σκλαβούνου, ο οποίος
υπογραμμίζει ότι σε έναν αγωγό 90 εκ. με 70 atm πίεση,
αν γίνει κάποιο ατύχημα, μπορεί να προκληθούν εγκαύ-
ματα πρώτου βαθμού σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου. «Ο
συγκεκριμένος αγωγός είναι 1,20 μ., έχει 90 atm
πίεση και βρίσκεται σε απόσταση 400 μ. από χωριά.

Οπότε φανταστείτε τι θα γίνει σε περίπτωση ατυχή-
ματος. Επίσης βρίσκεται σε απόσταση μόλις 300 μέ-
τρων από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.
Με ποιο δικαίωμα ρισκάρει μια εταιρεία την ακεραι-

ότητα και τη βιωσιμότητα του;
Μάλιστα στα συμβόλαια

οι αγρότες υποχρε-
ούνται να υπο-

γράψουν πως
σε περίπτω-

ση ατυχή-
μ α τ ο ς ,
α ν ω τ έ -
ρ α ς
β ί α ς ,
αν ξε-
φ ύ γ ε ι
α π ό
τ ο ν
έλεγχο
της εται-

ρείας, η
ε τ α ι ρ ε ί α

δεν ανα-
γνωρίζει τί-

ποτα. Σκεφτείτε
τι θα γίνει αν συμ-

βεί κάποιο ατύχημα
στα Τενάγη των Φιλίππων,

μια περιοχή υψηλής περιεκτικότη-
τας σε τύρφη- όπου μπορεί να είναι κακός αγωγός
της θερμότητας- όμως εμείς εξετάζουμε το τι θα γίνει
σε περίπτωση φωτιάς. Αν γίνει κάποια έκρηξη λοι-

πόν, η φωτιά θα φτάσει κοντά στον αγωγό και μετά
θα ενεργοποιηθούν τα συστήματα ασφαλείας», υπο-
γραμμίζει. 

Karfitsa_#ΤΑP
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Μπορεί ο αγωγός φυσικού αερίου TAP να χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ ως η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στη χώρα, με μεγάλη γεωπολιτική σημασία
που θα αποτελέσει «ενεργειακή γέφυρα» για την ευρύτερη περιοχή, την ίδια ώρα όμως κάτοι-
κοι των περιοχών που έχουν τον αγωγό μέσα στα χωράφια και στα σπίτια τους… κάνουν λό-
γο για μία «πυρηνική βόμβα που μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, με απρόβλεπτες επι-
πτώσεις και συνέπειες».

«Μόνο το 20% με 30% θα 
είναι  Έλληνες εργαζόμενοι!

Οι 8.000 θέσεις  καλύπτονται από Έλληνες σε ποσοστό 20%!
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, κατά την τριετία κα-

τασκευής του έργου στην Ελλάδα, θα δημιουργηθούν 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ θα υπάρξουν και αρκετές μόνιμες
θέσεις μετά την ολοκλήρωση του έργου. Όμως ο κ. Καλπακίδης τονίζει πως σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ που εμ-
περιέχεται στην περιβαλλοντική μελέτη, «στο συγκεκριμένο έργο το 20% με 30% θα είναι Έλληνες εργαζόμε-
νοι και το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί από εργαζόμενους ξένων χωρών». Ο κ. Καλπακίδης λέει χαρα-
κτηριστικά πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει πει κάτι που να το έχει τηρήσει. Προεκλογικά υποστήριζε τις θέσεις των
αγροτών κατά της όδευσης του ΤΑΡ, μάλιστα πριν το Γενάρη του 2015, ο Αλέξης Τσίπρας είπε σ’ εμένα
προσωπικά πως το αίτημά μας είναι δίκαιο και τα δίκαια αιτήματα θα ικανοποιηθούν. Νιώθουμε οργή.
Οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν μαζί μας στους αγώνες, σήμερα μας κοροϊδεύουν».  Όσο αφορά στις αποζημιώ-
σεις, ο κ. Καλπακίδης  καταγγέλλει πως υπογράφονται «συμβόλαια δουλείας που δεν αναφέρουν ημερομη-
νίες». Όπως επισημαίνει, οι ημερομηνίες αφορούν μόνο στην περίοδο κατασκευής του έργου, που είναι τα δύο
χρόνια. «Μπορούν τρεις μήνες νωρίτερα να στείλουν ένα χαρτί με δικαστικό κλητήρα και να πουν πως θέ-
λουν το χωράφι για μεγαλύτερο διάστημα για τη ζώνη των 40 μέτρων. Για τη ζώνη των 8 μέτρων που θα
περνάει ο αγωγός, δεν αναφέρονται ημερομηνίες και προφανώς είναι εσαεί. Ο αγρότης κρατά την ιδιο-
κτησία, όμως το σημείο από όπου περνάει ο TAP είναι δεσμευμένο από την εταιρία η οποία μάλιστα δε-
σμεύσει 200 μ. δεξιά και αριστερά από τον αγωγό ως διευρυμένη ζώνη ασφαλείας. Άρα τον πρώτο λόγο
γι’ αυτά τα 400 μ. τα έχει η κοινοπραξία», λέει. Και συνεχίζει: «τα συγκεκριμένα χωράφια είναι ανταλλάξιμα
και προστατεύονται από τη συνθήκη της Λωζάννης, όπου δε θεωρείται νομέας το ελληνικό κράτος.
Γι΄αυτό άλλωστε μέσα στα συμβόλαια της εταιρίας υπάρχει ένας όρος που λέει ότι τα χωράφια δεν προέρ-
χονται από γεωργική μετεγκατάσταση, οπότε σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ο καταγγέλ-
λον δε θα κινηθεί εναντίον της εταιρίας αλλά εναντίον αυτού που υπέγραψε». Ο κ. Καλπακίδης εξηγεί πως ο
συγκεκριμένος αγωγός δεσμεύει για την κατασκευή του περίπου 22.000 στρέμματα και 8.000 στρέμματα κατά τη
λειτουργία. «Απαγορεύει κάποιες καλλιέργειες που υπάρχουν κατά κόρων στην περιοχή όπως το καλαμ-
πόκι και οι δενδρώδεις καλλιέργειες στα 15μ.. Όλα αυτά προκαλούν τη μείωση της καλλιεργήσιμης γης,
όταν μάλιστα υπάρχουν ζητήματα διέλευσης και άλλων αγωγών, καθώς πρόκειται για διάδρομο». 

«Η αξία της
γης μηδενίζεται

από όπου περνάει
ο αγωγός, δεν είναι
ούτε προς πώληση

ούτε προς καλ-
λιέργεια»



www.karfitsa.gr
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«Έχουμε
δίπλα στα σπί-

τια μας μία πυρη-
νική βόμβα που
μπορεί να σκάσει

ανά πάσα
στιγμή»

Αγωγός… χωρίς αέριο
Ο συγκεκριμένος αγωγός με απόφαση της Ε.Ε. έχει

εξαιρεθεί και έτσι δεν υπάρχει η υποχρέωση να δίνει
φυσικό αέριο στην Ελλάδα. «Μέσα στην περιβαλ-
λοντική μελέτη αναφέρεται ότι προβλέπεται να
πάρει η Ελλάδα 1 δις. κυβικά αέριο αφού δημι-
ουργηθούν 10 εταιρίες ΕΠΑ. Ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΔΕΠΑ κ. Παλαιογιάννης μας είπε πως
από αυτό τον αγωγό δεν πρόκειται να παίρνουμε
αέριο. Έτσι λοιπόν ο TAP πρώτον δε θα δίνει αέ-
ριο στη χώρα και δεύτερον δε θα πληρώνει τέλη
διέλευσης, την ώρα που η φορολόγηση των ελλή-
νων έχει φτάσει στα ύψη», λέει ο κ. Καλπακίδης.
«Σκεφτείτε ότι ενώ ο αγωγός περνάει από την Κα-
βάλα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, αέριο παίρνει
μόνο η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Αθήνα, τώ-
ρα ξεκινούν να φτιάχνουν σταθμούς αερίου στην
ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η εταιρεία
λοιπόν θα πληρώνει μόνο την εταιρική κοινωνι-
κή ευθύνη, η οποία ήταν 11 εκατομμύρια για τις
τρεις περιφέρειες. Με τη διαπραγμάτευση του κ.
Σκουρλέτη αυτό το ποσό έφτασε στα 32 εκατομ-
μύρια, όμως η διαφορά τώρα είναι ότι τα χρήματα
θα τα διαχειρίζεται ο TAP. Θα κάνει δηλαδή μία
επιτροπή ο TAP και θα φτιάχνει π.χ. μία γέφυρα
που ζητεί ο δήμος», εξηγεί. Σύμφωνα με τον κ. Καλ-
πακίδη, στην Καβάλα η εταιρία ξεκίνησε να κάνει εδα-
φοτεχνικές μελέτες χωρίς την άδεια του δήμου και
τους σταμάτησε η αστυνομία. Επίσης, όπως λέει, μπή-
καν σε χωράφια ενοικιαστών χωρίς την έγκρισή τους,
οι οποίοι και θα καταθέσουν μηνύσεις. «Έχουν πάρει
άδεια εγκατάστασης χωρίς να έχουν ολοκληρώ-
σει τις εδαφοτεχνικές μελέτες και τις μελέτες στα-
τικότητας. Ενώ διαφωνεί η τοπική κοινωνία με
την όδευση του αγωγού από τη συγκεκριμένη πε-
ριοχή, η εταιρία δεν αλλάζει την χάραξη κάτι που
είναι αντίθετο με το ελληνικό σύνταγμα αλλά και
με τη συνθήκη της Δανίας που λέει πως για να γί-
νουν τέτοια έργα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση
της τοπικής κοινωνίας. Δεν έχει γίνει διαβούλευ-
ση ώστε να απαντηθούν καίρια ζητήματα», λέει ο
κ. Καλπακίδης. «Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ
κοντά σε κατοικημένες περιοχές και δεν έχουμε
καμία ενημέρωση για τις συνέπειες που μπορεί
να υπάρξουν. Είμαι συνταξιούχος και μεγαλώνω
τέσσερα παιδιά, ποιο θα είναι το μέλλον τους αν
καταστραφεί η καλλιεργήσιμη γη; Θα μπορούσαν
να περάσουν τον αγωγό από το βουνό ή από τη
θάλασσα, όπως έγινε στην Αλβανία και στην Ιτα-
λία. Στα συμβόλαια της εταιρίας αναφέρεται ότι
δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε περίπτωση
ατυχήματος από απρόβλεπτο γεγονός. Τα ατυχή-
ματα που έχουν γίνει σε τέτοιους αγωγούς ανά
τον κόσμο είναι πάρα πολλά. Η Ελλάδα έχει ακα-
τοίκητες περιοχές από όπου θα μπορούσε να πε-
ράσει ο αγωγός, όμως θα ήταν χρονοβόρο για την
εταιρία και το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο. Έτσι
λοιπόν αποφάσισαν με τις ευλογίες της κυβέρνη-
σης να καταστρέψουν τον τόπο μας», λέει ο κάτοι-
κος Καβάλας Τάσος Εδιάρογλου.

Συνέχεια στη σελίδα 14 
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Γράφει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος*
Κατανοητή η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια

μεγάλη επενδυτική επιτυχία αλλά δυστυχώς και στο θέμα του αγω-
γού φυσικού αερίου TAP εμφανίζεται ανακόλουθη σε σχέση με τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις. Παρόλη την τεκμηριωμένη κριτική
στο έργο, παρ όλες τις δικαστικές εκκρεμότητες, ο πρωθυπουργός
και οι αρμόδιοι υπουργοί εγκαινίασαν την έναρξη εργασιών κατα-
σκευής του αγωγού ΤΑΡ στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο είχε κάνει και η
προηγούμενη μνημονιακή κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, εναντίον της
απόφασης της οποίας (ΑΕΠΟ) έχουμε προσφύγει με 4 διαφορετι-
κές αιτήσεις ακύρωσης (Δήμοι Σερρών, Εμμ. Παππά, Καβάλας και
Δοξάτου, Αγροτικός σύλλογος Καβάλας και εκατοντάδες πολίτες)
που αναβάλλονται στο ΣτΕ για 5η φορά. Κανένας σεβασμός στις δε-
σμεύσεις του ίδιου του κ. Τσίπρα (Καβάλα, 13.1.2015) και βουλευ-
τών του, που στήριξαν τις τεκμηριωμένες προτάσεις για αλλαγή της
όδευσης του αγωγού. Αδιαφορία και στην κριτική για καταστροφή
οικοσυστημάτων και φυσικών περιοχών, απαξίωση αρχαιολογι-
κών τόπων, με διέλευση του αγωγού σε απόσταση 300 μέτρων από
τον χώρο των Φιλίππων, ρυπογόνο και επικίνδυνη για την υγεία
των κατοίκων λειτουργία του σταθμού συμπίεσης (προώθησης του
αερίου) του αγωγού πολύ κοντά σε τέσσερα χωριά των Σερρών,
όδευση κατά 80% σε καλλιεργήσιμη γη και γαίες υψηλής παραγωγι-
κότητας, οικονομική υποβάθμιση αγροτών και της παραγωγής τους
-παρόλες τις αποζημιώσεις- και ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση και ει-
σαγωγή τροφίμων, που έρχεται να προστεθεί στη μεγαλύτερη εξάρ-
τηση από ορυκτά καύσιμα.

Στην προσφυγή μας τεκμηριώνουμε το γεγονός ότι ο αγωγός θα
διασχίσει επτά περιοχές του Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000
και θα περάσει από οκτώ χαρακτηρισμένα καταφύγια άγριας ζωής.
Η συνολική απώλεια οικοτόπων εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας
ανέρχεται σε περίπου 3.760 στρέμματα. Τα ουσιαστικά παραγωγικά
και περιβαλλοντικά ζητήματα ανέδειξαν έγκαιρα με τεκμηριωμένες
μελέτες το ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, η Κί-
νηση Πολιτών της ΠΕ Σερρών και ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας,
σε συνεργασία  με επιστήμονες διεθνούς κύρους. Και ενώ οι αγρό-
τες της Καβάλας είναι σοκαρισμένοι από την «παραχώρηση
210.000 στρεμμάτων» στην εταιρεία για τον αγωγό, χωρίς ουσια-
στικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, τα μοναδικά τενάγη των Φι-
λίππων (με σοβαρό πρόβλημα στη φέρουσα ικανότητα του εδά-
φους) και το λιγνιτικό πεδίο της Δράμας δεσμεύονται από τη εται-
ρεία. Πρόσφατα η κοινοπραξία εξασφάλισε να μπορεί να βγάζει τα
κέρδη έξω αφορολόγητα. Και ενώ προβάλλουν ένα ελάχιστο πρό-
γραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κανένας από τους εμπλε-
κόμενους Δήμους δεν προβλέπεται να λάβει τέλη διέλευσης.

Παρόλο που ο κ. Τσίπρας είπε ότι τα «εγκαίνια» του ΤΑΡ σηματο-
δοτoύν μια νέα εποχή,  ταυτίζεται με τις επιλογές της κυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και το γνωστό και αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης. Και
αφού περιπλανήθηκαν στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Μό-
σχας, για να ξανακαταλήξουν στις επιλογές ΕΕ-ΗΠΑ, μιλούν ακόμη
για πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική.  Δυστυχώς και η κυβέρνηση
αυτή εφαρμόζει την παράνομη απόφαση έγκρισης των περιβαλλον-
τικών όρων του έργου του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη. Αντίθετα,
θα έπρεπε να συζητήσει τουλάχιστον για μια νέα όδευση του αγω-
γού, για τον προσδιορισμό νέου συστήματος προώθησης του αερί-
ου με περισσότερους και μικρότερους συμπιεστές σε κατάλληλες θέ-
σεις, με αντιμετώπιση της ρύπανσης και της διασποράς της ή αλλα-
γή του συστήματος. 

Γενικώς, το φυσικό αέριο μπορεί να είναι αποδεκτό μόνο ως με-
ταβατική λύση απεξάρτησης από το πετρέλαιο και το λιγνίτη και ως
γέφυρα προς την καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια, για ένα ήπιο
ενεργειακό μέλλον. Αλλά το μοντέλο που αναπαράγει και αυτή η κυ-
βέρνηση με τη υιοθέτηση του TAP ως έχει, δεν παίρνει υπόψη τις
προτάσεις ούτε για πιθανή σιδηροδρομική όδευση ούτε για σχεδια-
σμό ενεργειακής λεωφόρου, παράλληλου με την Εγνατία, που θα
συμπεριλαμβάνει τον TAP αλλά και τους επόμενους αγωγούς που
κάποιοι σχεδιάζουν να περνάνε από την Ελλάδα με προορισμό την
Ευρώπη.
*Ο κ. Τρεμόπουλος είναι Δικηγόρος - Περιφερειακός Σύμβου-
λος Κ. Μακεδονίας

Σημαντικές οι… επιπτώσεις
του αγωγού ΤΑΡ

«Η αγροτική περιοχή έγινε… Σίνδος»
Ο δασολόγος- περιβαλλοντολόγος και μέλος

της κίνησης πολιτών στις Σέρρες, Μιχάλης Δα-
βής υποστηρίζει πως στο συγκεκριμένο έργο
υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις για τις ρυζοκαλ-
λιέργειες του νομού Σερρών που τις κόβει στη μέ-
ση ο αγωγός. «Το πιο σημαντικό ζήτημα στην
περιοχή μας είναι οι δύο σταθμοί συμπίεσης
που βρίσκονται μέσα στο λεκανοπέδιο των
Σερρών. Θα καίνε ατελείωτο φυσικό αέριο
από αυτό που μεταφέρεται για να φτάσει στα
παράλια της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να
αφήνει στην περιοχή μας 24 εκατ. κυβικά
μέτρα καυσαέρια το 24ωρο. Το φυσικό αέριο
παράγει το 30% των καυσαερίων του πετρε-
λαίου. Σε όλη την Ευρώπη οι σταθμοί συμ-
πίεσης γίνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν
ανεμογεννήτριες με σκοπό να καθαρίζει η
ατμόσφαιρα από τους ρύπους. Όμως, στην
περίπτωση των Σερρών αυτοί οι σταθμοί το-
ποθετούνται στο λεκανοπέδιο», λέει. Και εξη-
γεί: «η πόλη φημίζεται για τις ομίχλες, για την
ακινησία του αέρα δηλαδή στο νομό. Η εται-
ρία όμως έκανε την εξής “απάτη”, μέσω του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, έβγαλαν τις μετε-
ωρολογικές μετρήσεις σε υψόμετρο 1.500 μ.,
πάνω ουσιαστικά από τα υψόμετρα της πε-
ριοχής (π.χ. ο Βερτίσκος έχει 550 μ. υψόμε-
τρο), όπου φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση αέ-

ρα. Τα καυσαέρια όμως στην πραγματικότη-
τα θα φτάνουν σε υψόμετρο 300 μ. και εκεί
θα παγιδεύονται από τα βουνά». Ο ίδιος τονί-
ζει πως οι σταθμοί συμπίεσης θα γίνουν στα
1.800 μ. από τα χωριά, όπου «θα εισπνέουν αυ-
τούς τους ρύπους σε καθημερινά βάση 2.000
κάτοικοι. Επίσης όρισαν αυθαίρετα την
αγροτική περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί ο
αγωγός, ως βιομηχανική. Μας όρισαν δηλα-
δή ξαφνικά «Σίνδο» με αποτέλεσμα τα επίπε-
δα θορύβου να είναι αυξημένα». Ο κ. Δαβής
υπογραμμίζει πως το αέριο θα «τρέχει» στο 1 μ.
κάτω από τη γη, θα είναι δηλαδή επιφανειακό.
«Τέτοια ανατίναξη αγωγού είχαμε το 1988 στην
Ούφα της Ρωσίας όπου σε απόσταση 4 χλμ έπε-
σαν μέχρι και τα δέντρα. Άρα φανταστείτε τι θα γί-
νει σε περίπτωση ατυχήματος σε αυτόν το συμ-
πιεστή, με πολύ μικρότερες ποσότητες. Θα καούν
ολοσχερώς πέντε με έξι χωριά σε ακτίνα 2 χλμ
και 4 χλμ.. Τέλος ο ίδιος εξέφρασε την προσωπι-
κή του ανησυχία, λέγοντας ότι: «πλέον σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο έχει προκύψει το ζήτημα των
τρομοκρατικών ενεργειών, σκεφτείτε αν γί-
νει κάτι τέτοιο με στόχο τον αγωγό, που το
πιο «νευρολογικό» σημείο είναι ο συμπιε-
στής του και βρίσκεται στην περιοχή μας.
Έχουμε δίπλα στα σπίτια μας μία πυρηνική
βόμβα που μπορεί να σκάσει ανά πάσα στιγ-
μή» καταλήγει ο κ. Δαβής.
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του Παναγιώτη Τουχτίδη*

Άλλη μια γενική εφημερία στο νοσοκομείο «Παπαγε-
ωργίου» Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι η δύσκολη
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο λό-
γω ελλείψεων σε υλικά και προσωπικό έχει λάβει ιδιαίτε-
ρη δημοσιότητα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η
ίδια συνηθισμένη εικόνα.Είναι μεσημέρι και  ήδη το σύ-
στημα αναφέρει 550 προσελεύσεις... 

Δευτέρα, ημέρα εργάσιμη για όλους, με τα ιατρεία του
ΠΕΔΥ ανοιχτά και προσβάσιμα, με όλο το ΕΣΥ σε λει-
τουργία. Τα προσερχόμενα περιστατικά άλλοτε σοβαρά
κι άλλοτε ελαφρύτερα δεν κατάφεραν ούτε σήμερα να
διαψεύσουν τον κανόνα! Περίπου το 60% των πολιτών
που προσέρχονται στα επείγοντα των ελληνικών νοσο-
κομείων απλά δεν θα έπρεπε να απευθύνονται στις δευ-
τεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές του Ε.Σ.Υ. Πολλοί
από αυτούς δεν έχουν θέση ούτε στους χώρους αναμονής
των ΚΥΑΤ (κέντρων υγείας αστικού τύπου) ή στα Κ.Υ. του
νομού, επικαλούνται δε συμπτώματα από ημέρες ή εβδο-
μάδες. Στην ερώτηση γιατί δεν απευθύνονται σε κάποιον
από τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας (ΠΕΔΥ) η απάντηση
συνήθως είναι  ότι δεν έχουν χρήματα ούτε για το... τηλε-
φώνημα για ραντεβού! 

Η σκέψη για το πώς βέβαια φτάνουν στο δεύτερο
πιο απομακρυσμένο νοσοκομείο από τον αστικό ιστό,
κάνει τους νοσηλευτές των ΤΕΠ να μειδιούν ακούγον-
τάς τους. Όταν δε ερωτώνται γιατί δεν απευθύνονται
στους συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ με τις δωρεάν επι-
σκέψεις, άλλοι δείχνουν να το αγνοούν και άλλοι να
υποστηρίζουν ότι όσες φορές έχουν καλέσει στα εμφα-
νιζόμενα ιατρεία, τους απαντούν ότι δεν υπάρχουν
δωρεάν επισκέψεις από τις αρχές του μήνα! Δικαιολο-
γία; Κατά συνθήκη ψεύδος για να βγουν από τη δύσκο-
λη θέση; Ή μήπως κάποιοι ιατροί εκμεταλλεύονται την
καταχώρησή τους στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ ως δωρεάν
διαφήμιση χωρίς να πραγματοποιούν τη συμβατική
τους υποχρέωση; Μια πρόχειρη έρευνα απέδειξε ότι
μάλλον το τελευταίο ισχύει... Μια περιήγηση στη σελί-
δα παρουσιάζει σε νευραλγικές ειδικότητες πρώτης
γραμμής (παθολογική-χειρουργική-παιδιατρική  ειδι-
κότητες που και στα τακτικά ιατρεία του ΓΝ ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ δεν έχουν διαθέσιμα ραντεβού ως τον... Σε-
πτέμβριο) να έχουν μεγάλη διαθεσιμότητα ενώ εμφα-
νίζονται ακόμα και καταχωρίσεις όπου κάποιοι ιατροί
φέρονται να μην εξέτασαν δωρεάν ούτε έναν από τους
ασφαλισμένους -έστω- που απευθύνθηκαν στο ια-
τρείο τους και ήδη έχει παρέλθει ο μισός Μάιος.

Στην καρδιολογική ειδικότητα «ανακαλύπτουμε» πά-
νω από 12.000 δωρεάν επισκέψεις διαθέσιμες, στην αγ-
γειοχειρουργική πάνω από 600. Οι πνευμονολόγοι εμ-
φανίζουν πάνω από 4.000 δωρεάν επισκέψεις διαθέσι-
μες όπως και οι συμβεβλημένοι οφθαλμίατροι, ενώ οι γα-
στρεντερολόγοι πάνω από 1000 διαθέσιμα δωρεάν ραν-
τεβού ακόμη. Και ο μήνας διαθέτει μόνο 11 εργάσιμες
ημέρες για να εξαντληθούν και ούτως ή άλλως να... ανα-
νεωθούν! Αν θεωρήσουμε ότι οι πολίτες αρχίσουν απευ-
θύνονται στο υπάρχον σύστημα πρωτοβάθμιας με τις
όποιες αδυναμίες του, αλλάζοντας ουσιαστικά κουλτούρα
και σταματήσουν να προσέρχονται για καθετί που τους
απασχολεί στα νοσοκομεία, ποιος θα βρεθεί να ελέγξει
αν και πώς διατίθενται τα χιλιάδες δωρεάν ραντεβού;
Πότε θα σταματήσει να γίνεται ο φορολογούμενος έρμαιο
των… επιτήδειων; Εκτός αν αυτός ο «λειτουργός» που εμ-
φανίζει 16η Μαΐου… 200 δωρεάν επισκέψεις άθικτες
από τις συνολικά 200 δεν είναι απλά ένας ακόμη «εξυ-
πνάκιας» που εκμεταλλεύεται το δημόσιο σύστημα για να
διαφημιστεί και δυστυχώς ...πεινάει! Το πιστεύετε; 

*Ο κ. Τουχτίδης είναι νοσηλευτής Msc Δημόσια
Υγεία και γενικός γραμματέας Δ.Σ. εργαζομένων στο
«Γ.Ν. Παπαγεωργίου» 

Εφημερίες, ραντεβού και ένας πολίτης... θύμα!

Ποιος θα βρεθεί
να ελέγξει, αν και
πως διατίθενται

τα… χιλιάδες δω-
ρεάν ραντεβού
ιατρικών εξετά-

σεων;



Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης  
Ο προβληματισμός στη Βίλα Αλλατίνη στη Β.

Όλγας 198 είναι έντονος και γίνεται εντονότερος
με την έναρξη της θερινής περιόδου με τους αρ-
μόδιους να… κάνουν το σταυρό τους και να προ-
σεύχονται να μην συμβεί κάτι!  Όπως προκύπτει
από την επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Κοι-
νωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπου Αη-
δονόπουλου ο αριθμός των σκηνών που υπάρ-
χει στις αποθήκες της Περιφέρειας κρίνεται μη
ικανός για να ανταποκριθεί στον κατά νομό σκο-
πό του. Η επιστολή προς την αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «σήμερα έχει απομεί-
νει ελάχιστος αριθμός σκηνών που δεν είναι
σε καμία περίπτωση ικανός να ανταποκρι-
θεί στον κατά νομό σκοπό του, ήτοι τη φιλο-
ξενία σε περίπτωση φυσικής καταστροφής
και στην αντιπυρική περίοδο. Ζητώ να προ-
βείτε στην άμεση αναπλήρωση του συνόλου
του σκηνικού υλικού του αποθηκευτικού
κέντρου Θεσσαλονίκης δεδομένου ότι η φυ-
σική καταστροφή δεν είναι προβλέψιμη και

δεν είναι δυνατόν από αβελτηρίες που δεν
οφείλονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας να υπάρξει έλλειμμα παροχής
φροντίδας σε κάθε απευκταίο συμβάν». Η
επιστολή του κ. Αηδονόπουλου κοινοποιήθηκε
μεταξύ άλλων και στο αναπληρωτή υπουργό Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα αλλά
και στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμ-
μένο, που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή
των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την
επικράτεια. Είχε προηγηθεί επιστολή της κ. Φω-
τίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με
την οποία ζητήθηκε η κατ’ εξαίρεση διάθεση συ-
νολικά 2558 σκηνών για προσωρινό κατάλυμα
φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Σύμ-
φωνα με τον κ. Αηδονόπουλο, ο οποίος έκανε
γνωστό το ζήτημα και σε πρόσφατη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας τα παραπάνω αντίσκηνα διατέθηκαν
για την δημιουργία των κέντρων φιλοξενίας
προσφύγων σε διάφορες περιοχές του νομού
Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλά-
δας. Η επιστολή εστάλη στην κ. Θεανώ Φωτίου
και κοινοποιήθηκε σε άλλα στελέχη της κυβέρ-
νησης και υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργεί-

Ανοχύρωτη είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε περίπτωση σεισμού ή κά-
ποιας φυσικής καταστροφής! Αυτό προκύπτει μέσα από το έγγραφο- ντοκουμέντο
που δημοσιεύει σήμερα η Karfitsa κατ’ αποκλειστικότητα. Όπως παραδέχεται στο
δημόσιο έγγραφο αντιπεριφερειάρχης και στενός συνεργάτης του Απόστολου Τζι-
τζικώστα τα αποθέματα σκηνών στις αποθήκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας έχουν εξαντληθεί προκειμένου να φιλοξενηθούν πρόσφυγες στα κέντρα μετεγ-
κατάστασης με αποτέλεσμα σε περίπτωση σεισμού ή κάποιας φυσικής καταστροφής
(πυρκαγιά, καταιγίδα κ.α.) να μην υπάρχουν διαθέσιμα αντίσκηνα για να φιλοξενη-
θούν… Έλληνες. 

Αβοήθητη σε περίπτωση
σεισμού η Βόρεια Ελλάδα!

Δεν υπάρχει
αντίσκηνο ούτε
για δείγμα στην
Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδο-

νίας!
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Είναι αυτονόητο ότι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να
γίνει σε αυτή τη χώρα είναι η επένδυση στον Πολιτισμό. Για τη
Νέα Δημοκρατία ο Πολιτισμός δεν αποτελεί απλά έναν τομέα για
διαχείριση, αλλά έναν από τους βασικότερους άξονες ανάπτυξης
και προβολής για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα, εάν διαμορφωθεί ένα
ευέλικτο πλαίσιο σύνδεσής του με τον τουρισμό και την Παιδεία.
Η σημερινή κυβέρνηση λειτουργεί με την λογική των ημετέρων,
προσπαθώντας να εγκαθιδρύσει ένα κομματικό κράτος και σε
αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Διαπιστώνουμε με λύπη να έχει εγκα-
ταλειφθεί ένας τόσο σημαντικός τομέας, όπως είναι ο Πολιτι-
σμός, και πολλά θέματα να έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Ενώ η
νέα θερινή περίοδος ξεκινά και η χώρα μας ετοιμάζεται να δεχ-
θεί χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες το Υπουργείο Πολιτισμού
είναι παντελώς ανέτοιμο. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, ο κυριότερος φορέας που έχει ως βασικό έρ-
γο του την ανάδειξη και προβολή των μνημείων και των αρχαι-
ολογικών χώρων της Ελλάδας καθώς και την διαχείριση των αρ-
χαιολογικών πόρων και εσόδων, λειτουργεί χωρίς ηλεκτρονική
καταγραφή των εσόδων, χωρίς ψηφιακή καταγραφή των επι-
σκεπτών, χωρίς οργάνωση στην λειτουργία των πωλητηρίων
και των χώρων αναψυχής, χωρίς έλεγχο της διαχείρισης των ει-
σιτηρίων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Αντίθε-
τα, με μια σύγχρονη και ορθολογική διαχείριση το Ταμείο θα
μπορούσε να εισπράττει σε ετήσια βάση ποσά ακόμα και δέκα
φορές μεγαλύτερα από ότι σήμερα, γεγονός που θα έδινε τερά-
στιες δυνατότητες για την ενίσχυση της προστασίας και ανάδει-
ξης του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. 

Παράλληλα, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας εφαρμόζεται
μόλις σε ελάχιστους από τους εβδομήντα πιο σημαντικούς αρ-
χαιολογικούς χώρους, πολλές αίθουσες Μουσείων παραμένουν
κλειστές, τα πωλητήρια των Μουσείων είναι σχεδόν άδεια, το
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παραμένει κλειστό και το
πολυδιαφημισμένο ηλεκτρονικό εισιτήριο μοιάζει με… όνειρο
θερινής νυκτός, παρά τις πολλαπλές κυβερνητικές εξαγγελίες ότι
θα ετίθετο σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2015. Δυστυχώς,
όλα τα παραπάνω μας εκθέτουν διεθνώς στα μάτια εκατομμυ-
ρίων επισκεπτών οι οποίοι διαπιστώνουν την ολιγωρία και την
αδιαφορία της κυβέρνησης για τον Πολιτισμό. Εμείς, όπως προ-
αναφέρθηκε, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στον Πολιτισμό.
Έχουμε ξεκινήσει έναν ανοικτό διάλογο με προσωπικότητες του
πνεύματος και της Τέχνης - όπου κι αν ανήκουν, με κριτήριο την
αξιοσύνη τους και όχι την κομματική τους ταυτότητα -, με εκπρο-
σώπους πολιτιστικών φορέων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με
Έλληνες της διασποράς προκειμένου να διαμορφώσουμε το
εθνικό όραμα μας, την εθνική πολιτική για τον Πολιτισμό, να
καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να προετοιμάσουμε νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες. Προτάσεις όπως, η αναβάθμιση των Μουσεί-
ων και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους με σύγχρονα μέ-
σα ξενάγησης και διαδραστικές ηλεκτρονικές αναπαραστάσεις,
δράσεις εξωστρέφειας για προβολή και προώθηση της ελληνι-
κής πολιτιστικής δημιουργίας στο εξωτερικό, η δημιουργία ενός
ευνοϊκού φορολογικού και νομοθετικού καθεστώτος προσέλκυ-
σης ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, η
απλούστευση του φορολογικού πλαισίου για τις πολιτιστικές χο-
ρηγίες κ.ά. Το μήνυμα που πρέπει να στέλνουμε, ακόμη και στη
σημερινή πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε, είναι ότι η Ελ-
λάδα της κρίσης έχει και άλλο «πρόσωπο». Ένα διαχρονικό πρό-
σωπο. Αυτό της χώρας που γέννησε έναν μοναδικό οικουμενικό
πολιτισμό με παγκόσμια ακτινοβολία. Και αυτό μπορούμε να το
πετύχουμε μακριά από διαχειριστικές λογικές, αλλά με ανοι-
χτούς ορίζοντες, πέρα από κομματικά στεγανά και σκοπιμότητες.
*Ο κ. Γκιουλέκας είναι υπεύθυνος του Τομέα Πολιτισμού
της ΝΔ

Επενδύουμε στον Πολιτισμό μας

του Κώστα 
Γκιουλέκα*



ων στις 30 Μαρτίου 2016, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα –πε-
ρίπου δυο μήνες αργότερα- να υπάρχει κάποια απάντηση
προς τον ίδιο ή την Περιφέρεια, και σίγουρα χωρίς να έχει
αντικατασταθεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την κυ-
βέρνηση για τις ανάγκες των προσφύγων. Σήμερα η κατάστα-
ση έχει ως εξής: το 95% του σκηνικού υλικού που έχει στη
διάθεσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  και κατ’
επέκταση η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για να υλοποι-
ήσει στο ακέραιο το σχέδιο «Ξενοκράτης» σε περίπτωση φυσι-
κής καταστροφής χρησιμοποιείται από… πρόσφυγες. Από τα
2558 αντίσκηνα η Περιφέρεια έχει στη διάθεσή της μόλις
200 «και με το ζόρι» όπως υποστηρίζουν στην Karfitsa αρμό-
διοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Λένε μάλιστα πως: «μπορού-
με να αντιμετωπίσουμε έναν ενδεχόμενο σεισμό στην
Ποτίδαια όχι όμως στην Θεσσαλονίκη». 
Δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο «Ξενοκράτης»

Το σχέδιο με τον κωδικό «Ξενοκράτης» υλοποιείται από
την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για
τη διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώ-
πισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της
ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο εκπο-
νείται από την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνοι για
την υλοποίησή του είναι ο κάθε αντιπεριφερειάρχης  Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, οι χωρικοί αντιπεριφε-
ρειάρχες των περιοχών στις οποίες συνέβη μια φυσική κατα-
στροφή, οι σχετιζόμενοι δήμοι που έχουν πληγεί και υπηρε-
σιακοί παράγοντες.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκ-
πέμπει SOS. Σε περίπτωση κάποιας φυσικής καταστροφής –
οι πιθανότητες αυξάνονται όσο πλησιάζουμε στην καρδιά του
καλοκαιριού- δεν μπορεί να σταθεί στο πλευρό των ανθρώ-
πων που ενδεχομένως να πληγούν από την καταστροφή αυ-
τή. Σε τηλεφωνική συνομιλία μάλιστα των υπηρεσιών της Πε-
ριφέρειας με το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανεπίσημα οι
υπάλληλοι του δεύτερου ισχυρίστηκαν, όπως καταγγέλλεται
στην Karfitsa πως: «δεν υπάρχει περίπτωση αντικατάστα-
σης των σκηνών». «Πήραμε την εντολή της κ. Φωτίου ότι
κατά παρέκκλιση διατίθενται οι σκηνές. Αναμένω να
εξετάσει κάποια νομική υπηρεσία ποιος φέρει την ευθύ-
νη. Έστειλα επιστολή ζητώντας να υπάρξει αντικατάστα-
ση των σκηνών. Δεν έτυχα καμίας απάντησης από τους

υπουργούς  απλώς μιας προφορικής απάντησης υπαλ-
λήλου του υπουργείου που μου είπε ότι η Αθήνα έχει
δώσει περισσότερες σκηνές» σχολιάζει στην Karfitsa ο κ.
Αηδονόπουλος. Και συμπληρώνει: «Αυτό δεν απαλλάσσει
την υπουργό από τις ευθύνες σε περίπτωση φυσικής κα-
ταστροφής. Η ανευθυνότητα του κράτους αποδεικνύε-
ται για ακόμα μια φορά. Περάσανε 45 ημέρες από τη
στιγμή που εστάλη η επιστολή και απάντηση δεν λάβα-
με».  «Εάν έχουμε κάποιο σεισμό δεν θα μπορέσουμε να
κοιμίσουμε τους ανθρώπους που θα χτυπηθούν. Τα
αποθέματα των σκηνών σε όλη τη χώρα μειώνονται όσο
αυξάνονται οι πρόσφυγες. Στην Κεντρική Μακεδονία
έχουν πάρει το 95% του σκηνικού υλικού. Αυτό δείχνει
πρόθεση να μετατραπεί η περιοχή σε αποθήκη ψυχών»
δηλώνει ο κ. Αηδονόπουλος. «Το σχέδιο Ξενοκράτης ως
προς το σκέλος της διανυκτέρευσης δεν μπορεί να
εφαρμοστεί» καταλήγει ο κ. Αηδονόπουλος. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που συναντά κανείς και στις
αποθήκες του στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa
στα στρατόπεδα της χώρας δεν υπάρχει αντίσκηνο ούτε για…
δείγμα, μιας και ο υπεύθυνος για την κατασκευή και οργάνω-
ση των κέντρων προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και με-
ταναστών είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Όπως η Κεν-
τρική Μακεδονία δεν είναι η μόνη περιοχή που είναι… απρο-
στάτευτη απέναντι σε φυσικά φαινόμενα εξαιτίας των προσφύ-
γων. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Περιφέρεια Αττι-
κής μιας και η περιφέρεια της Ρένας Δούρου με αυτή του Από-
στολου Τζιτζικώστα έχουν δεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό προ-
σφύγων που βρίσκονται στη χώρα.  Σύμφωνα με τον Περιφε-
ρειάρχη και πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Θεσ-
σαλίας Κώστα Αγοραστό, ο ίδιος δεν γνωρίζει τις παραπάνω
ελλείψεις. «Εμείς στη Θεσσαλία έχουμε σκηνές. Οι Περι-
φέρειες έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση ενός τμή-
ματος του Ξενοκράτη» δηλώνει. Αναφέρει ωστόσο ότι το ζή-
τημα είναι σημαντικό και πρέπει να λυθεί. 
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Μας έκανε εντύπωση ότι από τις γυ-
ναίκες που, στην έρευνα του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων (FRA 2014) για τη σεξουαλική
παρενόχληση στην Ελλάδα, ανέφεραν τα
πιο σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης,  το 35% δεν το αποκάλυ-
ψε πουθενά, το 28% μίλησε σε ένα φιλι-
κό άτομο, το 24% το εμπιστεύτηκε σε ένα
μέλος του οικογενειακού ή συγγενικού
περιβάλλοντος και το 14% ενημέρωσε το
σύντροφό του. Μόνον 4% το κατήγγειλε
στην Αστυνομία, 4% το είπε σε  ένα συ-
νάδελφο ή προϊστάμενο και λιγότερο
από 1% είχε τη δύναμη να απευθυνθεί
σε δικηγόρο, ή  σε υπηρεσία συμβουλευ-
τικής. Προφανώς, μετά τις πρόσφατες
αποκαλύψεις δεν μπορεί πλέον να μας
εκπλήσσει, αφού και ο Πρωθυπουργός
της χώρας είναι υπόλογος για συγκάλυ-
ψη κατ' εξακολούθηση σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης από τον πρώην πρέσβη της
Βενεζουέλας προς πέντε εργαζόμενες
υπαλλήλους της πρεσβείας στο χώρο ερ-
γασίας τους. Ο Πρωθυπουργός  αποκα-
λεί τη σιωπή των θυμάτων ‘’πολιτική
ωριμότητα’’ για να μη θιγεί η Αριστερά!
Προφανώς και ήταν και άλλοι κοινωνοί
της  ‘’δραστηριότητας’’ του πρέσβη, που
και αυτοί θεώρησαν ως αυτονόητο να
κρατήσουν το θέμα μυστικό. Όμως αυτό
δεν μειώνει την ευθύνη του πρωθυπουρ-
γού, που η μόνη του αγωνία ήταν να μην
ανακοπεί η επέλασή του προς την εξου-
σία, την οποία συστηματικά έχτιζε με πο-
λιτικές α(υτα)πάτες και εθνολαϊκιστικές
κορώνες περί αξιοπρέπειας. Αλήθεια η
αξιοπρέπεια των πολιτών πάνω στην
οποία έχτισε την πολιτική του καριέρα..
δεν αφορά τις υπαλλήλους της Πρεσβεί-
ας; Είναι άξια σχολιασμού πάντως και η
a la carte ‘’ευαισθησία’’ των γυναικών
του ΣΥΡΙΖΑ τις οποίες προσέβαλε η δια-
φήμιση της  Άντζελας Δημητρίου αλλά γι’
αυτό το περιστατικό, σιγή ιχθύος!

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπήρχε το
κοινωνικό στίγμα, που θέλει τα πιο πολ-
λά θύματα να υπομένουν την παρενό-
χληση σιωπηλά, να φοβούνται να μιλή-
σουν στους συναδέλφους τους ή ακόμα
και στην οικογένειά τους για να μην χά-
σουν τη δουλειά τους, ή να κατηγορη-
θούν ότι «τα ήθελαν». Μαθαίνουμε, πλέ-
ον, πως τα θύματα, έχουν να αντιμετωπί-
σουν και τον αυτοσκοπό της αριστερής
εξουσιολαγνείας.

*Η κ. Παναγοπούλου είναι Πολιτική
Υπεύθυνη του Τομέα Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο ΠΟΤΑΜΙ

Όταν η σιωπή των 
θυμάτων βαφτίζεται 
πολιτική ωριμότητα

της Γιάννας
Παναγοπούλου*

Άσκηση σεισμού και… προσευχές
Τον… σταυρό της προκειμένου να μην υπάρξει κά-

ποια φυσική καταστροφή κάνει και η αντιπεριφερειάρ-
χης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Όπως λέει στην
Karfitsa «με τα τωρινά δεδομένα σε περίπτωση σει-
σμού ο κόσμος δεν θα έχει που να κοιμηθεί». «Είχα-
με ζητήσει να υπάρχει στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ένα αποθεματικό χρημάτων για να
μπορούν να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές
που μπορεί να προκαλέσουν ανθρωπιστική κρίση.
Η κυβέρνηση δεν μας άκουσε. Σε σχετική ερώτηση
που έκανα στους υπεύθυνους δεν μου απάντησαν
κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε εάν αύ-
ριο γίνει σεισμός» καταλήγει η κ. Πατουλίδου. Στο με-
ταξύ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και του ελέγχου της
αξιοπιστίας του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπι-
σης σεισμικών φαινομένων, σήμερα θα πραγματοποι-
ηθεί άσκηση έρευνας και διάσωσης σε ερείπια με την
επωνυμία “ΕΔΡΑΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2 στο Στρατόπεδο Κα-
ρατάσου στο Δήμο Παύλου Μελά.Η άσκηση σχεδιάστηκε
μετά από συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Τμήματος Πολιτι-
κής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 2ης ΕΜΑΚ,
της ΕΛ.ΑΣ. του ΕΚΑΒ. και των Δήμων Θεσσαλονίκης και
Παύλου Μελά. Το σενάριο της άσκησης το οποίο επεξερ-
γάστηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με το Τμήμα Πολιτι-
κής Προστασίας της Μ.Ε.Θ., περιλαμβάνει χτύπημα του
Εγκέλαδου που χαρακτηρίζεται ως κύριος σεισμός, μεγέ-
θους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έχει ως αποτέ-
λεσμα τον εγκλωβισμό επιζώντων σε κτίρια και τμήματα
κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. Στο πλαίσιο της άσκη-
σης, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα κινητοποιήσει Εθελον-
τικές Ομάδες εντεταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις δράσεις
που καθορίζονται από το καταστατικό τους. 



Ανώμαλη… προσγείωση επιφύλαξε στον δή-
μαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη η Θεσσαλονίκη.
Το πρωτότυπο σχέδιο του γνωστού στο πανελλή-
νιο δημάρχου να φτάσει στην πρωτεύουσα της Βό-
ρειας Ελλάδας από τον Μαραθώνα με... αερόστα-
το δεν στέφθηκε με επιτυχία, αφού ο ίδιος και η
ομάδα του «γκρεμίστηκαν» παρέα με το αερόστατο
στην Νεοχωρούδα. Τελικά ο κ. Ψινάκης έφτασε
στην περιοχή της νέας Παραλίας στο άγαλμα του
Κωνσταντίνου Καραμανλή με τα πόδια και όχι με
αερόστατο και μάλιστα… αγκαλιά με τον Γιάννη
Μπουτάρη. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ο κ.
Ψινάκης να προσγειωθεί στην πλατεία Λευκού
Πύργου, ωστόσο η ιδέα εγκαταλείφθηκε χωρίς να
γνωρίζει κανείς τον λόγο.  Μετά από ένα… επεισο-
διακό ταξίδι ο κ. Ψινάκης έφτασε υπό τους ήχους
της μπάντας του δήμου Θεσσαλονίκης σχολιάζον-
τας με χιούμορ την επίσκεψή του του που δεν…
πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που ο ίδιος θα
ήθελε. Σημειώνεται πως το αερόστατο του κ. Ψινά-
κη δεν ξεκίνησε από τον Μαραθώνα όπως έπρεπε.
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής «έκοβε βόλτες»
στον αέρα της Θεσσαλονίκης και για κάποιον ανε-
ξήγητο λόγο έπεσε σε χωράφι της Νεοχωρούδας. 

«Το αερόστατο δεν σηκώθηκε όπως θα
ήθελα» είπε ο κ. Ψινάκης που αποκάλυψε πως ήρ-
θε με αυτοκίνητο τελικά. Ο ίδιος διανυκτέρευσε σε
περιοχή της Κατερίνης, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες. «Το αερόστατο δεν είναι σαν το ελικόπτε-
ρο. Πρέπει να έχει σύμμαχο τον καιρό. Δεν
βοήθησε ο καιρός» σχολίασε από την πλευρά
του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τους
δυο δημάρχους, η επίσκεψη του κ. Ψινάκη σχετί-
ζεται με την τελετή ίδρυσης της «Αμφικτιονίας Αρ-
χαίων Ελληνικών πόλεων». Βασική επιδίωξη του
εγχειρήματος θα είναι η προώθηση του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού, η βέλτιστη οργάνωση του
πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο και η σωστή διαχεί-
ριση των θεμάτων του, όπως και η προστασία, η
διεκδίκηση και η διάδοση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. «Μόνο ο πολιτισμός μπορεί να μας σώ-
σει σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατά-
σταση» είπε ο κ. Ψινάκης. 

Β. Στολ. 
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Εδώ αερόστατο,
εκεί αερόστατο… 

του Αντώνη Σαουλίδη* 

Είναι βέβαιο πως ο καθένας, από τον πρώτο έως και
τον τελευταίο πολίτη της χώρας, άλλος περισσότερο και
άλλος λιγότερο, έχει νιώσει στο πετσί του τις συνέπειες
της βαθύτατης οικονομικής ύφεσης, που ταλανίζει τα τε-
λευταία χρόνια τη χώρα.Πολλοί πίστεψαν, με βάση τις
υπεραισιόδοξες εξαγγελίες της κυβέρνησης,  πως η ύφε-
ση, όσο και η ευρωπαϊκή επιτήρηση, θα έφευγαν αστρα-
πιαία από την Ελλάδα και τη θέση της θα λάμβανε η οικο-
νομική ευφορία των περασμένων δεκαετιών. Μάταια
όμως… Ούτε η κρίση έφυγε, ούτε η συνεχής παγκόσμια
(πλέον) αξιολόγηση σταμάτησε, φέρνοντας μαζί της τη
μία φοροκαταιγίδα μετά την άλλη. Κάθε εβδομάδα οι τη-
λεοπτικοί δέκτες γεμίζουν από πολιτικά μηνύματα μελών
των επιτροπών αξιολόγησης, που συστήνουν νέες φορο-
λογικές επιβαρύνσεις, νέους συντελεστές Φ.Π.Α. και νέες
μειώσεις κυρίως συντάξεων και επικουρικών. 

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την καταβαράθρωση
της κατανάλωσης, η οποία καλώς ή κακώς, αποτε-
λούσε ανέκαθεν τον ακρογωνιαίο λίθο του Α.Ε.Π.
της χώρας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι από μηδα-
μινές έως ανύπαρκτες, και όσες γίνονται, περνάνε
πρώτα από το μαραθώνιο της ελληνικής γραφει-
οκρατίας, που αντί να μειώνεται, περιέργως αυξάνε-
ται. Οι δημόσιες δαπάνες, ελέω κρίσης μειώνονται,
ενώ οι καθαρές εξαγωγές της χώρας συνεχίζουν να
είναι αρνητικές. Το αποτέλεσμα; Η συνεχής συρρί-
κνωση του Α.Ε.Π. και η αναπόφευκτη συσκότιση του
οικονομικού μέλλοντος της χώρας. Αλλά η πιο καί-
ρια ερώτηση είναι μία. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά
και η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται τα
δεδομένα που ισχύουν στην ελληνική οικονομία και
το αντίκτυπο των μέτρων που προτείνουν; Σε κάθε
προτεινόμενο μέτρο παρεμβάλλεται μια αύξηση στη
φορολογία. Τελικά επιδιώκουν να εισπράξουν τα
ποσά που έχουν δανείσει ή να ενισχύσουν με αυτά τα
ποσά την ελληνική οικονομία, ούτως ώστε να είναι
σε θέση μελλοντικά να πληρώσει; Αν επιδιώκουν το
πρώτο πάντως, μάλλον πρέπει να απαγκιστρωθούν
σε κάποιο βαθμό από τις μονεταριστικές πολιτικές
που επιβάλλουν. Ο λόγος είναι απλός. 

Η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει προ πολλού το
μέγιστο σημείο φορολογικών εσόδων που μπορεί να ει-
σπράξει. Με βάση μελέτες που έχουν γίνει, αυτό το μέγι-
στο σημείο επιτεύχθηκε πριν τουλάχιστον μία πενταετία.
Πόσο μάλλον από τη στιγμή που η ανεργία αυξάνεται
δραματικά μειώνοντας τον αριθμό των φορολογούμενων
πολιτών. Σύμφωνα με τον Lafer και την ομώνυμη καμπύ-
λη του, η καμπύλη των φορολογικών εσόδων, σε ένα σύ-
στημα αξόνων με τον φορολογικό συντελεστή και τα φο-
ρολογικά έσοδα, παρουσιάζει στα χαμηλά στάδια του
συντελεστή θετική κλίση. Η κλίση παραμένει θετική έως
ένα κρίσιμο φορολογικό συντελεστή, ο οποίος αντιστοι-
χεί και στο μέγιστο ποσό φορολογικών εσόδων που μπο-
ρεί να εισπράξει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός. 

Η υπέρβαση αυτού του συντελεστή έχει ως αποτέλε-
σμα η καμπύλη των εσόδων να έχει πλέον αρνητική κλί-
ση, πράγμα που σημαίνει πως η συνεχής αύξηση των φό-
ρων τείνει να μειώνει ολοένα και περισσότερο τα έσοδα
από φόρους αντί να τα αυξάνει! Δυστυχώς η ελληνική οι-
κονομία, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, έχει ξεπεράσει
αυτό το κρίσιμο όριο και η συνεχής αύξηση των φόρων
καταφέρνει μόνο να φτωχοποιεί τον πληθυσμό, υπονο-
μεύοντας την ανάπτυξη. Οι υπέρογκοι φόροι διώχνουν
τις ελληνικές επιχειρήσεις στους γειτονικούς φορολογι-
κούς παραδείσους, μειώνουν τους μισθούς των εργαζο-
μένων και οδηγούν στο κλείσιμο εταιριών και σε απολύ-
σεις. Οι πολιτικές αυτές μας έχουν τοποθετήσει σε έναν
φαύλο κύκλο, στον οποίο η αύξηση της ανεργίας και η
μείωση της ευημερίας οδηγούν συνεχώς η μία στην άλλη.
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ο σω-
στός τρόπος επίτευξης των στόχων είσπραξης των εσό-
δων είναι η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας (μεί-
ωση της ανεργίας, αύξηση του Α.Ε.Π. κτλ) Αυτό το αντι-
λαμβάνονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η ελληνική κυ-
βέρνηση, ή μήπως επιδεικτικά αγνοούν ότι σχετίζεται με
τη θεωρία του Lafer και τις θεωρίες του ανθρώπου από
τον οποίο ο Lafer εμπνεύστηκε τη δική του, του Maynard
Keynes.

* Ο Αντώνης Σαουλίδης είναι δικηγόρος και 
αντιδήμαρχος Νεάπολης-Συκεών 

Οι
δημόσιες δα-

πάνες, ελέω κρί-
σης μειώνονται, ενώ
οι καθαρές εξαγωγές

της χώρας συνεχί-
ζουν να είναι αρ-

νητικές…

Αλέξη, το μέγεθος είναι που μετράει!



του Γιώργου Δημαρέλου* 

Τον τελευταίο καιρό έχουν συμβεί πολλά που αφορούν
στην τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ
Δημοσίου και ΟΛΘ και στη διαδικασία της πώλησης του
ΟΛΘ. Συχνά ο κόσμος μπερδεύει αυτές τις δύο διαδικα-
σίες, αν και πρόκειται περί δύο εντελώς ξεχωριστών υπο-
θέσεων. Στην πρώτη διαδικασία το Δημόσιο επιλέγει ποιοι
τομείς του λιμανιού παραχωρούνται προς εκμετάλλευση

στον ΟΛΘ, ενώ στη δεύτερη διαδικασία πωλείται η εταιρία που το περιουσιακό
της στοιχείο είναι αυτή η σύμβαση παραχώρησης. Στην πρώτη διαδικασία
αποφασιστικός παράγοντας είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, ως κύριος της γης, ενώ στη δεύτερη διαδικασία το ΤΑΙΠΕΔ, ως ιδιο-
κτήτης των μετοχών του ΟΛΘ. Σε πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΘ,
στη συζήτηση της κύρωσης της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης,
ζητήθηκε από τα μέλη του ΔΣ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, εφόσον αυτές
διαφοροποιούνταν από την εισήγηση που ανέφερε την παραχώρηση ΟΛΩΝ
των χώρων στον ΟΛΘ χωρίς καμία εξαίρεση και με τη δυνατότητα στον ιδιο-
κτήτη να τερματίσει ακόμα και υφιστάμενες πολιτιστικές χρήσεις στον 1ο προ-
βλήτα. Εμείς, συνεπείς στην απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου, την
οποία και προσκομίσαμε, καταθέσαμε το αίτημα μας για εξαίρεση σε πρώτη
φάση του 1ου προβλήτα από τη σύμβαση παραχώρησης, η οποία απέσπασε 5
ψήφους στο 10μελές ΔΣ του Οργανισμού. Υπέρ του αιτήματος του δήμου, ψή-
φισαν οι 2 εκπρόσωποι των εργαζομένων, 2 μέλη του ΔΣ που ορίστηκαν από
το ΤΑΙΠΕΔ και εγώ ως εκπρόσωπος του δήμου. Κατά ψήφισαν οι υπόλοιποι
συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου της ΟΚΕ (του κ. Βερνίκου), ο
οποίος διατύπωσε ρητά ότι είχε εντολές από την ΟΚΕ για τη ψήφο του. Το αίτη-
μα του δήμου απορρίφθηκε επειδή δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψη-
φία, αν και από μέρους μας διατυπώθηκε ένσταση για τη διαδικασία, καθώς
στην ουσία δεν ήταν η δική μας πρόταση που απορρίφθηκε, αλλά η εισήγηση
του Οργανισμού περί μη εξαίρεσης του 1ου προβλήτα από τη σύμβαση παρα-
χώρησης.Στη συνέχεια, υπήρξαν και άλλες προτάσεις εξαίρεσης, όπως του
κτηρίου του επιβατικού σταθμού, των parking, των διατηρητέων κτηρίων, των
στάβλων, τα οποία και καταψηφίσαμε προκειμένου να είμαστε απολύτως ευθυ-
γραμμισμένοι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που μιλούσε συγκε-
κριμένα για τον 1ο προβλήτα. Βλέπετε, υπήρχε και αυτή η «αγωνία» από την
μεριά κάποιων από τους φορείς της πόλης αλλά και της μείζονος αντιπολίτευ-
σης στο δήμο μην τυχόν και διαταραχθεί η διαγωνιστική διαδικασία πώλησης
του ΟΛΘ από το αίτημα του δήμου. Ενώ, δηλαδή θα περίμενε κάποιος να
υπάρχει πίεση προκειμένου η πόλη να διασφαλίσει όλες τις χρήσεις που δεν
αφορούν σε λιμενικές δραστηριότητες, οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι ακρι-
βώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε
πως θα εκφράσουν αυτοί οι φορείς και η μείζονα αντιπολίτευση του δήμου την
ίδια «αγωνία» όταν εμείς θα επιμένουμε να συμπεριληφθούν στις προαπαιτού-
μενες ενέργειες της διαδικασίας πώλησης του ΟΛΘ η δέσμευση από τη μεριά
του νέου ιδιοκτήτη της υλοποίησης των επενδύσεων που προβλέπει το master
plan και business plan του ΟΛΘ που εγγυάται την ανάπτυξή του σε επίπεδο
35ετίας.

Αντ’ αυτών, τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες της μερικής υπαναχώρη-
σης του δημάρχου όσον αφορά στην διεκδίκηση του 1ου προβλήτα, καθώς φέ-
ρεται να έχει δεχθεί να μην συζητηθεί η εξαίρεση του Kitchen Bar από τη σύμ-
βαση παραχώρησης διότι αυτή υποτίθεται ότι ενδεχομένως να δημιουργήσει
αλλοίωση του οικονομικού αντικειμένου της πώλησης, γεγονός που εμένα
προσωπικά με βρίσκει αντίθετο καθώς τα έσοδα από τέτοιες χρήσεις εγγυών-
ται αφενός τη συντήρηση των διεκδικούμενων χώρων, αφετέρου ήδη δύο όμι-
λοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και επισκέφθηκαν την πόλη, δήλωσαν
ότι το ενδιαφέρον τους για το λιμάνι αφορά στις λιμενικές λειτουργίες του λι-
μανιού.Επίσης, τις τελευταίες μέρες, αντί να ασχολούμαστε με τα παραπάνω
που κατά τη γνώμη μου είναι και τα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει η πόλη,
υπήρχε κόσμος που διάλεξε να ασχοληθεί και να επιμείνει στο αν θα λειτουρ-
γούν αερόστατα ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της χώρας, και κυρίως αυ-
τών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αντιπολιτεύονται να μην εστιάζουν στα
κρίσιμα θέματα που διακυβεύονται, αλλά σε αυτά που δημιουργούν πρόσκαι-
ρες εντυπώσεις για δική τους κατανάλωση.Προφανώς δεν είναι τα αερόστατα
και τα κάθε αερόστατα το θέμα μας. Το θέμα μας, καταρχήν είναι η ανάπτυξη
του λιμανιού, ώστε να αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης που όλοι περιμένουμε,
αλλά και η διασφάλιση των πολιτιστικών χρήσεων και η παραμονή της 1ης
προβλήτας στην καθημερινότητα της πόλης. Είναι το λιγότερο που κάποιος θα
έπρεπε να περιμένει από εμάς σε αυτή τη διαδικασία και όχι το περισσότερο.
Αλλά ο καθείς εφ’ ω ετάχθη.
*Ο κ. Δημαρέλος είναι μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. και δημοτικός 
Σύμβουλος Θεσσαλονίκης
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Όλο το παρασκήνιο μιας… διεκδίκησης! 
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Κατάμεστη ήταν από 62 δημάρχους και εκ-
προσώπους δήμων όλης της Ελλάδας η αίθου-
σα Έφεσος του ξενοδοχείου Hyatt Regency.
Αφορμή ήταν η τελετή που πραγματοποιήθηκε
για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Δήμων,
Περιφερειών και λοιπών φορέων της βόρειας
Ελλάδας με σκοπό την ίδρυση "Αμφικτιονίας
Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων". Ομιλητές της
εκδήλωσης ήταν ο εκπρόσωπος της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ Φίλιπ Λεκλερ, πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατουλης, ο κινέζος πρέ-
σβης Zou Xiaouli, ο υπουργός εσωτερικών και
διοικητικής ανασυγκρότησης Παναγιώτης
Κουρουμπλής, ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικωστας, ο Δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπότσαρης
και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης.
Παρουσιάστηκε και καταχειροκροτήθηκε η
ιδέα και ο σκοπός της "Αμφικτιονίας Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων" και έπειτα υπέγραψαν οι
δήμοι τη συμμετοχή τους σε αυτό το εγχείρη-
μα, για το οποίο  οι παρευρισκόμενοι εξέφρα-
ζαν της αισιοδοξία τους για την πολιτιστική
προβολή των αρχαίων μνημείων και της ιστο-
ρίας της Ελλάδας. Άλλωστε όπως είπε και ο κ.
Ψινάκης " Εάν η Ελλάδα έχει κάτι να πουλήσει
αυτό είναι ο πολιτισμός της"  Ο κ. Ψινάκης ήρ-
θε στη Θεσσαλονίκη ειδικά για την τελετή υπο-
γραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας δήμων,
περιφερειών και λοιπών φορέων της Βόρειας
Ελλάδας με σκοπό την ίδρυση «Αμφικτιονίας
Αρχαίων Ελληνικών πόλεων». Βασική επι-
δίωξη του εγχειρήματος θα είναι η προώθηση
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η βέλτιστη
οργάνωση του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο
και η σωστή διαχείριση των θεμάτων του,
όπως και η προστασία, η διεκδίκηση και η διά-
δοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Φ. Βλ.

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την ίδρυση
«Αμφικτιονίας Αρχαίων Ελληνικών πόλεων»

Στη Θεσσαλονίκη, αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο  το 27ο πολυσυνέδριο «Money
Show» στο Hyatt Regency, με κεντρικό
διοργανωτή το Ελληνοϊταλικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης και επίκεντρο την πρω-
τογενή παραγωγή, τις εξαγωγές, την «πρά-
σινη» ανάπτυξη, την καινοτομία και την επι-
χειρηματικότητα, μέσα από 100 και πλέον
εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα έως και
την Κυριακή 22 Μαΐου. Στη φετινή διοργά-
νωση με σύνθημα την εξωστρεφή εκστρα-
τεία επιχειρηματικότητας  - ως εργαλείο
εξόδου από την κρίση -  συμμετέχουν επτά
από τα διμερή επιμελητήρια (ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδε-
σμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, η Αττικό Μετρό, η ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης, ο ΟΛΘ και η ΔΕΘ – Helexpo)
Ταυτόχρονα, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί
σήμερα κι αύριο αντιπροσωπεία του συλλο-
γικού οργάνου των Ιταλών Βιομηχάνων.
Κυριότεροι στόχοι της διοργάνωσης είναι η
ανάδειξη του «επιχειρείν» μέσω βέλτιστων
πρακτικών και ροπής προς την εξωστρέ-
φεια, η προσαρμογή αυτής στις απαιτήσεις
των καταναλωτών, αλλά και η προώθηση
του ιδιωτικού τομέα που επιχειρεί έξυπνα
κι αναπτυξιακά. 
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Το μεγαλύ-
τερο πολυσυνέ-

δριο της Β.
Ελλάδος για το

«Επιχειρείν» 

Στο Money Show συμμετέχει και ο όμιλος ΜΜΕ του
Νίκου Καραμανλή (karfitsa, karfitsa.gr, ΠΑΡΑΣΚΗ-
ΝΙΟ, xrima.gr κ.α.) Ο κ Καραμανλής είχε συνάντηση
και συζήτηση με τον πρέσβη της Κίνας Zou Xiaouli στη
χώρα μας (βλ φωτο)



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

sales@karfitsa.gr



ΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ... Η
Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών και Εμπόρων Νομού
Θεσσαλονίκης και ο Σύν-
δεσμος Επιχειρηματιών με
πρωτοβουλία του δραστή-
ριου Προέδρου τους κ.
Γιάννη Μανδρίνου σε ειδι-
κή εκδήλωση που πραγμα-

τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αδελφοποιήθηκαν με
την Ομοσπονδία Επαγγελματιών του Νομού Σερρών.
Με κοινή στόχευση την επίλυση των μεγάλων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και για την επίτευξη των στόχων τους, ενώνουν
τις δυνάμεις τους και προοιωνίζονται δυναμικές κινη-
τοποιήσεις. Όμως, η είδηση που "γέννησε" αυτή η αδελ-
φοποίηση ήταν η καταγγελία του προέδρου των επαγ-
γελματικών οργανώσεων του Νομού Σερρών, που ζήτη-
σε βοήθεια και την παρέμβαση των αρμοδίων για το ξή-
λωμα της διαφθοράς στα τελωνεία, αναφέροντας ειδι-
κότερα, ότι στο τελωνείο του Προμαχώνα περνούν κα-
θημερινά ανεξέλεγκτα κάθε λογής εμπορεύματα προς τη
Βόρεια Ελλάδα, γιατί (άκουσον - άκουσον!!!) οι αποθή-
κες αυτού του τελωνείου δεν μπορούν να δεχθούν άλ-
λες κατασχέσεις επειδή είναι ...γεμάτες (!) με κατασχε-
μένες μπύρες που στέκονται εκεί αποθηκευμένες, εδώ

και 12 χρόνια (!!!).    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ... Σε μια λαμπρή
και επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετι-
κή επιτυχία προχθές το βράδυ στο ξενοδοχείο "Μεγάλη
Βρεταννία" της Αθήνας, τα φετινά "Βραβεία Επιχειρείν"
απενεμήθησαν σε δύο διακεκριμένες επιχειρηματικές
προσωπικότητες της χώρας που κατάγονται από τη Θεσ-
σαλονίκη. Το πρώτο δόθηκε στον βιομήχανο κ. Παντε-
λή Παντελιάδη (Μετρό Cash and Carry ΑΕΒΕ,
Bιομηχανία Γαλακτοκομικών προϊοντων Ήπειρος ΑΕ,
εισαγωγική Optima SA, Σούπερ Μάρκετς "my Market"
για την πρόσφατη εξαγορά των s/m Βερόπουλος) και το
δεύτερο στην εκδότρια του μοναδικού περιοδικού γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο
"Business Woman" κ. Δήμητρα Τοιχομίδου. Στην εκδή-
λωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, του Υφυπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου
Θεσσαλονίκης, κεντρική ομιλήτρια ήταν η Υφυπουργός
Εσωτερικών κ. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά με θέμα "Σχέ-
σεις Κράτους και Επιχειρηματικότητας, Ένα νέο συμβό-
λαιο προς την Ανάπτυξη". Το πρόγραμμα της εκδήλω-
σης παρουσίασε ο συγγραφέας - δημοσιογράφος Γιώρ-
γος Σκαμπαρδώνης και τα βραβεία απένειμαν η πρό-
εδρος του ιστορικού Συλλόγου Θεσσαλονικέων κ.
Εριέττα Χαμηλοθώρη - Καραγιάννη μαζί με τους, πρ.
Υπουργό κ. Χρήστος Φώλιας και την Υφυπουργό Εσω-

τερικών κ. Μ. Κόλλια - Τσαρουχά. Παραβρέθηκαν και
πολλοί Θεσσαλονικείς, μεταξύ των οποίων, οι βουλευ-
τές κ.κ. Σταύρος Καλαφάτης και Κώστας Γκιουλέκας, η
πρ. Υπουργός κ. Αικατερίνη Παπακώστα - Σιδηροπού-
λου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεν-
τρικής Μακεδονίας κ. Αντώνης Γυφτόπουλος, ο πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας κ. Ντίνος
Κωστόπουλος, οι δημοσιογράφοι  Κώστας Τσαρουχάς
και Έμμυ Λιβανίου και πολλοί επιχειρηματίες και μέλη
του συλλόγου που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.  
ΣΚΕΤΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ... Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιοι
ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας, σχολεία και κοι-
νωνικές οργανώσεις, μαζεύουν πλαστικά καπάκια από
εμφιαλωμένα αναψυκτικά και χυμούς, με σκοπό να με-
τατρέψουν τα καπάκια σε χρήματα και με τα χρήματα αυ-
τά να αγορασθούν αναπηρικά καρότσια. Πρόκειται για
μια παρωδία, αφού τρείς τόνοι καπάκια... απέδωσαν
χρήματα μόνον για δύο καροτσάκια! Το κάθε καπάκι ζυ-
γίζει 1,7 γραμμάρια, δηλαδή απαιτούνται πάνω από
1.700.000 καπάκια για να πουληθούν προς 300 ευρώ
(!) και να αγορασθούν δύο αναπηρικά καρότσια. Μια
τεράστια ενεργοβόρα και χρονοβόρα προσπάθεια χι-
λιάδων ανθρώπων για να βρεθούν μόλις 300 ευρώ (!)
Θα αρκούσε ένα πενηντάλεπτο να δώσουν 600 άνθρω-
ποι και τα καροτσάκια να αγορασθούν μέσα σε μια ημέ-
ρα, πολύ πιο εύκολα και χωρίς όλη αυτήν την τεράστια
κινητοποίηση που καταλήγει να είναι σκέτη κοροϊδία!
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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
ανακοινώνει 38 θέσεις

εργασίας, με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης
απασχόλησης, για τη λειτουργία του
Προγράμματος «Δημιουργική
Απασχόληση Μαθητών Δήμου
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των
θερινών διακοπών των Σχολείων,
για εργαζόμενες μητέρες - 2016» της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 συνοδευόμενο με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την
κατάταξη και να την υποβάλουν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
μέχρι και τις 26/05/2016, στα
γραφεία της υπηρεσίας Βασιλέως
Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 54640,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στα τηλέφωνα
2313317128, 2313317666,
2313317137, 2313317139,
2313317116.

n
Έρχονται προσλήψεις στην ΕΕ με… μισθό έως 5.612 ευρώ! Η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την
κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο
Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης
ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD). Οι
μηνιαίες απολαβές των ελεγκτών στην ΕΕ ξεκινούν από 4.384,38
ευρώ και φτάνουν έως τα 5.612,65 ευρώ (στην ανώτερη βαθμίδα).
Οι ελεγκτές παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη του
οργανισμού ελέγχοντας την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων
πολιτικής της ΕΕ. Επίσης αξιολογούν την επιτυχία της διαχείρισης των
κινδύνων, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης του οργανισμού και λειτουργίας
των εσωτερικών διαδικασιών. Η έκταση και η φύση των ελέγχων μπορεί να
ποικίλλουν σημαντικά και να καλύπτουν διάφορες διοικητικές και επιχειρησιακές
διαδικασίες.  Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως τις 14 Ιουνίου, στον ιστότοπο της EPSO
http://jobs.eu-careers.eu

n
Έως τις 29 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ένταξης ανέργων ηλικίας από 18 έως 24
ετών στην πράξη για την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξή τους στον

τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την οποία υλοποιούν η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ως συνδικαιούχος. Η εν λόγω πράξη είναι ενταγμένη
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτείται, από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων στον τομέα των ΤΠΕ, που
απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας. Στόχος της πράξης είναι να αμβλύνει το βασικό
πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί (Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου),
που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων
εργαζομένων. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ωρών, εκ των οποίων 120
αφορούν θεωρητική κατάρτιση και 260 πρακτική άσκηση. Περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση edu. sepve. org.gr/.
Επίσης, ο ΣΕΠΒΕ καλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον αριθμό των ανέργων
που επιθυμούν να απασχολήσουν.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Εντός του Μαΐου, αρ-
χίζει, σύμφωνα με το υπουργείο

Εργασίας, η υλοποίηση των νέων
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας,

στους πρώτους 17 δήμους σε όλη τη χώρα,
μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Θερμαϊ-
κού. Μάλιστα για τον συγκεκριμένο δήμο προ-

βλέπεται η δημιουργία συνολικά 230 νέων θέσε-
ων εργασίας. Πρόκειται για προγράμματα οκτάμη-
νης διάρκειας κι όχι πέντε μηνών, όπως ίσχυε το

προηγούμενο διάστημα και παρέχουν πλήρη
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Απευ-
θύνονται κυρίως σε μακροχρόνια άνεργους με

μηνιαίο μισθό από 539,75 ευρώ έως 619
ευρώ, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα επι-

μόρφωσης τους σε νέα γνωστικά
αντικείμενα…



n
Στο Δήμο Καλαμαριάς θα γίνουν προσλήψεις με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών για

τις εξής θέσεις: έναν ΔΕ Εκπαιδευτή Κυκλοφοριακής Αγωγής και δύο ΤΕ
Βιβλιοθηκονόμων. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο
16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς και
να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών…

n
Βγήκαν οι προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα που είναι
ανοικτές για αιτήσεις. Οι θέσεις εργασίας αφορούν συμβάσεις στους

δήμους, τα πανεπιστήμια αλλά και γενικά στο δημόσιο. Συγκεκριμένα για τη
Θεσσαλονίκη οι θέσεις αφορούν σε προσλήψεις 26 καθηγητών στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις
αιτήσεις υποψηφιότητας, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο
Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τις
καταθέσουν και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του
πανεπιστημίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως και 06-06-2016,
ενώ για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ.: 2310 998410, 20, 36
και στο e-mail: info@csd.auth.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική σελίδα
www.kep.gov.gr.

n
Τέλος Μαΐου εκδίδονται οι προκηρύξεις, μετά την κατάρτιση τους από το
υπουργείο Εργασίας, των δύο νέων προγραμμάτων κοινωφελής εργασίας

για προσλήψεις σε δήμους και κέντρα φιλοξενίας προσφύγων (hot spots) μέσω
του ΟΑΕΔ. Αυτό έκανε γνωστό η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ κ. Καραμεσίνη και
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα δύο προγράμματα θα συμπέσουν χρονικά. Η νέα
κοινωφελής εργασία που θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ θα αφορά 2.500 προσλήψεις
με οκτάμηνα σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και 6.918 σε 17 δήμους της
χώρας. Παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός για την έκδοση δύο ακόμη
προγραμμάτων 12μηνης εργασίας και πρακτικής εντός του πρώτου 15νθήμερου
του Ιουνίου. Μέσα στον Ιούνιο προγραμματίζονται επίσης και 10.000
προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών. Για τη Θεσσαλονίκη
το πρόγραμμα αφορά στους δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θερμαϊκού,
Καλαμαριάς, Κορδελιού-Εύοσμου, Παιονίας, Παύλου Μελά. Οι εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα θα εργάζονται για 8 μήνες, θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και
επίδομα νυχτερινής εργασίας, θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά
δικαιώματα, ενώ όσοι εργαζόμενοι αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης,
ύψους 200 ευρώ. 
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Να δοθεί μια επιπλέον τηλεοπτική
άδεια πανελλαδικής εμβέλειας σε τηλεοπτι-
κό σταθμό που θα έχει έδρα τη Θεσσαλονί-
κη κάλεσε την κυβέρνηση ομάδα επιχειρη-
ματιών της πόλης με πρωτοβουλία του ιδιο-
κτήτη του τηλεοπτικού σταθμού EURO TV,
Ρήγα Φερραίου. Στο επενδυτικό σχέδιο
συμμετέχουν συνολικά πέντε επιχειρημα-
τίες.Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έκανε την παρα-
πάνω πρόταση στη σχετική διαβούλευση
του νομοσχεδίου για τα Ραδιοτηλεοπτικά
Μέσα και υπογράμμισε πως μέχρι σήμερα
δεν έχει κάνει συνάντηση με τον αρμόδιο
υπουργό Νίκο Παππά προκειμένου να του
κάνει γνωστή την πρότασή του αυτή. Σύμ-
φωνα με τον κ. Ηλία Λιάτσο, δικηγόρο που
συμμετέχει στο εγχείρημα σύμφωνα με το
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δίνεται η δυνα-
τότητα να οριστεί με προεδρικό διάταγμα η
έδρα της επιπλέον άδειας που ζητείται να
δοθεί, εάν τελικά η κυβέρνηση αποφασίσει
να αυξήσει τις πανελλαδικές άδειες που θα

δοθούν. «Το ποσό που ζητείται υπάρχει. Τρία
εκατομμύρια είναι η αρχική εκτίμηση. Εάν διαθέ-
τεις τόσα χρήματα δεν ξεκινάς να μπεις στη διαδι-
κασία» είπε ο ιδιοκτήτης του τοπικού τηλεοπτικού
σταθμού, αφήνοντας να εννοηθεί πως το νέο
επενδυτικό σχήμα διαθέτει επιπλέον κονδύλια.
Σε ερώτηση του karfitsa.gr ο ίδιος δεν θέλησε να
προχωρήσει σε επιπλέον λεπτομέρειες αναφορι-
κά με το συνολικό ποσό που είναι διατεθειμένο
να καταβάλει το επενδυτικό σχήμα. Όπως είπε ο
ιδιοκτήτης του περιφερειακού σταθμού EURO
Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να δο-
θεί μια πέμπτη πανελλαδική άδεια με έδρα τη

Θεσσαλονίκη. «Υπό αυτή την προϋπόθεση θα
μπούμε στη διαδικασία να διεκδικήσουμε αυτή
την άδεια» σημείωσε ο κ. Ρήγας Φερραίος. Ο κ.
Ρήγας Φερραίος ζήτησε επίσης να δοθεί και άλλη
τηλεοπτική άδεια με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εμ-
βέλεια τη Βόρεια Ελλάδα.  Παρουσιάζοντας το
σχέδιό του κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει δεκτή
την πρότασή του. Ξεκαθάρισε ότι εάν δεν δοθεί
πέμπτη άδεια για τη δημιουργία καναλιού με
έδρα τη Θεσσαλονίκη τότε δεν θα συμμετέχει
στον διαγωνισμό των τεσσάρων πανελλαδικών
αδειών. «Δεν θα μας φοβίσουν τα τέρατα της τηλε-
όρασης, των τραπεζών και των δανείων. Είμαστε
άνθρωποι της αγοράς και της πραγματικής οικο-
νομίας. Αυτό δεν μας έχει φοβίσει» σημείωσε ο
επιχειρηματίας και εκτίμησε ότι ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα μπορεί να πετύχει αφού η «αγορά» θα είναι
όλη η χώρα. Ο επιχειρηματίας μάλιστα εξαπέλυ-
σε βολές εναντίον των φορέων της πόλης γιατί
όπως είπε πότε δεν βοήθησαν ουσιαστικά τα το-
πικά ΜΜΕ. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο
Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κ.κ.
Ιωάννης. «Αισθάνομαι ξεχωριστή χαρά και τιμή.
Το εγχείρημά σας είναι επαινετό. Αξίζει για την
ιστορία της περιοχής η επιτυχία. Η Μακεδονία
έχει λόγο και ύπαρξη. Μπορεί να προτείνει λύ-
σεις στα προβλήματα» είπε ο π. Ιωάννης και κάλε-
σε του επενδυτές να δώσουν βήμα στην τοπική
εκκλησία για να ακουστεί πανελλαδικά. Στην πα-
ρουσίαση της επιχειρηματικής πρότασης παρα-
βρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Νεάπολης- Συκεών
Σίμος Δανιηλίδης, ο δήμαρχος Κορδελιού Ευό-
σμου Πέτρος Σούλας, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ
Μιχάλης Γεράνης, ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώ-
της Παπαδόπουλος κ.α.                           Β. Στολάκης

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

EURO – Ρήγας Φερραίος: "H Mακεδονία και η Θεσσαλονίκη 
δικαιούνται τηλεοπτική άδεια πανελλαδικής εμβέλειας!" 

«Δεν θα μας 
φοβίσουν τα τέρατα της
τηλεόρασης, των τραπε-
ζών και των δανείων. Εί-

μαστε άνθρωποι της
αγοράς και της πραγματι-
κής οικονομίας. Αυτό δεν

μας έχει φοβίσει»



Από την 
Μαρίνα 
Βλάχου

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Τα πανέμορφα μοντέλα με ενδύματα και αξεσουάρ από το κατά-

στημα La Stella  που βρίσκεται  Μ. Αλεξάνδρου 108 στον Έυοσμο.

Η ιδιοκτήτρια  κ. Λάσκαρη Στέλλα με γούστο, διάθεση και άψογη

εξυπηρέτηση καλύπτει ενδυματολογικά κάθε τύπο γυναίκας. H

oργάνωση έγινε από τον Κυριάκο Κερανόπουλο.GRAND SPON-

SOR το ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ,ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ και HONDOS CENTER

Eυόσμου.

La Stella
FASHION SHOW ΕΥΟΣΜΟΥ

#SOCIAL_LIFE_Karfitsa
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Το υψηλής αισθητικής 41st Kastoria international fur-

fair 5 May 2016 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δε-

ξιώσεων dedis και διεκπεραιώθηκε απο τη διοργανώ-

τρια εταιρία GT Pablic relations .Eventmanager.modela-

gent, με απόλυτη επιτυχία. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο οι

συντελεστές όσο και η κάτοχος και manager της εταιρίας

που είχε την τελική επιμέλεια του show, με προδιαγρα-

φές εξωτερικού. Στο catwalk του GalaFashionShow

πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς ο

Προφήτης Ηλίας στις 5 Μαΐου 2016 στην Καστοριά, οι

γούνινες δημιουργίες κατέπληξαν και κέρδισαν το χει-

ροκρότημα του κοινού. Η γούνα χρησιμοποιήθηκε ως

πανάκριβο ύφασμα και διατέθηκε σε διάφορα σχέδια.

Εμφανίστηκε σε εντυπωσιακό παλτό, ζακέτες, μπουφάν

και σε αξεσουάρ. Με δημιουργίες και για την γυναίκα και

για τον άνδρα. Ταλέντο φρέσκιες ιδέες και πρωτοτυπία

ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της βραδιάς.

41η ΕΚΘΕΣΗ ΓΟΥΝΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016
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ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΩΤΗ

ΛΙΝΑ ΤΟΥΦΕΞΗ- ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΩΤΗ
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Ένας από τους πιο
απαιτητικούς αγώνες
των ευρωπαϊκών
Πρωταθλημάτων S-
porting και Regulari-
ty της FIA είναι το
Ιστορικό Ράλι Ελλά-
δος. 

Ο διεθνής μας αγώνας
θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐ-
ου από την Αθήνα και θα
τελειώσει στις 29 Μαΐου
στο όμορφο Ναύπλιο,
όπου θα είναι και το κέντρο
του αγώνα. Ένα διαφορετι-
κό τριήμερο έντασης, δρά-
σης και πολιτισμού με αυ-
τοκίνητα και οδηγούς, Έλ-
ληνες και ξένους, που
έγραψαν ιστορία στις Ειδι-
κές Διαδρομές και στους
δρόμους των αξέχαστων ειδικών διαδρομών του Ράλι «Ακρό-
πολις». Είναι ο 4ος αγώνας του Πρωταθλήματος «FIA Historic
Rally Championship» και ο 3ος αγώνας του Επάθλου «FIA
Historic Regularity Rallies». Το Ιστορικό Ράλι Ελλάδος θα διε-
ξαχθεί φέτος σε διάσημες διαδρομές της Πελοποννήσου. Ο S-

porting αγώνας θα περι-
λαμβάνει 19 ειδικές δια-
δρομές σε άσφαλτο και
χώμα, καθώς και ένα
ασφάλτινο νυχτερινό
τμήμα, που σίγουρα θυ-
μίζει συναρπαστικές
στιγμές από το ένδοξο
παρελθόν της διοργά-
νωσης. Συνολικά το μή-
κος του αγώνα θα ξεπερ-
νά τα 900 χλμ. περιλαμ-
βάνοντας, 80 χλμ. Ειδι-
κών Διαδρομών σε χώ-
μα και 170 σε άσφαλτο!
Για την κατηγορία Regu-
larity, οι συμμετέχοντες
της οποίας στηρίζουν κά-
θε χρόνο λόγω και έργω
τον διάσημο ελληνικό
αγώνα, η εξίσου απαιτη-
τική διαδρομή θα έχει

μήκος που θα ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και θα περιλαμβάνει 45
ειδικές διαδρομές ακριβείας. Η τελετή τερματισμού θα πραγ-
ματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική προ-
βλήτα της πόλης του Ναυπλίου και θα ακολουθήσει λίγο αργό-
τερα η τελετή απονομής. 

Karfitsa_#AUTO
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AUTO
Γράφει

ο Πέρης
Χαλάτσης

Στις 26-29 Μαΐου το ιστορικό ράλι 

Πιο απλό το 
σύστημα My Toyota 
στο νέο Avensis 
Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει έναν χρόνο από την
ημέρα που πρωτοπαρουσιάστηκε το νέο Avensis
και οι Ιάπωνες κατασκευαστές έκαναν αρκετές
αλλαγές. Σημαντικότερη ήταν αυτή στο σύστημα
πολυμέσων. Για την γκάμα του 2016 τοποθέτησαν
την τελευταία έκδοση του συστήματος Toyota
Touch 2 με οθόνη αφής. Το μενού της αρχικής
οθόνης έχει επανασχεδιαστεί και η πρόσβαση στην
online πύλη πελατών, My Toyota, είναι
απλούστερη. Το δορυφορικό πακέτο πλοήγησης
Toyota Touch 2 with Go προσφέρει το πρόσθετο
πλεονέκτημα των δωρεάν ενημερώσεων χαρτών
και συνδεσιμότητας για τρία χρόνια. Με τον
ακριβή προγραμματισμό των ταξιδιών, πρόσβαση
σε εφαρμογές που δίνουν τα πιο πρόσφατα
στοιχεία για την κυκλοφοριακή ροή, τις καιρικές
συνθήκες, τις τιμές καυσίμου, τη διαθεσιμότητα
χώρων στάθμευσης, η οδήγηση γίνεται πιο
ασφαλής και πιο ευχάριστη. Το σύστημα μπορεί να
συνδέεται με αρκετούς παρόχους on-line
υπηρεσιών, όπως Google Search, Google
Streetview, Aupeo!, Aha και Twitter.
Το Avensis λανσάρει επίσης τις καινοτομίες
Toyota στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, με
το στάνταρ πακέτο συστημάτων Toyota Safety
Sense σε όλα τα μοντέλα. Σημαντικό είναι ότι σε
όλη την γκάμα κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων
των νέων 1.6 και 2.0-litre diesel προδιαγραφών
Euro 6, είναι μειωμένες οι εκπομπές CO2.

Οι ταξινομήσεις 
καινούργιων οχημάτων
τον Απρίλιο
Ο Απρίλιος, λόγω της επικείμενης αναμονής της
λήξης του ευεργετικού μέτρου της απόσυρσης,
παρουσίασε αύξηση στις πωλήσεις των
αυτοκινήτων κατά 24,8% – σε σύγκριση με τον
περσινό μήνα. Οι υποψήφιοι αγοραστές
έσπευσαν να αγοράσουν το καινούργιο
αυτοκίνητο πριν λήξει η προθεσμία της
απόσυρσης. Δηλαδή, είχαν την τελευταία
ευκαιρία να ευεργετηθούν από τη σχετική
έκπτωση στους φόρους ενός καινούργιου
αυτοκινήτου. Τα στοιχεία προκύπτουν από την
ΕΛΣΤΑΤ και τον ΣΕΑΑ.
Συνολικά στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου
2016, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών
είναι ίδιες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Ωστόσο, μπορεί ο Απρίλιος να παρουσίασε
αύξηση, αλλά η αγορά αυτοκινήτου κατά το
πρώτο τετράμηνο βρίσκεται 74,8% χαμηλότερα
από τον μέσο όρο δεκαετίας. 

Πρωταγωνιστές της ταινίας «Eyes on Gigi» είναι η νέα
BMW M2 Coupé και η Αμερικανίδα Gigi Hadid, διάσημη
στον χώρο της πασαρέλας. Η παρουσία της Gigi Hadid δεν
έμεινε ασχολίαστη. Όπως ασχολίαστες δεν έμειναν οι δυ-
ναμικές επιδόσεις και η ευελιξία της νέας BMW M2 Coupé.
Από τη μια έχουμε μια αισθησιακή ομορφιά και μια έμφυτη
κομψότητα της γοητευτικής Gigi Hadid και από την άλλη
ένα δυναμικό αυτοκίνητο. Αυτά τα δύο έφταναν για να εμ-
πνεύσουν τον διάσημο κινηματογραφικό παραγωγό και
σεναριογράφο Marc Forster να δημιουργήσει κάτι πολύ
ασυνήθιστο. Το «Eyes on Gigi». Ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει
στο παρελθόν φιλμ όπως τα «James Bond - Quantum of
Solace», «Monster’s Ball» και «World War Z». Η ταινία αρχι-
κά προβλήθηκε στο YouTube και στο Facebook από τις 14
Απριλίου. Είναι σαν παιχνίδι στο οποίο πρέπει να παίξετε
και εσείς. Ή, καλύτερα, να συμμετέχετε για να ανακαλύψετε

την αλήθεια. Η Gigi Hadid μπαίνει σε μία από τις τρεις παρ-
καρισμένες BMW M2 Coupé. Από εκεί και μετά, ο θεατής
δεν πρέπει να χάσει από τα μάτια του την Gigi και τη BMW
M2 Coupé στην οποία μπήκε. Την επόμενη στιγμή, δύο
ακόμα BMW M2 Coupé μπαίνουν στο παιχνίδι και μία κα-
ταιγιστική χορογραφία ξεκινά, κάνοντας την παρακολού-
θηση σχεδόν ακατόρθωτη. Στο τέλος και οι πέντε M2
Coupé ακινητοποιούνται και ο θεατής πρέπει να αναγνωρί-
σει σε ποια από όλες βρίσκεται η Gigi Hadid. Το θεαματικό
«one-shot» stunt γυρίστηκε σε ένα αεροδρόμιο στην Έρημο
Mojave της Καλιφόρνια, υπό τις οδηγίες του οσκαρικού κά-
μεραμαν Mauro Fiore («Avatar», «The Equalizer»). Η δια-
δραστική έκβαση του παιχνιδιού ολοκληρώνεται στον ειδι-
κό ιστότοπο EyesOnGigi.com, όπου ο θεατής μπορεί να πα-
ρακολουθήσει την επική χορογραφία από προοπτική 360
μοιρών.

Η BMW M2 Coupé, η Gigi Hadid
και η… ψηφιακή καμπάνια



www.karfitsa.gr

Σε ποια ΙΧ μπαίνει
ο… «κόφτης» 
Τα πάνω κάτω στην
αγορά αυτοκινήτου…
πάλι, φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού του
τέλους ταξινόμησης που προωθεί η κυβέρνηση με τα μέτρα αύξησης από
έμμεσους φόρους κατά… 18 δις. ευρώ! Ο νέος τρόπος υπολογισμού
αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιουνίου 2016, αμέσως μετά από την
ολοκλήρωση του προγράμματος απόσυρσης, που ολοκληρώνεται στα τέλη
Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες αποσυνδέει τον κυβισμό και εισάγει ως
κριτήριο την αξία λιανικής (προ φόρων) του αυτοκινήτου. Υπάρχουν
τέσσερις κλίμακες φορολόγησης από 4% για τα αυτοκίνητα με αξία
λιανικής (προ φόρων) έως 14.000 ευρώ και 32% η ανώτερη κλίμακα για
αξία λιανικής άνω των 25.001 ευρώ, ενώ προβλέπεται και «πέναλτι» ή
«πριμ» του τέλους Ταξινόμησης ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους.
Για τα αυτοκίνητα με ρύπους έως 100 γραμμάρια (CO2) προβλέπεται
μείωση 5% στο τέλος ταξινόμησης, από 101-120 γραμμάρια καμία
επιβάρυνση, ενώ από 121 γραμμάρια και άνω μπορεί η επιβάρυνση να
φθάσει και το 60%! Με τον νέο τρόπο υπολογισμού του τέλους
ταξινόμησης πριμοδοτούνται τα φθηνά και με νορμάλ εξοπλισμό
αυτοκίνητα όπως και εκείνα που εκπέμπουν χαμηλό CO2, δηλαδή όσο
έχουν diesel κινητήρες…
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Φορτηγά τέλος στους παράδρομους
STOP στις διελεύσεις βαρέων οχημάτων από το παράπλευρο οδικό δίκτυο
βάζει το υπουργείο Υποδομών. Με τροπολογία θεσπίζονται αναλογικά
ηλεκτρονικά διόδια στο οδικό δίκτυο που δεν υπάγεται στις Συμβάσεις
Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων και αφορά ουσιαστικά στην Εγνατία
Οδό και τους κάθετους άξονες. Αναλυτικά, με τη συγκεκριμένη τροπολογία
προβλέπεται απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο όλων των
μηχανημάτων έργου, φορτηγών, οχημάτων αγροτικής χρήσης,
επαγγελματικής χρήσης και λοιπών βαρέων οχημάτων. Με απόφαση του
υπουργού Υποδομών μπορούν να καθοριστούν εξαιρέσεις υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις για ειδικές κατηγορίες οχημάτων ιδιοκτητών όμορων
περιοχών, ΚΤΕΛ που καλύπτουν
συγκεκριμένους οικισμούς, κλπ. Ως προς
τις εισόδους της χώρας, ο υπουργός
Υποδομών θα αποφασίζει για την
υπηρεσία προπληρωμένης κάρτας
διόδου για τη χρήση του
συνόλου του εθνικού δικτύου ή
τμήματός του επιλεγμένης
διάρκειας ισχύος με αναλογική
χρέωση και για τον τύπο της
προπληρωμένης κάρτας (π.χ.
Αυτοκόλλητου) που 

Αναλογική χρέ-
ωση στις εισόδους

της χώρας με προπληρω-
μένη κάρτα (αυτοκόλλητο
στο όχημα) και αυτοτελής
υπηρεσία ΟδικώνΤελών
υπαγόμενη στο υπουρ-

γείο Υποδομών;
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Karfitsa_#ΕUROPEAN_TOP GIRL

“ΕΥΤΥΧΙΑ  
ΛΑΜΠΙΔΟΥ”

Κατάγεται από την Έδεσσα και έχει σπουδάσει αισθη-
τική στο ΙΕΚ στα Γιαννιτσά. Δουλεύει αυτή τη στιγμή
ως μακιγιέζ και θέλει να ασκήσει το επάγγελμα της κυ-
ρίως στον καλλιτεχνικό χόρο. Έκανε θέατρο και μπα-
λέτο σε μικρή ηλικία και τώρα πηγαίνει καθημερινά
στο γυμναστήριο. Της αρέσει πολύ να ακούει μουσική
και να χορέυει. Λατρέυει τα 3 σκυλάκια της.

Μαγιώ: SILK DREAM
Φόρεμα: HYPER
Κόσμημα: GEMS & PEARLS
Mακιγιάζ: NANA ZERVA
Mαλλιά: NESTOR YANNAKIS-FARCOM
Φωτογράφος: ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΙΟΣ
Επιμέλεια: EUROPEAN EVENT

Η κουκλάρα
από την Έδεσσα

που έχει ταράξει τα
λιμνάζοντα νερά στο
χώρο της μόδας με τη
σπάνια ομορφιά και

το ατελείωτο
κορμί της.

ΜΙΣΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2016

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΗ ΧΟΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ



Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι δύο επόμενες αγω-
νιστικές της φάσης των πλέι οφ για τον ΠΑΟΚ αφού τα δύο
παιχνίδια με Πανιώνιο, το πρώτο εκτός τη Δευτέρα και το
δεύτερο εντός την Πέμπτη, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη
βαθμολογική θέση που θα καταφέρει να πάρει ο «Δικέφα-
λος» στην ειδική βαθμολογία.

Το πολύ καλό ξεκίνημα τόσο με την ΑΕΚ στην Τούμπα,
αλλά και η παλικαρίσια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό μέσα
στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έδειξε ότι η ομάδα δείχνει ότι
έχει δυνατότητες στην κατά τα άλλα «αγγαρεία» των πλέι οφ,
που μπορούν όμως να τοποθετήσουν την ομάδα του Βλάν-
ταν Ίβιτς στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ μετά από μια
ομολογουμένως κακή χρονιά.

Η μεθαυριανή αποστολή βέβαια για τον «Δικέφαλο» μό-
νο εύκολη δεν είναι, αφού στη Νέα Σμύρνη αποδείχθηκε και
κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήμα-
τος ότι οι «Κυανέρυθροι» του Μαρίνου Ουζουνίδη δεν αστει-
εύονται καθόλου. Με επίθεση «φωτιά» ο Πανιώνιος δείχνει
ότι μπορεί να κάνει μέχρι και την έκπληξη και να πάρει ακό-
μα και αυτός την πρωτιά. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που

ο Ίβιτς καλείται να αντιμετωπίσει μια από τις καλύτερες επι-
θέσεις του πρωταθλήματος χωρίς δύο εκ των βασικών του
στελεχών στη μεσαία αμυντική γραμμή. Ο Αλέξανδρος Τζιό-
λης πήρε την πρώτη κόκκινη κάρτα του στη Σούπερ Λιγκ στο
τελευταίο παιχνίδι με αποτέλεσμα να είναι απών από το παι-
χνίδι της Δευτέρας. Το ίδιο ισχύει και για τον Κάτσε, που με-
τά τον άγριο καυγά με τον Μπαρόχα θα βλέπει από την τηλε-
όραση ή την κερκίδα τους αγώνες του ΠΑΟΚ αφού η ποινή
των τριών αγωνιστικών του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί
μόνο την τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα με τον Πανα-
θηναϊκό.

Στα καλά νέα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι φυσικά
η επιστροφή του Μιγκέλ Βίτορ, αφού όλα δείχνουν ότι ο
Πορτογάλος στόπερ έχει ξεπεράσει τελείως τον τραυματισμό
του. κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ενισχύεται η αμυντική γραμμή,
αφού οι επιλογές ήταν περιορισμένες. Στην επίθεση ο τεχνι-
κός του «Δικεφάλου» δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον στον
Ζάιρο αφού ο τραυματισμός που «κληρονόμησε» από το παι-
χνίδι της «Λεωφόρου» δεν είναι μεν σοβαρός, ωστόσο δεν
του επιτρέπει να συνεχίσει στα πλέι οφ.  

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον μέσα
στο κόλπο της κατάκτησης της πρώ-
της  θέσης στα πλέϊ οφ, στόχο τον
οποίο εάν τελικώς τον πετύχει θα
έχει κλείσει ικανοποιητικά τη χρο-
νιά. Σαφώς και η επιθυμία των φί-
λων της ομάδας ήταν, είναι και θα εί-
ναι η κατάκτηση τίτλων. Από τη στιγ-
μή όμως που κάτι τέτοιο δεν έγινε η
πιθανή συμμετοχή του Δικεφάλου
στην προκριματική φάση του Cham-
pions League θα δημιουργήσει θετι-
κά συναισθήματα στους φίλους της
ομάδας. Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής
δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ δικαίως αισθά-
νεται φαβορί για την κατάκτηση της
πρώτης θέσης στα πλέϊ οφ. Πειστή-
ριο αποτελεί η αγωνιστική του συμ-
περιφορά στους αγώνες με την ΑΕΚ
και τον Παναθηναϊκό. Δύο αγώνες
υψηλής δυσκολίας στους οποίους ο
ΠΑΟΚ… επιβίωσε.  Ο Δικέφαλος λοι-
πόν, κάλυψε τη βαθμολογική διαφο-
ρά που είχε στο ξεκίνημα από ΑΕΚ
και Παναθηναϊκό και δείχνει ότι έχει
την ψυχολογία να πετύχει τον στόχο
του. Είναι πλέον μία ομάδα που έχει
αρχή, μέση και τέλος που αγωνίζεται
παθιασμένα μέσα στο γήπεδο και
δείχνει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση
με την ομάδα που τελείωσε την κανο-
νική αγωνιστική περίοδο. Ετούτη η
μεταμόρφωση, με μέτρο σύγκρισης
τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι έργο
του Βλάνταν Ιβιτς. Ο Σέρβος αφού
έκανε το αγροτικό του στην Κ20 επι-
λέχτηκε από τον Ιβάν Σαββίδη να
σώσει την παρτίδα μετά το καταστρο-
φικό πέρασμα του Ιγκόρ Τούντορ. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι βρήκε τη
χημεία της ομάδας, αφύπνισε τους
ποδοσφαιριστές και αξιοποίησε το
ρόστερ. Εκανε δηλαδή ό,τι το καλύτε-
ρο στο μικρό χρονικό διάστημα που
κάθεται στον πάγκο. Ατομο χαμηλών
τόνων και με ποδοσφαιρική κουλ-
τούρα ο Ιβιτς έχει κερδίσει πόντους
εμπιστοσύνης στο μυαλό ου Ιβάν
Σαββίδη. Το μόνο του μειονέκτημα η
μικρή του εμπειρία. Αυτή δυστυχώς
δεν αγοράζεται, αλλά δεν αποτελεί
πάντα αρνητικό στοιχείο για έναν
επαγγελματία. Αλλωστε η ποδοσφαι-
ρική ιστορία είναι γεμάτη από αποτυ-
χίες κορυφαίων προπονητών. Σε κά-
θε περίπτωση πάντως αξίζει ο ΠΑΟΚ
να επενδύσει πάνω στον Ιβιτς εάν ο
Ιβάν Σαββίδης έχει καταλάβει ότι στο
ποδόσφαιρο οι επιτυχίες χτίζονται
και δεν αγοράζονται.

του Βασίλη
Μάστορα

Το «γερό χαρτί»
του Βλάνταν Ιβιτς
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Νίκες για να βγάλει φτερά!
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Δημήτρης Μπάσης, Μελίνα Ασλανίδου, 
Ελένη Τσαλιγοπούλου, Θεοδοσία Στίγκα, 
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