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Λ. Αυγενάκης: «Η ΝΔ δημιουργεί πολιτικές ακαδημίες στελεχών»
Σ. Βούλτεψη: «Θα καταργήσουμε τα μέτρα ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ»

«Πόλεμος» υπουργείου - περιφέρειας
για τα αντίσκηνα που... δεν υπάρχουν
σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στα Ελληνοσκοπιανά
σύνορα. Τι λένε στην εφημερίδα εργαζόμενοι
του νοσοκομείου Κιλκίς // Οι 5.000 μετανά-
στες  που έμειναν πίσω και η επιχείρηση εκ-
κένωσης της μεθορίου «όμορφα κι ωραία»
χωρίς την κάλυψη από μη... κρατικά ΜΜΕ //
Που πήγαν οι πρόσφυγες και πως περνούν
ορισμένοι εξ’ αυτών στην αποθήκη του λιμα-
νιού Θεσσαλονίκης - Η karfitsa μπήκε στο
χώρο όπου πάνω από τα κεφάλια τους πετούν
μονίμως πουλιά και... ακαθαρσίες. «Για την κυ-
βέρνηση... ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» λένε
πρόσφυγες κυρίως από τη Συρία.�

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

«Γη και ύδωρ για το... τίποτε 
στη Βόρεια Ελλάδα» 

ΕΡΕΥΝΑ #2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΡ

Oι... 400 εγκυμοσύνες της Ειδομένης!

Ρεπορτάζ της «Κ» στη... Βουλή

«Ψάχνουμε οικόπεδο στη 
Θεσσαλονίκη για κινέζικο σχολείο»

Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Tι απαντά η Θ. Φωτίου

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ «Κ»

2310 278155



Μία από τις εγγενείς αδυναμίες της κυβέρνησης Τσί-
πρα, μετά την ομολογία της «αυταπάτης» που κόστισε περί
τα 45 δισ. ευρώ και τη στροφή στη ρεαλπολιτίκ, είναι το έλ-
λειμμα πολιτικού αφηγήματος. Ένα έλλειμμα, το οποίο επι-
χειρεί να αντισταθμίσει με κορώνες, όπως αυτή του Γιώρ-
γου Κυρίτση, ο οποίος δεν δίστασε να υποστηρίξει πως «η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διεξάγει έναν ακήρυκτο ταξικό πόλεμο
υπέρ των χαμηλότερων στρωμάτων και εις βάρος των ευ-
πορότερων». Αφήνοντας στην άκρη την ιδεοληπτική προ-
σέγγιση της δήλωσης αυτής, δεν μπορεί κανείς να παρα-

γνωρίσει πως αυτός ο «ταξικός πόλεμος» δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα αποκύη-
μα της φαντασίας. Η αύξηση των έμμεσων φόρων (τσιγάρα, καφές, μπίρα κ.ά. προϊόντα),
η μείωση των επικουρικών συντάξεων, η αύξηση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ, μόνο
ως μέτρα που χτυπούν την πλουτοκρατία –αυτή εναντίον της οποίας ξιφουλκούν οι
υπουργοί της «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνησης– δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.
Για ποιον «ταξικό πόλεμο» ομιλεί, λοιπόν, ο κ. Κυρίτσης όταν οι επιλογές του οικονομι-
κού επιτελείου δίνουν τη χαριστική βολή στον ούτως ή άλλως αποσαθρωμένο και φορο-
λογικά δοκιμαζόμενο παραγωγικό ιστό της χώρας; Η αποφυγή των ουσιαστικών με-
ταρρυθμίσεων, που θα επαναφέρουν τη χώρα στις ράγες της ανάπτυξης, μπορεί
προς ώρας να βολεύει το Μέγαρο Μαξίμου και να βοηθά στη δημιουργία ενός
προνομιακού ακροατηρίου, αποτελεί όμως τροχοπέδη στην οποία προσπάθεια
αναστήλωσης της πραγματικής οικονομίας. Ο πολωτικός λόγος, που ακόμη και
ο ίδιος ο πρωθυπουργός καταφεύγει σε αυτόν για να δικαιολογήσει τη μεταστρο-
φή του από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης (σ.σ. ακοστολόγητες αερολογίες)
στο... πρόγραμμα του 3ου μνημονίου, δεν πείθει πλέον την κοινωνία. Η ρητορι-
κή ότι «η κυβέρνηση αυτή παλεύει υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων» δεν εί-
ναι τίποτα περισσότερο από κούφια λόγια, καθώς, μετά από 16 μήνες «προοδευ-
τικής διακυβέρνησης», τα χαμηλότερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα καμία
βελτίωση δεν έχουν δει στην καθημερινότητά τους. Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο,
είναι ο διαχωρισμός των Ελλήνων που επιχειρείται με δηλώσεις όπως αυτές του κ. Κυρί-
τση: «Γι’ αυτό ακριβώς ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο, για να μετακυλίσει όσο μπορεί τα βάρη
στους “μενουμευρωπαίους”, και αυτό ακριβώς κάνει». Τοποθετήσεις που θυμίζουν σκο-
τεινές εποχές και καθεστώτα, ξυπνώντας μνήμες ακόμη και από τον αιματηρό εμφύλιο
που σημάδεψε την ιστορία της χώρας μας. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι οι συμπολίτες μας
που ψήφισαν «ναι» στο δημοψήφισμα είναι τα «φορτωμένα» πορτοφόλια, οι «διαπλεκό-
μενοι» και γενικότερα οι κάθε μορφής κατασκευασμένοι εχθροί της κυβέρνησης; Γιατί
εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι πως ανάμεσα στους «μενουμευρωπαίους» ήταν και πά-
ρα πολλοί συνταξιούχοι, άνεργοι, νεόπτωχοι κ.ά., που απλά φοβόντουσαν τι μπορεί να
ξημερώσει για τη χώρα μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλοι θυμούνται πόσο κοντά
στην έξοδο φτάσαμε εκείνες τις ημέρες! Ακόμα μεγαλύτερο τρόμο, βέβαια, για το μέχρι
πού μπορεί να φτάσει αυτή η κυβέρνηση μού προκαλεί η κυνική ομολογία της κας Βαγε-
νά, ότι «είμαστε ανίκανοι ως κράτος από μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημόσια περιου-
σία. Δεν μας τρομάζουν τα 99 χρόνια διάρκειας του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Εδώ
η Ελλάδα ήταν υπό τουρκική σκλαβιά για 400 χρόνια και άντεξε».   
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Να μου το θυμηθείτε, "για τους... ψυ-
χιάτρους δουλεύουν"#tourkokra-
tia_syriza #Tsakalotos #kyritsis
#vagena

«Oι τοπικές αρχές της... ΕΛ.ΑΣ. απο-
φάσισαν τον... αποκλεισμό των ΜΜΕ
στην Ειδομένη»#kyritsis 
#αστυνομια_στα_πανω_της

Ειδικότητα, ο… διχασμός #ΣΥΡΙΖΑς
#kyritsis

Δημοψήφισμα με το ερώτημα Τούρ-
κοι ή Ευρωπαίοι “παίζει”; #vagena.
Τις εκλογές, τις πρόωρες, δεν τις γλι-
τώνουμε…

«Όσοι δεν κατάλαβαν τη δήλωση μου
με την… τουρκοκρατία είναι… χαζοί»
#vagena #kafreptaki

«Όμορφα κι ωραία» άδειασε η Ειδο-
μένη από πρόσφυγες… Οι μετανά-
στες όμως πήραν τα βουνά των Ελλη-
νοσκοπιανών! Χωρίς τα ΜΜΕ, όλα
δείχνουν πιο όμορφα κι ωραία… Να
τα λέμε κι αυτά #kyritsis 
#mouzalas

Koντά (λέει) "οι τάφοι του Μ. Αλε-
ξάνδρου & του Αριστοτέλη!" Ούτε το
Α´ νεκροταφείο (της αρχαίας Ελλά-
δας) να ήμασταν (αν & θα εξηγούσε
πολλά)! #STAGEIRA #AMFIPOLH

Πάντως μια εξοικείωση με τους... τά-
φους την αποκτήσαμε ε;

O #Putin με κασκόλ του ΠΑΟΚ; 
Θα το δω κι αυτό ε; (ΑΓΙΟΝ_
ΟΡΟΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ_ΙΒΑΝ) 
#kai_kammenos

Το ερώτημα δεν είναι, τι δώρο θα μας
κάνει ο Πούτιν, αλλά τι δώρο θα κά-
νει στο γάμο του γιου του Ιβάν 
#απορίες_αναγνωστών

Ανακοίνωση των συνδικαλιστικών
οργάνων των... κανονικών δημο-
σίων υπαλλήλων; #πλαστα_πτυχια

E, όχι και απατεώνες… επίορκοι!
#πλαστα_πτυχια

Να αντέχεις 400, αλλά ούτε ένα ακό-
μη… μαζί τους! #tourkokratia_
syriza #vagena #kyritsis

Kανονικά στις παραλίες της επένδυ-
σης χρυσού, αντί για γαλάζια σημαία
δεν θα έπρεπε να δώσουν… χρυσή;
#me_aristera

Oύτε την καταγγελία σε βάρος τους,
δεν αφήνουν σε… άλλους! 
«Αυτομαστιγώνονται» και μετά 
περιμένουν και χειροκρότημα 
#antisyntagmatiki_diataxi_
#ANEL

Όσοι ψήφισαν ΝΑΙ στη δημοψήφι-
σμα ένα βήμα μπροστά #gremos
#kyritsis #kaiadas

Oι δήμαρχοι τραβάνε μεγάλα ζόρια
και χωρίς μία από τον προϋπολογι-
σμό για το προσφυγικό στη Β. Ελλά-
δα. Να μάθετε άλλη φορά που βγάζετε
πρώτους αιρετούς με τη στήριξη της
ΝΔ… #kyritsis

Μπα δεν είναι μέτρα που αποδίδουν
αυτά, είπε ο κ Τσακαλώτος αφήνον-
τας παράθυρο σε νέα μέτρα και…
άφωνους βουλευτές και φορολογού-
μενους!

Καλά δεν ξέρουν γεωγραφία – το
καταλάβαμε πια – όμως ούτε
αριθμητική; Πόσοι ήταν στα Ελ-
ληνοσκοπιανά; Πόσους μεταφέ-
ρατε με τα λεωφορεία; Οι υπόλοι-
ποι που είναι;

Η karfitsa μπήκε στην… αποθήκη
του Λιμανιού Θεσσαλονίκης όπου
φιλοξενούνται πρόσφυγες! Βρήκε
πουλιά, να πετούν πάνω από τα 
κεφάλια τους - με ακαθαρσίες – 
βροχή σε σκηνές καλυμμένες με 
σεντόνια ώστε να προστατευθούν!
Ευτυχώς που επιθεώρησε το χώρο ο
«εναλλακτικός» γιατί αν δεν το είχε
κάνει μάλλον θα ήταν χειρότερα…
#λαμαρινες #ζεστη #λοιμωξεις

Να δεις που όποιος θα κάνει το…
σταυρό του σε τόπους μάθησης θα
κάνει… αντίσταση! #FILHS

Η κυβέρνηση του ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ένωσε τους Πόντιους δεν
θα ενώσει τους… πιστούς; #FILHS

Kαλά που έχουν και τον Αμανατίδη
στο ΣΥΡΙΖΑ κι έχουν κάποιον να μι-
λάει με όσους δεν θέλουν οι άλλοι…
#ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ #ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

Eλλάδα-Ρωσία θα υπογράψουν για…
διάλογο επί θεμάτων αμοιβαίου εν-
διαφέροντος, συμφωνίες συνεργα-
σίας μεταξύ υπουργείων για επιστή-
μη και τεχνολογία, τουρισμό, μετεω-
ρολογία. Του καλού καιρού δηλα-
δή…

Πούτιν-Τσίπρας κάνουν deals με En-
terprise Greece - Invest in Russia ,
ΕΛΠΕ – Rosneft, Πανεπιστήμιο Πει-
ραιά - Πανεπιστήμιο Ουραλίων και
τέλος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας - Ρωσικό Ινστιτούτο Ενέρ-
γειας #ΝΤΑ

Τελικά όσοι ξέρουν Ρώσικα ή
έστω Ποντιακά (βλ ΙΒΑΝ) νηστι-
κοί δεν θα μείνουν στην Ελλάδα
του 2016 και βάλε… 

SOCIALismata (#kyritsis)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Ν. Ανδρουλάκης, Δ. Βασιλειάδης, 

Οδ. Κωνσταντινόπουλος, Αλ. Παπουτσής,

Ν. Νικολόπουλος, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

«Ταξικός πόλεμος» και στο 
βάθος εθνικός διχασμός

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 

@karapanagiotidu



του Βαγγέλη Στολάκη

Νομικά κατά παντός υπευθύνου
σκοπεύει να κινηθεί Αντιπεριφερει-
άρχης Κοινωνικής Συνοχής και Αλ-
ληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για το γεγονός ότι
με… εντολή της αναπληρώτριας
υπουργού Θ. Φωτίου άδειασαν οι
αποθήκες της ΠΚΜ από σκηνές που
χρησιμοποιούνται για να φιλοξενή-
σουν κόσμο σε περίπτωση σεισμού ή
φυσικής καταστροφής. Οι 2558 σκη-
νές που είχε στη διάθεσή της η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για
την κάλυψη των αναγκών των πολι-
τών της έχουν μεταφερθεί στα κέντρα
φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας για
να… «στεγάσουν» τους χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες που βρίσκον-
ται στην περιοχή. Το αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ της Karfitsa έγινε θέμα στη
Βουλή μετά την ερώτηση που κατέθε-
σε η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με
το «Ποτάμι», Κατερίνα Μάρκου.  Μια
εβδομάδα μετά το ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας μας η οποία δημοσίευσε και
την σχετική επιστολή του αρμόδιου
αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπου Αηδονόπουλου
προς την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η κα-
τάσταση παραμένει η ίδια. Από την πλευρά του, το
υπουργείο απαντά στον Αντιπεριφερειάρχη μέσω της
«Κ» πως τα… αντίσκηνα είναι δικά του και θα αντικα-
τασταθούν σύντομα! Μιλώντας στην Karfitsa ο κ. Αη-
δονόπουλος εξηγεί πως η κυρία Φωτίου δεν απάντη-
σε στο έγγραφο που της έστειλε, με το οποίο της έκανε
γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει. Υπενθυμίζεται ότι
στην σχετική επιστολή προς την κ. Φωτίου ο κ. Αηδο-
νόπουλος την ενημέρωνε ότι στις αποθήκες της ΠΚΜ
έχει απομείνει ελάχιστος αριθμός σκηνών, ο οποίος
κρίνεται μη ικανός για να ανταποκριθεί στον κατά νό-
μο σκοπό του. Ο αντιπεριφερειάρχης μάλιστα ζητού-
σε από την υπουργό που του… πήρε τις σκηνές να
προβεί άμεσα σε αναπλήρωση του συνόλου του σκη-
νικού υλικού του αποθηκευτικού κέντρου της Θεσσα-
λονίκης δεδομένου ότι η φυσική καταστροφή δεν εί-
ναι προβλέψιμη. 
Και εκείνη δεν… απάντησε

Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο κ. Αηδονόπουλος
προαναγγέλλει πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη
και θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. «Κα-
νένας δεν μου έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση
σχετικά με το αν και πότε θα αναπληρωθούν οι σκη-

νές που διατέθηκαν στην κυβέρνηση για
τους πρόσφυγες. Εάν όμως υπάρξει κάποι-
ος σεισμός ή φυσική καταστροφή πως θα
προστατευθούν οι πολίτες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας;» λέει ο κ. Αηδονό-
πουλος και συμπληρώνει: «Τις επόμενες
ημέρες σκοπεύω να κινηθώ νομικά κατά
παντός υπευθύνου. Είχαμε 2558 σκηνές
και σήμερα με το ζόρι έχουμε 200 που θα
μπορέσουν να εξυπηρετήσουν μόλις λίγες
δεκάδες ανθρώπους. Εάν γίνει σεισμός στη
Θεσσαλονίκη και κριθούν κάποιες κατοι-
κίες ακατάλληλες που θα κοιμηθεί ο κό-
σμος;» αναρωτιέται. 
Τι απαντά το υπουργείο; 

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ερ-
γασίας, Κοινωνικών ασφαλίσεων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης μέσω του ειδικού
συνεργάτη της κ. Φωτίου, Θεόδωρου Πα-
ρασκευόπουλου απαντά στον κ. Αηδονό-
πουλο και στο ρεπορτάζ της «Karfitsa» πως
τα αντίσκηνα είναι… δικά του! «Το
Υπουργείο έχει διαθέσει από τα δικά
του αποθέματα σκηνές για την προσω-
ρινή στέγαση προσφύγων. Σε αυτές τις
σκηνές περιλαμβάνεται και μέρος των
σκηνών που φυλάσσονται, για λογα-
ριασμό του Υπουργείου, σε αποθήκες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Με άλλα λόγια, δεν «έχει δώσει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
σκηνές, όπως γράφετε, αλλά το Υπουρ-
γείο από δικά του αποθέματα» αναφέρει
μεταξύ άλλων το υπουργείο. Και συνεχίζει:
«Το προσφυγικό κύμα, κατά την άπο-
ψή μας, είναι κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Γι’ αυτόν τον λόγο το Υπουρ-
γείο μας θεώρησε, και σε συνεννόηση
με τα υπεύθυνα κυβερνητικά όργανα,
υποχρέωσή του να βοηθήσει με τα δικά
του μέσα, ώστε να στεγαστούν οι πρό-
σφυγες. Παράλληλα, βέβαια, έχει
έγνοια για την εξασφάλιση του ανα-
γκαίου εξοπλισμού, ώστε οι υπηρεσίες
του να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε
άλλες δύσκολες καταστάσεις, εφόσον
χρειαστεί. Ήδη έχει κινηθεί διαδικασία

για την αντικατάσταση αυτών των σκηνών, κυ-
ρίως με την αγορά νέων, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με την αξιοποί-
ηση κοινοτικών πόρων, ώστε τα αποθέματα του
Υπουργείου που φυλάσσονται τόσο στις δικές
μας αποθήκες όσο και σε αποθήκες Περιφερει-
ών, να επαρκούν για απρόβλεπτες συνθήκες. Το
ζήτημα θα επιλυθεί το ταχύτερο, ώστε να αποκα-
τασταθεί η πλήρης επάρκεια σκηνών για κάθε
περίπτωση». Μάλιστα, καταγγέλλει τον κ. Αηδονό-
πουλο για την επιστολή του. «Η επιστολή του αντι-
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αηδο-
νόπουλου δεν απαντήθηκε, διότι περιέχει προ-
σβλητικές εκφράσεις. Χρειάζεται να συνεννοη-
θούμε επιτέλους, ώστε να ασκούμε κριτική χωρίς
να βριζόμαστε. Όπως θα ξέρετε, η λέξη «αβελτη-
ρία», σημαίνει «ανοησία». Ελπίζω μόνο ότι ο κ.
Αηδονόπουλος χρησιμοποίησε τον χαρακτηρι-
σμό εν αγνοία της σημασίας του, γιατί δεν θέλω
να υποθέσω ότι θεωρεί ανοησία τη στέγαση αν-
θρώπων που χτύπησαν την πόρτα της Ελλάδας
στην ανάγκη» καταλήγει το υπουργείο. 

#ΡΕΠΟΡΤΑΖ_Karfitsa

Στη Βουλή το
αποκαλυπτικό
ρεπορτάζ της

Karfitsa με ερώ-
τηση της Κ. Μάρ-

κου από το
ΠΟΤΑΜΙ

Ερώτηση της Κ. Μάρκου
Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Karfitsa έφτασε μέχρι τη Βουλή μετά

την κατάθεση σχετικής ερώτησης από την βουλευτή του «Ποταμιού» από
τη Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου. Ρωτά η ίδια τους υπουργούς Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργο Κατρούγκαλο και
Παναγιώτη Κουρουμπλή «εάν σκοπεύουν να προχωρήσουν στην
άμεση αντικατάσταση των αποθεμάτων σε σκηνές στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας ούτως ώστε να μπορεί να ανταπο-
κριθεί σε πιθανές φυσικές καταστροφές» και ποιος «είναι ο σχεδιασμός στον
τομέα της πολιτικής προστασίας ούτως ώστε να μην παραμένουν ακάλυπτοι οι πολίτες σε περί-
πτωση κάποια αιφνίδιας φυσικής καταστροφής, δεδομένων και των έκτακτων συνθηκών που έχουν δια-
μορφωθεί λόγω της προσφυγικής κρίσης». 
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«Πόλεμος» υπουργείου-Περιφέρειας 
για τα αντίσκηνα που… δεν υπάρχουν 



ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Από τις αρχές του χρόνου, 400 γυναίκες πρόσφυγες
και μετανάστες που έφτασαν στην Ειδομένη με την ελπίδα
να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν στην Ευρώπη…
κατέληξαν στο νοσοκομείο του Κιλκίς για να γεννήσουν!
Όπως λέει στην Karfitsa ο πρόεδρος του σωματείου εργα-
ζομένων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς Βασίλειος Τριαντα-
φυλλίδης, πρόκειται για γυναίκες ηλικίας από 18 έως 40
ετών. «Δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι σε εφημερία
και να μην έχει τουλάχιστον… δύο γέννες. Μάλιστα
ζητήσαμε την ενίσχυση σε μαίες και μας έφεραν μία
από το Πολύκαστρο για να ενισχύσουμε τις βάρδιες.
Όποτε υπήρχε μεγάλη πληρότητα και οι έγκυες γυ-
ναίκες ξεπερνούσαν τις 16, τις στέλναμε σε νοσοκο-
μεία της Θεσσαλονίκης, όπως ορίζει ο κανονισμός. Ο
αριθμός είναι μεγάλος, βέβαια μπορεί να είναι γυναί-
κες που ταξίδευαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και
έτσι έφτασε η ώρα να γεννήσουν όταν βρέθηκαν στην
Ειδομένη. Μπορεί να έμειναν έγκυες καθ’ οδών, αυ-
τό δε μπορούμε να το γνωρίζουμε». Ο κ. Τριανταφυλλί-
δης σημειώνει πως παρά την εκκένωση της Ειδομένης, το
νοσοκομείο του Κιλκίς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρό-
βλημα, καθώς «έρχονται μετανάστες στο νοσοκομείο
για να εξεταστούν και μετά δε μπορούν να επιστρέ-
ψουν γιατί η περιοχή περιφρουρείται από αστυνομι-
κούς. Δε ξέρουμε πως θα εξελιχθεί αυτή η κατάστα-
ση, γιατί για την ώρα μένουν στο νοσοκομείο, ενώ
συγγενείς και δικοί τους άνθρωποι έχουν ήδη μετα-
φερθεί σε διάφορες δομές». 
Οι πρόσφυγες έφυγαν… έμειναν όμως 
οι μετανάστες! 

Μπορεί η εκκένωση της Ειδομένης που ξεκίνησε την
περασμένη Τρίτη να χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση,
ως επιτυχής, όμως η πραγματικότητα μοιάζει να είναι δια-
φορετική. Όπως λέει στην Karfitsa ο βουλευτής Κιλκίς της
ΝΔ Γιώργος Γεωργαντάς, από την Ειδομένη μεταφέρθη-
καν στα κέντρα φιλοξενίας 3.500 άνθρωποι από ένα σύ-
νολο 9.000 προσφύγων και μεταναστών. «Οι υπόλοιποι
5.500 εξαφανίστηκαν. Πρόκειται για παράνομους μετανά-
στες και όχι πρόσφυγες, που ξέρουν ότι δε μπορούν να κά-
νουν αίτηση ασύλου και αν πάνε στις οργανωμένες δομές
θα έχουν πρόβλημα. Έτσι από αυτούς, άλλοι πήγαν στα
βουνά, στα λαγκάδια και στα βενζινάδικα που βρίσκονται
πάνω στην ΠΑΘΕ (το ένα στους Ευζώνους και το άλλο κον-
τά στο Πολύκαστρο)». Υπογραμμίζει πως στα δύο βενζινά-
δικα είναι εγκατεστημένοι περίπου 5.000 άνθρωποι. Ο κ.
Γεωργαντάς επισημαίνει πως είναι μία άσχημη εικόνα για
όποιον επισκέπτεται τη χώρα μας και «υπάρχει σοβαρό-
τατος κίνδυνος ατυχήματος, γιατί μικρά παιδιά παί-
ζουν πάνω στην ΠΑΘΕ». Λέει χαρακτηριστικά πως
έχουν εγκατασταθεί εκεί και «περιμένουν να τελειώσει η
επιχείρηση για να γυρίσουν. Ιδίως το βενζινάδικο
των Ευζώνων βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χλμ από
την Ειδομένη. Πρέπει λοιπόν να γίνουν επιχειρήσεις
εκκένωσης σε αυτά τα σημεία και όσοι είναι παράνο-
μοι να συλληφθούν και να μεταφερθούν σε κλειστά

κέντρα. Πρέπει η Ειδομένη να φυλαχθεί, να μην επι-
τραπεί σε κανέναν να επιστρέψει». Ο ίδιος υποστηρίζει
πως αν δε γίνουν τα παραπάνω, σε τρεις μέρες η Ειδομένη
πάλι θα έχει 3.000 άτομα. «Μέχρι πρότινος, για τους
παράνομους μετανάστες υπήρχε κάποια πρόνοια.
Από τη στιγμή όμως που δε θα σιτίζονται πλέον επι-
σήμως, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα που κανείς δε
ξέρει τις συνέπειές του», καταλήγει. Το φόβο πως θα ξα-
ναγεμίσει η Ειδομένη, εκφράζουν και ο δήμαρχος Παι-
ονίας Χρήστος Γκουντενούδης, η πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Ξανθούλα Σουπλή αλλά και οι κάτοικοι. «Φο-
βάμαι πως μπορεί πρόσφυγες και μετανάστες να επι-
στρέψουν στην Ειδομένη. Το έχω καταθέσει και
στους αρμόδιους υπουργούς, πως ανησυχώ μήπως

ξαναζήσουμε τις εικόνες του καλοκαιριού του 2015,
που έφταναν περπατώντας στη συνοριακή γραμμή»,
λέει ο κ. Γκουντενούδης. Η κ. Σουπλή υπογραμμίζει πως η
Ειδομένη… άδειασε με 62 λεωφορεία, άρα με περίπου
3.000 κόσμο! «Την πρώτη μέρα η εκκένωση πραγμα-
τοποιήθηκε κανονικά, όμως από εκεί και πέρα πολ-
λοί έφυγαν με τα πόδια προς άλλους καταυλισμούς,
προς τους Ευζώνους και κάποιοι άλλοι… κρύφτη-
καν. Στο μυαλό μας υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να
ξαναδημιουργηθεί η Ειδομένη των προσφύγων και
μεταναστών». Η Έφη Σερεμετίδου είναι κάτοικος της Ει-
δομένης και όπως περιγράφει χαρακτηριστικά, «για πεν-
τέμισι μήνες οι γονείς μου κοιμόντουσαν στην κουζί-
να από φόβο! Ξήλωσαν τους φράχτες, παραμόνευαν

www.karfitsa.gr

4 | 28 Mαΐου 2016

Περισσότερες
από… 400 γέννες
στην Ειδομένη!

«Ζητήσαμε την ενίσχυση σε μαίες» αποκαλύ-
πτουν στην karfitsa εργαζόμενοι του νοσο-
κομείου Κιλκίς ενώ την ίδια ώρα αιρετοί ση-
μειώνουν ότι  «5.500 μετανάστες, χωρίς δι-
καίωμα αίτησης ασύλου… εξαφανίστηκαν
και περιμένουν να τελειώσει η επιχείρηση για
να ξαναγυρίσουν. Από τη στιγμή όμως που
δε θα σιτίζονται, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα
που κανείς δε ξέρει τις συνέπειές του…»



«Την πρώτη μέρα 
η εκκένωση πραγματο-

ποιήθηκε κανονικά,
όμως από εκεί και πέρα
πολλοί έφυγαν με τα

πόδια προς άλλους κα-
ταυλισμούς, προς τους
Ευζώνους και κάποιοι
άλλοι… κρύφτηκαν»

#APOKLEISTIKO_Karfitsa
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έξω από το σπίτι μας… μέχρι και σή-
μερα δε μπορούν να κοιμηθούν. Μία
μερίδα προσφύγων και μεταναστών,
τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Πιστεύω
πως θα πάρει πάρα πολύ καιρό για να
επανέλθει το χωριό και οι κάτοικοι
στην κανονικότητά τους». Ο Οδυσσέας
Χατζόπουλος είναι απόστρατος αξιωματι-
κός και ζει στην Ειδομένη τα τελευταία έξι
χρόνια. Λέει πως «έχει γίνει βιασμός
στη φύση. Αυτοί οι άνθρωποι έβαζαν
φωτιές κατέστρεφαν δέντρα, έχουν
απομακρυνθεί όλα τα ζώα. Χρειάζεται
χρόνος για να επανέλθει και η γη που

καταστράφηκε αλλά και οι ίδιοι οι κά-
τοικοι. Πλέον κοιτούν καχύποπτα
τους αλλοδαπούς, γιατί μπήκαν μέσα
στα σπίτια μας, έκλεβαν, προκαλού-
σαν βανδαλισμούς. Και μιλάμε για
μία τοπική κοινωνία που άνοιξε την
αγκαλιά της και το σπίτι της σε αυτούς
τους ανθρώπους. Είναι δεδομένο πως
πρόσφυγες και μετανάστες θα επι-
στρέψουν στην Ειδομένη και αυτό
γιατί αυτό το κομμάτι είναι χαραγμένο
ως δίοδος προς την Ευρώπη. Το ζη-
τούμενο είναι κατά πόσο επιθυμεί η
αστυνομία να τους σταματήσει». 

Φθορές και… αποζημιώσεις 
Από τις 14/12/2015 μέχρι τις 8/04/2016 στην Ειδομένη έχουν γίνει συνολικά

18 αιτήσεις για αποζημιώσεις σε αγροτικές καλλιέργειες, ξυλεία, μελισσοκομικές μο-
νάδες και κατοικίες. Αντίστοιχα στη Νέα Καβάλα του Κιλκίς από τις 19/04/2016 μέ-
χρι τις 17/05/2016 οι αιτήσεις αυτές είναι δύο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης
Πολυκάστρου από 28/03/2016 έως 25/05/2016 οι αιτήσεις είναι τρεις. Ο δήμαρ-
χος Παιονίας δήλωσε πως: «πρέπει να κάνουμε μία ολοκληρωμένη έκθεση με
τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι, προκειμένου να πάρουν τις αποζη-
μιώσεις. Για τις φθορές που σημειώθηκαν στην Ειδομένη μέχρι το Νοέμβριο,
είναι να δοθούν 30.000 ευρώ που έχω λάβει την υπόσχεση της κυβέρνησης
πως θα τα δώσουν αυτά τα χρήματα». Ο Δημήτρης Στοίδης είναι αγρότης με τέσ-
σερα κτήματα στη ανατολική και δυτική πλευρά των σιδηροδρομικών γραμμών.
Όπως λέει χαρακτηριστικά: «τα ρήμαξαν. Τα μετέτρεψαν σε γήπεδα και… τουα-
λέτα, η φετινή χρονιά χάθηκε. Όμως αυτό για μένα είναι δευτερεύον. Έχω μία
κόρη πέντε χρονών που μαζί με τη γυναίκα μου δεν έβγαιναν ούτε από το
σπίτι. Θα περάσει χρόνος για να ηρεμήσουμε, ποτέ δε φοβόμασταν τους ξέ-
νους στα σύνορα ζούμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν ένας άγριος όχλος». Ο
αγρότης Γιάννης Τραπεζανίδης που το χωράφι του για τρεις μήνες ήταν γεμάτο από
σκηνές, πρόσφυγες και μετανάστες λέει πως: «τα σκουπίδια και τις παρατημένες
σκηνές τα μαζεύουν με μηχανήματα, όμως το πρόβλημα είναι ότι ο καιρός
περνάει. Η χρονιά έχει ήδη χαθεί. Μπορούμε να βάλουμε ηλιόσπορο, όμως
το κόστος και κυρίως το ρίσκο είναι μεγάλο. Ένας καύσωνας να γίνει η σο-
δειά καταστράφηκε. Τα ηλιόσπορα κανονικά θα έπρεπε να φτάνουν το ένα
μέτρο τώρα. Εγώ έχασα 100 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 50 τόνους σιτά-
ρι, από 0,20 λεπτά να είναι το κόστος… μιλάμε για 10.000 ευρώ χασούρα.
Επίσης με τις σκηνές, μου τσαλαπάτησαν περίπου 200 σωλήνες που πρέπει
να αντικατασταθούν. Ακόμη με τις αποζημιώσεις δε ξέρουμε τι θα γίνει και οι
ζημιές είναι πολλές. Ας εκτιμήσουν οι γεωπόνοι το κόστος και ας έρθει η πο-
λιτεία να πληρώσει, όπως οφείλει», καταλήγει.Επιστολή στους υπουργούς

Όπως αποκαλύπτει η Karfitsa, μέλη
του τοπικού συμβουλίου της Ειδομένης,
απέστειλαν την Παρασκευή επιστολή

προς τον αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τό-
σκα, τον αναπληρωτή υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιάννη Μουζάλα, τον Γενικό
επιθεωρητή Μακεδονίας, τον
Γενικό διευθυντή Κεντρικής
Μακεδονίας, τον αστυνομικό
διευθυντή Κιλκίς και τον δή-
μαρχο Παιονίας Χρήστο
Γκουντενούδη, εκφράζοντας
την έντονη ανησυχία τους ότι
η Ειδομένη… μπορεί να ξα-
ναγεμίσει. Μάλιστα μέσα
στην επιστολή ζητείται να
γίνει έλεγχος των αστυνο-
μικών αρχών σε δενδρό-
φυτες περιοχές, για τυχόν
μετανάστες που μπορεί να
διέφυγαν της επιχείρη-
σης εκκένωσης, με σκο-
πό να μη μετακινηθούν
στα κέντρα φιλοξενίας.



#Στις 11 Ιουνίου ο μεγαλομέτοχος
του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης

αναμένεται να παντρέψει τον γιο
του Γιώργο. Ο επιχειρηματίας,
σύμφωνα με πληροφορίες,
έχει ζητήσει στο γλέντι του
γάμου να τραγουδήσουν ο
Λευτέρης Πανταζής και ο
Αντώνης Ρέμος και οι
δύο ποντιακής
καταγωγής και...
"μετανάστες".  Το… party
θα γίνει στο «Παλατάκι»
της Αρετσούς, εκεί όπου το
ΠΑΣΟΚ μέχρι και πάρτι του
λαού με... σουβλάκια έχει
κάνει!  Καλεσμένοι του Ιβάν
Σαββίδη και του γιου του θα
είναι πολιτικοί και επιχειρηματίες
από όλο τον κόσμο ενώ
φημολογείται πως θα
παραβρεθεί και ο... Βλάντιμιρ

Πούτιν που έρχεται έτσι κι αλλιώς για το
Άγιον Όρος. Το μυστήριο θα γίνει στην

Εκκλησία που έχτισε ο ίδιος, στο
Πρόχωμα Θεσσαλονίκης προς

τιμήν των γονιών του, ενώ οι
καλεσμένοι του θα

φιλοξενηθούν στο
ξενοδοχείο του και
φαντάζομαι θα παίξουν
μπάλα στην Τούμπα, αν
θέλουν. Για το ποσό που
θα κοστίζει η ενοικίαση
της πρ. κατοικίας των
τέως υπουργών
Μακεδονίας Θράκης, ούτε
λόγος... Τα χρήματα δεν

είναι θέμα. Στο γλέντι
αναμένεται, μεταξύ άλλων,

πρώτο τραπέζι ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ Π. Καμμένος ο οποίος

όπως μαθαίνουμε ψάχνει...
εντυπωσιακό και αξέχαστο δώρο για

τον τζούνιορ Σαββίδη και τη σύντροφο του.

www.karfitsa.gr
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SMS: Η… παρέ-
λαση των κυβερνητι-

κών στελεχών στο φετινό
Money Show σχολιάστηκε...
αρνητικά! “Είναι δυνατόν οι
υπουργοί και βουλευτές να
αφήνουν τη Βουλή, όπου σε
λίγες ώρες θα ψήφιζαν το τέ-
ταρτο μόνιμο μνημόνιο και

να τρέχουν σε... συνέ-
δρια;”

Οι τουρίστες της Πλατείας Αριστοτέλους θα βρουν έναν ελέφαντα

με γλάστρες-ζαρντινιέρες! Η εικαστική παρέμβαση δεν είναι του

δήμου, αλλά της ΔΕΘ και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις...

Το αποτέλεσμα του Eurogroup συνιστά
ένα διαπραγματευτικό deja vu. Για άλλη
μια φορά μπαίνουμε στη διαδικασία των
δόσεων και των πιέσεων. Ποιο είναι το αν-
τάλλαγμα που εξασφάλισε η κυβέρνηση
για όλα αυτά; Μια θολή υπόσχεση για εξέ-
ταση του αιτήματος ελάφρυνσης του χρέ-
ους μετά το 2018 και τμηματική καταβολή
της δόσης. Η ελπίδα ήταν ότι τουλάχιστον
η κυβέρνηση θα κατάφερνε να αποκατα-
στήσει μέρος της ζημιάς που έχει προκαλέ-
σει στην οικονομία από το 2015 μέχρι σή-
μερα. Τον Ιούνιο του 2015, η προοπτική
του χρέους ήταν να βρίσκεται το 2060 κά-
τω από το 70% του ΑΕΠ, οι δε χρηματοδο-
τικές ανάγκες να κινούνται κάτω από το
παραδεκτό όριο του 15% του ΑΕΠ.  Μετά
τα όσα μεσολάβησαν κατά την διάρκεια της
διαπραγμάτευσης πέρσι, η δυναμική του
χρέους  τείνει  να ξεπερνά το 2060 το
250% του ΑΕΠ, ενώ οι χρηματοδοτικές
ανάγκες εκτινάσσονται στο 60 % του ΑΕΠ.
Δυστυχώς οι ελπίδες, που η ίδια η κυβέρ-
νηση είχε καλλιεργήσει, για ελάφρυνση
του χρέους διαψευστήκαν. Το μόνο που
κέρδισε ήταν την εφαρμογή βραχυπρόθε-
σμων μέτρων τα οποία όμως δεν έχουν κό-
στος για τους δανειστές και αποτελούν στα-
γόνα στον ωκεανό του ελληνικού χρέους.
Εάν υπάρχει ένα θετικό στοιχείο από τις τε-
λευταίες ημέρες είναι ότι δεν θα ξαναζή-
σουμε την περσινή καταστροφική χρονιά,
τουλάχιστον για μερικούς μήνες. Αυτό
όμως αποτελεί μια διαπίστωση η οποία
δεν μας προσφέρει καμία αισιόδοξη προ-
οπτική για το μέλλον. Πως θα τεθεί σε κί-
νηση πάλι η οικονομίας; 

Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πειστική
απάντηση. Μάλιστα, δίνει και την εντύπω-
ση ότι δεν την απασχολεί καν το ζήτημα.
Την ίδια στιγμή όμως η οικονομική δρα-
στηριότητα σε όλη την χώρα βρίσκεται σε
στάση. Δυστυχώς πολύ σύντομα ένα μεγά-
λο μέρος της θα μπει και σε αναγκαστική
αργία. Τα  νέα φορολογικά και ασφαλιστι-
κά μέτρα θα δυσκολέψουν υπέρμετρα την
κερδοφόρα εμπορικά δραστηριοποίηση
για ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών
και μικρό μεσαίων επιχειρήσεων της χώ-
ρας. Ακόμα χειρότερα είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι δεν θα αποδώσουν τα αναμενό-
μενα έσοδα. Από αυτή την διαπίστωση
προκύπτει και η ανάγκη για τον περίφημο
δημοσιονομικό κόφτη που η κυβέρνηση
δέχτηκε πανηγυρίζοντας κιόλας. Ένα μη-
χανισμό ο οποίος εγείρει σοβαρά ζητήματα
δημοκρατικής νομιμοποίησης σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Και σε άλλες χώρες υπάρ-
χει ο χρυσός κανόνας για τα ελλείμματα αλ-
λά τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται με κοι-
νοβουλευτική διαδικασία και όχι με Προ-
εδρικά Διατάγματα και με οριζόντιο και
άδικο τρόπο. 

*Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής
της «Ελιάς» και πρώην Γραμματέας του
ΠΑΣΟΚ

Κόφτης στην…
υποκρισία 

του Νίκου 
Ανδρουλάκη*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

"Να μη γίνει η Θεσσαλονίκη... Ειδομένη" σχολίασε ο περιφερειάρχης Τζιτζικώστας μόλις έμαθετους προορισμούς των λεωφορείων από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα. Οι περισσότεροι πρόσφυ-γες μετανάστες μεταφέρθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας στην κεντρική Μακεδονία και μάλιστα χω-ρίς την τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψη, γεγονός που έκανε  πολλούς, όπως ο επικεφα-λής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, να κάνουν λόγογια… πρόχειρη επιχείρηση «αδειάζουμε όμορφα κι ωραία την Ειδομένη» (βλ δηλώσεις Μουζά-λα). Την ίδια ώρα, αιρετοί της ευρύτερης περιοχής σχολίαζαν «το επόμενο βήμα τους είναι νατου πάνε στη Χαλκιδική καλοκαιριάτικα, αν κρίνουμε από το πόσο καλά γνωρίζουν... γεωγρα-φία»!



Κυκλοφορεί ένα ωραίο στο διαδίκτυο και θέλω να το
μοιραστώ εδώ. Μαζεύτηκαν λέει, είκοσι ηλίθιοι που ήταν
άσχετοι με το Water Polo και κάνανε μια ομάδα. Στον
πρώτο τους αγώνα έχασαν με 10 – 0 και στο τέλος όμως
πανηγύριζαν γιατί δεν πνίγηκαν! Όχι, ο παραλληλισμός
δεν έχει να κάνει με την συγκυβέρνηση, δεν είναι αυτοί
που νομίζουν ότι νίκη είναι στο τέλος να μην έχεις πνι-
γείς. Είναι η ελληνική κοινή γνώμη που είναι έτοιμη να

«μασήσει» το παραμύθι ότι μετά από την ψήφιση δυο νομοσχεδίων με αύξηση
φόρων, εγκληματικό ασφαλιστικό και ενεχυρίαση της χώρας για εκατό χρόνια,
νομίζουν ότι κερδίσαμε. Προσωπικά πανηγύριζα όταν σε ένα δάνειο που είχα,
πλήρωσα την τελευταία δόση. Αντίθετα, την ημέρα που η τράπεζα μου είχε ανα-
κοινώσει ότι μου το εγκρίνει, είχα προβληματιστεί αν τελικά θα μπορέσω να το
αποπληρώσω ή αν στα επόμενα χρόνια θα συναντούσα δυσκολίες. Αυτά όμως εί-
ναι μάλλον ψιλά γράμματα…Από πολύ νωρίς θα γίνει αισθητό αυτό που ο κοινός
νους μπορεί από τώρα να καταλάβει: το πρόγραμμα αυτό ΔΕΝ βγαίνει. Οι φόροι
αυτοί ποτέ δεν πρόκειται να εισπραχθούν, ούτε καν δεν μπορούν να κρατήσουν
το σημερινό ποσοστό εισπραξιμότητας. Οι εισπράξεις από ΦΠΑ θα πέσουν, κατά
συνέπεια η σύνδεση των κερδών με τις εισφορές θα ρίξει τα έσοδα για τα ασφαλι-
στικά ταμεία, θα υπάρξει δυσκολία καταβολής συντάξεων με το νέο σύστημα και
τέλος τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος επίσης θα πιεστούν προς τα κάτω λό-
γω της συνέχισης της φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης. Αυτό που περιγράφω
δεν θέλει Harvard, αρκούν γνώσεις οικονομικής θεωρίας Γ’ Λυκείου. Η κυβέρ-
νηση γνωρίζει ότι δεν θα τα καταφέρει, απλά παρέτεινε την παραμονή της στην
εξουσία για λίγο καιρό ακόμα. Μα θα πει κάποιος, μπορεί να στρίψει κι άλλο από
τις αρχικές της θέσεις και έτσι να κάνει τελικά αυτά που θα τις υποδεικνύουν να
κάνει. Ναι, αλλά έχουμε φτάσει στο τέλος των στροφών, πλέον γυρίζει γύρω από
τον άξονα της και αυτό την καθιστά γελοία. Ο χρόνος που της απομένει είναι μέ-
χρι τον Οκτώβριο βαριά βαριά . Οι εκλογές, που σημειωτέον θα έρθουν ως λαϊκή
απαίτηση και όχι ως απαίτηση της αντιπολίτευσης, θα γίνουν τέλος του ’16 αρχές
του ’17. Και βέβαια όσοι προεξοφλούν ότι φέτος θα «κάνουν» καλοκαίρι, ας μην
είναι τόσο σίγουροι. Το καλοκαίρι θα είναι μια άτυπη προεκλογική περίοδος! Και
μιλώ κυρίως για του ΝΔκράτες πολιτικούς που είναι οι πρώτοι που όταν μιλάς
μαζί τους σου λένε «δεν βλέπω» εκλογές. Κούνια που τους κούναγε! Μου θυμί-
ζουν και αυτοί το ανέκδοτο που περιγράφω στην αρχή.
*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της εταιρίας «Interview»
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#Σε καλό και… εγκάρδιο κλίμα
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η συνάντηση

του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Τρύφωνα Αλεξιάδη με τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Σύμφωνα με
πληροφορίες του Karfitsa.gr οι δυο άνδρες
συναντήθηκαν στο γραφείο του πρώτου στην
Αθήνα, ενώ παρούσα στην συνάντηση ήταν και η
αντιδήμαρχος Οικονομικών και τραπεζικός στο
επάγγελμα Γιούλη Ρανέλλα. Επί τάπητος τέθηκε
το γνωστό πρόβλημα που απασχολεί εδώ και
καιρό τα στελέχη της διοίκησης και δεν είναι
άλλο από τους... δεσμευμένους λογαριασμούς
του δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και την Τράπεζα Πειραιώς και αφορά τα
χρέη του δήμου προς το δημόσιο από την
υπόθεση της υπεξαίρεσης. Γιάννης Μπουτάρης
και Γιούλη Ρανέλλα ζήτησαν την αποδέσμευση
των κωδικών αφού με την παρούσα κατάσταση
δεν ελέγχουν καν τι χρήματα κατατίθενται σε
αυτούς! 

#Έγινε αναπληρώτρια Γραμματέας της ΝΔ και
με τη… βούλα! Ο λόγος για τη Βίκυ Νάκου η

οποία εδώ και μερικές ημέρες ενημερώνεται για
τη γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας- Κόμματος.
Υπενθυμίζεται πως η κ. Νάκου στήριξε με θέρμη
την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη
κατά την πρόσφατη εσωκομματική εκλογική
διαδικασία. Διατηρεί φιλικές σχέσεις με την
αδερφή του προέδρου και πρώην υπουργό
Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη και εκτός των
άλλων είναι και μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Από το πρωί ως το
βράδυ τρέχει σε εκδηλώσεις και προβλήματα και
μάλιστα με το... λεωφορείο «για να ακούει
κυριολεκτικά την κοινωνία»! "Κάποιο στέλεχος
έπρεπε στη ΝΔ να το κάνει αυτό εδώ και όχι να
γυρνούν μόνο στα κανάλια και στα σαλόνια..."
σχολίασε στη στήλη κομματικό στέλεχος του
Κυριάκου...

Κι όμως εκλογές θα γίνουν!

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη* 

Ο δήμαρχος του νομού Θεσσαλονίκης που έβγαλε… δίσκο! Ο Λάζαρος Κυρίζογλου εκτός

από την ιδιότητα του δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης έχει και αυτή του Προέδρου της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας είναι και… στιχουργός! Τις τελευ-

ταίες ημέρες κυκλοφορεί τραγούδι σε στίχους του και μουσική του Ανδρέα Ρώσση. Έχει τίτ-

λο «Στα μάτια δεν υπάρχει νόμος» και το τραγουδά ο Γιώργος Φανάρας. Όπως αναφέρει ο

ίδιος ο κ. Κυρίζογλου στην «Κ» στον ελεύθερό του χρόνο –που είναι συγκεκριμένος- γράφει

ποιήματα. Μέχρι στιγμής ο κ. Κυρίζογλου έχει γράψει… τριάντα ποιήματα επτά από τα οποία

έχουν μελοποιηθεί. «Ως φυσιολογικός άνθρωπος και όχι ως δήμαρχος, γιατί οι δήμαρχοι

δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι (αφού δουλεύουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο) έχω και

ορισμένα φωτεινά διαλείμματα στην καθημερινότητά μου και γράφω τραγούδια. Κάνουμε

την τρέλα μας και γουστάρουμε» δηλώνει ο κ. Κυρίζογλου. Ο ίδιος συμπληρώνει πως επιλέ-

γει να συνεργάζεται με άσημους… διάσημους καλλιτέχνες που τη φωνή τους δεν τη γουστά-

ρει το star system.«Είναι κι αυτός ένας τρόπος αντίδρασης στην τεράστια και γενικότερη

μαυρίλα που μας περιβάλλει» καταλήγει ο κ. Κυρίζογλου.
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«Έκλεισε» η θέση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ νομού Θεσσαλονίκης;Όπως είχε γράψει η Karfitsa ο Μηνάς Σαμαντζίδης, ο οποίος πρόσφατα έγινε και… μπαμ-πάς, είχε λάβει τη διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως και μετά το Συνέδριο τουκόμματος θα παραμείνει στο «τιμόνι» της τοπικής οργάνωσης. Στην πρόσφατη επίσκεψηΜητσοτάκη στην πόλη μάλλον… δεν έκλεισε το… «deal» κι άλλαξαν τα δεδομένα, όπωςμαθαίνουμε, λόγω της στενής σχέσης του ψυχιάτρου με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο. Tην ίδιαώρα ακούγεται το όνομα της γνωστής και μάχιμης δικηγόρου Μάγδας Καρακόλη για τησυγκεκριμένη θέση (βλ φωτο με Αντ. Οικονόμου) αλλά και της Β. Ευταξά.

#Την δική τους… τούρτα έκαναν οι (πρώην) εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές του δήμου Νεάπολης
Συκεών! Μόνο που στην δική τους τούρτα δεν έβαλαν Κάρτα Αλληλεγγύης όπως η Θεανώ Φωτίου αλλά

κάρτα του ΟΑΕΔ. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι απάντησαν στην αναπληρώτρια υπουργό, η οποία παρά τις
συνεχείς διαβεβαιώσεις της δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην
υπογραφή παράτασης του συγκεκριμένου προγράμματος, που
αφ’ ενός δίνει δουλειά σε εκατοντάδες Έλληνες πολίτες
και αφετέρου βοηθά… εκατοντάδες χιλιάδες
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. «Την
προηγούμενη εβδομάδα η κ. Θεανώ Φωτίου
γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια τούρτα με την
Κάρτα Αλληλεγγύης επιδεικνύοντας το
κοινωνικό έργο που επιτελεί για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Εμείς ως εργαζόμενοι στα
προγράμματα των «Κοινωνικών Δομών
Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»
γιορτάσαμε τα γενέθλια δύο συνάδελφων με
μια τούρτα με την Κάρτα Ανεργίας.
Χαρίζουμε την συγκεκριμένη τούρτα σε όλους
τους υπευθύνους του Υπουργείου που από
1/7 μας στέλνουν στον ΟΑΕΔ κλείνοντας τα
Κοινωνικά Συσσίτια , τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία τα Κοινωνικά Φαρμακεία, τους
Δημοτικούς Λαχανόκηπους , τις Τράπεζες Χρόνου
και τα Γραφεία Διαμεσολάβησης και αφήνουν
118.000 άπορους συμπολίτες μας χωρίς φαγητό και
φάρμακα. Η μια τούρτα είναι γλυκιά, η δική μας όμως
είναι πικρή, και δεν ξέρουμε αν θα την δεχτεί»
ανέφεραν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι των
δομών. 

SMS:
Αν και βιομήχανοι

πολύ… φτωχό το πρό-
σφατο γεύμα που προσέφεραν

στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αν-
τιπολίτευσης. «Ο κόσμος έξω πεινάει
και ορισμένοι τρώνε… τριαντάφυλλα

σολομού» έλεγε βιομήχανος- μέλος του
ΣΒΒΕ... Όσο για τον Κυριάκο Μητσο-

τάκη "την έβγαλε" με ένα ντολμαδάκι,
(όχι σαν τα περίφημα της αείμνη-

στης μητέρας του), στην πρό-
σφατη επίσκεψή του στη

Θεσσαλονίκη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ – με πόνο, δάκρυα και λοιπά κροκοδείλια
σύνδρομα – ψήφισε τον «κόφτη». Όμως ο «κόφτης» κάθε
μορφής ανάπτυξης, έχει έρθει εδώ κι ένα χρόνο στην ελ-
ληνική οικονομία: Ένας χρόνος capital controls: «κό-
φτης» 45.000 θέσεων εργασίας. «Κόφτης» 20,6% του
τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Κόφτης» 35%
του εργοστασιακού δυναμικού της χώρας. Μαζική φυγή
επιστημόνων, καταθέσεων, επιχειρήσεων. Διπλασια-
σμός ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών: «Κό-
φτης» των ασφαλιστικών ταμείων, εξώθηση των επαγ-
γελματιών στην αδήλωτη εργασία ή στη μη καταβολή ει-
σφορών. «Κόφτης» σε όλες τις συντάξεις – και στο ΕΚΑΣ. 

Αύξηση της φορολογίας: ΦΠΑ από 13% σε 24%,
ΕΦΚ σε καύσιμα, φορολόγηση μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων από 26% σε 29%, αύξηση του ΕΝΦΙΑ, αύξη-
ση της φορολόγησης σε τουρισμό και εστίαση. «Κόφτης»
και «δάρτης» σε καθετί ελληνικό: τη μπύρα, το κρασί…
«Κόφτης» στις μεγάλες επενδύσεις: Ελληνικό, διαχείρι-
ση απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. «Κόφτης» στο
ΕΣΠΑ 2007-2013: Κατά δήλωση του κ. Σταθάκη, 1431
έργα ύψους 1,3 δις ευρώ δεν ολοκληρώθηκαν εντός της
προθεσμίας. Τώρα πρέπει να καλυφθούν από εθνικούς
πόρους. «Κόφτης» και στο ΕΣΠΑ 2014-2020: το 40% εί-
ναι ήδη δεσμευμένο από έργα του παλιού ΕΣΠΑ που δεν
ολοκληρώθηκαν. Ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής στην
αγορά, από τα 20+2δις που είχαμε διεκδικήσει και πετύ-
χαμε το 2014. «Κόφτης» στο πακέτο Γιουνκέρ: Χωρίς
εθνικό συντονιστή, με απόφαση του γραφείου του
Υπουργού και μόνο, χωρίς κριτήρια και επαρκή αιτιολό-
γηση, από τις 174 προτάσεις επελέγησαν 42. «Κόφτης»
στην ανάπτυξη: «αντι-αναπτυξιακός» νόμος, γεμάτος νέ-
ες αυταπάτες. Πλέγμα γραφειοκρατικών διαδικασιών,
που χρειάζεται τουλάχιστον 32 επιπλέον νομοθετικές
πράξεις για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται, με μειωμένα
κονδύλια, αφήνοντας εκτός τις επιχειρήσεις εντάσεως
κεφαλαίου, όπως τα ξενοδοχεία. «Κόφτης» στον αγροτι-
κό τομέα: το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει
ξεκινήσει καν. «Κόφτης» και στην ΚΑΠ, η οποία εφεξής
φορολογείται. Διπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των αγροτών, υπερδιπλασιασμός της φορολόγησής
τους. Την ίδια στιγμή, ένα δις ευρώ είναι «παρκαρισμέ-
νο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κόφτης» σε κάθε επένδυση και
δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα. «Κόφτης» και στο
«εξοικονομώ κατ’ οίκον». Ο «κόφτης» είναι η ίδια η Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτοί επιλέγουν τα μέτρα που
λαμβάνουν. Με δική τους απόφαση. Και οι Βουλευτές,
άβουλοι και βολεμένοι συνάμα, ψηφίζουν και χειροκρο-
τούν. Δυστυχώς, τα έδωσαν όλα και δεν πήραν τίποτα. . 

Η Κυβέρνηση της πάλαι ποτέ «Αριστεράς», παρέα με
την ακραία ξενοφοβική Λαϊκο-Δεξιά του κ. Καμμένου,
ψήφισε το «υπερμνημόνιο» των 99 ετών, πραγματοποι-
ώντας την πιο βίαιη μεταφορά πλούτου της χώρας στο
εξωτερικό. Αυτή η Κυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει να
είναι απλή «παρένθεση». Με αυτή την Κυβέρνηση, δεν
μας ενδιαφέρει να μοιραστούμε υπουργικές καρέκλες.
Οι τρεις επόμενες γενιές των Ελλήνων, αντιμέτωπες με
αυτό το Μνημόνιο-Μνημείο ανικανότητας, ανεπάρκειας
και απάτης, θα μάθουν από πρώτο χέρι γιατί αυτή η ιδιό-
τυπη κυβερνητική συνδιαλλαγή της αριστερο-δεξιάς δεν
έχει καμία θέση στο πολιτικό στερέωμα της πατρίδας
μας. 
* Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι βουλευτής Αρκαδίας
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

Ο «κόφτης» ανάπτυξης της
Αριστερο-δεξιάς Κυβέρνησης 

του Οδυσσέα 

Κωνσταντινόπουλου*
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Απάντησε στο… δημοσίευμα της Karfitsa ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (πρ. πρύτανης στο ΑΠΘ και πρ. πρόεδρος στην ΕΡΤ 3

όταν άνοιξε ξανά επί ΣΥΡΙΖΑ).  Ο Γιάννης Μυλόπουλος απαντώντας σε σχόλιο πως οι σχέσεις του με τον συνεργάτη του και γενικό

γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παντή είναι… ψυχρές ισχυρίζεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λέει - ο κ. Μυλόπουλος-

ότι πρόκειται για «μικρότητες, κουτσομπολιά και κακίες» και πως όχι μόνο μιλάει με τον Γιάννη Παντή αλλά σε πρόσφατη δημόσια

εκδήλωση η συνάντησή τους ήταν εγκάρδια.

«Σαν αλατιέρα» ήταν η
αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης, Βούλα
Πατουλίδου στην αγκα-
λιά των αδερφών Αντε-
τοκούμπο! Τα αδέρφια
και αστέρια του NBA
βρέθηκαν στη Θεσσαλο-
νίκη, παραχώρησαν συ-
νέντευξη τύπου και στη
συνέχεια έπαιξαν…
μπάλα στο κατάμεστο
Παλέ ντε Σπορ. Ο Γιάν-
νης και ο Θανάσης
έπαιξαν σε αντίπαλες
ομάδες (φυσικά κέρδι-
σε ο Γιάννης) ήρθαν
στην πόλη του Οργανι-
σμού Τουριστικής Προ-
βολής Θεσσαλονίκης. 

#Με αφορμή πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, για καθορισμό
των υποχρεωτικών επενδύσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στα… 220

εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης ιδιωτικοποίησης,
δηλαδή σε ποσό πολύ χαμηλότερο εκείνου που προέβλεπε το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του ΟΛΘ και υπερέβαινε τα 300
εκατομμύρια ευρώ ο βουλευτής Α΄Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της
Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης έκανε λόγο για…«ξεπούλημα». Ε,
αλλάζουν τα πράγματα, οι αριστεροί δεν τα έλεγαν αυτά και
μάλιστα κρατώντας πόρτες και πύλες λιμανιού;

#Τις εντυπώσεις στο «πηγαδάκι» με Μπακογιάννη, Μητσοτάκη
κι άλλους γαλάζιους βουλευτές έκλεψε ο βουλευτής της Β

περιφέρειας Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου με τα ανέκδοτά
του… που μάλλον "περισσότερο με καταγραφή της
πραγματικότητας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είχαν να κάνουν" όπως
σχολίαζε ΝΔκρατης το βράδυ της ψήφισης του... μόνιμου
μνημονίου.

#Καντεμιά και μάτι κακό... Ο ένας ήταν να έρθει με το αερόστατο
αλλά ο καιρός χάλασε και προσγειώθηκε... ανωμάλως εκτός

Θεσσαλονίκης και ο άλλος πήγε Αθήνα αλλά του χάλασε το αυτοκίνητο
στη μέση της Κηφισίας! Μετά απ’ αυτό, οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και
Μαραθώνα άρχισαν να φοράνε... σκόρδο και "ματάκι".

#Ο ένας έκανε ότι δεν έβλεπε τον άλλο!
Ο λόγος για τον Γιάννη Μπουτάρη και

τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Το τελευταίο
διάστημα έχει ξεσπάσει νέα κόντρα  -
μεταξύ του θείου και του ανιψιού - με
αφορμή τις δηλώσεις του πρώτου. Ο

δήμαρχος με αφορμή τη μήνυση κατά
παντός υπευθύνου που κατέθεσε για τα
χάλια της Ειδομένης, δήλωσε ότι  "ο
Απόστολος ποντάρει μικροπολιτικά
στην ξενοφοβία». Ο δεύτερος τον
αποκάλεσε  «δεκανίκι» της
κυβέρνησης και από τότε δεν λένε
ούτε «καλημέρα»! Το περασμένο
Σάββατο το μεσημέρι οι δυο άνδρες

βρέθηκαν στην ίδια… βεράντα
ξενοδοχείου και δεν είπαν ούτε «γεια». Ο

ένας καθόταν με τους αντιδημάρχους του
Καλυψώ Γούλα και Σπύρο Πέγκα και ο
άλλος με τον Ηλία Ψινάκη που τελικά δεν
ήρθε με αερόστατο στην πόλη, όμως παρ΄
ολα αυτά είχε έναν άλλον αέρα...

SMS:
Σε ποια δημοτική

επιχείρηση δήμου του
νομού Θεσσαλονίκης όπως

μας καταγγέλλουν πολίτες η εί-
σοδός τους γίνεται… επιλεκτικά;

Όπως μας ενημερώνουν οι αναγνώ-
στες της στήλης έξω από την πόρτα
των γραφείων έχουν τοποθετηθεί
κάμερες και η είσοδος επιτρέπεται

μόνο σε όσους είναι… αρεστοί
στην πρόεδρο της επιχεί-

ρησης. 
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«Πως θα κυβερνήσουμε»

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Εάν ο κ. Τσίπρας προκηρύξει εκλογές πόσο έτοιμη
είναι η Νέα Δημοκρατία να τις κερδίσει; 

Η Νέα Δημοκρατία είναι πανέτοιμη για όταν γίνουν
εθνικές εκλογές και να είστε σίγουρος ότι θα τις κερδίσου-
με. Ξεκαθαρίσαμε τα ανοιχτά θέματα που υπήρχαν σε οικο-
νομικό και λειτουργικό επίπεδο στο κόμμα μας, τα οποία
μέρα με την ημέρα βελτιώνονται, αλλά και σε επίπεδο κόμ-
ματος, προχωρήσαμε σε ανανέωση δομών και προσώπων,
διασφαλίζοντας την ενότητα της παράταξής μας. Πέραν αυ-
τών, είναι σε προχωρημένη φάση η εκπόνηση του κυβερ-
νητικού μας προγράμματος και πολύ σύντομα θα δει τα φώ-
τα της δημοσιότητας.

Ο κ. Τσίπρας με τα μέσα που χρησιμοποίησε
και τον τρόπο που έχει κυβερνήσει μέχρι τώρα
έθεσε στην ατζέντα το ζήτημα του χρέους. Δεν θε-
ωρείτε πως πρόκειται για επιτυχία της κυβέρνη-
σης; 

Προφανώς και το ζήτημα του χρέους είναι πολύ
σημαντικός παράγοντας για την οικονομία συνολικά,
όμως δυστυχώς δεν επετεύχθη καμία επιτυχία. Στο τε-
λευταίο EUROGROUP δεν απεφασήσθη ονομαστικό
κούρεμα του χρέους, όπως έγινε το 2012. Το EU-
ROGROUP αποφάσισε να παραπέμψει όλες τις κρίσι-
μες αποφάσεις για το χρέος στο τέλος του Μνημονίου
3, δηλαδή στο 2018. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε συνι-
στά υποχώρηση σε σχέση με τη δέσμευση που είχαμε
πάρει το 2012. Και το χειρότερο όλων είναι ότι η Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει προκαλέσει τεράστια
βλάβη στο χρέος. Από τον Ιούνιο 2015 έως σήμερα
σύμφωνα με μελέτη του ΔΝΤ, η προοπτική του χρέους
ήταν να βρίσκεται το 2060 κάτω από το 70% του ΑΕΠ.
Μετά τα όσα μεσολάβησαν επί  ημερών ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, σύμφωνα με τη μελέτη, η δυναμική του χρέους
τείνει  να ξεπερνά το 2060 το 250% του ΑΕΠ. Επιτυχία
το λέτε εσείς;

Εάν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές σε ποιες αλλαγές,
από αυτές που έχει νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνη-
ση θα προχωρήσει τις εκατό πρώτες ημέρες; 

Ό,τι αποτελεί προϊόν διεθνών δεσμεύσεων της χώρας
θα γίνει σε συνεργασία με τους εταίρους μας στο πλαίσιο
μιας συμφωνίας αλήθειας. Αυτή η δήθεν αντισυμβατική
μαγκιά του κ. Τσίπρα όπου νομοθετούσε μονομερώς έπλη-
ξε την αξιοπιστία της χώρας και τελικά τους πολίτες. Θα δώ-
σουμε ιδιαίτερη σημασία σε γενναίες μεταρρυθμίσεις και
βέβαια στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα θεσμικά αντί-
βαρα απέναντι στην πολιτική ηγεσία, που τον τελευταίο
χρόνο έχουν απαξιωθεί.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η ΝΔ να
δώσει συναίνεση στην κυβέρνηση; 

Ο θίασος ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που παριστάνει την κυβέρ-
νηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας, εξαπάτησης
και ωμής εξουσίας. Στα κρίσιμα είμασταν παρόντες και
αναλάβαμε ευθύνες – ως Αντιπολίτευση- που δε μας ανα-
λογούσαν. Σε αυτή την κυβέρνηση της «αυταπάτης», του
λαϊκισμού και της δημαγωγίας, δε μπορούμε να συναινέ-
σουμε. Κάναμε άλλωστε πολλές προσπάθειες για να βρεθεί
ένα μίνιμουμ συναίνεσης σε πολύ σημαντικά ζητήματα, αλ-
λά ο κ. Τσίπρας φάνηκε πολύ κατώτερος των προσδοκιών
και πολύ κατώτερος του επιπέδου που θα άρμοζε σε Πρω-
θυπουργό.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές
που έχουν διαγραφεί ή αποχωρήσει από τα κόμματά
τους (Θεοχάρης και Γρηγοράκος) οι οποίοι κλείνουν
το μάτι στη ΝΔ. Συζητάτε μαζί τους; Έχουν θέση στο
κόμμα σας; Είναι ευπρόσδεκτοί; 

Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε το δρόμο
για διεύρυνση, η οποία όμως εξελίσσεται σε όλη την κοι-
νωνία και είναι μια κοπιώδης και συνεχής προσπάθεια. Η
ΝΔ είναι μια ευρεία πολυσυλλεκτική παράταξη και όχι ένα
μονο-θεματικό κόμμα. Πολλοί συνάδελφοί σας έχουν ήδη
αναφέρει διάφορα ονόματα, τους οποίους σέβομαι και τι-
μώ. Όμως η διεύρυνση έχει ήδη ξεκινήσει κυρίως στην
κοινωνία. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ «σκοτώνει τη λογική»,
εμείς διευρύνουμε το μέτωπο της λογικής και της υπευθυ-
νότητας διευρύνοντας τη συμφωνία αλήθειας με τους πολί-
τες.

Σε ποιες αλλαγές σκοπεύετε να προχωρήσετε στο
κόμμα; Ποιο θα είναι το δικό σας στίγμα στην προ-
σπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για… ανανέωση; 

Βασική μου προτεραιότητα είναι η Πολιτική Επιτροπή
να αποτελέσει ένα όργανο σύνθεσης απόψεων, θέσεων και
αντιλήψεων που θα δημιουργεί τις κατευθυντήριες αρχές
του κομματικού προγραμματισμού. Επίσης στόχος μου εί-
ναι να δημιουργήσουμε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο λει-
τουργίας στο κόμμα μας και βέβαια βασική μας προτεραι-
ότητα είναι η ΝΔ να αναπνεύσει μέσα από το άνοιγμα στην
κοινωνία, τους νέους, τους επιστήμονες, την παραγωγική
Ελλάδα και να φέρουμε στη ΝΔ όλους όσοι μας είχαν γυρί-

σει την πλάτη στο παρελθόν. Σύντομα θα δείτε και τις πολι-
τικές ακαδημίες στελεχών, οι οποίες θα παράσχουν σε όλα
τα στελέχη μας ανεξαιρέτως, υψηλού επιπέδου γνώσεις. Η
ΝΔ της επόμενης ημέρας θα αποτελεί ένα πολιτικό μηχανι-
σμό παραγωγής πολιτικής.

«Βραχνάς» για τη ΝΔ, όπως και για το ΠΑΣΟΚ
είναι το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Πόσα εί-
ναι τα χρέη της ΝΔ και ποιες είναι οι ενέργειές σας
για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Θα
υπάρξουν απολύσεις στο κόμμα; Τι γίνεται με το
ζήτημα της μετακόμισης των γραφείων; 

Πράγματι. Τα χρέη μας -όπως το είχαμε δημοσιο-
ποιήσει άλλωστε- φθάνουν περίπου τα 210 εκ. Για την
αντιμετώπιση  του μεγάλου χρέους έχουμε ξεκινήσει
μια προσπάθεια νοικοκυρέματος. Απαγορεύσαμε και
καταστατικά τον δανεισμό για τη ΝΔ, προχωράμε σε
δημοσιοποίηση όλων των δαπανών μας, μειώσαμε
δραστικά τις δαπάνες και προχωρήσαμε σε ορθολογι-
κότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Όσον
αφορά στη χρηματοδότηση, έχουμε ήδη ξεκινήσει το
crowd funding ζητώντας «λίγα από τους πολλούς». Σε
ότι αφορά τη μετακόμιση, έχει δρομολογηθεί και είναι
θέμα λίγων εβδομάδων.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται στα «γαλάζια» πηγαδά-
κια σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελ-
τίων στις εθνικές εκλογές. Τι θα αλλάξει στη διαδικα-
σία; Πως θα εξασφαλίσετε ότι νέα πρόσωπα θα έχουν
την ίδια μεταχείριση συγκριτικά με παλιούς πολιτι-
κούς που «κουβαλάνε» χιλιάδες σταυρούς; 

Η ΝΔ είναι ένα βαθιά δημοκρατικό και πλουραλιστικό
κόμμα. Αποτελεί βασικό μας στόχο το άνοιγμα προς την
κοινωνία, η ανανέωση του στελεχιακού μας δυναμικού και
η προσέλκυση νέων ανθρώπων με διάθεση για δουλειά,
δημιουργία και προσφορά. Παράλληλα, θέλουμε να αξιο-
ποιούμε στο μέγιστο την πολύτιμη εμπειρία και γνώση των
παλιών μας στελεχών. Η αντιμετώπιση όλων στηρίζεται
στις αρχές της ισοτιμίας, της δικαιοσύνης και της ευγενούς
άμιλλας.  Όσον αφορά την εκλογική διαδικασία, όπως
γνωρίζετε, η δύναμη βρίσκεται στο λαό: αυτός αποφασίζει
ποιος θα τον εκπροσωπήσει στο Κοινοβούλιο.

Στην ίδρυση πολιτικών ακαδημιών στελε-
χών που στόχο θα έχουν να επιμορφώνουν
τους Νεοδημοκράτες από τα μεσαία στελέχη
μέχρι τους εν ενεργεία βουλευτές και τους
πρώην «γαλάζιους» υπουργούς προχωρά ο
γραμματέας Λευτέρης Αυγενάκης μετά και τη
σχετική συζήτηση που έκανε με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Όπως αποκαλύπτει στην Karfit-
sa ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της
Νέας Δημοκρατίας οι ακαδημίες θα παρέ-
χουν υψηλού επιπέδου γνώσεις. Η έναρξη
τους αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Αυγενά-
κη σε λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα, το νούμερο
δυο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέ-
ρεται στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
στο εσωτερικό της ΝΔ, τις καινοτομίες που θα
εισαγάγει και εκφράζει την πεποίθηση πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος
πρωθυπουργός! 

Ο Γραμμα-
τέας του κόμμα-
τος, Λευτέρης

Αυγενάκης αποκα-
λύπτει μόνο στην

KARFITSA

Πολιτικές ακαδημίες στελεχών δημιουργεί η ΝΔ!



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Μετά την πρόσφατη ψήφιση του πολυνομοσχεδί-
ου τι μέρα... ξημερώνει για τη χώρα;

Η κατάσταση στη χώρα είναι ζοφερή και επιδεινώνεται
μέρα με τη μέρα. Η βιομηχανική παραγωγή πέφτει από μή-
να σε μήνα, ο τζίρος στο λιανεμπόριο το ίδιο, το ίδιο και η
μεταποίηση, η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και έχουμε
πλέον και εισαγόμενο πληθωρισμό, δηλαδή αύξηση στις
τιμές των πρώτων υλών και των εισαγομένων προϊόντων.
Τώρα, η οικονομία επιβαρύνεται με μια ακόμη μονάδα
στον ΦΠΑ, ενώ η χώρα μπαίνει σε καθεστώς Διεθνούς
Επιτροπείας για έναν αιώνα. Τι καλό μπορεί να περιμένει
κανείς από όλα αυτά.

Προλάβατε και διαβάσατε τις χιλιάδες σελίδες του
νέου νομοσχεδίου; Ποια είναι τα... ψιλά γράμματα
που δεν έχουν γίνει γνωστά και είναι σημαντικά για
το μέλλον του τόπου; 

Αυτό ήταν πραγματικά πρόβλημα. Τη νύχτα διάβαζα
μνημόνιο και τη μέρα το πρόγραμμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ
πήγε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όταν μιλούσαν για «πα-
ράλληλο πρόγραμμα» και για «ανοιχτά θέματα» που αυτοί
θα διαπραγματεύονταν καλύτερα. Το αποτέλεσμα το είδα-
με: Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος για έναν αιώνα, μόνιμος
μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης και παράδοση όλων

των δανείων – και των εξυπηρετούμενων – σ’ αυτά που ο κ.
Τσίπρας αποκαλούσε «λαίμαργα funds», «κοράκια της κα-
ταστροφής» και «αρπαχτικά». Τα είπαν όλα αυτά όταν πή-
γαν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου; Είπαν δηλαδή ότι θα πα-
ρέδιδαν όλα τα δάνεια – και τα εξυπηρετούμενα. Ούτε καν
για τα μη εξυπηρετούμενα μιλούσαν. Επέμεναν ότι θα φτιά-
ξουν τον περίφημο ενδιάμεσο φορέα και… ανεξάρτητη αρ-
χή που θα τα ρύθμιζε όλα αυτά! Και μου κάνει εντύπωση
πώς δεν μιλάει κανείς για κάτι το τόσο οφθαλμοφανές –
οπότε ας το αποκαλέσουμε «ψιλά γράμματα»: Οι «εταιρίες»
(έτσι τα λένε τώρα τα «κοράκια») δεν υποχρεούνται να
έχουν έδρα αποκλειστικά στην Ελλάδα ή έστω σε χώρες της
Ευρώπης των 28. Μπορούν να έχουν έδρα και στις χώρες
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Και ξέρετε
για ποιες χώρες μιλάμε; Αρκεί να σας πω πως μία από αυ-
τές είναι το Λιχτενστάιν. Ο κ. Τσίπρας επαίρεται ότι το
υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων δεν θα βρίσκεται στο
Λουξεμβούργο, κρύβει ότι πουλάει όλα τα δάνεια σε χώρες
εκτός ΕΕ, μεταξύ των οποίων και το Λιχτενστάιν.

Δεν πρέπει να θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης
το γεγονός ότι ξεκίνησε η συζήτηση για την μείωση
του ελληνικού  χρέους;

Δεν ξεκίνησε καμιά συζήτηση. Κάτι λεονταρισμοί έγι-
ναν. Πότε διώχνουν το ΔΝΤ επειδή θέλει ακόμη πιο σκλη-
ρά μέτρα και πότε το ξαναφέρνουν επειδή θέλει περικοπή
του χρέους. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από το 2012. Και
κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ «διαπραγματεύεται» η δήλωση
του Νοεμβρίου του 2012… χειροτερεύει. Το περίφημο
«κούρεμα» στο όνομα του οποίου ορκίζονταν, έχει φύγει
από το τραπέζι, ενώ οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση
έχει μετατεθεί για μετά τις γερμανικές εκλογές. Αυτά τα ξέ-
ραμε κι εμείς. Δεν χρειαζόταν να έλθει η λαίλαπα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το κακό είναι πως επιμένουν να λένε ότι το χρέος δεν
είναι βιώσιμο, οπότε το… ακούει το ΔΝΤ και ζητάει όλο και
πιο σκληρά μέτρα! Ξέρετε κανέναν που να θέλει να δανεί-
σει σε κάποιους που λένε πως είναι χρεοκοπημένοι; Δυ-
στυχώς η βλάβη που έχει προκληθεί μ’ αυτήν την προπα-
γάνδα του χρέους είναι τεράστια. Μια αχρείαστη συζήτηση,
αφού μέτρα για το χρέος είχαν ληφθεί επί των ημερών μας.
Πολιτικοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει
οποιαδήποτε πραγματική συζήτηση για το χρέος αν αυτή
δεν γίνει πρώτα στη γερμανική Βουλή; 

Η ΝΔ ως κυβέρνηση έκανε λάθη; Ποια ήταν αυτά;
Η πολιτική Σαμαρά εκτιμάτε ότι θα δικαιωθεί;

Ο Σαμαράς έχει ήδη δικαιωθεί. Όλα όσα είχαμε προ-
βλέψει αποτελούν σήμερα τη σκληρή πραγματικότητα των
Ελλήνων, ένα τμήμα των οποίων αποφάσισαν να ποντά-
ρουν στον ΣΥΡΙΖΑ και στους κυρίους Τσίπρα και Καμμένο,
οι οποίο εξακολουθούν να παίζουν θέατρο και να λένε ψέ-

ματα περί ανάπτυξης και… ανάστασης! Κάποιος μπορεί να
πει πως έγιναν λάθη, αλλά το ισοζύγιο υπήρξε θετικό. Οι
φόροι είχαν ήδη αρχίσει να μειώνονται. Και εμείς είχαμε
πραγματικό πλεόνασμα το οποίο μοιράσαμε. Τι έχει να μοι-
ράσει σήμερα ο κ. Τσίπρας (και ο συνοδοιπόρος του κ.
Καμμένος που έλεγε πως «ΦΠΑ στα νησιά δεν αλλάζει όσο
υπάρχω») εκτός από νέους φόρους και νέα μέτρα; Εμείς θα
κάνουμε πράξη την Κοινωνική Αλληλεγγύη και θα βάλου-
με γερά τα θεμέλια για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικο-
νομίας.

Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός τόνισε
ότι εκλογές θα έχουμε το 2019. Εσείς εκλογές «βλέπε-
τε» και εάν ναι, πότε;

Στις εκλογές θα πάμε επειδή ο κ. Τσίπρας θα αποτύχει
και θα οδηγήσει τελικά τη χώρα σε μια σύγκρουση με τον
τοίχο της ανικανότητας της κυβέρνησής του. Δυστυχώς. Εί-
ναι τόσο αγκιστρωμένοι στην εξουσία, που θα ξυπνήσουν
από τις «αυταπάτες» τους όταν θα πέσουν στον τοίχο. Έχει
βυθίσει τη χώρα στο τέλμα και στην ταπείνωση και τώρα
δηλώνει ότι θα βρει λεφτά για την Κοινωνική Αλληλεγγύη
από το… πλεόνασμα.

Πώς βρίσκετε τις φημολογούμενες αλλαγές του
εκλογικού νόμου;

Δεν κοιτάνε να κυβερνηθεί η χώρα, παρά τους ενδιαφέ-
ρει να μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους.

Από όλα όσα ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ εάν η ΝΔ καταφέρει και γίνει κυβέρνηση τι θα
καταργήσετε και μάλιστα... την επόμενη ημέρα;

Η Ν.Δ. θα επαναφέρει στους Έλληνες και στις Ελληνί-
δες την εθνική κυριαρχία τους. Η Ν.Δ. παράγει πλούτο και
τον μοιράζει, δεν μοιράζει φτώχεια και μιζέρια. Φυσικά και
θα εργαστούμε για πραγματική οικονομική ανάπτυξη που
εκ των πραγμάτων θα ακυρώσει αυτές τις ταπεινωτικές
ρυθμίσεις που χωρίς ντροπή ψήφισαν στη Βουλή. Θα βγά-
λουμε τη χώρα από την επιτροπεία στην οποία την οδήγη-
σαν οι άφρονες, που προτιμούν να τους αποκαλούν αυτα-
πατώμενους, για να μην τους αποκαλούν ψεύτες.

Δημοσιογραφικά πως σχολιάζετε αυτό το «δέσι-
μο» του κ. Τσίπρα με τον κ. Καμμένο, δυο ανθρώπων
με τελείως διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και ιδε-
οληψίες;

Εξουσία, εξουσία, εξουσία. Με στολή… παραλλαγής!

«Πως θα κυβερνήσουμε»
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«Θα ακυρώσουμε όσα ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
ψήφισαν χωρίς ντροπή στη Βουλή»

Όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση θα
επαναφέρει στους Έλληνες την εθνική τους
κυριαρχία. Αυτό υπόσχεται η βουλευτής Β’
Αθηνών και Τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης του κόμματος, Σοφία Βούλτεψη. Μιλών-
τας στην Karfitsa η πρώην κυβερνητική εκ-
πρόσωπος, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ψή-
φιση του πολυνομοσχεδίου αναφέρεται
στα… ψιλά γράμματα των χιλιάδων σελίδων
του πολυνομοσχεδίου που δεν είναι γνωστά
αλλά σημαντικά για το μέλλον του τόπου. Η κ.
Βούλτεψη μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε ένα σκληρό και
διαρκές μνημόνιο και ξεκαθαρίζει πως η συζή-
τηση για το χρέος δεν ξεκίνησε τώρα αλλά τον
Νοέμβριο του 2012. Η πρώην υφυπουργός
κατηγορεί τους κυβερνώντες πως κάνουν ότι
ζητούν οι δανειστές και σχολιάζει ότι το μόνο
που δένει τους κκ. Τσίπρα και Καμμένο είναι η
«εξουσία με… στολή παραλλαγής».



EΡΕΥΝΑ Νο 2 - Της Έλενας Καραβασίλη  

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜSc, στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Καζάνας, εξηγεί
πως η συνολική ζώνη εργασίας του αγωγού, με την υφι-
στάμενη χάραξη, θα απαιτήσει 20.000 στρέμματα αγρο-
τικής γης. Στην περιοχή της Δράμας, της Καβάλας και των
Σερρών ο αγωγός έχει μήκος περίπου 142 χλμ από τα
οποία σε γεωργική γη είναι 124 χλμ και σε δασικές και
λιβαδικές εκτάσεις 18 χλμ. Στην Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών, κατά προσέγγιση 2.840 στρέμματα δεν θα μπο-
ρούν να καλλιεργηθούν με πολυετείς καλλιέργειες και
1.352 στρέμματα δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν κα-
θόλου. Ο αγωγός θα διασχίσει επτά περιοχές του Ευρω-
παϊκού δικτύου NATURA 2000 και θα περάσει από οκτώ
εθνικούς χώρους, που έχουν χαρακτηρισθεί καταφύγια
άγριας ζωής. Η συνολική απώλεια οικοτόπων εθνικής
και ευρωπαϊκής σημασίας ανέρχεται σε περίπου 3.760
στρέμματα. «Προβλέπεται η δημιουργία συμπιεστή φυσι-
κού αερίου ισχύος 100 – 125 MW, που θα καταλάβει
360 στρέμματα γης στον κάμπο των Σερρών και θα διο-
χετεύει στην ατμόσφαιρα 950.000 m3/ ώρα αέρια με πε-
ριεκτικότητα 50 mg ΝΟx / m3», αναφέρει ο κ. Καζάνας
και εξηγεί πως σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,
αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις από την εγ-
κατάσταση του σταθμού συμπίεσης στην περιοχή.
Χωρίς έργα και… νερό για δύο χρόνια!

Ο δήμαρχος Δοξάτου, Δημήτρης Δαλακάκης έχει κα-
ταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ, καθώς όπως εξηγεί, «η από-
φαση αδειοδότησης του έργου που είχε βγάλει ο κ.
Σταθάκης, πέρυσι τέτοια εποχή, είχε μία απαραίτη-
τη προϋπόθεση. Να βεβαιώσει την ευρωπαϊκή τρά-
πεζα ανασυγκρότησης- που χρηματοδοτεί μέρος
του έργου- ότι έχει ακολουθηθεί η διαδικασία δια-
βούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες. Εμείς λοιπόν
θεωρούμε πως δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικα-
σία, όπως την ορίζει το κοινοτικό δίκαιο». Αναφέρει
πως το Σεπτέμβριο του 2014, οπότε και ανέλαβε τα καθή-
κοντά του, ενημερώθηκε από τον πρώην υπουργό Περι-
βάλλοντος κ. Μανιάτη, ότι αλλάζει η διαδρομή του αγω-
γού και θα ακολουθήσει μία βορειότερη πορεία. «Επο-
μένως, ο αγωγός μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο ποσο-
στό στο δήμο Δοξάτου, χωρίς να γίνει καμία δια-
βούλευση για τη νέα χάραξη, ως όφειλε η κοινοπρα-
ξία. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε
εμείς είναι πως όταν εκδόθηκε η Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (κατά της
οποίας κατέθεσαν προσφυγές και η Καβάλα και η
Σέρρες) περιγραφόταν πως δημιουργείται μία ζώνη
2χλμ μέσα στην οποία όμως μέχρι να τελειώσει η
κατασκευή, ο αγωγός μπορεί να μετακινηθεί», επι-
σημαίνει ο κ. Δαλακάκης. Ο ίδιος εξηγεί πως, σε περί-
πτωση μετακίνησης του αγωγού, μετακινούνται και οι ζώ-

νες ασφαλείας έκτασης 20μ., 40μ. και 200μ. όπου υπάρ-
χει περιορισμός ως προς την οικοδομική δραστηριότητα.
«Επομένως δημιουργείται μία ζώνη στην οποία ο
δήμος μας αδυνατούσε να προγραμματίσει εποχού-
μενα έργα ΕΣΠΑ. Οποιοδήποτε έργο μεγάλης κλί-
μακας προγραμματίζαμε, δε μπορούσε να γίνει. Για
παράδειγμα, θέλαμε να αλλάξουμε το εξωτερικό δί-
κτυο ύδρευσης του Καλαμπακίου. Είναι ένας αγω-
γός 2χλμ που περνάει μέσα από τη ζώνη του ΤΑP,
όπου δεν επιτρέπονται εργασίες. Πρόκειται για έναν
πεπαλαιωμένο αγωγό, με πολλές βλάβες όπου δε
συμφέρει η συντήρησή του και φυσικά εξαιτίας αυ-
τού, μένουν περιοχές χωρίς νερό για μέρες όπως
συνέβη με το Καλαμπάκι Δράμας πριν από λίγες μέ-
ρες», λέει ο δήμαρχος Δοξάτου. 

«Καταστρέφουν τις πιο γόνιμες 
πεδιάδες της χώρας» 

«Αποικιοκρατική» χαρακτήρισε τη σύμβαση που υπέ-
γραψε η Ελλάδα για τον αγωγό που θα μεταφέρει αέριο
δια μέσου της Ελλάδας στην Ευρώπη, ο πρόεδρος του ΓΕ-
ΩΤΤΕ ΑΜ Ζαφείρης Μυστακίδης. «Αν δει κανείς τι
έλεγε ο σημερινός πρωθυπουργός και τα πρωτοκλα-
σάτα στελέχη, όσον αφορά στους όρους της σύμβα-
σης, θα βάλει τα γέλια. Βέβαια στην Ελλάδα όλα ξε-
χνιούνται γρήγορα και οι «επαναστάτες» γίνονται
πιο συμβατικοί από αυτούς που κατακρίνουν», σχο-
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«Η αξία της γης μηδενίζεται από όπου περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου TAP», φωνάζουν
αγρότες, αιρετοί και επιστημονικοί φορείς, που όπως λένε κάνουν αγώνες εδώ και χρόνια για
να αλλάξει η όδευση του αγωγού, προκειμένου να μην καταστραφεί ο φυσικός πλούτος
για… αρκετές γενιές ακόμη. Οι ίδιοι τονίζουν πως δεν είναι αντίθετοι με την επένδυση, όμως
αντιδρούν γιατί «η εταιρεία επέλεξε την εύκολη και οικονομικότερη λύση, αγνοώντας τους
δικούς μας κόπους, φόβους και αγωνίες». «Το έργο χαράχθηκε μάλλον «στο πόδι» με ότι βό-
λευε καλύτερα, από κατασκευαστική και οικονομική άποψη, την κοινοπραξία του ΤΑΡ. Τοπι-
κές κοινωνίες, Επιμελητήρια, αντέδρασαν, έκαναν αντιπροτάσεις, όμως στην ουσία δεν εισα-
κούσθηκαν. Η κυβέρνηση προχώρησε στον εγκαινιασμό της κατασκευής του έργου, ενώ εκ-
κρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη χάραξη και ειδικότερα για τη θέση
του Συμπιεστή σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Νομού Σερρών, έπειτα από προσφυγή του
δήμου Σερρών και του δήμου Εμμανουήλ Παπά», λέει στην Karfitsa ο καθηγητής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλης Νανιόπουλος.

“Σε κίνδυνο εκατοντάδες ζωές και…
γη και ύδωρ για αγωγό… transit”

«Δεν προστάτεψαν τους πολίτες»
Όσο για όσους υπέγραψαν και πήραν τις αποζη-

μιώσεις, ο κ. Μυστακίδης εκτιμά πως «στα 500 χλμ
από όπου που περνάει ο αγωγός μέσα από την
ελληνική επικράτεια, υπάρχουν περιοχές που εί-
ναι ορεινές, ημιορεινές, μικρής οικονομικής ση-
μασίας, παραμελημένες αλλά και εκτάσεις υψη-
λής παραγωγικότητας. Επίσης υπάρχει δημόσια
γη, για την οποία δε μιλάει κανείς. Μπορεί λοι-
πόν τα αντανακλαστικά των τοπικών κοινωνιών
και των θεσμικών φορέων ανά περιοχή, να είναι
λιγότερο έντονα. Υπήρχε μία συμβατική υποχρέ-
ωση της εταιρίας, που όφειλε να ενημερώσει τις
τοπικές κοινωνίες για το έργο και να καθησυχά-
σει την κοινή γνώμη. Είναι νε μεν κάτι που έγινε
αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, οι ενημερώσεις αυ-
τές δεν ήταν πολυπληθής». Ο κ. Μυστακίδης σημει-
ώνει πως σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι της
εταιρίας ήταν περισσότεροι από τους κατοίκους που
μετείχαν στις ενημερώσεις! «Η εταιρία στο τέλος πα-
ρέδωσε μία έκθεση που έλεγε για παράδειγμα ότι
οι ενημερώσεις έγιναν σε 200 χωριά. Βέβαια για
μένα η ευθύνη ελλιπής ενημέρωσης στρέφεται
στην ελληνική Πολιτεία. Άφησαν μία ιδιωτική
εταιρία να λειτουργήσει ως κράτος εν κράτη. Να
κάνει ανεξέλεγκτα την ενημέρωση, παρά τις αρ-
νητικές γνωμοδοτήσεις των δήμων και της περι-
φέρειας για την όδευση από γη υψηλής παραγω-
γικότητας. Δεν είναι δουλειά του κράτους να
ελέγξει κατά πόσο θα γίνουν σωστές ενημερώ-
σεις, όμως από εκεί και πέρα μετά τις αρνητικές
γνωμοδοτήσεις, το αρμόδιο υπουργείο θα έπρε-
πε να ακούσει τους φορείς και να πράξει ανάλο-
γα. Η επίσημη Πολιτεία δεν έκανε τίποτα για να
προστατέψει τον πολίτη», καταλήγει. 

Περιοχή ελεγχόμενης ζώνης σε χωράφι
με τριφύλλι στις Σέρρες, από όπου πέρα-
σε ο αγωγός του ΔΕΣΦΑ



www.karfitsa.gr
«Το έργο χα-

ράχθηκε στο πόδι
με ό,τι βόλευε καλύ-
τερα, από κατασκευα-
στική και οικονομική

άποψη…»

Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία!
«Στο σταθμό συμπίεσης, σύμφωνα με

τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινω-
νικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) της εταιρεί-
ας, η ατμοσφαιρική επιβάρυνση “θα εί-
ναι μεγάλη, αλλά εντός των νομίμων
ορίων υγείας για τον πληθυσμό της πε-
ριοχής”. Οι ισχυρισμοί της εταιρείας βα-
σίζονται σε μελέτη του ΕΚΕΦΕ Δημόκρι-
τος, η οποία δεν παρουσιάζεται στα πα-
ραρτήματα της μελέτης ΜΠΚΕ. Εκπρό-
σωπος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, δήλωσε
δημοσίως, ότι το μοντέλο διασποράς
ρύπων της μελέτης του Δημόκριτου, κα-
θώς και οι λοιπές εκτιμήσεις της μελέτης
τους, αφορούν το 90% των τύπων και-
ρού της περιοχής του σταθμού, χωρίς να
λάβουν υπόψη καθόλου το έντονο φαι-
νόμενο σε χρόνο και έκταση της θερμο-
κρασιακής αναστροφής του λεκανοπε-
δίου των Σερρών», τονίζει ο κ. Καζάνας.
Και συνεχίζει, «οι αέριοι ρύποι είναι τα
οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ)  και το μονο-
ξείδιο του άνθρακα (CO). Μετά την έξο-
δό τους, όμως από τις καμινάδες, λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών και της
ηλιακής ακτινοβολίας, ξεκινούν μια σει-
ρά από διαδοχικές, αλυσιδωτές χημικές
αντιδράσεις. Οι επιπτώσεις των αερίων
αυτών ρύπων στην υγεία του ανθρώπου
είναι σοβαρές και επιβλαβείς, ακόμη και
σε συγκεντρώσεις πολύ κάτω των επι-
τρεπόμενων ορίων». Ο κ. Καζάνας υπο-
γραμμίζει πως είναι άγνωστη η αθροιστική
δράση όλων μαζί των ρύπων στην ανθρώπι-
νη υγεία και η παρουσία τους στην ατμό-
σφαιρα αποτελεί μια «συνδυασμένη επί-
θεση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ποιότητα ζωής των κατοίκων».

λιάζει. Ο κ. Μυστακίδης τονίζει πως η διέλευση παρό-
μοιων αγωγών (όπως αυτός της ΔΕΣΦΑ στις Σέρρες) μέ-
σα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παρουσιάζουν προ-
βλήματα όσο αφορά στην επαναφορά της γονιμότητας
του εδάφους. «Υπάρχουν προβλήματα αναφορικά με
την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή. Οι εκτάσεις
γης υψηλής παραγωγικότητας, προστατεύονται
από το Ελληνικό σύνταγμα και είναι χαρακτηρι-
σμένες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα Τε-
νάγη των Φιλίππων, από όπου περνάει ο αγωγός.
Μάλιστα πρόκειται για τις πιο γόνιμες πεδιάδες
στην Ελλάδα γιατί διαθέτουν τρομερά ποσοστά ορ-
γανικής ουσίας. Αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτε-
ρος τυρφώνας στη Ν.Α. Ευρώπη». Υπογραμμίζει πως
λόγω των αυξημένων ποσοστών οργανικής ουσίας,
υπάρχει φυσιολογική οξείδωση με αποτέλεσμα να πέ-
φτει ο εδαφικός ορίζοντας των τεναγών μέχρι και 9 μ.
κάθε χρόνο. «Τους χειμερινούς μήνες (όποτε σημει-
ώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα) η φύση προ-
σπαθεί να επαναφέρει την αρχική κατάσταση της
λίμνης. Τα παραπάνω λοιπόν, σημαίνουν πως η
κατασκευή ενός τέτοιου έργου εκεί, περικλείει κιν-
δύνους. Καταρχήν για την ασφάλεια του έργου. Οι
γεωλόγοι μας είπαν πως μπορεί τεχνικά να είναι
εφικτή η υλοποίηση του έργου, όμως κανείς δε
μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλειά του όταν ση-
μειώνεται κατάπτωση εδαφικού ορίζοντα», λέει ο κ.
Μυστακίδης. Ο ίδιος τονίζει πως «διακυβεύεται η
ασφάλεια όσων θα εργάζονται εκεί αλλά και των
πολιτών που μένουν κοντά στην περιοχή. Σε περί-
πτωση ατυχήματος θα κινδυνεύσουν εκατοντάδες
ζωές. Μιλάμε για ένα έργο με ωφέλιμη διάρκεια τα
πενήντα χρόνια. Άρα λοιπόν δεν υποθηκεύεται μό-
νο το παρόν της περιοχής, αλλά και το μέλλον.
Μπορεί οι παραγωγοί να αποζημιώθηκαν από τον
TAP, όμως υπάρχουν περιορισμοί στο είδος της
καλλιέργειας αλλά και στις χρήσεις γης. Δεν είμα-
στε κατά των αναπτυξιακών έργων στον τόπο μας,
αρκεί να μην τον καταστρέφουμε».

«Το αέριο… στην πλούσια δύση»
Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΤΕ ΑΜ, τονίζει πως η Ελλάδα δε θα εκ-

μεταλλευτεί «ούτε ένα γραμμάριο από το διερχόμενο φυσικό
αέριο που θα πάει στην πλούσια δύση της Ευρώπης, κα-
θώς πρόκειται για αγωγό Transit. Εμείς αυτό που είχαμε
αντιπροτείνει ήταν μία εναλλακτική όδευση από τον ορει-
νό όγκο του Συμβόλου, προκειμένου να αποφύγουμε όλα
αυτά τα προβλήματα. Προτίμησαν την εύκολο λύση μέσα
από τα τενάγη των Φιλίππων, όπου μάλιστα φρόντισαν να
καταναλώσουν πολύτιμο χρόνο μέχρι να απορρίψουν την
πρότασή μας, λέγοντας ότι είναι κάτι που δε γίνεται κατα-
σκευαστικά. Βέβαια πρόκειται για «αστεία» δικαιολογία,
καθώς ένα μεγάλο κομμάτι του αγωγού περνάει από την
Ήπειρο- περιοχές δύσβατες και ορεινές- και φυσικά δεν
υπήρχε χρόνος αφού το έργο έπρεπε να προχωρήσει». Από
την πλευρά του ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών Ξάνθης του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιο Θράκης
και πρώην πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Λάζαρος Βασιλειάδης εξηγεί
πως: «Ο Αγωγός θα τροφοδοτεί με αέριο την Ευρώπη και θα
καλύπτει το 3%-5% των αναγκών της. Η εταιρία TAP AE εί-
ναι κατασκευάστρια εταιρεία του αγωγού. Δε φέρνει αέριο
από την Κασπία. Αυτό θα γίνει μέσω των εταιρειών που θα
αποκτήσουν δικαιώματα χρήσης του αγωγού (η Total, η
BP, η SOCAR κ.λ.π.). Κατατέθηκαν ήδη οι μη δεσμευτικές
προσφορές και τον Σεπτέμβρη πρόκειται να κατατεθούν οι
επίσημες προσφορές των ενδιαφερόμενων εταιρειών.
Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου σε το-
πικό επίπεδο, ο σχεδιασμός του συστήματος TAP επιτρέπει
τεχνικά την παροχή στο ελληνικό δίκτυο, αλλά ο TAP AG
δεν είναι τοπικός προμηθευτής φυσικού αερίου. Ωστόσο,
εάν είναι αναγκαίο, ο TAP AG θα εξετάσει την εγκατάσταση
σημείων σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο, στην επόμενη φά-
ση σχεδιασμού σε συνεννόηση με την ελληνική Κυβέρνη-
ση».
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Ρεπορτάζ Βαγγέλης Στολάκης  

«Πρόκειται για ένα έργο ζωής κάτι που με συντη-
ρεί, γιατί είμαι εθισμένος στην αδρεναλίνη. Ο πή-
χης έχει ψηλώσει. Όσο υπάρχουν εθνικοί μειοδότες
θα τους κυνηγάω» δήλωσε στην Karfitsa ο κ. Τσούκα-
λης στο περιθώριο της παρουσίασης του Οργανισμού
Διεθνών Βραβείων Giuseppe Sciacca στο 27ο Money
Show. Σημειώνεται πως ο γνωστός ερευνητής διατηρεί
τη θέση του αντιπροέδρου στην οργάνωση Ελλάδας.
«Στην Ελλάδα έχει αναδειχτεί μόλις το 8,5% των αρ-
χαιοτήτων. Οφείλουμε όλον αυτόν τον πολιτισμό
και τον πλούτο πρέπει να τον προστατεύσουμε. Εάν

κανείς αναλογιστεί πως αρχαία αντικείμενα γίνον-
ται προϊόν αρχαιοκαπηλίας πρέπει απευθείας να το
καταγγείλει στις Αρχές» συμπλήρωσε ο κ. Τσούκα-
λης. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Μάρα Τοπαρ-
λάκη που παρουσίασε την εκδήλωση «θα ήταν πολύ
σημαντικό ο καθένας από εμάς να βάλει μια μικρή
ψηφίδα για την προάσπιση αυτού του θέματος». Η
Βίκυ Μπαφατάκη, Γενική Γραμματέας  του Ιδρύματος Διε-
θνών Βραβείων  Giuseppe Sciacca σημείωσε μεταξύ άλ-
λων πως το εγχείρημα στηρίζεται στον εθελοντισμό. «Θε-
λήσαμε να κάνουμε κάτι καλό για την ανθρωπότη-
τα. Ο πολιτισμός είναι γονιδιακή μας ρίζα. Θελήσα-

με να κάνουμε κάτι ενάντια στην αρχαιοκαπηλία με
σκοπό να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό μας». Η
ίδια δήλωσε επίσης: «ο Γιώργος Τσούκαλης κάνει κά-
τι πολύ σημαντικό. Επιστρέφει την πατρίδα μας και
τον πολιτισμό μας. Ρίσκαρε την ζωή του για να φέρει
15.036 αρχαιότητες πίσω στην Ελλάδα. Αυτό είναι
κάτι πολύ σπουδαίο». Η κ. Μπαφατάκη παρουσίασε
στο κοινό της κατάμεστης αίθουσας γνωστού ξενοδοχεί-
ου της Θεσσαλονίκης την επίσημη καμπάνια του Ιδρύμα-
τος για την επιστροφή αρχαιοτήτων που πουλήθηκαν στο
εξωτερικό, σε λαϊκές αγορές, σε περιοχές της Νέας Υόρ-
κης από αρχαιοκάπηλους.Από την πλευρά της, η Αθηνά
Κωνσταντινίδου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καβά-
λας αναφέρθηκε στις ποινικές ευθύνες που ορίζει ο νό-
μος για περιπτώσεις αρχαιοκαπηλίας και κλοπής πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την ίδια ο ισχύων νό-
μος έχει διευρυμένες αρμοδιότητες και δεν προστατεύει
μόνο τα μνημεία αλλά την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Περισσότερες από 15.000 αρχαιότητες θα έφευγαν από την Ελλάδα για ιδιωτικές συλλογές
και Μουσεία του εξωτερικού εάν ο ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης δεν… έβαζε το χεράκι του!
Ο ίδιος δηλώνει στην Karfitsa πως έπραξε το αυτονόητο και καλεί τους Έλληνες και τις Ελλη-
νίδες εάν υποπέσει στην αντίληψή τους κάποια υπόθεση ή προσπάθεια αρχαιοκαπηλίας να
την καταγγείλουν αμέσως στις Αρχές.

Ο άνθρωπος που «έφερε πίσω»… 
15.036 ελληνικές αρχαιότητες!

«Ο Γιώργος
Τσούκαλης προ-

στατεύει τον πολι-
τισμό και την

εθνική μας κλη-
ρονομιά…»
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Ο πρόεδρος του ομίλου Mediagroup
Ν. Καραμανλής με τον κ. Τσούκαλη



Γνωρίζουμε μόλις το 10% των αρχαίων
«Έχω εθιστεί στην αδρεναλίνη. Το όμορφο αυτό ταξί-

δι του εθισμού για μένα ξεκίνησε τυχαία στην Γερμανία»
σημείωσε ο Γιώργος Τσούκαλης και αναφέρθηκε στον αγώνα
του κατά της αρχαιοκαπηλίας. «Από τα αρχαία που υπάρ-
χουν στην ελληνική επικράτεια σώζονται μόλις το 10%.
Από τα εκατό ανασκαφικά αντικείμενα σώζονται μόλις τα
δέκα. Θα πρέπει να αναλογιστούμε αυτές τις λεπτομέρει-
ες. Πρέπει να ενημερωθούν οι νέοι για να παταχθεί το
φαινόμενο» είπε ο κ. Τσούκαλης. «Δεν είναι δυνατόν μου-
σεία του εξωτερικού να τα κοσμούν ελληνικές αρχαιότη-
τες» δήλωσε ο κ. Τσούκαλης. «Ο πολιτισμός μπορεί να γίνει
εφαλτήριο ακόμα και για την οικονομική ανάπτυξη του
τόπου» κατέληξε.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρώτο μνημείο του πολι-
τισμού μας είναι η γλώσσα. Εκεί πρέπει να δοθούν οι μά-
χες» σημείωσε στον χαιρετισμό του ο Κώστας Κιλτίδης. Τόνι-
σε  επίσης  πως η προστασία της ελληνικής γλώσσας είναι κα-
θήκον όλων μας και δήλωσε… κοινωνός του έργου του Νίκου
Τσούκαλη. «Δεν είναι τυχαίο η αφαίρεση των Θρησκευτι-
κών και των αρχαίων Ελληνικών από τα σχολεία. Όπως
είχε πει και ο Kissinger για να καταστραφεί η Ελλάδα
πρέπει να καταστρέψουν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό
και τα μνημεία της Ελλάδας» είπε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης,
από την πλευρά του. Παρόντες μεταξύ άλλων στην εκδήλωση
ήταν ο πρώην υπουργός της ΝΔ Κώστας Κιλτίδης, ο πρώην
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιά-
δης και περιφρειακοί σύμβουλοι.  Χαιρετισμό μέσω βίντεο
απήθυναν μεταξύ άλλων ο Μίμης Πλέσσας και ο Γιάννης Σμα-
ραγδής. «Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρώτο μνημείο του
πολιτισμού μας είναι η γλώσσα. Εκεί πρέπει να δοθούν
οι μάχες» σημείωσε στον χαιρετισμό του ο Κώστας Κιλτίδης.
Σημείωσε πως η προστασία της ελληνικής γλώσσας είναι κα-
θήκον όλων μας και δήλωσε… κοινωνός του έργου του Νίκου
Τσούκαλη.

Ν. Καραμανλής: «Συνεργασία 
με τις Αρχές»

Κάλεσμα να συμβάλλουμε όλοι μαζί και ο
καθένας μόνος του με όποιον τρόπο μπορεί
ώστε να παταχθεί η αρχαιοκαπηλία απηύθυ-
νε μιλώντας ο πρόεδρος της NK Media
Group, Νικόλαος Καραμανλής. «Κατά και-
ρούς, αμύθητοι πολιτιστικοί θησαυροί, φυ-
γαδεύονται στο εξωτερικό, για να κοσμή-
σουν παράνομες συλλογές και να χαθούν
από προσώπου γης. Η αρπαγή της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς για εμάς τους Έλληνες,
είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Έγκλημα εσχά-
της προδοσίας. Η  ταυτότητά μας ως λαού,
βασίζεται στο ιστορικό μας παρελθόν. Τα κει-
μήλια του πολιτισμού μας είναι ταυτόχρονα
και αποδείξεις για την ίδια μας την ύπαρξη.
Συνεπώς χρειάζεται εγρήγορση και επαγρύ-
πνηση σε αυτό το ιερό καθήκον που αναλαμ-
βάνουμε όλοι μας και το οποίο δεν είναι άλ-
λο από τη διαφύλαξη των ιερών και οσίων
του ελληνισμού» συμπλήρωσε ο πρόεδρος
της NK Media Group. Είπε επίσης: «Όλος ο
πολιτισμένος κόσμος προσπαθεί να περι-
φρουρήσει και να προστατεύσει  τους πολιτι-
στικούς θησαυρούς. Φορείς στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, όπως είναι τα βραβεία
Giuseppe Sciacca αλλά και η Unesco, μεγά-
λες προσωπικότητες επώνυμοι και διάσημοι
συμπατριώτες μας πρωτοστατούν στην προ-
σπάθεια περιφρούρησης της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Η καμπάνια για την συνε-
χή παρεμπόδιση και τη διαρκή πρόληψη της
παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μετα-
φοράς κυριότητας πολιτιστικών αγαθών εί-
ναι σε εξέλιξη και το μήνυμα πρέπει να είναι
ηχηρό. Όλοι μας πρέπει να γίνουμε Σταυρο-
φόροι και να συστρατευτούμε με τις Διωκτι-
κές Αρχές της χώρας μας που κάνουν τιτάνιο
αγώνα. Ήδη τα αποτελέσματα είναι ενθαρ-
ρυντικά καθώς οι Αρχές κατάφεραν να επα-
ναπατρίσουν χιλιάδες αντικείμενα ιστορίας
και Τέχνης και κυρίως να οδηγήσουν τους
διακινητές ενώπιον της Δικαιοσύνης». Και
κατέληξε ο κ. Καραμανλής: «Εμείς, από το
βήμα της εφημερίδας μας, και παρακολου-
θούμε και έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στο
συγκεκριμένο θέμα. Ευαισθησία που μοιρα-
ζόμαστε με τον Γιώργο Τσούκαλη που αρ-
θρογραφεί τακτικά στο «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και
ο οποίος ώς γνωστόν έχει αφιερώσει περισ-
σότερα από 25 χρόνια έρευνας στην αποκά-
λυψη σχετικών υποθέσεων παράνομης δια-
κίνησης αρχαιοτήτων και ο οποίος έχει τιμη-
θεί από διεθνείς φορείς για το έργο του.  Θα
ήθελα να τονίσω ότι η καταπολέμηση της αρ-
χαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνη-
σης αρχαιοτήτων πρέπει να είναι προτεραι-
ότητα όλων μας». «Τα διεθνή βραβεία ανα-
δεικνύουν και προβάλλουν τον αρχαίο ελλη-
νικό πολιτισμό. Τα τελευταία τρία χρόνια
διοργανώσαμε υψηλού επιπέδου εκδηλώ-
σεις για να αναδείξουμε την ιστορία και τον
πολιτισμό μας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ανα-
στάσιος Θεοδωρακέας εκ μέρους του ιδρύ-
ματος Giuseppe Sciacca και υπεύθυνος Ορ-
γανωτικού και παρουσίασε αναλυτικά τις εκ-
δηλώσεις του ιδρύματος σε όλη την Ελλάδα.
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Τι είναι τα βραβεία Sciacca; 
Τα Διεθνή βραβεία Giuseppe Sciacca είναι ένας

από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως και απο-
τελεί μια επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική
πραγματικότητα στηριζόμενα στις αρχές του εθελοντι-
σμού, στις αξίες και τα ιδεώδη, στην αγάπη και τη φι-
λία των λαών. Θεσπίστηκαν το 2001 και από το 2002
οι τελετές απονομής λαμβάνουν χώρα στο Βατικανό. Ο
διεθνής Οργανισμός έχει ως στόχο να επιβραβεύει το
έργο και την προσωπικότητα αξιοσήμαντων ανθρώ-
πων παγκοσμίως. Η παρουσία των βραβείων βασίζε-
ται στην εθελοντική εργασία των μελών του και ειδικά
των νέων σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Τα
βραβεία «Giuseppe Sciacca» απευθύνονται σε νέους
(επιστήμονες, καλλιτέχνες και αθλητές) έως 35 ετών,
οι οποίοι συμμετέχουν σε εννέα μεγάλες διαγωνιστι-
κές κατηγορίες. Ο Οργανισμός προσφέρει επίσης «ει-
δικά» τιμητικά βραβεία κριτικής επιτροπής που απονέ-
μονται σε προσωπικότητες άνω των 35 ετών. Απονέ-
μονται επίσης διπλώματα αξίας και το «Απόλυτο Βρα-
βείο» σε μια ξεχωριστεί προσωπικότητα. Πρόεδρος
και Ιδρυτής των Βραβείων Sciacca είναι ο Αιδεσιμότα-
τος Καθηγητής Bruno Lima, επίτιμος Πρόεδρος ο Πα-
νιερώτατος Μακαριότατος Καρδινάλιος Dario Castril-
lon Hoyos και Γενική Γραμματέας η αρχαιολόγος- επι-
κοινωνιολόγος Βίκυ Μπαφατάκη. Τα βραβεία, σύμ-
φωνα με την κ. Μπαφατάκη που μίλησε στην Karfitsa
στοχεύουν στη διάδοση του πολιτισμού, του εθελοντι-
σμού και της κοινωνικής προσφοράς, στη φιλία των
εθνών και στην προαγωγή των ανθρώπινων αξιών.
Ταυτόχρονα, συνεισφέρουν στην εξωστρέφεια των
λαών. «Όταν υπάρχει φιλία των λαών υπάρχει και ει-
ρήνη. Τα διεθνή βραβεία Giuseppe Sciacca είναι απο-
τέλεσμα της συνεργασίας τριών ιδρυμάτων που θέ-
λουν να στείλουν το μήνυμα του ανθρωπισμού. Πρέ-
πει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη, παγκόσμια κοι-
νότητα γεμάτη ανθρωπιά, ήθος και αξίες» είπε η κ.
Μπαφατάκη. «Είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν
για τις ελληνικές αρχαιότητες προκειμένου στη συνέ-
χεια να αποκτήσουν συνείδηση και κουλτούρα και να
τις προστατεύουν» κατέληξε η κ. Μπαφατάκη. 
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Ρεπορτάζ Φιλίππα Βλαστού  
Όπως είπε στην karfitsa o 27χρονος Αχμέντ από την

Συρία «τρώμε το ίδιο γεύμα, κάθε μέρα, με αποτέλε-
σμα να έχουμε γαστρεντερικά προβλήματα, οι πε-
ρισσότεροι έχουμε στομαχικά προβλήματα…». Ο
ίδιος συμπλήρωσε ότι «η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ
αργή σε όλα. Καταλαβαίνω ότι έχετε οικονομικά
προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι δεν είχατε κάποιο
σχέδιο οργάνωσης για μας…».  Όσο για το δωρεάν
wifi επισήμανε ότι χαλάει συνεχώς, οπότε δεν μπορούν
να έχουν σχεδόν καμία επικοινωνία με τους συγγενείς
τους, μέσω skype, αλλά ούτε και να πληροφορηθούν μέ-
σω διαδικτύου. Για το δελτίο ειδήσεων της κρατικής τη-
λεόρασης στα αραβικά σχολίασε ότι «τι να το κάνουμε
αφού δεν έχουμε τηλεοπτικούς δέκτες;;;» Με τη βοή-
θεια, του 27χρονου Σύριοι που μιλάει αγγλικά, μιλήσαμε
μέσα στην αποθήκη του λιμανιού και με άλλους ομοε-
θνείς του ενώ ΜΚΟ με αραβόφωνο εθελοντή αρνήθηκε
να μας διευκολύνει στις συνεντεύξεις, διότι όπως μας εί-
πε, δεν είναι η… δουλειά τους αυτή! 

Η Ρεσά 25 ετών με δύο παιδιά μαζί με την ξαδέρφη
της Ναχιντ, 30 ετών, με τρία παιδιά μίλησαν στην karfit-
sa για το μέγεθος το δυσκολιών που πρέπει να αντιμετω-
πίσουν μόνες τους, γιατί οι άντρες τους βρίσκονται στη
Γερμανία. Η ζωή της Ρεσά έχει κοπεί στα δυο, ο άντρας
της νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Γερμανίας και εκείνη
πρέπει να σταθεί στα πόδια της παρά την ταλαιπωρία που
έχει υποστεί, καθώς σχεδόν καθημερινά και τα δυο της

παιδιά είναι άρρωστα από τις ταλαιπωρίες του ταξιδιού
και της… φιλοξενίας μας. Όπως μας είπε ένας άλλος Σύ-
ριος πρόσφυγας, ο Ιμπραήμ, 25 ετών, μόλις αρρωστήσει
ο ένας… μεταδίδεται η ασθένεια και στους υπόλοιπους.
Όπως δήλωσε ο  υπεύθυνος της αποστολής της οργάνω-
σης WAHA, που έχει αναλάβει την ιατρική στελέχωση
του κέντρου Εμμανουήλ Αθανασίου, οι πρόσφυγες τα-
λαιπωρούνται κυρίως από ανεμοβλογιά, γαστρεντερίτι-
δα, αναπνευστικά προβλήματα και αναιμία. Επιπλέον, η
αποθήκη όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες διαθέτει μό-
νο δυο μικρά κλιματιστικά και με τον υδράργυρο να ανε-
βαίνει οι συνθήκες διαβίωσης θα γίνουν ακόμα πιο δύ-
σκολες. Ο κ. Αθανασίου θεωρεί ότι «οι πρόσφυγες θα
πρέπει να μεταφερθούν αλλού εφόσον οι συνθήκες
θα είναι καλύτερες. Η αποθήκη δεν διαθέτει σωστές
συνθήκες υγιεινής, δεν είναι ενδεδειγμένος χώρος
για να μένουν μέσα άνθρωποι, αλλά… συγκριτικά
με άλλα camp είναι σε καλύτερη κατάσταση». Επί-
σης, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ταλαιπωρία που δέ-
χονται οι εθελοντές και οι γιατροί του καταυλισμού από
τους λιμενικούς και τους security οι οποίοι δεν τους επι-
τρέπουν να περάσουν μέχρι να τους κάνουν ταυτοποί-
ηση. Έτσι αναγκάζονται να περιμένουν στην είσοδο έως
και… μιάμιση ώρα με αποτέλεσμα πολλοί εθελοντές να
έχουν εγκαταλείψει τον καταυλισμό, όπως για παράδειγ-
μα οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» όπως μας πληροφόρησε ο
κ. Αθανασίου.

Η “μικρή Ειδομένη” στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης! 
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«Πάνω από 320 πρόσφυγες προσπαθούμε να αντέξουμε τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπί-
ζουμε καθημερινά στην αποθήκη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης».  Όπως υποστηρίζουν στην
εφημερίδα μας  «είμαστε σε μια αποθήκη περιστοιχισμένη από…  λαμαρίνες στοιβαγμένοι μέσα σε
αντίσκηνα σε ανθυγιεινές  συνθήκες με σκηνές τυλιγμένες με… σεντόνια για να αποφεύγουμε τα
περιττώματα των πτηνών που κάνουν επιδρομή στο χώρο φιλοξενίας»! 

Μπήκαμε
στην αποθήκη

του λιμανιού και κα-
ταγράψαμε προβλή-

ματα και…
καταγγελίες!
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Καταγγελία  για… αδιαφορία απέναντι 
σε άρρωστο βρέφος

Όπως υποστηρίζει ο πατέρας βρέφους, Husen
Shabo (βλ φωτο) «ο γιός μου ήταν άρρωστος είχε
υψηλό πυρετό. Ζήτησα από τους λιμενικούς να
καλέσουν ένα ασθενοφόρο. Επειδή δεν μιλάω
αγγλικά μου ζήτησαν να φέρω κάποιον να κάνει
μετάφραση, γιατί δεν καταλάβαιναν τι έλεγα και
άρχισαν να μου φωνάζουν. Υπήρξε ένταση με-
ταξύ μας. Δεν τους είπα κάτι κακό και εκείνοι
μου είπαν να πάω το παιδί μου στο νοσοκομείο
με… ταξί, ενώ τους εξήγησα ότι δεν έχω λεφτά.
Μου είπαν να πάω στους υπόλοιπους πρόσφυ-
γες και να κάνω έρανο και να ζητήσω ένα ευρώ
από τον καθένα, για να μαζέψω  τα λεφτά για το
ταξί.  Δεν το δέχτηκα και τότε κάλεσαν ασθενο-
φόρο». Από την πλευρά του ο λιμενάρχης τους ΟΛΘ,
Νίκος Κλιάκας επεσήμανε ότι δεν είναι ενήμερος για
το περιστατικό, όμως «τέτοιου είδους καταγγελίες
τις δέχομαι μόνο γραπτώς. Μέσα στον καταυλι-
σμό υπάρχουν… έξι φορείς που τους συντονίζει
το ΚΕΛΠΝΟΟ για ιατρικά θέματα, δεν είμαι σε
θέση να γνωρίζω γιατί δεν κάλεσαν το ΕΚΑΒ». Ο
δε Δημήτρης Παδιώτης, πρόεδρος της ένωσης Αστυ-

νομικών υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης είπε
στην Κarfitsa ότι γνωρί-
ζει κι άλλα περιστατικά.
«Ξέρω ότι υπάρχει θέ-
μα, επειδή δεν υπάρ-
χουν γιατροί μέσα
στους καταυλισμούς.
Τα περιστατικά με
πρόσφυγες που χρει-
άζονται να πάνε σε
νοσοκομεία είναι
πολλά…».

«Άθλιες συνθήκες» καταγγέλλουν  οι πρόσφυγες  στο hot spot των Διαβατών!
Μητέρες, πρόσφυγες από την Συρία - μη θέλοντας τα παιδιά τους να αντικρίζουν κάθε μέρα τα συρματοπλέγμα-

τα του στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου στα Διαβατά - παίρνουν τον δρόμο προς την Θεσσαλονίκη, όπου έστω για
λίγες ώρες την εβδομάδα προσπαθούν να ξεχάσουν τις «άθλιες συνθήκες» που επικρατούν στο στρατόπεδο, όπως
κατήγγειλαν στην εφημερίδα «ΚΑRFITSA». Στον υπαίθριο χώρο της Α’ Προβλήτας του λιμανιού, συναντά κανείς
σχεδόν καθημερινά  μητέρες μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, τα οποία παίζουν ξέγνοιαστα στο χορτάρι. Η «Κ» μί-
λησε με μια παρέα προσφύγων. Οι μανάδες εξήγησαν ότι δεν τους δένει ο δεσμός της οικογένειας, αλλά ο δύσκο-
λος δρόμος της προσφυγιάς. «Μπορεί να μας βλέπετε να καθόμαστε σαν οικογένειας αλλά δεν είμαστε.
Γνωριστήκαμε στο στρατόπεδο και από τότε έχουμε γίνει σαν οικογένεια. Είναι σημαντικό να έχεις δί-
πλα σου ένα άτομο και να δίνει ο ένας κουράγιο στον άλλον», είπε χαρακτηριστικά μια από τις τέσσερις μη-
τέρες. Δεν ήταν η πρώτη φορά που άφησαν το στρατόπεδο για να «αποδράσουν» και να έρθουν στο κέντρο της πό-
λης, διότι «μας το ζητούν συνέχεια τα παιδιά μας, όποτε ερχόμαστε. Δεν θέλουμε και εμείς να τα έχουμε
κλεισμένα εκεί», είπαν χαρακτηριστικά, ενώ προσπαθούν, με όσα χρήματα έχουν, να κατεβαίνουν στο παζάρι
και να αγοράζουν φρούτα για τα παιδιά τους, όμως αυτό, οι ίδιες υπογράμμισαν, ότι δεν είναι πάντα ευχάριστο,
γιατί γίνονται δέκτες λεκτικής ρατσιστικής επίθεσης, όταν υπάλληλοι και περαστικοί αντιληφθούν ότι είναι πρό-
σφυγες τις Συρίας. Όσον αφορά, τις συνθήκες στο στρατόπεδο όπου διαμένουν, μας εξήγησαν ότι τους τελευταίους
μήνες, καθημερινά, η ποιότητα του φαγητού είναι πολύ κακή, όμως επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή αναγκάζονται
να το τρώνε για να μην υποσιτιστούν. Μάλιστα, έθιξαν και το θέμα της υγιεινής λέγοντας ότι σε όλο το στρατόπεδο
και τις εγκαταστάσεις του δεν τηρούνται τα δέοντα. Επιπλέον, αυτό που τις ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός
ότι «δεν υπάρχουν γιατροί». Οι πιο συχνές παθήσεις που ταλαιπωρούν, ακόμη περισσότερο, τους πρόσφυγες,
σύμφωνα με τις μητέρες, είναι πονόδοντοι και πονοκέφαλοι. «Δεν τρώμε καλά και όταν φτάνουμε στο σημείο να
χρειαστούμε έναν γιατρό δεν βρίσκουμε», είπε μια μητέρα με την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο της και
εκείνη την στιγμή η φίλη της τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μας φέρεται σωστά. Η κυβέρνηση νομίζει ότι δεν εί-
μαστε άνθρωποι». Ταυτόχρονα, η σωματική τους αποδυνάμωση συσχετίζεται και με την οικονομική εξαθλίωση,
στην οποία έχουν περιέλθει από την στιγμή που έπεσαν θύματα των παράνομων διακινητών που δρουν στα παρά-
λια της Τουρκίας. Οι ίδιες, αναφέρουν ότι οι διακινητές τις εξαπάτησαν οικονομικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν
χρήματα, πλέον. Ειδικότερα, οι τιμές με τις οποίες «κοστολογούν» τις ανθρώπινες ζωές οι διακινητές ποικίλουν. Η
μία μητέρα, είπε ότι για εκείνην και τα δυο της παιδιά πλήρωσε 2.500 ευρώ, οι άλλες δυο μητέρες που είχαν ένα
παιδί η καθεμία τους πλήρωσαν 1.500 ευρώ και 2.200 ευρώ αντίστοιχα, ενώ η μία μητέρα μόνη της έδωσε 1.000
ευρώ. Όλες τους για να φτάσουν στην Λέσβο διέσχισαν το Αιγαίο με ακυβέρνητες βάρκες και μας εξομολογήθηκαν
ότι χρειάστηκε να δώσουν παραπάνω χρήματα για να τους παρέχουν και σωσίβια.

Ρε�σα και Ναχι�ντ

Αχμε ́ντ

Ιμπραήμ
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του Βαγγελη Στολάκη 
Πρόκειται για τη νήσο Λέσβο, τον Ψηλορείτη, τον

Εθνικό δρυμό Βίκου-Αώου, το Εθνικό Πάρκο Χελμού-
Βουραικού και τη Σητεία που πλέον βρίσκονται στην λί-
στα «Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO», μια λίστα που
καθιερώθηκε στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO.
«Το νέο πρόγραμμα της UNESCO για τα πάρκα δίνει
τη δυνατότητα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντι-
κά γεωλογικά μνημεία και ταυτόχρονα είναι μνη-
μεία, να αναδείξουν συνολικά τα στοιχεία ενδιαφέ-
ροντος της περιοχής αυτής προκειμένου να αναδει-
χτούν ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλ-
λον. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του προγράμματος
προβλέπουν τη διαδικασία κατάθεσης φακέλων
υποψηφιότητας. Η αναγνώριση από έναν διεθνή
οργανισμό για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση
μπορεί να συμβάλλει ώστε να προβληθεί, να ανα-
γνωριστεί και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε αυτές
τις περιοχές» δήλωσε ο κ. Νίκος Ζούρος, καθηγητής
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από την πλευρά του ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης αναφέρθηκε στην
38η Διάσκεψη της UNESCO. «Η διάσκεψη καθιέρωσε
ένα πρόγραμμα που προβάλει τους παγκόσμιους
πολιτιστικούς προορισμούς και τα γεωπάρκα. Η
χώρα μας διαθέτει ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση με
την ανάδειξη πέντε συγκεκριμένων γεωπάρκων.
Μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη για τις
περιοχές αυτές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αμανατίδης
και τόνισε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη που είναι απαραίτητη στη χώρα μας τη

δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία αλλά και να δημι-
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ο ίδιος κατά τη διάρ-
κεια της ομιλίας του σημείωσε πως: «Ο Γεωτουρισμός
ως νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, αποτελεί
μια δραστηριότητα τοπικής κλίμακας, η οποία δρα
συμπληρωματικά και ενισχυτικά της πρωτογενούς
παραγωγής, ενώ δεν δημιουργεί ανταγωνισμούς σε

ότι αφορά τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο
δυναμικό. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλει συνδυα-
στικά στην ανάπτυξη και διαχείριση της Γεωλογικής
Κληρονομιάς, ενώ προωθεί τα τοπικά προϊόντα
ποιότητας στη βάση μιας πολιτικής ολοκληρωμένης
ανάπτυξης. Περιοχές με πλούσια γεωλογική κληρο-
νομιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τουρι-
στική δραστηριότητα βασισμένη στα φυσικά μνη-
μεία, τον φυσικό και πολιτιστικό τους πλούτο, ανα-
πτύσσοντας, κατά συνέπεια, την τοπική οικονο-
μία».

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αμανατίδης ο φυσικός
πλούτος είναι μέρος της πλούσιας κληρονομιάς της χώ-
ρας μας. Το φυσικό περιβάλλον, διαμορφώνει σε σημαν-
τικό, αν όχι κρίσιμο, βαθμό, τις οικονομικές, κοινωνικές,
ακόμα και πολιτικές παραμέτρους, καθώς επηρεάζει κυ-
ρίαρχα και σχεδόν αθόρυβα την αντίληψη, την οπτική,
εμπλουτίζει με μνήμες και συνδιαμορφώνει την προσω-
πικότητα των πολιτών που διαβιούν σε κάθε τόπο. «Σε
αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική πολιτική δεν
διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τους ίδιους τους
πολίτες, αλλά αποτελεί μέρος του κοινού ευρωπαϊ-
κού μας οράματος για την ενίσχυση της ανάπτυξης,
της κοινωνικής συνοχής, της προσέγγισης και της
ευημερίας των ευρωπαϊκών λαών και χωρών» ανέ-
φερε ο υφυπουργός εξωτερικών. «Περιοχές με πλού-
σια γεωλογική κληρονομιά έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τουριστική δραστηριότητα βασισμένη
στα φυσικά μνημεία, τον φυσικό και πολιτιστικό
τους πλούτο, αναπτύσσοντας, κατά συνέπεια, την
τοπική οικονομία» κατέληξε. «Πρόκειται για ένα νέο
πρόγραμμα της UNESCO. Έχουν γίνει ήδη πέντε εγ-
γραφές ελληνικών τοπίων. Η Ελλάδα δεν έχει τίπο-
τα άλλο να πουλήσει εκτός από πολιτισμό και τουρι-
σμό για να έρθει η ανάπτυξη» σημείωσε η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής UNESCO Ελλάδας, Αικατερίνη
Τζιτζικώστα. Η ίδια ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η UN-
ESCO θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τη χώρα και ανακοί-
νωσε πως επόμενη προσπάθειά της θα είναι να εγγραφεί
στην λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και ο
Όλυμπος.

Την προσπάθεια που καταβάλλουν οι φορείς να εγγραφεί ο Όλυμπος ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο
της UNESCO ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης στο περιθώριο του 27ου Money
Show η πρόεδρος της ελληνικής εθνικής επιτροπής, Καίτη Τζιτζικώστα. Στην εκδήλωση, την οποία
χαιρέτισε μεταξύ άλλων και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης ανακοινώθηκαν τα
πέντε γεωθερμικά πάρκα που διαθέτει η χώρα μας και συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του οργανι-
σμού «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO». Όπως υποστήριξαν οι διοργανωτές η σωστή διαχείριση
και η επιστροφή στην πολιτιστική  μας κληρονομιά μπορεί να φέρει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη,
κάτι που είναι απαραίτητο για τη χώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Πέντε ελλη-
νικά γεωθερμικά

πάρκα στη λίστα της
UNESCO και η προ-
σπάθεια να εγγρα-

φεί και ο…
Όλυμπος

Karfitsa_#ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η φύση φέρνει ανάπτυξη και
δημιουργεί θέσεις εργασίας! 



του Αλέξανδρου Παπουτσή*

Μετά το πρώτο απολύτως καταστροφικό εξάμηνο του
2015 της δήθεν διαπραγμάτευσης, έλαβε χώρα μία στρο-
φή της κυβέρνησης που οδήγησε σε μία δυσβάσταχτη
συμφωνία. Μεσολάβησαν νέες εθνικές εκλογές όπου ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ υποσχέθηκαν παράλληλο πρόγραμμα
και πολιτικές αντιρρόπησης που θα ελάφρυναν τα βάρη
του μνημονίου. Κέρδισαν τις εκλογές  με στόχο μια γρή-
γορη αξιολόγηση, που εντός του έτους θα οδηγούσε σε
εκταμίευση των δόσεων και επαναφορά σε μία τρόπον τι-
νά κανονικότητα. Αντί αυτού όμως επιδόθηκαν σε μία
συστηματική προσπάθεια διαστρέβλωσης των γεγονό-
των και των αριθμών. Προσπάθησαν, αυτό που λέει ο θυ-
μόσοφος λαός μας, να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Ξεκίνη-
σε ακόμα μία (δήθεν) διαπραγμάτευση που αντί να ολο-
κληρωθεί στα τέλη του 2015, μέσα από παρατάσεις, κα-
θυστερήσεις και κωλυσιεργία, να είναι ανοιχτή στα μέσα
Μαΐου 2016. Αν όλες αυτές οι παρατάσεις είχαν κάποιο
θετικό αποτέλεσμα δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Όμως, όχι
μόνο δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα – καθώς δεν αξιοποι-
ούνται για εύρεση δικαιοτέρων λύσεων και προσφορότε-
ρων επιλογών – αλλά αντίθετα προσθέτουν βάρη και ανε-
βάζουν τον τελικό λογαριασμό. Αν ο χρόνος αυτός αξιο-
ποιούνταν ώστε να εντοπιστούν άσκοπες κρατικές δαπά-
νες, να σχεδιαστούν πολιτικές εξοικονόμησης, νοικοκυ-
ρέματος, άρσης εμποδίων στο επιχειρείν, απελευθέρω-
σης αγορών και γενικότερα μεταρρυθμίσεων ( αλλαγών

σε κράτος και οικονομία) όλοι θα στήριζαν τις προσπά-
θειες αυτές.  Τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτά. Η δήθεν
διαπραγμάτευση στόχευε αποκλειστικά στο να κάνει δια-
χειρίσιμες τις όποιες ενστάσεις εντός του κυβερνώντος
κόμματος και των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Μοναδικό μέλημα να μην υπάρξουν απώλειες.
Κόκκινη γραμμή η παραμονή τους στην εξουσία και
ας έχουν απολέσει κάθε σύνδεση με την κοινωνία
και κάθε επαφή με τις προεκλογικές τους διακηρύ-
ξεις. Καμία παραίτηση, καμία διαφοροποίηση, «ναι
σε όλα», πλην μιας ελάχιστης διαφοροποίησης της
βουλευτού Κατριβάνου. Στο σημείο αυτό να υπενθυ-
μίσουμε ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, σε κάθε διαδικασία
υπερψήφισης μέτρων ηπιότερων των σημερινών εί-
ναι απώλειες – έχει και αυτό την αξία του. «Υπερψη-
φίζουμε αλλά πονάμε. Στενοχωριόμαστε. Δεν είναι
αυτό το πρόγραμμά μας, είναι προϊόν εκβιασμού».
Διαβάζουμε όμως στην επιστολή παραίτησης της κ.
Κατριβάνου το εξής χωρίο : «Από τον Σεπτέμβρη μέ-
χρι σήμερα νιώθω, κάθε μέρα, να επιβεβαιώνεται η
ύπαρξη μιας συνεχούς επιτροπείας, που κάνει ασφυ-
κτικά τα περιθώρια άσκησης πολιτικής, που ακυρώ-
νει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αλλάξει η ζωή μας.
Εφαρμόζουμε μέτρα και πολιτικές που έρχονται σε
αντίθεση με τον πυρήνα των αξιών και της πολιτικής
μας• ταυτόχρονα, όμως, αδυνατώ να σκεφτώ οποι-
αδήποτε αξιόπιστη εναλλακτική». 

Σε αυτό το χωρίο εμπεριέχεται μεγάλο μέρος της προ-
βληματικής της Ελληνικής ( και όχι μόνο) Αριστεράς σε
όλες της τις εκφάνσεις - ακόμα και τη σοσιαλδημοκρατι-
κή.Δηλαδή η Αριστερά, με την πολύ ευρεία έννοια του
όρου, έχει ένα πρόγραμμα που εκφράζει -ας πούμε - τον
πυρήνα των αξιών της ( αναδιανομή, κοινωνικό κράτος,
παροχές, κατανάλωση, ισότητα, ισότητα ευκαιριών) αλ-
λά δεν έχει να πει τίποτα (;) για τις υλικές προϋποθέσεις.
Δηλαδή το πρόγραμμά της επί της ουσίας δεν ασχολείται
με τις υλικές προϋποθέσεις, παρά μόνο με την «διανομή».
Είναι κάπως σαν να λέμε «έχουμε ένα πάρα πολύ καλό
πρόγραμμα, φιλολαϊκό, αλλά πρέπει κάποιος έξω από το
σύστημα που εμείς διαμορφώνουμε και διαχειριζόμαστε
να μας δώσει το χρήμα/ πλούτο ώστε να το κάνουμε»
Υποστηρίζει η Κατριβάνου πως «εφαρμόζουμε μέτρα και
πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση με τον πυρήνα των
αξιών και της πολιτικής μας». Γιατί το πράττει αυτό; Γιατί
δεν εφαρμόζουν το δικό τους πρόγραμμα; Είναι προδοτι-
κή κυβέρνηση; Όχι. Απλά διότι συγκρούεται με την πραγ-
ματικότητα των μαθηματικών, όπου μαθηματικά, λογί-
ζουμε την πραγματικότητα των υλικών προϋποθέσεων.
Άρα έχει μηδενική αξία ο όποιος κλαυθμός και οδυρμός,
έχει μηδενική αξία η παραδοχή αδυναμίας εναλλακτικής
και έχει μια αξία ότι η συγκεκριμένη, παραδεχόμενη αυτά
πάει σπίτι της. Οι υπόλοιποι που μένουν από ψυχρή και
κυνική ιδιοτέλεια όμως, τουλάχιστον ας σταματήσουν τις
κλάψες και τις ουτοπικές αναγωγές.
*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήμονας

www.karfitsa.gr
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«Υπερ-
ψηφίζουμε

αλλά πονάμε. Στε-
νοχωριόμαστε. Δεν
είναι αυτό το πρό-
γραμμά μας, είναι

προϊόν εκβια-
σμού»

Κόκκινη γραμμή η παραμονή στην εξουσία



Της Φιλίππας Βλαστού

«Τους έδωσε την ευκαιρία και την
δυνατότητα να κάνουν ακόμα περισσό-
τερες εκδηλώσεις για την Κίνα και να
παρουσιάσουν την κινέζικη κουλτού-
ρα», είπε ο πρέσβης αναφερόμενος στον
πρόσφατο εορτασμό της πρωτοχρονιάς της
Κίνας, για τον έλευση της χρονιάς του πι-
θήκου, στην οδό Αισώπου. Επιπλέον, ο
πρέσβης αποκάλυψε στην εφημερίδα μας
για το σχέδιο της κινεζικής κοινότητας της
Θεσσαλονίκης, να χτίσουν το πρώτο κινέζι-
κο σχολείο, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα
αποτελεί το πρώτο και το μοναδικό σε όλη
την Ελλάδα. Όπως είπε ο κ. Xiaoli, είναι
σκέψη της κοινότητας των ομοεθνών του
που μένουν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα
και μέσα από αυτή την προσπάθεια θα μπο-
ρέσουν οι Κινέζοι να συνεχίσουν την κουλ-
τούρα, τα  ήθη και έθιμα τους μέσα από την
εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας, ενώ πα-
ράλληλα αυτό θα βοηθήσει τόσο τον ελλη-
νικό όσο και τον κινέζικο πολιτισμό να έρ-
θουν πιο κοντά. Επιπροσθέτως, σε κατ'
ιδίαν συνάντηση που είχε η εφημερίδα με
τον πρόεδρο της ένωσης Κινέζων Ελλάδας,
Li FengPing, όσον αφορά το θέμα της δημι-
ουργίας του σχολείου μας επιβεβαίωσε ότι
όντως υπάρχει αυτή η ιδέα και προς το πα-
ρόν βρίσκεται στη φάση των συζητήσεων
και των διαπραγματεύσεων, για το σημείο

που θα χτιστεί. «Είναι εφικτό αυτό το
σχέδιο και αποτελεί ένα όραμα για
εμάς. ̈ Έχουμε και άλλα οράματα, αλλά
προτεραιότητα μας είναι το σχολείο»,
θεωρώντας ότι εφόσον  πραγματοποιηθεί
αυτό το «όνειρο» θα είναι η αρχή για την
υλοποίηση και άλλων οραμάτων που
έχουν ως κοινότητα δήλωσε με αισιοδοξία
ο πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε
ότι ο μόνος λόγος που μπορεί να αργοπο-
ρούν οι διαδικασίες επίτευξης του έργου εί-
ναι η ελληνική γραφειοκρατία. Η τοποθε-
σία, όπου θα πάρει σάρκα και οστά η ιδέα
αυτή, δεν έχει ακόμα επιλεγεί καθότι θα
χρειαστεί να γίνει μια σειρά από συζητή-
σεις ανάμεσα στην κοινότητα των Κινέζων
και με τον δήμο Θεσσαλονίκης, την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και όλους
τους άλλους αρμόδιους φορείς. Ο κ. Feng-
Ping, αστειευόμενος, αλλά ταυτόχρονα
αποφασιστικός, τόνισε ότι το χρονοδιά-
γραμμα που έχουν θέσει για την ολοκλή-
ρωση του έργου γράφει «το συντομότερο».
Παρ' όλα αυτά, αν και η λειτουργία του σχο-
λείου δεν  ξέρει κανείς πότε θα ξεκινήσει, ο
πρόεδρος της ένωσης ξεκαθάρισε ότι οι
πόρτες θα  είναι ανοιχτές όχι μόνο για τα
μικρά κινεζόπουλα και τους 2.200 Κινέ-
ζους που διαμένουν στην πόλη, αλλά και
για τους Έλληνες, κάθε ηλικίας, οι οποίοι
θα θέλουν να μάθουν την κινέζικη γλώσσα
και την κουλτούρα της ασιατικής χώρας.

www.karfitsa.gr

Tη δημιουργία κινέζικου σχολείου αποκάλυψε σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην εφημερίδα «Κarfitsa», ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλά-
δα Zou Xiaoli.  Συγκεκριμένα, στην επίσκεψη που πραγματοποίησε
στην Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την "ανανεωμένη"
China Town της πόλης,  έπειτα και από την πρόσφατη ανάπλαση της πε-
ριοχής. Ο πρέσβης είχε επισκεφθεί ξανά την περιοχή για πρώτη φορά
πριν από δυο χρόνια, όπου τότε ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης του
είχε εξομολογηθεί την ιδέα του,  δηλαδή να διαμόρφωση την περιοχή
σε μια θεσσαλονικιώτικη China Town. 

Κινέζικο σχολείο 

στη… Θεσσαλονίκη
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«Υπάρχει η
σκέψη να κάνουμε μια

συνεργασία και να μετα-
φράσουμε κάποια αρχεία

του Μαραθώνα στα κινέζικα
και να εκτυπώσουμε κά-
ποια βιβλία για τον Μα-

ραθώνα»



Η πολυπληθής
κοινότητα στη Β. Ελ-

λάδα από το… Πεκίνο,
ψάχνει οικόπεδο για το
που θα χτιστεί το πρώτο

σχολικό συγκρότημα
σε όλη τη χώρα

#Chinatown_Karfitsa

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα
«Κarfitsa» ο Κινέζος Πρέσβης, Zou Xiaoli αναφέρθηκε,
μεταξύ άλλων, στις κινέζικες εταιρείες που έχουν το
βλέμμα τους στραμμένο στην Ελλάδα, όσον αφορά τις
επενδύσεις.  Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Οργανισμός
Λιμένος Πειραιά αποτελεί την «μεγαλύτερη κινέζική
επένδυση» αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο πρέσβης θε-
ωρεί ότι πολύ πιθανόν και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
να γίνει σύντομα πόλος έλξης για κάποιο κινέζικο κο-
λοσσό. Μάλιστα, ο κ. Xiaoli επισημαίνοντας τις επενδυ-
τικές κινήσεις των Κινέζων επιχειρηματιών στην Ελλά-
δα, όπως σε ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια και σε
ελληνικά προϊόντα (λάδι, κρασί) τόνισε ότι υπάρχουν
βλέψεις ακόμα και για την δημιουργία αθλητικών εγκα-
ταστάσεων και συγκεκριμένα στο δήμο Μαραθώνα.
«Υπάρχει η σκέψη να κάνουμε μια συνεργασία και
να μεταφράσουμε κάποια αρχεία του Μαραθώνα
στα κινέζικα και να εκτυπώσουμε κάποια βιβλία για
τον Μαραθώνα. Και να επενδύσουν σε κάποια
εστιατόρια, ξενοδοχεία για να προσελκύσουν ακό-
μα περισσότερους Κινέζους τουρίστες», είπε ο πρέ-
σβης αλλά τόνισε ότι ακόμα βρίσκονται στο επίπεδο των
συζητήσεων. Ωστόσο, ο κ. Xiaoli χαρακτήρισε τον ρόλο
του ως «γέφυρα» μεταξύ Κινέζων επιχειρηματιών και της
Ελλάδας, διότι «υπάρχουν Κινέζοι επενδυτές που
έχουν διάθεση για επενδύσεις ελληνικές πόλεις
όμως εκείνοι δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν
ή πως είναι η διαδικασία ή ο τρόπος για να έχουν
αυτές τις γνωριμίες. Για αυτό, εμείς η πρεσβεία
έχουμε έναν ρόλο γέφυρας για να φέρουμε τις δυο
πλευρές κοντά», περιέγραψε.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να συνεχιστεί η ειρη-
νική συνύπαρξη των δυο λαών, όπως γίνεται από το
1998, από τότε δηλαδή που άρχισαν να έρχονται
στην πόλη οι Κινέζοι, όπως είπε ο πρόεδρος της ένω-
ση τους. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα όταν τον περα-
σμένο Φεβρουάριο γιόρτασαν την κινέζικη πρωτο-
χρονιά στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός Ελ-
λήνων και αυτό ήταν κάτι το οποίο του ενθάρρυνε
εξήγησε ο κ. FengPing και θα καθιερώσουν τον εορ-
τασμό κάθε χρόνο. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο
ίδρυσης κινέζικου σχολείου θα αποδείξει από την
πλευρά των Κινέζων ότι δεν ισχύει ο χαρακτηρισμός
που τους αποδίδουν ως «κλειστή κοινότητα» και θα
αποτάξουν την όποια εσωστρέφεια. Άλλωστε πέρα
από την φιλία που έχουν αναπτύξει Κινέζοι και Έλλη-
νες, ο κ. FengPing μας είπε ότι πολλοί συμπατριώτες
του που ανήκουν στους καταστηματάρχες της περιο-
χής έχουν προσλάβει Έλληνες για υπάλληλους, καθό-
τι γνωρίζουν ότι η εύρεση εργασίας εν μέσω οικονο-
μικής κρίσης είναι δύσκολη και με αυτό τον τρόπο θέ-
λουν να βοηθήσουν τους Έλληνες. Ούτως η άλλως, η
κινέζικη αγορά της πόλης αποτελεί τον επίγειο οικο-
νομικό παράδεισο για αρκετούς πολίτες, οι οποίοι
έχουν την ευκαιρία να βρουν οτιδήποτε θέλουν σε πο-
λύ χαμηλές τιμές, συγκριτικά με αυτές του κέντρου.
Επιπλέον, ο ίδιος στην ερώτηση μας «εάν ισχύει ότι
το χρήμα των Κινέζων κάνει κύκλο μόνο σε δικά
τους μαγαζιά» εκείνος θέλησε να το διαψεύσει.
Όπως υπογράμμισε, δεν γίνεται να κάνουν κάτι τέ-
τοιο, γιατί «και σε ταβέρνες πάμε, βγαίνουμε σε
μαγαζιά του κέντρου το Σαββατοκύριακο, ακόμη
και από μαγαζιά της Τσιμισκή ψωνίζουμε».
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Ο Κινέζος Πρέσβης με τον πρόεδρο
της Mediagroup Ν. Καραμανλή στο

πρόσφατο Money Show



Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ... άρχισε, τονίζει ο Αμε-
ρικανός οικονομολόγος James
Galbraith. Πρόκειται για μια
λεηλασία των περιουσιακών
στοιχείων της χώρας που δεν
έχει καμία σχέση με την ανά-
καμψη της Ελληνικής οικονο-
μίας. Πωλούνται αεροδρόμια,
λιμάνια, τουριστικές ακτές και
πάνω από 500 νησιά (!), συγ-

κοινωνίες και υποδομές (ύδρευση, ενέργεια κλπ.) με επαχ-
θείς και απαράδεκτους όρους, καταδικάζοντας μια χώρα σε
έναν μεσαίωνα 100 χρόνων! Σε συνέντευξή του ο διάση-
μος οικονομολόγος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι στην
Ελλάδα δεν λαμβάνει χώρα μια "διάσωση" γιατί πολύ απλά
δεν υπάρχει σχέδιο διάσωσης, όπως δεν υπάρχου και με-
ταρρυθμίσεις. Αυτό που συμβαίνει, είναι καθαρά μια λεη-
λασία των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού κρά-
τους, των ελληνικών επιχειρήσεων και των ελληνικών
νοικοκυριών!
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ... εκ Βουλγαρίας με Έλλη-
νες συνεργούς της, ληστεύει καθημερινά ανυποψίαστους
πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους και γυναίκες, με το κόλπο
του... ατυχήματος (!) μέσω τηλεφώνου. Εμφανίζεται μια
"καλοπροαίρετη" κυρία στο τηλέφωνο και ανακοινώνει στα
υποψήφια θύματα, ότι η κόρη τους ή η εγγονή τους που ζει
στο εξωτερικό, τράκαρε και με το αυτοκίνητο που οδηγούσε
η ίδια και σκότωσε ένα μικρό κοριτσάκι!.. Εξηγεί παράλλη-
λα ότι η νομοθεσία στην ξένη χώρα προβλέπει φυλάκιση

25 ετών στην κόρη τους και ότι αν δώσουν τώρα ένα ποσό
χρημάτων 10 - 20.000 ευρώ θα γλυτώσει η κόρη τους και
δεν θα μπει στη φυλακή! Ζητούν μάλιστα τα χρήματα με-
τρητά άμεσα και για να γίνουν ακόμη πιο πιστικοί έχουν
μαγνητοφωνημένη και την έκκληση της θυγατέρας τους
που ζητά κλαίγοντας τη βοήθειά τους! Τα υποψήφια θύματα
πάνω στο άκουσμα του φοβερού ατυχήματος, δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι στο τηλέφωνο δεν είναι η κόρη τους και συνή-
θως υποκύπτουν στον εκβιασμό και δίνουν τα χρήματα για
να σωθεί το παιδί τους από τη φυλακή! Οι απατεώνες για να
μην συλληφθούν, στέλνουν συνήθως για την παραλαβή
των χρημάτων courier με την εντολή να παραληφθεί ένας
φάκελος από το υποψήφιο θύμα... Από την Αστυνομία και
την Ασφάλεια συνιστάται η προσοχή των πολιτών στη δρά-
ση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και αν συμφωνή-
σουν με τους εκβιαστές για την παραλαβή κάποιου ποσού
χρημάτων αμέσως να ενημερώσουν το Αστυνομικό Τμήμα
της περιοχής τους, έτσι να λάβουν οδηγίες και να μπορέ-
σουν οι Αρχές να παρακολουθήσουν τον courier που θα
παραδώσει τον φάκελο με τα χρήματα. Ήδη, έχουν συλλη-
φθεί 15 άτομα αυτής της σπείρας, εκ των οποίων οι 10 ήταν
Βούλγαροι και οι 5 Έλληνες συνεργοί τους, αλλά το παρά-
νομο κύκλωμα συνεχίζει τη δράση του και όπως φαίνεται
αποτελείται από πολλούς ακόμη εγκληματίες!  
ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ... Όλοι γνωρίζουμε την
τεράστια καταστροφή που έφεραν εδώ και 6 χρόνια στην
Ελλάδα οι απαιτήσεις των δανειστών και των τοκογλύφων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι πίσω από τα μνημόνια και τις παρά-
λογες απαιτήσεις των Βρυξελλών, κρύβονται αυτοί οι ίδιοι
που δημιούργησαν το τεράστιο χρέος. Εν γνώσει τους και

εκ του πονηρού, δάνειζαν μια υπερχρεωμένη χώρα και αυ-
τό από μόνο του, τους καθιστά συνυπεύθυνους.  Ως αδίστα-
κτοι εγκληματίες, παρά τη θέληση των Ελλήνων χειραγω-
γούν τον τόπο για τα επόμενα 100 χρόνια, εκβιάζοντας κυ-
βερνήσεις και συνειδήσεις. Δεν τους ενδιαφέρει αν κατα-
στράφηκαν χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αν
έμειναν άνεργοι εκατομμύρια Έλληνες, αν αυτοκτόνησαν
10.000 συμπολίτες μας γιατί δεν άντεξαν το βάρος και τον
εξευτελισμό. Το μόνο που τους νοιάζει είναι το πως θα αρ-
πάξουν κάθε πόρο των Ελλήνων με κάθε μέσο. Από την
τροφή τους, από την περιουσία τους, από τις αποταμιεύσεις
τους, από τις επιχειρήσεις τους, από τον αέρα που αναπνέ-
ουν - όσο αναπνέουν ακόμα...  Για να το πετύχουν, ποινικο-
ποιούν τη δυστυχία και την ανέχεια που οι ίδιοι δημιούρ-
γησαν, τιμωρούν την ιδιοκτησία και δολοφονούν την ελ-
ληνική κοινωνία επιβάλλοντας συνεχώς και νέα μέτρα, νέ-
ους φόρους με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, υποπίπτοντας καθη-
μερινά σε νέα εγκλήματα κατά της ζωής των πολιτών μιας
χώρας που έχασε δυστυχώς την ανεξαρτησία της, χτυπών-
τας την εκ των έσω. Εγκατέστησαν "κυβερνήσεις" αιχμάλω-
τες και ανίκανες να αντισταθούν, πήραν τον έλεγχο των δη-
μοσίων εσόδων και κατέστησαν τις Εφορίες σε όλη την επι-
κράτεια εκτελεστικά όργανα ανεξέλεγκτης κλοπής και λεη-
λασίας των Ελλήνων φορολογούμενων. Εγκατέστησαν τον
τρόμο και τον φόβο μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια και
κατέστρεψαν κάθε ηθική και λογική αξία, έτσι ώστε να μην
μπορεί κανείς πλέον να βρει το δίκιο του. Οι διεθνείς οργα-
νισμοί που συστάθηκαν κατά των εγκλημάτων της ζωής και
της ελευθερίας "κωφεύουν" και κλείνουν "μάτια και αυτιά"
και το έγκλημα κατά των Ελλήνων συνεχίζεται...
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n
Προσωπικό αναζητούν στο
δήμο Κατερίνης, όπου

ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο
μηνών, συνολικά έντεκα ατόμων για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης. Οι
υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων
πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που
επιλέγουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλλουν στη
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (Γραφείο 20 - Β'
όροφος), τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι και τις 30
Μαΐου 2016. Οι θέσεις αφορούν σε:
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
και ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.

n
448 προσλήψεις σε δήμους, με συμβάσεις σχέσης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την

παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους,
ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη
448 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες
(για αναγνωρισμένες σχολές) σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση
υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις
ωφελούμενους. Οι προσλήψεις αφορούν 26 δήμους της χώρας. Εξ’
αυτών 11 θέσεις αφορούν στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο δήμο
Αριστοτέλη. 

n
Σήμα κινδύνου για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην πραγματική
οικονομία οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, ιδίως εκείνες που

αφορούν την φορολογία, εκπέμπουν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, τους
εμπορίου και του τουρισμού. Σε κοινή ανακοίνωση τους, ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, η
ΓΣΕΒΕΕ και ο ΣΕΤΕ τονίζουν ότι παρά τις υποσχέσεις για υλοποίηση άμεσων μέτρων
σταθεροποίησης της οικονομίες και προσέλκυσης επενδύσεων, το πολυνομοσχέδιο
κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Επισημαίνουν πως η αύξηση στην φορολογία των ακινήτων
από τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και τον συμπληρωματικό φόρο, καθώς και οι αυξήσεις των
έμμεσων φόρων, επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους του
ιδιωτικού τομέα. Οι φορείς του επιχειρηματικού κόσμου τονίζουν ακόμα πως το νέα μέτρα
αναχαιτίζουν κάθε επενδυτικό ενδιαφέρον και την πιθανότητα ανάκαμψης της οικονομίας.

n
Με τη συμμετοχή 40 εκθετών από όλη την Ελλάδα και πλούσιο πρόγραμμα
πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιείται το φετινό Φεστιβάλ Τουρισμού στη Νέα

Παραλία Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας- Θράκης), Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Ε.Ο.Τ., του
Δήμου Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΗΑΤΤΑ.
Στόχος του, όπως είπε ο κ. Ζορπίδης είναι να καθιερωθεί μία γιορτή για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες της, για να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που
μπορούν να απολαύσουν όχι μόνο στην πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Από την
πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας και Πολιτισμού Σοφία Μαυρίδου εξέφρασε τη
χαρά της γιατί η προσπάθεια αυτή, που ξεκινά και τονίζει το ρόλο της Πόλης- Μητρόπολης
για τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Περιφέρεια, στη λογική της
«Περιφερειακής Συνείδησης», που πρέπει να αποκτηθεί. «Με το Φεστιβάλ μπορούμε να
ενισχύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό, που είναι φθηνός αλλά χρήσιμος για την ελληνική
οικογένεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει
με ανακοίνωση του ότι στο

πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής
Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις τα

ωφελούμενα παιδιά των δικαιούχων μπο-
ρούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε είδους

δραστηριότητα ή πρόγραμμα που νομίμως πραγ-
ματοποιείται στις κατασκηνώσεις (ψυχαγωγικό,

επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό κ.ο.κ.).
Οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση σύμφωνα με
τον ΟΑΕΔ αντίκειται στη φιλοσοφία και στον κοι-
νωνικό χαρακτήρα του προγράμματος, το οποίο
αποτελεί μια δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πα-

ροχή για τα παιδιά χαμηλόμισθων εργαζο-
μένων και ανέργων και συνεπώς, θέτει

άμεσα τους παρόχους εκτός προ-
γράμματος.



n
Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους
πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ των τελευταίων

σχολικών ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας δίνει
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα από θεσμό της Τάξης
Μαθητείας. Θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά και θα υλοποιηθεί στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο 2° ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και θα αφορά
πτυχιούχους των τομέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας.  Συνολικά θα
προσφερθούν έως 50 θέσεις μαθητευόμενων πτυχιούχων που ανήκουν στην
ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών. Η «Τάξη Μαθητείας» είναι ένα δυϊκό σύστημα
εκπαίδευσης θεωρίας και κατάρτισης. Οι μαθητευόμενοι κατά τη διάρκεια των
εννιά μηνών του προγράμματος θα παρακολουθούν σε ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά
Κέντρα το εργαστηριακό μάθημα  «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της
Μαθητείας» συνολικής διάρκειας 200 ωρών, που επιμερίζονται σε επτά ώρες
διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ενώ σε 28 ώρες εβδομαδιαίως ανέρχεται το
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας −Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»,
που είναι επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες. Οι μαθητευόμενοι
λαμβάνουν αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί κατώτατου ορίου του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος
Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ποσό
αυτό διαμορφώνεται στα 17,12 €. 

n
Παράταση της ημερομηνίας ενεργοποίησης της επιταγής εισόδου στην
αγορά εργασίας… Μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΝΣΕΤΕ, δίνεται

παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης των voucher τουρισμού έως και τις
30.06.2016. Σχετικά με την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επιταγή εισόδου
για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης
Voucher, το ΙΝΣΕΤΕ σας εφιστά την προσοχή σε τυχόν επικοινωνίες και
διαφημιστικές ενέργειες παρόχων ή/και μη εγκεκριμένων συμβούλων, οι
οποίες μπορεί να έχουν γίνει κατά καιρούς από κάποιους και οι οποίες ουδεμία
σχέση έχουν με το πρόγραμμα και  την υλοποίηση του. Θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε επίσης ότι, θα έχετε, εγγράφως αλλά και τηλεφωνικώς
ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση και την πορεία της πράξης, μόνο από τους
Συνδικαιούχους ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. Εφιστάται η προσοχή στους ωφελούμενους
που έχουν επιλεγεί, όπως προβούν στην καταλληλότερη επιλογή παρόχων
κατάρτισης, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και του προγράμματος. Οι
συνδικαιούχοι ΕΕΔΕ και ΙΝΣΕΤΕ θα προβούν σε καθολικούς επιτόπιους
ελέγχους στο 100% των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν.
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«Η Ρωμανία κι αν επέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο». Αυτή
η φράση του δημοτικού τραγουδιού του Πόντου κοσμεί από
την Κυριακή το πρωί τον τύμβο, που στήθηκε στην πλατεία του
Πανοράματος. Εκεί όπου με κάθε επισημότητα και σε πνεύμα
πάνδημης ενότητας ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, οι τοπικοί
σύλλογοι και οι πολίτες τίμησαν την Μνήμη της γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού. Ονοματίζοντας την κεντρικότερη
πλατεία στο Πανόραμα σε πλατεία Μνήμης της γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν η
Ένωση Ποντίων Πανοράματος, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ιμε-
ραίων και ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ συμμετείχαν και οι
τοπικοί σύλλογοι της περιοχής.Το πρωί εψάλη επιμνημόσυνη
δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη συνέχεια επα-
κολούθησε η περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου μέχρι
το Ηρώο του Ακρίτα του Πόντου, όπου  έγινε κατάθεση στεφα-
νιών, ενώ στη  πλατεία Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου επακολούθησαν οι ομιλίες. «Η γενοκτονία των
Ποντίων δεν είναι μια απλή στιγμή της ιστορίας. Είναι ένα
προμελετημένο έγκλημα εναντίον του ελληνισμού, που εκτελέ-

στηκε με ασύλληπτη βαρβαρότητα», σημείωσε στο χαιρετισμό
του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Χαρα-
κτήρισε δε τη μετονομασία της πλατείας δημαρχείου ως «πρά-
ξη ιστορικής αναγνώρισης και χρέος τιμής. Δίνουμε στην πιο
κεντρική μας πλατεία το όνομα μιας ένδοξης ιστορίας. Αλλά
κυρίως βάζουμε την αναφορά της ιστορικής μνήμης στην κα-
θημερινότητα όλων των πολιτών», τόνισε ο δήμαρχος, ο οποί-
ος στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον βουλευτή Θεσσαλονί-
κης Γιώργο Λαζαρίδη, που είχε την ιδέα αυτής της εξαιρετικής
πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια τιμήθηκαν οι πρόεδροι της Ένω-
σης Ποντίων Πανοράματος Γιώργος Λαζαρίδης, ο πρόεδρος
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ιμεραίων Κώστας Λειβαδόπου-
λος, ο πατέρας Αλέξιος Παπαστεργίου και ο βουλευτής Γιώρ-
γος Λαζαρίδης, στους οποίους ο δήμαρχος πρόσφερε ένα λεύ-
κωμα και τα αναμνηστικά σύμβολα του δήμου μας. Η εκδήλω-
ση έκλεισε με τον πυρρίχιο χορό, αλλά και άλλα ποντιακά τρα-
γούδια που χόρεψαν με μοναδικό τρόπο τα μέλη και οι φίλοι
των τοπικών συλλόγων!

Karfitsa_#SOCIAL_ekdiloseis

«Η γενοκτονία των
Ποντίων δεν είναι μια
απλή στιγμή της ιστο-
ρίας. Είναι ένα προμε-

λετημένο έγκλημα
εναντίον του ελληνι-

σμού, που εκτελέ-
στηκε με ασύλληπτη

βαρβαρότητα»

«Πλατεία Μνήμης της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου» η πλατεία Πανοράματος
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Η ΕΚΠΟΜΠΗ "ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ" ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 07:30
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Ο Τσίπρας βγαίνει… από δεξιά στον Μητσοτάκη 
του Νίκου Νικολόπουλου*

H κρίση ταυτότητας που ταλανί-
ζει τη ΝΔ τα τελευταία χρόνια, συνε-
χίζεται πιο έντονη μετά τη ψήφιση
του νέου μνημονίου, την αξιολόγη-
ση, την εκταμίευση των δόσεων, την
προσδοκώμενη συμφωνία του χρέ-
ους και την αλλαγή πορείας Τσίπρα. 

Η ψηφοφορία του νέου μνημονίου ήταν η πιο σκληρή
δοκιμασία για τη συνοχή της Κυβέρνησης Τσίπρα, έτσι
είναι αναμενόμενο πως από δω και πέρα ο Τσίπρας θα
προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί τη συγκυρία για να ενι-
σχύσει τη θέση του. Παίρνοντας μια πρώτη απόφαση για
το χρέος και έχοντας μια «μικρή νίκη» θα μπορεί να μιλή-
σει πειστικά για πολιτική σταθερότητα ώστε να προσελ-
κύσει ξένες επενδύσεις και να καταφέρει τελικά να βρει -
ή όχι - έναν τρόπο να συνομιλεί με την αγορά και τους
επενδυτές για να αρχίσει να κινείται η οικονομία. Είμα-
στε λοιπόν ενώπιον μιας νέας πολιτικής περιόδου και
μιας νέας αφετηρίας πολιτικών διεργασιών σε όλο το πο-
λιτικό φάσμα και κυρίως στην Αξιωματική Αντιπολίτευ-
ση, η οποία ακαίρως δια του Προέδρου της είχε θέσει
επιτακτικά το αίτημα για εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, βιάστηκε να  ανεβάσει τους αντιπολιτευτικούς τό-
νους και εγκλώβισε τη ΝΔ σε ρυθμούς που η πρότασή του
απαιτεί. Οι τελευταίες εξελίξεις δικαίωσαν όσους θεω-
ρούσαν πρόωρη την διατύπωση του αιτήματος εκλογών.
Δεν πρέπει να θεωρεί τυχαίο, ότι στην πρόσφατη τηλεο-
πτική του συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση,  ο Κυρ.
Μητσοτάκης απέφυγε να επαναλάβει την γνωστή φράση
«φύγετε μία ώρα αρχύτερα», αντιθέτως κορύφωσε την
ιδεολογική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, καθώς αυ-
τός θεωρεί πως είναι ο μοναδικός τρόπος για να διατηρη-

θεί «ζεστή» η εκλογική βάση της ΝΔ, που είχε πιστέψει
στην βεβαιότητα της προσφυγής στις κάλπες. Όμως ακό-
μα και σ’ αυτό το πεδίο της αντιπαράθεσης, η μετάλλαξη
Τσίπρα σε… κεντρώο, οδηγεί τον Μητσοτάκη σε απονε-
νοημένες κινήσεις, αφού προφανώς δεν μπορεί να φορέ-
σει το αμπέχονο του αριστερού αντιμνημονιακού επανα-
στάτη και να γίνει «προεκλογικός Τσίπρας» στην θέση
του Τσίπρα. 

Γι’ αυτό και όσοι «παροικούν εν Ιερουσαλήμ» γνωρί-
ζουν ότι ακόμα και προ της ψηφοφορίας της Κυριακής εί-
χε αρχίσει μία φαγούρα εντός της ΝΔ και μία πρώτη αμ-
φισβήτηση της τακτικής Μητσοτάκη. Η κριτική αυτή με-
γάλωσε μετά την ψηφοφορία και μάλλον θα μεγαλώσει
ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες, καθώς άλλοι τον
επικρίνουν για το άκαιρο αίτημα «εδώ και τώρα εκλογές»
και άλλοι, χαρακτηρίζουν ως παλαιοκομματική την ρητο-
ρική «όχι σε όλα» που όμως μετατράπηκε σε… 59 «ναι» σε
αντίστοιχα άρθρα του πολυνομοσχεδίου! «Το σκάφος
δεν έχει πυξίδα» λένε αρκετά από τα μπαρουτοκαπνισμέ-
να στελέχη της ΝΔ, ενώ πολλοί υποστηρίζουν πως ο ση-
μερινός πρόεδρος της ΝΔ θα εξαρτά τα «ναι» και τα «όχι»
του από τις... εξαρτήσεις, που όπως λένε, έχει. Πέραν
τούτων όμως, οφθαλμοφανής σε καθέναν είναι ο «αφο-
πλισμός» Μητσοτάκη. Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι μεταρ-
ρυθμίσεις  που πρόβαλλε ως «σήμα κατατεθέν», υιοθετή-
θηκαν και υλοποιούνται από τον ιδεολογικό του αντίπα-
λο, ο οποίος… βγαίνει από τα δεξιά! Το αποτέλεσμα είναι
να ακούγεται «σόλικο» ή ως κακόγουστο αστείο να μιλάει
ένας Μητσοτάκης για «ξεπούλημα δημόσιας περιου-
σίας». Και κάπου εδώ αρχίζουν να μπαίνουν τα στοι-
χήματα:«Θα καταφέρει ο Μητσοτάκης να παραστήσει
τον φιλολαϊκό, προοδευτικό ηγέτη;». «Θα καταφέρει να
παρουσιάσει κάποιες προτάσεις, που να του προσφέρουν

απόσταση από τον… φιλελεύθερο Τσίπρα, χωρίς μάλι-
στα να προκαλέσει πολλές δυσαρέσκειες, ιδιαίτερα στον
πυρήνα των δημοσίων υπαλλήλων και συνδικαλιστών
εντός της ΝΔ;» Είναι ξεκάθαρο πια: Ο Τσίπρας έχει απο-
φασίσει, όχι απλά να παίξει με τους όρους των δανει-
στών, αλλά οσονούπω να… φορέσει και γραβάτα! Και
όσο η «ριζοσπαστική αριστερά» μεταμορφώνεται σε ένα
«αστικό φιλελεύθερο κόμμα» (έστω με κάποια επιχρίσμα-
τα αριστεροσύνης), τόσο στερεί από τον Μητσοτάκη τη
δυνατότητα να εμφανίζεται ως υπερασπιστής του «μεσαί-
ου χώρου», του «ρεαλισμού» και της «σταθερότητας». Φυ-
σικά, κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει, εάν ο πρό-
εδρος της ΝΔ θα επιμείνει στην τακτική του ή θα την ανα-
θεωρήσει, ειδικά τώρα που φαίνεται πως η «μάχη» με τον
Τσίπρα δεν θα είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά αγώνας αν-
τοχής.  Η ταύτιση του Τσίπρα – και του μεταλλαγμένου
ΣΥΡΙΖΑ – με την πολιτική ελίτ της Ευρώπης καθιστούν τα
ιστορικά στελέχη της κεντροδεξιάς εξαιρετικά ανήσυχα
για το έλλειμμα «στρατηγικής θέασης» του Μητσοτάκη.
Πάντως, ανεξάρτητα από κομματικές στρατηγικές και σε-
νάρια πολιτικών εξελίξεων, που ασφαλώς περιλαμβά-
νουν και την διαμόρφωση νέου κυβερνητικού σχήματος,
αλλά και τις πιέσεις προς τη ΝΔ για συναίνεση (με αντάλ-
λαγμα μια συμφωνία για την ρύθμιση του χρέους), δεν
γεμίζουν ούτε τα στομάχια, ούτε ζεσταίνουν τις καρδιές
των εμπερίστατων Ελλήνων.

Όσα πρωτογενή πλεονάσματα και να βγουν, όσες
συμφωνίες για την αξιολόγηση και αν επιτευχθούν, όσες
ελαφρύνσεις του  χρέους και αν κλειδώσουν, εάν δεν
ανασάνουν οι πολίτες θα ακουσθεί το γνωστό γνωμικό:
«Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε».
*Ο κ. Νικολόπουλος είναι ανεξάρτητος βουλευτής 
και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Ελλάδας
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Από την 
Μαρίνα 
Βλάχου

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Με  μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε πρόσφατα η  επίδειξη  μόδας,  του οίκου Os-

car de la Renta  στη Θεσσαλονίκη υπέρ του Π.Α.Σ.Γ. ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ. Σε μια ιδι-

αίτερα chic και λαμπερή βραδιά, στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Hyatt

Regency, η φιλανθρωπία και η μόδα «ένωσαν τις δυνάμεις τους», σε ένα εντυπω-

σιακό fashion show όπου περισσότεροι από 350 προσκεκλημένοι,  μέλη και φί-

λες του Σωματείου θαύμασαν τη συλλογή  Spring Summer (SS) 2016, του Οίκου

Oscar de la Renta.Τα έσοδα της εκδήλωσης  θα διατεθούν για τους σκοπούς του

Σωματείου και  συγκεκριμένα για τον εξοπλισμό αίθουσας του Καυταντζογλείου

Σταδίου, για τις προπονητικές ανάγκες αθλητών και αθλητών ΑΜΕΑ.

«Καλλιπάτειρα»

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης 
του Πανελλήνιου Αθλητικού 

Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα»
κοντά στους αθλητές με αναπηρία

Δημήτρης Βαλιάσης της Coco Nail Boutique εκ
των χορηγών της εκδήλωσης, Κούλα Γιαννακίδου

– συντονίστρια του παραρτήματος Θεσ/νίκης
ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα, Μιχάλης Μαυρίκης 

ιδιοκτήτης boutique Ελλάδος Oscar de la Renta
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΓΙΩΤΑ ΤΣΙΩΤΗ

Ευδοκία Κυριακοπούλου 

Ιδρυτικά μέλη του παραρτήματος Θεσ/νίκης του ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα Σοφία
Μητροπούλου, Λίλη Βαφειάδη, Ράνια Μυλωνά, Νάντια Τακά,

Κούλα Γιαννακίδου – συντονίστρια του παραρτήματος Θεσ/νίκης 
ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα, Μαριάννα Βιλδιρίδη, Λήδα Παπαδοπούλου

Alice Δικαίου, Κούλα Γιαννακίδου – συντονίστρια του παραρτήματος 
Θεσ/νίκης ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα, η ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου 
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Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και η διεύθυνση

του MET HOTEL διοργανώνουν ένα καλοκαιρινό πάρτυ φιλαν-

θρωπικού χαρακτήρα για το opening του Skybar the 7th edi-

tion 2016 την Τετάρτη 1 Iουνίου 2016, στις 20:30.

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)  ιδρύθηκε στην

Ελλάδα το 1996 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις

Ευχές σε περισσότερα από 1.450 σοβαρά άρρωστα παιδιά, χα-

ρίζοντάς τους και πάλι πίστη πως τα όνειρα μπορούν να συμ-

βούν, ακόμα και να γίνουν καλά!

Σας περιμένουμε για να περάσουμε μία μαγική βραδιά και να

βοηθήσουμε να εκπληρωθούν ακόμα περισσότερες Ευχές παι-

διών, χαρίζοντας στα ίδια και τις οικογένειές τους αξέχαστες

εμπειρίες και δυνατές αναμνήσεις, με σκοπό να γεμίσουν δύ-

ναμη, να πιστέψουν  στη ζωή και να την ξανακερδίσουν!

Για εισιτήρια και κρατήσεις τραπεζιών μπορείτε να απευθυν-

θείτε:
Epi-Direct-Λήδα Παπαδοπούλου Τ: 2310227225, στα γρα-

φεία του Οργανισμού στην Θεσσαλονίκη T: 2310 523978 και

στο The Met Hotel T: 2310017000.

Make-A-Wish

Κούλα Γιαννακίδου – συντονίστρια του παραρτήματος Θες/νίκης ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα με τον Μιχάλη
Μαυρίκη ιδιοκτήτης boutique Ελλάδος Oscar de la Renta με τις υπέροχες δημιουργίες του οίκου

Στέλλα Βουλγαράκη-Μάγρα, 
Χάιδω Τσάνταλη, Αννύ Φώλια

Ο πλαστικός χειρούργος Κυριάκος 
Κυριακού, Χριστίνα Αηδόνη Κυριακού

εκ των χορηγών της εκδήλωσης 

Ο Hair stylish Γιάννης Καρακασίδης του
Gpoint και η Make-up artist Μαριάννα

Βλασίδου που επιμελήθηκαν τα μοντέλα 

Η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου
με την εκπρόσωπο της Παρολυμπιακής

επιτροπής Θωμαή Θεοδοωρίδου 



Όταν ένα καλό αυτοκίνητο
«πρωταγωνιστεί» σε μια κι-
νηματογραφική ταινία,
πάντα παίρνει πόντους. Και
όταν στην κινηματογραφι-
κή ταινία πρωταγωνιστής
είναι ένας θρύλος, τότε το
όφελος είναι διπλό. Το
Jeep Renegade Justice εί-
ναι το όχημα που ανταπο-
κρίθηκε στις υψηλές απαι-
τήσεις της ταινίας «Batman
vs Superman: Dawn of Jus-
tice». 

Η νέα ειδική έκδοση Jeep
Renegade Justice δημιουργήθηκε
ειδικά για την επική ταινία και την
οδήγησε ο Μπεν Άφλεκ (Μπρους
Γουέιν). Όπως καταλαβαίνετε, το
Jeep Renegade Justice μετά από αυ-
τή την ταινία έγινε ακόμη πιο δη-
μοφιλές και οι προβλέψεις κάνουν
λόγο για μεγάλη άνοδο στις πωλή-
σεις.
«Ένα Jeep για ήρωες» 

Το Renegade Justice, το αυτοκί-
νητο που πρωταγωνίστησε στην
ταινία, ήρθε και στην Ελλάδα και
βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις. Διατί-
θεται με τον πετρελαιοκινητήρα
1.6 Mjtd απόδοσης 120 ίππων σε έκδοση 4Χ2 με 6τάχυτο
μηχανικό κιβώτιο. Για αυτούς που ψάχνουν το κάτι παραπά-
νω και θέλουν να τους ταιριάζει και το χρώμα, υπάρχει λύση.

Το Jeep Renegade Justice μπορείτε να το βρείτε με  δύο
εντυπωσιακά σκούρα εξωτερικά μεταλλικά χρώματα, το Car-
bon Black Metallic και το Granite Crystal Metallic. 

Το Renegade Justice είναι βασισμένο στην έκδοση
Longtitude, αλλά έχει πιο εντυπωσιακό εξοπλισμό. Έχει μία
χαρακτηριστική «σκοτεινή» εμφάνιση με μαύρες γυαλιστε-
ρές λεπτομέρειες. Αυτές περιλαμβάνουν τις αλουμινένιες
ζάντες 18 ιντσών, το μαύρο πλαίσιο των προβολέων ομί-
χλης και των πίσω φωτιστικών σωμάτων, τη διάσημη

κάθετη γρίλια και το έμβλημα της Jeep, αλλά και το λογότυπο
της ταινίας «Batman vs Superman», που τοποθετείται απο-
κλειστικά στην πίσω πόρτα της έκδοσης Renegade Justice.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί και στο εσωτερικό του αυ-
τοκινήτου με το γυαλιστερό μαύρο χρώμα. Τα

υφασμάτινα premium καθίσματα έχουν
καλή πλευρική και οσφυϊκή στήρι-

ξη. Προσέξτε τα γυαλιστερά ένθε-
τα στους αεραγωγούς, στα
ηχεία, στο πλαίσιο του λεβιέ
ταχυτήτων και στις ποτηρο-
θήκες. Η τιμή της νέας έκδο-
σης Renegade Justice ξεκινά
από 23.970 ευρώ.
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Γράφει

ο Πέρης
Χαλάτσης

Ανεβάζει τον πήχη η Jeep 
Renegade Justice



«Γυναίκα της χρονιάς
2016» η επικεφαλής 
σχεδιασμού της Renault 
O χώρος του αυτοκινήτου θεωρείται
ανδροκρατούμενος. Η μόδα θεωρείται ότι είναι
ιταλική υπόθεση. Ωστόσο, μια γυναίκα κέρδισε τους
άνδρες στον σχεδιασμό των νέων Kadjar, Megane,
Scenic, αλλά και της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων
της Renault. Και η γυναίκα αυτή δεν είναι Ιταλίδα,
αλλά Σουηδέζα. Η επικεφαλής σχεδιασμού της
Renault ανακηρύχτηκε «Γυναίκα της Χρονιάς 2016»
από τον ανεξάρτητο οργανισμό Γυναίκες και
Οχήματα στην Ευρώπη (WAVE). Πρόκειται για την
Agneta Dahlgren, υπεύθυνη σχεδιασμού για τα νέα
Kadjar, Megane, Scenic. Γεννήθηκε στη Σουηδία.
Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός και μετά συνέχισε
την εκπαίδευσή της στον τομέα του βιομηχανικού
σχεδιασμού στη Γαλλία. Το 1991 ξεκίνησε
συνεργασία με τη Renault και από το 2000 ανέλαβε
το τμήμα σχεδιασμού των πρωτότυπων οχημάτων,
όπου και παρέμεινε για περίπου μία δεκαετία. Οι
γνώσεις της, τόσο στη μηχανολογία όσο και στον
σχεδιασμό, της έδωσαν τη δυνατότητα να ξεχωρίσει
κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ηλεκτρικού
Renault ZOE, ενός μοντέλου που κυριαρχεί στην
κατηγορία του. Σήμερα είναι επικεφαλής σχεδιασμού
των οχημάτων της κατηγορίας C (μικρομεσαία).

Η Toyota βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή στις
πωλήσεις. Από τη μία η ποιότητα κατασκευής των αυ-
τοκινήτων και από την άλλη η σωστή πολιτική στις πω-
λήσεις της την έφεραν το 2015 στην πρώτη θέση. Σύμ-
φωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τους τέσσερις πρώ-
τους μήνες του 2016 εξακολουθεί να έχει την πρωτιά
στις πωλήσεις των Ι.Χ. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο
ακόμη μέχρι να κλείσει η χρονιά και είναι νωρίς για
προγνωστικά. Όμως, όλα δείχνουν ότι έχει πολύ καλή
πορεία και φέτος. Το 2015 ήταν πρώτη σε σύνολο πω-
λήσεων στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, πρώτη σε
πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων (PCs) και πρώτη σε
πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών αυτοκινήτων (L-

CVs). Η ΤΟΥΟΤΑ, το 2015, βρέθηκε και πάλι στην
πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου με συ-
νολικές ταξινομήσεις 9.901 αυτοκινήτων. Πέτυχε
8.866 ταξινομήσεις Ι.Χ., που αντιστοιχεί στο 11,7 %
της αγοράς. Στα επαγγελματικά έφτασε τις 1.035 ταξι-
νομήσεις με ποσοστό 18,3%. Σύμφωνα με τα στατιστι-
κά στοιχεία, η Toyota Ελλάς, εκτός από την πρωτιά στις
πωλήσεις, είχε αύξηση 12,2% στο μερίδιό της στην ελ-
ληνική αγορά. Πετυχημένη πορεία είχε και στη δύσκο-
λη κατηγορία της υβριδικής τεχνολογίας. Οι πωλήσεις
των υβριδικών μοντέλων (Yaris, Auris, Prius) αυξήθη-
καν κατά 140% το 2015, έναντι του 2014.

Η Toyota πρώτη σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά
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Το νέο Volvo S90 στο ελληνικό κοινό
Το νέο Volvo S90, το  αυτοκίνητο με τις καινοτόμες τεχνολογίες και τις κορυφαίες
επιδόσεις, δίνει ένα δείγμα από σουηδικό design και μπαίνει  δυναμικά την κατηγορία
των premium τετράθυρων. Στην ελληνική αγορά, το Volvo S90 θα είναι διαθέσιμο
από τη Volvo-Αδελφοί Σαρακάκη τον Ιούλιο του 2016.
Στην ειδική εκδήλωση, παρόντες ήταν ο  πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων
Σαρακάκη, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, η πρέσβειρα της Σουηδίας στην Ελλάδα, Charlotte
Wrangberg, και ο  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Γιάννης
Πετούλης.
Η Volvo, με το νέο S90, ολοκληρώνει  την υλοποίηση του νέου πρωτοποριακού
παγκόσμιου προγράμματός της, του Personal Service Technician. Ένα πρόγραμμα που
θέτει νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αναγνωρίζοντας ότι κάθε
πελάτης έχει διαφορετικές ανάγκες και εστιάζοντας στη συνολική κάλυψή τους.
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ΕΛΕΝA  
ΤΙΤΑΡΟΥ

Κατάγεται από την Θεσσαλονίκη.Σπουδάζει Τουριστι-
κά Επαγγέλματα και ξέρει άπταιστα Αγγλικά..Θέλει να
ασχοληθεί επαγγελματικά με τον τουρισμό και τις δη-
μόσιες σχέσεις,και να δουλέυει κατά προτίμηση σε ένα
παραθαλάσσιο μέρος για να μπορεί να βλέπει κάθε μέ-
ρα την όμορφη θάλασσα της χώρας μας.Της αρέσουν
πολύ τα ταξίδια και οι περίπατοι στη φύση.

Μαγιώ: SILK DREAM
Φόρεμα: PARIZIANISTA
Κόσμημα: GEMS & PEARLS
Mακιγιάζ: NANA ZERVA
Mαλλιά: NESTOR YANNAKIS-FARCOM
Φωτογράφος: ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΙΟΣ
Επιμέλεια: EUROPEAN EVENTΗ ωραία Ελένη

της πόλης που
ασχολείται με το μόν-
τελινγκ και θέλει να
γνωρίσει όλους τους

πολιτισμούς και να επι-
σκεφθεί όλα τα
μέρη του κό-

σμου

“ΜΙΣ ΒΕΡΓΙΝΑ TV”



Τα πλέι οφ βρίσκονται στην τελική τους ευθεία και
όπως είναι λογικό ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα ψά-
ξουν τον τρόπο για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στην
ειδική βαθμολογία αφού δίνει το εισιτήριο για τα προκρι-
ματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποδείχθηκε ανέλπιστα κα-
λός σε αυτή τη διαδικασία, που από αουτσάιντερ μαζί με
τον Πανιώνιο, έχει αναδειχθεί ως το απόλυτο φαβορί για
την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Το γεγονός ότι ξεκίνησε
με «το δεξί» απέναντι στην κυπελλούχο ΑΕΚ στην άδεια
Τούμπα, η εξαιρετική αντίδραση στο παιχνίδι με τον Πανα-
θηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» που έφυγε με την
ισοπαλία αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για 80 λεπτά,
αλλά κυρίως οι εμφατικές νίκες στα χιαστί παιχνίδια με τον
Πανιώνιο, δίνουν το δικαίωμα στους παίκτες του Ίβιτς να
πετύχουν κάτι που έμοιαζε ιδιαίτερα δύσκολο. 

Ο αυριανός αγώνας απέναντι στην ΑΕΚ στον ΟΑΚΑ εί-
ναι σίγουρα κομβικός. Η κυπελλούχος Ελλάδας μπορεί
στον πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να έδειξε αγωνι-
στική καμπή, αλλά το δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ η «Ένω-
ση» απέδειξε ότι μπορεί να εξουδετερώσει οποιονδήποτε
αντίπαλο. Άλλωστε πρόκειται για τη μοναδική ομάδα που
κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό, μία στο πρωτάθλημα
και μια στον τελικό του Κυπέλλου, στερώντας το νταμπλ
από τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Μια ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, δίνει ξε-
κάθαρο προβάδισμα στον «Δικέφαλο του Βορρά», αφού αυ-
τομάτως βγαίνει εκτός της διεκδίκησης της πρώτης θέσης η

ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα στην τελευταία αγωνιστική θα
υπάρχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Παναθηναϊκού,
αφού εάν οι «Πράσινοι» επικρατήσουν του Πανιωνίου αύ-
ριο, θα χρειάζονται νίκη και μέσα στην Τούμπα, ενώ την
ίδια ώρα δεν έχουν καμία νίκη επί του ΠΑΟΚ φέτος. 

Η σοβαρότητα του παιχνιδιού της Κυριακής φάνηκε ξε-
κάθαρα από τις προθέσεις του Ίβιτς στο παιχνίδι με τον
Πανιώνιο στην Τούμπα, όπου στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑ-
ΟΚ κατέβασε ταχύτητα ώστε η ομάδα να είναι ξεκούραστη
στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός πον-
τάρει αρκετά στο ματς με την «Ένωση» αφού θα είναι το τε-
λευταίο που θα έχει στη διάθεση του τον Ρόμπερτ Μακ. Ο
Σλοβάκος δεν θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στο τε-
λευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, αφού
η ομοσπονδία της χώρας του δεν επέτρεψε να παραμείνει
στον «Δικέφαλο» μέχρι το τέλος των πλέι οφ. Μετά και τον
τραυματισμό του Ζάιρο που έθεσε νοκ άουτ τον Βραζιλιάνο
για τα πλέι οφ, ο Ίβιτς διαθέτει πλέον περιορισμένες λύσεις
για την επίθεση, αφού τραυματίας είναι και ο Γιάννης Μυ-
στακίδης. Στα θετικά μπορεί να προστεθεί βέβαια το γεγο-
νός ότι ο Γκάρι Ροντρίγκεζ στην επιστροφή του μετά τον
τραυματισμό είναι αυτός που έπρεπε να είναι, παραμένον-
τας μια αξιόπιστη λύση στα άκρα της επίθεσης. Πρόβλημα
βέβαια υπάρχει και στο κέντρο, αφού όπως στην περίπτω-
ση του Μακ, έτσι και ο Κάτσε δεν μπορεί να βρίσκεται στη
διάθεση του Ίβιτς για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό,
αφού δεν υπήρξε συναίνεση από την αλβανική ομοσπον-
δία.

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ έδειξε αν-
τανακλαστικά στα πλέι οφ και κατά-
φερε, δύο αγώνες πριν από το τέλος
του μίνι Πρωταθλήματος, να βρίσκε-
ται στην κορυφή με δύο βαθμούς πε-
ρισσότερους από την Α.Ε.Κ. και τρεις
από τον Παναθηναϊκό. Για όσους
ίσως να το αγνοούν τους θυμίζω ότι ο
Δικέφαλος ξεκίνησε τη διοργάνωση
με 0 βαθμούς ενώ οι δύο βασικοί αν-
ταγωνιστές του είχαν από δύο. Μ’
αυτό το βαθμολογικό δεδομένο ο
ΠΑΟΚ ήταν το αουτσάιντερ της διορ-
γάνωσης. Στον αθλητισμό όμως
επειδή η θεωρία με την πράξη, πολ-
λές φορές, απέχουν αισθητά η ομάδα
της Θεσσαλονίκης ανέτρεψε τα δεδο-
μένα και ετούτη τη στιγμή προβάλει
ως φαβορί για την κατάκτηση της
πρώτης θέσης στα πλέι οφ. Θέση η
οποία θα της δώσει το δικαίωμα να
αγωνισθεί στην πολυπόθητη προ-
κριματική φάση του Champions
League με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Περισσότερο σημαντικό ακόμη κι
απ’ αυτόν τον στόχο με τον οποίο
φλερτάρει ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη
μου, αποτελεί το γεγονός ότι ο Ιβάν
Σαββίδης πλέον είναι περισσότερο
έμπειρος παραγοντικά. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι κάποιες αποφάσεις του, με
κύρια τον σχεδιασμό του νέου ΠΑ-
ΟΚ, δεν θα τις πάρει με δογματική
εμμονή, αλλά με «πιλότο» τον ρεαλι-
σμό και τη γνώση, στοιχεία τα οποία
δεν συνόδευαν μέχρι τώρα τις επιλο-
γές του. Ο ομογενής επιχειρηματίας
έβαζε το συναίσθημα πάνω από την
τεχνοκρατική λογική και έτσι ο ΠΑ-
ΟΚ, τα προηγούμενα χρόνια, δεν κα-
τάφερε να πετύχει τους στόχους του.  

Η συμμαχία του Ιβάν, κυρίως με
τον Μελισσανίδη, η επιμονή και η
μεθοδικότητα του να «γκρεμίσει» το
ποδοσφαιρικό κατεστημένο, και η
στήριξη τού Ιβιτς, αποτελούν δείγμα-
τα ότι ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ έχει
χαρτογραφήσει όλες τις πτυχές του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό απο-
τελεί μεγάλο όπλο στα χέρια του,
χρήσιμο στη μάχη που θα κάνει οι
ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά για να κατακτή-
σει την κορυφή. Αυτός θα πρέπει να
είναι ο αντικειμενικός στόχος της
ομάδας που έχει έναν οικονομικά
ισχυρά ιδιοκτήτη. Αλλωστε και οι
συνθήκες ωρίμασαν, αλλά και η πί-
στωση χρόνου από τον κόσμο στον
διοικητικό ηγέτη της ομάδας έχει
εξαντληθεί.   

του Βασίλη
Μάστορα

Ο Ιβάν έγινε 
σοφότερος
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Αγώνας που κρίνει την πρωτιά
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