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Άρθρο - απάντηση του δημάρχου 
Ωραιοκάστρου Αστέριου Γαβότση

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Ο δήμαρχος με το
μικρό γραφείο και το μεγάλο έργο

Το σχέδιο της ΝΔ για προσέλκυση επενδύσεων, μεταρρυθμίσεις και 
«συμφωνία αλήθειας» - Yπουργοί του Τσίπρα εισηγούνται εκλογές για 

να «σωθούν», ενώ το ίδιο ζητά και ο... Μητσοτάκης για τη χώρα!

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ MADE IN GREECE

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Η αλήθεια για το σάλο σχετικά με 
την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Κρασιά από αρώνια και κρέμες από χοχλιούς
Αφιέρωμα Karfitsa: Το «γαλάζιο» αφήγημα

Αρθογραφούν οι: Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Σπυράκη, 
Πλακιωτάκης, Πανοζάχος, Αγοραστός,  Μπακογιάνννης, 
Δένδιας, Βούλτεψη, Καράογλου, Δημοσχάκης, Μακρή, 
Καραμανλή, Πατουλίδου, Δένδιας, Νάκου, Τζαβάρας

Η Κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο

Η πρωτοβουλία Τζιτζικώστα
για το προσφυγικό και 
η αποδοχή από το ΕΛΚ

Οι παρέες του Μαξίμου στην πόλη του

Θερμαϊκού. Όλο το παρασκήνιο της 

κυβερνητικής παρουσίας στη Β. Ελλάδα

Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε… «Μαϊάμι» Τα… παιχνίδια της Θεσσαλονίκης

Πετάξαμε με αερόστατο, χορέψαμε
«Ομάλ» και παίξαμε MONOPOLY



Στο βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά "Ιούλιος
Καίσαρας" κόλλησα εκεί όπου περιγράφει το
στρατό του Αννίβα, στις πύλες της Ρώμης (με
κι εκείνο το ιστορικό «Hannibal ante portas»).
Η αιώνια πόλη κινδύνευε με αφανισμό και δι-
καιολογημένα επικρατούσε πανικός ενόψει
των Βαρβάρων Καρχηδονίων. 

Και οι πραίτορες για να τονώσουν την αυ-
τοπεποίθηση και το φρόνημα των Ρωμαί-
ων - αυτοί οι νομομαθείς avocator-im-
perator στρατηγοί - ζήτησαν από τους
συγκλητικούς να ξεπεράσουν νομικά και
τυπικά ζητήματα και να βγάλουν σε...πώ-
ληση την έκταση όπου στρατοπέδευσε ο εχθρι-
κός στρατός! Με το που ελήφθη η απόφαση,
βρέθηκαν χιλιάδες αγοραστές και πλειοδότες.
Ανέβηκε το ηθικό και φυσικά κέρδισαν...

Ας διδαχτούμε από την ιστορία. Έχουμε
ακόμη κάποια δις στις τράπεζες και περι-
μένουμε τους ξένους να επενδύσουν στη
χώρα μας. Φοβόμαστε τον δικό μας… Αν-
νίβα, δηλαδή την φτώχεια – ή την πτώχευση –
και τα αφήνουμε στάσιμα να λιμνάζουν και να
χάνουν την αξία τους; Τι ωραία που θα ταν, να
είχαμε την… αυτοπεποίθηση των Ρωμαίων!
Αφου υπάρχουν επιχειρηματικές ικανότητες –
βλ εξωτερικό - γιατί δεν επενδύουμε στον τόπο
που αγαπάμε; Μα εξαιτίας της γραφειοκρατίας
και της υψηλής φορολόγησης!

Ας βγουν λοιπόν οι
δικοί μας… πραίτο-
ρες να θεσπίσουν
ένα νέο ΚΩΔΙΚΑ
ΧΡΟΝΟ-ΔΙΑΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ εξυπηρέτη-
σης επιχειρήσεων και επενδύσεων. Για παρά-
δειγμα αν μία επιχείρηση ζητά άδεια να επε-
κτείνει τις δραστηριότητές της, να ορίζονται 20
ημέρες για την έναρξή της. Αν οι συναρμόδιοι
υπάλληλοι δεν δώσουν σε αυτό το διάστημα
την αδειοδότηση, να απολύονται αμέσως, χω-
ρίς αποζημίωση και με βαριά πρόστιμα.

Πώς να το κάνουμε, σε καιρό κρίσης, αν
εμποδίζεις έναν επιχειρηματία να ανοίξει
εργοστάσιο και θέσεις εργασίας, είναι σαν
να προδίδεις την πατρίδα σου. Να διώ-
χνεις τα παιδιά της –τα οποία φεύγουν στο
εξωτερικό χωρίς καν να αναζητούν δου-
λειά στο εσωτερικό – να διώχνεις το παρόν
και το μέλλον του ελληνισμού! 

Καλύτερα να… μεταναστεύει η ανευθυνότητα
και η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνάμεις μας.
Τότε είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν αγοραστές
"του οικοπέδου Αννίβα" κι αυτή τη φορά, θα
νικηθεί, μπροστά στις πύλες της Ελλάδας...

melkar4@yahoo.gr

Η πρώτη παρουσία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ως προέδρου της Νέας Δημοκρα-
τίας σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απο-
τελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και παγίδα.
Όσο καλά προετοιμασμένος κι αν πάει ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι ουκ ολί-
γοι πολιτικοί «κάηκαν» κατά το παρελθόν.
Γι’ αυτό και τόσο η ομιλία του στους παρα-
γωγικούς φορείς, όσο –πολύ περισσότε-

ρο– και οι απαντήσεις του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πρέπει
να βασίζονται στον ρεαλισμό, χωρίς μεγαλοστομίες, και να περιέχουν
προτάσεις κατανοητές για τον κόσμο, αλλά κυρίως υλοποιήσιμες στα
πολύ στενά δημοσιονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. 

Άλλωστε, δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει ότι το ακροατή-
ριο στο οποίο θα απευθυνθεί όχι απλώς έχει χορτάσει από ανέξο-
δες υποσχέσεις και φρούδες ελπίδες, αλλά πλέον είναι δύσπιστο
απέναντι σε κάθε λέξη που βγαίνει από στόμα πολιτικού. Γι’ αυτό
και προτάσσεται από την κεντροδεξιά παράταξη η ανάγκη για μία
«συμφωνία αλήθειας» με τους πολίτες, επιδιώκοντας να σταλεί
ένα μήνυμα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μιλήσει για
πράγματα ανέφικτα. Το «κλειδί», πάντως, για να χαρακτηριστεί
επιτυχημένη η παρουσία του προέδρου της ΝΔ στην 81η ΔΕΘ εί-
ναι η «εμπιστοσύνη»: όχι απλώς ως λέξη, αλλά ως έννοια που
έχει απολεσθεί εδώ και καιρό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχη-
μα, να πείσει τον κόσμο –είτε είναι επιχειρηματίας είτε δημόσιος
υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή φοιτητής ή συνταξιούχος ή
άνεργος– ότι πρέπει να κάτσει και να ακούσει αυτά που έχει να
του πει. 

Μαθαίνω πως το κυβερνητικό πρόγραμμα της κεντροδεξιάς παρά-
ταξης που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πολύ φει-
δωλό σε υποσχέσεις και ότι θα προκρίνει ένα διαφορετικό μείγμα πολι-
τικής. Το τρίπτυχο α) μείωση των φορολογικών συντελεστών (ΕΝΦΙΑ
και ΦΠΑ), β) περικοπές δαπανών –αλλά όχι απολύσεις– στον δημόσιο
τομέα και γ) μεταρρυθμίσεις με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός πιο ευ-
νοϊκού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος ακούγεται αν όχι καλό, σί-
γουρα πιο κοντά στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν τη συσπείρωση στη ΝΔ να είναι σε πολύ υψηλά
επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα εξίσου μεγάλος είναι ο αριθμός των αναπο-
φάσιστων. Αυτούς τους πολίτες θέλει να πείσει ο αρχηγός της παράτα-
ξης που ίδρυσε ο Εθνάρχης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι είναι ένας
«καπετάνιος» που πρέπει να του εμπιστευτούν το καράβι την ώρα της
φουρτούνας. Προς επίρρωση των λεγομένων του, θα ζητήσει για ακόμη
μία φορά εκλογές, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι και ο
Αλέξης Τσίπρας τις σκέφτεται, καθώς η θηλιά σε οικονομία, καθημερι-
νότητα πολιτών και προσφυγικό σφίγγει επικίνδυνα. 

Αυτήν τη στιγμή η κοινωνία δείχνει να γυρίζει την πλάτη σε
έναν πρωθυπουργό που στις δύο προηγούμενες ΔΕΘ (2014 και
2015) ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη και πλέον απολογείται για
τις «αυταπάτες» του. Αυτήν τη δυσαρέσκεια, ωστόσο, δεν έχει κα-
ταφέρει ακόμη να την εισπράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυ-
τό και το διήμερο που έχουμε μπροστά μας είναι μία πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να οδηγήσει την
Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση.

www.karfitsa.gr
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440
Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονίκη

Της @karapanagiotidu

press@karfitsa.gr
Karfitsa

Να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
μίας απογοητευμένης κοινωνίας

Oι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν 
την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους 
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Γράφει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την οικονομική ζωή και την ανάπτυξη της Θεσσαλονί-
κης και της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος, γιορτάζει τα 90 χρόνια της
και τις 81 διοργανώσεις της, ένας οικονομικός και εμπορικός
θεσμός, αν και πλέον μικρότερης εμβέλειας απ’ ότι στο παρελ-
θόν. Πρέπει πια να βρεθεί μια νέα ταυτότητα για την Έκθεση,
μια που παγκοσμίως οι γενικές εκθέσεις έχουν γίνει παρελθόν,
αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να πάψει να είναι ένα πολιτικό και
οικονομικό χαρμάνι. Η πρόταση της ΔΕΘ και άλλων φορέων

της πόλης να δημιουργηθεί ένα Βαλκανικό Φόρουμ, ανεξάρτητο απ’ τη διοργάνωση της
Γενικής Έκθεσης, όπου θα συζητούνται θέματα που αφορούν την οικονομία της Θεσσα-
λονίκης, είναι μια καλή ιδέα και πρέπει να την προωθήσουμε. 

Η συζήτηση για το μέλλον και την εξέλιξη της Διεθνούς Έκθεσης οδηγεί
αναπόφευκτα και στην αντίστοιχη συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη και τις προ-
οπτικές της. Κι αυτό γιατί κάθε ετήσια Γενική Έκθεση βρίσκει την πόλη να θέτει υπόψη
της κεντρικής διοίκησης τα ίδια και τα ίδια – με μικρές παραλλαγές – ζητήματα, ενόψει
της έλευσης του εκάστοτε Πρωθυπουργού, των κυβερνητικών στελεχών και των αρχη-
γών των πολιτικών κομμάτων. 

Πού οδεύει η πόλη, λοιπόν; Η Θεσσαλονίκη έχει αναπτυξιακές προοπτικές. Αλλά
για να επιτευχθούν αυτές, χρειάζονται κάποια βασικά. Ως ο κεντρικός Δήμος της
Θεσσαλονίκης, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην διαδικασία
παραχώρησης του Λιμανιού, που θα σημάνουν την από καιρού οφειλόμενη
αναβάθμισή του. Αλλά ταυτοχρόνως περιμένουμε να υλοποιηθεί και η δέσμευση του
Πρωθυπουργού για την απόδοση του πρώτου προβλήτα στον Δήμο και στην πόλη.  Επι-
πλέον, η παλιά ιδέα για σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη μέσω του υδάτινου δρόμου Αξιός – Μοράβας – Δούναβης, αν και
φιλόδοξο, μακρόπνοο και πολυδάπανο έργο, πρέπει να προχωρήσει, σε συνδυασμό με
κυβερνητική πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί για μια διακρατική συμφωνία
προκειμένου να καθαριστεί ο ποταμός Αξιός, που θα έχει ορατά και άμεσα αποτελέσμα-
τα στα περιβαλλοντικά δεδομένα της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. 

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, την παράκτια ζώνη της πόλης, η παραχώρηση της Νέας Πα-
ραλίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανοίγει επιτέλους τη δυνατότητα για στροφή της πόλης
στη θάλασσα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωράει στη δημιουργία
Λιμενικού Γραφείου για τη διαχείριση του παράκτιου μετώπου, και εδώ εντάσσεται η
προσπάθειά μας να δημιουργηθεί,  πέρα από τη μαρίνα που προγραμματίζει ο ΟΛΘ, κα-
ταφύγιο τουριστικών σκαφών στην περιοχή του Ποσειδωνίου. Παράλληλα, προχωράει
η υπόθεση της Παράκτιας Αστικής Συγκοινωνίας, ενώ εξετάζουμε και τις δυνατότητες
για την επέκταση της Παλιάς Παραλίας  με ένα «κατάστρωμα» πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας, ιδέα που επεξεργάζεται η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Από την πλευρά μας δουλεύουμε το νέο αρχαιολογικό περίπατο της πόλης, που θα
της δώσει νέα υπεραξία. Η αρχαιολογική πλάζα του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό, με
την υπόγεια διάβαση πάνω από την βυζαντινή Εγνατία οδό και το Τετράπυλο που θα
ενώνει την πλατεία Αλκαζάρ με την πλατεία Καπνεργάτη, μαζί με το Μπεζεστένι και με
την πλατεία Αρχαίας Αγοράς, τη Ρωμαϊκή Αγορά και τον Άη Δημήτρη, σε συνδυασμό με
τον άξονα της Αριστοτέλους και τις παραδοσιακές αγορές Καπάνι και Βλάλη αλλά και με
την Αχειροποίητο και τον άξονα της Αγίας Σοφίας θα αποτελέσουν ένα νέο πόλο έλξης
και ανάπτυξης. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει το θέμα της αξιοποίησης της αγο-
ράς Μοδιάνο, ώστε να συνδεθεί με τον μεγάλο αρχαιολογικό περίπατο, σε συνδυασμό
με τα Λουλουδάδικα και το αναβαθμισμένο Γιαχουντί Χαμάμ.

Η Θεσσαλονίκη, βεβαίως, δεν είναι μόνο οι υποδομές της, αλλά και οι άνθρωποι
της, ντόπιοι και επήλυδες. Η εποχή της βαθιάς οικονομικής κρίσης απαιτεί από την Αυ-
τοδιοίκηση  να ενεργοποιηθεί με όλους τους τρόπους και τα μέσα που διαθέτει, ώστε να
διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη και άρα την κοινωνική
ειρήνη. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η αντιμετώπιση – ή
έστω η ανακούφιση – της φτώχειας, αλλά και η ενσωμάτωση των προσφύγων που δια-
βιούν σε προσωρινή βάση αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα στην πόλη και την ευρύ-
τερη περιοχή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δουλεύουμε για ένα ολοκληρωμένο δίχτυ κοινωνικής
προστασίας μέσα από δομές αλληλεγγύης και μέριμνας στη βάση συνεργειών, προ-
ωθούμε δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, όπως το
Οικοσύστημα Καινοτομίας ΟΚ Τhess, ενώ αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την κοι-
νωνική ένταξη των προσφύγων.  Ο δρόμος για μια βιώσιμη και ανθεκτική, ελκυστική,
φιλόξενη και ανοικτή Θεσσαλονίκη είναι μακρύς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήδη πορεύε-
ται σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, πρέπει και η κεντρική διοίκηση να αποκεντρώσει
τις εξουσίες της στην Αυτοδιοίκηση, αποδίδοντάς της αυτονομία και αυτοτέλεια. Μόνο
τότε οι πόλεις θα απελευθερωθούν, θα βρουν την έξοδο από την κρίση και θα
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό των πόλεων.
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Προτεραιότητά μας η 
αντιμετώπιση της φτώχειας

Άρθρο παρέμβασηστην Κarfitsa

Η "Διεθνής ετήσια εμποροπανήγυρης" στη Θεσσαλονίκη
φαίνεται πως μοιάζει με μια "μεγαλοκοπέλα" που αρ-
νείται να ενηλικιωθεί. Οι μεν στενοί συγγενείς αποφεύ-
γουν να θίξουν το θέμα και να της συστήσουν να βρει ένα
σπίτι και να ζήσει με τις δυνάμεις της τη ζωή της. Οι δε
γνωστοί και φίλοι το έχουν " τούμπανο" ότι δεν μπορεί να
συνεχίσει έτσι. Οι προύχοντες, φίλοι της οικογένειας,
χρησιμοποιούν τα ετήσια γενέθλια για να κάνουν επίσκε-
ψη και να βγάλουν λόγο. Η ΔΕΘ τα κάνει όλα και συμφέ-
ρει. Είναι άλλοθι, είναι σκηνικό, είναι και... βάρος για
τους Θεσσαλονικείς τις μέρες της λειτουργίας της. Το ερώ-
τημα είναι εάν είναι επίσης Έκθεση με ρόλο καταλυτικό,
αυτόνομο, επενδυτικό και μοντέρνο. Κατά πόσο αποδίδει
η  ΔΕΘ όταν  η εικόνα της σκιάζεται από την κεντρική πολι-
τική αντιπαράθεση σε βαθμό που ελάχιστοι να ασχολούν-
ται με τα οικονομικά και πολιτιστικά της, κατά καιρούς,
αποτελέσματα;

Συνυφασμένη με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, συνδε-
δεμένη με τις λαμπρές στιγμές της, όχι μόνο τις επιχει-
ρηματικές, το πρώτο ραδιόφωνο του Χρήστου Τσιγγιριδη
το 1926, το πρώτο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο περί-
πτερο της ΔΕΗ το 1960, η ΔΕΘ είναι αναπόσπαστο μέρος
της ζωής της πόλης. Αναπτύχθηκε μαζί με τη Θεσσαλονί-
κη, έφερε επιχειρηματικές και δραστηριότητες στην πόλη
όχι μόνο από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημαδεύ-
τηκε από τις δύσκολες  στιγμές, όπως όταν επιτάχθηκε από
τα στρατεύματα κατοχής.

Ωστόσο από την εποχή των επιτευγμάτων και των παιδι-
κών μας χρόνων που ακόμη μυρίζουν μαλλί της
γριάς έχει περάσει περισσότερο από μίσος αιώνας. Η
ΔΕΘ μέσω αξιόλογων διοικήσεων επιχείρησε με τα χρό-
νια να βρει το βηματισμό της και το νέο της ρόλο. Όμως η
χρήση της ως σκηνικό από τις πολιτικές δυνάμεις εξακο-
λουθεί να αποπνέει μια παλιομοδίτικη, πολυέξοδη και αμ-
φίβολης αποτελεσματικότητας εικόνα. Η ΔΕΘ δεν είναι
σκηνικό. Είναι διοργάνωση με αξιώσεις. Δεν είναι θέατρο
όπου ο κάθε πολιτικός φορέας παρουσιάζει την πλατφόρ-
μα του μεταφέροντας από την Αθήνα από το πολιτικό προ-
σωπικό μέχρι τους δημοσιογράφους. Η ΔΕΘ είναι πυλώ-
νας ανάπτυξης της χώρας και της ευρύτερης περιοχής και
της αξίζει μια καθαρή προσανατολισμένη εικόνα στις δρα-
στηριότητες που φιλοξενεί. 

Ως ευρωβουλευτής, προφανώς και δεν έχω κανένα λόγο
να μιλήσω για την κατεύθυνση της ΔΕΘ. Υπάρχουν ει-
δικοί και αρμόδιοι. Ως επαγγελματίας της ενημέρωσης για
22 χρόνια , έζησα  για μια πενταετία και μετά πήγα και ήρ-
θα στη ΔΕΘ τουλάχιστον 15 φορές με πρωθυπουργούς και
πολιτικούς αρχηγούς. Ως Θεσσαλονικιά ωστόσο, προτεί-
νω δημόσια στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανοίξει το δρόμο
και να δώσει στη ΔΕΘ χώρο και ρόλο. Όταν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός δεν πρόκειται άλλωστε
να μοιράσει "καθρεφτάκια " υποσχόμενος γραφείο πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη(!!!). Είναι η ώρα ο επόμενος
πρωθυπουργός να εξορθολογήσει συμβολικές δραστηριό-
τητες, δίνοντας στη ΔΕΘ την ευκαιρία να ενηλικιωθεί.

*Η Μαρία Σπυράκη είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ και του
ΕΛΚ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ

ΔΕΘ: Ώρα να
ενηλικιωθεί 

της Μαρίας 
Σπυράκη*





www.karfitsa.gr
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Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιά-
σει τη χώρα σε κατάσταση ανάπτυξης και επενδυτικού
oίστρου, όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κα-
θεστώς ύφεσης και στασιμότητας. Αυτό έχει ιδιαίτερα
αρνητική επίπτωση στην καθημερινότητά μας, γιατί
ύφεση - δηλαδή μείωση της ανάπτυξης- σημαίνει μικρό-
τερους μισθούς, μεγαλύτερη ανεργία, έλλειψη ρευστότη-
τας και «παγωμάρα» στην αγορά. 

Δεν είναι τυχαίο ότι για πολλούς μήνες η ελληνική οι-
κονομία βρίσκεται στο φάσμα του αποπληθωρι-
σμού. Οι πολίτες βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξαφα-
νίζονται από την φορολογική αφαίμαξη της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. και δεν μπορούν πλέον να καταναλώ-
νουν. Η διαρκής μείωση της κατανάλωσης φέρνει επι-
βράδυνση των επενδύσεων και μείωση των τιμών, για
να ακολουθήσει ένας φαύλος κύκλος με λιγότερα έσοδα
για το κράτος, μείωση μισθών και απολύσεις. 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα σταματήσει
αυτό το φαύλο κύκλο με όχημα την ενίσχυση του εισο-
δήματος και τη μείωση της ανεργίας. Για να μην κοροϊ-
δευόμαστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με χρήματα τους
κράτους που δεν υπάρχουν, ούτε με νέα δανεικά. Θα
πρέπει να δουλέψουμε σκληρά να διαμορφώσουμε ένα
άκρως φιλικό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα. Θα παλέψουμε δηλαδή για να
φέρουμε φρέσκο χρήμα στη χώρα, προκειμένου να λει-
τουργήσει ξανά η οικονομία. Ταυτόχρονα, θα διαμορ-
φώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε το νέο αυτό χρήμα να
φτάσει στα πορτοφόλια των πολιτών.

Φιλικό περιβάλλον για ξένες επενδύσεις σημαίνει πά-
νω από όλα άρση της αβεβαιότητας. Για πρώτη φορά
μετά από δεκαετίες, το 2015 και με τις μαγκιές του κ. Τσί-
πρα και την επιβολή των capital controls σημειώθηκε
στην Ελλάδα μείωση των νέων ξένων επενδύσεων. Το
2013 οι νέες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν καθαρά κατά
2,2 δις ευρώ. Το 2015 μειώθηκαν κατά 261 εκατομμύ-
ρια. Υπήρξε δηλαδή σε 2 χρόνια μία έλλειψη ξένου ρευ-
στού από την ελληνική αγορά άνω των 2 δις – πάνω από
4 φορές την περικοπή του ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιού-
χων.

Φιλικό περιβάλλον για τις ξένες επενδύσεις σημαίνει
επίσης σταθερό φορολογικό καθεστώς, που να τείνει
προς τη μείωση της φορολογίας. Η σταθερότητα της φο-
ρολογίας και η τάση μείωσης που είχε επιτευχθεί από
την κυβέρνηση Σαμαρά (όπως του ΦΠΑ της εστίασης),
μετατράπηκε από τους κ.κ. Τσίπρα και Καμμένο σε πρω-
τοφανή αύξηση της φορολογίας και κυρίως, διάλυση της
σταθερότητας. 

Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεσμεύε-
ται να διαμορφώσει αυτό το φιλικό περιβάλλον που
απαιτείται για τις νέες επενδύσεις, που είναι μονόδρο-
μος. Με γνώμονα την επανεκκίνηση της οικονομίας, θα
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την αύξηση των
εισοδημάτων, που με τη σειρά της θα ενισχύσει την κα-
τανάλωση. Χωρίς φρέσκο χρήμα στην ελληνική οικονο-
μία και άρα και στην τσέπη του κάθε Έλληνα, η οικονο-
μία θα παραμένει στη δίνη της ύφεσης και η κοινωνική
έκρηξη θα είναι θέμα χρόνου.  

*Ο κ. Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ

Η ενίσχυση των 
εισοδημάτων λύση

για ανάπτυξη

του Άδωνι 
Γεωργιάδη*

Όλα τα σχολεία στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη θα λειτουργήσουν σε… πρωινή
βράδια! Ο  δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καιτεζίδης επισκέφτηκε και
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος καθώς και ο ίδιος υπήρξε μαθητής του
(πριν πολλά χρόνια) και σε σύντομες δηλώσεις του μίλησε για  «…την ουσια-
στική απουσία της Πολιτείας διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης καθώς
σταμάτησαν όλα τα έργα κρατικής χρηματοδότησης για την ανέγερση νέων
σχολείων, ενώ μειώθηκαν δραματικά έως και 60% οι χρηματοδοτήσεις για τις
λειτουργικές δαπάνες». Στη συνέχεια επισκέφτηκε και το 2ο Λύκειο Πυλαίας
που είχε ποσοστό εισαγωγής … 90% στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις!

Μπράβο στους διοργα-
νωτές  -βλ. Σύλλογο των
φίλων της Νέας Παρα-
λίας- για την πρωτότυπη
διοργάνωση της υπαί-
θριας και παραθαλάσ-
σιας… πασαρέλας με κα-
λούς σκοπούς και μπρά-
βο και στο δήμαρχο
Θεσσαλονίκης που συμ-
μετείχε ως… μοντέλο!

#Παράπονα γιατί του έδωσαν… μπλε παγούρι
μαθαίνουμε πως έκανε ο "υπουργός της TV" ή

καλύτερα υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς. Κατά την
επίσκεψη του στο περίπτερο της ΕΥΑΘ στην ΔΕΘ τον
περίμενε δώρο σακούλα με οικολογικό παγούρι και
γλαστράκι. «Παγούρια μπλε;» αναφώνησε με χαμόγελο για
να λάβει την απάντηση «κε υπουργέ από πότε...
ποινικοποιήθηκε το μπλε χρώμα;». Τελικά, έφυγε
χαμογελαστός, αφού τελικά βρέθηκαν και έλαβε και...
κόκκινα παγούρια. 

#Γιλέκο και κράνος φόρεσε ο Αλέξης Τσίπρας
μπαίνοντας σε... βαγόνι του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας το

οποίο για τις ανάγκες της φετινής 81ης ΔΕΘ ήρθε στην…
Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός αφού επιθεώρησε το
εργοτάξιο στην Νέα Ελβετία υποσχέθηκε στους
Θεσσαλονικείς ότι το έργο θα ολοκληρωθεί το 2020. ΥΓ:
Φυσικά δεν είναι ο πρώτος που φωτογραφήθηκε με φόντο
τις τρύπες του μετρό και κάτι μας λέει ότι ούτε ο
τελευταίος...

#Τα προϊόντα made in Σέρρες διαφημίζει όπου σταθεί
κι όπου βρεθεί η Σερραία Μαρία Κόλλια Τσαρουχά

Πρόσφατα την είδαμε να κυκλοφορεί στην ΔΕΘ τρώγοντας
frozen yogurt και καλώντας τους επισκέπτες της Έκθεσης
να επισκεφτούν το περίπτερο της περιφέρειάς της για να
το δοκιμάσουν...

Q
Απορία: Το βράδυ του πε-
ρασμένου Σαββάτου στο
Μακεδονία Παλλάς βρέ-
θηκαν όλοι μαζί Τσίπρας,
Λεβέντης, Καμμένος και

Ιβάν Σαββίδης χωρίς να...
συζητήσουν το αποτέλε-
σμα της διαδικασίας των
τηλεοπτικών αδειών και

νέες... συμμαχίες;
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Χαμόγελα, αγκαλιές και φιλιά είχε η συνάντηση μεταξύ του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη με τον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας Ιβάν Σαββίδη,
στο πλαίσιο των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος της βασίλισ-
σας Όλγας, στη συμβολή των οδών Β. Όλγας και Β. Γεωργίου.
Μάλιστα, η τελετή καθυστέρησε να ξεκινήσει για περίπου μία
ώρα… κάτι που προκάλεσε άγχος στον κύριο Μπουτάρη, ο
οποίος έπρεπε να παραστεί σε γεύμα με τον πρωθυπουργό και
τέσσερα μέλη της κυβέρνησης (Κουρουμπλή, Φλαμπουράρη,
Κόλλια Τσαρουχά, Γεροβασίλη). Παρόλα αυτά ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κατάφερε να κερδίσει λίγο χρόνο και να πραγ-
ματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος μαζί με τον κ.
Σαββίδη, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της ρωσικής ομο-
σπονδίας, Αρκάντι Ντβορκόβιτς και τον περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

#Μια φανέλα που γράφει «TSIPRAS», την Θεσσαλονικιά MONOPOLY και το βιβλίο
του Κυριάκου Ποζρικίδη «Ιστορίες της Έκθεσης» περιελάμβανε το... πακέτο δώρων

που πήρε ο πρωθυπουργός επισκεπτόμενος την διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO. Το
επιτραπέζιο παιχνίδι μάλιστα δόθηκε κατ’ αποκλειστικότητα στον κ. Τσίπρα -και σε
κανένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος - αφού η κατασκευάστρια εταιρία δεν ήθελε να
γίνει διαρροή για το νέο επιτραπέζιο της...

#«Για τις περιφερειακές άδειες θα κλείσουμε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
τους... δημάρχους και θα τους βάλουμε για τρεις μέρες να βαράνε τη... μπίλια»

έλεγε και γελούσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς στο Γιάννη Μπουτάρη. Με
το αστείο του... δεν γέλασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αλλά η ΣΥΡΙΖΑία γραμματέας
του δημοτικού συμβουλίου, Ρία Καλφακάκου και επικεφαλής στην Εγνατία Οδό ΑΕ.

#Μετά τον Ιβάν Σαββίδη άλλος ένας Θεσσαλονικιός, πρόεδρος κι αυτός (όχι του
ΠΑΟΚ αλλά του ΕΕΘ) πήρε το κυβερνείο για να κάνει εκδήλωση! Ο λόγος για τον

πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ζορπίδη ο
οποίος το περασμένο Σάββατο πραγματοποίησε εκδήλωση στο... Παλατάκι στην
Καλαμαριά. Και κόκκινα χαλιά στρώθηκαν, πρώτο και δεύτερο και τρίτο πιάτο
σερβιρίστηκαν και το κρασί έρεε άφθονο! Επίσημη προσκεκλημένη ήταν η Έλενα
Κουντουρά, ωστόσο ένα πέρασμα το έκανε και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο
Βασίλης Λεβέντης...

#«Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλλιασε η καρδιά του», αναφώνησε ο
υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, που παρευρέθηκε στην τελετή

των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος της Βασίλισσας Όλγας. Μάλιστα για αρκετή ώρα
είχε στήσει το δικό του πηγαδάκι με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης… πιθανώς για να
κάνουν τις απαραίτητες συνεννοήσεις για το «μυστικό δείπνο» σε γνωστό restaurant
της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Να σημειώσουμε ότι το παρών στα αποκαλυπτήρια
έδωσαν επίσης ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,
(που ήταν επίσης καλεσμένος στο γεύμα), ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ.
Άνθιμος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, οι
βουλευτές της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης και Σάββας Αναστασιάδης, η
αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο
ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης και ο πρώην
περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ζητούνται συνεργάτες για Β. Ελλάδα

Άφησε τους αριθμούς και 
το έριξε στα… κρασιά  

Από… οικονομολόγος παρα-
γωγός κρασιού, παραδοσιακών
γλυκών, λικέρ και πολλών άλ-
λων προϊόντων με βάση την…
αρώνια. Ο λόγος για τον Γιώργο
Μητροπέτρο ο οποίος τα τελευ-
ταία τρία χρόνια αποφάσισε να
αφήσει τα… κομπιούτερς και
τους αριθμούς και να ριχτεί στην
καλλιέργεια της γης και την πα-
ραγωγή προϊόντων από αυτήν.
Η εταιρία του κ. Μητροπέτρου,

«Μητροπέτρος και ΣΙΑ ΕΕ Ποτοποιείο» με έδρα τον Μύτικα της Χαλκίδας είναι από
τις λίγες στη χώρα που παράγουν προϊόντα με βάση την αρώνια, την οποία επίσης
οι ίδιοι οι συντελεστές του ποτοποιείου παράγουν. 

Όπως δηλώνει ο κ. Μητροπέτρος στην KARFITSA: «Η αρώνια είναι ένα θαύ-
μα της φύσης με φαρμακευτικές ιδιότητες. Η αρώνια είναι ένας φυλλοβόλος
θάμνος ύψους τριών μέτρων που ανθίζει από τα μέσα Μαΐου και ωριμάζει
στο τέλος του καλοκαιριού. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Διεθνή Κλί-
μακα των φαρμακευτικών φυτών. Το φρούτο έχει ευεργετικές ιδιότητες κα-
τά του οξειδωτικού στρες, απομακρύνει τα βαριά μέταλλα από τον οργανι-
σμό και μειώνει τους θρόμβους στο αίμα». 

Σύμφωνα με τον… καινοτόμο επιχειρηματία το «πάντρεμα» της αρώνιας με τα
σταφύλια για την παραγωγή κρασιού έγινε από την αγάπη του στο εν λόγω φρούτο.
Σε διάστημα τριών ετών ο ίδιος άφησε στην άκρη το πτυχίο του οικονομολόγου του
ΑΠΘ και ρίχτηκε με τα… μούτρα στην παραγωγή κρασιού. Η οικογενειακή του επι-
χείρηση 140 τμ βρίσκεται στη Χαλκίδα, παράγει περίπου 3.000 φιάλες από κάθε
προϊόν ετησίως και έχει ήδη ξεκινήσει τις εξαγωγές σε Γερμανία και Αυστρία. 

Τον «αρωοίνο,» έτσι «βάφτισε» ο επιχειρηματίας το μοναδικό σε όλη τη χώρα
κρασί που παράγει μπορεί κανείς να το γευτεί στα καλύτερα εστιατόρια. Διατίθεται
σε λευκό και ερυθρό οίνο. Πρόκειται για κρασί που παράγεται από διάφορες ποικι-
λίες σταφυλιού και φυσικό χυμό αρώνιας.  Εκτός από κρασί, η «Μητροπέτρος &
ΣΙΑ ΕΕ» παράγει λικέρ αρώνιας, ροδιού, αρμπαρόριζας και Limoncello, παραδο-
σιακές μαρμελάδες με βάση την αρώνια, το πορτοκάλι, το λεμόνι και το σταφύλι και
παραδοσιακά γλυκά. 



SMS: Με ένα
τριαντάφυλλο

στο χέρι επισκέ-
φτηκε το περί-

πτερο της ΕΥΑΘ
στην ΔΕΘ ο

υπουργός υποδο-
μών Χρήστος

Σπίρτζης. Ο ίδιος
όταν τον ρώτησαν

αποκάλυψε και
ποιος ή καλύ-

τερα… ποια Θεσ-
σαλονικιά του το
έδωσε. «Μου το

χάρισε η Ρία Καλ-
φακάκου, η διευ-

θύνουσα
σύμβουλος της

εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» τον

ακούσαμε 
να λέει. 

www.karfitsa.gr

#Νέα ήθη διδάσκει ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και

υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
παραβρέθηκε σε όλες τις ομιλίες των πολιτικών
αρχηγών κατά τη διάρκεια της 81ης Διεθνούς
Έκθεσης. Σε μια από αυτές, είχε ένα σύντομο τετ α
τετ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι είπαν δεν
γνωρίζουμε, όταν όμως οι γύρω τους άρχισαν τα...
καλαμπούρια τύπου: «Απόστολε στο ΠΑΣΟΚ πρέπει
να έρθεις» οι ίδιοι γέλασαν αλλά όχι με... δάκρυα.

#Προφήτη... αποκάλεσε εαυτόν ο πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Σε

ερώτηση που του έθεσε το KARFITSA.GR κατά τη
διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης τύπου πότε θα
εφαρμόσει την προεκλογική του δέσμευση για
αλλαγή των βουλευτών του κάθε εξάμηνο
απάντησε πως... διαισθάνθηκε κάτι και γι’ αυτό
δεν το έκανε μέχρι σήμερα. «Εάν το έκανα θα
μετρούσαμε ήδη έναν βουλευτή μείον, κάποιον
κύριο Καλλιάνο» είπε χαρακτηριστικά αφήνοντας
για άλλη μια φορά αιχμές για τον άλλοτε στενό του
συνεργάτη.

#Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης

Φάμελλος για να σώσει τον «κολλητό» του στη
Βουλή, Νεκτάριο Σαντορινιό από περιττά έξοδα
ξενοδοχείων του παραχώρησε το σπίτι της μητέρας
του - Μ. Μπότσαρη στη Ν. Παραλία! Την
περασμένη βδομάδα όσο κι αν έψαχνε κανείς, δεν
έβρισκε δωμάτιο ούτε για δείγμα στη Θεσσαλονίκη
λόγω ΔΕΘ. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του
προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης,
Τέλη Θωμόπουλου στην πόλη δεν έπεφτε ούτε…
KARFITSA.

#Τις εντυπώσεις έκλεψε για άλλη μια φορά με
την εμφάνισή της η Βούλα Πατουλίδου. Η

αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και
ολυμπιονίκης στην ομιλία Τσίπρα στους
παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας φόρεσε
ένα... κατακόκκινο –της φωτιάς- φόρεμα! Να
υποθέσουμε ότι με Κυριάκο Μητσοτάκη θα
προτιμήσει κάτι σε... μπλε;
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Ο κ. Τσίπρας πριν μερικές μέρες εκφώνησε στη ΔΕΘ μια ομιλία που
έλαβε, μεν, χώρα στη Θεσσαλονίκη, όμως έμοιαζε να αναφέρεται σε
κάποια χώρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Μια χώρα της οποίας η οικο-
νομία, κατά τον κ. Τσίπρα, βελτιώνεται συνεχώς! Σίγουρα δεν θα μπο-
ρούσε να μιλάει για τη χώρα μας, η οποία ξαναβυθίστηκε στην ύφεση και
βλέπει τις επιχειρήσεις της να σπάνε κάθε ρεκόρ σε λουκέτα και τους
ανέργους της να αδυνατούν να διακρίνουν φως στην άκρη του τούνελ. 

Ο κ. Τσίπρας μίλησε επίσης για μια χώρα στην οποία μόνο το 5% των
συνταξιούχων είδε περικοπές και ο αγροτικός κόσμος στηρίχθηκε!
Αποκλείεται να αναφερόταν στην Ελλάδα, στην οποία τα μέτρα που ψή-
φισε πρόσφατα η κυβέρνηση οδήγησαν σε μειώσεις όλων των συντάξε-
ων λόγω αύξησης των εισφορών και μείωσης του αφορολόγητου ορίου.
Ενώ, παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν μειώσεις
στις επικουρικές που έφτασαν έως 40%, καθώς και κατάργηση του
ΕΚΑΣ! Όσο, δε, για την επίπτωση της κυβερνητικής πολιτικής στους
αγρότες, αυτή μεταφράστηκε σε τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στον ΟΓΑ, τετραπλασιασμό της προκαταβολής φόρου και αύξηση
του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 24% από 13%. Προφανώς, λοιπόν,
δεν θα μπορούσε, να μιλάει για τη χώρα μας ο κ. Τσίπρας όταν αναφέρ-
θηκε στο 95% συνταξιούχων που δεν βίωσαν περικοπές και σε έναν
αγροτικό κόσμο που έλαβε στήριξη!

Κι όμως, ο κ. Τσίπρας μιλούσε για την Ελλάδα. Κι όμως, είχε το θράσος
να παρουσιάσει την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησής του ως θρίαμ-
βο, την κοινωνικά άδικη πολιτική του ως φιλολαϊκή και τον κατήφορο
της χώρας μας ως διαρκή βελτίωση. Και αυτή είναι ίσως η πιο αρνητική
επίδραση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην πολιτική ζωή του τόπου.

Δεν είναι μόνο ο λαϊκισμός, η δημαγωγία και οι –πασίγνωστες, πλέ-
ον- ψεύτικες υποσχέσεις της. Είναι η απόλυτη αδιαφορία της για την
πραγματικότητα. Είναι τα ανενδοίαστα ψέματα που παρουσιάζουν το
άσπρο μαύρο, προσβάλλοντας με προκλητικό τρόπο τη νοημοσύνη των
πολιτών! Ως Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η πρώτη μάχη που καλούμαστε
να δώσουμε.

Να επαναφέρουμε την πραγματικότητα στο επίκεντρο του πολιτικού
διαλόγου. Να μιλήσουμε με στοιχεία για τις αληθινές συνθήκες της χώ-
ρας μας, όχι για αυτές που θα μας βόλευε να επικρατούν.

Έχοντας αυτό ως βάση, θα παρουσιάσουμε με ρεαλισμό και μεθοδι-
κότητα τις προτάσεις μας. Με κοστολογημένες παρεμβάσεις που θα
βασίζονται στις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Με σχεδιασμό που δεν
θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων πίσω από κλειστές πόρτες κομματικών
γραφείων αλλά θα αποτυπώνει τον διάλογο που έχουμε ανοίξει εδώ και
μήνες με την κοινωνία, μέσω της ανοιχτής πρόσκλησης σε εμπειρογνώ-
μονες, της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και των διαρκών συνομιλιών με
φορείς της κοινωνίας και της αγοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έρθει στη ΔΕΘ για να επιδοθεί σε
φθηνή αοριστολογία. Θα μιλήσει με υπευθυνότητα για την Ελλάδα του
αύριο και θα παρουσιάσει δύο πίνακες. Ο ένας θα έχει τους περιορι-
σμούς φόρων που ως Νέα Δημοκρατία προτείνουμε για να δώσουμε οξυ-
γόνο στην οικονομία και την κοινωνία ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα να
βγει από την κρίση. Ο άλλος θα αποτυπώνει, με συγκεκριμένο τρόπο,
από πού θα προέλθουν τα χρήματα ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί κά-
θε μία από τις προτάσεις αυτές. Συγκεκριμένες λύσεις, όχι μαγικές συντα-
γές. Αυτή είναι η διαφορά μας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να σπρώξει την πραγματικότητα
κάτω από το χαλί, είναι άδικος κόπος. Η πραγματικότητα έχει τον
τρόπο να έρχεται στην επιφάνεια και να τον εκδικείται, κάνοντάς του έτσι
τη σκληρότερη αντιπολίτευση. Δεν θα συμβαίνει όμως για πολύ ακόμα.
Γιατί αν υπάρχει κάτι που δίνει σήμερα ελπίδα στους Έλληνες πολίτες, εί-
ναι ότι οι μέρες αυτής της κυβέρνησης είναι μετρημένες. 

*Ο κ. Χατζηδάκης είναι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και 
Βουλευτής Β’ Αθηνών

Αντιπολίτευση από την
πραγματικότητα

του Κωστή 
Χατζηδάκη*

Q

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Α’ Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλ-
λος Μηταφίδης έχει… παρκάρει για τα καλά στο γκαράζ το βουλευ-
τικό του όχημα. Ο εκπρόσωπος του λαού κυκλοφορεί στην πόλη
με το αστικό «χτυπώντας» εισιτήριο και χωρίς να έχει συνοδεία να
τον φυλάει. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μηταφίδης επιλέγει για τις κα-
λοκαιρινές του διακοπές... camping και αντίσκηνο.



#Ούτε μια, ούτε δυο αλλά… 30 ολόκληρες ερωτήσεις δέχτηκε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

τύπου που παραχώρησε στην 81η ΔΕΘ. Εκείνο που προκαλεί
εντύπωση πάντως είναι ότι η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Όλγα
Γεροβασίλη δεν έδωσε το λόγο σε καμία τοπική εφημερίδα. Ούτε στην
ιστορικότερη εφημερίδα της χώρας ούτε στην πρώτη σε κυκλοφορία
στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή την KARFITSA. Ίσως θα φταίει το γεγονός
ότι δεν αποκαλύψαμε την ερώτηση που θέλαμε να υποβάλλουμε στον
πρωθυπουργό, όταν τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μας ρώτησαν
σχετικά!

Η ΔΕΘ είναι χαρακτηρισμένη
ως εμπορική  έκθεση (ανεξάρ-
τητα αν έχει μετατραπεί σε ετήσια
πολιτική πασαρέλα ) και είναι αυ-
τονόητο ότι τη περίοδο που λαμ-
βάνει χώρα να διεγείρει τη διάθε-
ση όλων να μιλούν για την οικο-
νομική και επιχειρηματική πραγ-
ματικότητα στη χώρα. 
Φέτος, το κύριο θέμα συζήτη-

σης είναι αν θα έρθει η Ανάπτυξη, πότε θα έρ-
θει, τις προϋποθέσεις που  χρειάζεται για να έρθει.
Τα στοιχεία που επικρατούν στο  δημόσιο διάλογο
για την Ανάπτυξη είναι οι γενικολογίες και οι αορι-
στολογίες . Αποφεύγεται να λέγεται ή αλήθεια γιατί
κάποιοι είτε δεν θέλουν να αποδεχθούν την πραγ-
ματικότητα είτε  δεν δύνανται  να  εμβαθύνουν τη
εν λόγω συζήτηση. Μπορεί όμως να συζητείται η
«Ανάπτυξη»  χωρίς να ακούγονται απόψεις για βα-
σικά θέματα που την καθορίζουν;

1. Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Ελληνικό Δημό-
σιο. Πως μπορεί να μιλά κανείς για ανάπτυξη χω-
ρίς να αναφέρετε στην απέχθεια που εκπέμπει το
ελληνικό δημόσιο προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις;
Είναι δυνατόν να εμπιστευθούν οι επιχειρήσεις
την ελληνική κεντρική εξουσία αν δεν αναλάβει
κάποιος την ευθύνη να τους ζητήσει συγνώμη για
τον τρόπο που τους αντιμετώπισαν έως σήμερα;
Γιατί να πιστέψει μια επιχειρηματική οντότητα τα
«λόγια τα μεγάλα» αν πρώτα δεν δει πραγματική με-

ταμέλεια ; Μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό
αλλά αλήθεια πως θα ήταν η Ελλάδα αν τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες και ειδικά του ’80,  η επιχει-
ρηματικότητα θεωρούνταν μέρος της κοινωνικού
συνόλου; Δεν θα υπήρχαν ακόμη επιχειρήσεις
στην Ελλάδα που θα παρήγαγαν προϊόντα που κα-
θημερινά εισάγουμε όπως μεταφορικά μέσα;    

2. Παιδεία, Έρευνα,Τεχνική Εκπαίδευση και Ει-
σακτέοι. Πως μπορεί να μιλά κανείς για ανάπτυξη
χωρίς να αναφέρετε στη καθημερινή υποβάθμιση
του εκπαιδευτικού συστήματος  και της έρευνας;
Μπορεί  να υπάρξει αναβάθμιση τους διατηρώντας
τους σημερινούς αριθμούς εισακτέων στη τριτο-
βάθμια εκπαίδευση; Πως μπορούν να χρηματοδο-
τηθούν κατάλληλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ παραμένοντας
στα ίδια επίπεδα ο αριθμός των εισακτέων ; Αποτε-
λεί «ειλικρίνεια»  όταν λέγεται ότι με επιπλέον χρή-
ματα θα λυθεί το πρόβλημα; Μπορούν οι νυν προ-
ϋπολογισμοί του ελληνικού κράτους να αντέξουν
τέτοιες δαπάνες ; Μήπως πρέπει να μιλήσουμε για
περιορισμό των εισακτέων και ενίσχυση της τεχνι-
κής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Τι χρειάζεται η
Ανάπτυξη; Αυξημένο αριθμό πτυχιούχων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη μόρφωση
ή αυξημένο αριθμό πτυχιούχων δευτεροβάθμιας
τεχνικής εκπαίδευσης με πολλαπλές γνώσεις;
Ποιά χώρα έχει αναπτυγμένη οικονομία χωρίς σο-
βαρή τεχνική εκπαίδευση; Δεν  ενισχύεται ο  λαϊκι-
σμός όταν αποφεύγουμε να λέμε ότι ο αριθμός των
εισακτέων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι από

τους υψηλότερους στο κόσμο ενώ άλλες είναι οι
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας;

3.   Φοροδιαφυγή και Έλλειψη Ενημέρωση Πολι-
τών για τις Δημόσιες Χρηματοδοτήσεις. Μπο-
ρεί να έλθει η Ανάπτυξη χωρίς περιορισμό της φο-
ροδιαφυγής; Πώς όμως να περιοριστεί η φοροδια-
φυγή όταν οι φορολογούμενοι πιστεύουν  ότι δια-
σπαθίζονται τα δημόσια έσοδα; Γιατί να μην ενημε-
ρώνει το Δημόσιο κάθε φορολογούμενο με προ-
σωπική και απευθείας ενημέρωση του που πάνε τα
χρήματα του; Γιατί να μην γνωρίζει ο κάθε φορολο-
γούμενος που πάνε τα ευρώ που καταθέτει στα δη-
μόσια ταμεία;  Η τεχνολογία το επιτρέπει , άλλα
κράτη το κάνουν . Τα εκκαθαριστικά των φορολο-
γικών δηλώσεων συνοδεύονται με ανάλυση επιμε-
ρισμού ,κατά δημόσια δραστηριότητα, των χρημά-
των που καταβάλλει μέσω των φόρων ο φορολο-
γούμενος.

Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν δεν πειστούν οι «κα-
ταβάλλοντες τον οβολό» ότι τα χρήματα τους κατευ-
θύνονται εκεί που αυτοί εκτιμούν και όχι οι «κατέ-
χοντες την εξουσία»; 

Μήπως τελικά αντί για ωραίες γενικόλογες απόψεις
όταν αναφερόμαστε στην «Ανάπτυξη»  να επικεν-
τρωνόμαστε στις «Αλήθειες»  που οι περισσότεροι
βλέπουμε αλλά δεν αναφερόμαστε γιατί δεν ταιριά-
ζουν με την «εικόνα» που θέλουν κάποιοι και ανέ-
χονται οι άλλοι;

*Ο κ. Πανοζάχος είναι οικονομολόγος

Η αποδοχή της γυμνής αλήθειας προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα της πατρίδας

του Δημήτρη 
Πανοζάχου*

Από τους ΣΥΡΙΖΑίους που βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο εντυπωσίασαν περισσότερο δυο. Ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης που ζήλε-
ψε τις... κόκκινες κάλτσες του Γιάννη Μπουτάρη και είπε να τις
φορέσει μιας και... ανηφόρισε και ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βου-
λής, Τάσος Κουράκης με το high tech και «έξυπνο» ρολόι του!

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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www.karfitsa.gr

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες
αποτελεί το σημαντικότερο επιχειρηματικό και οι-
κονομικό γεγονός  της  Ελλάδας, αλλά και της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης. Αποτελεί σημείο συνάντησης και
αναφοράς για δεκάδες οικονομικούς παράγοντες της
Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης, οι οποίοι
ενδιαφέρονται για ευκαιρίες συνεργασίας και αναζη-
τούν νέες και πρωτοποριακές επιχειρηματικές ιδέες.

Στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία όπου οι τεκτονικές
γεωπολιτικές πλάκες της  Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης και της Μέσης Ανατολής δέχονται ισχυρότατες
δονήσεις, αλλά και η παγκόσμια οικονομική κρίση
έχει πλήξει τις αγορές όλου του κόσμου, εκθέσεις σαν
της Θεσσαλονίκης συμβάλλουν στην οικονομική και
περιφερειακή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει και ιδιαίτερο
πολιτικό ενδιαφέρον επίσης, διότι από το βήμα της
οι πολιτικοί ταγοί της χώρας, τοποθετούνται για τα πο-
λιτικά δρώμενα και παρουσιάζουν τα μελλοντικά τους
σχέδια και επιδιώξεις.

Μετά την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Έκθεση της
Θεσσαλονίκης και τα ασύστολα ψεύδη που για
ακόμη μια χρονιά επανέλαβε, για τη Νέα Δημοκρα-
τία η φετινή ‘Έκθεση  αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την έκθεση για
πρώτη φορά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης
και από το βήμα της, θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές
του προγράμματός του για την έξοδο της χώρας από τα
μνημόνια και την επιστροφή της στην ομαλότητα.

Με ειλικρίνεια και σαφήνεια θα καταθέσει ένα οδικό
χάρτη για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η Νέα Δη-
μοκρατία ως κυβέρνηση, καθώς και ποιες προτεραι-
ότητες πρέπει να τεθούν, ώστε η χώρα να οδηγηθεί και
πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης.

Θα προσδιορίσει επίσης, τις αλλαγές που πρέπει να
γίνουν στο μίγμα της οικονομικής και κοινωνι-
κής πολιτικής, ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες
από την απίστευτη φοροεπιδρομή που τους έχει πλή-
ξει.  Ειδικότερα, απ’ όσο γνωρίζω, ο Πρόεδρος της Νέ-
ας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει κοστολογημένες προ-
τάσεις που θα αιτιολογούν την πρότασή του για μεί-
ωση φόρων, περικοπή δαπανών και μικρότερα πρω-
τογενή πλεονάσματα.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η σύναψη μιας συμφω-
νίας αλήθειας με την ελληνική κοινωνία και τους
Έλληνες πολίτες. Μιας συμφωνίας που θα εμπνεύσει
όλους τους Έλληνες, ώστε να στηρίξουν τη νέα δημι-
ουργική προσπάθεια που ξεκινά για την εθνική σωτη-
ρία και ανάταση της χώρας. Το προσεχές Σαββατοκύ-
ριακο, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα αφετηρία
για τη Νέα Δημοκρατία και τη πατρίδα μας.

Θέτουμε τα θεμέλια για την εθνική μας αναγέννηση.
Με αίσθημα ευθύνης, αποφασιστικότητα και τόλμη
προχωράμε μπροστά. Βάζουμε στο περιθώριο το ψέ-
μα, το λαϊκισμό, την ανευθυνότητα και την καθεστωτι-
κή λογική του ΣΥΡΙΖΑ που μας έφθασαν ένα βήμα
πριν την καταστροφή.  Αφήνουμε πίσω το μίζερο χτες
και ενωμένοι προχωράμε στο μέλλον.

*Ο κ. Πλακιωτάκης είναι τέως Πρόεδρος της ΝΔ

Θέτουμε τα θεμέλια για την
εθνική μας αναγέννηση

του Γιάννη 
Πλακιωτάκη*

Στο μπαράκι του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης κατέληξε
μετά την κεντρική της
ομιλία την περασμένη
Δευτέρα η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννη-
ματά. Το... πάρτυ, όπως
μάθαμε διοργάνωσε η
Νομαρχιακή Επιτροπή
Β’ Θεσσαλονίκης, ενώ
το παρών έδωσε πλή-
θος στελεχών και βου-
λευτών του κόμματος.
Μεταξύ αυτών οι:
Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος, Γιώργος
Αρβανιτίδης, Παύλος Χρηστίδης, Χαρά Κεφαλίδου και άλλοι.
Η κ. Γεννηματά ήταν ευτυχισμένη και το έδειχνε. Και περισσότερα από 600 άτομα
άκουσαν την ομιλία της και ο Βαγγέλης Βενιζέλος την είδε... «πρώτο τραπέζι πίστα».
Ποτό βέβαια δεν ξέρουμε εάν ήπιε αφού, οι «πράσινοι» νεολαίοι την τρέλαναν στις
selfies και η ίδια μαζί με το επιτελείο της έπρεπε να αναχωρήσουν στις 23:30 της ίδιας
ημέρας. 

#Το ένα τσιγάρο έσβηνε το άλλο άναβε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη κατά τη
διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα

το εξής περιστατικό. Μέσα σε ένα από τα γραφεία της ΔΕΘ και παρόλο που πάνω στο τραπέζι
υπήρχε ταμπελάκι που έλεγε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται, η κ. Γεροβασίλη δεν τήρησε την
απαγόρευση. Σημειώνεται πως πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης
και των ηλεκτρονικών τσιγάρων στους κλειστούς δημόσιους χώρους. 

#Ένα σύντομο τετ α τετ είχαν στο περιθώριο της ομιλίας Τσίπρα ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο δικός μας, ο πρόεδρος του ΚΘΒΕ, Άρης Στυλιανού. Δεν μας

αποκάλυψαν τι έλεγαν. Αρκέστηκαν να δηλώσουν (Τσακαλώτος και Στυλιανού) πως
γνωρίζονται από παλιά και έχουν πολύ καλές σχέσεις! 

#Στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ αλλά αφού αυτή… λήξει θα βρεθεί ο πρόεδρος της Νέας
Δεξιάς, Φαήλος Κρανιδιώτης. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και γνωστός

δικηγόρος θα έρθει στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας το απόγευμα της Κυριακής. Θα κάνει
περιοδεία στους χώρους της 81ης ΔΕΘ, όσους προλάβει δηλαδή ανοικτούς και την επομένη θα
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους της πόλης! 

“Show” έκανε για άλλη μια φορά ο σύμβουλος του
Πρωθυπουργού, Νίκος Καρανίκας. Ο βόρειος του
Μαξίμου - που θαυμάζει την Ελένη Μενεγάκη - απέ-
φευγε τα φλας των φωτογράφων, ενώ λίγο πριν
προσέλθει ο πρωθυπουργός στο «Ιωάννης Βελλι-
δης» έβαλε τον κόσμο στις θέσεις τους, αναφωνών-
τας «Ποιος μιλάει εδώ; Τώρα όλοι κάτω. Πες τους
να... κάτσουν κάτω» ενώ ταυτόχρονα έδινε οδηγίες
και στην ωραία κυρία που είχε αναλάβει να προλο-
γίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε κύριε Κα-
ρανίκα μας, ο πρωθυπουργός άργησε μια ολόκλη-
ρη ώρα και... "πιαστήκαμε" γι’ αυτό "κόβαμε βόλ-
τες" μπροστά σας... Δεν θα το ξανακάνουμε!
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#Σε λίγες ημέρες
αναμένεται να

κάνει… ντεμπούτο
στον αέρα του
διαδικτύου η
ιστοσελίδα της Νέας
Δημοκρατίας
Θεσσαλονίκης. Όπως
δήλωσε στην πρώτη
συνάντηση που είχε
με δημοσιογράφους
τη πρόεδρος της
Διοικούσας
Επιτροπής, Βίκυ
Ευταξά το νέο
«γαλάζιο» site θα
είναι καινοτόμο και
πιο σύγχρονο!
Ελπίζουμε βέβαια οι
βουλευτές και τα
στελέχη της
«γαλάζιας» τοπικής
οργάνωσης να
βάλουν πλάτη για να
ανανεώνεται με
άρθρα, προτάσεις και
πολιτικές
προσωπικές και
κομματικές! 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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SMS: Αλη-
θεύει ότι όταν

μια ημέρα
μετά την ομι-
λία Τσίπρα
στη ΔΕΘ η
Λούκα Κα-

τσέλη έφαγε
σε γνωστό

εστιατόριο της
πόλης και ο
σερβιτόρος
της υποσχέ-
θηκε «άντε
και υπουρ-

γός», ούτε το
διέψευσε,

ούτε το επιβε-
βαίωσε

απλώς γέλασε
και κούνησε

το κεφάλι της; 

Q

Εκλέγονται στην
ίδια περιφέρεια.
Είναι και οι δυο
άνθρωποι της οι-
κογένειας, της θρη-
σκείας και της οι-
κογένειας. Ο λόγος
για τους Γιάννη
Αμανατίδη και
Μάρκο Μπόλαρη
που αν και κανείς
θα περίμενε να…
σφάζονται έχουν
τις καλύτερες σχέ-
σεις. Μέχρι να προ-
κηρυχτούν εκλογές
τουλάχιστον… 

Αγωνία και άγχος για τον… ΠΑΟΚ έχει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων, Κώστας Ζουράρις που δεν έχασε την ευκαιρία και ρώτησε όπως είπε
χαρακτηριστικά τον «ειδικό, αυτόν που σίγουρα ξέρει». Σε εκδήλωση στη
Θεσσαλονίκη, ο κ. Ζουράρις συναντήθηκε με τον παλαίμαχο διεθνή ποδο-
σφαιριστή (ο οποίος αγωνιζόταν στη θέση του μέσου), πρώην πρόεδρο της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ και νυν ευρωβουλευτή Θοδωρή Ζαγοράκη και απευθείας τον
ρώτησε: «πότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα».  Ο κ. Ζαγοράκης χαμογέ-
λασε και συνέχισε την συζήτηση περί ποδοσφαίρου και… πρωτιάς με τον
βουλευτή των ΑΝΕΛ, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το πότε ο ΠΑΟΚ θα
βγει πρωταθλητής.

#Να δεις που όλα στη ζωή είναι απρόβλεπτα. Ποιος θα περίμενε πως η πρώην Νεοδημοκράτισσα και Καραμανλική
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά θα κάθονταν δίπλα από τον πρώην ΠΑΣΟΚο και αντίπαλό της στις Σέρρες Μάρκο

Μπόλαρη και θα έβγαζε αναμνηστικές φωτογραφίες χαμογελώντας; Μόνο όταν η πρώτη πήγε στους Ανεξάρτητους
Έλληνες και ο δεύτερος από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ και από τις Σέρρες στη Θεσσαλονίκη... 
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Q
«Μπορείς να
κάνεις θαύ-

ματα, με
σκληρή και

επίμονη δου-
λειά, ακόμη
και σε και-

ρούς… μνη-
μονίων»

www.karfitsa.gr

Στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα έχουμε μπρο-
στά μας δύο δρόμους:
-Ο ένας είναι να συνεχίσουμε το ίδιο μοντέλο με αναδια-
νομή της φτώχειας, της ανέχειας και της ανεργίας.
-Ο άλλος είναι να προχωρήσουμε σε τολμηρές και ρηξι-
κέλευθες αποφάσεις αλλαγής, να ακολουθήσουμε το
μοντέλο της αρμονικής σύνδεσης της κοινωνικής ευημε-
ρίας με την παραγωγή, η οποία θα βασίζεται σε υγιείς,
δημιουργικές, εξωστρεφείς δυνάμεις.

Το μέχρι σήμερα μοντέλο απέτυχε: η κρίση όχι μόνο
δεν αντιμετωπίστηκε αλλά συνεχώς βαθαίνει, οι πε-
ρισσότερες οικογένειες βλέπουν το εισόδημά τους διαρ-
κώς να φθίνει, η μετανάστευση νέων ανθρώπων και κυ-
ρίως επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης μεγαλώνει, ο
κοινωνικός ιστός διαρρηγνύεται, γίνονται οξύτερα τα
φαινόμενα στρέβλωσης στις τοπικές οικονομίας.Συνε-
πώς, η μόνη επιλογή που έχουμε είναι ο άλλος δρόμος,
ο δρόμος της παραγωγής. Η λύση στην κρίση είναι η πα-
ραγωγή και η παραγωγή είναι η λύση στην κρίση.

Για να βαδίσουμε ως χώρα και ως κοινωνία αυτόν τον
δρόμο απαιτείται, όμως, σοβαρός και υπεύθυνος σχε-
διασμός. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο, σταθερό  και
ρεαλιστικό σχέδιο μακράς πνοής, που για να αποδώσει
τα μέγιστα πρέπει να εδράζεται στους εξής πυλώνες:
- Μείωση των φορολογικών συντελεστών για να μπορεί
το Ελληνικό Δημόσιο να εισπράττει τους φόρους και να
μην συνεχιστεί το σημερινό φαινόμενο με τους ανεί-
σπρακτους φόρους να έχουν εκτοξευθεί στα 90 δις ευ-
ρώ.
-Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για όλους.
-Εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για να
αμβλυνθεί το φαινόμενο της «μαύρης εργασίας» και να
αυξηθούν τα έσοδα του συστήματος κοινωνικής ασφάλι-
σης.
-Τραπεζικό σύστημα χωρίς capital controls, που να χρη-
ματοδοτεί ουσιαστικά την παραγωγική διαδικασία.
-Ριζική και τολμηρή αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας
με ουσιαστική ενίσχυση και επέκταση της αποκέντρω-
σης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
-Επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.
-Εκλογίκευση των τιμών των παραγωγικών συντελε-
στών έτσι ώστε να δημιουργηθεί θετικό περιβάλλον πα-
ραγωγής.

Η αύξηση της παραγωγής σημαίνει αύξηση του εθνι-
κού πλούτου, η οποία με τη σειρά της δίνει τη δυνατό-
τητα τόσο για αύξηση της απασχόλησης όσο και για ου-
σιαστική και βιώσιμη παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση
του κράτους πρόνοιας. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα
τα παραπάνω είναι η πολιτική σταθερότητα ή με άλλα
λόγια να υπάρξει μια ευρύτατη συμμαχία πολιτικών δυ-
νάμεων. Μόνο σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούν να λη-
φθούν και – το κυριότερο – να υλοποιηθούν οι τολμηρές
αποφάσεις που χρειάζεται σήμερα περισσότερο από πο-
τέ άλλοτε η πατρίδα μας, Είναι καιρός, να μην πω ότι
έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά, να προχωρήσουμε
αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, Η Ελλάδα
χρειάζεται ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά και το
χρειάζεται τώρα.

*Ο κ. Αγοραστός είναι πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Απαραίτητη η
σταθερότητα

του Κώστα 
Αγοραστού*

Ο δήμαρχος με το μικρό γραφείο και τα… μεγάλα έργα

Γράφει ο karfitsas

Έκπληκτοι μένουν ξένοι διπλωμάτες αλλά και αιρε-
τοί-συνάδελφοι του δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη όταν πρωτομπαίνουν στο γραφείο
του, στο οικολογικό κτήριο του δημαρχείου με τα… φω-
τοβολταϊκά στην ταράτσα. Τα τετραγωνικά είναι λιγότε-
ρα απ’ αυτά του χώρου αναμονής των δημοτών και των
γραφείων των συνεργατών του. Κι όμως, ο ίδιος, δεν
σκέφθηκε να ζητήσει ή να σχεδιάσει κάτι άλλο, αν είναι
ο δημιουργός και του έργου αυτού, της κατασκευής νέ-
ου δημαρχείου, προκειμένου οι δημότες να μην πηγαι-
νοέρχονται στο… σπίτι που παρέλαβε ως... δημαρχείο
(πριν από πολλά χρόνια).

«Ο δικηγόρος – δήμαρχος, γέννημα θρέμμα
του τόπου - που διοικεί και εκπροσωπεί σήμερα -
πολιτεύεται με πολύ διάλογο και με ακόμη περισ-
σότερα έργα» λένε φίλοι και αντίπαλοι στα αυτοδιοι-
κητικά. Ερευνώντας το έργο του, μόνο από την αρχή
του χρόνου (2016) «πέφτεις» συνεχώς σε δράσεις με
επίκεντρο τον άνθρωπο και για το πώς θα βελτιώσει
την καθημερινότητα του. Πρόσφατα εγκαινίασε το
«Πάρκο Ειρήνης». Λίγες μέρες νωρίτερα παρέδωσε
ολοκληρωμένο το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας
(Τρίστρατο) πρόβλημα δεκαετιών ενώ το καλοκαίρι -
όσοι δεν πήγαν διακοπές - είχαν την ευκαιρία να χα-
ρούν δημοτικά γυμναστήρια, Ολυμπιακό Αθλητικό
Κέντρο, Δημοτικό κολυμβητήριο (το οποίο αναβαθμί-
στηκε ενεργειακά από το Πράσινο Ταμείο) και πολλά
άλλα… Οι δημότες χαίρονται και τα θερινά σινεμά, σε
Πανόραμα και Πυλαία, τα πάρκα -όπως το Ελαιόρεμα
200 στρεμμάτων - κι αυτό της Κυκλοφορικής Αγωγής,
δημοτικά και σχετικά φθηνά αναψυκτήρια σε όλον τον
δήμο, το χώρο περιπάτου – και υπαίθριου αμφιθεά-
τρου – «Αμαδρυάς» μέσα στο δάσος… Ακόμη έχουν να
περιμένουν, αφού βρίσκεται στην τελική ευθεία ολο-
κλήρωσης, σύγχρονο στεγασμένο δημοτικό Γυμναστή-
ριο στο Φίλυρο, σε πείσμα της λιτότητας και της γενικό-
τερης γκρίνιας και απαξίωσης της προσπάθειας και της
επίτευξης στόχων. Μάλιστα φέτος αλοκλήρωσε και το
λεύκωμα ιστορίας και μνήμης του δήμου. 

Με χρονοδιαγράμματα, μελέτες και επίβλεψη
«τρέχει» το ίδιο επίμονα καινοτομίες όπως «στάσεις

ΟΑΣΘ – βιβλιοθήκες» ενώ παραχωρεί το δημαρχείο
– και το υπερσύχρονο πολιτιστικό του κέντρο – σε
παιδιά και νέους με ιδέες και σχέδια να κατακτή-
σουν τον κόσμο (βλ διαγωνισμό ρομποτικής τεχνο-
λογίας). Ενθαρρύνει και τιμά τον τόπο του κι όσους
αγωνίζονται για τον τόπο τους. Επιβραβεύει όλες τις
ομάδες, ολυμπιακών  ή παραολυμπιακών πρωτα-
θλητών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και πολλών
άλλων ενώ στέκεται αλληλέγγυα σε ευπαθείς οικο-
νομικά ανθρώπους χωρίς να δημοσιοποιεί ενέργει-
ες και γέφυρες για νέες θέσεις εργασίας και συνερ-
γασίας. Πρόσφατα έδωσε το σύνθημα και για τα
πρώτα τρίποντα στο νέο γήπεδο μπάσκετ της Εξοχής
ενώ με το «Panorama Charity Fun Run» τους έκανε
όλους να τρέχουν για την αλληλεγγύη και τον αθλη-
τισμό σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ. Παράλληλα κά-
νει καθημερινές αυτοψίες σε έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη στην περιοχή της Πυλαίας για το αντι-
πλημμυρικό δίκτυο ομβρίων. Ήταν ο πρώτος δή-
μαρχος που κατήργησε την εξέδρα… επισήμων και
κατέβηκε μαζί με τον κόσμο στους δρόμους των πα-
ρελάσεων και της τιμής σε εθνικές επετείους. Εγκαι-
νίασε νέο κτήριο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χορτιάτη, γλυτώνοντας
κάθε χρόνο το δήμο και τους δημότες από έξοδα
αναλύσεων στο χημείο και δεκάδες χιλιάδες ευρώ!
Μάλιστα το έργο αυτό ήταν το… 50ο του και είχε
ακούσει ευχές του τύπου να τα εκατοστίσει ή ακόμη
καλύτερα να τα χιλιάσει! Mε πρωτοβουλία του εγ-
καινιάστηκε και σύνδεση Πανοράματος-Θέρμης-
ΙΚΕΑ Πυλαίας από την 1η Μαρτίου. Ο δήμος ήταν
πρωτοπόρος και στα ΚΕΠ Υγείας, εκτός Αττικής,ενώ
διαθέτει 20 εκχιονιστικά και αμέτρητους τόνους
αλάτι ώστε να μην αντιμετωπίζει αποκλεισμούς, ό,τι
καιρό κι αν κάνει… 

Με λίγα λόγια, άνοιξε το δήμο στην κοινωνία,
στη νεολαία, στον πολιτισμό, στην οικολογία και σε
μια καθημερινή ποιότητα ζωής χωρίς έξοδα με στα-
θερά βήματα, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς.  Η
Θεσσαλονίκη, αξίζει περισσότερους τέτοιους αιρε-
τούς, “με σηκωμένα τα μανίκια” και κυρίως το…
ανάστημα  και μάλιστα σε καιρούς δύσκολους, όπου
η λέξη ήττα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΠΟΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

   
 

      
      

    
     

      
  

      
     

   
     

       
  οϊρανλής στο πα

   ου κ. Μηταφίδη.
     φυπουργός Εξω-
    Θεσσαλονίκης,
   ιξε… έξω επιλέ-

   όν και τους καλε-
    α. 

     τενοί συνεργάτες
  η Τσίπρα, όπως
   τική εκπρόσωπος

   ν την ευκαιρία να
    πε να προετοιμά-

   α την συνέντευξη
   ς. Έτσι, η κ. Γερο-
     αρασκευής και το

   κέδασε με συνερ-
     Μακεδονία Παλ-

    έποντας τον Θερ-
    βότκα λεμονάδα!



Στο άκουσμα των σαλιγκαριών το μυαλό κά-
νει αυτόματο συνειρμό με την Κρήτη, δικαιολο-
γημένα καθώς το νησί φημίζεται για το εκλεκτό
του έδεσμα τους λεγόμενους «χοχλιούς». Σε μια
περιοχή του Ρεθύμνου  τα τελευταία 12 χρόνια η
εταιρεία Escargot de Crete έχει δημιουργήσει ει-
δικές διαμορφωμένες εγκαταστάσεις και παρά-
γει σαλιγκάρια τα όποια είναι περιζήτητα παγκο-
σμίως.

Ο Χαράλαμπος Κιάγιας είναι φυσικός, διδά-
κτωρ πανεπιστημίου Κρήτης στην  ιατρική και
ιδιοκτήτης της εταιρείας και έχει καταφέρει να
ταξιδέψει  τους  χοχλιούς της Κρήτης στο πιάτο
18 και πλέον χωρών, μεταξύ άλλων στην Γαλ-
λία, στην Αυστρία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στο
Μπαχρέιν και να τα «τοποθετήσει» στα ράφια
των καλύτερων καταστημάτων στον κόσμο.

Κάθε προϊόν που παράγει η εταιρεία είναι
συνυφασμένο με την καινοτομία, όπως είπε στο
Karfitsa.gr o κ.Κιάγιας: «Δεν βγάζουμε ένα
προϊόν στην αγορά αν δεν είναι παγκόσμια
καινοτομία. Παγκοσμίως εμείς τυποποι-

ήσαμε για πρώτη φορά τα φιλέτα των σαλιγ-
καριών σε ελαιόλαδο, την πιο διάσημη συν-
ταγή του τόπου μου του μπουμπουριστούς
χοχλιούς με ξύδι και δενδρολίβανο, τα φι-
λέτα σαλιγκαριών σε αφέψημα με φασκόμη-
λου και όχι σε άλμη, όπως το έχουν οι ξένες
βιομηχανίες και μάλιστα δεν έχει καθόλου
αλάτι που σε κάποιες δίαιτες επιβάλλεται
αυτό, και μια καλλυντική κρέμα που την
ίδια στιγμή είναι και απίστευτα θεραπευτι-
κή».

Το έδαφος της Κρήτης καθιστά την παραγω-
γή σαλιγκαριών άκρως ενδεδειγμένη διότι όπως
εξήγησε ο κ. Κιάγιας: «υπάρχει πολύ χαμηλή
θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ημέρας με
νύχτας αλλά και χειμώνα με καλοκαιριού. Η
ιδιομορφία του κλίματος ωφελεί και βοη-
θάει στην παραγωγή σαλιγκαριών 12 μήνες
τον χρόνο εν αντίθεση με άλλες χώρες του
εξωτερικού που δεν είναι ούτε έξι μήνες».

Μάλιστα, μια από τις πρόσφατες καινοτομίες
της εταιρείας είναι η κρέμα προσώπου «Πανά-
κεια 3». Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Κιάγιας: «η
κρέμα σε μερικές δερματικές παθήσεις έχει
σώσει κόσμο, όπως σε περιπτώσεις ακμής».
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Το ΕΛΚ συνεδρίασε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με «οικοδεσπότη» Τζιτζικώστα 
Του Βαγγέλη Στολάκη 

Με την αποδοχή των θέσεων του Απόστολου Τζιτζικώστα για το
προσφυγικό από τα 80 μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην
Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ ολοκληρώθηκε η σχετική συνε-
δρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη. 

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. Michael
Shneider, σημείωσε ότι η κρίση του προσφυγικού ζητήματος δεν ξεκί-
νησε πέρσι για την Ελλάδα. Αποτελεί ζήτημα χρόνων, το οποίο πλέον
έχει επιπτώσεις και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες
υποδοχής και εγκατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών.
«Βασικός στόχος της σημερινής συνεδρίασης του Ε.Λ.Κ. είναι να εξευ-
ρεθούν εξειδικευμένες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βοηθη-
θούν οι τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ροές
προσφύγων». Όπως επισήμανε, «η κρίση του προσφυγικού έχει
λάβει άνευ προηγουμένου διαστάσεις για την Ευρώπη. Ως εκ
τούτου, καλούμαστε να δώσουμε κοινές ευρωπαϊκές απαντή-
σεις και λύσεις. Αν δεν υπήρχε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση,
θα έπρεπε να την εφεύρουμε», κατέληξε ο κ. Shneider.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
και «οικοδεσπότης» της διοργάνωσης Απόστολος Τζιτζικώστας στην
τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε δυο άξονες για την αντιμετώπιση του
ζητήματος. Ο πρώτος αφορά σε μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολι-
τική που εφαρμόζεται, όπως τόνισε, ομαλά. Ο δεύτερος άξονας αφορά
στη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο σχεδια-
σμό και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
«Καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει το βάρος. Κι όμως, αυ-
τή τη στιγμή, όχι μια ολόκληρη χώρα, αλλά μία Περιφέρεια μόνη της
και συγκεκριμένα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σηκώνει δυ-
σανάλογο βάρος από αυτό που η ίδια αντέχει. Αυτή τη στιγμή, υπάρ-
χουν ολόκληρες χώρες στην Ευρώπη, που έχουν υποδεχτεί και φιλο-
ξενούν λιγότερους πρόσφυγες και μετανάστες από όσους φιλοξενεί
μόνη της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση μά-
λιστα, που δεν λειτουργήσει σωστά η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Τουρκίας, αλλά και στην περίπτωση που επικρατήσουν φωνές, που

υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να καταργηθεί η εξαίρεση της Ελλάδας
από της διαδικασίες της συνθήκης του Δουβλίνου και άρα να επανα-
προωθούνται εδώ, πρόσφυγες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τότε,
πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα πράγματα θα είναι πλέον μη διαχειρίσι-
μα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στους κατοίκους των
νησιών του Αιγαίου και των ακριτικών περιοχών της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, που συνέβαλαν με υψηλό αίσθημα ανθρωπισμού, ευθύνης
και ηρωισμού στη διάσωση, υποδοχή και φιλοξενία των προσφύγων
και ζήτησε την αναγνώριση της άδολης και πολύτιμης συνεισφοράς
τους από την ΕΕ. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είπε ότι
από τη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουν να δρομολογούνται νέες εξελί-
ξεις στο προσφυγικό ζήτημα, στην κατεύθυνση της συνεργασίας και
της κοινής δράσης όλων των κρατών – μελών. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας
πρωτοφανούς κρίσης», είπε και ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2014 είχαν
εισέλθει στη χώρα 45.οοο πρόσφυγες και το 2015 έφτασαν στους
900.000. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι «αυτές που δοκιμάστηκαν
περισσότερο ήταν οι τοπικές κοινωνίες στα σημεία εισόδου της
χώρας, ως συνέπεια της όξυνσης του φαινομένου της αθρόας
εισόδου προσφύγων». Αυτές οι τοπικές κοινωνίες, είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, παρείχαν φιλοξενία και υποδομές και είχαν σημαντικές επι-
πτώσεις στα εισοδήματά τους. «Πρόκειται για ανεπανόρθωτη ζη-
μιά την οποία υφίστανται οι συμπολίτες μας επί δυο χρόνια»,
τόνισε.

Τα σαλιγκάρια της Κρήτης που 
ταξιδεύον σε όλο τον κόσμο

Μια εταιρεία που παράγει
χοχλιούς και καινοτομεί

παγκοσμίως

Τι θα πει ο Μητσοτάκης; 
Τον οδικό χάρτη της ΝΔ για την έξοδο της χώ-
ρας από την κρίση αναμένεται να παρουσιάσει
σήμερα στους παραγωγικούς φορείς της Βόρει-
ας Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρί-
σκεται από χτες στην πόλη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει λόγο για
την ανάγκη μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής
που θα οδηγήσει σε αλλαγή πολιτικής. Αυτό
σημαίνει, όπως θα εξηγήσει ο πρόεδρος της
ΝΔ πως οι εκλογές πρέπει να γίνουν το ταχύτε-
ρο δυνατό, και να σφραγιστούν από τη στήριξη
του λαού στο ρεύμα των μεταρρυθμίσεων που
έχει ανάγκη η χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανα-
φερθεί επίσης στη συμφωνία αλήθειας με το
λαό.  Το «καλάθι» του περιλαμβάνει μείωση της
φορολογίας και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, ο κ. Μη-
τσοτάκης  θα απευθύνει κάλεσμα ενότητας στις
δημιουργικές δυνάμεις του τόπου για την προ-
άσπιση της Δημοκρατίας και την προώθηση
των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα.
Στο μεταξύ χτες ο πρόεδρος της ΝΔ πραγματο-
ποίησε σειρά επαφών στην Θεσσαλονίκη. Συ-
ναντήθηκε με τον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος
μεταξύ άλλων του είπε πως τον στηρίζει γιατί
είναι ο «καλύτερος», επισκέφτηκε τα γραφεία
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, είδε τον Μητροπολίτη Άνθιμο
για να λάβει την… ευλογία του και επισκέφθη-
κε τις εγκαταστάσεις της MLS. 
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Η ανακοίνωση της δημοτικής
αρχής Ωραιοκάστρου

Με αφορμή τον σά-
λο που έχει ξεσπάσει τις
τελευταίες ημέρες ανα-
φορικά με την εκπαί-
δευση των παιδιών των
προσφύγων- μετανα-
στών, που φιλοξενούν-
ται στα hot spots του
Ωραιοκάστρου (EXEL-
KA και ALEXIL) πρέπει

να αποσαφηνίσουμε την πραγματικότητα:
1) Από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το

πρόβλημα εγκατάστασης προσφύγων- μετανα-
στών στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπού-
λου στα Διαβατά, ο δήμαρχος Αστέριος Γαβό-
τσης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου απαι-
τώντας:

α) Συνθήκες υγιεινής διαβίωσης,
β) Προοπτική εκπαίδευσης των παιδιών

των προσφύγων,
γ) Χώρους λατρείας αλλά και πιθανή ταφή

του μουσουλμανικού πληθυσμού,
2) Σε όλες τις ευκαιρίες, έντονο και πάγιο αί-

τημα μας ήταν η ισομερής και αναλογική κατα-
νομή του προσφυγικού πληθυσμού σε όλους
τους δήμους της Θεσσαλονίκης.

3) Αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία συνεν-
νόηση έγιναν οι εκμισθώσεις των δύο ιδιωτι-
κών χώρων (EXELKA και ALEXIL) προκειμέ-
νου να στεγασθούν τα αντίσκηνα όπου διαβιούν
σήμερα οι πρόσφυγες κάτω από άθλιες συνθή-
κες, όπως ομολογεί σε δηλώσεις του σε μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης, ο καθηγητής πανεπιστημίου
και αντιπρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αλ. Μπένος
στις 25 Ιουλίου 2016.

4) Το ΚΕΕΛΠΝΟ, μετά από αυτοψία που
διενήργησαν συνεργεία του σε 16 κέντρα φιλο-
ξενίας προσφύγων από τις 4-8 Ιουλίου 2016
κατέληξε σε σειρά συμπερασμάτων. Σε αυτά το-
νίζεται ότι η συνολική εικόνα των κέντρων φιλο-
ξενίας από την οπτική της δημόσιας υγείας είναι
ιδιαίτερα ανησυχητική και η επιλογή της χωρο-
θέτησης έγινε χωρίς να ζητηθεί ούτε η άλλη γνώ-
μη των υγειονομικών υπηρεσιών.

5) Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στις 6 Σε-
πτεμβρίου 2016 ο εκπρόσωπος του υπουργού,
Γ. Μουζάλα, Ιωσήφ Αλεξανδρίδης ανήγγειλε
μεταξύ άλλων το κλείσιμο του κέντρου φιλοξε-
νίας EXELKA στη συμμαχική οδό έως τα Χρι-
στούγεννα του 2016 και του κέντρου φιλοξενίας
ALEXIL ως το Πάσχα του 2017. Άρα προς τι αυ-
τή η σπουδή του υπουργείου για τόσο μικρό
χρονικό διάστημα;

6) Ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο το
υπουργείο Παιδείας συνέστησε επιτροπές στε-
λεχωμένες με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς οι
οποίοι προχώρησαν σε μελέτη του προβλήμα-
τος και στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσε-

ων. Οι επιτροπές αυτές λοιπόν κατέληξαν στο
συμπέρασμα μεταξύ άλλων ότι απαιτείται να
προετοιμαστούν οι τοπικές κοινωνίες στις περι-
πτώσεις που κάποια προσφυγόπουλα πρόκειται
να κάνουν μάθημα στα σχολεία της περιοχής
τους. Τι είχαμε από την υιοθέτηση αυτών των
συμπερασμάτων; Τη δήλωση του υπουργού
Παιδείας, Ν. Φίλη ο οποίος σε δηλώσεις του στις
13 Σεπτεμβρίου 2016 είπε χαρακτηριστικά:
«δεν τίθεται υπό την κρίση των τοπικών κοινω-
νιών ή των σχολικών συμβουλίων αν τα παιδιά
θα πάνε στο σχολείο το απόγευμα».

7) Αποσαφηνίζουμε με τον πιο κατηγορημα-
τικό τρόπο την άποψή μας για την εκπαίδευση
των προσφυγόπουλων: Είναι αδήριτη ανάγκη
τα παιδιά των προσφύγων να ενταχθούν στη μα-
θησιακή διαδικασία και εύλογα το υπουργείο
Παιδείας θέλει να δημιουργήσει ξεχωριστές
απογευματινές τάξεις, αφού όλα σχεδόν τα παι-
διά δεν γνωρίζουν ελληνικά. Οπωσδήποτε δεν
εναντιωνόμαστε στο στόχο του υπουργείου. Αν-
τιδρούμε όμως στον εξουσιαστικό και αυθαίρετο
τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να εντάξει στη
μαθησιακή διαδικασία αυτά τα παιδιά. Αυτός ο
τρόπος έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία φο-
βικού συνδρόμου και την αποσπασματική αντί-
δραση μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας. Για
αυτό επιβάλλεται η άμεση επίσκεψη κυβερνητι-
κών στελεχών στις περιοχές που αντιμετωπί-
ζουν τέτοιου είδους προβλήματα ώστε να ενημε-
ρώσουν τις τοπικές κοινωνίες στην προοπτική
επίτευξης της απαραίτητης συναίνεσης.

8) Το Ωραιόκαστρο υπέστη το τελευταίο
τριήμερο ένα ιδιαίτερο bullying από τα ΜΜΕ με
περίσσια ευκολία. Θα πρέπει να γίνουν γνωστά
όμως στο πανελλήνιο κάποια γεγονότα ώστε
όλοι να μπορέσουν να διαμορφώσουν άποψη:

α) Το Ωραιόκαστρο ήταν ένα μικρό χωριό
που ιδρύθηκε από Πόντιους πρόσφυγες μετά το
1924 και ήδη είναι μια μικρή σύγχρονη πόλη.
Το DNA των κατοίκων του είναι διαποτισμένο
με τις εμπειρίες και τις ζοφερές αναμνήσεις του
ξεριζωμού των Ποντίων από τις προγονικές
εστίες. Άρα, μόνο ως ξενοφοβικό και ρατσιστικό
δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται.

β) Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκαν στις
εγκαταστάσεις της ΜΚΟ «Άρσις» 1109 παιδιά
και έφηβοι που φοίτησαν και φοιτούν σε δημό-
σια σχολεία του Ωραιοκάστρου και τα οποία έρ-
χονται σε καθημερινή επαφή με την κοινωνία
της πόλης και ουδέποτε δημιουργήθηκε το πα-
ραμικρό πρόβλημα.

γ) Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του
στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου ως κέντρου
φιλοξενίας προσφύγων, πρώτος ο δήμος μας
συνέδραμε με παραχώρηση προσωπικού και
οχημάτων για την καθαριότητα του χώρου ενώ
παράλληλα συγκέντρωσε τόνους τροφίμων και
είδη ρουχισμού για τους πρόσφυγες τόσο του
συγκεκριμένου χώρου, όσο και του χώρου συγ-
κέντρωσης ρουχισμού στο λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης.

9) Η εκπαίδευση αποβλέπει στην πλήρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου ενι-
σχύοντας το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και την θεμελιώδης ελευθερία. Αυτό
ισχύει τόσο για τα ελληνόπουλα, όσο και για τα
προσφυγόπουλα. Όμως θα πρέπει να τηρούνται
οι κανόνες. Έτσι:

Τι απαντά στις 
καταγγελίες ο δήμαρχος,

Αστέριος Γαβότσης

Νομίζω ήταν 1987, όταν γνώρισα τον Αλέξη Μινωτή. Ήταν σε μια διάλε-
ξή του, για τον Οιδίποδα επί Κολωνώ. Είναι λίγο πολύ γνωστή η τραγω-
δία αυτή: Ο Οιδίπους, ο τυφλός και εξόριστος πρώην βασιλιάς της Θήβας,
φτάνει μετά από περιπλάνηση στον Αθηναϊκό δήμο του Ίππιου Κολωνού,
οδηγούμενος από την κόρη του Αντιγόνη. Κάθεται σ' ένα βράχο μέσα στο ιε-
ρό άλσος των Ευμενίδων και ανακαλύπτεται από κάποιο κάτοικο, που τον
διώχνει. Ο Οιδίπους αρνείται να φύγει επικαλούμενος χρησμό, σύμφωνα
με τον οποίο το μέρος αυτό θα είναι ο τόπος της τελικής του ανάπαυσης. Στο
μεταξύ έρχεται εκεί και η άλλη κόρη του Οιδίποδα, η Ισμήνη. Ο Κολωνιάτης
συγκεντρώνει τους γέροντες του τόπου. Αυτοί λυπούνται τον αδύναμο γέ-
ροντα και την κόρη του, αλλά, μόλις πληροφορούνται το όνομά του, τρομο-
κρατούνται και τον διατάζουν να φύγει. Ο Οιδίπους επικαλείται την Αθηναϊ-
κή φιλοξενία και ζητά να συναντήσει τον βασιλιά της πόλης. Ο Θησέας φτά-
νει και ο Οιδίπους του ζητά προστασία όσο ζει και ταφή, όταν πεθάνει. Ο Θη-
σέας του τα υπόσχεται. Έρχεται ο Κρέων και μετά την αποτυχία του να πείσει
τον Οιδίποδα να τον ακολουθήσει στη Θήβα, απαγάγει τις κόρες του και εί-
ναι έτοιμος να πιάσει και τον Οιδίποδα. Τη στιγμή εκείνη επεμβαίνει ο Θη-
σέας, κατακρίνει τις πράξεις του Κρέοντα και τον αναγκάζει να τον οδηγήσει
στις κοπέλες. Πραγματικά σε λίγο επιστρέφει φέρνοντας μαζί του την Αντιγό-
νη και την Ισμήνη. Στην Αθήνα φτάνει ως ικέτης ο γιος του Οιδίποδα, Πολυ-
νείκης, και επιθυμεί να δει τον πατέρα του και να του ζητήσει την βοήθειά
του. Ο Οιδίπους αρνείται και τον διώχνει ρίχνοντάς του φοβερή κατάρα. Τό-
τε ακούγεται κεραυνός και ο Οιδίπους καταλαβαίνει πως το τέλος του πλη-
σιάζει. Ξεκινά για εκεί όπου θα συναντήσει τον θάνατο, ακολουθούμενος
από τον Θησέα και τις κόρες του. Αποχαιρετά τα παιδιά του και προχωρά μα-
ζί με τον Θησέα, που είναι ο μόνος που πρέπει να ξέρει τον τόπο ταφής του.
Οι κόρες του θρηνούν τον χαμό του πατέρα τους, αλλά ο βασιλιάς της Αθή-
νας τους υπόσχεται κάθε φροντίδα για το μέλλον.

Κάπως έτσι αποδιοπομπαία είναι και η χώρα μας μακριά, από κάθε κα-
νονικότητα χωρίς την φωτεινότητα, που της δίνουν οι πνευματικοί της
άνθρωποι. Άλλωστε μια σιωπή καλύπτει τον πνευματικό και καλλιτεχνικό
κόσμο της Πατρίδας μας. Μια "συμφωνία σιωπής". Κι αναρωτιέμαι, αν
πραγματικά δεν βλέπουν, που οδηγούμαστε. 

Δεν καταλαβαίνουν την καθεστωτική αντίληψη που δίνουν απ' άκρη σ'
όλη την χώρα; Δεν ήταν κάποτε έτσι οι πνευματικοί άνθρωποι της πατρί-
δος μας. Όχι. Είχαν άλλη στόφα. Ύψωσαν ανάστημα σε δύσκολες στιγμές
του τόπου. Δεν εσιώπησαν με τέτοιο εκκωφαντικό τρόπο. Δεν άφηναν την
Ελλάδα να χαθεί. Σήμερα και όσο θα παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ
στην εξουσία η Ελλάδα τυφλωμένη θα ψάχνει που ν' αφήσει την τελευταία
της πνοή. Σαν τον Οιδίποδα. Αλλά χωρίς τα παιδιά της. Μόνη και έρημη.
Γιατί δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά, όταν  οι πνευματικοί άνθρωποι δεν
υπηρετούν  τον σκοπό της διαφύλαξης της πολιτείας με το προτρεπτικό και
ανατρεπτικό τους λόγο. Με την πνευματική τους τέχνη, οδηγό. Αυτός είναι ο
λόγος που θυμήθηκα τον Αλέξη Μινωτή, αυτές τις μέρες. Θυμήθηκα το πά-
θος του λόγου του και την δυναμική της τέχνη του. Τον θυμάμαι στο μικρό λι-
τό του σπίτι, στην οδό Λυκείου, δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο να πίνουμε
τσάι και να μου εξηγεί πως, η δόξα είναι συνώνυμο της τιμής και γιατί η σιω-
πή πολλές φορές είναι συνενοχή κι όχι χρυσός, εξηγώντας μου, που οι Έλ-
ληνες υστερούν. «Λείπει στις μέρες μας το πάθος για την ζωή, για τον έρωτα
και την Αλήθεια. Πως θα δόξασθείς αν δεν πολεμήσεις; Αλλιώς ήσυχα θα
φύγεις αλλά άτολμος και μικρός», μου είπε. Ήπιε μια γουλιά από το τσάι του
και με κοίταξε στα μάτια. Εγώ με δέος αφοσιώθηκα στην τεράστια φωτογρα-
φία της Κατίνας Παξινού. Είχα τόσο τρακ, που δεν ήξερα που να κοιτάξω:
τον ζωντανό θρύλο της υποκριτικής τέχνης ή τον μύθο αυτής; Με συνέφερε
κάπως  η ερώτηση του : «Τι λες παιδί μου, εσύ;». 

Νομίζω δάσκαλε, πως το είπε πολύ καθαρά ο Όμηρος: "«Αν πας στο Ίλιον θα δο-
ξαστείς, μα θα πεθάνεις. Αν μείνεις σπίτι σου θα μακροημερεύσεις, αλλά θα
ξεχαστείς». Αυτή την Ελλάδα καρτερούμε ν’ αναστήσωμε. Με πνευματικότη-
τα και δύναμη. Φωτεινή και ελπιδοφόρα. Αυτή που μας κράτησε με πίστη,
αιώνες. Με τα γράμματα, τις τέχνες, το εμπόριο τη ναυτοσύνη. Με το επιχει-
ρείν και την αγροτική της βιοπάλη. Με τα εργατικά χέρια ανδρών και γυναι-
κών. Την Ελλάδα, που δεν θα χάσουμε σε πείσμα των νεόκοπων επαναστα-
τών. Σε αυτή την Ελλάδα προσκυνάμε και αναβαπτιζόμεθα. Στην Ελλάδα της
Τιμής, της Δόξας και της αλήθειας.

* Η Βασιλική (Βίκη) Νάκου είναι Αναπληρώτρια Γραμματέας Σχέσεων Κοινω-
νίας - Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Μέλος Της Πολιτικής Πολιτικής Επι-
τροπής & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας
«Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Για ποια Ελλάδα μιλάμε, πια;

της Βίκης 
Νάκου*
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α) Ζητούμε να υπάρξει έγγραφη διαβεβαίωση ότι τα προσφυγόπουλα έχουν υποβλη-
θεί σε όλους τους απαραίτητους εμβολιασμούς. Μετά δε την έκφραση αντίθετων απόψεων
αφενός εκ μέρους της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» - που διά στόματος του προέδρου της Νι-
κήτα Κανάκη διαβεβαίωσε ότι τα προσφυγόπουλα είναι εμβολιασμένα και υγιή και αφετέ-
ρου του αντιπροέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ καθηγητή Ιατρικής, Αλέξη Μπένου ότι το Ωραιόκα-
στρο δεν ήταν μέσα στον σχεδιασμό και ως εκ τούτου τα προσφυγόπουλα δεν έχουν εμβο-
λιαστεί, απαράβατη απαίτησή μας είναι ότι η έγγραφη διαβεβαίωση για την πραγματοποί-
ηση των απαραίτητων εμβολιασμών θα δίδεται μόνο από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ήδη ο γ.γ. του
υπουργείου Παιδείας, Γ. Παντής έκανε δεκτό το αίτημα αυτό με δηλώσεις του σε ραδιοφω-
νικό σταθμό της πόλης μας στις 14 Σεπτεμβρίου 2016.

β) Επειδή σε όλα τα σχολεία του δήμου μας λειτουργεί ο θεσμός του ολοήμερου σχο-
λείου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε λειτουργία έως τις 16.30 το απόγευμα και επειδή
ο προγραμματισμός του υπουργείου για τα προσφυγόπουλα προβλέπει την απασχόλησή
τους στις σχολικές μονάδες από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, ζητούμε την εξαί-
ρεση όλων των δημοτικών σχολείων του δήμου μας. Στην ίδια προαναφερθείσα συνέν-
τευξή του ο γ.γ. ομολογεί ότι ίσως χρησιμοποιηθούν τάξεις γυμνασίου και λυκείου και όχι
δημοτικά.

γ) Ζητήσαμε την ισομερή και αναλογική κατανομή όλων των προσφυγόπουλων σε
όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης. Ήδη με σημερινές του δηλώσεις ο υπουργός Εσω-
τερικών, Π. Κουρουμπλής σημειώνει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το πρόβλημα με την
εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων να κατανεμηθεί σε όλους τους δήμους, οπότε το
πρόβλημα θα γίνει πολύ μικρό.

Πιο πανηγυρική δικαίωση του… που ανέπτυξε ο δήμος μας στο θέμα της εκ-
παίδευσης των παιδιών των προσφύγων δεν μπορούσαμε να περιμένουμε.

10) Τελειώνοντας, πριν βιαστεί ο οποιοσδήποτε να καταδικάσει την τοπική κοινωνία,
τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τη δημοτική αρχή, διαβεβαιώνουμε προς κά-
θε κατεύθυνση:

α) Πάγια θέση μας είναι η στήριξη των προσφύγων και η παροχή κάθε δυνατής βοή-
θειας από εμάς.

β) Εμφορούμαστε από ανθρωπιστικές ιδέες αλληλεγγύης και στήριξής τους.
γ) Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην εκπαίδευση των παιδιών, κάτι που είναι αναφαί-

ρετο δικαίωμά τους.
Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι πρωτοφανείς και

δυστυχώς δεν έχει προϋπάρξει ανάλογη προετοιμασία από την Πολιτεία.
Εμείς τείνουμε χείρα βοήθειας και συνεργασίας. Περιμένουμε ανάλογη κίνη-

ση από την Πολιτεία στη διάθεση της οποίας τιθέμαστε αναμένοντας συνάντηση
για την εξειδίκευση των όρων της συνεργασίας μας.



Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε 
στο… «ΜΑΪΑΜΙ» 

του Βαγγέλη Στολάκη 

Τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ και η ομιλία του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ήταν στην… μέ-
ση! Και πολυτελή αυτοκίνητα έκαναν την εμφά-
νισή τους στα ολόλευκα σκαλιά του συνεδρια-
κού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και… έξοδοι
σε κουτουκάκια αλλά και… πανάκριβα εστιατό-
ρια στην πόλη πραγματοποιήθηκαν και σε «in»
στέκια της παραλιακής βρέθηκαν τα κυβερνητι-
κά στελέχη. 

Ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε να… «τραπε-
ζώσει» τον Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Γιάν-
νη Μπουτάρη στο εστιατόριο από το οποίο έχει
περάσει όλη η… μεταπολίτευση. Ο λόγος για το
«Μαϊάμι» στην περιοχή της Καλαμαριάς.  Στον
Αλέξη Τσίπρα, γνώρισε το «Μαϊάμι» ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος τον
Οκτώβρη του 2015, όταν οι δυο άνδρες γευμά-
τισαν εκεί. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η Όλγα
Γεροβασίλη, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, η Μαρία Κόλλια Τσαρου-
χά, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος και οι
συνεργάτες των κκ. Τζιτζικώστα και Μπουτάρη. 

Το μενού περιελάμβανε: σαλάτες, ψητό χτα-
ποδάκι και ψητό καλαμάρι συνοδεία λαχανι-
κών, συναγρίδες, μπαρμπούνια και φαγκρί. Η
παρέα ήπιε «Σαμαρόπετρα» κυρ Γιάννη, για να
τιμήσει το δήμαρχο Θεσσαλονίκης και το επι-

δόρπιο ήταν σοκολατόπιτα, πορτοκαλόπιτα και
ροδάκινο. Πιάτα με ψάρια στο τραπέζι δεν έφτα-
σαν ποτέ, αφού περνούσε ένας σερβιτόρος και
συμπλήρωνε συνεχώς τα πιάτα των κυβερνητι-
κών πελατών. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε
χαμογελαστός και ευδιάθετος. Χαιρέτισε τους
δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο χώρο και
κάθισε στη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες
απαίτηση του ιδίου προς τους ιδιοκτήτες του
εστιατορίου ήταν να μην αποκλείσουν την είσο-
δο σε άλλους πελάτες. Το λογαριασμό πλήρωσε
με κάρτα συνεργάτης του πρωθυπουργού. 

Φεύγοντας, γύρω στις 17:00, ο κ. Τσίπρας
δεν αρνήθηκε να βγει μια φωτογραφία με τους
ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους του «Μαϊάμι»,
ενώ όπως μάθαμε ο Αλέκος Φλαμπουράρης
μπήκε στην κουζίνα και συνεχάρη τον μάγειρα
για το φαγητό που τους ετοίμασε! 

Τι συζήτησαν;
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, Τσίπρας,

Τζιτζικώστας και Μπουτάρης μαζί με τους λοι-
πούς κυβερνητικούς παράγοντες και τους συ-
νεργάτες του δημάρχου και του Περιφερειάρχη
συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν
τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο
Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο προ-
σφυγικό αλλά και στην παραμονή της βάσης
των Καναντέρ στη Θεσσαλονίκης. Στο… τραπέζι
τέθηκε επίσης το ζήτημα της παραχώρησης της
πρώτης προβλήτας αλλά και η καλύτερη συνερ-

Σεμνά και… ταπεινά ήταν κάποτε το μήνυμα που έστειλε σε στελέχη της κυ-
βέρνησής του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, για «λιτό βίο»
έκανε λόγο πριν ένα περίπου χρόνο ο πρώην «τσάρος» της ελληνικής οικο-
νομίας Γιάνης Βαρουφάκης. Το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου απαγόρευσε

στα κορυφαία στελέχη του να «ανέβουν» από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Ζήτησε να είναι παρόντες  μόνο οι υπουργοί και οι υφυπουργοί του οικονο-

μικού επιτελείου και μάλιστα η κυβέρνησή του, είχε μισθώσει… πούλμαν για
να κυκλοφορούν όλοι μαζί στην πόλη. 

Η ανάπτυξη ως έννοια και εφαρμογή, ως πρόταση και προ-
οπτική αποτελεί αναμφίβολα τη λέξη – κλειδί για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της κρίσης και κυρίως για την ανατροπή
των δυσμενών δεδομένων. Η Νέα Δημοκρατία με θέσεις και προ-
τάσεις δεν στοχεύει απλά για λόγους ψηφοθηρικούς στην ανατρο-
πή δεδομένων αλλά ουσιαστικά και σταθερά στη συνέχιση του
προγράμματος αναδόμησης της χώρας με κύριο στόχο την ανά-
πτυξη. 

Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν ηχούν προς τέρψιν πολι-
τών και αλίευση ψήφων. Ας υπολογιστεί και ας θεωρηθεί δεδο-
μένη η πείρα και η γνώση σε θέματα πολιτικής και οικονομίας
που βιώθηκαν στο πλαίσιο κρίσης και κακών πολιτικών συγκυ-
ριών. Και κυρίως ας διατηρηθεί η μνήμη ως συλλογική αξία για
θέσεις και προγράμματα που αναμφίβολα θα είχαν εξελίξει δεί-
κτες και οικονομία. 

Καταληκτικά η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην ανάπτυξη στο
πλαίσιο  των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δεδο-
μένων αναδεικνύοντας με την έννοια της ενεργοποίησης εκ νέου
θέσεων που αφορούν στη φοροδιαφυγή και στην αξιολόγηση των
δημοσίων δαπανών, στη δυναμική αντιμετώπιση με κίνητρα και
κυρώσεις του θέματος των λεγόμενων κόκκινων δανείων, στην
ενεργοποίηση Επενδυτικού Ταμείου και στην εφαρμογή του Νό-
μου Πλαισίου για την απλοποίηση του θέματος που αφορά στις
αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Κι ακόμα χρειάζεται  κοινωνι-
κός διάλογος για τις εργασιακές σχέσεις  και επέκταση του εγγυη-
μένου ελαχίστου εισοδήματος σε όλη τη χώρα και κυρίως η ανά-
δειξη της διάθεσης για νέα δεδομένα για τις νέες γενιές, για τους
νέους επιστήμονες που θεωρούν μοναδικό δρόμο επιβίωσης την
έξοδό τους από τη χώρα. 

Η επανεκκίνηση προγραμμάτων, η υιοθέτηση και διαχείριση
προτάσεων με την αξιοποίηση εργαζομένων στο δημόσιο το-
μέα και παράλληλα την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα για δια-
φάνεια και  λογοδοσία μπορούν να επιφέρουν επενδυτικές ευκαι-
ρίες. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη συνεχή εξέλιξη του το-
μέα της πληροφορικής οφείλει να λειτουργήσει προς όφελος της
απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και γενικότερα των υπολοίπων
δομών και υπηρεσιών.   

Ευαίσθητοι και νευραλγικοί τομείς όπως ο χώρος της Υγείας
και της Παιδείας δεν πρέπει να αποτελούν «πεδία» δοκιμών
και καταλήγουν δοκιμασίες ανακόπτοντας ουσιαστικά το δικαίω-
μα στη ζωή και το αύριο, στη δράση και στην εξέλιξη. Οι θέσεις
που είναι αποτέλεσμα γνώσης και επεξεργασίας αφορούν σε
όλους τους τομείς της ζωής και κυρίως της καθημερινότητας δί-
νοντας βάση και βαρύτητα στην επιχειρηματική δράση ιδιωτικής
αλλά και δημόσιας πρωτοβουλίας αποσκοπώντας στη διαφορο-
ποίηση νοοτροπίας και συμπεριφοράς. 

Η οδυνηρή καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε δίνει το μέτρο
και δημιουργεί το πλαίσιο των προτάσεων που αφορούν σε
όλους και κυρίως στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
που δίκαια αντιδρούν. Με δεδομένη τη γνώση αναζητούμε την
επίγνωση που θα προσδώσει δύναμη και δυναμική στην εφαρμο-
γή προτάσεων καθώς δεν προσεγγίζουμε την καθημερινότητα με
την αίσθηση της κατανόησης αλλά την ενσυναίσθηση της γνώσης
που αναλογεί στην οικειοποίηση των θεμάτων και κυρίως στη
διάθεση ανατροπής με την εφαρμογή μέτρων και προτάσεων. 

Και είμαστε ρεαλιστές! Στο Γαλλικό Μάη το σύνθημα ήταν «ας διεκ-
δικήσουμε το ανέφικτο : να κερδίσουμε» Μόνο που εμείς διεκδι-
κούμε το εφικτό ως ορισμό της πολιτικής και συνακόλουθα της
αξιοπρέπειας.   

* Η κ. Μακρή είναι πρώην Υφυπουργός Υγείας

Ανάπτυξη: Ισορροπώντας
στο εφικτό, διεκδικώντας

το ανέφικτο 

της Ζέττας 
Μακρή*
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γασία των υπουργείων με τον δήμο και την περι-
φέρεια. Από τη συζήτηση δεν έλειπαν και τα…
καρφιά με τον Απόστολο Τζιτζικώστα να κάνει
αναφορά στην ψήφο του Γιάννη Μπουτάρη στον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό να
απαντά ότι… «Μπουτάρης είναι αυτός». 

Το «Μαϊάμι» είναι το εστιατόριο που προτι-
μούν πολλοί επισκέπτες της πόλης. Απομονω-
μένο με θέα τη θάλασσα είναι ένα από τα κατάλ-
ληλα σημεία για να αποφύγει κάποιος τα αδιά-
κριτα βλέμματα. Ιδρυτής του ήταν ο Δημήτρης
Μαμάης, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Το
«έστησε» το 1935 προκειμένου να εξυπηρετεί
τους λουόμενους. Από τότε τα χρόνια πέρασαν
και οι μπύρες που ξεδίψαγαν του… κολυμβητές
της Καλαμαριάς έγιναν κρασιά και σαμπάνιες
ενώ οι πελάτες του είναι γνωστοί και ξακουστοί.
Το «Μαϊάμι» υπήρξε στο παρελθόν το αγαπημέ-
νο «στέκι» πολλών πολιτικών, όπως: Θεόδωρου
Πάγκαλου, Κώστα Λαλιώτη, Άκη Τσοχατζόπου-
λου, Κώστα Σημίτη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη, Γιάννη Μαγκριώτη,
Γιώργου Παπανδρέου,  Ευάγγελου Βενιζέλου,
Αντώνη Σαμαρά, Ντόρας Μπακογιάννη, Δημή-
τρη Αβραμόπουλου και πολλών άλλων. Στο ίδιο
μέρος, συχνάζουν και σύχναζαν τραγουδιστές,
ηθοποιοί και… βασιλείς. Για παράδειγμα το αγα-
πούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Μη-
τροπάνος, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Σταμάτης Φα-
σουλής, ο Γιάννης Πάριος, η Ελένη Μενεγάκη, η
βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, ο πρώην πρωθυ-
πουργός της Πορτογαλίας, Antonio Guterres, ο
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, η Άντζελα Γκερέ-
κου με τον σύζυγό της Τόλη Βοσκόπουλο και
πολλοί άλλοι. 

Στα μπαρ των μουσείων
Στην περιοχή της ομιλίας Τσίπρας ήπιαν τα

ποτά τους μέλη του υπουργικού συμβουλίου συ-
νοδευόμενα από τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο «Β» του Βυζαντινού Μουσείου, δίπλα από το
δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, και μάλιστα σε
τραπέζι απομονωμένο για να αποφεύγουν τα
αδιάκριτα βλέμματα βρέθηκαν ο Θεσσαλονικιός
υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της Β’
Περιφέρειας Δημήτρης Μάρδας μαζί με τον
υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, τον αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τον Γενι-
κό Γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών και
εξάδελφο του πρωθυπουργού, Γιώργο Τσίπρα.
Σύμφωνα με θαμώνα του καταστήματος ένα «πέ-
ρασμα» έκανε και ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΑΟ Α.Ε., Γιάννης Μυλόπουλος, ο οποίος δεν
έκατσε πολύ αφού ήταν οικοδεσπότης άλλης συ-
νάντησης που λάμβανε χώρα σε… απόσταση
αναπνοής. 

Ο λόγος για τον υπαίθριο χώρο του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου. Οι κυβερνητικοί που προ-
σκλήθηκαν στη συνάντηση από τον πρώην πρύ-
τανη του ΑΠΘ και πρώην πρόεδρο της ΕΡΤ3
ήταν συγκεκριμένοι. Στην κορυφή του τραπεζι-
ού, που οι υπεύθυνοι του καταστήματος φρόντι-
σαν να «κρύψουν» μέσα στα δέντρα, είδαμε πως
καθόταν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
και πρώην υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδά-
κης. Δίπλα του καθόταν ο οικοδεσπότης Γιάννης
Μυλόπουλος, ενώ στην παρέα βρισκόταν και ο
καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεά-
τρου Βόρειας Ελλάδας Γιάννης Αναστασάκης.
Καλεσμένοι ήταν επίσης εκπρόσωποι φορέων
της πόλης αλλά και δημοσιογράφοι. 

Ταβερνάκια και... ακριβά εστιατόρια
Σε… ταβέρνα για όλα τα βαλάντια δείπνησε

μετά την ομιλία Τσίπρα στην 81η ΔΕΘ ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης

Τσιρώνης με την παρέα του. Στις «Τηγανιές και
Σχάρες» στην Λεωφόρο Στρατού εκτός από το
κυβερνητικό στέλεχος είδαμε ένα τραπέζι πανε-
πιστημιακών που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ στο
οποίο ξεχωρίσαμε την διευθύνουσα σύμβουλο
της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και γραμμα-
τέα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
Ρία Καλφακάκου, ενώ παραδίπλα καθόταν και η
Κυριακή Μάλαμα της ΕΡΤ3 και πρώην υποψή-
φια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην παραλία της Κρήνης και μάλιστα σε ένα
από τα πιο γνωστά και… ακριβά εστιατόρια της
πόλης γευμάτισαν μετά την ομιλία Τσίπρα δυο
κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Όχι μαζί αλλά σε χωριστά τραπέζια. Στο
ένα καθόταν ο «τσάρος» Ευκλείδης Τσακαλώτος
και στο άλλο, ακριβώς μπροστά του η υφυπουρ-
γός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
βουλευτής Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη. Στο τρα-
πέζι του υπουργού Οικονομικών εκτός από τον
διευθυντή του γραφείου του, Σπύρο Παπακων-
σταντίνου βρέθηκαν δυο καλοί φίλοι του υπουρ-
γού Οικονομικών και οι άνδρες της προσωπικής
του ασφάλειας. Στο τραπέζι της κ. Τζάκρη, η
οποία επίσης βρέθηκε στην «Μαύρη Θάλασσα»
εκτός από τους στενούς συνεργάτες της υφυ-
πουργού παρακάθισαν και επιχειρηματίες της
Βόρειας Ελλάδας. Τέλος, στο ίδιο μέρος δείπνη-
σε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, Κυριάκος Λουφάκης με άλ-
λους Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες. 

Στην Καλαμαριά και πιο συγκεκριμένα στο
«Azzurro» επί της Σοφούλη βρέθηκαν το βράδυ
του Σαββάτου δυο βουλευτές του κυβερνώντος
κόμματος με τις συζύγους τους. Ο λόγος για τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και
βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλο
και τον βουλευτή Δωδεκανήσου Νεκτάριο Σαν-
τορινιό. Άλλωστε, ο πρώτος φιλοξενούσε τον
δεύτερο στο πατρικό του σπίτι. 

Κυβερνητικούς εντοπίσαμε και στις «Επτά
Θάλασσες» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά
και σε ακριβό εστιατόριο του Πανοράματος. 

Την προηγούμενη της 
επίσκεψης Τσίπρα
Τα… τραπέζια και τα γλέντια των ΣΥΡΙΖΑί-
ων είχαν ξεκινήσει πριν το Σάββατο, αφού
πολλά στελέχη του υπουργικού συμβουλίου
βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη από το από-
γευμα της Πέμπτης. Έτσι όπως μάθαμε, ο
Θεσσαλονικιός Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
το βράδυ της Παρασκευής έβγαλε έξω τον
φίλο του και υφυπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπα-
λάφα στο «Comunale» στην Παύλου Μελά.
Για όσους δεν το γνωρίζουν ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος Θοδωρής Δοϊρανλής στο πα-
ρελθόν υπήρξε μαθητής του κ. Μηταφίδη.
Μάθαμε επίσης ότι και ο υφυπουργός Εξω-
τερικών και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Αμανατίδης το έριξε… έξω επιλέ-
γοντας ρεμπετάδικο γι’ αυτόν και τους καλε-
σμένους του από την Αθήνα. 
Από την πλευρά τους, οι στενοί συνεργάτες
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, όπως
για παράδειγμα η κυβερνητική εκπρόσωπος
Όλγα Γεροβασίλη δεν είχαν την ευκαιρία να
το ρίξουν έξω, αφού έπρεπε να προετοιμά-
σουν τον πρωθυπουργό για την συνέντευξη
τύπου της επόμενης ημέρας. Έτσι, η κ. Γερο-
βασίλη και το βράδυ της Παρασκευής και το
βράδυ του Σαββάτου διασκέδασε με συνερ-
γάτες της στην βεράντα του Μακεδονία Παλ-
λάς, δίπλα στην πισίνα, βλέποντας τον Θερ-
μαϊκό Κόλπο και πίνοντας βότκα λεμονάδα!

Σήμερα, είναι περισσότερο εμφανές από ποτέ, ακόμη και από
τις κρίσιμες ημέρες του Ιουλίου του 2015, ότι η χώρα κινεί-
ται χωρίς πυξίδα σε όλους τους τομείς. Η πρόσφατη ομιλία του κ.
Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη το επιβεβαίωσε. Ο πρωθυπουργός δεν
ανέφερε δυστυχώς το παραμικρό το οποίο να συνιστά πρόγραμ-
μα για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από την κρίση
και περιορίσθηκε για μία ακόμη φορά στο αφήγημα της κατα-
σκευής «εχθρών». 

Η μοναδική τακτική της κυβέρνησης εξαρτά την ύπαρξη ανά-
πτυξης από εξωγενείς παράγοντες, όπως την επιτυχή ολο-
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, όπου ήδη διαπιστώνον-
ται προβλήματα, αλλά και τη ρύθμιση του χρέους, στην οποία μέ-
χρι τώρα έχει αποτύχει! Νωπές είναι άλλωστε οι εντυπώσεις,
διόλου κολακευτικές για την Κυβέρνηση και τη συνοχή της, από
την έμπρακτη διάψευση της  επιχειρηματολογίας της από τον
ίδιο τον Αντιπρόεδρό της κ. Γιάννη Δραγασάκη.    

Η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν όμως οι Έλλη-
νες πολίτες είναι σκληρή, καθώς μέσα σε 5 μόλις μήνες, από
το τέλος του Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του
2017  καλούνται  να καταβάλλουν  φόρους που προσεγγίζουν τα
30 δις ευρώ (τις υπόλοιπες δόσεις στον φόρο εισοδήματος, τον
ΕΝΦΙΑ , την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύμα-
τος, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και νέα τέλη κυκλοφορίας
του  2017!). Σε όλους αυτούς τους αυξημένους φόρους θα πρέ-
πει μάλιστα να προστεθούν οι αυξήσεις στους έμμεσους φόρους,
όπως στον ΕΦΚ στα καύσιμα. 

Πρόκειται για μία πραγματική φοροεπιδρομή, η οποία απει-
λεί να «σαρώσει» οτιδήποτε άντεξε στα χρόνια της κρίσης
στην πραγματική οικονομία, χωρίς μάλιστα  να  έχει  δημοσιονο-
μικό αντίκρισμα, καθώς πολλοί πολίτες, όπως αποδείχθηκε από
τα στοιχεία του Ιουλίου  (όταν αυξήθηκαν μόνο  μέσα σε ένα μή-
να κατά 800 εκ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές) έχουν επιλέξει
τη στάση πληρωμών έναντι του Δημοσίου, όχι επειδή δεν θέ-
λουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να καταβάλλουν τις υποχρεώ-
σεις τους. Την ίδια ώρα επιχειρήσεις συνεχίζουν να κλείνουν
και η ανεργία παραμένει εξαιρετικά υψηλή.   

Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό περιβάλλον, οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες αναζητούν από τη Νέα Δημοκρατία μία διέξοδο ελ-
πίδας, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από ένα ρεαλιστικό
πρόγραμμα διακυβέρνησης, με συγκεκριμένο οδικό χάρτη για
την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια.  H Νέα Δημοκρατία,
όπως ήδη έπραξε ο πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης για τον
ΕΝΦΙΑ, οφείλει να ανακοινώσει στον ελληνικό λαό μία τεκμη-
ριωμένη πρόταση μείωσης των φόρων  και επιστροφής της χώ-
ρας στην ανάπτυξη.

H παράταξή μας, οφείλει παράλληλα,  χωρίς σε καμία  περί-
πτωση να αποκοπεί από τα λαϊκά στρώματα, να αντισταθεί
στις σειρήνες του λαϊκισμού και να πει την αλήθεια στον ελληνι-
κό λαό. Εμείς άλλωστε δεν επιχειρήσαμε να παραλύσουμε τον
εισπρακτικό μηχανισμό, ούτε παροτρύναμε τους Έλληνες να μην
πληρώνουν φόρους, προκειμένου να δημιουργήσουμε δημο-
σιονομικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Μόνο με μία συμφωνία
αλήθειας μπορεί  να  εξέλθει η  χώρα από την επταετή κρίση και
τις συνέπειές της σε όλους τους τομείς. Αυτόν τον στόχο πρέπει
να έχουμε και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε την υλοποίησή
του, αρχής γενομένης από την παρουσία του Προέδρου μας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης και την ομιλία του στους εκπροσώπους των παραγωγικών
φορέων.      

*Ο κ. Δένδιας είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ και
πρώην υπουργός

Η ΝΔ είναι διέξοδος
ελπίδας!

του Νίκου 
Δένδια*

www.karfitsa.gr



«Δεν θέλουμε την 
Έκθεση στα πόδια μας» 

Της Φιλίππα Βλαστού

«Η περίοδος της ΔΕΘ είναι η
χειρότερη. Ρημάζει όλη η αγορά
εδώ. Δεν μπορούμε να δουλέ-
ψουμε. Εγώ ασχολούμαι με την
ενοικίαση ΙΧ και μου φέρνουν
οχήματα και δεν μπορώ ούτε να
τα παραλάβω, γιατί κλείνουν την
Αγγελάκη και τους παρακείμε-
νους δρόμους», είπε στην Κ ο Γιάν-
νης Στεργίου, επιχειρηματίας. Μάλι-
στα, ο ίδιος στο ερώτημα αν η τοπο-
θεσία της έκθεσης είναι κατάλληλη
τόνισε ότι : «Όλες οι μεγάλες εκθέ-
σεις στο εξωτερικό είναι εκτός πό-
λης ή κοντά στα αεροδρόμια. Μό-
νο στη Θεσσαλονίκη είναι μέσα
στο κέντρο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται
οι απόψεις των περισσότερων επι-
χειρηματιών-γειτόνων της ΔΕΘ. H
Στέλλα Σταυρίδη είπε ότι: «η επιχεί-
ρηση μου κατά την διάρκεια της
ΔΕΘ δεν ωφελείται, ίσα ίσα μόνο
κακό μου κάνει. Τα μαγαζιά νε-

κρώνουν, δεν δουλεύει κάνεις.
Το μόνο επικρατεί είναι φασαρία.
Το καλύτερο που θα μπορούσε να
γίνει είναι να φύγει από εδώ η έκ-
θεση».

Η κ. Νατάσσα, υπάλληλος σε κα-
τάστημα περιέγραψε ότι : «Η εικόνα
της περιοχής αλλάζει μόλις ξεκι-
νήσει η έκθεση. Η οπτική που
έχω ως εργαζόμενη σε κατάστημα
που βρίσκεται ακριβώς απέναντι
από την ΔΕΘ δεν είναι η καλύτε-
ρη. Αρκετό μποτιλιάρισμα, κίνη-
ση, αστυνομία. Υπάρχει και ο φό-
βος των επεισοδίων πολλές φο-
ρές. Γενικά αυτή η περιοχή είναι
κόκκινο πανί. Θυμάμαι τότε που
είχαν δολοφονήσει των Αλ. Γρη-
γορόπουλο  και είχαν γίνει επει-
σόδια, είχαν σπάσει την πόρτα
μας για να κρυφτούν κάποιοι
άγνωστοι και είχαν ρίξει δακρυ-
γόνα μέσα στο μαγαζί». Η ίδια πρό-
σθεσε ότι ως κάτοικος της πόλης θε-
ωρεί ότι η ΔΕΘ : «έχει ενδιαφέρον

Q
«Πρόκειται
για τη  χει-
ρότερη πε-

ρίοδο.
Ρημάζει όλη

η αγορά
εδώ. Δεν

μπορούμε
να δουλέ-
ψουμε»

Η Διεθνής  Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το πολυαναμενόμενο γεγονός της πόλης
και αποτελεί σημείο συνάντησης εκατοντάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. Ωστόσο
υπάρχουν κάποιοι που δεν τη θέλουν και αυτοί είναι οι... γείτονες της! Η ‘Εκθεση
των χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων καλύπτεται από τέσσερις κεντρικούς και πο-
λυσύχναστους δρόμους, τις οδούς Εγνατία, Αγγελάκη, 3ης Σεπτεμβρίου και Λεω-
φόρο Στρατού, όπου δραστηριοποιούνται αρκετοί επιχειρηματίες. Όπως αναφέ-
ρουν καταστηματάρχες στην KARFITSA: «τα δρακόντεια αστυνομικά μέτρα που
υπάρχουν για την φύλαξη των πολιτικών προσώπων διώχνουν τον κόσμο από

την περιοχή μας και ο τζίρος που κάνουμε είναι μηδενικός τις μέρες της έκθεσης».

Ο Σεπτέμβρης δικαιωματικά είναι ο μήνας της Θεσσαλο-
νίκης. Δεν της αποδόθηκε χαρισματικά. Τον διεκδίκη-
σε από τις αρχές του 20ου αιώνα, αξιοποιώντας τον θεσμό
της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε πείσμα των πολιτι-
κοοικονομικών καταιγίδων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
διεθνές επίπεδο. Σε μια πόλη που έζησε πολέμους, ολοκλη-
ρωτική καταστροφή από πυρκαγιά και αμέτρητα πλήθη
προσφύγων, γεννήθηκε ο θεσμός-διαχρονικό σύμβολο για
όλη τη χώρα. 

Η ΔΕΘ επέζησε της  μεγαλύτερης οικονομικής ύφεσης της
σύγχρονης ιστορίας, το κραχ του 1929, ενώ ο Β΄ Παγ-
κόσμιος Πόλεμος και ο μετέπειτα εμφύλιος σπαραγμός δε
στάθηκαν εμπόδια στην επαναλειτουργία της, καθιστώντας
την πόλη μας επιχειρηματικό, καινοτομικό και ψυχαγωγικό
κέντρο των Βαλκανίων και όλης της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Ήταν αδύνατον ένας τέτοιος θεσμός να μην επιβιώ-
σει σε μια πόλη με μακραίωνη ιστορία και τόσο σημαντική
γεωπολιτική θέση. Και ναι, η ΔΕΘ δεν έχει να φοβηθεί τί-
ποτα από την γενέτειρά της, ίσα ίσα εμπνέεται και ανατρο-
φοδοτείται από αυτήν. Αυτός ο θεσμός, στολίδι για την οι-
κονομική δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης, θα αντέξει
στην νέα ύφεση και θα συνεχίσει να αποτελεί εμπορικό και
τουριστικό πόλο αν σταματήσουμε να αλλοιώνουμε την
ίδια του την φύση. Αυτό που προσδιορίζει τη φύση της
ΔΕΘ, η προβολή της ντόπιας αγροτικής βιοτεχνικής και
βιομηχανικής παραγωγής, η πρόσωπο με πρόσωπο επι-
κοινωνία επιχειρηματικού κόσμου διαφορετικών εθνικο-
τήτων και εν τέλει οι επισκέπτες της με τις αναρίθμητες ανα-
μνήσεις, χαρές, προσωπικές ιστορίες και προσδοκίες, τη
βοήθησε να εξελιχθεί σε μια έκθεση παγκόσμιου κύρους,
που στο ετήσιο κάλεσμά της ανταποκρίνονται δεκάδες ξέ-
νες χώρες. Συνάμα όμως με τον θεσμό της ΔΕΘ, εδραιώθη-
κε και ένα ιδιότυπο και ενοχλητικό πολιτικό και κομματικό
πανηγύρι που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της και εκνευρίζει
και απογοητεύει τόσο τους εκθέτες όσο τους πολίτες και επι-
σκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Από την μεταπολίτευση και μετά, δόθηκε αυθαίρετα βή-
μα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για εξαγγελίες,
υποσχέσεις, αντιπαραθέσεις, προσδίδοντας, αφύσικα, πο-
λιτικό χρώμα στην σημαντικότερη γιορτή της πόλης. Ίσως
στην αρχή η τακτική αυτή να έβρισκε ανταπόκριση, καθώς
όλη η χώρα ζούσε στο μεθύσι της συγκαλυμμένης ευημε-
ρίας και της έντονης κομματικοποίησης. Τα τελευταία χρό-
νια της μνημονιακής μας εμπειρίας, ως φυσικό επακόλου-
θο αυτής της πολιτικής εισβολής, η Θεσσαλονίκη αγκομαχά
και οι πολίτες της ταλαιπωρούνται.  Ας τολμήσουν, ας πρω-
τοτυπήσουν όλοι οι πολιτικοί χώροι έστω μια χρονιά, εκ-
πλήσσοντας τους πολίτες όλης της Ελλάδας και ας αφήσουν
τον οικονομικό και πολιτιστικό θεσμό της ΔΕΘ να λειτουρ-
γήσει στο φυσικό του περιβάλλον. Το ζητά η πόλη, το ζητά ο
επιχειρηματικός κόσμος όλα αυτά τα χρόνια.

Ίσως έτσι, καινοτομήσουμε και πάλι, όπως τότε με τον
πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό των Βαλκανίων και της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης το 1926 στην 1η ΔΕΘ, με τον  εμ-
πνευστή του διασημότερου ελληνικού ροφήματος, του
φραπέ, το 1957 στην 22η ΔΕΘ και τον πρώτο πειραματικό
τηλεοπτικό σταθμό στο περίπτερο της ΔΕΗ το 1960 στην
25η ΔΕΘ...

*Η κ. Πατουλίδου είναι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
και ολυμπιονίκης

Ας καινοτομήσουμε
στη φετινή ΔΕΘ!

της Βούλας 
Πατουλίδου*
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για κάποιον που θα την επισκεφθεί, θα δει τα πε-
ρίπτερα, θα παρακολουθήσει τα διάφορα events
που γίνονται και τις συναυλίες» χαρακτηρίζοντας
την ΔΕΘ «έθιμο για την πόλη».

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, εργαζόμενη στην πε-
ριοχή υπογράμμισε πως: «αν και είναι δίπλα η έκθε-
ση δεν μου κάνει αίσθηση να πάω.  Η έκθεση
απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες , κάποιος
που δεν είναι μπορεί απλά να πάει για βόλτα. Η
ίδια θυμάται ότι: «στα παιδικά μου χρόνια μας
έπαιρναν οι γονείς μας να κάνουμε βόλτα στη
ΔΕΘ, για διασκέδαση. Τώρα εγώ το παιδί μου δεν
το παίρνω γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι δια-
σκεδαστικό στην έκθεση».

Αναμφίβολα η περιοχή σφύζει από κόσμο την πε-
ρίοδο της ΔΕΘ, όπως επισημαίνει ο Πάρις Ρόπης, επι-
χειρηματίας: «Η έκθεση φέρνει κόσμο στην περιο-
χή. Τις πρώτες μέρες όμως κανείς δεν δουλεύει,
γιατί ο δρόμος είναι κλειστός. Υπάρχει μεγάλη
αστυνομική φύλαξη για επεισόδια και τους πολι-
τικούς που έρχονται να μιλήσουν και ο κόσμος

φοβάται να έρθει. Ακόμα και εργαζόμενοι δεν
μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στις δουλει-
ές τους. Αδειάζει όλη η περιοχή και επικρατεί μια
κατάσταση λες και γίνεται πόλεμος. Θυμάμαι μια
φορά είχαν βάλει ένα όχημα των ΜΑΤ πάνω στο
πεζοδρόμιο για να αποκλείσουν εντελώς την πρό-
σβαση στο σημείο .Όλα αυτά μέχρι να γίνουν οι
ομιλίες των πολιτικών. Μετά τα πράγματα ηρε-
μούν και ο κόσμος αρχίζει να χαίρεται την έκθε-
ση».

Στην περιοχή υπάρχουν και οι γείτονες της ΔΕΘ
που έχουν δει τις επιχειρήσεις τους να γίνονται «γυαλιά
καρφιά» από επεισόδια που έγιναν την περίοδο της
ΔΕΘ, ένας εξ αυτών είναι ο Νίκος Φιλινδρής. «Έχω
πολλά χρόνια το μαγαζί μου εδώ και έχω βιώσει
αρκετά επεισόδια που έχουν εκτυλιχθεί στην
ΔΕΘ» είπε ο κ. Φιλινδρής και δείχνοντας μας την σιδε-
ρένια συρόμενη πόρτα που έχει τοποθετήσει για την
προφύλαξη της βιτρίνας του μας εξήγησε ότ : «πριν κά-
ποια χρόνια είχαν γίνει επεισόδια. Είχαν σπάσει
την πόρτα του μαγαζιού μου, μπήκαν μέσα έκλε-
ψαν». Ο ίδιος γνωστοπoίησε και ένα άλλο περιστατικό
που έχει ζήσει στην διάρκεια της ΔΕΘ: «μια φορά εί-
χαν πετάξει μια μολότοφ μπροστά το κατάστημα
μου και βρέθηκε δίπλα στο γιο μου αν δεν έτρεχαν
οι αστυνομικοί να την απομακρύνουν δεν ξέρω τι
αποτέλεσμα θα είχαμε...».

Ο κ. Φιλινδρής  συμπλήρωσε: «Η έκθεση είναι
κατάρα! Αρχικά εκκενώνουν το δρόμο, δεν επι-
τρέπουν σε κανένα αυτοκίνητο να περάσει. Κλεί-
νουν το παρκινγκ και ο κόσμος δεν έχει που να
σταθμεύσει .  Εμείς προσωπικά με το που ξεκινάει
η έκθεση κλείνουμε το μαγαζί, βάζουμε αναγκα-
στικά «λουκέτο» όσο διαρκεί, δεν γίνεται αλλιώς
άλλωστε η αγοραστική κίνηση μειώνεται σε εμάς
τις μέρες της ΔΕΘ».
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Το βήμα της ΔΕΘ έχει αμέτρητες φορές
χρησιμοποιηθεί για… διασπορά ψευδών υπο-
σχέσεων. Από το «λεφτά υπάρχουν» του Γ. Παπαν-
δρέου, ως το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», το
«παράλληλο πρόγραμμα» και τις φετινές υποσχέ-
σεις του κ. Τσίπρα, τα ψέματα της Θεσσαλονίκης
οδήγησαν σε καταστροφές.

Με το «λεφτά υπάρχουν» η χώρα μπήκε στα
μνημόνια και με το «τέρμα η λιτότητα» του κ. Τσί-
πρα (δηλαδή… λεφτά υπάρχουν), καταλήξαμε στο
τρίτο πιο σκληρό μνημόνιο και σε ένα τέταρτο,
συμπληρωματικό, με το οποίο παραδόθηκε ολό-
κληρη η χώρα με τον δημόσιο πλούτο της, καθώς
και τα δάνεια των Ελλήνων – όχι μόνο τα μη εξυ-
πηρετούμενα, αλλά και τα εξυπηρετούμενα. Ειδικά
φέτος, στον… γάμο της Κανά να έβγαζε λόγο ο κ.
Τσίπρας (και όχι στην αγαπημένη του ΔΕΘ), τέτοιο
πολλαπλασιασμό – προκειμένου να μοιράσει τα
246 εκ. από τις τηλεοπτικές «άδειες» - δεν θα μπο-
ρούσε να κάνει.

Μιλούσε, βέβαια, για χρήματα που θα εισπρά-
ξει – αν εισπράξει – σε βάθος τριετίας!

Φέτος, δεν θα λάβει πάνω από 80 εκ. ευρώ.
Μιλούσε ο κ. Τσίπρας για έσοδα που έχουν πε-
ριληφθεί στο μνημόνιο – και το είπε και μόνος του,
υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη δέσμευση
υπήρχε στο πρώτο μνημόνιο. Ούτε εδώ, βέβαια,
λέει την αλήθεια, διότι πρόκειται για το δικό του,
τρίτο μνημόνιο!

Η Νέα Δημοκρατία σεβάστηκε πάντα και τη
Θεσσαλονίκη και το σημαντικό οικονομικό
γεγονός της ΔΕΘ. Ουδέποτε και ουδεμία ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησε το βήμα της
ΔΕΘ για να κοροϊδέψει τον λαό. Και φυσικά δεν θα
το πράξει φέτος, που ο Πρόεδρός της Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει θέσει σε εφαρμογή τη «Συμφω-
νία Αλήθειας» με τον λαό.

Μια νέα σχέση εμπιστοσύνης, για την
οποία ο λαός διψά, απηυδισμένος από τα ψέ-
ματα, την κοροϊδία και την εξαπάτηση. Αυτή η
σχέση εμπιστοσύνης δεν στηρίζεται μόνο στην
αλήθεια, αλλά και σε έναν σοβαρό σχεδιασμό για
τη διακυβέρνηση της χώρας και την αντιμετώπιση
των αναγκών του λαού μας. Το Σχέδιο για τη χώρα
θα καλύπτει αρχές και δράσεις που σκοπό έχουν
να φέρουν επενδύσεις και έσοδα, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας. Αλλά για
να συμβεί αυτό, πρέπει η χώρα να αποκτήσει ξανά
την αξιοπιστία της.

Να πείσουμε τους επενδυτές ότι αξίζει να
φέρουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα. Να πεί-
σουμε ότι μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα, στις
ιδεοληψίες, στα capital controls που κατέστρεψαν
τις εξαγωγές μας και «έπνιξαν» κάθε οικονομική
δραστηριότητα. Η χώρα χρειάζεται αυτό το Σχέδιο
και την εφαρμογή του όσο και το οξυγόνο…

*Η κ. Βούλτεψη είναι βουλευτής Β΄ Αθηνών,
πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
και κυβερνητική εκπρόσωπος

Σχέδιο για τη χώρα με
Αλήθεια και αξιοπιστία

της Σοφίας 
Βούλτεψη*

www.karfitsa.gr
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Της Έλενας Καραβασίλη  

-Όσοι συμπολίτες μας έχουν την οικο-
νομική δυνατότητα καταφεύγουν σε ιδιωτι-
κές κλινικές, ενώ οι υπόλοιποι περιμένουν
για ώρες στα δημόσια νοσοκομεία όπου
όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι «οι ελ-
λείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και ανα-
λώσιμα είναι τεράστιες». Ποιο είναι το σχέ-
διο δράσης της ΝΔ για να «αναστήσει» τη
δημόσια υγεία;

Επιστήμονες προσπαθούν να αντεπεξέλ-
θουν στο έργο τους μέσα από αντίξοες συνθήκες
καταβάλλοντας προσπάθειες πάνω από τις δυ-
νατότητες τους  με ένα υπουργείο απόν, με μια
κυβέρνηση που εγκαινιάζει νοσοκομεία κάνο-
ντας φιέστες, με μετακινήσεις  προσωπικού από
την Αθήνα στη Σαντορίνη για παράδειγμα. Την
ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη οι φορείς της υγείας
βγαίνουν στους δρόμους για την άθλια κατάστα-
ση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Δυστυχώς, η
πολιτική της  κυβέρνησης  για την υγεία  απο-
δείχθηκε αδειανό πουκάμισο με αποτέλεσμα
μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας να ταλαι-
πωρείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ου-
ρές των νοσοκομείων. Ανησυχητική είναι και η
μη επάνδρωση των ΜΕΘ που έχει αρνητικό
αποτέλεσμα για την ανθρώπινη ζωή. 

-Ποιο είναι το σχέδιο σας;
Η Νέα Δημοκρατία  στο χώρο της υγείας

έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι στηρίζει το
εθνικό σύστημα υγείας, όπως και κάθε δημόσια
δομή υγείας, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες
σε όφελος του πολίτη. Τελευταίο παράδειγμα
στο συνέδριό μας, στο οποίο παρουσιάστηκαν
τρεις ιδέες για την απτή αναβάθμιση των υπηρε-
σιών υγείας χωρίς κόστος. α. Ραντεβού με για-
τρούς του ΕΟΠΠΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθη-
τες ομάδες πληθυσμού. β. Επέκταση του μέτρου
χορήγησης επαναλαμβανόμενης συνταγής από
τους 6 στους 12 μήνες. γ. Κατ’ οίκον διανομή
φαρμάκων υψηλού κόστους. Συγχρόνως, ο
ιδιωτικός τομέας υγείας συντελεί στην υψηλή
παροχή υπηρεσιών, καλύπτοντας αρκετές θέ-
σεις εργασίας, και εδώ η κυβέρνηση δεν έχει κά-
νει απολύτως τίποτα με τις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές του ΕΟΠΠΥ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας.

-Τι θα κάνετε ώστε να κρατήσετε τους
νέους επιστήμονες στην Ελλάδα;

Δυστυχώς, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα
είναι πολέμια της αριστείας. Με την αβεβαιότη-

τα που έχει φέρει στη χώρα, αποστραγγίζει  κα-
θημερινά ένα από τα παραγωγικά κομμάτια της
κοινωνίας, τους επιστήμονες , και ειδικότερα
τους νέους που είναι και το μέλλον της πατρίδας
μας. Αυτούς που μπορούν να προσφέρουν και
είναι πράγματι θλιβερό να βλέπεις  πλήθος πτυ-
χιούχων, λαμπρών επιστημόνων να βρίσκουν
επαγγελματική λύση εκτός χώρας. Θυμάμαι τη
δήλωση του πρωθυπουργού όταν είχε επισκε-
φθεί το Πεκίνο, ότι «η ελληνική κυβέρνηση για
πρώτη φορά επενδύει σημαντικά στον κλάδο
της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, γιατί
αυτό αποτελεί το οξυγόνο της οικονομίας». Και
σας ερωτώ, τι αισθάνθηκε ο απόφοιτος των σχο-
λών αυτών ακούγοντας αυτή τη δήλωση από τον
κύριο Τσίπρα, όταν την επομένη αυτός ο νέος
ετοίμαζε τις αποσκευές του για κάποια χώρα ψά-
χνοντας εργασία στον κλάδο του. Συνδετικά με
το πρώτο σας ερώτημα για την υγεία να σας επι-
σημάνω τις πενιχρές χρηματοδοτήσεις στις ια-
τρικές σχολές, όπου  οι φοιτητές και αυριανοί ια-
τροί δεν έχουν τα απαιτούμενα αναλώσιμα για
τα εργαστήρια τους. Δηλαδή αυτοί που αύριο θα
επανδρώσουν την υγεία  έχουν μειωμένο προ-
ϋπολογισμό για την εκπαίδευσή τους.

-Τι μυαλά… χάνουμε;
Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι οι νέοι επι-

στήμονες που φεύγουν για άλλες χώρες ανή-
κουν συνήθως στην κατηγορία των αποφοίτων
με τα περισσότερα προσόντα. Για παράδειγμα
το 73% έχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51,2% έχει
διδακτορικό και το 41% έχει σπουδάσει σε ένα
από τα καλύτερα πανεπιστήμια . Ενδιαφέρον
στοιχείο έρευνας είναι ότι το 70% φεύγει στο
εξωτερικό πριν καν αναζητήσει εργασία  στην
Ελλάδα.  Στους τομείς επιστημονικού ενδιαφέ-
ροντος, οι Έλληνες επιστήμονες που φεύγουν
από τη χώρα ασχολούνται κυρίως με την οικο-
νομία και τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις νομι-
κές επιστήμες, τη χημεία, τη φυσική και τον προ-
γραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ενώ πολλοί είναι μηχανικοί.  Άρα με μια γρήγο-
ρη ανάγνωση βλέπουμε  ότι οι ειδικότητες που
φεύγουν  είναι οι πιο καινοτόμες και δημιουργι-
κές που μπορούν να διαμορφώσουν την Ελλά-
δα. Ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και
η Νέα Δημοκρατία επιβραβεύουν την αριστεία
και ενισχύουν τους επιστημονικούς φορείς,
αφουγκράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας
και ετοιμάζουν την επόμενη  ήμερα,  χωρίς λαϊ-
κισμούς, για την ανάπτυξη της χώρας .

www.karfitsa.gr

«Το 70% των νέων φεύγει 
στο εξωτερικό χωρίς να ψάξει

δουλειά  στην Ελλάδα»

Παρακολουθώντας τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού,
την περασμένη Κυριακή στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
πείστηκα πως είναι επιτακτική ανάγκη να οδηγηθεί η χώρα σε εκλο-
γές, προτού φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα έχει επιστροφή. Κα-
τέληξα σε αυτό το συμπέρασμα όταν είδα τον Αλέξη Τσίπρα να επι-
δεικνύει ενώπιον όλων των Ελλήνων το πρόσωπο του ολοκληρωτι-
σμού και του αυταρχισμού της κυβερνώσας Αριστεράς.

Κυνικός και σε ορισμένες περιπτώσεις περιφρονητικός, θέλησε
να προκαταλάβει την απόφαση του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα
του νόμου  βάσει του οποίου δόθηκαν (όπως δόθηκαν) οι τέσσερις
τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Είχε το πολιτικό θρά-
σος να μιλήσει για «δίκαιη ανάπτυξη», όταν στην Ελλάδα δεν υπάρ-
χει… ανάπτυξη.

Με την ένταση της φωνής του επιχείρησε να ενεργοποιήσει τα αν-
τανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού όταν κλήθηκε να
απαντήσει στο ερώτημα γιατί οδηγεί στην ανεργία περίπου 2000 ερ-
γαζόμενους στους τηλεοπτικούς σταθμούς που δεν αδειοδοτήθηκαν,
ενώ προβληματίστηκα έντονα όταν τον άκουσα να δηλώνει ότι η Νέα
Δημοκρατία επαναφέρει το θέμα της νομιμότητας στα Εξάρχεια «για
να θρέψει ένα κοινό ευυπόληπτων και συντηρητικών ανθρώ-
πων».Με φθηνές ατάκες του τύπου: «το τζάμπα πέθανε», επένδυσε
για ακόμη μια φορά στη στρατηγική του διχασμού της κοινωνίας,
προσφέροντας σαφείς ενδείξεις του πως αντιλαμβάνεται την άσκη-
ση εξουσίας στην Ελλάδα του 2016.

Μόνο που ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του λησμονούν ότι
άσκηση της εξουσίας δεν σημαίνει ιδιοκτησία της χώρας. Απέναν-
τι στον ανεύθυνο λαϊκισμό που καταπατά τις λεπτές γραμμές της δη-
μοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης, ο Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισημάνει σήμερα το βράδυ
από το βήμα της 81ης ΔΕΘ ότι για να αλλάξει μοίρα η Ελλάδα, πρέ-
πει να αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζεται. 

Η συμφωνία αλήθειας που θέλει να υπογράψει από τη Θεσσαλο-
νίκη με όλους τους Έλληνες θα στηρίζεται σε ένα άλλο μείγμα πο-
λιτικής με λιγότερους φόρους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενί-
σχυση της ιδιωτικής οικονομίας, αξιοποίηση της εθνικής μας περι-
ουσίας χωρίς λογικές ξεπουλήματος, περιορισμό των δημόσιων δα-
πανών και εγγύηση της πολιτικής μα και  οικονομικής σταθερότητας
που αποτελεί προϋπόθεση επενδύσεων. Γιατί χωρίς κίνητρα  για να
ενεργοποιηθεί και πάλι ο ιδιωτικός τομέας, η ελληνική οικονομία
δεν πρόκειται να ανακάμψει.Γιατί χωρίς την κινητοποίηση των δη-
μιουργικών δυνάμεων του τόπου μας δεν θα αξιοποιηθούν οι ενδο-
γενείς και οι τοπικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, ξεπερνώντας τα εθιμοτυ-
πικά όρια, είναι να προχωρήσει με την κοινωνία, για την κοινωνία,
δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο «αλήθεια-ωριμότητα-ειλικρίνεια».
Αλήθεια γιατί πρέπει να επαναφέρουμε στο επίκεντρο της πολιτικής
την ηθική.  Ωριμότητα διότι η κοινωνία οφείλει να κάνει βαθιά αυ-
τοκριτική για τις επιλογές των τελευταίων χρόνων και ειλικρίνεια
γιατί, κατ’ εμέ, αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής. 

Η συμφωνία αλήθειας που φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
ανάγκη τη δική σου υπογραφή για να επικυρωθεί. Είναι ένα
συμβόλαιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το οποίο αφενός θα μας οδη-
γήσει βήμα-βήμα στην έξοδο από την κρίση και αφετέρου στην επα-
νάκτηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κοινωνία και θεσμούς.

Υπάρχουν λύσεις για την Ελλάδα, αρκεί άπαντες να κατανοήσου-
με ότι η πατρίδα μας θα σταθεί στα πόδια της μονάχα μέσα από
σκληρή δουλειά και όχι από… φαφλατάδικες εξαγγελίες.  Στο χέρι
μας είναι να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο της καταστροφής που
άνοιξε το 2010.

*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Συμφωνία αλήθειας 
με τους Έλληνες

του Θεόδωρου
Καράογλου*

Η Γραμματεία Επιστημονικών Φορέ-
ων της Νέας Δημοκρατίας συστάθη-
κε τον Φεβρουάριο του 2016 και ήδη
αριθμεί 893 ενεργά μέλη. Ο Γραμμα-
τέας των Επιστημονικών Φορέων Νί-
κος Κωστόπουλος, ανοίγει τα χαρτιά

του στην εφημερίδα Karfitsa και
αποκαλύπτει τους στόχους που έχει
θέσει η Νέα Δημοκρατία προκειμέ-

νου να δώσει και πάλι «ζωή» στη δη-
μόσια υγεία και να «επαναπατρίσει»

τους Έλληνες επιστήμονες που
αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτε-
ρικό προκειμένου να έχουν ένα κα-

λύτερο μέλλον.



www.karfitsa.gr

Της Έλενας Καραβασίλη  

Στο πλαίσιο της 81Ης ΔΕΘ, ο Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ
Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης και ο πρό-
εδρος της ΠΕΔΚΜ Λάζαρος Κυρίζογλου διοργάνωσαν
μία ιδιαίτερα επιτυχημένη ημερίδα για τις καινοτόμες
τεχνολογίες και λύσεις στην ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων. «Ενωμένη η αυτοδιοίκηση
προχωράει προς την ενημέρωση των συμπολι-
τών μας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Η
ΠΕΔΚΜ μαζί με τον ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδο-
νίας, πραγματοποιήσαμε μία ημερίδα όπου θα
ακολουθήσουν κι άλλες, ώστε να προχωρήσουμε
σε μία ολοκληρωμένη πλέον διαχείριση στερεών
αποβλήτων ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
μας για μία κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Η
αυτοδιοίκηση ενωμένη δίνει τις λύσεις», τόνισε ο
Πρόεδρος ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης
Γεράνης. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Karfitsa, «σε
όλη την Ελλάδα, το ποσοστό της ανακύκλωσης
ανέρχεται σε 10%. Η αλήθεια είναι πως τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια βή-
ματα ώστε να καταλάβει και ο κόσμος τη σημαντι-
κότητα της ανακύκλωσης. Όμως δεν επαρκεί αυ-
τό, πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωής απέναντι
στα απόβλητα, ιδίως στα στερεά αστικά απόβλητα
μέσω της διαλογής από την πηγή». Ο ίδιος υπο-
γράμμισε πως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος: «πρέ-
πει να αλλάξουμε τη νοοτροπία και την κουλτού-
ρα μας ούτως ώστε να μειώσουμε τον όγκο των
απορριμμάτων που πηγαίνουν προς ενταφια-
σμό. Εμείς προχωράμε προς την ολοκληρωμένη
διαχείριση, χωρίς να σταματάμε τη διαρκή ενημέ-
ρωση προς την κατεύθυνση αυτή. Φυσικά πέρα
από το πολλά οφέλη που έχουμε στο περιβάλλον
από την ανακύκλωση, υπάρχουν και οφέλη στην
τσέπη των πολιτών καθώς όσα λιγότερα απορ-
ρίμματα πηγαίνουν προς ενταφιασμό τόσα λιγό-
τερα χρήματα πληρώνουν οι δήμοι. Έτσι η αυτο-
διοίκηση δε θα χρειαστεί να γίνεται φορομπηχτι-
κός μηχανισμός προς τους πολίτες για την αύξη-
ση των τελών», σημειώσε ο κ. Γεράνης.  

Πρωτιά στην ανακύκλωση
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-

Μενεμένης και πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Λάζαρος Κυρί-
ζογλου ανέφερε ότι: «ο ΦΟΣΔΑ και η ΠΕΔΚΜ πραγ-
ματοποίησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο
πλαίσιο της ΔΕΘ με σκοπό να κάνουμε ένα γενι-
κό κάλεσμα για μείωση των απορριμμάτων μέσω
της ανακύκλωσης. Στην Κεντρική Μακεδονία εί-
μαστε πρωτοπόροι σε ότι αφορά το ζήτημα της

κοινής, ενιαίας -και στις επτά περιφερειακές ενό-
τητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- δι-
οίκησης και διαχείρισης των απορριμμάτων με
έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλή-
των, σύμφωνα με την επιταγή του νόμου του
2012. Κάτι που πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα
και ευχόμαστε να γίνει το ίδιο και στην Αττική,
όπου επικρατεί κομφούζιο». Ο δήμος με τη μεγαλύ-
τερη συμμετοχή στην ανακύκλωση είναι ο δήμος Πυ-
λαίας- Χορτιάτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη. Όπως σημειώσε ο κ. Καϊτεζίδης, «για εμάς
τους αυτοδιοικητικούς η συγκεκριμένη εκδήλω-
ση έχει δύο μηνύματα. Το αρνητικό είναι  ότι η
χώρα μας δυστυχώς ακόμη και σήμερα βρίσκεται
πολύ πίσω στο σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των
απορριμμάτων. Από την άλλη όμως είναι ελπιδο-
φόρο το γεγονός ότι ιδιαίτερα η Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ
έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία
χρόνια. Με πρωτοβουλία του ΦΟΣΔΑ έχουμε τα-
ξιδέψει επανειλημμένα όλοι οι δήμαρχοι της Κεν-
τρικής Μακεδονίας στο εξωτερικό με σκοπό να
δούμε το σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και…
πραγματικά μελαγχολούμε όταν επιστρέφουμε
στην πατρίδα μας. Όμως στο καινούριο νομοσχέ-
διο που έχει προτείνει ο ΦΟΣΔΑ για τον Περιφε-
ρειακό σχεδιασμό, πολλά από αυτά που χαρήκα-
με στις ευρωπαϊκές πόλεις μεταφέρονται αυτού-
σια και στο σχεδιασμό του Φορέα. Πιστεύω ότι με
την κατάλληλη ενημέρωση του κόσμου- γιατί οτι-
δήποτε και να σχεδιαστεί πρέπει να έχει την υπο-
στήριξη του κόσμου- ο ΦΟΣΔΑ θα μπορέσει να γί-
νει πρωταγωνιστής για όλη την υπόλοιπα Ελλάδα
σε ότι αφορά έναν σύγχρονο και λειτουργικό τρό-
πο διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανα-
κυκλώσιμων υλικών». Όσον αφορά στα ανακυκλώ-
σιμα υλικά, ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη ήταν από τους
πρώτους δήμους που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία
των δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης, συμμετέχει
επίσης στο κέντρο διαλογής της Θέρμης και όπως τόνι-
σε ο δήμαρχος: «μπορώ να πω με καμάρι πως εί-
μαστε πρώτοι στην ποσοστιαία συμμετοχή στην
ανακύκλωση που για τα ελληνικά δεδομένα,
πλησιάζει το 20% που είναι πολύ σημαντικό.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και στον το-
μέα της ενημέρωσης και στον τομέα αποκομιδής
από την πηγή ώστε να μεγιστοποιούμε κάθε φο-
ρά τους στόχους μας για την τοπική κοινωνία»,
κατέληξε ο κ.  Καϊτεζίδης. 

Στη μάχη της ανακύκλωσης Μ. Γεράνης
και δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας
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Περιφέρειες και Δήμοι έχουν αναλάβει σήμερα πολλές
ευθύνες. Ενδεχομένως πολύ περισσότερες από όσες τους
αναλογούν. Τόσο ο Καλλικράτης, όσο και οι ανάγκες των
καιρών λειτούργησαν καταλυτικά στη δημιουργία ενός νέ-
ου σκηνικού για τους κοντινότερους στον πολίτη πολιτι-
κούς θεσμούς, γεμάτο με υποχρεώσεις και ρόλους πολύ
πιο απαιτητικούς. Μονόδρομος για εμάς είναι η άμεση αν-
ταπόκριση, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Γιατί στο
δικό μας πεδίο, συναντά κανείς την πραγματική ζωή, όπου
το απτό και το μετρήσιμο είναι ο στόχος. Γιατί ο πολίτης και
τα προβλήματά του φτάνουν μέχρι τη δική μας πόρτα και
δεν έχουν καμία σχέση με την «υψηλή» πολιτική που ξεκι-
νά από τη Βουλή και φτάνει μέχρι την Πλατεία Συντάγμα-
τος. 

Τώρα λοιπόν, είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, η συνερ-
γασία και η συνεννόηση των δυο βαθμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, οι οποίοι οφείλουν να λειτουργούν συμπλη-
ρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Έχουν ούτως ή άλλως και
οι δύο καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους, αποδεικνύοντας
ότι κόντρα στον καιρό, μπορούν να πάνε τις κοινωνίες τους
μπροστά. Στη Στερεάς Ελλάδα, εμείς το εφαρμόζουμε.
Έχουμε ανοιχτό και καθημερινό διάλογο και με τους 25
Δήμους μας. Είμαστε συνεργάτες. Διεκδικούμε από κοινού
και συναποφασίζουμε. Αναπτύξαμε πέρα από τα προβλε-
πόμενα, μία άτυπη μορφή συνεργασίας που προτάσσει τις
κοινές μας επιδιώξεις, ανταποκρίνεται άμεσα σε θέματα
κοινωνικής αλληλεγγύης, απαντά με αποτελεσματικότητα
στις αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε περιοχής, προάγει
στοχευμένα τον τουρισμό και τον πολιτισμό μας και φυσικά
δρομολογεί και υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής.      

Και για να μιλήσουμε στην πράξη. Αυτές τις μέρες, επα-
ναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά τις ανοιχτές δια-
βουλεύσεις, μέσα από Δημοτικά Συμβούλια σε κάθε Δήμο,
ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει την διευρυμένη αποκέντρωση
των συνεδριάσεων του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, με
την πραγματοποίηση τους κάθε φορά και σε διαφορετικό
Δήμο. Την ίδια ώρα, στις πρωτεύουσες των Περιφερει-
ακών μας Ενοτήτων, στελέχη της Περιφέρειας πραγματο-
ποιούν ενημερώσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο
και ημερίδες για την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και
την αγροτική οικονομία. 

Επιπρόσθετα, έχουμε άψογη συνεργασία με την ΠΕΔ Στε-
ρεάς Ελλάδας, ενώ για κάθε έναν από τους Δήμους μας
μπορώ να σας απαριθμήσω μία σειρά από έργα και κοινές
δράσεις. Στη δική μας φιλοσοφία, ο πολίτης της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας είναι δημότης ενός εκ των δήμων
που βρίσκονται σε αυτή. Κι έτσι σιγά σιγά χτίζουμε μία ιδιό-
τυπη περιφερειακή συνείδηση που αναγνωρίζει και σέβε-
ται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής μας. Με εγ-
γυητή την Περιφέρεια, οικοδομήσαμε μία ισότιμη σχέση
μεταξύ των Δήμων μας μου εδράζεται στην αρχή της αλλη-
λοβοήθειας και της αλληλοεκτίμησης. 

Μόνο μέσω ενός ενιαίου αυτοδιοικητικού μετώπου μπο-
ρούμε άλλωστε να διαμορφώσουμε πολιτικές από τη βά-
ση. Πολιτικές από κάτω προς τα πάνω. Μόνο έτσι μπορού-
με να γίνουμε μέρος της απόφασης και όχι απλοί διεκπε-
ραιωτές . Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισ-
σότερη αυτονομία και περισσότερες χρηματοδοτήσεις.
Ανάλογες με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχουμε
επωμισθεί. Αντίστοιχες με τη δράση και το έργο μας. 

*Ο κ. Μπακογιάννης είναι περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας

Συνεργασία στην Τοπική αυτοδιοίκηση:
Το μεγάλο μας στοίχημα

του Κώστα 
Μπακογιάννη*

«Μειώνουμε τα απορρίμματα, προστατεύουμε το περιβάλλον», λένε οι δήμαρχοι της Κεν-
τρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν βάλει στόχο να φτιάξουν μία κοινωνία
«μηδενικών αποβλήτων». Η ΠΕΔΚΜ και ο ΦΟΣΔΑ έχουν ξεκινήσει έναν «αγώνα δρόμου»
για την ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό να αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής στην αντι-

μετώπιση και διαχείριση των απορριμμάτων. 
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BB
Βusiness Βορείων

nΟ δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Κασσάνδρας
για τις ανάγκες της Μονάδας Κοινωνικής
Μέριμνας Κασσανδρείας, που εδρεύει στην
Καλλιθέα Η ειδικότητα που ζητείται είναι ΠΕ
Ψυχολόγος και η διάρκεια της σύμβασης είναι
από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-
2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: 63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής,
απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Κασσάνδρας «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ.
Τουπλικιώτη Ιφιγένειας (τηλ. επικοινωνίας:
23740-20065, 20064). 

nΜε 40 διασώστες (μέλη πληρώματος ασθενοφόρου)
πρόκειται να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε

Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Καβάλα,
Δράμα, Πέλλα και Ημαθία. Οι προσλήψεις θα γίνουν
μέσω του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επείγουσας
Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική
Κρίση», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Υγείας ως
δικαιούχος φορέας και το ΚΕΕΛΠΝΟ ως φορέας
υλοποίησης. Το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόζεται στο
πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής
Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων
(DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το AMIF με
σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού,
έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ,
προς το υπουργείο Υγείας. Από το πρόγραμμα δημιουργούνται 850
νέες θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας και οι βασικοί στόχοι του, είναι, η
ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στις πύλες εισόδου με
την πρόσληψη προσωπικού και η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη
διαχείριση του προσφυγικού μέσω της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στα
Κέντρα Φιλοξενίας, η οποία θα περιλαμβάνει υγειονομική κάλυψη και
ψυχοκοινωνική στήριξη 57.000 προσφύγων.

nΣε 1.529 προσλήψεις θα προχωρήσουν οι δήμοι της χώρας για την
υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για όλους 2016 – 2017.

Ειδικότερα με απόφαση τεσσάρων υπουργείων προβλέπεται η έγκριση
κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)
με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που
υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17. Όσοι
επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με
το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία
καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του
Οργανωτικού Πλαισίου. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος
των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών
συνολικού ύψους 6.874.234,61 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, η οποία θα
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή
αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη
δωρεών και χορηγιών.

Προσλήψεις στο δή-
μο Θερμαϊκού ενέκρινε το

υπουργείο Εσωτερικών για την κά-
λυψη αναγκών σε προσωπικό. Ειδι-

κότερα εγκρίνεται η σύναψη τεσσάρων
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες

ανταποδοτικού χαρακτήρα στο δήμο Θερ-
μαϊκού. Οι προσλήψεις του ανωτέρω προ-
σωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και

τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως
ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις

του πδ 524/1980, κατά περί-
πτωση.



nΤο Χαμόγελο του Παιδιού αναζητεί συντονιστή για το
τμήμα στήριξης παιδιών προσφύγων. Τα απαραίτητα

προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι: πτυχίο Διεθνών
Επιστημών/Σχέσεων ή Διεθνών Σχέσεων Ευρωπαϊκών
Σπουδών ή Σπουδές Διοίκησης/Οικονομίας, άριστη γνώση
Αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, επαγγελματική
ικανότητα και 3ετής εμπειρία σε συναφή αντικείμενο,
ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ικανότητα
συνεργασίας και επικοινωνίας. 

nΠροκήρυξη 150 θέσεων για προσωπικό αορίστου
χρόνου αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ μέχρι το τέλος

του έτους στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) σε δεκάδες ειδικότητες
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Μέχρι τότε η εταιρεία θα απασχολήσει για ένα
εξάμηνο 71 σπουδαστές ΤΕΙ (για τη χρονική περίοδο
1/10/2016 – 31/3/2017), στο πλαίσιο της πρακτικής τους
άσκησης. Η πρακτική αφορά τις ειδικότητες:
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (5 θέσεις),
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (μία θέση), Διοίκηση
Επιχειρήσεων 23 θέσεις, Ηλεκτρολογίας (2 θέσεις),
Αυτοματισμού (2 θέσεις), Ηλεκτρονικής (μία θέση),
Λογιστικής (3 θέσεις), Μηχανολογίας (2 θέσεις),
Πληροφορικής (4 θέσεις), Πολιτικών Έργων Υποδομής (21
θέσεις), Τεχνολογίας Τροφίμων (2 θέσεις), Δημοσίων
Σχέσεων (2 θέσεις) και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού –
Logistics (2 θέσεις). Αιτήσεις υποβάλλονται στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας (οδός Εγνατία 127, Θεσ/νίκη, 6ος
όροφος, Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης)
έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλ.: 2310-
966661. Αναφορικά με την κατανομή των θέσεων, 55 θα
καλυφθούν από υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
25 από υποψηφίους Τεχνολογικής και 70 από υπαλλήλους
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάποιες από τις ειδικότητες
που θα ζητηθούν αφορούν μεταξύ άλλων: Διοικητικούς,
Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Καταμετρητές, Μηχανολόγους,
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους, Οδηγούς και Υδραυλικούς.
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Συνέντευξη στην Έλενα Καραβασίλη

Γιατί επιλέξατε τη ΔΕΘ για την εκδήλω-
ση της Νέας Πορείας Νέας Ελλάδας και για-
τί δεν περιμένατε πρώτα τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού και των λοιπών πολιτικών
αρχηγών;

Από εδώ ξεκίνησε η οργάνωση τού κόμμα-
τός μας. ‘Άλλωστε είναι γνωστοί οι δεσμοί της
οικογενείας μου με την συμπρωτεύουσα. Επέλε-
ξα τη ΔΕΘ γιατί θεωρώ ότι είναι καιρός ο χώρος
της ΔΕΘ να αποτελέσει χώρο διαλόγου των πο-
λιτικών κομμάτων με τούς πολίτες κι όχι χώρο
εμετικά λαϊκίστικων εξαγγελιών των κομμάτων
εξουσίας πού ποτέ δεν υλοποιούνται, με εξαίρε-
ση τις κυβερνήσεις τού αειμνήστου Κ.Καραμαν-
λή. Τέλος, επέλεξα να προηγηθώ των ανακοι-
νώσεων των άλλων κομμάτων ώστε οι προτά-
σεις μας να μη θεωρηθούν πλειοδοσία και πα-
ράλληλα να βάλουν τον πήχη των απαραίτητων
μέτρων στο πραγματικό ύψος των κρίσιμων πε-
ριστάσεων για την οικονομία και την κοινωνία.

Τι διαφορετικό προτείνετε εσείς;
Οι προτάσεις μας καλύπτουν τούς βασικούς

άξονες της οικονομίας, δηλαδή, τα δημοσιονο-
μικά σε συνδυασμό με την οργάνωση τού κρά-
τους και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του,
την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, τον τουρι-
σμό, τον πρωτογενή τομέα με έμφαση στην γε-
ωργία και ην κτηνοτροφία, την επιχειρηματικό-
τητα, τον  πολιτισμό και την παιδεία. Παράλληλα
όμως υπάρχουν και αναφορές στην εθνική
ασφάλεια και στην εξωτερική πολιτική. Αυτό
πού μπορώ να πω από τώρα είναι ότι οι προτά-
σεις μας έχουν τη σφραγίδα της καινοτομίας και
επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες των
πολιτών. Σίγουρα πάντως διαφέρουν ουσιωδώς
από ο,τι η κυβέρνηση και τα κόμματα εξουσίεα
της αντιπολίτευσης εισηγούνται και πραγματο-
ποιούν μέχρι σήμερα.

Τι σας κάνει να πιστεύετε οτι οι προτά-
σεις σας θα γίνουν δεκτές από τους… δανει-
στές; Τι αλλάζει πού δεν μπόρεσαν να το κά-
νουν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα;

Μα ήδη από τον Απρίλιο 2015 μέχρι και
δύο μήνες πριν είχα εποικοδομητικές συζητή-
σεις με το ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον πάνω σε ου-
σιώδη θέματα όπως ή ελάφρυνση τού δημόσιου
χρέους και η λήψη μέτρων βασισμένων στη λο-
γική των δυναμικών ισοδυνάμων. Οι θέσεις αυ-
τές έγιναν ευρέως γνωστές στους πολίτες, στη
κυβέρνηση στους αρχηγούς των κομμάτων της
αντιπολίτευσης και στον τύπο και μέσω αυτών
στους θεσμούς χωρίς να υπάρχει αντίδραση.
Πέρα από την ουσία των θέσεών μας, αυτό πού
αλλάζει με εμάς είναι οτι εμείς έχουμε ουσιαστι-
κά επιχειρήματα δουλεμένα από ανθρώπους της
οικονομίας και της αγοράς, εμφανίζουμε την

πραγματική ακτινογραφία της οικονομίας και
των δυνατοτήτων της και, παράλληλα, έχουμε
και την ικανότητα της διαπραγμάτευσης πάνω σε
βάση ισότιμης ηγεσίας και καλής πίστης. Εμείς
αντέχουμε στις διαπραγματεύσεις ενώ παράλλη-
λα έχουμε και την στήριξη παραδοσιακών και
σταθερών συμμάχων της χώρας.

Υπονοείτε οτι βασίζεστε στις μακρές σχέ-
σεις σας με τις ΗΠΑ;

Λέω ευθέως οτι θα βασισθώ στις μακρές
σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης με ηγέτες και πολι-
τικούς παράγοντες τόσο στην Ευρώπη όσο και
στις ΗΠΑ. Σχέσεις πού σμηλεύθηκαν με τα χρό-
νια σε βάση ειλικρίνειας και γόνιμης συνεργα-
σίας. Εμείς δεν είμαστε ούτε τζογαδόροι ούτε
νταήδες. Δεν είμαστε επίσης υποτελείς, δεν αι-
σθανόμαστε καθόλου έτσι. Εμείς ξέρουμε από
έντιμες και τεχνοκρατικά δομημένες διαπραγμα-
τεύσεις και δεν ετοιμάζουμε τις θέσεις μας σε
χαρτάκια σημειώσεων ή σε χαρτοπετσέτες ξενο-
δοχείων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχί-
σουμε την «παράδοση» της εκχώρησης της εθνι-
κής μας κυριαρχίας στις σουίτες τού Χίλτον. Οι
πραγματικοί (κι όχι οι ευκαιριακοί) Υπουργοί
συζητούν και διαπραγματεύονται περήφανα
από τούς χώρους των Υπουργείων τους πού
αποτελούν ναούς διακυβέρνησης τού λαού. Συ-
νεπώς, ανάγκη ανάκτησης της χαμένης αξιοπι-
στίας κι αξιοπρέπειας της πολιτικής, της χώρας.
Αυτό μπορεί κάλλιστα να αποτελεί κι ένα επιμέ-
ρους όραμα για το νέο πολιτικό προσωπικό της
χώρας. Πρώτο μέλημα τουλάχιστον δικό μας εί-
ναι η κατάργηση όλων των προνομίων τέως
βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών και
προέδρων δημοκρατίας που είναι σκανδαλώδη
σε μια εποχή που οι πολίτες λιμοκτονούν.

Γιατί πιστεύετε οτι δεν ανήκετε στην
ομάδα των κομμάτων πού οι πολίτες θα θε-
ωρήσουν μια ακόμη… χαμένη ψήφο;

Χαίρομαι για την ερώτηση. Εμείς στην λογι-
κή της χαμένης ψήφου αντιτείνουμε την λογική
της χρήσιμης ψήφου με την έννοια ότι εμείς
έχουμε και την ποιότητα και την εμπειρία να
σπρώξουμε τα υπόλοιπα κόμματα (και κυρίως
τα κόμματα εξουσίας) προς την σωστή εθνική
κατεύθυνση. Δεν είμαστε ευκαιριακοί, βλέπετε
άλλωστε πώς τα ευκαιριακά ποτάμια κατάντη-
σαν δημοσκοπικά  σήμερα ρυάκια, οι γραφικές
πτυχές άλλων ήδη εμφανίζονται κι αποτυπώ-
νονται τώρα και δημοσκοπικά, ενώ εμείς έχουμε
σταθερές σχέσεις και ουσιαστική τεχνοκρατική
και πολιτική ιστορία. Ο λαός καταλαβαίνει οτι
εμείς στην λογική των επωνύμων αντιτάσσουμε
την λογική των ικανών, τούς επώνυμους τούς
δοκίμασε στο πετσί του και τούς πλήρωσε και
τούς πληρώνει μέχρι σήμερα. Είναι καιρός να
πάνε σπίτι τους εκείνοι πού κατάντησαν τη χώρα
και τούς πολίτες της σ’ αυτό το χάλι.

«Εμείς δεν είμαστε ούτε τζογαδόροι 
ούτε νταήδες, ούτε υποτελείς…»

Ο Γιάννος Γραμματίδης ανακοίνω-
σε  τον Ιούλιο του 2015 τη δημιουρ-
γία ενός νέου πολιτικού σχηματι-
σμού το κόμμα «Νέα Πορεία Νέα

Ελλάδα». Όπως τονίζει ο ίδιος, κύ-
ριο χαρακτηριστικό του νέου σχη-

ματισμού είναι ότι δεν στέκεται
μπροστά σε πολίτες για να τους πεί-
σει ή να τους υποσχεθεί, αλλά αντί-
θετα είναι μέρος των πολιτών, είναι
οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι δεν απαι-
τούν αλλά χτίζουν με συνεργασία,

συνέπεια, γνώση και ικανότητα.

Η κυβέρνηση ανέβασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ίδια πα-
ράσταση που παρουσιάζει με… συνέπεια, είναι αλήθεια, στον ελληνι-
κό λαό στους 20 μήνες που βρίσκεται στην εξουσία. Μονόλογοι από ψέ-
ματα και φρούδες υποσχέσεις, με… χρυσόσκονη τον κατά φαντασία πόλε-
μο κόντρα στη διαπλοκή. Η ελληνική οικονομία βιώνει άλλη μια χρονιά
ύφεσης, επιχειρήσεις βάζουν λουκέτα, οι μικρομεσαίοι βρίσκονται σε
απόγνωση καθώς τα χρέη τους αυξάνονται και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ… ονειρεύεται ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Σχεδιάζει την επανεκ-
κίνηση της ελληνικής οικονομίας βασισμένη σε ένα τρίπτυχο: φόροι, φό-
ροι, φόροι, μέχρι τελικής πτώσεως! Εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της
και στα ψέματα που έχει πει στον ελληνικό λαό ξέρει ότι πλέον μετρά αντί-
στροφα για την πτώση της και προσπαθεί να βάλει άλλα θέματα στην
ατζέντα, όπως τηλεοπτικές άδειες, διαπλοκή, Δικαιοσύνη.

Η Νέα Δημοκρατία ως υπεύθυνη Αξιωματική Αντιπολίτευση έχει έτοι-
μη εναλλακτική πρόταση, μια συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό
και ο Πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα την παρουσιάσει στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια πρόταση η οποία δεν θα βασίζεται
στην υφεσιακή λογική της υπεροφορολόγησης της ιδιωτικής οικονομίας.
Οι θέσεις μας έχουν αναπτυξιακό «άρωμα», θα δώσουν ανάσα στην ελλη-
νική οικονομία, καθώς δεν βασίζονται στον άκρατο κρατισμό, αλλά στην
ιδιωτική πρωτοβουλία και στην προσέλκυση επενδύσεων. Για τα θέματα
δηλαδή που ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδεολογικά, βρίσκεται απέναντι.

Ο Αρχηγός μας έχει έτοιμο τον οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση, με
λεπτομερή ανάλυση όλων των προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας. Βασικός και πρωταρχικός παράγοντας είναι η
μείωση της φορολογίας, αλλά και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος
για να επενδυθούν κεφάλαια στην Ελλάδα. Για να συμβεί αυτό όμως πρέ-
πει να προχωρήσουν άμεσα οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα.
Πρόκειται για στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που θα αποτελέσουν τους πυ-
λώνες για να στηριχθεί πάνω τους ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αντικαθι-
στώντας εκείνο που μας οδήγησε στην κρίση. Χρειάζεται υποστήριξη της
επιχειρηματικής δράσης, εξυγίανση του δημοσίου τομέα, τόνωση της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το
κράτος δεν πρέπει να μπαίνει εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, γι’ αυτό
και πρέπει να εξαλειφθούν όλα τα γραφειοκρατικά γρανάζια που δυσκο-
λεύουν τέτοιες προσπάθειες. Μιλάμε ουσιαστικά για απλοποίηση των
αδειοδοτήσεων νέων επιχειρήσεων. 

Δίνουμε βάση στους δύο βασικούς πυλώνες της προόδου, την απα-
σχόληση και την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε ένα κράτος που θα εξυ-
πηρετεί, υπό τη σκέπη του, την υγιή επιχειρηματικότητα και δεν θα
«στραγγαλίζει» κάθε προσπάθεια ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως διαπί-
στωσα ότι συμβαίνει σήμερα, στις περιοδείες που έκανα στους νομούς
Πέλλας και Έβρου. Μίλησα με επαγγελματίες, αφουγκράστηκα τις αγωνίες
και τις ανησυχίες τους, αλλά διέκρινα και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν πε-
ριέλθει, λόγω της κυβερνητικής πολιτικής που στοχεύει μόνο σε περισσό-
τερο κράτος, αφήνοντας στο περιθώριο τις επενδύσεις. Η Νέα Δημοκρατία
έχει ουσιαστικά εκπονήσει ένα νέο σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, που
δεν θα έχει μόνο ως στόχο την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνι-
κή οικονομία, αλλά και των πολιτών απέναντι στους Θεσμούς. Μιλάμε δη-
λαδή για μεταρρυθμίσεις και με διαρθρωτικό πρόσημο κι όχι μόνο με οι-
κονομικούς όρους.

Η πρόταση μας είναι τεκμηριωμένη και δεν βασίζεται σε κίβδηλα διλ-
λήματα, πάνω στα οποία οικοδόμησε τη πολιτική και τη στρατηγική
της η σημερινή κυβέρνηση. Ο λόγος μας είναι ενωτικός κι όχι διχαστικός
όπως ο δημόσιος λόγος των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αυτό που χρειάζεται πλέον
είναι να τρέξουν οι πολιτικές εξελίξεις και ο λαός να τιμήσει με την ψήφο
του τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να εφαρμόσει ο Πρόεδρός μας. Για να
εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και να διαδραματί-
σει η χώρα μας ένα ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, χωρίς τα βα-
ρίδια του παρελθόντος.

*Ο κ. Δημοσχάκης είναι βουλευτής Έβρου και επίτιμος Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις
για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

του Αναστάσιου 
Δημοσχάκη*



2  ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ... ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

...ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ
Ένας οδηγός για να παρασκευάσετε στο σπίτι, με 
απλά μέσα και αγνά υλικά, φυσικές καλλυντικές 
κρέμες προσώπου και σώματος, μάσκες ομορ-
φιάς, peeling, λοσιόν τόνωσης για το πρόσωπο 
και τα μαλλιά κ.ά.

Ακόμα, συνταγές για φυσικές αντηλιακές κρέμες 
προστασίας για όλη την οικογένεια.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη 
και τη θεραπεία της
Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα βρείτε απαντήσεις σε όλα 
τα ερωτήματα σχετικά με τις δύο συνηθέστερες μορφές αρθρί-
τιδας, την οστεοαρθρίτιδα και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
καθώς και τoυς τρόπoυς με τους oποίους μπορείτε να τις 
αντιμετωπίσετε. Όλες οι πληροφορίες βασίζονται στην εμπει-
ρία των γιατρών της Mayo Clinic και αποτελούν συστάσεις και 
συμβουλές που δίνουν οι ίδιοι στoυς ασθενείς τους.

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Aυτό  το  Σά β β ατο  17 Σε π τ ε μ β ρίο υ μ αζί  μ ε  το

Μερικά βασικά σημεία που περιλαμβάνονται  
στο βιβλίο της Mayo Clinic αφορούν τα εξής:
Μερικά βασικά σημεία που περιλαμβάνονται  
στο βιβλίο της Mayo Clinic αφορούν τα εξής:
 αποτελεσματικότερες μεθόδους αντιμετώπισης
 εναλλακτικές θεραπείες
 φαρμακευτικές αγωγές
 συμβουλές για άμεση ανακούφιση από τον πόνο
 καθημερινή διατροφή
 τρόπους ελέγχου του βάρους
 συστάσεις για προστασία των συνδέσμων
 προτάσεις για την αντιμετώπιση της κούρασης



www.karfitsa.gr
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Μπορεί η 81η Διεθνης Έκθεση Θεσσαλονί-
κης να βρίσκεται σε εξέλη, ωστόσο στους κύ-
κλους της διοίκησης συζητιέται έντονα τα τε-
λευταία εικοσιτετράωρα πως ο φετινός αριθ-
μός επισκεπτών θα είναι αυξημένος συγκριτι-
κά με πέρσι. Ο Τάσος Τζήκας και ο Κυριάκος
Ποζρικίδης μπορεί να μην έχουν στα χέρια
τους τον αριθμό των εισιτηρίων που «κόπη-
καν», ωστόσο κυκλοφορούν όλη μέρα στα πε-
ρίπτερα του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και
βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια πως οι επισκέ-
πτες είναι περισσότεροι από πέρσι.  Ενδεικτι-
κά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΘ-
HELEXPO το Σαββατοκύριακο των εγκαινίων
της 81ης ΔΕΘ, με την πρώτη ημέρα το κέντρο
να είναι αποκλεισμένο λόγω διαδηλώσεων
σημειώθηκε αύξηση 20% σε σχέση με πέρσι.
Βέβαια, αν ρωτήσει κανείς το δίδυμο Τζήκα-
Ποζρικίδη για την... κίνηση απαντά: «πρόκει-
ται για την καλύτερη διοργάνωση της τελευταί-
ας πενταετίας». Με αφορμή τη ΔΕΘ η Θεσσαλο-
νίκη αναμένεται να καταλάβει μια θέση στο βι-
βλίο των ρεκόρ Γκίνες, αφού περισσότεροι
από 15.000 Θεσσαλονικείς το βράδυ της περα-
σμένης Τρίτης χόρεψαν Ποντιακά. Συγκεκρι-
μένα, υπό τους ήχους της ποντιακής λύρας και
τις φωνές των αδερφών Κωνσταντίνου και
Ματθαίου Τσαχουρίδη, που ξεσήκωσαν τον
κόσμο και έδωσαν τον ρυθμό, το Διεθνές Εκ-
θεσιακό Κέντρο κυκλώθηκε πέντε φορές και
περισσότεροι από 15.000 Πόντιοι και μη χό-
ρεψαν «Ομάλ». 

Σαλονικιά… Monopoly
Εν τω μεταξύ, πρόσφατα η πόλη απέκτησε

και το δικό της επιτραπέζιο παιχνίδι. Η... Σα-
λονικιά Monopoly αποκαλύφθηκε σε ειδική
εκδήλωση την περασμένη Τετάρτη. Έτσι, το
παιχνίδι που μεγάλωσε γενιές και γενιές και
καθηλώνει ακόμα στο τραπέζι όλη την οικογέ-
νεια από το εγγόνι μέχρι και τη γιαγιά σε λίγες

μέρες θα κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα του
Βορρά. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος της
MONOPOLY, κ. Peter Griffin η Θεσσαλονικιά
εκδοχή συνδυάζει την ιστορία, την κουλτούρα
και τη ζωντάνια της πόλης. Σύμφωνα με τον
ίδιο, οι προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν εκα-
τοντάδες ενώ οι δημιουργοί του επιτραπεζίου
χρειάστηκαν πολλούς μήνες για τον σχεδιασμό
του. 

«Η MONOPOLY της Θεσσαλονίκης δεν θα
μπορούσε να παρουσιαστεί πουθενά αλλού,
παρά μόνο στη ΔΕΘ της καινοτομίας και των
πρωτιών» σημείωσε κατά τα αποκαλυπτήρια
του παιχνιδιού ο διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης. Από
την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσα-
λονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου, χαρακτήρισε
το παιχνίδι μια εξαιρετική γέφυρα επικοινω-
νίας της πόλης με όλους τους προορισμούς. Ο
δε αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέ-
σεων, κ. Σπύρος Πέγκας, τόνισε πως με τέτοιες
δράσεις κάνουμε βήματα προς την διεθνοποί-
ηση της Θεσσαλονίκης.

Τα σημεία της πόλης που επιλέxθηκαν και
θα γίνουν αντικείμενο... διαπραγμάτευσης και
αγοραπωλησίας εκατοντάδων παικτών είναι:
Σαββίκος, NOESIS, Λαδάδικα, HELEXPO,
πλατεία Αριστοτέλους, Μακεδονία Παλλάς, ξε-
νοδοχείο Queen Olga, Αψίδα Γαλερίου, Λευ-
κός Πύργος, Επταπύργιο, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Λεωφόρος Νίκης, Εγνατία, Ναβα-
ρίνου, Τσιμισκή, πλατεία Ελευθερίας, Αγίας
Σοφίας, Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, Γήπεδο του
ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 

Ο mister Monopoly και η... παρέα του
(Πατουλίδου, Ποζρικίδης και Πέγκας)
μππήκαν στο αερόστατο της ΔΕΘ και μοί-
ρασαν... λεφτά. Αφού κατέβηκαν και η
KARFITSA έκανε τις βόλτες της στον...αέρα
της πόλης!
B. Στολ.

Το... παιχνίδι της πόλης, τα Ποντιακά 
και οι πτήσεις με αερόστατο!

Ο Θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης υπερβαίνει τα
όρια μιας έκθεσης εμπορικού και επιχειρηματικού χαρακτή-
ρα. Έχει συνδεθεί στη συνείδηση όλων με το βήμα από το οποίο ο
πολιτικός κόσμος της χώρας – στο πλαίσιο ενός διαλόγου με τους
κοινωνικούς φορείς - καταθέτει τις πολιτικές του προτάσεις και δί-
νει το στίγμα των προθέσεων του. 

Τα τελευταία χρόνια  πολλές εξαγγελίες έχουν ταυτιστεί με ανέ-
ξοδες και ανέφικτες υποσχέσεις, που  στόχο είχαν να λαϊκί-
σουν, να παραπλανήσουν και εν τέλει να εξαπατήσουν τους Έλλη-
νες πολίτες. Θυμόμαστε όλοι το αλήστου μνήμης “λεφτά υπάρ-
χουν”, αλλά και το περίφημο “Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης”. 

Για τον Αλέξη Τσίπρα η φετινή επίσκεψη στη ΔΕΘ ήταν η επι-
στροφή στον τόπο του εγκλήματος. Στον τόπο από όπου είπε
συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό και έδωσε υποσχέσεις που
δεν τήρησε στο σύνολό τους. Για αυτό και η κοινωνία  είχε περιορι-
σμένες προσδοκίες από αυτόν. Θα περίμενε ωστόσο κανείς από
τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την
επόμενη ημέρα της οικονομίας μας. Να προσδιορίσει τον τρόπο με
τον οποίο θα οδηγήσει τη χώρα στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Να
εξηγήσει τις πρωτοβουλίες του για την προσέλκυση των επενδύσε-
ων που θα προσφέρουν προοπτική  στους χιλιάδες ανέργους . 

Αντί για τα παραπάνω ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη ΔΕΘ
αδύναμος να σηκώσει το βάρος που έχει συσσωρευτεί στην κοι-
νωνία από τις επιλογές του. Αρκέστηκε σε  ευχολόγια και στη γνω-
στή ρητορική περί δίκαιης ανάπτυξης, διανθισμένη με αόριστες
υποσχέσεις για τη ρύθμιση του χρέους – στην οποία μέχρι σήμερα
έχει αποτύχει. Καμία αναφορά σε αναπτυξιακή πολιτική. Καμία
πειστική απάντηση στα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων
που αδυνατούν να ανταποκριθούν στη φορολογική λαίλαπα. Εμ-
παιγμός στους συνταξιούχους που έχουν γονατίσει από τις άγριες
περικοπές. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επικείμενη παρουσία του στη
ΔΕΘ, φιλοδοξεί μεταξύ άλλων να αναδείξει την υπεροχή του
έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο επίπεδο της αξιοπιστίας όσο
και στην ικανότητα να ξαναδώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία
και να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πορευτεί με προσεκτικά
βήματα και θα ακολουθήσει το δρόμο της υπευθυνότητας.  Το
δρόμο που βασίζεται σε μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες,
την οποία με συνέπεια επιδιώκει από την πρώτη ημέρα της εκλο-
γής του. 

Κεντρικός πυρήνας των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η
μείωση των φόρων. Έχει αποδειχθεί ότι η ιδεοληπτική εμμονή
της Κυβέρνησης στην υπερφορολόγηση ανακυκλώνει την ύφεση
και έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων. Την
ίδια στιγμή η Δημόσια Διοίκηση λεηλατείται από την Κυβέρνηση
με την τακτοποίηση κάθε λογής συγγενών και φίλων. 

Ο εξορθολογισμός των δαπανών του Δημοσίου και η προώθη-
ση μεταρρυθμίσεων μπορούν να ενεργοποιήσουν και πάλι την
οικονομία μας. Μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της φορολο-
γίας, αλλά και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φιλικό για τους
επενδυτές. 

Αυτό είναι το περίγραμμα των πολιτικών που θα κληθεί σύντο-
μα να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιδιώκει και δεν υπόσχεται θαύματα.
Έχει σαφή αντίληψη και των δυνατοτήτων και των αναγκών της
χώρας. Φιλοδοξία του είναι με ρεαλισμό και σταθερό βηματισμό
να βγάλει τη χώρα από το τέλμα. Και σε αυτή του την προσπάθεια
συμπορεύονται καθημερινά ολοένα και περισσότεροι Έλληνες.    

*Η κα. Καραμανλή είναι Βουλευτής Β’ Αθηνών της Ν.Δ.- Υπεύθυνη
του Τομέα Αθλητισμού

«Για τον Αλέξη Τσίπρα η φετινή επίσκεψη στη ΔΕΘ
ήταν η επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος»

της Άννας 
Καραμανλή*
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Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Tη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκαν πριν λίγες ημέρες οι κ.κ. Robert Singer και Maram
Stern, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος επί Διπλω-
ματίας του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (World Jewish Congress, WJC), αντί-
στοιχα.Οι εκπρόσωποι του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου είχαν διαδοχικές συ-
ναντήσεις με την Υφυπουργό Εσωτερικών και Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κα. Μα-
ρία Κόλλια-Τσαρουχά, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζι-
τζικώστα, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, τον Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Περικλή Μήτκα με τους οποίους συζήτη-
σαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης  κατά την παραμονή τους στην πόλη τα
στελέχη του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου επισκέφτηκαν το Δημοτικό Σχολείο
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το
Μνημείο Ολοκαυτώματος και τη Συναγωγή Μοναστηριωτών, ενώ σε σύσκεψη που
είχαν με τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα θέματα
που άπτονται της λειτουργίας της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 

Επίσκεψη μελών του Παγκόσμιου
Εβραϊκού Συνεδρίουστη Θεσσαλονίκη
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AUTO Γράφει
ο Γιάννης

Αθανασίου
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Ιδανικό τοπίο και διαδρομή σε
μία από τις πιο όμορφες περιοχές
της Ελλάδας, με αποκορύφωμα τη
λίμνη Δόξας. Αλλά μέχρι εκεί, αφού
τα υπόλοιπα δεν… Οι κορυφαίοι
του είδους δεν συμμετείχαν στο
Κιάτο, διαφωνώντας με την, παράλ-
ληλη με το Κύπελλο, προκήρυξη
πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας.
Τα σημεία μέτρησης ήταν τοποθετη-
μένα λάθος, οι μετρήσεις ήταν λά-
θος, τα αποτελέσματα λάθος, το
road book είχε λάθη, το πέρασμα
από το παζάρι/πανηγύρι με την κο-
σμοσυρροή ήταν λάθος. Αλλά πε-
ρισσότερο από όλα, λάθος ήταν η
καθυστέρηση της απονομής κατά
τρεις ολόκληρες ώρες και η τέλεσή
της χωρίς να έχουν βγει αποτελέ-
σματα! Σίγουρα δεν ήταν εικόνα
ενός πρωταθληματικού αγώνα από
μία έμπειρη λέσχη, παρουσία του
προέδρου της Ομοσπονδίας. 

1ο Rally Regularity Σικυωνίων 



Σε ένα εκπληκτικό κλίμα, που θύμισε σε πολλούς παλαιότερες εποχές, έγινε ο
αγώνας στον θρυλικό Μερκούρη, στην Πάρνηθα, τo Σάββατο 10/9. Οι συμμετο-
χές μπορεί να μην ήταν τριψήφιες σε αριθμό, όπως τότε, αλλά δεδομένων των
σημερινών συνθηκών οι 60 είναι μία επιτυχία. Το μεγάλο κέρδος ήταν το θέαμα
και οι επιδόσεις νέων οδηγών και δικίνητων αυτοκινήτων, απουσία βέβαια των
κορυφαίων τετρακίνητων, λόγω Ομοσπονδίας και λοιπών θεμάτων. Καλύτεροι
όλων οι Πλάγος - Ρέντης, οι οποίοι έκαναν τον καλύτερο χρόνο και στα δύο πε-
ράσματα με το Honda Civic Type-R, κερδίζοντας γενική και C3. C1 και C2 δεν
συμπλήρωσαν. Τη C4 κέρδισαν οι Κοπανάκης - Φαρμάκης με Opel Corsa, κάνο-
ντας καλύτερο χρόνο και τις δύο φορές. Στη C5 τα πράγματα μπερδεύτηκαν, όταν
την πρώτη φορά πέντε πληρώματα πήρα τον ίδιο χρόνο μετά την έξοδο των Νίκα
- Χατζηπαναγιώτου με το Saxo. Τη δεύτερη όμως φορά, οι Αμερικάνος - Σαΐνης,
με το 106, έκαναν τα δικά τους
και κέρδισαν την πιο ανταγωνι-
στική κατηγορία. Στη C6, οι Κορ-
νελάκης - Ορφανός, με 106, εί-
χαν φοβερή μάχη με τους Μαλα-
κτάρη - Χριστογιαννούλα με
Saxo – μόλις 0,12 του δευτερολέ-
πτου διαφορά στο πρώτο πέρα-
σμα, που κέρδισαν οι πρώτοι με
πολύ καλή επίδοση τη δεύτερη
φορά, με το ψιλόβροχο. Στα ιστο-
ρικά, πρώτο χρόνο έκαναν οι
Τσαλαμάντας - Πρίντεζης με Ford
Escort RS 2000.

Rally Sprint, Άγιος Μερκούρης 

Η 1η Ανάβαση Βλάστης διοργανώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο «Αυτοκινητι-
στική Λέσχη Πτολεμαΐδας» (ΑΛΠ) και προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Βορείου
Ελλάδος ως ο τρίτος αγώνας του θεσμού. Έγινε σε μια εντελώς νέα διαδρομή μήκους
4,5 χιλιομέτρων. Είχε 26 συμμετοχές και τερμάτισαν 21. Πρώτος γενικής και Sallon
Turbo ο Κώστας Λαζαρίδης με Mitsubishi Evo VIII. Δεύτερος γενικής και πρώτος Α΄
ο Δημήτρης Μπατσάρας με το ίδιο αυτοκίνητο. Τρίτος και πρώτος Ε΄ ο Γιώργος
Μπαλντούνης με το πανέμορφο Ford Escort RS 2000 MkII. Εκπληκτική η επίδοση
του Κώστα Αναγνωστάκη που κέρδισε την Α6, πλασάροντας το Suzuki Swift Sport
στην 7η θέση της γενικής.

www.karfitsa.gr

Υβριδική Panamera
H Porsche όχι μόνο έκανε πολύ πιο όμορφη τη

νέα, αλλά θα την κάνει και πιο «οικολογική», παρά-
γοντας μία υβριδική έκδοση, την Panamera 4 E-Hy-
brid. Θα κινείται από έναν biturbo 2.9 λίτρων V6
pumping με απόδοση 330 hp και μέγιστη ροπή 450
Nm και έναν ηλεκτροκινητήρα με 136 hp και 400
Nm ροπής. Θα κάνει 0-100 σε 4,6 δεύτερα και θα
έχει τελική 278 χλμ./ώρα!

Με δικίνητο Hilux η
Toyota στο Dakar 2017

H Toyota Gazoo Racing South Africa ετοιμάζει το
καινούργιο «εργαλείο» της ομάδας για το Dakar
2017, τον Γενάρη, στον δρόμο του Peugeot 2008 D-
KR. Θα έχει τον κινητήρα στο κέντρο και κίνηση μόνο
πίσω, κάτι που του επιτρέπει να φορά 37άρια ελαστι-
κά, αντί για 33άρια των 4x4, να έχει απεριόριστη
διαδρομή αναρτήσεων, αντί για 30 εκατοστά, και να
ζυγίζει μέχρι 615 κιλά λιγότερα! Θα φορά τον 5λιτρο
V8 κινητήρα 2UR-GSE του Lexus RC-F.

1η Ανάβαση Βλάστης
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Tου Χρήστου Σούλη

Γνωστός αθλητικός παράγοντας της Θεσσαλονί-
κης φέρεται να έχει υπεξαιρέσει, μαζί με τη σύζυγό
του, 900 κιλά ράβδων χρυσού και περίπου 60 εκα-
τομμύρια ευρώ, ενώ με την απίστευτη αυτή ιστορία
ασχολούνται ήδη οι διωκτικές αρχές. Ως θύμα της με-
γάλης αυτής απάτης, σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-
φορίες  της εφημερίδας  ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ εμφανίζονται
δύο εταιρείες -  η μία με έδρα το Ντουμπάι και η άλλη τη
Σόφια της Βουλγαρίας - οι οποίες δραστηριοποιούνται
στο εμπόριο χρυσού μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι καταγγελίες,
το ζεύγος παρουσιάστηκε το 2014 - μέσω κοινού
γνωστού - στον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο των αλ-
λοδαπών εταιρειών να έχει ειδικές γνώσεις στα οι-
κονομικά και νομικά ζητήματα, ενώ δήλωνε ότι διέ-
θετε τεράστια ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό και
πολλές γνωριμίες με επιφανείς επιχειρηματίες σε
ΗΠΑ, Ελβετία και Ελλάδα. Την αρχική γνωριμία ακο-
λούθησαν πολλές συναντήσεις σε Ζυρίχη και Αθήνα με
τον Λετονό υπεύθυνο των εταιρειών της αλλοδαπής,
αφού εκείνη του Ντουμπάι άρχισε να αντιμετωπίζει προ-
βλήματα με τις τράπεζες. Τότε, ο αθλητικός παράγοντας
μαζί με τη σύζυγό του προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην
επίλυση των προβλημάτων. Η σύζυγος μάλιστα προκει-

μένου να τον πείσει ότι διέθετε τα προσόντα και τα μέσα,
να σώσει την εταιρεία από την επικείμενη οικονομική κα-
ταστροφή, του είπε πως είχε προσωπική γνωριμία με τον
εισαγγελέα της πολιτείας Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, (όπου
η εταιρεία εμπορίας χρυσού του Ντουμπάι είχε πελάτες)
και θα τον έπειθε να μην ασχοληθεί με την υπόθεση.

Ακόμα, τον διαβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχε
επιλύσει με τις γνώσεις της πολλά νομικά ζητήματα
που απασχολούσαν πολιτικούς διεθνούς κύρους
όπως ο Χένρυ Κίσσινγκερ, ο Κόφι Ανάν κ.α. Τις “εκ-
πληκτικές” ικανότητες της συζύγου του επιβεβαίωσε και ο
αθλητικός παράγοντας λέγοντας ότι ετοιμάζονταν να
ιδρύσουν μαζί με άλλους διεθνείς επενδυτές τράπεζα
στην Ελβετία, στην οποία θα τον έβαζαν μέτοχο και έτσι
στο μέλλον δεν θα είχε προβλήματα σαν και αυτά που αν-
τιμετώπιζε με την τράπεζα στο Ντουμπάι. Με παρόμοιες
υποσχέσεις - σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες του Λετο-
νού επιχειρηματία - τον έπεισαν να υπογράψει συμβάσεις
με τις οποίες ανέθετε στη σύζυγο του αθλητικού παράγον-
τα τη νομική εκπροσώπηση ανά τον κόσμο και την παρο-
χή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση
της δομής των επιχειρήσεων εμπορίας χρυσού.

Παράλληλα και προκειμένου να αποφύγει τυχόν
δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρει-
ών του, πείστηκε να καταστήσει «θεματοφύλακα» τη

σύζυγο του αθλητικού παράγοντα και να μεταφέρει,
από τον Ιούλιο του 2014 έως το Δεκέμβριο του
2015, σε λογαριασμό της σε Ελβετική τράπεζα περί-
που 60 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου εκείνη να
διενεργεί πλέον τις αγορές ποσοτήτων χρυσού και
τη φύλαξή τους μέχρι την πώλησή τους στους πελά-
τες. Για τον ίδιο λόγο υπέγραψε και «σύμβαση θεματοφυ-
λακής» 900 περίπου κιλών χρυσού με Ελβετική εταιρεία,
η οποία, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ήταν συμφε-
ρόντων της ίδιας!

Την απάτη που είχαν στήσει την ανακάλυψε,
όπως υποστηρίζει ο Λετονός επιχειρηματίας, όταν
στις αρχές του 2016 προσέλαβε ως οικονομικό σύμ-
βουλό έναν Έλληνα ο οποίος δραστηριοποιείται στη
Σόφια. Τότε, εκείνος ζήτησε από τον αθλητικό παράγον-
τα και τη σύζυγο του τα επίσημα παραστατικά για τις ποσό-
τητες χρυσού που αγοράστηκαν τους τελευταίους 12 μή-
νες, τα οποία όπως στη συνέχεια αποδείχθηκε, δεν ήταν
γνήσια… Αστυνομικές πηγές, που ρωτήθηκαν από το «Π»
σχετικά με τη σοβαρότητα των καταγγελιών, αρκέστηκαν
να απαντήσουν ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Πρό-
σθεσαν, ότι «ήδη υπάρχει δικαστική απόφαση με την
οποία απαγορεύεται προσωρινά κάθε μεταβολή της
κινητής και ακίνητης περιουσίας που διαθέτει το
ζεύγος στην Ελλάδα».

Οι ράβδοι χρυσού, τα εκατομύρια
ευρώ και το... Ντουμπάι!
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Ολοκλήρωσε
τις εργασίες της η
Διακομματική Κοι-
νοβουλευτική Επι-
τροπή για τη διεκδί-
κηση των γερμανι-
κών οφειλών, με
την κατάθεση ενός
πορίσματος που
απογοήτευσε, αφού

δε δίνει καμία λύση στο πρόβλημα και
αποφεύγει να αναδείξει τις ευθύνες της
Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την παρα-
πομπή της διεκδίκησης των οφειλών στις
ελληνικές καλένδες. Αλλά όταν ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός πριν από έναν περίπου
χρόνο, απευθυνόμενος στην κα. Μέρκελ
κάνει λόγο για την ηθική και συμβολική
αξία του εγχειρήματος, είναι εύλογο να
μην τολμήσει η Επιτροπή να πάει την
υπόθεση πιο πέρα από εκεί που την παρέ-
λαβε. 

Κυρίως όμως δεν καταδέχτηκε να
αξιοποιήσει τους στόχους αλλά και τη
παρακαταθήκη του υλικού που της
άφησαν οι προηγούμενες δύο Επι-
τροπές, υπό την προεδρεία του βου-
λευτή Κώστα Τζαβάρα η πρώτη και της
τέως Προέδρου της Βουλής Ζωής
Κωνσταντοπούλουη δεύτερη. Ειδικότε-
ρα, η πρώτη κατά σειρά Επιτροπή είχε συ-
σταθεί με την απόφαση του τότε Προ-
έδρου της Βουλής Ευάγγελου Μεϊμαράκη,
στις 21 Μαρτίου 2014, κατόπιν αιτήματος
του Μανώλη Γλέζου, που ήταν επί σειρά
ετών πρόεδρος του ΕΣΔΟΓΕ. Στην Δια-
κομματική αυτή Επιτροπή εκλέχτηκε
Πρόεδρος ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας
Τζαβάρας και συμμετείχαν ως αντιπρό-
εδρος ο Μανώλης Γλέζος από τον ΣΥΡΙΖΑ
και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης
Σαλτούρος ως γραμματέας. Η Επιτροπή
συνεδρίασε αρκετές φορές και είχε προ-
γραμματίσει μια σειρά δράσεις, τις οποίες
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει γιατί προ-
έκυψαν οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015. Έπεσε και αυτή θύμα της βουλιμίας
του κ. Τσίπρα να γίνει πρωθυπουργός,
προκαλώντας την πρόωρη διάλυση της
τότε Βουλής. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή εί-
χε δεχθεί ομόφωνα ότι η διεκδίκηση σε
μια τόσο σοβαρή εθνική υπόθεση απαιτεί
προσεκτικά βήματα και υπεύθυνους χει-
ρισμούς. Πρωτίστως, είχε υιοθετήσει τις
γνώμες δυο καθηγητών Δημοσίου Διε-
θνούς Δικαίου, των κκ. Αντωνίου Μπρε-
δήμα και Στέλιου Περάκη, οι οποίοι υπο-
στήριζαν ότι στο διεθνές επίπεδο για να
γίνει δεκτό ένα εθνικό αίτημα για διεκδί-
κηση οφειλών εις βάρος ενός άλλου κρά-
τους, πρωτίστως χρειάζεται το αίτημα αυ-
τό να αποκτήσει τη συμπάθεια της διε-
θνούς κοινής γνώμης. Δεν υπάρχουν δι-
καστήρια δηλαδή που να έχουν την αρμο-
διότητα και τη δύναμη να επιδικάζουν
απαιτήσεις που προβάλει ένα κράτος εις
βάρος ενός άλλου, εάν και τα δυο αυτά
κράτη εκουσίως δεν έχουν δεσμευτεί με
συνυποσχετικό για την υπαγωγή της δια-
φορά τους σε ένα διεθνές δικαστήριο

(π.χ. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης).
Η Γερμανία όμως μέχρι σήμερα

αντιδρά και είναι φανερό ότι δεν πρό-
κειται η άρνηση της να καμφθεί, εάν
δεν τη πιέσει για αυτό ένα κίνημα διε-
θνούς κατακραυγής υπέρ της Ελλά-
δας και εναντίον της Γερμανίας. Υπέρ
της Ελλάδας που μεταξύ των άλλων δει-
νών υποφέρει μέχρι σήμερα από την επι-
μονή της Γερμανίας να μην επιστρέφει το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, να μην
επανορθώνει τις ζημιές που προκάλεσαν
τα στρατεύματα της κατά την κατοχή, να
μην επιστρέφει τους αρχαιολογικούς θη-
σαυρούς που άρπαξαν οι στρατιώτες της
από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς
χώρους της χώρας και να μην ικανοποιεί
τις απαιτήσεις των συγγενών εκατοντά-
δων χιλιάδων θυμάτων της θηριωδίας
του ναζισμού που έχασαν τη ζωή τους σε
βάρβαρες εκκαθαρίσεις και αντίποινα
γερμανών στρατιωτών στις μαρτυρικές
πόλεις και χωριά της Ελλάδας, κατά τα έτη
1941-1944.

Υπό τα δεδομένα αυτά, τόσο η Επιτρο-
πή αυτή όσο και εκείνη που συστάθηκε
από την επόμενη βουλή και λειτούργησε
από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο
2015, ομόφωνα αποφάσισαν να αξιοποι-
ήσουν με συγκεκριμένες ενέργειες να
ευαισθητοποιήσουν την διεθνή κοινή
γνώμη, αξιοποιώντας τον διεθνή αυτό
παράγοντα στον αγώνα για την ευδοκίμη-
ση των εθνικών αυτών στόχων. Ειδικότε-
ρα, είχαν ξεκινήσει την διοργάνωση ενός
διεθνούς συνεδρίου με θέμα τις γερμανι-
κές οφειλές προς την Ελλάδα με τη συμμε-
τοχή πολιτικών, διπλωματών, καθηγη-
τών πανεπιστημίου, εκπροσώπων διε-
θνών οργανώσεων κ.α., στην Αθήνα. Με
την βοήθεια τόσο των δυο ως άνω διεθνο-
λόγων όσο και του καθηγητή κ. Σπύρου
Φλογαΐτη αλλά και την υποστήριξη του
νυν Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλου, καθηγητή Δημοσίου
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παράλληλα οι δύο αυτές Επιτρο-
πές είχαν ενεργοποιήσει τη λεγόμενη
κοινοβουλευτική διπλωματία, δηλα-
δή τις κοινές επιτροπές φιλίας με τα
άλλα κράτη, που έχει συστήσει το Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο και ειδικότερα
τις επιτροπές φιλίας με τα κοινοβού-
λια των 4 νικητριών δυνάμεων του
Β΄Π.Π., Ρωσίας, Γαλλίας, Ηνωμένου
Βασιλείου και Η.Π.Α., καθώς και την
επιτροπή κοινοβουλευτικής φιλίας με
τη Γερμανία.

Δυστυχώς όμως, η σημερινή Επιτρο-
πή αντί να συνεχίσει τις δράσεις αυτές και
να τις ολοκληρώσει προτίμησε να τερμα-
τίσει το βίο της εκδίδοντας ένα πόρισμα,
το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριέλαβε
γνωστές κοινοτοπίες που αφορούν τις
ρυθμίσεις της Συνθήκης του Λονδίνου
του 1953 και την δυνατότητα αξιοποί-
ησης τους, με προσφυγή στο Διαιτητικό
δικαστήριο που ιδρύθηκε από αυτές (άρ-
θρο 28), αδιαφορώντας εάν μια τέτοια
προσφυγή, λόγω του δυσμενούς εναντίου

της Ελλάδος συσχετισμού μεταξύ των με-
λών του Δικαστηρίου, θα οδηγούσε την
εθνική υπόθεση σε βέβαιη αρνητική κα-
τάληξη. Προτείνει τη σύσταση μιας νέας
Επιτροπής με διευρυμένη σύνθεση, στην
οποία θα συμμετέχουν διεθνολόγοι, δι-
πλωμάτες κ.λ.π., παρόλο που ήδη από την
εποχής της πρώτης Επιτροπής είχε υλο-
ποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο και είχαν προσ-
ληφθεί ως συνεργάτες της Επιτροπής ει-
δικοί εμπειρογνώμονες (Μπρεδήμας,
Περάκης, Φλογαΐτης). Επίσης, επέλεξε
να ανοίξει την Επιτροπή σε πλήθος
φορέων και οργανώσεων του εσωτε-
ρικού, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα
στην εσωτερική ανακύκλωση του θέ-
ματος παρά στην προβολή του στο
εξωτερικό, με την έννοια που προ-
εκτέθηκε. Επόμενο είναι τα αποτελέ-
σματα αυτής της Επιτροπής να μην
προωθούν καθόλου την υπόθεση της
διεκδίκησης, αλλά να προσφέρουν στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακό
υλικό για τις εμφανίσεις του Πρωθυπουρ-
γού στο Κομμένο της Άρτας, στη Δ.Ε.Θ.
και αλλού. Μαζί με τον Πρωθυπουργό και
άλλα κυβερνητικά στελέχη (ο Πρόεδρος
της Βουλής, υπουργοί κ.α.), χρησιμοποι-
ώντας αυτό το πόρισμα της Επιτροπής,
προδιαθέτουν τον ελληνικό λαό για μια
ηρωική και «λεβέντικη» ειρηνική επίθεση
της Κυβέρνησης εναντίον της Γερμανίας,
που θα λήξει με την υποχώρηση της Γερ-
μανίας και στο ζήτημα αυτό.

Η Κυβέρνηση όμως έχει ήδη πεί-
σει τον ελληνικό λαό, ότι το μόνο που
την ενδιαφέρει είναι η παραμονή της
στην εξουσία και όχι η διακυβέρνηση
του τόπου και η πορεία της χώρας
προς την κατεύθυνση της εξόδου από
την κρίση. Με επικοινωνιακά τεχνάσμα-
τα και με ατέλειωτα ψέματα δεν διστάζει
ακόμα και σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση
να παραπλανά τον ελληνικό λαό. Δυστυ-
χώς όμως κάτι τέτοιο δεν θα διαρκέσει για
πολύ. Η κατάρρευση της έχει ήδη αρχίσει
από την τελευταία εμφάνιση του Πρωθυ-
πουργού στην Δ.Ε.Θ. με θολή για πρώτη
φορά εικόνα και με την «άνεση» να ισχυ-
ρίζεται ότι όλα όσα δεσμεύτηκε να πραγ-
ματοποιήσει προεκλογικά τα έχει ήδη
ολοκληρώσει. Πλέον για τον ελληνικό
λαό η μόνη ελπίδα που  γεννιέται είναι η
προσμονή του τέλους μιας τόσο ολέθριας
κυβέρνησης, που μας γύρισε δεκαετίες πί-
σω για να μας διδάξει δύο αλήθειες που
από καιρό έπρεπε να έχουμε καταλάβει:
1) ότι δεν υπήρξε ούτε μέχρι σήμερα
υπάρχει δυνατότητα άλλου τρόπου δια-
χείρισης της κρίσης από εκείνον της κυ-
βέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, που αν είχε
ακολουθηθεί μέχρι τέλους η Ελλάδα θα
είχε βγει από το μνημόνιο τον Μάρτιο του
2015 και 2) δεν υπάρχει εναλλακτική
πρόταση της Αριστεράς για την διακυβέρ-
νηση του τόπου.

*Ο κ. Τζαβάρας είναι βουλευτής του
Ν. Η λείας της Νέας Δημοκρατίας 

www.karfitsa.gr

Το τελικό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ
στον αγώνα με τη Φιορεντίνα είχε
δύο αναγνώσεις από τους φίλους του
«Δικεφάλου». Αλλοι είδαν το ποτήρι
μισογεμάτο και άλλοι μισοάδειο. Οι
πρώτοι, όσοι δηλαδή αντιμετώπισαν
ρεαλιστικά τα 90 λεπτά και το τελικό
αποτέλεσμα, συνειδητοποίησαν ότι
οι Ιταλοί είναι μία ομάδα με καλύτερο
ρόστερ, καλύτερα «δουλεμένη», που
έχει αυτοματισμούς. Ακόμη, βρίσκε-
ται στην πρώτη πεντάδα του βαθμο-
λογικού πίνακα ενός ανταγωνιστικού
Πρωταθλήματος με ομάδες υψηλού
επιπέδου. Οι δεύτεροι, που έχουν με-
γαλύτερες απαιτήσεις από τον ΠΑ-
ΟΚ, αισθάνθηκαν απογοήτευση από
το τελικό αποτέλεσμα, προσπάθησαν
να απαλύνουν τον θυμό τους «φορτώ-
νοντας» το τελικό αποτέλεσμα σ’ ένα
λάθος σφύριγμα του διαιτητή και εξα-
κολουθούν να γκρινιάζουν για την
απόδοση του «Δικεφάλου». Αδίκως
κατά την άποψη μου γιατί χάνουν το
δάσος και ψάχνουν το δένδρο. 

Οι Ιταλοί επέλεξαν το 3-4-2-1,
σύστημα που δεν έχει συνηθίσει να
το αντιμετωπίζει ελληνική ομάδα,
ήταν μαχητικοί, με ποδοσφαιρική
ωριμότητα και ποιότητα.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε στα σωστά μέτρα,
έδειξε ανασταλτικά προταιρήματα,
δεν δείλιασε απέναντι σ’ έναν ισχυρό
αντίπαλο και θα μπορούσε να πάρει
τη νίκη εάν δεν τον αδικούσε ο διαι-
τητής. Σε μια τέτοια περίπτωση θα εί-
χε πετύχει μία εντυπωσιακή νίκη, η
οποία όμως δεν θα απεικόνιζε την ει-
κόνα του αγώνα ούτε τις αγωνιστικές
διαφορές των δύο ομάδων. Και μία
επίπλαστη εικόνα είναι εύκολο να
αλλάξει ακόμη και στα επόμενα 90
λεπτά.

Ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα καλύτε-
ρη από πέρυσι, που έχει αρχή, μέση
και τέλος και με έναν προπονητή ο
οποίος δείχνει αντανακλαστικά στις
ανάγκες του αγώνα. Στοιχεία που δι-
καίως τον βάζουν ανάμεσα στους
πρωταγωνιστές για την κατάκτηση
του φετινού Πρωταθλήματος. 

Τι χρειάζεται; Να βρει τον τρόπο
για να αξιοποιήσει την ταχύτητα και
τα ατομικά χαρακτηριστικά των παι-
κτών καθώς υπάρχει ταλέντο, αλλά
συντροφιά με το πρόβλημα της προ-
σαρμογής σε ορισμένους ποδοσφαι-
ριστές. Εάν όμως δεχτούμε ότι ο ΠΑ-
ΟΚ βρίσκεται στο 60% της αγωνιστι-
κής ετοιμότητας το συμπέρασμα κρί-
νεται άκρως αισιόδοξο. 

του Βασίλη
Μάστορα

Ένα αποτέλεσμα,
δύο αναγνώσεις 

του Κώστα 
Τζαβάρα*

Οι γερμανικές οφειλές παραπέμπονται στις ελληνικές 
καλένδες με την απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής.
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