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“ΘΕΡΙΝΑ”... ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

“Δεν υπάρχει υγειονομικός
χάρτης  στη Θεσσαλονίκη”

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Παρά την κρίση και τους φόρους

πουλήθηκαν περισσότερα Ι.Χ.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Έλληνες των ΗΠΑ ετοιμάζουν
βαλίτσες για... Καναδά!

“Έχει φάει τη ζωή της” στη φυλακή
χωρίς να είναι... φυλακισμένη

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ

ΤΑ... ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΑ 

ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΤΗΣ “Κarfitsa”

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ο ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ...  ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ 
ΠΡΟΩΡΕΣ  ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαδοχικές δημοσκοπήσεις δείχνουν τη σταθερή 
μεταβολή στις προτιμήσεις των Βορειοελλαδιτών

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

“Δεν μας ενδιαφέρουν
ούτε... τα κανάλια

ούτε ο ανασχηματισμός“

“Θέλω να κλείσω 
την πολιτική μου καριέρα 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”

Το... Grexit κερδίζει
έδαφος στη Θεσσαλονίκη

Συνδικαλιστές αποκαλύπτουν στην “Κ”

Νο1
Συνεχής 

ενημέρωση στο

www.karfitsa.gr

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 



Το αποτέλεσμα των αμερικανικών
εκλογών, στις οποίες η Χίλαρι Κλίν-
τον έλαβε περισσότερες ψήφους αλλά
ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε την προ-
εδρία, έφερε και πάλι στην επικαιρό-
τητα την περιβόητη «αντισυστημική
ψήφο». Είναι, βέβαια, να απορεί κα-
νείς πώς μπορεί να χαρακτηριστεί
«αντισυστημικό» ένα πρόσωπο κατε-
ξοχήν εκφραστής του καπιταλιστικού
συστήματος, ένας πάμπλουτος επι-

χειρηματίας με κεφάλαια που ξεπερνούν τα 4 δισ. δολάρια, ο
οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή και είναι εμφανώς ρατσι-
στής και σεξιστής. 

Ακόμη κι αν δεχτεί κανείς ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών ήταν η
εκλεκτή του αμερικανικού κατεστημένου, αλήθεια, υπάρχει κανείς που
να πιστεύει ότι ο ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος θα το πολεμήσει; Λαϊ-
κιστής είναι ο άνθρωπος, όχι πολέμιος ενός συστήματος μέσω του οποί-
ου έχτισε μία οικονομική αυτοκρατορία και
έφτασε, τελικά, στον προεδρικό θώ-
κο των ΗΠΑ. Τη βραδιά της
πρώτης εκλογικής του νίκης,
ο Μπαράκ Ομπάμα είχε
δηλώσει ότι «αν υπήρχε
έστω και ένας άνθρω-
πος που πίστευε ότι σε
αυτήν τη χώρα δεν
μπορούν να συμβούν
τα πάντα, απόψε πρέ-
πει να άλλαξε γνώμη.
Γιατί σε αυτήν τη χώρα
μπορούν να συμβούν τα
πάντα». Τα λόγια αυτά κάλ-
λιστα μπορεί να τα επαναλά-
βει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο
περίεργος αυτός τύπος για τον οποίο
ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έλεγε ότι
«δεν θα γίνει πρόεδρος. Και το λέω επειδή έχω βαθιά πίστη στον αμερι-
κανικό λαό» και ότι «η άγνοιά του για τα διεθνή θέματα είναι τεράστια, εί-
ναι επικίνδυνη. Ποιος μπορεί να του εμπιστευτεί τους κωδικούς των πυ-
ρηνικών όπλων;». 

Τον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο με το βαμμένο μαλλί τον
ψήφισαν οι Αμερικανοί που δεν θέλουν να βλέπουν άλλους μετα-
νάστες να φτάνουν στις πόλεις τους, αυτοί που νιώθουν ασφάλεια
με ένα 45άρι ή ένα 9άρι στη ζώνη τους, αυτοί που δεν θέλουν να
πληρώνουν φόρους υπέρ των φτωχών. Σε καμία περίπτωση,
όμως, αυτοί που προσδιορίζονται ως «αντισυστημικοί». 

Κάτι ανάλογο, άλλωστε, ζήσαμε και στην Ελλάδα τα τελευταία
δύο χρόνια (με δύο εθνικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα), όπου
ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες πλασαρίστηκαν ως «αντισυστη-
μικά» κόμματα, κέρδισαν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και
σχημάτισαν την «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση με... ολίγη
από λαϊκίστικη σκληρή Δεξιά. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμέ-
νος εμφανίστηκαν ως οι άνθρωποι που θα ανέτρεπαν τις ισορρο-
πίες στη χώρα μας και στην Ευρώπη, που θα έσκιζαν τα μνημόνια,
που θα «τσάκιζαν» τη φοροδιαφυγή, που θα επανέφεραν μισθούς
και συντάξεις σε προ κρίσης επίπεδα, που θα συνέτριβαν τη δια-
πλοκή, που θα εκδίωκαν την τρόικα. Τι απ’ όλα αυτά έκαναν; Την
απάντηση τη γνωρίζετε.

Γι’ αυτό και δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίζει ότι άλλο οι λέξεις και
άλλοι οι πράξεις. Μεγάλη η παγίδα. Η Αμερική παραμένει υπερδύναμη,
γι’ αυτό και όποιος ονειρεύεται ανατροπές και «αντισυστημικές» πολιτι-
κές ίσως θα πρέπει ν’ αλλάξει πλευρό.

www.karfitsa.gr

2

Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440
Δωδεκανήσου 21, Θεσσαλονίκηpress@karfitsa.gr

Karfitsa

Λαϊκιστής είναι ο Τραμπ 
όχι «αντισυστημικός»

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

όσοι πιστεύουν 
ότι ο νέος πρόεδρος 
των ΗΠΑ ήρθε για 

να ανατρέψει 
το κατεστημένο, 

μέσα από το οποίο 
αναδείχθηκε

Επειδή κάποιοι το χαί-
ρονται όταν οι δημοσκο-
πήσεις πέφτουν έξω και
κυρίως αυτοί που στην
συγκεκριμένη στιγμή εί-
ναι ιδιαίτερα δεύτεροι,
οφείλω να αναδείξω κά-
ποιες πτυχές του θέμα-
τος. Το βασικό επιχείρη-
μα τους είναι μάλιστα  ότι

οι δημοσκοπήσεις σε συνεργασία με τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν την κοινή
γνώμη.
Δεν  υπάρχει πιο ανόητο και αβάσιμο επι-
χείρημα από αυτό. Οι αποδείξεις είναι πολ-
λές. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο  η Κλίντον σήμερα θα
ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ αφού δεν υπήρχε
δημοσκόπηση που να μην την έδειχνε πρώτη.
Επίσης δεν υπήρχε μέσο μαζικής ενημέρωσης
που να μην αναπαρήγαγε αυτές τις μετρήσεις.
Να μην ακούω λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις
επηρεάζουν την κοινή γνώμη γιατί αποδεδειγ-
μένα δεν ισχύει. Απλά κάποιοι επαναφέρουν
το θέμα γιατί θέλουν να τις φιμώσουν ή και να
απαξιώσουν το εργαλείο την στιγμή που δεν
δουλεύει για λογαριασμό τους. «Εντάξει»
όμως θα πει κάποιος. Πέφτουν έξω! Ναι, πέ-
φτουν έξω. Είναι άλλο όμως να λες ότι πέ-
φτουν έξω γιατί έχουν αδυναμία να εκτιμή-
σουν ορισμένες παραμέτρους και είναι άλλο
να λες ότι πέφτουν έξω γατί οι δημοσκόποι τα
παίρνουν ή γιατί τα κανάλια και τα ΜΜΕ γε-
νικότερα δείχνουν δημοσκοπήσεις που σκο-
πό έχουν την διατήρηση  του κατεστημένου.
Το πρώτο έχει βάση, το δεύτερο είναι συκο-
φαντικό!
Γατί όμως πέφτουν έξω και μάλιστα τόσο
συχνά και σε τόσες πολλές και με διαφορετικό
περιεχόμενο αναμετρήσεις; Οι δημοσκοπή-
σεις τις τελευταίες δεκαετίες (δεν είναι και
πολλές , άντε να είναι δύο με το ζόρι), έχουν
μάθει να λειτουργούν και να αποδίδουν σε
ένα δικομματικό περιβάλλον: ΝΔ – ΠΑΣΟΚ,
δεξιά/κεντροδεξιά-αριστερά/κεντροαριστε-
ρά. Έτσι ήταν δομημένο το πολιτικό σύστημα
και έτσι συμπεριφερόταν και η κοινωνία, με
τη λογική της δεξιάς/αριστεράς. 
Αυτό όμως διαταράχθηκε, όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά διεθνώς (βλέπε ΗΠΑ, Brexit
και λοιπά). Τι σημαίνει διαταράχτηκε; Υπάρ-
χουν ψηφοφόροι που ενώ παραδοσιακά ανή-
κουν στην δεξιά για κάποιους λόγους αρχί-
ζουν να ακούν και να τους αρέσουν κάποιες

θέσεις της αριστεράς και το αντίθετο. Παρά-
δειγμα για να γίνει πιο κατανοητό: προχθές
γνωστός  μου δεξιός και μάλιστα καραμανλι-
κός έβλεπε στην τηλεόραση την Ζωή Κων-
σταντοπούλου. Στο τηλέφωνο που μιλήσαμε
μου είπε πως «ωραία τα είπε η Ζωή, σκέφτο-
μαι να την ψηφίσω». Άλλο παράδειγμα: πολ-
λοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με το που είδαν
ότι έχουν πέσει σε δυσμένεια έκαναν την επα-
νάσταση τους και ψήφισαν ή ψηφίζουν Χρυσή
Αυγή. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς ψηφο-
φόρους του ΚΚΕ που πήγαν στην Χρυσή Αυ-
γή. Το πιο διαταραγμένο βέβαια από όλα αυτά,
είναι η ίδια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ
που σίγουρα προκαλεί απορία και σύγχυση.
Κάποιος θα πει ότι αυτό λέγεται τρικυμία εν
κρανίω, όμως η ερμηνεία αυτή δεν επαρκεί. 
Οι έρευνες πλέον δεν πρέπει να γίνονται με
το δυαδικό σύστημα άσπρο – μαύρο, ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ, ή σήμερα ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ γιατί οι ψη-
φοφόροι δεν κινούνται πάνω σε αυτόν τον
άξονα. 
Η πραγματική αναμέτρηση γίνεται ανάμε-
σα στους έχοντες και στους μη έχοντες. Οι
έχοντες από τον φόβο να μην χάσουν αυτά
που έχουν (περιουσία, δουλειές, εκπαίδευση,
υγεία, προσβάσεις), στις δημοσκοπήσεις κά-
νουν «θόρυβο», λένε δυνατά δηλαδή τι ψηφί-
ζουν και συμμετέχουν σε όλες κάθε φορά που
τους δίνεται η ευκαιρία. Οι μη έχοντες (άνερ-
γοι, μορφωμένοι άνεργοι, νέοι, μικροεπαγ-
γελματίες πνιγμένοι στα χρέη, χαμηλοσυντα-
ξιούχοι στα όρια της επιβίωσης, ενδεχομέ-
νως και άνθρωποι χαμηλής μόρφωσης), δεν
παίρνουν μέρος στις δημοσκοπήσεις τόσο
συχνά – τις θεωρούν αναξιόπιστες άρα δεν
συμμετέχουν –  όταν συμμετέχουν δεν δίνουν
σαφείς απαντήσεις (γι’ αυτό στη χώρα μας
υπάρχουν και υψηλά ποσοστά αδιευκρίνι-
στης ψήφου) κι αν καμιά φορά δώσουν απαν-
τήσεις δεν είναι κατάλληλες (eligible) για
ανάλυση. Η τάση αυτή, οι έχοντες να συμμετέ-
χουν πιο πολύ στις μετρήσεις, οι μη έχοντες
λιγότερο, έχει ως αποτέλεσμα οι πρώτοι να
υπερεκτιμώνται οι δεύτεροι να υποεκτιμών-
ται. Και εδώ είναι το λάθος μας: οι μη έχοντες
σχεδόν σε κάθε χώρα/κοινωνία είναι περισ-
σότεροι και επειδή στις δημοκρατίες κερδί-
ζουν οι περισσότεροι, τα αποτελέσματα είναι
αυτά που βλέπουμε και πολιτικά (τέρατα) και
δημοσκοπικά (αστοχίες).
*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυ-
τής της εταιρίας INTERVIEW

Η αστοχία των δημοσκοπήσεων 
η καλύτερη απάντηση

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη* 
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Πρόσφατα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την
Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας. Η Παράταξη ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ψήφισε θε-
τικά, συμφωνώντας με τον κεντρικό προσανατολισμό της  μελέτης, διατύ-
πωσε όμως σκεπτικισμό για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου.  Κάποι-
ες παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής: 

Το νέο ΠΕΣΔΑ βάζει πολύ υψηλούς στόχους, για το εγγύτατο 2020, για την
ανακύκλωση υλικών, συσκευασιών, βιοαποβλήτων, οι οποίοι, με την εμ-
πειρία του παρελθόντος, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. Μας είναι
αδιάφορη αυτή η «λεπτομέρεια»;

Τα περισσότερα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η μελέτη, είναι προσεγγιστι-
κές ή προβλεπόμενες  τιμές της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότη-
τας  στην περιφέρεια, το επισημαίνουν και οι μελετητές. Η σχεδίαση λοι-
πόν του συστήματος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και δυνατό-
τητα ταχείας αναπροσαρμογής στην σταδιακή ύπαρξη αξιόπιστων στοιχεί-
ων, για να θωρακιστεί η βιωσιμότητα του έργου. Πόσο αυτό είναι εφικτό;  

Η πολυπλοκότητα της επιχειρούμενης ανακύκλωσης είναι εντυπωσιακή
σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Ξεχωριστά ρεύματα συλλογής για
γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, βιοαποδομήσιμα και σύμμεικτα υλικά. Με
την κατάσταση του μπλε κάδου στην πόλη, την κλοπή υλικών, την οριακή
γενική καθαριότητα στο δήμο, πώς θα υλοποιηθεί γρήγορα ένα τέτοιο σύ-
στημα υψηλών προδιαγραφών; Μήπως ήδη βλέπουμε την αποτυχία;

Η οικονομοτεχνική μελέτη του συστήματος δεν είναι πειστική. Κονδύλια
άπλετα δεν υπάρχουν. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα ιδιωτικής συμμετο-
χής στο έργο, αλλά είναι εφικτή σήμερα η ακριβής κοστολόγηση των υπο-
δομών και της λειτουργίας, ώστε αξιόπιστοι επενδυτές  να τοποθετήσουν
σημαντικά ποσά; Τα πρόστιμα ήδη πέφτουν βροχή και χρειαζόμαστε μια
διαφανή και αποτελεσματική λύση.

Το ζήτημα της διαχείρισης ιδιαίτερα επικίνδυνων αποβλήτων δεν καλύπτε-
ται από το ΠΕΣΔΑ, αντιμετωπίζεται κυρίως με εθνικό σχεδιασμό (ΕΣΔΑ),
αλλά η συμφωνία των δυο σχεδίων στο θέμα αυτό οφείλει να γίνει πιο συγ-
κεκριμένη και πειστική. Αναρωτήθηκαν ποτέ οι πολίτες πώς γίνεται σήμε-
ρα η διαχείριση ιδιαίτερα επικίνδυνων αποβλήτων ή μας ενδιαφέρει μόνο
η τάξη στο σαλόνι του σπιτιού μας; 

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός όμως σχετικά με το ΠΕΣΔΑ βρίσκεται στο
κεφάλαιο που περιγράφονται οι δράσεις για την ανακύκλωση ή την αποφυ-
γή δημιουργίας αποβλήτων. Οι δράσεις που αναφέρονται, όπως, ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών, δίκτυα διάθεσης συσσιτίων και ρουχισμού, δανει-
στικές βιβλιοθήκες και πολλές παρόμοιες  ενέργειες, είναι θετικές αλλά δεν
φέρνουν την λύση, σήμερα, που τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η
απόκλισή μας από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους ανακύκλωσης είναι
απογοητευτική. Στοχευμένες δράσεις κινήτρων ή προστίμων, δοκιμασμέ-
νες στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως, για παράδειγμα, «πληρώνω όσο πετάω»,
«ο ρυπαίνων πληρώνει», επιμερισμός τέλους ταφής υπολειμμάτων, δεν
αναλύονται σε βάθος στην μελέτη. Αυτές οι πρακτικές όμως έδωσαν την
λύση σε όλες τις χώρες που παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα.

Τελικά θέλουμε να πετύχει η ανακύκλωση; 
Κάποιοι ίσως έχουν ξεκάθαρο μέσα τους το «Όχι». Δεν πιστεύουν στις δυνα-

τότητες της ελληνικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης να πετύχουν στο
έργο αυτό. Και περιμένουν, σιωπηλά, να αναδείξουν  τον μονόδρομο της
ενεργειακής αξιοποίησης του σύμμεικτου υλικού. Επιλογή η οποία δεν εί-
ναι απορριπτέα, αλλά είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται στα υπολείμματα
ανακύκλωσης και όχι στο αρχικό σύμμεικτο υλικό. Γιατί, η ανακύκλωση,
και κυρίως η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων, δεν αποτελούν απλά λύ-
σεις για τη διαχείριση των σκουπιδιών μας. Μας ωθούν σε πιο «έξυπνες»
παραγωγικές  διαδικασίες που υποστηρίζουν σταθερά μια αειφόρο βιομη-
χανική παραγωγή.  Οι δυνάμεις στην περιφέρεια που επιθυμούν την επιτυ-
χία του ΠΕΣΔΑ πρέπει να συντονιστούν άμεσα. Ο χρόνος τελείωσε. 

*Η κ. Παυλίδου είναι επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» 

Θέλουμε να πετύχει 
η Ανακύκλωση;

της Νιόβης 
Παυλίδου* 

Κατηγορηματικά αρνητικός στο ενδεχό-
μενο να ληφθούν νέα μέτρα και να υπάρξει
τέταρτο μνημόνιο ήταν ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος στην
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερω-
τηθείς σχετικά με τη χθεσινή δήλωση του
ΔΝΤ, από την οποία προκύπτει η επιμονή
του Ταμείου στην αναπροσαρμογή των στό-
χων για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Το βα-
σικό μέτρο για το ύψος των πλεονασμάτων
είναι η Eurostat και από τη στιγμή που τα
στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι στόχοι
επιτυγχάνονται, δεν υπάρχει περίπτωση να
ληφθούν νέα μέτρα ούτε σε επίπεδο δημο-
σιονομικών μέτρων, ούτε σε επίπεδο διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε κατά
την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Πρόσθεσε πως «η αλλαγή της συμφωνίας και
τέταρτο μνημόνιο επιδιώκει μόνο η ΝΔ, δια-
καής πόθος της οποίας είναι η αποτυχία το
τρέχοντος προγράμματος. Στόχος της να επι-
βάλει μια σκληρή ατζέντα λιτότητας και να
την προσφέρει ως αντάλλαγμα για τη ρύθμι-
ση του χρέους». Αναφορικά με την χθεσινή
τοποθέτηση του εκπροσώπου του Ταμείου
Τζέρι Ράις για τον χρόνο λήψης των μέτρων
για την ελάφρυσνη του χρέους, ο κ. Τζανακό-
πουλος ανέφερε πως οι δηλώσεις αυτές είναι
«πάρα πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις».
Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η χθεσινή τοποθέ-
τηση δεν αλλάζει σε κάτι από τις προηγούμε-
νες τοποθετήσεις και εξέφρασε την ελπίδα
της ελληνικής πλευράς να υπάρξει συμφω-
νία μέσα στο επόμενο διάστημα. Στην ενημέ-
ρωση της Πέμπτης, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ
Τζέρι Ράις ανέφερε πως τα μέτρα για την ελά-
φρυνση του ελληνικού χρέους μπορεί να εί-
ναι συνδεδεμένα και υπό την αίρεση (condi-
tionality) της επίτευξης συγκεκριμένων στό-
χων και δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν εκ
των προτέρων, προκειμένου το Ταμείο να
δεχθεί να συμμετάσχει στο ελληνικό πρό-
γραμμα. Ο κ. Τζανακόπουλος είπε ακόμη ότι
στόχος της κυβέρνησης είναι την 5η Δεκεμ-
βρίου να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να
ληφθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το
χρέος και να συζητηθούν από εκεί και πέρα

τα μεσοπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα μέτρα
για το χρέος.

Επίσκεψη Ομπάμα
Ο κ. Τζανακόπουλος αναφέρθηκε και

στην επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα χαρα-
κτηρίζοντάς την «υψηλού συμβολισμού».
Πρόσθεσε ότι σημαντικό είναι και οτ γεγο-
νός πως τον Ομπάμα θα συνοδεύει ο αμερι-
κανός υπουργός Οικονομικών Τζακ Λιου.,
του οποίοιυ οι θέσεις για το χρέος είναι
«πρωθητικές», όπως είπε. Διαβεβαίωσε, δε,
τους πολίτες ότι η ασφάλειά τους στην διάρ-
κεια της παραμονής του αμερικανού προ-
έδρου στην Αθήνα είναι απολύτως διασφα-
λισμένη, όπως απολύτως διασφαλισμένη εί-
ναι και η ασφάλεια του αμερικανού προ-
έδρου. Όσο για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως εί-
ναι πιθανή το επόμενο διάστημα επικοινω-
νία του Αλέξη Τσίπρα με τον Ντόναλντ
Τράμπ. 

«Ανοίγει ο δρόμος 
για το διαγωνισμό»

Σχετικά με την χθεσινή συμφωνια για την
ανάδειξη των νέων μελών του ΕΣΡ ο κ. Τζα-
νακόπουλος μίλησε για υποχώρηση της ΝΔ
από την πολύμηνη στάση αδιαλλαξίας της
και πρόσθεσε ότι «μετά τη χθεσινή θετική
εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για τη διεξαγωγή
του διαγωνισμού παρά τη διαρκή υπονόμευ-
ση της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Υπο-
στήριξε ότι η ΝΔ αναγκάστηκε να υποχωρή-
σει, καθώς μέχρι πρότινος έθετε ως όρο για
συναίνεση τη συνολική κατάργηση του νό-
μου Παππά, αλλά όπως είπε στη βάση αυτού
του νόμου θα προχωρήσει η διαγωνιστική
διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες. Για το
χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα υπάρξουν
διαβουλεύσεις μεταξύ των νέων μελών του
ΕΣΡ ώστε να καταλήξουν στη σχετική τους
πρόταση, την οποία αναμένει η κυβέρνηση.
Ως προς το τίμημα, συμπλήρωσε, περιμέ-
νουμε την απόφαση του ΣτΕ και ανάλογα θα
προχωρήσουμε στις απαραίτητες κατά νόμο
ενέργειες.

«ΟΧΙ» σε νέα μέτρα
λέει το Μαξίμου
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Q
Κραυγή
αγωνίας

από επιχει-
ρηματίες και
ανθρώπους
της αγοράς
στην Κεν-
τική Μακε-

δονία

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

«Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα
του… αλλιώς». Με αυτόν τον τρόπο σχολιά-
ζουν οι φορείς και οι οικονομικοί παρά-
γοντες της Βόρειας Ελλάδα τον πρόσφατο
ανασχηματισμό της κυβέρνησης καθώς
εκτιμούν ότι οι αλλαγές προσώπων δεν ση-
ματοδοτούν και αλλαγές πολιτικής. Όπως
ισχυρίζονται στην KARFITSA εκπρόσωποι
των παραγωγικών τάξεων της Θεσσαλονί-
κης το γεγονός ότι η εκπροσώπηση της πε-
ριοχής στο νέο κυβερνητικό σχήμα είναι
μικρότερη από την προηγούμενη σημαίνει
πως «αποδυναμώνεται η φωνή της Βόρειας
Ελλάδας στο κέντρο λήψης των αποφάσε-
ων, την Αθήνα». 

Αναφερόμενος στα νέα πρόσωπα της κυ-
βέρνησης και την ενισχυμένη… γενιά των σα-
ραντάρηδων ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπα-
δόπουλος σχολιάζει: «Δεν μας ενδιαφέρει
ποιοι θα είναι επικεφαλής των υπουργείων
αλλά μας ενδιαφέρει η δουλειά την οποία
αυτοί θα κάνουν. Σαφώς οι άνθρωποι που
γνώριζαν το περιβάλλον της Βόρειας Ελλά-
δας θα μπορούσαν να προσφέρουν από θέ-
σεις ευθύνης περισσότερα για την περιοχή.
Αυτό που θα πρέπει να απασχολεί την πα-
ρούσα κυβέρνηση είναι η αλλαγή πολιτι-
κών και όχι προσώπων». Ερωτώμενος εάν
με την αποδυνάμωση της Θεσσαλονίκης
και των πολιτικών από την νέα κυβέρνηση
γίνεται για  να ξεχαστεί το περιβόητο «Πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης» ο κ. Παπαδόπουλος
λέει: «Το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ήδη το
έχει ξεχάσει η παρούσα κυβέρνηση. Οι
συνθήκες την ανάγκασαν να κάνει τεράστια
στροφή στο κομμάτι που περιείχε το πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης. Από την άλλη
πλευρά, όλα όσα είχε υποσχεθεί στο παρελ-
θόν δεν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις
παρούσες συνθήκες». Ο κ. Παπαδόπουλος
εκτιμά ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός είναι
εκλογικός. «Ο κ. Τσίπρας ανασυντάσσεται
για να πάει την Άνοιξη του 2017 σε εκλο-
γές. Εάν δεν πάει σε εκλογές αυτό σημαίνει
ότι άλλαξαν τα πράγματα και η χώρα βρί-
σκεται σε… ανάπτυξη και ότι έχει εξασφα-
λίσει πιθανότητα την μετάθεση του χρέους
για αργότερα ή τη διαγραφή του χρέους
που δεν είναι βιώσιμο» εξηγεί ο κ. Παπαδό-
πουλος. 

«Δεν μας νοιάζει…» 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μι-
χάλης Ζορπίδης ισχυρίζεται στην KARFITSA
ότι «είναι σαν να μην έγινε η αλλαγή προ-
σώπων. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο ανα-
σχηματισμός ούτε πόσα κανάλια θα υπάρ-
χουν. Μας ενδιαφέρει ότι τα μαγαζιά κλεί-
νουν το ένα μετά το άλλο και οι επιχειρημα-
τίες ό,τι βγάζουν το δίνουν στο κράτος. Τι
με ενδιαφέρει εμένα ο ανασχηματισμός;»
αναρωτιέται. 

Θα κριθούν από το… αποτέλεσμα!
Πως θα κριθούν από το έργο τους οι νέοι

υπουργοί σχολιάζει ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππί-

δης. «Ο πρωθυπουργός θεώρησε ότι το
πρόγραμμά του πρέπει να υλοποιηθεί από
τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν θέ-
λω να πιστέψω ότι έχει τάσεις να καλέσει
ανθρώπους που δεν του κάνουν» λέει. Σύμ-
φωνα με τον κ. Φιλιππίδη «η Θεσσαλονίκη
έχει μια τεράστια έλλειψη. Εκτός από δυο
ανθρώπους που παρέμειναν στις θέσεις
τους δεν υπάρχουν άλλοι από τη Βόρεια
Ελλάδα που να γνωρίζουν την αγορά και
ειδικότερα της Βόρειας Ελλάδας και να
μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Δεν γίνεται
η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα
να έχει τόσο μικρή εκπροσώπηση στο νέο
κυβερνητικό σχήμα» υπογραμμίζει. «Δεν ξέ-
ρω αν η κυβέρνηση θέλει να αποστασιο-
ποιηθεί από την Θεσσαλονίκη. Θα ήταν
ανόητη εάν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Πι-
στεύω ότι πρόκειται για αστοχία» καταλήγει
ο κ. Φιλιππίδης. 

Με την παραπάνω παραδοχή φαίνεται πως
συμφωνεί και ο πολιτικός αναλυτής της εται-
ρίας INTERVIEW, Δημήτρης Βασιλειάδης ο
οποίος λέει χαρακτηριστικά: «Είναι πασιφα-
νές πως με το νέο κυβερνητικό σχήμα απο-
δυναμώθηκε η Θεσσαλονίκη. Μάλλον ο
πρωθυπουργός δεν είχε άλλα… γραμμάτια
στη Βόρεια Ελλάδα ή όσα είχε τα ξόφλησε
τον Ιανουάριο 2015. «Παίζει» βέβαια και οι
βουλευτές της Θεσσαλονίκης να είναι πει-
θαρχημένοι και να μην φοβάται ο πρωθυ-
πουργός πως θα υπάρξουν εσωκομματικές

αντιπαραθέσεις που θα του δημιουργή-
σουν και κάποιο πρόβλημα» συμπληρώνει ο
κ. Βασιλειάδης. 

Τι λένε αυτοί που αποχώρησαν; 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει

γνωστά, και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος με
τον πρόσφατο ανασχηματισμό ο πρωθυπουρ-
γός, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται όλοι όσοι
γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις επιχείρη-
σε να κάνει ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ… ΣΥΡΙΖΑ, θέτον-
τας εκτός κυβερνητικού σχήματος τους ΠΑΣΟ-
Κογενείς. Παρά τα όσα «κυκλοφορούσαν» πριν
από τον ανασχηματισμό περί υπουργοποίησης
Κουβέλη και Ξενογιαννακοπούλου είδαμε πως
ο Αλέξης Τσίπρας «καρατόμησε» και τους άλ-
λους υπουργούς και υφυπουργούς του που
προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ. 

Μιλώντας στην KARFITSA κορυφαίος
πρώην υπουργός αναφέρει ότι: «ο Τσίπρας
προσπάθησε να υλοποιήσει την απόφαση
του πρόσφατου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για
αποΠΑΣΟΚοποίηση και απομάκρυνση των
ΠΑΣΟΚογενών από την κυβέρνηση. Δείτε
πόσοι είμαστε και πόσοι μείνανε; Μόνο ο
Σπίρτζης και ο Κουρουμπλής» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά. 

Η KARFITSA επικοινώνησε με τα στελέχη
της προηγούμενης κυβέρνησης τα οποία απο-
χώρησαν από το νέο κυβερνητικό σχήμα,
ωστόσο ο μόνος που θέλησε να κάνει κάποιο
σχόλιο ήταν ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών
και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Δημή-
τρης Μάρδας. «Ο μαέστρος της ορχήστρας
είναι ένας και αυτός αποφασίζει. Εν πάσει
περιπτώσει αυτός έχει την ευθύνη για ό,τι
γίνεται και ό,τι δεν γίνεται. Αποφασίζει για
την καθοδήγηση του καραβιού στη θάλασ-
σα» καταλήγει. 

«Δεν μας ενδιαφέρει ούτε 
ο ανασχηματισμός ούτε τα κανάλια»

«Πρέπει να αλλάξουν 
οι πολιτικές! 

Δεν αντέχουμε!»
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Με την οικογένειά του βρέθηκε σε ταβερνάκι στα Λαδάδι-
κα Θεσσαλονίκης ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας
Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης έδειχνε χαλαρός να
απολαμβάνει την συντροφιά καλών φίλων και των οικο-
γενειακών του προσώπων. Είχε προηγηθεί μια ακόμα
συνάντηση του βουλευτή με γυναίκες της εκλογικής του
περιφέρειας (φωτο) με τις οποίες συζήτησε τα προβλή-
ματα της σύγχρονης εποχής. Δήλωσε ότι θα είναι πάντα
δίπλα τους και συμπαραστάτης στους αγώνες τους… 

#Το ζήτησε, δεν το… μίσθωσε
το βανάκι! Απαντώντας σε
σχόλιο της εφημερίδας
KARFITSA της 5ης Νοεμβρίου
2016 που αναφερόταν σε
πουλμανάκι που μίσθωσε ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
προκειμένου αντιδήμαρχοι
και μέλη της «Πρωτοβουλίας»
να μεταβούν όλοι μαζί στον
Ιερό Ναό του Αγίου
Δημητρίου την ημέρα του
εορτασμού της πόλης,
συνεργάτες του Παναγιώτη
Αβραμόπουλου ξεκαθάρισαν
πως δεν πρόκειται για
μίσθωση. «Το λεωφορειάκι
34 θέσεων ανήκει στο δήμο
Θεσσαλονίκης και για
υπηρεσιακές ανάγκες
ζητήσαμε να μας
παραχωρηθεί» ανέφεραν
χαρακτηριστικά. Εδώ που τα
λέμε και να το μίσθωνε ο
πρόεδρος θα επρόκειτο για
μια σημαντική
«Πρωτοβουλία»… σύσφιξης
των σχέσεων της…
«Πρωτοβουλίας»! 

# Εκλογές τον Απρίλιο του
2017 «βλέπει» ο ανεξάρτητος
βουλευτής προερχόμενος από
το «ΠΟΤΑΜΙ», Χάρης
Θεοχάρης. Κληθείς να
σχολιάσει την πολιτική
επικαιρότητα και τον
ανασχηματισμό ο βουλευτής
έκανε λόγο για πρόσωπα και
όχι πολιτικές που άλλαξαν. Ο
ίδιος δήλωσε πως θα
βρίσκεται στο πλευρό της
κοινωνίας και πως θα
συνομιλεί μαζί με τους
ανέργους, τους φοιτητές, τους
εργαζόμενους και τους
μικρομεσαίους
επιχειρηματίες και όχι με
τους… πολιτικούς γιατί και ο
ίδιος κουράστηκε από
αυτούς. Είπε επίσης ότι
εκτιμά πως κάλπες δεν θα
στηθούν πριν το Πάσχα του
επόμενου έτους! 

#Αληθεύει πως ο νέος πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης- που προέκυψε
από την πρόσφατη εσωκομματική
εκλογική διαδικασία της «γαλάζιας»
νεολαίας -έχει σημείο αναφοράς την
Ντόρα Μπακογιάννη και όχι τον
Κυριάκο Μητσοτάκη; 

#Ανασχηματισμό… ανάγκης και  για
εσωτερική χρήση του κ. Τσίπρα
χαρακτήρισε τις πρόσφατες αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα ο πρώην
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μιλώντας στο
karfitsa.gr ο πρώην νομάρχης και
πρώην βουλευτής δήλωσε: «Για την κ.
Αχτσιόγλου έχω να πω ότι, πριν από
μερικούς μήνες έλεγε άλλα και τώρα λέει
άλλα. Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο στο
υπουργείο Εργασίας. Έχει δουλέψει ποτέ
στη ζωή της; Ο κ. Κατρούγκαλος
δούλεψε ποτέ στη ζωή του; Εγώ θέλω
τον πολιτικό να είναι εργαζόμενος στο
πεζοδρόμιο. Οι περισσότεροι είναι
παιδιά των πανεπιστημίων και της
παγκόσμιας τράπεζας» είπε. Και
συμπλήρωσε ο κ. Ψωμιάδης: «Κανένας
δεν είναι εκπρόσωπος του λαού και του
λαϊκού κινήματος. Δυστυχώς η εξουσία
φθείρει πάνω από όλα ηθικά τον
άνθρωπο και τον πολιτικό». 

#Εκπρόσωποι της υπουργού και όχι η
ίδια η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά,
προφανώς λόγω ανασχηματισμού…
παρέδωσαν πρόσφατα στον «Φάρο του
Κόσμου» που βρίσκεται στο
Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, τρόφιμα
και προϊόντα. Μάλιστα ο Αρχιμανδρίτης
κ. Αθηναγόρας Λουκατάρης –που
ηγείται της προσπάθειας-  και μαθητές
του 3ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού
Σχολείου επισκέφτηκαν το χώρο του
Διοικητηρίου αλλά και το γραφείο της
υφυπουργού και ενημερώθηκαν για τον
τρόπο λειτουργίας του και τις υπηρεσίες. 

#Έχει... οργώσει τη Θεσσαλονίκη! Ο
λόγος για την πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης Βίκυ
Ευταξά η οποία έχει βάλει στόχο να...
οργανώσει εκ νέου την παράταξη στην
πόλη. Η ίδια ασχολείται με τα... κοινά
στον ελεύθερό της χρόνο αφού είναι
ελεύθερη επαγγελματίας και ίσως είναι η
πρώτη διορισμένη πρόεδρος που… δεν
λαμβάνει μισθό για την κομματική θέση
στην οποία τοποθετήθηκε.

#Με τους υποψηφίους βουλευτές του ψηφοδελτίου των
εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 συναντήθηκε πρόσφατα ο
νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, Χρήστος
Παπαδούλης. Ο κ. Παπαδούλης από την πρώτη στιγμή
της ανάληψης των καθηκόντων του επιδεικνύει μια
έντονη κινητικότητα στα εσωκομματικά δρώμενα, αφού
προσπαθεί να δει ιδίοις όμμασι σε τι κατάσταση
βρίσκεται η οργάνωση που παρέλαβε πριν από λίγους
μήνες

#Αγώνας δρόμου… μέχρι το καλοκαίρι για το δρόμο της
Χαλκιδική και συγκεκριμένα για το οδικό τμήμα από τα Νέα
Μουδανιά έως τη Νέα Ποτίδαια. Στόχος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.» είναι να παραδοθεί το σύνολο του έργου πριν από το
καλοκαίρι του 2017, ώστε να διεξάγεται χωρίς προβλήματα και
καθυστερήσεις η αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων που
κατευθύνονται προς τη χερσόνησο της Κασσάνδρας τους
καλοκαιρινούς μήνες. Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός
για το οδικό τμήμα των πρώτων 4,2 χλμ ανήλθε στα
16.300.000 ευρώ με κονδύλια προερχόμενα από το ΕΣΠΑ, ενώ
εκδρομείς, τουρίστες και… ντόπιοι ανυπομονούν για την
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου προκειμένου να
ξεχάσουν για πάντα τις πολύωρες καθυστερήσει για μια
δροσιστική βουτιά.

Αληθεύει
πως πο-
λιτευτής
της Νέας
Δημο-
κρατίας
από τη
Θεσσα-
λονίκη
έχει ξεκι-
νήσει
να... «με-
τριέται»
σε δημο-
σκοπή-
σεις;

Α
Π

Ο
Ρ
ΙΑ

Γνώριζε την τοποθέτησή του στο υπουρ-
γείο από μέρες πριν. Ωστόσο ήταν... σφίγ-
γα! Ο λόγος για τον Θεσσαλονικιό Σωκρά-
τη Φάμελλο ο οποίος την ημέρα της ανα-
κοίνωσης του ανασχηματισμού απέφευγε
φίλους και γνωστούς με τη... δικαιολογία
του φόρτου εργασίας που είχε στην Εξετα-
στική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμά-
των και των ΜΜΕ. Η αλήθεια είναι ότι ο
Φάμελλος δεν το είχε πει ούτε στη… σύζυ-
γο. Μάλιστα όταν κάποιοι δημοσιογράφοι
προσπάθησαν να τον... ψαρέψουν λέγον-
τας του ότι θα γίνει υφυπουργός εκείνος
μετά την ανακοίνωση του ανασχηματι-
σμού τους απαντούσε: «Δεν είπα ψέματα.
Είπα ότι δεν θα γίνω υφυπουργός»
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Αληθεύει, πως συνεργάτης ΣΥΡΙΖΑίου
υπουργού και μάλιστα στενός, τον άφη-
σε στα κρύα του λουτρού για να δουλέ-
ψει τώρα σε... μεγάλο κανάλι;

#Η ΔΕΘ πάει... Λάρισα! Όχι ο εκθεσιακόςφορέας της χώρας δεν αλλάζει έδρα! Όπως
έγινε γνωστό η ΔΕΘ βάζει το know how και σε συνεργασία με το δήμο Λάρισας
διοργανώνει την πρώτη πανελλήνια και μεγαλύτερη Έκθεση για τη Γεωργία και τη
Κτηνοτροφία. Πρόσφατα υπογράφτηκε μάλιστα και η σχετική συμφωνία μεταξύ του
διευθύνοντος συμβούλου, Κυριάκου Ποζρικίδη και του δημάρχου της περιοχής. Το
2017 η «Agrothessaly» θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου στη
θεσσαλική πρωτεύουσα και θα διοργανώνεται ανά διετία. Στη νέα έκθεση θα
συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες του αγροτικού κλάδου, θα παρουσιάζονται όλες οι
τελευταίες τάσεις στην αγροτική επιχειρηματικότητα, ενώ θα πραγματοποιείται πλήθος
παράλληλων εκδηλώσεων και επιδείξεων. «Στόχος μας είναι από εδώ, από τη Λάρισα,
να προβάλλονται τα προϊόντα της ελληνικής και διεθνούς παραγωγής, να
ενημερώνονται οι επισκέπτες για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου και να δίνεται η
δυνατότητα εμπορικών επαφών μεταξύ εκθετών και εμπορικών επισκεπτών»
σημείωσε ο κ. Ποζρικίδης. 

SMS

#Έξαλλος έγινε ο Σταύρος
Καλαφάτης όταν διάβασε πως
ο δήμος Θεσσαλονίκης
σκοπεύει να δώσει...
500.000 ευρώ για το
Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο
της Αριστοτέλους. «Για άλλη
μία φορά πληροφορηθήκαμε
από τον Τύπο τις προθέσεις
του δημάρχου. Παρά το ότι,
από την πλευρά μας,
ακολουθήσαμε τη θεσμική
οδό και καταθέσαμε στο
προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο… 11
συγκεκριμένα ερωτήματα,
απάντηση δεν πήραμε.
Μόνον δέκα λέξεις από τον
δήμαρχο, σε ένα ρεπορτάζ
εφημερίδας: 
“Το κόστος της γιορτής 
θα ανέλθει στο μισό
εκατομμύριο ευρώ”. Το…
12ο ερώτημα έρχεται
αβίαστα: Δηλαδή, θα δοθεί
μισό εκατομμύριο ευρώ, με
απευθείας ανάθεση για τον
Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο
της Θεσσαλονίκης; Το
καταλάβαμε καλά δήμαρχε;»
αναρωτήθηκε και περιμένει
τη σχετική απάντηση...

#Κι ενώ η ίδια περίμενε πως θα
γινόταν υπουργός, φαίνεται ότι
λογάριαζε χωρίς τον "ξενοδόχο".
Αναφερόμαστε στην πρώην
πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας
Λούκα Κατσέλη η οποία ακουγόταν
-δεν το διέψευδε άλλωστε ούτε η
ίδια - ότι θα συμμετείχε στο νέο
κυβερνητικό σχήμα. Την ώρα της
ανακοίνωσης της σύνθεσης της
νέας κυβέρνησης η άλλοτε
«τσαρίνα» της χώρας -με
κυβέρνηση Παπανδρέου-
βρισκόταν σε ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης και μιλούσε σε
εκδήλωση. Η εκδήλωση κράτησε
μέχρι τα μεσάνυχτα και είχε πολύ
κόσμο με τη Λούκα να δείχνει να
απολαμβάνει τη συζήτηση κι ας
έβραζε από μέσα της που δεν πήρε
τη θέση του Τσακαλώτου…

Από ένα κυβερνητικό σχήμα που σκοπό είχε να «αλλάξει την
Ευρώπη» τον Ιανουάριο, φτάσαμε το Νοέμβριο του 2016 σε
ένα κυβερνητικό σχήμα με αποκλειστικό σκοπό να κλείσει τη
2η αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου. Ο χρόνος θα δείξει κα-
τά πόσο θα φέρει εις πέρας την αποστολή του, αλλά προς το
παρόν φαίνεται για άλλη μια φορά ότι βασικό μέλημα του πρω-
θυπουργού είναι η επικοινωνιακή διαχείριση των ζητημάτων
και όχι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων στα προβλήματα. 

Έτσι, είχαμε το μεγάλο φιάσκο με τις τηλεοπτικές άδειες όπου
αντί για πάταξη της διαφθοράς καταλήξαμε σε ηθική και δικα-
στική ήττα της κυβέρνησης. Σήμερα ο κ. Τσίπρας προσπαθεί
να «πουλήσει» την ιδέα της λύσης του ζητήματος του χρέους.
Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα το καλύτερο δυνατό σενά-
ριο για την κυβέρνηση είναι να κερδίσει μέτρα βραχυπρόθε-
σμης διευθέτησης του χρέους και ένταξη στο QE. Χωρίς όμως
τολμηρά βήματα στο μέτωπο των κόκκινων δανείων και της
προσέλκυσης επενδύσεων, οι «νίκες» του πρωθυπουργού δε
θα σημάνουν καμία βελτίωση στη ζωή των πολιτών, ενώ και τα
αποτελέσματά τους στην πραγματική οικονομία θα είναι πενι-
χρά.

Από την άλλη, ο ανασχηματισμός ήταν ένα εσωκομματικό ξε-
καθάρισμα. Ο πρωθυπουργός, παρόλο που στο συνέδριο είχε
υποσχεθεί ότι κανένας υπουργός δε θα παίρνει αποφάσεις
ερήμην του κόμματος, αντικατέστησε τους υπουργούς εκείνους
που στις εσωκομματικές εκλογές απέσπασαν τις περισσότερες
ψήφους. Έκανε ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές. Συστρατεύτηκε
με τον  κυβερνητικό του εταίρο κ. Καμμένο αντί με τον  2ο σε
ψήφους στο συνέδριο κ. Φίλη. Επέλεξε να τηρήσει τις μνημο-
νιακές υποχρεώσεις αντί να διατηρήσει στη θέση του τον κομ-
ματικά ισχυρό κ. Σκουρλέτη. 

Οι επιλογές του πρωθυπουργού είτε στοχεύουν στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην ικανοποίηση των δανειστών. Καμία επι-
λογή του από το 2015 έως και σήμερα δε στοχεύει στη στήριξη
των πολιτών και την αντιμετώπιση των καθημερινών τους
προβλημάτων. Δε στηρίζει ούτε τους συνταξιούχους των οποί-
ων τα εισοδήματα μείωσε ακόμα περισσότερο, ούτε τους μι-
κρομεσαίους, τους επιχειρηματίες, τους ιδιωτικούς υπαλλή-
λους. Το όραμά του για τη Δημόσια Διοίκηση και την παροχή
περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών για τον πολίτη πε-
ριορίζεται στη μετονομασία των υπουργείων, ώστε να τακτο-
ποιηθούν περισσότεροι κομματικοί φίλοι ή να τηρηθούν εσω-
τερικές ισορροπίες. Μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα για
συντήρηση των αξονικών τομογράφων, αλλά υπάρχουν χρή-
ματα για μετονομασίες υπουργείων, η καθεμιά εκ των οποίων
έχει κόστος περί τις 800.000 €  (ταμπέλες, σφραγίδες, επιστο-
λόχαρτα κ.λπ). 

Η ανανέωση δεν είναι θέμα ηλικιακό. Η μείωση του μέσου
όρου ηλικίας υπουργών και υφυπουργών δεν αποτελεί ικανή
συνθήκη ανανέωσης όταν πρόκειται για στελέχη που ενηλι-
κιώθηκαν εντός του κομματικού σωλήνα και ενστερνίζονται
τις αναχρονιστικές αντιλήψεις που αυτός συνεπάγεται. 

Η ανανέωση είναι πρωτίστως θέμα νοοτροπίας και ιδεών.
Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες απορρίπτουν συλλήβδην αυτό
που όλοι αποκαλούμε «ορθολογισμό» και κανονικότητα. Οι
πολιτικές οι οποίες μπορεί να είναι δημοσιονομικά ή πολιτικά
ορθές δε γίνονται πλέον αποδεκτές από τους πολίτες γιατί δε
βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.
Για την ακρίβεια βλέπουν να μην υπάρχει καμιά προοπτική για
βελτίωση της ζωής τους, στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον.  

*Ο κ. Θεοχάρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής

Aνασχηματισμός 
ισορροπιών και όχι λύσεων

του Χάρη 
Θεοχάρη*
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Και εγένετο ο ανασχηματισμός, ύστερα από ένα
έντονο παρασκήνιο όπου πολλά λέχθηκαν και
πολλά ακουστήκαν ο πρωθυπουργός προχώρησε
στις διορθώσεις που θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να
αλλάξουν το κλίμα και για την κυβέρνηση του και
για την ελληνική οικονομία. Ένας ανασχηματι-
σμός που πραγματοποιήθηκε ύστερα από ένα
ισχυρό χαστούκι μετά την απόφαση του ΣΤΕ για
την κυβέρνηση και σε ένα γενικότερο κλίμα πολι-
τικής αμφισβήτησης του. 

Η πρώτη εικόνα η οποία δίνεται είναι ότι ο πρω-
θυπουργός προχώρησε σε ένα ανασχηματισμό
για να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, αυτό δεί-
χνει η αντικατάσταση σκληροπυρηνικών πρώην
υπουργών σε κομβικά υπουργεία όπως το ενέρ-
γειας, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική,
η παρουσία νέων προσώπων από το κοντινό του
περιβάλλον, η πλήρης αντι-
κατάσταση πρώην πα-
σοκογενών
υπουργών, και η
αναβάθμιση
των ΑΝΕΛ
δείχνει ότι
θέλει να  δη-
μιουργήσει
ένα νέο εσω-
τερικό τοπίο
στο κόμμα του.

Το μεγάλο ζήτημα
όμως που τίθεται είναι
το εξής ο ανασχηματισμός
της κυβέρνησης  θα έχει καμία αξία για τους πολί-
τες. Θα μπορέσει  να υπηρετήσει η ανασχηματι-
σμένη Κυβέρνηση πολιτικές όπως  η μείωση της
υπερφορολόγησης, η διευθέτηση του εσωτερικού
χρέους της αγοράς, η ρευστότητα, το ασφαλιστι-
κό, η διάσωση του κοινωνικού διαλόγου, καθώς
και η καθιέρωση ενός δίκαιου και φιλικού επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουν
να αναδειχθούν πρωτοβουλίες μικρομεσαίων,
ικανές να ενισχύσουν την απασχόληση και την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.  

Η πραγματικότητα είναι σκληρή, δυστυχώς τα
πράγματα είναι πολύ δύσκολα, η κυβέρνηση αυτή
εδώ και καιρό έχει χάσει τη πολιτική της αξιοπι-
στία, έχασε πολύ χρόνο και χαράμισε μεγάλο πο-
λιτικό κεφάλαιο σε τακτικισμούς και επικοινω-
νιακά τεχνάσματα. Επομένως, αυτό που προκύ-
πτει ως κεντρικό συμπέρασμα από τον ανασχημα-
τισμό είναι αυτό που προέκυπτε και πριν τον ανα-
σχηματισμό: Το κομματικό και όχι το δημόσιο
συμφέρον καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις, δεν
υπάρχει εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης η κυβέρ-
νηση θα προσπαθήσει να αντέξει όσο μπορεί  και
οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη πλέον είναι πιθα-
νή

* O κ. Απόστολος Πάνας είναι Επικεφαλής της
Πρωτοβουλίας «Κεντρική Μακεδονία –Μπροστά»
και πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος 

Ανασχηματισμός  
κι όσο… πάει!

*του Αλέξανδρου
Πάνα

#Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σενάρια που θέλουν τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
Ευάγγελο Βενιζέλο το 2019 να διεκδικεί το δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες
θέλουν τον "Μπένι" να χρησιμοποιεί το δήμο ως... όχημα για να συνεργαστεί με τη Νέα Δημο-
κρατία. Να θυμάστε πάντως, εάν κάτσει ο «γάμος» το συνοικέσιο το έκανε ο Κώστας Γκιουλέκας
όταν κάλεσε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να μιλήσει για το βιβλίο του σε πρόσφατη
εκδήλωση παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλου

#Αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου έφερε η αναβάθμιση του
Δημήτρη Τζανακόπουλου σε κυβερνητικό εκπρόσωπο, τη

θέση του οποίου πήρε η Ιωάννα Πεπέ, νέα πια διευθύντρια
του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Η κα Πεπέ ήταν
μέχρι πρότινος ειδική σύμβουλος στο νομικό γραφείο του
πρωθυπουργού και χρημάτισε και ειδική γραμματέας στο
γραφείο της Βασιλικής Θάνου, όταν η πρόεδρος του Αρείου
Πάγου ήταν υπηρεσιακήπρωθυπουργός. Ο Θοδωρής Μιχό-
πουλος, έως τώρα υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού,
αναλαμβάνει το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, ενώ ο
Άγγελος Τσέκερης, μέχρι πρότινος υπεύθυνος του γραφείου
Τύπου, αναλαμβάνει τον πολιτικό σχεδιασμό. Όχι, ο ρόλος
του θεσσαλονικιού Νίκου Καρανίκα δεν άλλαξε. Εξακολουθεί
να παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα στρα-
τηγικού σχεδιασμού....

#Με μια ανάρτηση μάλλον… μελαγχολική αποχαιρέτισε την
καρέκλα του υπουργού ο Θεσσαλονικιός, Δημήτρης Μάρ-

δας. Όπως έγραψε ο κ. Μάρδας στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο facebook: «Προετοιμασία για τη νέα μας διαδρομή
στη Βουλή». Μάλιστα η λεζάντα αυτή συνόδευε μια φωτογρα-
φία από το… αεροπλάνο και όχι από πίστα προσγείωσης.

#Το μήλο κάτω από τη... μηλιά θα πέσει! Κάτι τέτοιο ισχύει
στην περίπτωση της οικογένειας του Γιάννη Μπουτάρη. Η

εγγονή του κυρ Γιάννη, Αθηνά - κόρη του γιου του Στέλ(λ)ιου
και της Μαρίας Λαλαούνη - πόζαρε στον φωτογραφικό φακό
για να διαφημίσει τα κοσμήματα του κοσμηματοπωλείου της
οικογένειάς της. Να θυμίσουμε ότι και ο παππούς της και δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης συμμετείχε πρόσφατα σε διαφημιστικό
κοσμηματοπωλείου της πόλης...

#Ο,τι θυμίζει… Θεσσαλονίκη και
ΠΑΣΟΚ δείχνει να μην το θέ-
λει… πια ο πρωθυπουργός.
Εκτός κυβερνητικού σχήματος
έμειναν οι… ΠΑΣΟΚογενείς
Δημήτρης Μάρδας, Θεοδώρα
Τζάκρη και Μάρκος Μπόλαρης
(όπως και ο Νίκος Παρασκευό-
πουλος) και τη θέση τους πή-
ραν άλλοι, ΣΥΡΙΖΑίοι και Αθη-
ναίοι. Ο Μάρκος Μπόλαρης
έσπευσε να δηλώσει ότι δεν
νιώθει… πικρία. Όπως μαθαί-
νει η στήλη, από άλλους και...
πικραμένους, ο Αλέξης Τσί-
πρας θέλει κυρίως να ξεχάσει
το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης»
και να ξαναγυρίσει στις… ρίζες
του (βλ ΣΥΝ) και δεν αποκλεί-
εται όσοι απομακρύνθηκαν λό-
γω ΠΑΣΟΚ να ξαναγυρίσουν!

#Περισσότερους από… έξι εκατομ-
μύρια  επιβάτες θα μετρήσει για το
2016 ο κρατικός αερολιμένας
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όσα
δήλωσε o αερολομενάρχης του
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Αχιλλέας Τοπού-
ζας σε πρόσφατο οικονομικό συ-
νέδριο της πόλης. Βέβαια, όπως
πολλές φορές επεσήμαναν οι πα-
ράγοντες του τουρισμού και των
ξενοδοχείων, δεν φθάνει να έρ-
χονται πρέπει να ανοίγουν και
το… πορτοφόλι τους.
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“Το κομματικό 
και όχι το δημόσιο 

συμφέρον 
καθορίζει 

τις πολιτικές 
εξελίξεις…”

Ποιος υπουργός της κυβέρνησης από Β. Ελλάδα
μεριά που ενώ κατείχε το ίδιο χαρτοφυλάκιο πριν
τον ανασχηματισμό… παράτησε άρον άρον όλες
του τις δουλειές το Σάββατο το πρωί και κατέβηκε
στην Αθήνα για να… ορκιστεί; Έλα όμως που
όσοι παρέμειναν στις θέσεις τους… δεν ορκίστη-
καν; Οι πολιτικοί του αντίπαλοι - εντός του ιδίου
κόμματος - κάνουν λόγο για… επική γκάφα!Κ

Ο
Υ
ΙΖ



www.karfitsa.gr

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που
μπορούμε να αναδείξουμε. Αυτό είναι το αισιόδοξο μέρος της
ιστορίας. Το απαισιόδοξο, είναι πως οι νέοι, το πιο δυναμικό
συγκριτικό μας πλεονέκτημα, εντείνουν την τάση φυγής τους
προς το εξωτερικό. Και αν τα προηγούμενα κύματα μετανάστευ-
σης, αφορούσαν κυρίως το ανειδίκευτο προσωπικό της χώρας
που έφευγαν ως επί το πλείστον από επιλογή, τώρα η έξοδος από
τη χώρα, γράφει στο διαβατήριο «ανάγκη». 

Για να το πούμε αλλιώς τη δεκαετία του 1950 και του 1960 με-
τανάστευαν τα μπράτσα, σήμερα φεύγουν τα μυαλά. Το brain
drain είναι από τα πιο επικίνδυνες συνέπειες της παρατεταμένης
κρίσης για την ελληνική οικονομία. Η προοπτική εξεύρεση ερ-
γασίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι θολή και τα ίδια τα δε-
δομένα αποτυπώνουν πως η κατάσταση χειροτερεύει. Σύμφωνα
μάλιστα με πρόσφατη έρευνα που έχει τίτλο «Η απασχολησιμό-
τητα στην Ελλάδα το 2016», περίπου τρεις στους δέκα που ψά-
χνουν για εργασία έχουν στρέψει τις προσπάθειές τους στο εξω-
τερικό, ποσοστό 2,5 φορές περισσότεροι σε σχέση με το 2015.
Ποιο είναι το ποιοτικό στοιχείο αυτής της έρευνας που φανερώ-
νει και την απαισιοδοξία των νέων; Για τους σημερινούς άνερ-
γους φαίνεται ότι παίρνει περισσότερο χρόνο η επανένταξη στην
απασχόληση σε σχέση με το τι ίσχυε τον περασμένο χρόνο, ενώ
την ίδια στιγμή, η φορολογία των επιχειρήσεων ωθεί τις νέες
προσλήψεις περισσότερο προς το εκείνους που δεν έχουν πτυ-
χία και επαγγελματική προϋπηρεσία. 

Όλοι αυτοί είναι οι πολίτες μορφωμένοι, πολίτες χρήσιμοι για
την κοινωνία αλλά και για την Ελλάδα της κρίσης. Και είναι χα-
ρακτηριστικό, πως σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, η μεγάλη
πλειοψηφία (περίπου 70%) όσων έφυγαν από τη χώρα το τελευ-
ταίο χρόνο, είναι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών. 

Πρέπει να συγκρατήσουμε τις ροές όσων φεύγουν και να επι-
στρέψουν όσοι βρίσκονται έξω. 

Αυτό χρειάζεται δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κάτι που
δεν μπορεί να γίνει μέσα από την πολιτική και κυρίως από την
νοοτροπία που κουβαλάει αυτή η κυβέρνηση. Για αυτό, πριν
ανοίξει εντελώς η κάνουλα της τρίτης μεταναστευτικής διαδρο-
μής στη χώρα, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. 

Είναι πλέον φανερό. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι εχθρι-
κή για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν. Και είναι λογι-
κό. Ζούμε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μεθοδικά ψάχνει
τρόπους για να βολέψει τους …κολλητούς της στον κρατικό μη-
χανισμό. 

Κάθε αναφορά της λέξης «ελεύθερη αγορά», «ιδιωτική οικονο-
μία» «ελεύθεροι επαγγελματίες», είναι ξένη ως προς το ιδεολη-
πτικό λεξικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και οι φιλελεύθερες μεταρρυθ-
μίσεις. Το τι σημαίνει φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, λίγο πολύ
το ξέρουμε πια: Εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, αξιοποίηση της
μεγάλης περιουσίας του δημοσίου, έμφαση στην ανταγωνιστικό-
τητα και την εξωστρέφεια, έμφαση στην επιχειρηματικότητα,
σταδιακή μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, συνεχής
αξιολόγηση στο δημόσιου, μικρότερο και επιτελικό κράτος, έμ-
φαση στις ευκαιρίες, εξορθολογισμός και διαφάνεια στη διοίκη-
ση, στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό σύστημα, επιτάχυνση
στην απονομή της δικαιοσύνης. Οι φιλελεύθερες μεταρρυθμί-
σεις λειτουργούν λυτρωτικά για τις κοινωνίες και απελευθερωτι-
κά για το δυναμισμό των οικονομιών τους. Αλλά προκαλούν και
μεγάλες αντιστάσεις. Γιατί αυτοί που «ξεβολεύονται» είναι στην
καρδιά του συστήματος και το γνωρίζουν αμέσως, ενώ εκείνοι
που θα ωφεληθούν είναι τελικά όλοι οι υπόλοιποι, αλλά θα το
καταλάβουν αργότερα.

*Ο κ. Κυρανάκης είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της
ΝΔ

Να φύγουν 
πριν φύγουμε όλοι

του Κωνσταντίνου
Κυρανάκη* 
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Όλο και περισσότεροι
Θεσσαλονικείς θέλουν… GREXIT
του Βαγγέλη Στολάκη

Ολοένα και περισσότερο έδαφος κερδίζει η
άποψη υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη, όπως
αυτή καταγράφεται από τις διαδοχικές έρευνες της
εταιρίας Interview με έδρα τη Θεσσαλονίκη για
λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της
πόλης. 

Την ίδια ώρα, στον δημόσιο λόγο επανέρχε-
ται η λέξη GREXIT. Πρόσφατα ο πρώην υπουργός
και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μι-
λώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονί-
κης ισχυρίστηκε πως αυξάνεται συνεχώς ο αριθ-
μός των Ελλήνων που αναρωτιούνται ποια είναι
τα οφέλη του ευρώ. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Δέν-
διας: «Να δούμε που θα βρεθούμε αν συνεχι-
στεί αυτή η συζήτηση». Όταν ρωτήθηκε αν ο
ίδιος συμμερίζεται την άποψη αυτή απάντησε πως
δεν είναι έτοιμος να κάνει μια τέτοια συζήτηση για
το αν η χώρα μπορεί να εγκαταλείψει την είσοδο
στην ΟΝΕ. «Η οικονομία της χώρας χειροτε-
ρεύει από την πολιτική της κυβέρνησης», ση-
μείωσε «με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες να μαραζώνουν και
η χώρα να οδηγείται στην φτωχοποίηση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει
κατ’ αποκλειστικότητα η KARFITSA και αφο-
ρούν έρευνες της εταιρίας Interview για λογα-
ριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης οι απόψεις υπέρ της παραμονής της χώ-
ρας μας στη ζώνη του ευρώ όσο περνά ο καιρός
συνεχώς λιγοστεύουν. 

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε στην
πρόσφατη έρευνα της Interview σε δείγμα 500
μελών του ΒΕΘ, επιχειρηματιών της Θεσσαλονί-
κης και περίπου 400 καταναλωτών στην ερώτη-
ση: «Πιστεύετε ότι η χώρα μας πρέπει να παρα-
μείνει πάση θυσία στην ζώνη του ευρώ» το 70%
απαντά «ΝΑΙ/ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ», το 15% «ΟΧΙ/
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ» και το 15% «Δεν γνωρίζω/ Δεν
απαντώ». Στην ίδια ερώτηση και στο ίδιο δείγμα
μόλις έναν χρόνο πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του
2015, το 85% της επιχειρηματικής κοινότητας
της πόλης δήλωνε υπέρ της παραμονής της χώ-
ρας μας στη ζώνη του ευρώ, με την παραμονή
διαφωνούσε το 10%, ενώ «δεν γνώριζε/ δεν
απαντούσε» μόλις το 5%. 

Στην ίδια έρευνα δημοσιοποιούνται και
στοιχεία αναφορικά με την πιθανότητα εξόδου
της χώρας από την ζώνη του ευρώ. Στην ερώτη-
ση: «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα GREXIT» το
43% μόλις απαντά «Καθόλου/ Λίγο», το 33%
εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό ενώ το 24% «δεν
γνωρίζει/ δεν απαντά». 

Σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές τα ευρήματα
είναι παρόμοια με τα παραπάνω, αφού και εδώ
παρουσιάζεται μεγάλη μείωση εκείνων που επι-
θυμούν παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευ-
ρώ. Ειδικότερα: Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι η
χώρα μας πρέπει να παραμείνει πάση θυσία
στην ζώνη του ευρώ» το 74% απαντά
«ΝΑΙ/ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ», το 17% απαντά «ΟΧΙ/
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ», ενώ το 9% «Δεν γνωρίζει/ Δεν
απαντά». Στην ίδια ερώτηση και σε ίδιο δείγμα
ερωτημένων οι απαντήσεις έναν χρόνο πριν
ήταν οι εξής: «ΝΑΙ/ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ» 88%,
«ΟΧΙ/ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ» 10% και «Δεν γνωρίζω/
Δεν απαντώ» 2%. 

Στην ερώτηση «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα
GRexit» τον Ιούνιο 2016 οι συμμετέχοντες
στην έρευνα απάντησαν: 48%  «ΛΙΓΟ/ ΚΑΘΟ-
ΛΟΥ», 33% «ΠΟΛΥ/ ΑΡΚΕΤΑ» και 19% «Δεν
γνωρίζω/ Δεν απαντώ». 

Μιλώντας στην KARFITSA ο επιστημονικά
υπεύθυνος των παραπάνω ερευνών και πολιτι-
κός αναλυτής της INTERVIEW, Δημήτρης Βα-
σιλειάδης σχολιάζει πως: «Το GREXIT είναι
κάτι που επανέρχεται στην δημόσια σφαίρα και
τη δημόσια συζήτηση όσο δεν κλείνει η αξιολό-
γηση και όσο περισσότερες είναι οι επικρίσεις
απέναντι στην ενιαία οικονομική πολιτική. Το
γεγονός ότι μέσα σε ένα μόλις χρόνο αυτοί που
επιθυμούν παραμονή στην ζώνη του ευρώ εί-
ναι κατά 15% λιγότεροι είναι ανησυχητικό. Ελ-
πίζουμε βέβαια πως η κυβέρνηση θα ολοκλη-
ρώσει την αξιολόγηση και δεν θα τεθεί ξανά το
σχετικό ζήτημα όπως έγινε τον Ιούλιο του
2015». 



#ΤΩΝ_ΔΗΜΩΝ_ΤΑ_ΑΦΑΝΕΡΩΤΑ

#Ο Δήμος Θερμαϊκού προχώρησε στη συντήρηση
και ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου της
Ν. Μηχανιώνας. Οι επεμβάσεις που έγιναν αφο-
ρούν την τοποθέτηση πολυκαρβουνικού πέριξ
του γηπέδου για την προστασία της θερμότητας,
την αντικατάσταση του δαπέδου και το βάψιμο
των κερκίδων. Η δαπάνη του έργου καλύφθηκε
από ίδιους πόρους.

#Ξαναφτιάχνουν τους δρόμους στην πρωτεύου-
σα της Χαλκιδικής. Παράλληλα ο Δήμος Πολυ-
γύρου παρέλαβε δύο καινούρια απορριμματο-
φόρα, τα οποία θα ενισχύσουν το στόλο των μη-
χανημάτων του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα
Γαλάτιστας. Η προμήθεια των απορριμματοφό-
ρων κόστισε 290.000 ευρώ και χρηματοδοτή-
θηκε από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Αστική Ανα-
ζωογόνηση Πόλεων 2012-2015».

#“Ξεκίνησαν εργασίες μερικής ανακαίνισης και
συντήρησης χώρων του Δημαρχείου Σερρών
προϋπολογισμού 170.000€” δήλωσε ο Δήμαρ-
χος Πέτρος Αγγελίδης ο οποίος πρόσθεσε ότι θα
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και
ανακαίνισης του δημαρχείου το… 2018, εφό-
σον υπάρξουν δυνατότητες χρηματοδότησης,
είτε μέσω προγραμμάτων, είτε μέσω ΣΑΤΑ.

#«ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ» με απινιδωτές τα Δημοτικά
κτίρια στην Κατερίνη!  Με την τοποθέτηση αυτό-
ματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑED), σε εμφα-
νή σημεία του Δημαρχιακού Μεγάρου και του
Δημοτικού Αμαξοστασίου, το Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου θωρακίζει τους Δημοτι-
κούς χώρους, όπου εργάζεται και συναθροίζεται
καθημερινά πλήθος κόσμου. 

#Μια πρωτοριακή μέθοδο
«υιοθέτησε» δήμος στη
Βόρεια Ελλάδα. Ετσι λύ-
σεις στα προβλήματα της
καθημερινότητας τους θα
μπορούν να δίνουν μ’ ένα
κλικ στο “e-15195.pilea-
hortiatis.gr” οι κάτοικοι
του δήμου Πυλαίας – Χορ-
τιάτη, στη Θεσσαλονίκη.
Μέσω της τεχνολογίας, θα
έχουν τη δυνατότητα να
ζητούν από τη διοίκηση
του δήμου την απομά-
κρυνση ενός ογκώδους
αντικειμένου, την αντικα-
τάσταση ενός χαλασμένου
κάδου ή μιας καμένης
λάμπας, το μάζεμα κλα-
διών ή την επισκευή των
σπασμένων πλακών πεζο-
δρομίου. 

#«Η άλλοτε κοινοτική επι-
χείρηση εμφιάλωσης με-
ταλλικού νερού "ΣΟΥΡΩ-
ΤΗ Α.Ε.", που συνέδεσε
από το 1987 την ιστορία
της με την περιοχή της
Μακεδονίας, σήμερα βρί-
σκεται στο επίκεντρο της
προσοχής μεγάλων επεν-
δυτών» σημειώνει το Ερ-
γατοϋπαλληλικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης και ζητά
«Η βιωσιμότητα της επι-
χείρησης θα πρέπει να εί-
ναι αλληλένδετη με τους
εργαζόμενους…» Άντε και
με τη Σουρωτή …

«Όχι στην αυλή μου»
Έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια και από σαράντα κύματα, παραδίδεται στα τέλη Δεκεμβρίου ο
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νέας Ευκαρπίας, ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουρ-
γία τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη
Θεσσαλονίκη μετά το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και ίσως το περιβαλλοντικό έργο που πολεμήθηκε περισσό-
τερο απ΄όλα. Χωροθετήθηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Συνδέσμου ΟΤΑ στη Ν. Ευκαρπία,προπολο-
γισμού 7.000.000 ευρώ ενώ θα μπορεί να δέχεται ημερησίως 700 τόνους σκουπιδιών σε 24ωρη βάρ-
δια, από όλους τους δήμους του δυτικού τόξου, ενώ η λειτουργία του θα αποσυμφορήσει το ΣΜΑ
στον Φοίνικα… Το χρόνιο project είχε επίμονους πολέμιους τους οποίους, όπως είχε σημειώσει ο
δήμαρχος Συκεών Νεάπολης Σ. Δανιηλίδης σε ειδική έκδοση του Περιφερειακού Συνδέσμου Δήμων
Κ. Μακεδονίας, η ΕΕ τους κατατάσσει σε όσους δεν θέλουν περιβαλλοντικά έργα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στην… αυλή τους

Τη δυνατότητα να μιλήσουν για ζητήματα εφ’ όλης της ύλης, σε ανοι-
χτό διάλογο με τον δήμαρχό τους Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, είχαν για ακόμη
μία χρονιά οι δημότες του δήμου Πυλαία- Χορτιάτη στο πλαίσιο του
καθιερωμένου κύκλου διαλόγου «Συζητώ με τον δήμαρχό μου». Να
σημειώσουμε ότι επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, εδώ και… δέκα
επτά χρόνια με τη μορφή μιας ελεύθερης, ανοικτής και άμεσης δημό-
σιας συζήτησης δημάρχου και δημοτών, γύρω από κάθε ζήτημα που
απασχολεί την καθημερινότητα των πολιτών και έχουν εξελιχθεί σε
σημαντικό θεσμό του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Η συμμετοχή ήταν
τεράστια και ο δήμαρχος απάντησε σε όλους!
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#Η εκτέλεση ενός σημαντικού έργου που διασφα-
λίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
στο Δήμο Πολυγύρου ξεκινά τις επόμενες μέρες.
Πρόκειται για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργα-
σίας λυμάτων και διάθεσης Πολυγύρου – Καλυ-
βών Δήμου Πολυγύρου» προϋπολογισμού
9.873.949,09 ευρώ, η σύμβαση για την κατα-
σκευή του οποίου υπογράφηκε από τον Δήμαρχο,
Αστέριο Ζωγράφο, και την ανάδοχο εταιρεία.

#Με ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο υποδο-
μής θωρακίζει η Δημοτική Αρχή Κιλκίς τη Δημο-
τική Ενότητα των Μουριών. Πρόκειται για την κα-
τασκευή νέας γέφυρας στο Σιδηροδρομικό Σταθ-
μό Μουριών που ενώνει τον οικισμό με την Αγία
Παρασκευή. Η κατασκευή της νέας γέφυρας θα
συμβάλει στην αποτροπή της υπερχείλισης του
ρέματος σε περιόδους εκτεταμένων βροχοπτώσε-
ων και θα προστατέψει τις κατοικίες από πλημμυ-
ρικά φαινόμενα. Στην περιοχή, συμπληρωματι-
κά, θα κατασκευαστεί και ένα ακόμη τεχνικό έργο
συλλογής ομβρίων στον οικισμό Ακακίες

#Συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο  Νικόλαο Μπαντου-
βάκη, είχε ο Δήμαρχος Λαγκαδά για την ενίσχυση
της αστυνόμευσης . Ο κ Καραγιάννης εδώ και και-
ρό έθεσε το ζήτημα της ανάγκης άμεσης ενίσχυ-
σης των τεσσάρων Αστυνομικών Τμημάτων Λαγ-
καδά, Ασσήρου, Ζαγκλιβερίου και Σοχού με προ-
σωπικό και… νέα οχήματα. Επίσης με τη λειτουρ-
γία των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων, εντός
και στα όρια του Δήμου Λαγκαδά, και την απα-
σχόληση των αστυνομικών δυνάμεων του Δήμου
μας στην εποπτεία τους, η κατάσταση έχει επιβα-
ρυνθεί ακόμη περισσότερο. Τέλος, ζήτησε ενημέ-
ρωση σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος
Ασφαλείας στην πόλη του Λαγκαδά, η σύσταση
του οποίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της Διοίκη-
σης και πλέον έχει προβλεφθεί στο νέο σχεδια-
σμό αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της Ελληνι-
κής Αστυνομίας.
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#ΤΩΝ_ΔΗΜΩΝ_ΤΑ_ΑΦΑΝΕΡΩΤΑ

#Αγροτικός δρόμος (βλ Αγιος Κωνσταντίνος) θα
δώσει ανάσα στους παραγωγούς της Πιερίας.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας
Χιονίδης «θέτουμε ως προτεραιότητα την τόνωση
της αγροτικής οικονομίας, στηρίζουμε ενεργά το
αγροτικό εισόδημα και διαμορφώνουμε τους
όρους και τις συνθήκες προσαρμογής του αγροτι-
κού παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας στη
νέα ανταγωνιστική εποχή». Το χειμώνα η περιο-
χή… βούλιαζε και τα αγροτικά οχήματα «κολλού-
σαν». Τη χρηματοδότηση του έργου,  προϋπολο-
γισμού 615.000 ευρώ εξασφάλισε από το πρό-
γραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

#«Από τη μία κλέβουν καλώδια, μέταλλα και δια-
κόπτες και από την άλλη καταστρέφουν το δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού για ευνόητους λόγους (παρα-
βατικότητας)» λέει o Θανάσης Παππάς, αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Κα-
θαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι βανδα-
λισμοί εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές, όπως η
πλατεία Χρηματιστηρίου και η περιοχή  του Σιδη-
ροδρομικού Σταθμού. Σε ότι αφορά στα… 17,5
εκατ. που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Δια-
βούλευση  για το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος σχολίασε, «Εγώ θα ήθε-
λα να έχω 80 εκατ. Φέτος… μόνο για τις συντηρή-
σεις δημοσίων χώρων…» γεγονός που σημαίνει
ότι βρίσκονται σε κακό χάλι!

#Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Διαβούλευσης
του Δήμου Θεσσαλονίκης το σχέδιο του προϋπο-
λογισμού και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμ-
ματος , για το 2017. Κατά τη συνεδρίαση, την
οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, παρουσιά-
στηκαν οι προτεραιότητες από την Αντιδήμαρχο
Οικονομικών, Γεωργία Ρανέλλα και από υπηρε-
σιακούς παράγοντες. Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε
ότι οι απόψεις όλων είναι αναγκαίες, ώστε να
υπάρξει μια κοινή πορεία του Δήμου με τους φο-
ρείς και να υλοποιηθούν έργα αναγκαία για την
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και την ένταξή της
στο Δίκτυο των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Η
αντιδήμαρχος Γ. Ρανέλλα, υπογράμμισε το…
σκάνδαλο της υπεξαίρεσης και τις συνέπειές του,
καθώς ο Δήμος έχει υποστεί μεγάλο αριθμό οικο-
νομικών ελέγχων από αρμόδιους μηχανισμούς
όπως η Εφορία, το ΙΚΑ και το ΤΥΔΚΥ, από τους
οποίους προέκυψαν σημαντικά ποσά προστίμων,
επιβαρυμένα με μεγάλες προσαυξήσεις, μέρος
των οποίων εξοφλήθηκαν, ωστόσο εκκρεμούν
16.000.000€ για πρόστιμα στη ΔΟΥ,
2.723.998,30€ στο ΙΚΑ, 4.501.010,50€ στο
ΤΥΔΚΥ και 44.000.000€ που αφορούν αποζη-
μιώσεις για  απαλλοτριώσεις!

#Εκστρατεία για να συγκεντρωθούν όλα τα σαρα-
βαλάκια, που έχουν εγκαταλειφθεί από τους

ιδιοκτήτες τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
και τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης ενώ παράλ-
ληλα «κόβουν» πολύτιμες θέσεις παρκαρίσματος, ξε-
κινά η διοίκηση του κεντρικού δήμου. Το 2014 απο-
σύρθηκαν 196 παλιά αυτοκίνητα, το 2015 ο αριθ-
μός τους αυξήθηκε σε 209, ενώ το τρέχον έτος -μέ-
χρι σήμερα- αποσύρθηκαν άλλα 127…

#Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων
(ΤΣΔΑ) του Δήμου Δέλτα εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο.  Στο πλαίσιο του ΤΣΔΑ προβλέπεται η
δημιουργία τουλάχιστον έξι (6) Πράσινων Σημείων
στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δέλτα όπου
χωρίς ωράριο θα μπορεί ο πολίτης να εναποθέτει τα

προς ανακύκλωση υλικά (μπάζα, μπαταρίες κ.ά.).
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ευθ. Φωτόπουλος διατυ-
πώθηκε και η αντίθεση του Δήμου Δέλτα στην χωρο-
θέτηση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
σε περιοχή του Δήμου Δέλτα και έγινε αποδεκτή από
την Περιφέρεια. 

#Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  συμμετείχε
και φέτος στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση “World
Travel Market”, στο Λονδίνο στο εκθεσιακό κέντρο
“ExCel” σε μία από τις σημαντικότερες  τουριστικές
εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότεροι
έδειξαν ενδιαφέρον για τη… Χαλκιδική, γιατί ́ »σαν
τη Χαλκιδική δεν έχει», αλλά η προβολή αφορούσε
και σε Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Θεσσαλο-
νίκη

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου μεταξύ των Νέων Επιβα-
τών και της Αγίας Τριάδας. Ξηλώθηκαν τα συρματοπλέγματα , ανακατασκευάστηκε ο δρόμος
σε 1.250 τ.μ. καθώς επίσης τοποθετήθηκε νέος φωτισμός.  Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης

Μαυρομάτης ότι «με το συγκεκριμένο έργο ύψους 283.000 ευρώ, αλλάζει η όψη της υποβαθμι-
σμένης αλλά και απροσπέλαστης έως τώρα παραλίας και δημιουργείται μια όαση αναψυχής

και περιπάτου δίπλα στην ακτογραμμή. Η δημοτική αρχή συνεχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις
της απέναντι στους κατοίκους της περιοχής μας» (βλ φωτο)
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Συνέντευξη στη Μ. Καραπαναγιωτίδου

-Φοβάστε τις  εκλογές, γιατί θεωρείτε
ότι με Καμμένο και... Λεβέντη, ο Τσίπρας
έχει ακόμη πολύ... μέλλον;

Όχι, δεν φοβάμαι τις εκλογές. Όπως δεν
φοβάμαι και δεν υπολόγισα ποτέ το πολιτικό
κόστος, καθώς πιστεύω ότι καθήκον και υπο-
χρέωση του υπεύθυνου πολιτικού δεν είναι
να “χαϊδεύει” αυτιά και να χτυπά φιλικά πλά-
τες, αλλά να βοηθά την κοινωνία να δει κατά-
ματα την αλήθεια. Αυτήν τη στάση ζωής νομί-
ζω ότι την έχω αποδείξει τόσο στην προσωπι-
κή, όσο και στην πολιτική μου διαδρομή.
Όποτε και εάν γίνουν εκλογές, πιστέψτε με, θα
είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη χώρα
διότι το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό
όφελος για την πατρίδα θα είναι πολύ μεγαλύ-
τερο από το κόστος μιας παρατεταμένης προ-
εκλογικής περιόδου. Η Ελλάδα, χρειάζεται
περισσότερο από ποτέ σιγουριά, όραμα, οικο-
δόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θε-
σμών. Χαρακτηριστικά, δηλαδή, που της λεί-
πουν τους τελευταίους 21 μήνες. Από εκεί και
πέρα, προσωπικά δεν βλέπω πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες, τουλάχιστον στο κον-
τινό μέλλον. Πρώτον διότι πιστεύω ότι, εάν
και εφόσον  χρειαστεί, η Κυβέρνηση έχει ως…
μαξιλαράκι ασφαλείας την Ένωση Κεντρώων
και δεύτερον γιατί όπως πολύ εύστοχα και
γλαφυρά περιέγραψε η κα Ζωή Κωνσταντο-
πούλου: “Ο Αλέξης Τσίπρας θα πουλήσει
και τα παιδιά του για την εξουσία”. Ο συγ-
κεκριμένος Πρωθυπουργός είναι… εξουσιο-
μανής και θα προσπαθήσει να παραμείνει
στην Κυβέρνηση όσο περισσότερο μπορεί,
παρά το γεγονός ότι το πολιτικό του κεφάλαιο,
όπως και η ανοχή της κοινωνίας προς το πρό-
σωπό του, έχει εξαντληθεί πολύ νωρίς.

-Ειδικές οικονομικές ζώνες στη Β. Ελ-
λάδα, για να επιστρέψουν από Βουλγαρία,
Σκόπια, Μάλτα οι επιχειρηματίες της ευ-
ρύτερης περιοχές γιατί… δεν έγιναν; Η ΕΕ
και οι δανειστές φταίνε και γι αυτό;

Οι δανειστές δεν φταίνε για κάθε τι στραβό

στην ελληνική πραγματικότητα. Πάγια θέση
της Νέας Δημοκρατίας είναι η δημιουργία Ει-
δικών Οικονομικών Ζωνών, άποψη την
οποία εξέφρασε δημόσια τον Σεπτέμβριο του
2014 από το βήμα της ΔΕΘ και ο τότε Πρωθυ-
πουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Βέβαια, τότε,
ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να μας κατηγορήσει ότι
η δημιουργία ΕΟΖ θα επαναφέρει τον ερ-
γασιακό μεσαίωνα, όπως και για πολλά
άλλα ζητήματα… Εάν το κράτος μας δεν ήταν
τόσο δυσκίνητο, οι Ειδικές Οικονομικές Ζώ-
νες στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να είναι μόνο
χωρικές αλλά ενδεχομένως να αφορούν το-
μείς και κλάδους,  έπρεπε να είχαν υλοποι-
ηθεί προκειμένου να σταματήσουμε τη διαρ-
ροή ελληνικών επιχειρήσεων προς τις γειτο-
νικές χώρες. Ουδείς αμφιβάλλει ότι για να
επαναπατριστούν χιλιάδες επιχειρήσεις από
χώρες με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα
όπως η Βουλγαρία, τα Σκόπια ή η Μάλτα που
αναφέρετε, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες μέσα από ένα θεσμοθετημένο
υγιές περιβάλλον δημιουργίας ΕΟΖ με ειδικά
φορολογικά κίνητρα. 

-Τα τρία μεγαλύτερα λάθη της ΝΔ που
οδήγησαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ;

Πρώτον δεν συγκρουστήκαμε ως Κυ-
βέρνηση με κατεστημένα δεκαετιών και
παρωχημένες ιδέες, δεύτερον δεν προβάλ-
λαμε το ουσιαστικό έργο που επιτελέσαμε τη
διετία 2012-2014, τρίτον η “ευημερία” των
αριθμών δεν συνδυάστηκε με ουσιαστική βελ-
τίωση της οικονομικής κατάστασης των πε-
ρισσότερων συνανθρώπων μας. Φυσικά δεν
παραβλέπω και τους λάθος χειρισμούς
στο θέμα του “μαύρου” της ΕΡΤ και τα όσα
ακολούθησαν τους μήνες μέχρι τη λειτουργία
της ΝΕΡΙΤ, ωστόσο είμαι πεπεισμένος ότι
“πληρώσαμε” πολύ ακριβά την υπεύθυνη
και ρεαλιστική οικονομική πολιτική που
ακολουθήσαμε. Να, όμως, σχεδόν δυο χρό-
νια μετά, που η εκδικητική ψήφος του 2015
εξελίχθηκε σε αυτοχειρία ενός ολόκληρου λα-

ού. Το μαρτυρούν οι σημερινές δημοσκοπή-
σεις και το διευρυμένο προβάδισμα που κατα-
γράφει διαρκώς η Νέα Δημοκρατία. Αναλογι-
στείτε μονάχα ότι εννέα στους δέκα πολίτες
δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τις κυβερνη-
τικές επιδόσεις, με τους δυσαρεστημένους
εκλογείς του ΣΥΡΙΖΑ να φτάνουν πλέον τους
οκτώ στους δέκα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
ο κύριος όγκος εκείνων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
στις δυο τελευταίες εθνικές εκλογές αναφω-
νούν σήμερα “mea culpa”.

-Ξεκινήσατε από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, θέλετε να κλείσετε την πολιτική σας
καριέρα με την κεντρική εξουσία; Θα προ-
τιμούσατε ένα υπουργείο ή μια... περιφέ-
ρεια;

Προτιμώ πάνω από όλα να είμαι χρήσιμος
και ωφέλιμος στον τόπο μου. Αυτή είναι η
απόλυτη προτεραιότητά μου και το καθήκον
μου απέναντι σε εκείνους που με στηρίζουν σε

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
για μένα είναι ένας 
μεγάλος… έρωτας»

Θ. Καράογλου 

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα των δημοσκόπων για τη ΝΔ, ο πρ. υπουρ-
γός και νυν βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Καράογλου… δεν βλέπει πρόωρες
εκλογές, όπως σημειώνει σε συνέντευξη του στην karfitsa, γιατί «η κυβέρ-
νηση έχει ως… μαξιλαράκι ασφαλείας τον Β. Λεβέντη» αλλά και γιατί “Ο

Αλέξης Τσίπρας θα πουλήσει και τα παιδιά του για την εξουσία”. Ο κ. Καρά-
ογλου λέει ακόμη ότι η ΝΔ έπρεπε να συγκρουσθεί ως κυβέρνηση, με κατε-
στημένα δεκαετιών και παρωχημένες ιδέες. Είναι θετικός για μια ενδεχόμε-
νη… μεταγραφή του Β. Βενιζέλου στην παράταξη του Κυριάκου Μητσοτά-
κη ενώ τονίζει ότι θέλει να κλείσει την πολιτική του καριέρα στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση…

Q
Δεν πιστεύω
ότι στην πο-
λιτική υπάρ-
χουν τίτλοι

κτήσης, ούτε
κληρονο-
μικό δι-
καίωμα
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όλα τα βήματά μου, με τιμούν με τη φιλία και την αγάπη
τους, με εμπιστεύονται να τους εκπροσωπώ στο Κοινο-
βούλιο. Και επειδή δεν μου αρέσει να αποφεύγω δια
της πλαγίας τις ερωτήσεις, σας λέω το εξής: Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι για εμένα ένας μεγάλος και σί-
γουρα όχι ανομολόγητος έρωτας. Δεν το έκρυψα πο-
τέ ότι θα ήθελα να κλείσω εκεί την πολιτική μου καριέ-
ρα. Αυτή η επιθυμία, ωστόσο, δεν τον καθιστά αυτόμα-
τα και… εμμονικό. Βλέπετε, η εμμονή, κυρία Καραπα-
ναγιωτίδου, σκοτώνει τον… έρωτα!  

-Είστε κοντά στην πολιτική οικογένεια του νυν
αρχηγού της ΝΔ, έχετε πάρει κάποια… διαβεβαί-
ωση πχ για την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας;

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις ευθύνης δεν επι-
βάλλονται από πολιτικούς παράγοντες αλλά υποδει-
κνύονται από την κοινωνία -αρχή που πρεσβεύει και ο
Πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης- και υπαγο-
ρεύονται από τη διάθεση του καθενός για προσφορά.
Δεν πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν τίτλοι
κτήσης, ούτε κληρονομικό δικαίωμα. Σε όλες τις

εκλογικές αναμετρήσεις, είτε εθνικές, είτε αυτοδιοικη-
τικές, οι πολίτες ψηφίζουν συγκρίνοντας και αξιολο-
γώντας προγραμματικές θέσεις, αρχές, αξίες και προ-
σωπικότητα. Αυτοί δημιουργούν τάσεις, αυτοί κρίνουν,
αυτοί επιλέγουν. 

-Στην περιφέρεια τι θα θέλατε να κάνετε, που
δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Υποθετική η ερώτηση και δεν μου αρέσει να μπαί-
νω σε τέτοιους είδους συζητήσεις οι οποίες μπορούν
από το πουθενά να προκαλέσουν παρεξηγήσεις άνευ
λόγου και αιτίας. Σε κάθε περίπτωση εχθρός του καλού
είναι πάντα το καλύτερο. Από εκεί και πέρα κάθε άν-
θρωπος έχει συγκεκριμένες ιδέες και τρόπο σκέψης.
Και εγώ τις δικές μου τις έχω καταθέσει τα χρόνια που
πολιτεύομαι.

-Θέλετε τον κ. Βενιζέλο στη ΝΔ; 
Eχω τονίσει επανειλημμένα ότι στη Νέα Δημοκρα-

τία χωρούν και έχουν θέση, κατ’ επέκταση και ρόλο,
όλοι όσοι συμφωνούν με τις αρχές και τις θέσεις της με-
γάλης φιλελεύθερης και δημοκρατικής παράταξης και

όσα αυτή πρεσβεύει. Και γιατί όχι άλλωστε, δεδομένου
ότι είμαστε ένα κόμμα που διακρίνεται για την ανοικτή
δημοκρατική λειτουργία του και το οποίο όπως αναφέ-
ρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη εκφράζει-εκπροσω-
πεί όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. 

-Αν κατέβει υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης ο Β. Βενιζέλος η ΝΔ θα τον... υποστηρίξει;
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το εν-
δεχόμενο με… όχημα το δήμο, το κόμμα σας να
διευκολύνει τη… μεταγραφή του πρ. αντιπρο-
έδρου της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ...

Δεν έχω διαβάσει κάποιο τέτοιο σενάριο, ούτε έχω
ακούσει τον Βαγγέλη Βενιζέλο να εκφράζει – δημόσια
τουλάχιστον - σκέψεις να εγκαταλείψει την κεντρική
πολιτική σκηνή στρεφόμενος προς την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Σε ό,τι με αφορά
σέβομαι, εκτιμώ και τιμώ τον Βαγγέλη Βενιζέλο ως πο-
λιτική προσωπικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που
πραγματικά αξίζει να τον παρακολουθεί κανείς στο Κοι-
νοβούλιο. Εάν και όταν εκφράσει ενδιαφέρον για τον
δήμο εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε.  

-Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος στην πολιτική
σας διαδρομή; Ποια κίνηση δεν θα κάνατε, αν σας
δίνονταν η ευκαιρία; Γιατί μετανιώσατε;

Τα λάθη υπάρχουν για να γίνονται και εμείς για να
μην τα… επαναλαμβάνουμε. Ακόμη δεν ήρθε η ώρα
ενός τέτοιου είδους απολογισμού μιας και η πολιτική
μου διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν αποφασίσω
να κλείσω το κεφάλαιο “πολιτική” θα είστε η… πρώτη
στην οποία θα παραθέσω συνέντευξη με έντονη αυτο-
κριτική διάθεση. Όπως και να έχει δεν διεκδικώ το
αλάθητο και προσπαθώ να μαθαίνω από όσα λάθη
έχω κάνει.

-Η Θεσσαλονίκη ή μάλλον η Μακεδονία
και η Θράκη απέδειξε ότι έχει πολιτικό προ-
σωπικό, ανάλογο των περιστάσεων; Η κρίση
των 7 χρόνων μνημονίων -και βασανισμού-
των φορολογουμένων άλλαξε κάτι στις αντι-
λήψεις ψηφοφόρων και πολιτικών;

Με τη συγκεκριμένη ερώτηση θίγετε ένα
μεγάλο ζήτημα ποιότητας του κοινοβουλευτι-
σμού στον τόπο μας. Κατά την προσωπική μου
άποψη το πολιτικό κεφάλαιο εξανεμίζεται πο-
λύ γρήγορα όταν δεν υπηρετεί σωστά το δημό-
σιο συμφέρον και δεν διαπνέεται από τις αρ-
χές και αξίες της ισοτιμίας των πολιτών, της
έντιμης διαχείρισης, των ριζικών μεταρρυθμί-
σεων και της μεθοδικής δουλειάς. Όσο ο πολι-
τικός και η πολιτική δεν χρησιμοποιούν τη
γλώσσα της αλήθειας, δεν έχουν γνώση της
σκληρής πραγματικότητας ή δεν επιδεικνύουν
τη βούληση να αλλάξουν νοοτροπίες και συμ-
περιφορές, τόσο η ψήφος των πολιτών θα
παύει να είναι ανταποδοτική. Η λιτότητα δεν
είναι το βασικό μας πρόβλημα αλλά το τίμημα
που πληρώνουμε γιατί επί δεκαετίες… ερω-
τευτήκαμε ως κοινωνία τον λαϊκισμό, ο οποί-
ος αποδείχθηκε πως είναι ο μεγαλύτερος εχ-
θρός της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σα-
γηνευτήκαμε από εκείνους που κολάκευαν τα
εθνικά μας ελαττώματα και αναδείξαμε στην
εξουσία εκείνους που υιοθέτησαν πολιτικές
θέσεις που μας ευχαριστούσαν. Εύχομαι και
ελπίζω το πάθημα να έγινε μάθημα και με
εφόδιο την ιστορική γνώση να είμαστε πλέον
σε θέση να διακρίνουμε το ορθό από το λαν-
θασμένο και το ψεύτικο από το αληθινό. Κάνω
αυτήν την επισήμανση, διότι το πολιτικό προ-
σωπικό του τόπου το επιλέγει με την ψήφο του
η κοινωνία μας. Εάν, λοιπόν, η κοινωνία ανα-
γνωρίζει την ανάγκη να γίνει ένα ποιοτικό άλ-
μα στον Κοινοβουλευτισμό, οφείλει το εκλογι-
κό σώμα να είναι έτοιμο να λάβει τολμηρές
αποφάσεις.
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Όλα δείχνουν πως η σκληρή κόντρα
των εργαζομένων του ΟΑΣΘ με τον
Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη
φέρνει τη Θεσσαλονίκη ένα βήμα πριν
από νέο μπλακ άουτ στις αστικές συγ-
κοινωνίες. Πλέον καλούνται όλες οι εμ-
πλεκόμενες πλευρές να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων, να αφήσουν
στην άκρη μικροεγωισμούς και να προ-
τάξουν ως απόλυτη προτεραιότητα την
εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέ-
ροντος, την απρόσκοπτη πραγματοποί-
ηση των δρομολογίων. Είναι σαφές
πως οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για
μία ακόμη φορά ως μοχλός πίεσης και
«όμηροι» της ιδιότυπης αυτής σύγκρου-
σης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου
και των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ. 

Προφανώς η διασφάλιση των εργασια-
κών δικαιωμάτων των εργαζομένων εί-
ναι το μείζον. Και συνεχείς εμπρηστικές
δηλώσεις από την πλευρά του Υπουρ-
γού περί «σκανδάλων» προφανώς δεν
εξυπηρετούν. Έχω απευθύνει επανει-
λημμένα έκκληση προς όλες τις πλευ-
ρές να ρίξουν επιτέλους τους τόνους, να
αφήσουν τις μεγαλοστομίες για να βρε-
θεί με τους απαραίτητους συμβιβα-
σμούς μια μόνιμη λύση. 

Διότι όπως πρόσφατα αναδείξαμε και
στη Βουλή, η σύγκρουση ΟΑΣΘ-
Υπουργείου έχει και παράπλευρες συ-
νέπειες: το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που
εξυπηρετεί κάθε γωνιά του Νομού όπου
δεν φτάνουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
είναι έτοιμο και αυτό να σταματήσει τα
δρομολόγια που έχει αναλάβει, καθώς
τα χρήματα που του οφείλονται από τον
Οργανισμό καθιστούν, σύμφωνα με τη
Διοίκηση του, αδύνατη τη συνέχιση του
συγκοινωνιακού του έργου.  Την ίδια
ώρα, ο ΟΑΣΘ ισχυρίζεται πως δεν μπο-
ρεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του
προς το ΚΤΕΛ γιατί πολύ απλά δεν ει-
σπράττει από το Υπουργείο αυτά που
(φέρεται να) δικαιούται. Φανταστείτε
τις συνέπειες που θα έχει για την περι-
φέρεια του Νομού μας ενδεχόμενη δια-
κοπή της συγκοινωνίας προς το Σταυ-
ρό, το Σοχό, ή την Ασπροβάλτα για πα-
ράδειγμα, τα προβλήματα που θα προ-
κύψουν για τους κατοίκους των περιο-
χών αυτών. Αυτές τις ώρες ευθύνης κα-
λούνται να είναι όλοι ιδιαίτερα προσε-
χτικοί. Το χειρόφρενο στα δρομολόγια,
το χειρόφρενο στη λογική, απαγορεύε-
ται. 

*Ο κ. Φωκάς είναι βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης της Ένωσης Κεντρώων

Χειρόφρενο 
στη λογική

του Αριστείδη 
Φωκά*

Έλληνες… της Αμερικής μιλούν 
στην Karfitsa για τον νέο πλανητάρχη

Της Έλενας Καραβασίλη

«Ήταν μία μεγάλη ανατροπή, που έρχεται σε
συνέχεια μεγάλων ανατροπών που είδαμε και
στην Ευρώπη όπως με το Brexit. Πρόκειται για το
αντίστοιχο America exit, διότι ο Τραμπ αντιπρο-
σωπεύει τον απομονωτισμό, τον προστατευτισμό
και η λογική είναι να υψώσουμε τείχη και να περι-
χαρακώσουμε την Αμερική μακριά από τον “επι-
κίνδυνο” και “ενοχλητικό” κόσμο», σημειώνει ο
κ. Καιρίδης. Εξηγεί μάλιστα ότι: «μπορεί το σύστη-
μα να έχει δικλίδες ασφαλείας, αλλά και μόνον
που ένας τέτοιος υποψήφιος, με αυτή την ρητορι-
κή κέρδισε σημαίνει πολλά για την πολιτική στις
δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες όπως τη γνω-
ρίζαμε έως τώρα. Είναι ένα πολύ ηχηρό καμπανά-
κι κινδύνου, καθώς η Ευρώπη μπαίνει σε μία πο-
λύ δύσκολη εκλογική χρονιά που είναι το 2017».
Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστι-
τούτου Διεθνών Σχέσεων και επιστημονικός σύμ-
βουλος του ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καρα-
μανλής», υπογραμμίζει πως η εκλογή του νέου πλανη-
τάρχη αναμένεται να επιφέρει πολλές αλλαγές σε παγ-
κόσμιο επίπεδο. Όπως επισημαίνει: «καταρχάς μετά
από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, η επίσκεψη του
Ομπάμα στην Ελλάδα υποβαθμίζεται διότι ο ίδιος
υπέστη τεράστιο πλήγμα. Αυτή τη στιγμή αμφι-
σβητείται η κληρονομιά του, καθώς βγαίνει ο…
αντιΟμπάμα. Στη θέση ενός Αφροαμερικανού
Προέδρου έρχεται ένας ρατσίζον Πρόεδρος. Είναι
απρόβλεπτο το τι θα επακολουθήσει, αλλά οπωσ-
δήποτε η σταθερότητα που προσδοκούσαμε να
παράγει η Αμερική σε ένα ασταθές διεθνές σύστη-
μα, δεν είναι εκεί και προστίθεται ένας ακόμη πο-

Την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ που είναι και επίσημα πλέον ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ,
σχολίασε στην εφημερίδα Karfitsa ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ανα-
πληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και επιστημονικός σύμβουλος του ιδρύ-
ματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Δημήτρης Καιρίδης. Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, πρόκειται
για μία μεγάλη ανατροπή που έρχεται να «κλυδωνίσει» ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αίσθημα
ασφάλειας και σταθερότητας. Την ίδια ώρα Έλληνες που ζουν στην Αμερική, εκφράζουν την ανησυ-

χία τους και τις σκέψεις… να φύγουν στον Καναδά. 
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Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μια συζήτηση για την αγροτική ανά-
πτυξη δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά σύνορα ενός κράτους ή μιας
περιφέρειας στην οποία ο αγροτικός τομέας καλείται να λειτουργήσει
και να δώσει μάχες για την επιβίωσή του.

Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
Ήδη από το 2009, οι G20 μιλούν για μια διπλή κρίση με την οποία έρχον-

ται αντιμέτωπα τα κράτη.
Συγκεκριμένα, η έκθεση της τότε Συνόδου Κορυφής κάνει λόγο:
πρώτον, για μια διαρθρωτική οικονομική κρίση η οποία μας καλεί να σχε-

διάσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και
δεύτερον, για μια οικολογική κρίση της οποίας το εύρος διαπιστώνουμε συ-

νεχώς.
Εάν στις δύο αυτές διαστάσεις προσθέσουμε και την κοινωνική και αν

στην ανάλυσή μας συνυπολογίσουμε ορισμένους κρίσιμους παράγοντες
για τον πρωτογενή τομέα, όπως:

η ευκολία μεταφοράς αγαθών χωρίς περιορισμούς,
η απαίτηση του καταναλωτή για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα σε ανταγωνι-

στικές τιμές και
η κυριαρχία των καναλιών διανομής από μεγάλες αλυσίδες,
τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τη θεμελιώδη εξίσωση την οποία καλείται

να λύσει ο αγροτικός τομέας σε όλο τον πλανήτη.
Πως θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε την απαίτηση του καταναλωτή

για νέα ποιοτικά προϊόντα, ασφαλή για την υγεία του, που η παραγωγή
τους γίνεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, όταν η διαδικασία αυτή αυ-
ξάνει κατακόρυφα το κόστος παραγωγής και συμπιέζει προς τα κάτω την
τιμή της πρώτης ύλης.

Για τη χώρα μας, ένα καλό πρώτο βήμα θα ήταν να μην κάνει πιο δύσκολη
τη ζωή του Έλληνα αγρότη απ’ ότι ήδη είναι.

Δεν μπορεί τη στιγμή που προσπαθεί να οργανώσει την παραγωγική δια-
δικασία εν μέσω οικονομικής κρίσης να του ζητάμε να ξεπερνά και τα εμ-
πόδια που του βάζει το κράτος.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και των συντελεστών φορολό-
γησης, οι δυσλειτουργίες στην κατανομή και τον υπολογισμό των δι-
καιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των
άμεσων ενισχύσεων και οι καθυστερήσεις στην έναρξη των αναπτυξια-
κών προγραμμάτων, αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθεια
για περαιτέρω ανάπτυξη του αγροδιατροφικού μας τομέα αφού επιτεί-
νουν το οικονομικό αδιέξοδο των εκμεταλλεύσεων και την ανασφάλεια
των αγροτών.

Αν θέλουμε έναν πρωτογενή τομέα που θα στέκεται με αξιώσεις απέναντι
στο διεθνή ανταγωνισμό πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα
πόδια μας.

Οι προϋποθέσεις υπάρχουν.
Η χώρα μας είναι σε θέση να παράγει τρόφιμα μεσογειακής διατρο-

φής, μεγάλης διατροφικής αξίας και υγιεινής, είναι δηλαδή σε θέση να
ανταποκριθεί στο βασικό ζητούμενο της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι
του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αφού τα τρόφιμα αποτελούν στρατηγικό
τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αύξησης του παγκόσμιου
πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή οι έλληνες αγρότες στην συντριπτική τους πλειοψηφία
είναι πεπεισμένοι ότι το μέλλον ανήκει στον ποιοτικό αγροδιατροφικό
τομέα. Είναι πεπεισμένοι ότι η κατεύθυνση της παραγωγής πρέπει να εί-
ναι «από το ράφι στο χωράφι» και εργάζονται συστηματικά προς αυτή την
κατεύθυνση.

Κατά συνέπεια, μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε με αξιώσεις ένα
ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια κατανομή της κατανάλωσης
τροφίμων, αρκεί οι αγρότες μας να στηριχτούν ουσιαστικά, όχι με δήθεν
υποσχέσεις και ωραία λόγια, αλλά με ένα κράτος πραγματικό σύμμαχο.

*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Δημοκρατι-
κής Συμπαράταξης

Σύγχρονος αγροδιατροφικός
τομέας με το κράτος σύμμαχο

του Γιώργου
Αρβανιτίδη*

λύ σημαντικός παράγοντας αστάθειας και
ανασφάλειες». Τέλος ο κ. Καιρίδης εκτιμά
πως από δω και πέρα, οι διαδικασίες για να
καταφέρει κάποιος «ξένος» να γίνει μόνι-
μος… κάτοικος Αμερικής θα δυσκολέψουν
ακόμη περισσότερο. «Δε μπορώ να κάνω
μία εκτίμηση για το αν ο κόσμος θα αρχί-
σει να φεύγει από την Αμερική μετά από
αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς συ-
νεχίζει να παραμένει μία χώρα με πετυχη-
μένη κοινωνία και οικονομία, αλλά
οπωσδήποτε θα δυσκολέψει ακόμη πε-
ρισσότερο η ροή από τον έξω κόσμο προς
την Αμερική. Αναγκαστικά φαντάζομαι
πως θα κάνει μία στροφή στον ρεαλισμό,
αλλά και μόνο που ένας τέτοιος υποψή-
φιος βγαίνει νικητής, στέλνει σήμα σε
όλους τους άλλους να ακολουθήσουν την
ίδια ρητορεία».

«Η νίκη δεν αποτελεί έκπληξη»
Ο Θοδωρής Περιλής είναι δικηγόρος και

πριν από μερικούς μήνες άφησε την Ελλάδα,
με σκοπό να κάνει το master του πάνω στο δί-
καιο και την νομοθεσία του gaming σε πανε-
πιστήμιο της Νεβάδα. Όπως περιγράφει: «τέ-
λη Αυγούστου όταν ήρθα να εγκαταστα-
θώ στο Λας Βέγκας, ήρθα με την λογική
ότι ο Τραμπ θα χάσει τις επικείμενες
εκλογές ίσως γιατί το κλίμα που καλλιερ-
γούσαν όλα τα media στην Ευρώπη έβγα-
ζε την Χίλαρι σίγουρη νικήτρια και τον
Τραμπ απλά ακατάλληλο. Βλέποντας τα
debate και συγκεκριμένα τα τελευταία
δυο μπορώ να σου πω ότι άλλαξα άποψη.
Ο Τραμπ φαινόταν ότι πραγματικά το θέ-
λει, ήταν πιο άμεσος και είχε ενθουσια-
σμό», λέει. Και συνεχίζει: «μπορεί να μην
είναι πολιτικός αλλά σε συζητήσεις που
είχα με φίλους Αμερικανούς, έλεγαν ότι
ακούγοντας την Χίλαρι στα debate οι
απαντήσεις της ήταν αυτές οι ξύλινες
απαντήσεις που δίνει ο κάθε πολιτικός
που λέει τα πάντα αλλά τελικά τίποτα και-
νούργιο. Αρκετοί Αμερικανοί επίσης της
προσάπτουν το γεγονός ότι είναι διε-
φθαρμένη και ότι γενικά όλο το σύστημα
την στηρίζει. Το οποίο ήταν φανερό... στο
ραδιόφωνο άκουσα άπειρες φορές πολι-
τικές διαφημίσεις κατά το Τραμπ οι οποί-
ες μπορώ να σου πω ήταν κάποιες εξω-
φρενικά προσβλητικές και οι περισσότε-
ρες αναφέρονταν σε αυτά τα σκάνδαλα
περί της άποψής του για τις γυναίκες. Δη-
λαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι το
διακύβευμα είναι η προεδρία της Αμερι-
κής και όχι τα θέματα ισότητας και η προ-
σωπική άποψη του καθενός». Μάλιστα ο κ.
Περιλής τονίζει πως: «όσον αφορά στην
κατάσταση στη Συρία και το ISIS η Χιλαρι
και στα δυο debate έδωσε ελλιπέστατες

απαντήσεις... Πραγματικά μου κάνει εν-
τύπωση πως στην Ελλάδα έβλεπα σχόλια
τελείως αντίθετα από αυτά που έβλεπα
στην Αμερική. Επίσης λόγο του επικοι-
νωνιακού πολέμου που είχε κηρύξει η Χι-
λαρι πολλοί Αμερικανοί με τους οποίους
μιλούσα αλλά και αρκετοί Έλληνες από το
Λας Βέγκας έλεγαν ότι τα exit polls βγά-
ζουν νικήτρια τη Χιλαρι και την ίδια ώρα
γνώριζαν πως υπάρχει κόσμος που θα
ψηφίσει τον Τραμπ αλλά δεν το λέει. Έτσι
λοιπόν το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκ-
πληξη. Η Χιλαρι έδειχνε κουρασμένη και
γενικά ότι δεν το πολύ πιστεύει… άλλω-
στε μην ξεχνάτε το γεγονός ότι οι δημο-
κρατικοί πήραν ήδη δυο αναμετρήσεις
στο παρελθόν». Ο κ. Περιλής αναφέρει ότι
στην Αμερική ο Τραμπ έχει τη φήμη του επι-
τυχημένου επιχειρηματία. «Έκανε έναν κο-
λοσσό. Υπάρχει στο Λας Βέγκας τεράστιο ξε-
νοδοχείο με το όνομά του. Έτσι λοιπόν άτομα
που εργάζονται και έχουν τις επιχειρήσεις
τους μου έλεγαν- ίσως με λίγο ακραία επιχει-
ρήματα- πως την Χιλαρι την υποστηρίζουν οι
τεμπέληδες ... Αφροαμερικανοί και Λατίνοι
που θέλουν να ζουν από την πρόνοια… είναι
και αυτή μια άποψη», καταλήγει. 

ΣΟΚ και… απογοήτευση
Από την άλλη πλευρά, διαφορετική άπο-

ψη φαίνεται να έχει ο πολιτικός μηχανικός
Πολυδεύκης Μπουράτσης, που ζει στο Τέξας
από το 2009. Μάλιστα εκφράζει τους φόβους
αρκετών Ελλήνων που ζουν στην Αμερική και
πλέον ανησυχούν για την επόμενη μέρα.
Όπως αναφέρει: «έχουμε ελάχιστους γνω-
στούς που να υποστηρίζουν τον Τραμπ. Οπό-
τε είτε ζούμε όλοι μας σε μια φούσκα, ή οι πε-
ρισσότεροι ψηφοφόροι του Τραμπ δεν απο-
κάλυπταν την πρόθεση ψήφου τους πριν τις
εκλογές. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελ-
λήνων της γενιάς μας και των μεταναστών
πρώτης γενιάς είναι Δημοκρατικοί, αντίθετα
πολλοί Ελληνοαμερικάνοι  δεύτερης η παλαι-
ότερης γενιάς ,είναι συντηρητικοί και στηρί-
ζουν τους Ρεπουμπλικάνους. Το κλίμα πριν
τις εκλογές, σε συζητήσεις με τους συναδέλ-
φους μας και τους Αμερικάνους φίλους μας,
ήταν αρνητικό και για τους δυο υποψήφιους.
Η δημοτικότητα τους εδώ στο Τέξας είναι πά-
ρα πολύ χαμηλή. Κανείς δεν διατυμπάνιζε ότι
θα ψηφίσει Τραμπ, ξέραμε όμως ότι οι περισ-
σότεροι είναι τόσο συντηρητικοί που απο-
κλείεται να ψηφίσουν Δημοκρατικούς». Ο
ίδιος περιγράφει πως: «περιμέναμε μια
άνετη νίκη της Χίλαρι και ενώ βλέπαμε τα
αποτελέσματα ήμασταν σοκαρισμένοι
και απογοητευμένοι. Η Χίλαρι έχασε πολ-
λές πολιτείες που είναι παραδοσιακά
μπλε και θα ήταν υποθετικά σίγουρες νί-
κες για αυτήν (Μισιγκαν, Γουισκόνσιν,
Πενσυλβάνια). Οι Έλληνες φίλοι μας εί-
ναι απογοητευμένοι και φοβισμένοι.
Πολλοί πιστεύουν ότι η αυστηρή μετανα-
στευτική πολιτική του Τραμπ θα τους
επηρεάσει, ενώ όλοι φοβούνται για την
αποσταθεροποιήση της οικονομίας». Τέ-
λος ο κ. Μπουράτσης λέει χαρακτηριστικά ότι:
«εκτός από τις ρατσιστικές και σεξιστικές
απόψεις του Τραμπ, που τον έκανα αντι-
παθή στους περισσότερους Αμερικάνους
του κύκλου μας, υπάρχει έντονη ανησυ-
χία για τις υπερβολικά καλές σχέσεις που
διατηρεί με τον Πούτιν. Μάλιστα, ένα από
τα συνηθέστερα αστεία των ημερών είναι
η αναζήτηση πληροφοριών για μετανά-
στευση στον Καναδά».

«Ο Τραμπ είναι 
ο… αντιΟμπάμα»
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Της Έλενας Καραβασίλη 

Όπως περιγράφει στην εφημερίδα Karfitsa η πρό-
εδρος του σωματείου εργαζομένων του Παπανικολάου
Ελένη Σιώτου, «η 3η πτέρυγα, είναι ανενεργή διότι το
συγκεκριμένο κομμάτι χαρακτηρίστηκε κόκκινο με-
τά το σεισμό του ’78. Έκτοτε δεν ξαναλειτούργησε
ποτέ, απλώς δεν κατεδαφίστηκε. Όσο για το κρεβάτι
που μπορεί να υπάρχει εκεί, αποτελεί μέρος σκηνι-
κού μίας θεατρικής παράστασης που πραγματοποί-
ησε κατά το παρελθόν η θεατρική ομάδα του νοσο-
κομείου και όχι για ένα κρεβάτι που μπορεί να εξυ-
πηρετήσει ασθενείς». Η ίδια μάλιστα υποστηρίζει πως
το συγκεκριμένο κτήριο δεν αποτελεί κίνδυνο για εργα-
ζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες καθώς: «είναι τελεί-
ως απομονωμένο και δε χρησιμοποιείται. Εκεί στε-
γαζόταν η παθολογική, όμως μετά το σεισμό χτίστη-
κε ένα νέο κτήριο έκτασης 2.000 τ.μ. όπου βρίσκε-
ται πλέον η παθολογική κλινική». Η κ. Σιώτου ξεκα-
θαρίζει μάλιστα πως δεν είναι στην αρμοδιότητα του νο-
σοκομείου η απόφαση για τη δημιουργία πτέρυγας που

θα στεγάζει την εκάστοτε ειδικότητα και θα μπορούσε εν-
δεχομένως να κατασκευαστεί στο σημείο όπου βρίσκεται
σήμερα η 3η πτέρυγα. «Σε κάθε νοσοκομείο δεν υπάρ-
χουν όλες οι ειδικότητες, έτσι λοιπόν για τη Θεσσα-
λονίκη οι γυναικολογικές κλινικές για παράδειγμα
εκτείνονται στο Παπαγεωργίου και στο Ιπποκρά-
τειο. Το Παπανικολάου δεν είχε ποτέ αυτές τις κλι-
νικές, όχι γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να τις στε-
γάσει αλλά γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ταξινόμηση
από τη ΔΥΠΕ. Αν χρειάζονται επιπλέον κλινικές κα-
θώς και σε ποια νοσοκομεία θα στεγαστούν, απο-
φασίζεται από τη ΔΥΠΕ», εξηγεί η πρόεδρος του σωμα-
τείου εργαζομένων του Παπανικολάου. Από την πλευρά
του ο πρώην πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του
Παπανικολάου Κωνσταντίνος Χονδρόπουλος αναφέρει
πως: «η συγκεκριμένη πτέρυγα είναι κενή εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. Υπήρχε το σκεπτικό να μεταφερθούν εκεί
κάποιες κλινικές, όμως τελικά δεν αξιοποιήθηκε ποτέ.
Το Παπανικολάου για παράδειγμα στερείται παιδιατρι-
κής (όπως και τα περισσότερα νοσοκομεία της πόλης),
ουρολογικής και γυναικολογικής πτέρυγας. Έτσι πριν

από χρόνια γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις ώστε αυ-
τές οι κλινικές να εγκατασταθούν στη συγκεκριμένη πτέ-
ρυγα… κάτι που όμως δεν υλοποιήθηκε. Το Παπανικο-
λάου εφημερεύει μαζί με τον Άγιο Δημήτριο και με αυτό
τον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες που υπάρχουν για τις
αντίστοιχες ειδικότητες και κλινικές».

«Δε γνωρίζουμε τις πραγματικές 
 ανάγκες των νοσοκομείων»

Την ίδια ώρα ο εκτελεστικός γραμματέας της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκο-
μείων, πρόεδρος της ΕΔΟΘ και πρόεδρος εργαζομένων
του «Γεννηματάς» Πέτρος Κετικίδης, αποκαλύπτει πως
δεν έχει γίνει ποτέ μία οργανωμένη μελέτη ώστε να σχη-
ματιστεί ένας υγειονομικός χάρτης για τις ανάγκες που
υπάρχουν σε κλινικές και ειδικότητες ανά περιοχή. «Δεν
υπάρχει υγειονομικός χάρτης ώστε να γνωρίζουμε
τις πραγματικές ελλείψεις αλλά και τη ζήτηση που
υπάρχει σε ειδικότητες για το Νομό Θεσσαλονίκης,
αλλά και για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Για να γίνει
αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν επιδημιολογι-
κά στοιχεία, γεωγραφικά στοιχείο κ.ο.κ. Είναι μία
συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά τελικά
το μόνο που υλοποιείται είναι οι παρεμβάσεις στα
νοσοκομεία», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κετικίδης.
Μάλιστα όπως περιγράφει: «ειδικά στα Πανεπιστη-
μιακά νοσοκομεία, ανοίγουν όποτε θέλουν μία κλι-
νική ώστε να μπαίνουν και οι αντίστοιχοι διευθυν-
τές. Φυσικά και είναι πρόβλημα αυτό διότι εφόσον
δεν υπάρχει μία τέτοια σοβαρή μελέτη, δε μπορούμε
να γνωρίζουμε τις ακριβείς ανάγκες κάθε περιο-
χής». Ο κ. Κετικίδης αναφέρει πως το νοσοκομείο

Σκηνικό από… ταινία πολέμου θυμίζει μία ολόκληρη πτέρυγα δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύμα-
τος στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς παράθυρα και τζάμια, με σκουριασμένα και κομμένα κάγκελα, πα-
ρατημένα κρεβάτια, βρίσκεται εδώ και περίπου 38 χρόνια η 3η πτέρυγα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικο-

λάου». Ο μεγάλος σεισμός που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1978 αχρήστευσε τη συγκεκριμένη
πτέρυγα… που παρόλα αυτά ποτέ δεν κατεδαφίστηκε.  Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει στην
εφημερίδα Karfitsa ο εκτελεστικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Δημοσίων Νοσοκομείων, πρόεδρος της ΕΔΟΘ και πρόεδρος εργαζομένων του «Γεννηματάς»

Πέτρος Κετικίδης, δεν υπάρχει υγειονομικός χάρτης των νοσοκομείων, ώστε να γνωρίζουμε τις
πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.

Στο «κόκκινο» πτέρυγα δημόσιου 
νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης 
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ΑΧΕΠΑ δεν διαθέτει ουρολογική κλινική και
δεν έχει ανεπτυγμένη ορθοπεδική κλινική.
«Η ουρολογική και ορθοπεδική κλινική αυτή
τη στιγμή στεγάζονται στο «Γεννηματάς», βέ-
βαια όταν ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις
που πραγματοποιούνται στο «ΑΧΕΠΑ», ενδε-
χομένως η Γ’ ορθοπεδική και η ουρολογική
να μεταφερθούν εκεί», λέει. Ο κ. Κετικίδης
υπογραμμίζει πως η έλλειψη υγειονομικού
χάρτη αποτελεί ένα σοβαρότατο ζήτημα εφό-
σον: «αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικό-
να για τις ανάγκες που υπάρχουν. Δηλαδή,
εμείς ως εργαζόμενοι βλέπουμε καθημερινά
ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για οφθαλμολο-
γικές κλινικές και σημειώνονται μεγάλες κα-
θυστερήσεις. Η λίστα αναμονής είναι μεγά-
λη, οπότε τα τινά είναι δύο ή δε λειτουργεί
σωστά το σύστημα ή δεν επαρκούν οι κλινι-
κές. Επίσης, τεράστιο ζήτημα υπάρχει στις
ορθοπεδικές κλινικές. Η ορθοπεδική στο
«Γεννηματάς» έχει αναμονή που υπερβαίνει
τους έξι μήνες, δεν προλαβαίνει να καλύψει
τα επείγοντα που έρχονται στις εφημερίες,
καθώς εφημερεύει ανά τρεις με τέσσερις μέ-
ρες». Ο ίδιος συνεχίζει και λέει πως: «μαζί με
το «Ιπποκράτειο» που κάνει περισσότερο παιδο-
ορθοπεδικά, μοιράζονται τις εφημερίες με το
πρόβλημα όμως να είναι μεγάλο. Οι ορθοπεδικές
κλινικές δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τα
περιστατικά της εφημερίας, κατάγματα κτλ, που
σημαίνει πως υπάρχει ανάγκη για ορθοπεδική
κλινική σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει. Στατι-
στικά στοιχεία διατηρεί το κάθε νοσοκομείο,
όμως δεν έχει γίνει μία ολοκληρωμένη μελέτη
ώστε να υπάρχει ένας υγειονομικός χάρτης που
θα δείχνει που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις
αλλά και τι είδους θα είναι αυτές ώστε να ανταπο-
κριθεί το σύστημα στις υπάρχουσες ανάγκες», κα-
ταλήγει ο κ. Κετικίδης. 

Ζητούν την αστυνομική 
περιφρούρηση των νοσοκομείων  

Της Έλενας Καραβασίλη

«Η περιοχή είναι στο κόκκινο, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να μπούνε σε κίνδυνο οι ζωές
ασθενών και εργαζομένων», λέει στην εφημε-
ρίδα Karfitsa η διοικήτρια του νοσοκομείου
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Μελπομένη Τσούγκα.
Περιγράφοντας τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν
στο νοσοκομείο, αναφέρει πως: «πρόκειται
για ιδιαίτερο περιστατικό. Χρειάστηκε πε-
ρίπου μία ώρα για να μπορέσουν να τον
ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί και στη
συνέχεια εισήχθη στην ψυχιατρική κλινι-
κή με εισαγγελική εντολή. Ήταν άκρως
επικίνδυνο, όμως δε σχετίζεται με την έλ-
λειψη φυλάκων στο νοσοκομείο», εξηγεί η
κ. Τσούγκα. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε στην
εφημερίδα πως έχει ήδη κάνει τις πρώτες επα-
φές με τον διευθυντή της αστυνομίας, ώστε να
υπάρχει μεγαλύτερη αστυνόμευση στη συγκε-
κριμένη περιοχή. 

«Η περιοχή είναι επικίνδυνη. Δεν εί-
ναι το μοναδικό περιστατικό, απλώς αυτό
πήρε έκταση. Έχουμε πολλά περιστατικά,
πηδάν από τους τοίχους εισέρχονται
στους χώρους του νοσοκομείου και κλέ-
βουν ότι βρούνε, από την άλλη όμως δε
γίνεται να κλειδώσουμε ένα δημόσιο νο-
σοκομείο. Εφημερεύουμε πάρα πολύ συ-
χνά και έτσι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, μη
ξεχνάτε πως το νοσοκομείο βρίσκεται σε
μία περιοχή που είναι γκέτο… διακίνη-
σης ναρκωτικών», υπογραμμίζει η διοική-
τρια του νοσοκομείου. Από την πλευρά του ο κ.
Κετικίδης περιγράφει για το συγκεκριμένο πε-
ριστατικό, πως ο συγκεκριμένος άνδρας μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του

ΕΚΑΒ διότι είχε κομμένο αυτί. «Μεταφέρθηκε
στα επείγοντα για να γίνει συρραφή, όμως
δεν υπήρχε το κομμάτι. Στη συνέχεια άρ-
χισε να σπάει… τα πάντα. Εκείνη την ώρα
υπήρχε κόσμος στα επείγοντα, ασθενείς
και εργαζόμενοι. Μετά από αρκετή ώρα οι
αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλά-
βουν και να τον ακινητοποιήσουν με τη
χρήση αναισθητικού. Όμως το ζήτημα εί-
ναι πως με μόλις έναν φύλακα σε γενική
εφημερία, δεν μπορεί να υπάρχει ασφά-
λεια». Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και εκτελεστικός
γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι: «το νο-
σοκομείο βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνο
σημείο, απέναντι έχουμε το άβατο του πα-
νεπιστημίου και παραδίπλα είναι η Ρο-
τόντα όπου έχουν σημειωθεί πολλά περι-
στατικά με ναρκομανείς. Οι γενικές εφη-
μερίες πλέον γίνονται σε εμπόλεμη κατά-
σταση. Επισήμως θα ζητήσω από την ηγε-
σία της αστυνομίας, τις ημέρες της γενι-
κής εφημερίας να υπάρχει 24ωρη κάλυψη
σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης. Δε γίνε-
ται να φυλάνε πολιτικούς, να περιφρου-
ρούν ποδοσφαιρικούς αγώνες και ο κό-
σμος στα δημόσια νοσοκομεία να είναι
απροστάτευτος από τέτοια περιστατικά»,
υπογραμμίζει ο κ. Κετικίδης. Ο ίδιος μάλιστα
αναφέρει πως στο παρελθόν «ο θυρωρός είχε
κινδυνέψει να καεί ζωντανός από ρήψη
μολότοφ κατά τη διάρκεια επεισοδίων
στα πανεπιστήμια. Θυμάμαι μια χρονιά
από την εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων,
είχαμε σοβαρό πρόβλημα στις παιδιατρι-
κές κλινικές. Δε μπορεί να συνεχιστεί αυ-
τή η κατάσταση», καταλήγει ο κ. Κετικίδης.
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Με… εμπόλεμη ζώνη παρομοιάζει πλέον τις γενικές εφημερίες του κεν-
τρικότερου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και εκτελεστικός γραμματέας της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕ-
ΔΗΝ) Πέτρος Κετικίδης. Μετά και το σοκαριστικό περιστατικό που σημει-
ώθηκε την περασμένη εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο, όπου ένας άν-
δρας έσπασε τα τζάμια του νοσοκομείου και στη συνέχεια τα πετούσε

προς πάσα κατεύθυνση με αποτέλεσμα να κλείσει για κάποια ώρα η οδός
Εθνικής Αμύνης, διοίκηση και εργαζόμενοι ζητούν την αστυνόμευση του

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»!

Q
«Υπάρχει

άγνοια 
για τις

πραγματι-
κές ανάγ-
κες των
νοσοκο-
μείων»
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Της Φιλίππα Βλαστού

Ο δήμαρχος θεωρεί ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η πόλη είναι η αξιοποίηση του λιμανιού της.
«Η μη ανάπτυξη όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων που
υπάρχουν μέσα στον δήμο είναι το κυριότερο ζήτημα. Το
ισχυρότερο αναπτυξιακό έργο το οποίο  παραμένει εδώ και
χρόνια ακίνητο, ενώ έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα όλες
οι κυβερνήσεις έως τώρα είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης. Ένα λιμάνι που έχει 1.105 στρέμματα ζώνη, μεγαλύτερη
και από αυτήν του Πειραιά και όμως ενώ μπορεί να μαζέ-
ψουμε όλα τα εμπορεύματα από την γη ανατολή, το Γιβραλ-
τάρ μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από εκεί  με ηλεκτροκί-
νησης, σιδηρόδρομο να τα στείλουμε στο Μπουργκάς, στη
Βουλγαρία και από εκεί στις χώρες της Βαλτικής, αυτό παρα-
μένει ένα όνειρο μαζί με την μη εκμετάλλευση του λιμανιού
και μια έκταση που βρίσκεται δίπλα του 500 στρεμμάτων,
του Δήμου, όπου θα μπορούσε αφού βρίσκεται δίπλα στο λι-
μάνι και στο αεροδρόμιο να γίνει ένα υπέροχο πολιτιστικό
κέντρο. Αυτά τα δυο έργα εφόσον γινόντουσαν θα δημιουρ-
γούσαν αμέσως 4.000 θέσεις εργασίας και θα έλυνε το πρό-
βλημα της ανεργίας σε ολόκληρη την Θράκη. Δυστυχώς κα-
μία κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως και το αφή-
νουν  αδρανοποιημένο». Μάλιστα, ο λόγος που δεν προχω-
ράει η ανάπτυξη του λιμανιού σύμφωνα με τον ίδιο είναι:
«Η αδιαφορία, η ανικανότητα, η εθνική μειοδοσία. Σε
κάθε οικογένεια στην Θράκη έχει έναν με δυο άνερ-
γους. Η περιοχή είναι η φτωχότερη της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήνουν έτσι ένα λιμάνι
που μπορεί να δώσει «ψωμί» στους Θρακιώτες».

«Αναξιοποίητο το Δέλτα του Έβρου»
Επιπλέον, ο κ. Λαμπάκης αναφέρθηκε και σε έναν από

τους σημαντικότερους υγροβιότοπους στην Ευρώπη, στον
Δέλτα του Έβρου, λέγοντας ότι ο δήμος δεν μπορεί να το
αξιοποιήσει. «Αναξιοποίητο παραμένει το Δέλτα του Έβρου,
το οποίο είναι όλο μέσα στον δήμο της Αλεξανδρούπολης,
αλλά δεν μας επιτρέπουν να το ακουμπήσουμε καθόλου ή να
δημιουργήσουμε κάποιες προοπτικές ανάπτυξης, κάποια
σωστά καταφύγια για να βάζουμε μέσα περιηγητές, επισκέ-
πτες, τουρίστες και να εισπράττουμε χρήματα μέσα από μια
ξενάγηση, η οποία τώρα γίνεται από έναν φορέα Διαχείρι-

σης του Δέλτα, που όμως υπολειτουργεί, πάντως χρηματο-
δοτείται από το κράτος με αρκετά εκατομμύρια», τόνισε ο δή-
μαρχος.

Τα καταλύματα δεν φτάνουν 
για όλους τους τουρίστες

Η Αλεξανδρούπολη είναι πόλος έλξης τουριστών από
την Τουρκία και τα Βαλκάνια, ωστόσο οι ξενοδοχειακές μο-
νάδες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν επαρκούν για να κα-
λύψουν το αριθμό των επισκεπτών όταν αυξάνεται. «Η  δη-
μιουργία τουριστικής υποδομής προκειμένου να
έχουμε την δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε όλους
εκείνους οι οποίοι έρχονται από τις γύρω περιοχές
και είναι πάρα πολλοί, είναι αναγκαία. Αναφέρομαι
στους Τούρκους, τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους,
του Σέρβους οι οποίοι έρχονται και δεν υπάρχει η κα-
τάλληλη χρηματοδότηση εκείνων των επιχειρημα-
τιών και επενδυτών, οι οποίοι θα μπορέσουν να δη-
μιουργήσουν και άλλα καταλύματα, ώστε να μπορού-
με ιδιαιτέρα σε περιόδους αιχμής  να ικανοποιήσου-
με περισσότερους τουρίστες και να ικανοποιήσουμε
την αγορά μας», είπε ο δήμαρχος.

«Η Σαμοθράκη υποφέρει»
Στην κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών της ακτοπλοϊ-

κής σύνδεσης της Σαμοθράκης, τόσο με την Αλεξανδρούπο-
λη, όσο και με άλλα λιμάνια της Ελλάδα επεσήμανε ο κ. Λαμ-
πάκης ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. «Τη Σαμοθράκη το
κράτος πρέπει να την προσέξει, γιατί είναι ένας ξεχωριστός
δήμος, που βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης» υπογράμ-
μισε ο δήμαρχος. «Η μη σωστή σύνδεση της Σαμοθρά-
κης με την Αλεξανδρούπολη μας δημιουργεί μεγάλα

Ανεργία, καταναλωτική μετανάστευση, μη
αξιοποιημένοι χώροι είναι μερικά από τα
προβλήματα που καταγράφονται στην λί-
στα των άλυτων και μακροχρόνιων προ-
βλημάτων στην Αλεξανδρούπολη. «Η
Θράκη είναι εντελώς εγκαταλειμμένη, από
το κεντρικό κράτος», τόνισε στην ΚARFI-
TSA ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης,  Ευάγ-
γελος Λαμπάκης και συμπλήρωσε ότι :
«χωρίς να υπάρχει έστω μια βιομηχανική
αναδημιουργία, έχουν κάνει στις βιομηχα-
νικές περιοχές της Θράκης και της Αλεξαν-
δρούπολης, μεταξύ αυτών, κουφάρια. Εί-
μαστε μόνοι μας. Είναι καλή λεία για οποι-
ονδήποτε από έξω  προσπαθεί να μπήξει τα
νύχια του μέσα της με αποτέλεσμα να κιν-
δυνεύει και η εθνική μας κυριαρχία».

Η… ξεχασμένη 
ελληνική πόλη
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προβλήματα, γιατί οι δυο αγορές αυτές κινητοποι-
ούνται από επιχειρηματίες και των δυο περιοχών,
δηλαδή οι Σαμοθρακήτες έρχονται στην Αλεξανδρού-
πολη και το αντίστροφο. Αποτέλεσμα είναι να μην
διαχωρίζονται αυτές οι δυο αγορές, να μην συνδέον-
ται και να μην μπορούμε να επενδύσουμε σωστά στην
Σαμοθράκη, ένα νησί που είναι σχεδόν εγκαταλειμ-
μένο από το κεντρικό κράτος. Η μόνη σύνδεση που
έχει η Σαμοθράκη με άλλη περιοχή είναι μια φορά τη
μέρα με την Αλεξανδρούπολη. Προσπαθούμε να αυ-
ξήσουμε την σύνδεση του νησιού με άλλες περιοχές,
αλλά η κεντρική διοίκηση της χώρας μας είναι απού-
σα και στηριζόμαστε στις προσπάθειες που κάνουν οι
ντόπιοι».

«Αιμορραγεί» ο πολιτισμός
της Αλεξανδρούπολης

Για ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους
που δεν μπαίνουν «μπρος» έκανε λόγο ο δήμαρ-
χος. «Στην αρχαία ζώνη, έξω από την Αλεξαν-
δρούπολη, δεν υπάρχουν ανασκαφές, ενώ είναι
βέβαιο ότι εκεί υπάρχουν ευρήματα. Τα αφήνουν
έτσι και δεν έχουμε την δυνατότητα τους θησαυ-
ρούς αυτούς να τους αναδείξουμε και να προσελ-
κύσουμε περισσότερους τουρίστες, από το εξωτε-
ρικό, αλλά και από την Ελλάδα». Για την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στην περιοχή  ο δήμαρ-
χος σχολίασε ότι «βρίσκεται στο ναδίρ» και για
την ανεργία ότι : «είναι η μεγαλύτερη σε όλη την
Ελλάδα, υπολογίζω πως είναι πάνω από το 23%,
ενώ έχουμε τις δυνατότητες  να αναπτύξουμε
πράγματα, όπως οι ιαματικές πηγές, η  γεωργία
και η κτηνοτροφία. Για να αναπτύξουμε την κτη-
νοτροφία  παίρνουμε ως Δήμος δάνειο για να κά-
νουμε σφαγείο, που θα κοστίσει 3 εκατ. ευρώ και
να βοηθήσουμε τους νέους κτηνοτρόφους. ».

Την «μάχη» των τουριστών 
κερδίζει η Ελλάδα

«Κάνουμε κάθε χρόνο την αποτύπωση της οι-
κονομίας στην αγορά της πόλης και βλέπουμε ότι,
αν υπήρχε ένα ισοζύγιο των αγορών των τουρι-
στών που έρχονται σε εμάς και τον Ελλήνων που
πηγαίνουν και ψωνίζουν από τις γειτονικές χώρες
τα ποσά θα ήταν υπέρ μας. Μιλάμε για την πρώτη
Ευρωπαϊκή αστική πόλη στα σύνορα με την Τουρ-
κία και διαθέτει μια εξαιρετική αγορά», τόνισε ο κ.
Χατζημιχαήλ και πρόσθεσε ότι : «Σημειωτέον ότι
η Τουρκία έχει μια πολιτική δασμών την οποία
αναπροσαρμόζει σχεδόν καθημερινά. Αυτό ση-
μαίνει ότι για ότι προϊόν παράγεται στην Τουρκία
το αντίστοιχο εισαγόμενο επιβαρύνει με υπέρογ-
κη φορολογία, ούτως ώστε να βγαίνει πολύ ακρι-
βότερη η τιμή στην αγορά της Τουρκίας. Ταυτό-
χρονα αυτό για την ελληνική αγορά τα δικά μας
προϊόντα γίνονται πολύ ανταγωνιστικά συγκριτι-
κά σε σχέση με τα ίδια προϊόντα στην Τουρκία». Ο
ίδιος είπε ότι οι μεγαλύτερες πωλήσεις καταγρά-
φονται στην αγορά χρυσού,  σε προϊόντα νέας τε-
χνολογίας, σε επώνυμα είδη ένδυσης και υπόδη-
σης, σε αλκοολούχα ποτά, αλλά και στο φαγητό
και ειδικά στα ψάρια.

Ανάπτυξη στο επιχειρείν
και ανεργία στο… φουλ

Το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο από τις
γειτονικές χώρες, αλλά και η καταναλωτική με-
τανάστευση είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα που
απασχολούν τον εμπορικό κλάδο της Αλεξαν-
δρούπολης. Ο  πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Χα-
τζημιχαήλ μιλώντας στην  KARFITSA ανέλυσε
τα δυο αυτά ζητήματα. «Τα περισσότερα προ-
βλήματα της αγοράς πηγάζουν από την διασυ-
νοριακότητα  της περιοχής και έχουν δυο πα-
ραμέτρους. Το ένα είναι η μετανάστευση της
κατανάλωσης, δηλαδή καταναλωτές από την
Αλεξανδρούπολη πηγαίνουν, κατά κύριο λόγο,
σε Βουλγαρία και στην Τουρκία για να πραγμα-
τοποιήσουν αγορές. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα εί-
ναι το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο το
οποίο επίσης έχει συγκεκριμένη προσέλευση
και είναι σε καπνικά προϊόντα (από Βουλγα-
ρία), λιπάσματα, ρούχα (από Τουρκία) και
στον  καφέ.  Είναι προβλήματα τα οποία έχουμε
επισημάνει στον γενικό  γραμματέα του ΣΔΟΕ,
αλλά και στο Υπουργείο για να δούμε πως μπο-
ρούμε από κοινού να παραχθούν λύσεις στα ζη-
τήματα τα οποία πλήττουν την αγορά μας, αλλά
και την εθνική οικονομία. Στον Καλλικρατικό
δήμο της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται μια πύ-
λη εισόδου, από την Τουρκία η οποία είναι ευ-
χή και κατάρα. Ευχή, γιατί καταγράφονται συγ-
κλονιστική αριθμοί οδικών τουριστών, κατα-
κλύζοντας την Βόρεια Ελλάδα. Κατάρα, γιατί εί-
ναι βασικότερη πύλη λαθρεμπορίου», είπε ο
πρόεδρος.  Τον τελευταίο ένα χρόνο στο κέντρο
της πόλης παρατηρείται ανάπτυξη σύμφωνα με
τον κ. Χατζημιχαήλ, καθώς : «Η εικόνα των
κλειστών καταστημάτων έχει αλλάξει άρδην.
Στα κεντρικά σημεία της πόλης έχει παρατηρη-
θεί τον τελευταίο χρόνο ότι επανενοικιάζονται
χώροι. Μάλιστα, μία από τις τρεις κεντρικές
οδούς που δεν είχε καμία επιχειρηματική δρα-
στηριότητα πριν καιρό,  αυτή τη στιγμή έχει γε-
μίσει από μαγαζιά. Τα μαγαζιά που ανοίγουν
είναι κυρίως καφετέριες. «Υπάρχει έξαρση των
καταστημάτων καφέ. Υπάρχουν μεν πολλά
κλεισίματα, αλλά και πολλά ανοίγματα κατα-
στημάτων, έτσι βέβαια δεν υπάρχει ισορροπία
στην  αγορά, γιατί όταν κλείνει μια  οποιοδήπο-
τε εμπορική επιχείρηση  και στη θέση της δημι-
ουργείται  ένα καφέ, το οποίο τις περισσότερες
φορές ο ιδιοκτήτης είναι και εκτός του αντικει-
μένου, υπάρχουν θέματα για την βιωσιμότητα
της νέας επιχείρησης και με την γενικότερη ει-
κόνα της τοπικής οικονομίας. Αυτό φαίνεται
πως υπάρχει από μια μελέτη του Συλλόγου μας
που δείχνει ότι αντέχουν κατά προσέγγιση δυό-
μισι με τρία χρόνια τέτοιου είδους επιχειρή-
σεις. Μάλιστα, αυτές όταν κλείνουν αφήνουν
και μια σειρά χρεών τόσο προς υπόλοιπες επι-
χειρήσεις όσο και προς το δημόσιο». Παρά την
επιχειρηματική άνθιση τα ποσοστά της ανερ-
γίας στην περιοχή παραμένουν υψηλά. Μάλι-
στα, ο πρόεδρος του ΕΣΑ ανέφερε ότι υπάρχουν
δυο κατηγορίες ανέργων: « αρχικά η ανεργία
των νέων οι οποίοι είναι μορφωμένοι, αλλά
αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, και
από την άλλη πλευρά μια ακόμη κατηγορία
ανέργων είναι η άνω των 50 ετών, όπου εάν κά-
ποιος μείνει χωρίς δουλεία την τελευταία
15ετία πριν την συνταξιοδότηση του, είναι αδύ-
νατον να βρει άλλη εργασία».

Q
«Η Θράκη

είναι… 
εντελώς
εγκατα-

λειμμένη
από την
κεντρική
εξουσία»
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ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ μέσωηλεκτρονικήςεφαρ-
μογήςπροετοιμάζεταιναεφαρ-
μόσειτοΥπουργείοΟικονομι-
κώνως«απάντηση»στησυνεχι-
ζόμενηδυναμικήπαρέμβαση
πολιτώνσταΕιρηνοδικείαόλης
τηςχώρας,πουματαιώνουνκά-
θεδιαδικασίαλεηλασίαςτηςκα-
τοικίαςοφειλετώντουΔημοσίου
καιτωνΤραπεζών.Δηλαδή,με
ένα«κλικ»στονυπολογιστήτους

τα«κοράκια»ξένωνκαιεγχώριωναρπακτικών,θαλεηλα-
τούνεκτουασφαλούςκαιχωρίςτουςενοχλητικούςεξεγερ-
μένουςΈλληνες,τουςκόπουςμιαςζωήςτηςπεριουσίαςκά-
θενοικοκύρη!Η«νόμιμη»διαδικασίαπροβλέπεικατ’αρ-
χάςτηνεκκίνησητουπλειστηριασμούστομισότηςαξίας
τουακινήτου,στησυνέχειαως«άγονη»στοένατρίτοκαι
μετάστηνκατώτατηαξία,δηλαδήγιαένακομμάτιψωμί.
Δεντουςενδιαφέρειανοοφειλέτηςείναιπολύτεκνοςή
άνεργος,δενντρέπονταιδικαστέςκαισυμβολαιογράφοι
πουανεβαίνουνστηνΈδραγιανασταυρώσουνένανχειμα-
ζόμενολαόεδώκαιέξιχρόνια,δεντουςαγγίζεικαν,ανάλ-
λαξανδραματικάόλαταοικονομικάδεδομένακαιπροχω-
ρούνχωρίςανθρωπιάκαιχωρίςκανέναίχνοςντροπήςστη
…νόμιμηδιαδικασία!Στοδιαδίκτυοπολλέςδημοσιεύσεις
παίρνουνδραματικόχαρακτήραγιατηνεξέλιξηαυτήκαι
προειδοποιούντουςΚυβερνώντεςότιέρχονταιαιματηρά
γεγονότα!Αςελπίσουμεότιθαβρεθείκάποιοςνασταματή-
σειτοκακόπουξεκίνησεμετουςπλειστηριασμούςκατοι-
κιώνκαιναδώσειμιαλύσηπουναπαρέχειστονοφειλέτη
μιαπερίοδοχάριτοςήναέχειέστωτοδικαίωμανα«αγορά-

ζει»αυτόςτοπλειστηρίασματηςκατώτατηςτιμήςβάζοντας
ωςεγγύησητοένατρίτοτουμισθούτου!Λύσειςυπάρχουν,
πολιτικήκαιδικαστικήλεβεντιάδυστυχώςδενέχουμε…
ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ συνθέ-
τουντηνπραγματικήοικονομίακαιγι’αυτόδενπρόκειται
ναπάρειταπάνωτηςηΕλληνικήοικονομία.Καταθέτεις
100ευρώστηνΤράπεζακαιπαίρνειςμισότοιςεκατόεπιτό-
κιο–δανείζεσαιαπότηνΤράπεζα100ευρώκαιπρέπεινα
πληρώσεις15,5%τόκοή17,5%ανκάνειςχρήσητηςπι-
στωτικήςσουκάρτας!Άργησεςμίαώραναπληρώσειςφό-
ρουςκαιχαράτσια,τότεθαπληρώσειςμεανάλογοτόκοκαι
αντοεπαναλάβειςγιαδεύτερηφορά,τότεχάνειςτηρύθμι-
σηκαικινδυνεύειςναχάσειςτηνπεριουσίασουκαινα
σουκατασχέσουντονλογαριασμόσου!Υπέπεσεςαπόλά-
θοςήεναγνοίασουσεκάποιαφορολογικήπαράβαση;
Κάηκες!..Θαπληρώσειςτοδιπλάσιοτουποσούκαιθατι-
μωρηθείςμεπρόστιμο130%(!)Κατάφερεςναενταχθείς
σεκάποιοΕΣΠΑ;Μηχαίρεσαι,γιατίπίσωέχειηαχλάδα
τηνουρά…Θαεπιδοτηθείςκατά40%αφούπρώταπληρώ-
σειςτο100%κάθεδαπάνηςκαιμετάθασουφορολογή-
σουντηνεπιδότησητου40%πουπήρεςμεκαθυστέρηση
24μηνώνκαιθασουμείνουνδυστυχώς«τρίχες»όπωςλέ-
ειολαός!ΗΔΕΗμαςκλέβειμετις…ρυθμιζόμενεςχρεώ-
σεις,ηΕΥΑΘχρεώνειωςσυνήθωςχωρίςμετρήσειςστο
…περίπου(!)οιΔήμοικαιοιΚοινότητεςκρατούν«σταθε-
ρά»ταδημοτικάτέλη,αλλάαυτάπεριέργωςκαι“ωςεκθαύ-
ματος”συνεχώςανεβαίνουν!Ηκινητήτηλεφωνία«οργιά-
ζει»ανεξέλεγκταμε“προσφορές–παγίδες”γιακάθεκατα-
ναλωτή.Στοεμπόριοτροφίμωνκαιβασικώνειδώνδια-
τροφήςγίνεται…χαμός(!)εδώχάσαμετη…μπάλαστην
κυριολεξία!Βουλγάρικα,Τούρκικα,Κινέζικα,Νοτιο-Αμε-
ρικάνικατρόφιμα«βαπτίζονται»Ελληνικάκαιπωλούνται

έωςκαιστοδεκαπλάσιοτηςτιμήςτους!Φόροιεπίφόρων
στηβενζίνηκαιστοπετρέλαιοθέρμανσης,οΦΠΑπαντού
σταύψη,ηφορολογίατωνεπιχειρήσεωνκαιταασφαλι-
στικάταμείαεισέρχονταικαιπάλισενέαρεκόραπαξίωσης
καικαταστροφής,καικανείςδενενδιαφέρεταινασταματή-
σειτηνκατρακύλαπουπήρεηόληκατάστασησεβάροςτου
καταναλωτή.
ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ στενάζεικάθενοικοκυριόκαιπα-
ράτηνοικονομικήκρίσηπαραμένουναυτέςοιαγορέςη
οικονομικότερηδιέξοδοςγιαολοένακαιπερισσότερους
Έλληνες.Κιενώαυξάνεταιηπροσέλευση,αντιθέτωςοι
πωλήσειςπέφτουνλένεοιέμποροικαιοιπαραγωγοί.Τι
συμβαίνειαλήθεια;Ηαγοραστικήδύναμητουκαταναλω-
τήκατ’αρχάςσυνεχίζεικαιμειώνεται.ΟιΈλληνεςπερικό-
πτουνβασικάείδητηςδιατροφήςτους,μεταδίδουνταξένα
πρακτορείαειδήσεωνκαιαυτόείναιαλήθεια.ΗΓερμανι-
κήBildπροημερώναναφέρειχαρακτηριστικάγιατηνκα-
τάστασηπουέχειπεριέλθειοΈλληναςλόγωτηςκρίσης,
ότι«έπιασε»συνταξιούχουςστηνΚρήτηναμαζεύουνχορ-
ταρικάγιαναφάνε!Τιλέτερεπαιδιά!..Πολύ“δραματικό”
αυτόπουγράψατε…
ΟΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ κατάπάσαπιθανότητα
μέχριτοτέλοςαυτούτουμήνα,εξαιτίαςτηςαλματώδους
αύξησηςτωναπλήρωτωνβεβαιωμένωνληξιπρόθεσμων
οφειλώνκατά1,5διςτομήνα(!)προςτηνΕφορίακαιτα
Ταμεία.ΟπρόεδροςτηςΟμοσπονδίαςΕπαγγελματιώνκαι
ΕμπόρωνΝομούΘεσσαλονίκηςκ.ΓιάννηςΜανδρίνοςλέ-
ει,ότιηεπαναφοράτουμέτρουείναιπροςτησωστήκατεύ-
θυνση,γιατίθαδώσειμιαανάσαστηναγοράκαιστηνελ-
ληνικήκοινωνία,πουδυστυχώςμετιςαπανωτέςμειώσεις
μισθώνκαισυντάξεωνκαιαπότηνάλλητηναύξησητων
φόρων,αδυνατούνναανταπεξέλθουν.

www.karfitsa.gr

B B
Βusiness Βορείων

nΟΌμιλοςΟΠΑΠείναιέναςαπό
τουςπλέοναναγνωρισμένους

ΟμίλουςεταιρειώνστηνΕλλάδα,
εισηγμένοςστοΧρηματιστήριοΑθηνών.
Μεσκοπόναυποστηρίξειμετον
καλύτεροδυνατότρόποτηνταχεία
ανάπτυξη,τηνεπιχειρηματική
αποτελεσματικότητακαιτηνυπεροχή
στηνεξυπηρέτησητουΠελάτη,οΌμιλος
προσελκύειταλέντακαιπροσλαμβάνει
εξαιρετικούςεπαγγελματίες,οιοποίοιθα
γίνουνμέλητηςομάδαςπουθακάνειτον
ΟΠΑΠμιαδιεθνώςανταγωνιστική
ΕλληνικήΕταιρεία,ώστενασυμβάλει
ακόμαπερισσότεροστηνΕλληνική
ΟικονομίακαιΚοινωνία.Παράλληλα,
επενδύονταςστηνεκπαίδευσητου
προσωπικούμέσωσυνεχών
εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων,φροντίζει
γιατηνανάπτυξηκαιπεραιτέρω
ενίσχυσητωνταλέντωντης,έτσιώστενα
κατοχυρώνεταιηεπίτευξητων
στρατηγικώνστόχωντηςΕταιρείας.
Front-EndWebDeveloper/ToraWallet,
Back-EndWebDeveloper/ToraWallet,
ApplicationIntegrationSpecialist,BI
Developer-Analyst.

nΗΔΕΗανακοινώνειτηνπρόσληψη,με
σύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίου

ορισμένουχρόνου,συνολικούαριθμού44ατόμων
γιατηνκάλυψηεποχικώνήπαροδικώναναγκών
τωνΜονάδωντηςΔιεύθυνσηςΠωλήσεων
(ΔΠΩΛ)στηΔιοικητικήΠεριφέρειαΜακεδονίας
Θράκης.Οιενδιαφερόμενοικαλούνταινα
συμπληρώσουντηναίτησημεκωδικόΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠΣΟΧ.4καινατηνυποβάλουν,είτε
αυτοπροσώπως,είτεμεάλλοεξουσιοδοτημένοαπό
αυτούςπρόσωπο,εφόσονηεξουσιοδότησηφέρει
τηνυπογραφήτουςθεωρημένηαπόδημόσιααρχή,
είτεταχυδρομικάμεσυστημένηεπιστολή,στα
γραφείατηςυπηρεσίαςμαςστηνακόλουθη
διεύθυνση:ΔΕΗ,ΚλάδοςΠωλήσεωνΜακεδονίας
Θράκης,Αδριανουπόλεως24,Τ.Κ55133-
ΘεσσαλονίκηυπόψηκουΠετρόπουλουΑντώνιου
(τηλέφωναεπικοινωνίας:2310¬482277&2310-
454054).Οιυποψήφιοιμπορούννααναζητήσουν
ταέντυπατωναιτήσεων:α)στηνυπηρεσίαστην
ανωτέρωδιεύθυνσηήστοδικτυακότόποτηςΔΕΗ
http://www.dei.gr,β)στοδικτυακότόποτου
ΑΣΕΠ(www.asep.gr)καισυγκεκριμένα
ακολουθώνταςαπότηνκεντρικήσελίδατη
διαδρομή:ΠολίτεςΈντυπα-Διαδικασίες
ΔιαγωνισμώνΦορέωνΟρ.ΧρόνουΣΟΧ,γ)στα
κατάτόπουςΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ)
αλλάκαιστηνηλεκτρονικήτουςδιεύθυνση
(www.kep.gov.gr),απ'όπουμέσωτηςδιαδρομής:
ΣύνδεσμοιΑνεξάρτητεςκαιάλλεςαρχές-ΑΣΕΠθα
οδηγηθούνστηνκεντρικήσελίδατουδικτυακού
τόπουτουΑΣΕΠκαιαπόεκείθαέχουνπρόσβαση
σταέντυπαμέσωτηςδιαδρομής:Πολίτες-Έντυπα
-Διαδικασίες-ΔιαγωνισμώνΦορέων-Ορ.
ΧρόνουΣΟΧ.

nΔημοσιεύθηκεανακοίνωσηγιατησύναψη
σύμβασηςμίσθωσηςέργουμεσυνολικά41

άτομαγιατηνκάλυψηαναγκώντουΝ.Π.Δ.Δ.
ΔημοτικόΚέντροΜουσικήςκαιΧορού,που

εδρεύειστηΘεσσαλονίκη,μεαντικείμενατην
εκτέλεσητωνέργων:«ΔιδασκαλίαΜουσικών
ΟργάνωνκαιΜαθημάτωνΧορού»συνολικής
διάρκειαςέωςεννέαμήνες.Οιενδιαφερόμενοι
καλούνταινασυμπληρώσουντοέντυπουποβολής
συμμετοχήςκαινατουποβάλλουν,είτε
αυτοπροσώπως,είτεμεάλλοεξουσιοδοτημένοαπό
αυτούςπρόσωπο,εφόσονηεξουσιοδότησηφέρει
τηνυπογραφήτουςθεωρημένηαπόδημόσιααρχή,
είτεταχυδρομικάμεσυστημένηεπιστολή,στα
γραφείατηςυπηρεσίαςστηνακόλουθηδιεύθυνση:
ΚωνσταντίνουΚαραμανλή141,ΘεσσαλονίκηΤΚ
54249,Θεσσαλονίκη(ώρεςλειτουργίαςΔευτέρα-
Παρασκευή8:00–20:00),απευθύνοντάςτηνστο
ΔημοτικόΚέντροΜουσικήςκαιΧορούυπόψιν
κ.Μακρυγιαννάκη.Οιυποψήφιοιμπορούννα
αναζητήσουντοπλήρεςκείμενοτηςπρόσκλησης
εκδήλωσηςενδιαφέροντοςκαθώςκαιτοέντυπο
υποβολήςσυμμετοχήςστηνυπηρεσίαμαςστην
ανωτέρωδιεύθυνσηήνατοκατεβάσουναπότην
ιστοσελίδαhttp://www.thessmusicanddance.gr.
Γιαοποιαδήποτεπεραιτέρωπληροφορία,
παρακαλούμεόπωςοιενδιαφερόμενοι
απευθυνθούνστηΓραμματείατουΔημοτικού
ΚέντρουΜουσικήςκαιΧορούΘεσσαλονίκηςστο
τηλ.2310311600

n#Ανακοίνωσηγιατηνπρόσληψη,με
σύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίου

ορισμένουχρόνου,συνολικάδύοατόμωνγιατην
υλοποίησητηςδράσης«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ»,στοπλαίσιοΕυρωπαϊκούΠρογράμματος,
στοΝ.Π.Δ.Δ.Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό
καιΚοινωνικόΝομικόΠρόσωποΔήμου
Πολυγύρου«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».Οιενδιαφερόμενοι
καλούνταινασυμπληρώσουντηναίτησημε
κωδικόΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ.4καινατην
υποβάλουν,είτεαυτοπροσώπως,είτεμεάλλο
εξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωπο,εφόσονη

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...
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εξουσιοδότησηφέρειτηνυπογραφήτουςθεωρημένη
απόδημόσιααρχή,είτεταχυδρομικάμεσυστημένη
επιστολή,σταγραφείατηςυπηρεσίαςμαςστην
ακόλουθηδιεύθυνση:Ν.Π.Δ.Δ.Μορφωτικό-
Πολιτιστικό-ΑθλητικόκαιΚοινωνικόΝομικό
ΠρόσωποΔήμουΠολυγύρου«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»,
Πολυτεχνείου50(παλιόΔικαστικόΜέγαρο),Τ.Κ.
63100,ΠολύγυροςΝ.Χαλκιδικής,απευθύνοντάςτην
στοΔιοικητικόΤμήμα,υπόψηκαςΆνναςΠαντάλη
(τηλ.επικοινωνίας:2371023086).Οιυποψήφιοι
μπορούννααναζητήσουνταέντυπατωναιτήσεων:α)
στηνυπηρεσίαστηνανωτέρωδιεύθυνση•β)στο
δικτυακότόποτουΑΣΕΠ(www.asep.gr)και
συγκεκριμέναακολουθώνταςαπότηνκεντρική
σελίδατηδιαδρομή:ΠολίτεςΈντυπα-Διαδικασίες
ΔιαγωνισμώνΦορέωνΟρ.ΧρόνουΣΟΧγ)στακατά
τόπουςΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ)
αλλάκαιστηνηλεκτρονικήτουςδιεύθυνση
(www.kep.gov.gr),απ'όπουμέσωτηςδιαδρομής:
Σύνδεσμοι—Ανεξάρτητεςκαιάλλεςαρχές—ΑΣΕΠ
θαοδηγηθούνστηνκεντρικήσελίδατουδικτυακού
τόπουτουΑΣΕΠκαιαπόεκείθαέχουνπρόσβαση
σταέντυπαμέσωτηςδιαδρομής:Πολίτες—Έντυπα-
Διαδικασίες—ΔιαγωνισμώνΦορέων—Ορ.
ΧρόνουΣΟΧ.

nΠροκήρυξηγιατοδιορισμόδιδακτικού
προσωπικούστηΣχολήΠυροσβεστώντης

ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας,γιατοΑκαδημαϊκόΈτος
2016-2017εξέδωσετουπουργείοΕσωτερικών.
ΕιδικότερατοΥΠΕΣΔΑπροκηρύσσειτοναναγκαίο
αριθμότακτικώνκαιαναπληρωτώνκαθηγητών,που
θαδιορισθείστηνΠυροσβεστικήΑκαδημία-Σχολή
ΠυροσβεστώνπαράρτημαΠτολεμαΐδας,γιατην
κάλυψηαναγκώνδιδασκαλίαςστηνανωτέρωΣχολή,
κατάτοΑκαδημαϊκόΈτος2016-2017.Οι
ενδιαφερόμενοι,καλούνταιναυποβάλουνήνα
αποστείλουνστηνΠυροσβεστικήΑκαδημία,οδός
Μάτσα32,Τ.Κ.14564,ΚάτωΚηφισιάΑττικής,τα
δικαιολογητικάαυτοπροσώπωςήμε

εξουσιοδοτημένοάτομοήταχυδρομικά(συστημένα)
μέχρικαιτην28/11/2016,κατάτιςεργάσιμες
ημέρεςκαιώρες08.00΄-14.00’.

nΤαπολυτελήChampneysResortsστηνΑγγλία
αναζητούνπροσωπικόκαιπραγματοποιούν

ΗμέραΚαριέραςστις16Νοεμβρίου2016στη
Θεσσαλονίκη(AstoriaHotel).Πιοσυγκεκριμένα,
ζητούνταιΣεφ,Αισθητικοί,Γυμναστές,Βοηθοί
Καμαριέρας,F&BAssistantsκαιΒοηθοίΚουζίνας.
ΠερισσότερεςΠληροφορίεςστο:
www.champneys.com.Όλεςοιθέσειςεργασίας
αφορούνμόνιμηαπασχόλησηστηνΑγγλία.
Παρέχουνανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών,
δυνατότηταδιαμονήςστιςεγκαταστάσειςτων
Champneys,καθώςκαι28μέρεςάδειαανάέτος.Την
ημέρατωνσυνεντεύξεωνπρέπειναέχετεμαζίσαςτο
Βιογραφικόσαςστααγγλικά.

nΤοΕ.Κ.Θ.ζητάειαπότονέοεπενδυτήτης
εταιρείας"ΣΟΥΡΩΤΗΑ.Ε."ναδιασφαλίσειτις

θέσειςκαιτιςσυνθήκεςεργασίαςτωνεργαζομένων.
«Ηάλλοτεκοινοτικήεπιχείρησηεμφιάλωσης
μεταλλικούνερού"ΣΟΥΡΩΤΗΑ.Ε.",πουσυνέδεσε
απότο1987τηνιστορίατηςμετηνπεριοχήτης
Μακεδονίας,σήμεραβρίσκεταιστοεπίκεντροτης
προσοχήςμεγάλωνεπενδυτών.Ηεξέλιξηαυτή
καθιστάαναγκαίατηδέσμευσητωνεπενδυτώνγια
διασφάλισητωνθέσεωνκαιτωνσυνθηκώνεργασίας
τωνεργαζομένωνστηνεταιρεία,οιπερισσότεροιαπό
τουςοποίουςπροέρχονταιαπότηντοπικήκοινωνία.
Ηβιωσιμότητατηςεπιχείρησηςθαπρέπειναείναι
αλληλένδετημετουςεργαζόμενουςκαιτηντοπική
κοινωνία.Μαςανησυχείτοενδιαφέρονεκείνωνπου
στοπαρελθόνγύρισαντηνπλάτησεεργαζόμενους
πουμέχρισήμερααγωνίζονταιγιαναεπιστρέψουν
στηνεργασίατους.ΤοΕ.Κ.Θστέκεταιδίπλαστους
εργαζόμενουςκαιτουςστηρίζειστηνέασελίδαπου
ανοίγεταιγιατη"ΣΟΥΡΩΤΗΑ.Ε."»,σημειώνεταισε
σχετικήανακοίνωση.

www.karfitsa.gr
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#ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Για κάποιον που κυκλοφορεί στους δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης η κ. Λειψιστινού είναι μια γνώριμη φυσιο-
γνωμία. Ακόμα και να μην την γνωρίζει κανείς, η ενα-
σχόλησή της με τα κοινά τα τελευταία χρόνια την έχει κά-
νει πρόσωπο αναγνωρίσιμο στους Θεσσαλονικείς. Άλ-
λωστε προέρχεται από την κοινωνία και ζει προσφέρον-
τας σε αυτή. 

Η Θεοδώρα Λειψιστινού είναι η γυναίκα που επί δε-
κατέσσερα συναπτά έτη επισκέπτεται κάθε βδομάδα της
γυναικείες φυλακές Διαβατών και προσπαθεί να αλλάξει
την σκληρή καθημερινότητα των φυλακισμένων. Άλλες
βαρυποινίτισσες, άλλες βρίσκονται «μέσα» εξαιτίας χρε-
ών, άλλες λόγω ναρκωτικών ή χρηματικών υπεξαιρέσε-
ων. «Κουβαλούν» στην πλάτη τους από λίγους μήνες μέ-
χρι και ισόβια. Άλλες σκληρές και άλλες πιο προσιτές.
Για όλες έχει μια αγκαλιά και όπως χαρακτηριστικά λέει
«είναι για μένα οι καλύτερες φίλες που έχω κάνει
στη ζωή μου». 
Τους κάνει… γιόγκα! 

Η διάθεσή της για προσφορά σε σωφρονιστικά κατα-
στήματα ξεκίνησε τυχαία. Όπως η ίδια μαρτυρεί στην
KARFITSA: «η σκέψη μου πριν λίγα χρόνια βρισκό-
ταν στους ανήλικους παραβάτες. Δούλεψα μαζί τους
για περίπου δυο χρόνια. Μετά ζήτησα από τη διεύ-
θυνση των φυλακών και το υπουργείου Δικαιοσύ-
νης να δουλέψω με τις γυναίκες. Σκεφτόμουν να
προσφέρω στην κοινωνία αλλά δεν είχα κατασταλά-
ξει από ποιο μετερίζι θα το έκανα αυτό. Τελικά το
βρήκα» δηλώνει.. 

Όπως λέει κάθε Πέμπτη από τις 14:30-17:00 θα την
βρει κανείς στην γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Διαβα-
τών. Για την κ. Λειψιστινού εκείνη η ώρα είναι «ώρα ιε-
ρή και δεν διακόπτει για κανέναν τις δράσεις που
περνά με τις φυλακισμένες φίλες της». Μετά από ει-
σήγηση της Θεσσαλονικιάς φιλολόγου και σε συνεργα-
σία με τη διεύθυνση των φυλακών εμπλουτίστηκε η βι-
βλιοθήκη του σωφρονιστικού ιδρύματος, «έπαιξαν» εκεί
μουσικά σχήματα και συγκροτήματα, παραδίδονται μα-
θήματα πρώτων βοηθειών, μαθήματα κηπουρικής και
τον τελευταίο μήνα η ίδια μαζί με τις φυλακισμένες κά-
νουν… γιόγκα! 

Όπως αναφέρει στην KARFITSA η Θεοδώρα Λειψι-
στινού η σχέση της με τις γυναίκες κρατούμενες είναι ιδι-
αίτερη. «Μ’ αγαπούν και τις αγαπώ. Με εμπιστεύον-

ται. Μου εκμυστηρεύονται τον πόνο τους να ζουν
μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και κυ-
ρίως τα παιδιά τους. Ειδικά τις ημέρες των γιορτών
ο πόνος γίνεται αφόρητος. Μου ζητούν να κρατώ τα
ημερολόγια τους όπου καταγράφουν τις ιστορίες
των φυλακών» σημειώνει και συμπληρώνει ότι αυ-
τές οι ιστορίες είναι και το υλικό που υπάρχει στα
τέσσερα βιβλία που έχει εκδώσει η οργάνωση «Ελ-
λήνιον» της οποίας η κ. Λειψιστινού προεδρεύει και η
οποία αριθμεί περίπου 80 άτομα. 

Παραιτήθηκε από το δημόσιο 
και έχτισε σχολείο στο… Πακιστάν

Πριν πάει στις… φυλακές, την περίοδο 1996- 2004 η
κ. Λειψιστινού βρέθηκε στα σύνορα του Πακιστάν στην
φυλή Καλάς (με ελληνική καταγωγή) προκειμένου να
χτίσει στα βουνά των Ιμαλαΐων σχολεία και, κέντρα υγεί-
ας, ύδρευσης και νοσοκομείο μαζί με άλλους Έλληνες
εθελοντές. 

Γεννημένη στο χωριό Πελεκάνο Κοζάνης ήρθε στη
Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει φιλολογία. Όταν ολο-
κλήρωσε τις σπουδές της εργάστηκε ως φιλόλογος σε δη-
μόσια σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Από το
δημόσιο παραιτήθηκε και στη συνέχεια αφοσιώθηκε στο
κοινωνικό της έργο. Με διάθεση προσφοράς στα κοινά
το 2006 ρίχτηκε στη μάχη του σταυρού του δήμου Θεσσα-
λονίκης και κατόρθωσε να εκλεγεί δημοτική σύμβουλος
της πόλης με την παράταξη της Χρύσας Αράπογλου. Κά-
θισε στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου για ακόμα
τέσσερα χρόνια με τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία» του
Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος εκτιμά τόσο την ίδια όσο και
το έργο της. Για το λόγο αυτό της εμπιστεύτηκε την προ-
εδρία του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Θεσσα-
λονίκης όπου με πρωτοβουλία της δημιουργείται ένα
από τα πρώτα κοινωνικά φροντιστήρια της χώρας. Έχει
δυο παιδιά, τα οποία την παροτρύνουν να βρίσκεται
στις… φυλακές όλο και περισσότερο. Παράγει επίσης το
δικό της τσίπουρο από το αμπέλι της που βρίσκεται στο
χωριό της. 

Έχει περάσει δεκατέσσερα χρόνια στη φυ-
λακή, χωρίς να έχει διαπράξει κάποιο έγ-
κλημα ή κάποιο αδίκημα. Από μικρή ηλι-
κία περνούσε τον ελεύθερό της χρόνο
στα σωφρονιστικά ιδρύματα, παράγοντας
κοινωνικό έργο και δίνοντας μια ζεστή
αγκαλιά σε ανήλικους κρατούμενους αλ-
λά και φυλακισμένες γυναίκες. Όχι γιατί
της το ζήτησε κανείς, ούτε επειδή ήταν η
δουλειά της. Το κάνει επειδή αυτό την ευ-
χαριστεί, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά.
Ο λόγος για την φιλόλογο από τη Θεσσα-
λονίκη, Θεοδώρα Λειψιστινού η οποία
από το 2002 μέχρι σήμερα κάθε Πέμπτη
μεσημέρι, είτε πρόκειται για γιορτές και
αργίες είτε για καθημερινές, περνά το κα-
τώφλι των φυλακών Διαβατών και είναι η
καλύτερη φίλη για καθεμία από τις περί-
που 30 φυλακισμένες. 

Η Θεσσαλονικιά που “έχει φάει τη ζωή της”
στη φυλακή χωρίς να είναι… φυλακισμένη!

Q
Η

KARFITSA
σας πα-

ρουσιάζει
το κοινω-
νικό έργο
της Θεο-
δώρας

Λειψιστι-
νού 
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Καμπάνια του ΠΙΣ για τον 
αντιγριπικό εμβολιασμό

Καμπάνια ενημέρωσης για την πρόληψη της γρίπης μέ-
σω του εμβολιασμού ξεκίνησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος, με στόχο να εμβολιαστεί ο κόσμος αλλά και το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τη χρονιά 2015-2016 κα-
ταγράφηκαν 435 σοβαρά κρούσματα επιβεβαιωμένης γρί-
πης, εκ των οποίων τα 408 από αυτά νοσηλεύτηκαν σε Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας. Συνολικά καταγράφηκαν 197
θάνατοι και μέση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν σε
ΜΕΘ ήταν τα 57 έτη.

«Είναι απαράδεκτο να βρισκόμαστε στην τελευταία θέση
της Ευρώπης από πλευράς εμβολιαστικής κάλυψης έναντι
του ιού της γρίπης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», τό-
νισε στο «Π» ο πρόεδρος του ΠΙΣ, Μιχάλης Βλασταράκος.

«Τα εμβόλια είναι ασφαλή και θα πρέπει να σταματήσει
το φοβικό κλίμα που έχει αναπτυχθεί κατά των εμβολια-
σμών», τόνισε ο καθηγητής και πρόεδρος του τομέα Δημό-
σιας Υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του
ΠΙΣ, Παναγιώτης Μπεχράκης.

Πρωτοβουλία 
από τη «Φλόγα»

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νε-
οπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», το τμήμα αξονικού-μα-
γνητικού τομογράφου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία
Σοφία» εξοπλίστηκε με έναν εξομοιωτή μαγνητικού τομο-
γράφου. Ο εξομοιωτής μαγνητικού τομογράφου θα συμβά-
λει σημαντικά στην εξοικείωση των μικρών ασθενών με τη
διαδικασία της εξέτασης της μαγνητικής τομογραφίας. Μέ-
σω της λειτουργίας του, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
βιώνουν τις πραγματικές συνθήκες της λειτουργίας του μα-
γνητικού τομογράφου με σκοπό την ψυχολογική τους προ-
ετοιμασία και αποτέλεσμα την αποφυγή αναισθησίας. 

Βιβλίο με ιστορικά πιάτα 
για καλό σκοπό

Η σιδηρά κυρία των δημοσίων σχέσεων, Λόλα Νταϊφά,
που είναι μια παθιασμένη συλλέκτρια παλιών αντικειμέ-
νων, έχει στην προσωπική της συλλογή 231 ιστορικά πιά-
τα. Τα πιάτα αυτά είναι συλλεκτι-
κά και πάνω τους εικονίζονται ση-
μαντικά πρόσωπα που έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην ιστορία
του ελληνικού έθνους. Στο νέο βι-
βλίο της Λόλας Νταϊφά, με τίτλο
«Η Ελλάδα μέσα από 231 ιστορικά
πιάτα 1863-1973», περνάει όλη η
ελληνική ιστορία εκείνης της πε-
ριόδου. Μέρος των εσόδων από
την πώληση του βιβλίου θα δο-
θούν στον Σύλλογο Φίλων Παι-
διών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Τα τελευταία χρόνια, όλο
και πιο πολλές Ελληνίδες
προτιμούν τον μητρικό θη-
λασμό. Οι περισσότερες συ-
νεχίζουν τον μητρικό θηλα-
σμό για 3-6 μήνες μετά τη
γέννηση του παιδιού τους,
ενώ υπάρχουν μαμάδες που
θηλάζουν ακόμα και μέχρι τα
πρώτα δύο χρόνια της ζωής
του μωρού τους.

Το γεγονός ότι, πλέον,
αρκετά μαιευτήρια έχουν κριθεί φιλικά προς τα
βρέφη, αλλά και ο νόμος του κράτους που προάγει
την επικράτηση του μητρικού θηλασμού, οδηγεί
μαίες, μαιευτήρες αλλά και μαιευτικές κλινικές –
δημόσιες και ιδιωτικές– στο να ενθαρρύνουν τις
νέες μαμάδες να θηλάζουν το μωρό τους. 

Στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», για παράδειγμα,
όπου γίνονται κάθε χρόνο περίπου 4.600 τοκετοί,
το 83% των γυναικών που παίρνουν εξιτήριο συ-
νεχίζουν τον μητρικό θηλασμό. 
Τα οφέλη από τον μητρικό θηλασμό

Τα οφέλη για το παιδί και τη μητέρα είναι πολ-
λά: Κατ’ αρχήν, ο μητρικός θηλασμός ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα του βρέφους και του πα-
ρέχει αντισώματα για τις αρρώστιες στις οποίες η
μητέρα έχει ήδη εκτεθεί. Βοηθάει το μωράκι στην

ανάπτυξη των δοντιών του
και στην καλύτερη άρθρωση
του λόγου. Παράλληλα, συν-
τελεί στη σωστή ανάπτυξη του
εγκεφάλου και του νευρικού
συστήματος. Όσο για τη μητέ-
ρα, μειώνει τις πιθανότητες
εμφάνισης καρκίνου στο στή-
θος και στις ωοθήκες, ενώ
την προστατεύει από την
οστεοπόρωση. Παράλληλα, η
μητέρα που θηλάζει ταξιδεύει

πιο εύκολα, εξοικονομεί χρήματα και χρόνο, ενώ
οι ίδιες οι γυναίκες αναφέρουν ότι νιώθουν ένα
έντονο συναίσθημα ευτυχίας την ώρα που θηλά-
ζουν το παιδί τους.

Η οικονομική κρίση, που ανάγκασε πολλές
μητέρες να μείνουν στο σπίτι ή έχασαν την εργα-
σία τους, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην επι-
κράτηση του μητρικού θηλασμού σε σχέση με το τι
συνέβαινε στη χώρα μας δέκα χρόνια πριν. Οι γυ-
ναίκες, πλέον, ενημερώνονται από τις οργανώ-
σεις και τους φορείς που υποστηρίζουν τον μητρι-
κό θηλασμό αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, ενώ
το Ινστιτούτο Φροντίδας του Παιδιού, μέσω του
προγράμματος «ΑΛΚΥΟΝΗ» και μέσω της τηλε-
φωνικής γραμμής υποστήριξης 10525, δίνει σω-
στές κατευθύνσεις στη μητέρα που θηλάζει.

Μόδα ή δώρο της φύσης ο μητρικός θηλασμός;

Οι ασθενείς με ημικρανία και άλλες κεφαλαλ-
γίες γνωρίζουν πολύ καλά τον βασανιστικό και επί-
μονο πόνο στο κεφάλι, που αλλάζει τη διάθεση και
την ποιότητα της ζωής τους. Μέσα στο 2017 θα ση-
μειωθούν σημαντικές αλλαγές στις θεραπευτικές
δυνατότητες που υπάρχουν για τους ασθενείς, κα-
θώς οι ειδικοί αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα
μελετών και, ακολούθως, την υποβολή αιτήματος
προς τις ευρωπαϊκές Αρχές για έγκριση κυκλοφο-
ρίας μιας σειράς προληπτικών θεραπειών για την
ημικρανία.

Πρόκειται για τα μονοκλωνικά αντισώματα
έναντι της δράσης του μορίου CGRP, τα οποία βρί-
σκονται στο τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών
και έχουν δώσει έως τώρα ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα. Τα υπάρχοντα φάρμακα για την πρόληψη
της ημικρανίας έχουν γενικότερες δράσεις, ενώ
μπορεί να χορηγούνται και σε άλλες παθήσεις,
όπως η επιληψία ή η κατάθλιψη. Συνήθως ο ασθε-
νής λαμβάνει την αγωγή του από το στόμα, μία ή πε-
ρισσότερες φορές την ημέρα, γεγονός που ενίοτε
καθιστά δύσκολη τη συνεπή λήψη της. Συχνά αυτά
τα φάρμακα συνοδεύονται από ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες οι οποίες, αν και σπάνια είναι πραγματικά
απειλητικές για την υγεία, συχνά καθιστούν προ-

βληματική τη σωστή λήψη τους. Τα στατιστικά στοι-
χεία δείχνουν πως πολλοί ασθενείς δεν λαμβά-
νουν σωστά την προληπτική τους θεραπεία, παρα-
λείποντας δόσεις, μειώνοντας ή αυξάνοντας τη δό-
ση ή και σταματώντας πρόωρα τη θεραπεία τους.

«Τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της δρά-
σης του μορίου CGRP, φτιαγμένα με τελευταίας γε-
νιάς ιατρική τεχνολογία, έχουν απόλυτη εξειδίκευ-
ση στον στόχο τους, το νευροπεπτίδιο CGRP, κάτι
που μειώνει σημαντικά την εμφάνιση παρενεργει-
ών ή φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων. Χορη-
γούνται με τη μορφή ένεσης, που μπορεί να γίνεται
από μία φορά κάθε 15 μέρες έως και μία φορά το
τρίμηνο, γεγονός που καθιστά τη λήψη εύκολη και
συνεπή», σημειώνει στο «Π», ο δρ Μιχαήλ Βικελής,
νευρολόγος και γενικός γραμματέας της Ελληνικής
Εταιρείας Κεφαλαλγίας.

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τέσσερα παρεμφερή
φάρμακα που δοκιμάζονται στην ημικρανία, αλλά
κάποια από αυτά και στη χρόνια ημικρανία, δηλα-
δή για ασθενείς με πάνω από 15 ημέρες τον μήνα
ημικρανία ή πονοκέφαλο. Μία πρώτη εκτίμηση για
την αποτελεσματικότητά τους είναι πως φαίνεται να
μειώνουν κατά 3-7 τις ημέρες με ημικρανία κατά τη
διάρκεια του μήνα.

Νέες θεραπείες
έρχονται για την 
καταπολέμηση 
της ημικρανίας

Γράφει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου kpapakosto@yahoo.gr
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Δεν έπεφτε… KARFITSA!
Εκπρόσωποι φορέων, δήμων και συλλό-

γων επισκέφθηκαν τα νέα γραφεία της εφη-
μερίδας karfitsa, στην οδό Δωδεκανήσου
για τα… καλορίζικα.  Ο εκδότης και διευθυν-
τής Νίκος Καραμανλής -μαζί με την σύμβου-
λο έκδοσης της εφημερίδας Μελίνα Καρα-
παναγιωτίδου- και τη δημοσιογραφική ομά-
δα του ομίλου (εφημερίδα karfitsa, εφημερί-
δα ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, ενημερωτικό site karfi-
tsa.gr, ενημερωτικό site paraskhnio.gr,
backstage24.gr  κ.α.) υποδέχθηκαν μεταξύ
άλλων τους: περιφερειάρχη Απόστολο Τζι-
τζικώστα, πρ. υπουργό Θ. Καράογλου,
πρόεδρο της ΠΕΔΚ και δήμαρχο Αμπε-
λοκήπων Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζο-
γλου, δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνά-
τιο Καϊτεζίδη, πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Μι-

χάλη Γεράνη, δήμαρχο Λαγκαδά Γ. Κα-
ραγιάννη, πρ. υφυπουργό Κ. Κιλτίδη,
πρ. περιφερειάρχη Π. Ψωμιάδη και βου-
λευτές Σταύρο Καλαφάτη, Κώστα Γκιου-
λέκα, Σάββα Αναστασιάδη, Αρ. Φωκά,
πρ. δημοτικού συμβουλίου Θεσ/νίκης
Π. Αβραμόπουλο.

Ακόμη, την εφημερίδα επισκέφθηκαν ο
πρ. γενικός γραμματέας του υπουργείου
δημοσίων έργων Στράτος Σιμόπουλος,
η περιφερειακή σύμβουλος Νιόβη Παυ-
λίδου, η δικηγόρος και στέλεχος του
«ΠΟΤΑΜΙΟΥ» Γιάννα Παναγοπούλου,
το μέλος του ινστιτούτου «Κωνσταντίνος
Καραμανλής» Βίκυ Νάκου, η πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσ-
σαλονίκης Βίκυ Ευταξά, ο γραμματέας

του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Χρήστος Πα-
παδούλης, ο πρώην περιφερειακός σύμ-
βουλος Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Πάνας, ο πολιτικός αναλυτής Δημή-
τρης Βασιλειάδης και πολλοί άλλοι…  

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής ευχαρί-
στησε έναν έναν τους εκπροσώπους της το-
πικής κοινωνίας τονίζοντας ότι ο όμιλος θα
συνεχίσει να αναδεικνύει θέματα που ενδια-
φέρουν  τους πολίτες και όχι μόνο τους… πο-
λιτικούς. «Έχουμε αποδείξει εδώ και χρόνια,
από την πρώτη ημέρα έκδοσης της εφημερί-
δας karfitsa στη Βόρεια Ελλάδα, την… εμμο-
νή μας στην αντικειμενική ενημέρωση,  χω-
ρίς αποκλεισμούς, φιλοξενώντας θέσεις και
αντιθέσεις όλων των παρατάξεων. Έτσι θα
συνεχίσουμε…».

Q
Τα… καλορίζικα 
στα νέα γραφεία 
της εφημερίδας, 
στη Β. Ελλάδα, 

που διαβάζεται από
100.000 αναγνώστες
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Φωτο Κώστας Ζαχαρούδης

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής
με τον πρώην υπουργό και 

βουλευτή της ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης
Θεόδωρο Καράογλου

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου 

ενημερώνεται 

από την KARFITSA
Ο δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης έφτασε από τους πρώτουςστα εγκαίνια των νέων γραφείων

Ο Νίκος Καραμανλής με τον βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη

Η δικηγόρος και στέλεχοςτου “ΠΟΤΑΜΙΟΥ”Γιάννα Παναγοπούλουδιαβάζει KARFITSA

Ο βουλευτής της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, ο εκδότης της εφημερίδας 
Νίκος Καραμανλής, η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου



www.karfitsa.gr
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Σταύρος Καλαφάτης, 
Νίκος Καραμανλής, 
Γιάννα Παναγοπούλου, 
Απόστολος Τζιτζικώστας

Νίκος Τσακνάκης- εμπορικός 

διευθυντής KARFITSA

και Χρήστος Παπαδούλης- 

γραμματέας Νομαρχιακής 

Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης

Σταύρος Καλαφάτης, 
Νίκος Καραμανλής, 

Γιάννα Παναγοπούλου, 
Απόστολος Τζιτζικώστας

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Έργων Στράτος Σιμόπουλος με τον εκδότη 
των εφημερίδων “ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ” 
και KARFITSA Νικόλαο Καραμανλή

Λάζαρος Κυρίζογλου, 
Απόστολος Τζιτζικώστας

Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και 
ο Μιχάλης Γεράνης στην αίθουσα σύνταξης

Στράτος Σιμόπουλος, Κώστας Κιλτίδης,
Νικόλαος Καραμανλής, Σάββας Αναστασιάδης

Απόστολος Τζιτζικώστα, 
Παναγιώτης Αβραμόπουλος

Μιχάλης Γεράνης, Σάββας Αναστασιάδης, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης συζητούν με τον Νικόλαο Καραμανλή

Μιχάλης Γεράνης (πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας), Νικόλαος Καραμανλής, 

Σάββας Αναστασιάδης (βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης),
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης (δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη)



#ΤΑ_ΝΕΑ_ΤΩΝ_ΔΡΟΜΩΝ

Κάποιοι το παίζουν… Σουμάχερ! Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Περιφε-
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλίας και που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχή-
ματα στον θεσσαλικό χώρο. Ο αριθμός των ατυχημάτων και δυστυχημάτων που καταγράφηκαν σε
όλη την Θεσσαλία, φέτος τον Οκτώβριο, είναι… διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι (φωτο Σ. Αυγητίδης)

#Ενθαρρυντικά σημάδια
βελτίωσης παρουσιάζει η
πορεία αποκατάστασης της
υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ. Ο
επτά φορές παγκόσμιος
πρωταθλητής της Φόρμουλα
Ενα υπέστη ατύχημα στο σκι, το
Δεκέμβριο του 2013 και ήταν
σε τεχνητό κώμα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενώ στη
συνέχεια μεταφέρθηκε στην
κατοικία του στην Ελβετία για
να συνεχίσει τη θεραπεία του. Ο
47χρονος, πλέον, «Σούμι»,
παρουσιάζει σημάδια
βελτίωσης, όπως αποκάλυψε ο
Ρος Μπράουν, πρώην τεχνικός
διευθυντής της Φεράρι, με τον
οποίο είχε συνεργαστεί ο
θρυλικός Γερμανός για την
κατάκτηση των τίτλων σε
Μπένετον, Φεράρι και
Μερτσέντες

#Ανάκληση 966 αυτοκινήτων
VOLVO μοντέλα V40, V40CC, S60,
V60, V70 και S80 ανακοίνωσε η
αρμόδια υπηρεσία. Πρόκειται για
μοντέλα ετών 2011 - 2015 στα
οποία σε συγκεκριμένες συνθήκες
οδήγησης και θερμοκρασίας
περιβάλλοντος, όπως μεγάλη
επιτάχυνση ή υψηλό φορτίο μετά
από κρύα εκκίνηση σε χαμηλές
θερμοκρασίες, ενδέχεται να
προκληθεί διαρροή ψυκτικού
υγρού και λιπαντικού του
κινητήρα, καθώς και ανάφλεξη του
λιπαντικού.

#Η εξαγορά της Mitsubishi από τη
Nissan και η είσοδός της στην
κοινοπραξία με τη Renault θα
επανακαθορίσει τη στρατηγική της.
Όπως ανέφερε σε πρόσφατες
δηλώσεις του ο ισχυρός άνδρας
του γαλλοϊαπωνικού ομίλου,
Carlos Ghosn, Nissan και
Mitsubishi θα συνεργαστούν σε
όλους τους τομείς κι έτσι θα
επιτευχθεί ανάπτυξη της
τεχνολογίας. Η Mitsubishi θα
επικεντρωθεί σε δύο σημεία, στα
crossover/SUV και στην
ηλεκτροκίνηση…

#Περισσότερο από το αναμενόμενο μειώθηκε η
γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο,
καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των
τελευταίων δύο και πλέον ετών. Η βιομηχανική
παραγωγή μειώθηκε κατά 1,8% σε μηνιαία βάση,
σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία
πτώση από τον Αύγουστο του 2014. Οι
οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν
μείωση κατά 0,5%.Η μείωση στις εξαγωγές
συρρίκνωσε το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό
πλεόνασμα στα 21,3 δισεκ. ευρώ από τα
αναθεωρημένα στοιχεία του Αυγούστου των 21,6
δισεκ. ευρώ. Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου ήταν κάτω
από τις προβλέψεις των οικονομολόγων για 23,0
δισεκ. ευρώ.

#Μετά την άνοιξη του 2017 - που θα ολοκληρωθούν
οι αυτοκινητόδρομοι - θα θέσουμε θέμα
αναθεώρησης των συμβάσεων για να δούμε το θέμα
των διοδίων, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών
Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Τώρα, δεν
μπορούμε να θέσουμε θέμα διοδίων γιατί
κινδυνεύουν να μην τελειώσουν τα έργα καθώς
υπάρχουν ρήτρες και από τις πιστώτριες τράπεζες,
σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε «Μετά τον
Μάρτιο θα κάνουμε διάλογο με τις κοινοπραξίες για
να δούμε το θέμα των συμβάσεων, γιατί πράγματι τα
διόδια είναι ακριβά. Σχετικά με την αξιοποίηση της
Εγνατίας Οδού (αν θα μπουν διόδια ή όχι), ανέφερε
ότι περιμένει τις προτάσεις από το ΤΑΙΠΕΔ»

#Αύξηση 20% σημείωσαν οι πωλήσεις των
αυτοκινήτων στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος και
αφορούν ως επί το πλείστον σε… μεταχειρισμένα
από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον
συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά

9.479 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα
εξωτερικού) έναντι 7.897 που κυκλοφόρησαν τον
αντίστοιχο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση
20% (μείωση 13,8% είχε παρουσιαστεί τoν
Οκτώβριο 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2014). Τα καινούργια αυτοκίνητα που
κυκλοφόρησαν ανέρχονται σε 5.485 έναντι 5.440
που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο πέρυσι,
παρουσιάζοντας αύξηση 0,8%. Την περίοδο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 κυκλοφόρησαν για
πρώτη φορά 110.775 αυτοκίνητα (καινούργια ή
μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 97.788 που
κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2015,
παρουσιάζοντας αύξηση 13,3% (αύξηση 14% είχε
παρουσιαστεί το δεκάμηνο του 2015 σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2014). Τα καινούργια ανέρχονται
σε… 73.263 έναντι 67.676 που κυκλοφόρησαν το
δεκάμηνο του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση
8,3%. 

#Τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν 2.866 νέες
μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες
και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 2.543 τον
αντίστοιχο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση
12,7% (μείωση 6,1% είχε παρουσιαστεί τον
Οκτώβριο 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2014). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε
2.683 έναντι 2.381 τον Οκτώβριο 2015,
παρουσιάζοντας αύξηση 12,7%. Το δεκάμηνο
εφέτος, κυκλοφόρησαν 35.177 νέες μοτοσικλέτες
έναντι 31.377 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη
περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 12,1%
(αύξηση 1,4% είχε παρουσιαστεί το δεκάμηνο του
2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014). Οι
καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 32.829
έναντι 29.488 που κυκλοφόρησαν πέρυσι,
παρουσιάζοντας αύξηση 11,3%.
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Θα τα δώσει όλα στο Ιντερλάγκος ο Ρόσμπεργκ
για να εξασφαλίσει τον τίτλο 

Στην τεταμένη, πολύχρωμη
και γρήγορη πίστα του Ιντερλάγ-
κος γίνεται αύριο, Κυριακή, ο
προτελευταίος γύρος του Παγκό-
σμιου Πρωταθλήματος της F1.
Μολονότι έχει στρωθεί πρόσφα-
τα νέο οδόστρωμα, το Ιντερλάγ-
κος ακόμη αποτελεί μεγάλη πρό-
κληση, καθώς περιέχει αλλεπάλ-
ληλες στροφές υψηλών φορτίσε-
ων. Επιπλέον, υπάρχει η δυνα-
μική για υψηλές θερμοκρασίες.
Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν
στην τελευταία φετινή εμφάνιση
της σκληρής γόμας P Zero με το
πορτοκαλί σιρίτι. Θα υπάρχουν,
επίσης, διαθέσιμες η μέση και η
μαλακή γόμα. Η τελευταία φορά
που είδαμε αυτόν τον συνδυα-
σμό ήταν στην Ιαπωνία. 

Ο Nίκο Ρόσμπεργκ κέρδισε
πέρσι τον αγώνα των 71 γύρων

ακολουθώντας στρατηγική 3 pit
stop: Εκκίνησε με τη μαλακή και
μετά έβαλε τη μέση γόμα στους
γύρους 13, 33 και 48. Όλοι όσοι
ανέβηκαν στο βάθρο άλλαξαν
τρεις φορές ελαστικά. 

Φέτος θα κάνει τα πάντα να
κερδίσει τον αγώνα για να εξα-
σφαλίσει τον παγκόσμιο τίτλο.
Αναμένεται να γίνει πολύ καλός
αγώνας στο Ιντερλάγκος, που εί-

ναι η δεύτερη πιο μικρή σε μή-
κος διαδρομή της χρονιάς. Και
όσο οι πιλότοι της F1 αναγκά-
ζονται να στρίβουν διαρκώς, τό-
σο ανεβάζουν την πίεση στα ελα-
στικά, άρα και τη φθορά. Είναι
μία από τις λίγες αριστερόστρο-
φες πίστες. Αυτό σημαίνει ότι πε-
ρισσότερο καταπονείται το πίσω
δεξιά ελαστικό. Τα ελαστικά συ-
χνά υπόκεινται σε συνδυασμό
πλευρικών και κατακόρυφων
φορτίων. Αυτό αυξάνει τις 
απαιτήσεις. 

Το νέο οδόστρωμα ξανα-
στρώθηκε πριν από δύο χρόνια.
Έτσι αυξήθηκαν τα επίπεδα πρό-
σφυσης και λειάνθηκαν οι ανο-
μοιομορφίες. Στην πίστα αυτή
μπορούμε να δούμε από υψηλές
θερμοκρασίες μέχρι και καταρ-
ρακτώδη βροχή. 

Καλές οι εντυπώσεις 
από το 37ο Ράλι Παλάδιο

Με νικητές τους Ξενοφώντα Νικολόπουλο
και Αλέξανδρο Τσιάπα ολοκληρώθηκε το
ασφάλτινο Seajets 37ο Ράλι Παλάδιο, που διορ-
γανώθηκε με επίκεντρο τη Νέα Πέραμο Μεγά-
ρων. Το Seajets 37ο Ράλι Παλάδιο, που διοργα-
νώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο «Start
Line», έριξε την αυλαία για το Περιφερειακό
Κύπελλο Ασφάλτινων Ράλι Κεντρικής Ελλάδος
καθώς και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι
Ιστορικών Αυτοκινήτων, το Σάββατο 5 Νοεμ-
βρίου 2016.

Ο αγώνας είχε τη στήριξη της εταιρείας Sea-
jets, η οποία αποτέλεσε μάλιστα Χορηγό Ονο-
μασίας, και τελέστηκε για ακόμη μία χρονιά χά-
ρη στην αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου
Μεγαρέων, που τον έθεσε υπό την αιγίδα του,
αλλά και χάρη στην υποστήριξη του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας, της Δημοτικής Κοινότητας
και του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Περάμου.
Όπως συνέβαινε και τα περασμένα χρόνια, ο
χώρος ανασυγκρότησης και Service Park βρι-
σκόταν στο φιλόξενο λιμάνι της Νέας Περάμου,
που εκτός από τους αμιγώς εμπλεκομένους στον
αγώνα προσέλκυσε αρκετούς ακόμη επισκέπτες,
που είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την πα-
ραθαλάσσια βόλτα τους με την παρακολούθηση
της διαδικασίας service στα αγωνιστικά αυτοκί-
νητα.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το Seajets
37ο Ράλι Παλάδιο, που μετά από πολλά χρόνια
διεξήχθη σε απόλυτα στεγνό οδόστρωμα, συγ-
κέντρωσε 45 συμμετοχές και αποτελούνταν από
επτά Ειδικές Διαδρομές συνολικού μήκους
50,36 χιλιομέτρων. Οι δύο από αυτές (Άνω
Αλεποχώρι, Νέος Άγιος Ιωάννης) πραγματοποι-
ήθηκαν δύο φορές, ενώ το Μελετάκι διεξήχθη
τρεις φορές. Η μάχη για τη νίκη δεν διήρκεσε
πολύ, καθώς από τη 2η Ειδική Διαδρομή του
αγώνα οι Ξενοφών Νικολόπουλος και Αλέξαν-
δρος Τσιάπας (Mitsubishi Lancer EVO VI, C2-
A8) πήραν το πάνω χέρι και έφτασαν τελικά με
άνεση στην 3η νίκη τους στο Παλάδιο, έχοντας
κερδίσει τις έξι από τις επτά Ειδικές Διαδρομές.
Όση αγωνία έλειψε από τη μάχη για τη νίκη,
τόση και ακόμη περισσότερη προέκυψε για τη
2η θέση της γενικής κατάταξης και για την επι-
κράτηση στην Κατηγορία F2 των δικίνητων αυ-
τοκινήτων. Οι Γιάννης Πλάγος και Αλκιβιάδης
Ρέντης (Honda Civic Type-R, C3-A7) «αντάλλα-
ζαν» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δέκατα του
δευτερολέπτου με τους Βασίλη Αναδιώτη και
Μανώλη Μακρινό (Renault Clio Sport, C3-A7)
και κατέκτησαν εντέλει τη 2η θέση της γενικής
κατάταξης και τη νίκη στη F2 μόλις στην τελευ-
ταία Ειδική Διαδρομή, με διαφορά 0,28 δευτε-
ρολέπτων. Αναμφίβολα, τα πληρώματα που
πλαισίωσαν τους νικητές στο βάθρο είχαν μια εν-
τυπωσιακή μάχη, που κράτησε αμείωτο το ενδια-
φέρον όλων μέχρι το τέλος.

Οι Γάλλοι της Citroen αυτήν τη φο-
ρά ξέφυγαν τελείως από τις συντηρητι-
κές γραμμές και τα τετριμμένα πρότυ-
πα. Ανέβασαν τον πήχη των απαιτήσε-
ών τους. Δούλεψαν με νέους ανθρώ-
πους και έφεραν σχεδιαστικά τα πάνω-
κάτω, προβληματίζοντας τον ανταγω-
νισμό. Όμως, δεν είναι μόνο η σχεδια-
στική αντίληψη που έκανε τη διαφορά.
Είναι η αξιοπιστία, η νέα τεχνολογία
σε όλους τους τομείς, η ασφάλεια, η τε-
χνογνωσία που προέρχεται από το
γκρουπ PSA. Είναι ένα μοντέρνο αυτο-
κίνητο πόλης, που θα ανεβάσει τις πω-
λήσεις της γαλλικής φίρμας σε όλη την
Ευρώπη. Η πρώτη εντύπωση παίζει
σημαντικό ρόλο στον υποψήφιο αγο-
ραστή. Θα λειτουργήσει θετικά και η
Citroen με το ολοκαίνουργιο μοντέλο
θα πρωταγωνιστήσει σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Αυτό δεν χωράει καμιά αμφι-
βολία. Στην Ισπανία οι Γάλλοι είχαν
φέρει το C3 με δύο κινητήρες. Και οι
δύο είναι τρικύλινδροι βενζινοκινητή-
ρες 1.200 κ.εκ., αλλά με διαφορετικές
ιπποδυνάμεις. Ο ένας, με τον ηλεκτρο-
νικό ψεκασμό πολλαπλών σημείων,
αποδίδει 82 ίππους στις 5.750 στρο-
φές και ο άλλος, που είναι υπερτροφο-
δοτούμενος (PureTec), αποδίδει 110
ίππους στις 5.500 στροφές.

Το νέο C3 έχει ένα καταπληκτικό
σε αίσθηση τιμόνι με πάρα πολύ καλό
πάτημα στον δρόμο. Δεν χρειάζεται να
ξέρεις και πολλά για να καταλάβεις ότι
έχει υψηλή ποιότητα κύλισης. Σημαν-
τικό για ξεκούραστα ταξίδια. Το σύστη-
μα διεύθυνσης είναι μεταβαλλόμενης
ηλεκτρικής υποβοήθησης. 

Το αυτοκίνητο με το 5άρι σασμάν
και τον σχετικά πλούσιο εξοπλισμό θα
κοστίζει 12.900 ευρώ. Ακόμη δεν

υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος και
μπορεί να διαφοροποιηθούν λίγο οι
τιμές, ανάλογα με την έκδοση. 

Οι Γάλλοι έκαναν πολύ καλή δου-
λειά, γιατί το νέο C3 εκτός από ευέλι-
κτο είναι και οικονομικό. Σύμφωνα με
τις επίσημες εργοστασιακές μετρήσεις,
στην πόλη για κάθε 100 χιλιόμετρα
καταναλώνει 5,7 λίτρα, για τον μέσο
κύκλο 4,7 λίτρα και για κίνηση εκτός
πόλης η κατανάλωση πέφτει στα 4,1
λίτρα/100 χλμ. Δηλαδή συναγωνίζε-
ται ακόμη και κινητήρες πετρελαίου.
Και μια που μιλάμε για πετρελαιοκινη-
τήρες, στην Ισπανία δεν υπήρχαν αυ-
τές οι εκδόσεις, αλλά σύντομα θα
υπάρχουν στα 1.600 κ.εκ. και η κατα-
νάλωση θα είναι ανάμεσα στα 2,9 και
3,1 λίτρα στην εκτός πόλης οδήγηση.

Το νέο χειροκίνητο κιβώτιο είναι
πέντε σχέσεων. Οι ταχύτητες ακόμη
και στις πολύ γρήγορες αλλαγές
«κουμπώνουν» γλυκά, ενώ στη νέα φι-
λοσοφία η κλιμάκωση στις σχέσεις εί-
ναι αρκετά καλή. Το πιο γρήγορο C3,
αυτό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτή-
των (τύπος BVM5), άρεσε περισσότε-
ρο. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η τι-
μή του. Όμως η διαφορά δεν θα είναι

μεγάλη. To C3 με τον κινητήρα που
αποδίδει 82 ίππους έχει τελική 168
χλμ., ενώ το άλλο με το αυτόματο σα-
σμάν 188 χλμ. Τα φρένα και στις δύο
εκδόσεις είναι μπροστά αεριζόμενοι
δίσκοι, ενώ πίσω για μεν το αυτοκίνη-
το των 82 ίππων είναι ταμπούρα ενώ
για το άλλο δίσκοι.

Το νέο C3 έχει ό,τι έχουν όλα τα με-
γαλύτερα και ακριβά αυτοκίνητα. Δη-
λαδή, έξι αερόσακους, ABS με EBD και
Brake Assist, ESP με λειτουργία αντιο-
λίσθησης, Hill Assist (σύστημα υπο-
βοήθησης σε δρόμο με κλίση), AFIL
(σε προειδοποιεί όταν αλλάξεις από-
τομα λωρίδα), intelligent speed ada-
ptation (ρυθμιστής ταχύτητας) και,
ακόμη, σύστημα που σε ειδοποιεί αν
διαπιστώσει ότι πέφτουν τα αντανα-
κλαστικά του οδηγού.

Σε όλα τα νέα C3 υπάρχει το πρω-
τοεμφανιζόμενο σύστημα Connected
CAM Citroen. Τι είναι αυτό; Μπροστά
από τον καθρέφτη του οδηγού υπάρχει
μια full HD κάμερα, εξοπλισμένη με
GPS. Όταν ο οδηγός ή ο συνοδηγός θέ-
λει να απαθανατίσει μια εικόνα στον
δρόμο, πατάει μια φορά το κουμπάκι
στην κάμερα και τραβάει όσες φωτο-
γραφίες θέλει. Η κάμερα καταγράφει
ό,τι βλέπει ο οδηγός έξω από το όχημα
(γωνία 120 μοιρών).

Αν πάλι πατήσει ο οδηγός ή ο συ-
νοδηγός δύο φορές το κουμπί, τότε αρ-
χίζει να λειτουργεί ως βιντεοκάμερα.
Το σύστημα αυτό θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο σε όσους θέλουν να παίρ-
νουν φωτογραφίες από τον δρόμο
στον οποίο ταξιδεύουν. Για να μην πά-
ει όμως το μυαλό σας στο κακό, η κάμε-
ρα απενεργοποιείται όταν το αποφασί-
σει ο οδηγός.

Νέο Citroen C3 

«Απόδραση» από τον συντηρητισμό
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Εκδήλωση διοργανώθηκε από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Πανελλήνι-
ου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” για… ψυχολογικούς
λόγους. Η ψυχολόγος και Πρόεδρος του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπι-
νων Σχέσεων κα Χάρις Κατάκη - με την συνεργάτιδα του Εργαστηρίου κα Αιμι-
λία Αξιωτίδου  -παρουσίασαν με… διαδραστικό τρόπο  το  θέμα «Η Ελληνική
Οικογένεια μέσα στο στρόβιλο των Αλλαγών και των Μετατροπών: Κατακτή-
σεις και Προοπτικές» Τα έσοδα  διατέθηκαν υπέρ των σκοπών του Π.Α.Σ.Γ.
“ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” και το ενδιαφέρον του κοινού υπήρξε μεγάλο διότι την κρί-
ση την βιώνουν όλοι, ακόμη και αυτοί που έχουν ή έχασαν προνόμια…

Η οικογένεια 
σε… στρόβιλο 

Η πρόεδρος του ΠΑΣΓ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ  Κατερίνα Παναγοπούλου με την συντονίστρια
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Κούλα Γιαννακίδου και τις ‘Καλλιπάτειρες’ Μαρία
Τσακάλου, Λίλλη Βαφειάδη, Ελένη Ραπτοπούλου, Πόλυ Δεδέογλου, Ράνια Μυλωνά.

Βέρα Δούφου, 
Κυριακή Ουδατζή

Σοφία Μητροπούλου, 
Ρανια Μυλωνά, Λιλλη Βαφειάδη

Αλεξία Αηδονά, 
Δώρα Σαρίδου

Η ομιλήτρια Ψυχολόγος 
κα Χάρις Κατάκη 
με την πρόεδρο του ΠΑΣΓ
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ  
Κατερίνα Παναγοπούλου

Κούλα Γιαννακίδου, 
Όλγα Πετροπούλου, 
Λίνα Τουπεκτσή

Αιμιλία Αξιωτίδου,
Σόνια Σιδερά
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Gala dinner
και… 

« Pink your
Window»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρ. αντιδήμαρχος
Κ. Ζέρβας και ο διευθυντής του ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ Γιώρ-
γος Συμπιλίδης με… ροζ γραβάτες. Στο πλαίσιο του
13ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαστολογίας  διορ-
γανώθηκε… gala dinner με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση όλων στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του
μαστού και την στήριξη του Συλλόγου Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης .
Η ροζ γραβάτα… σηματοδότησε την ιδιαιτερότητα
του concept με τους άνδρες μπροστά στην μάχη της
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού,
γυναικών και ανδρών. Στο Grand Hotel Palace οι
καλεσμένοι απήλαυσαν δείπνο με τις μουσικές επι-
λογές του Γιώργου Τσακιρόπουλου και live μουσι-
κή από Βασίλη Πρατσινάκη και την ορχήστρα του.
High light της βραδιάς ήταν η παρουσίαση των κα-
ταστημάτων που συμμετείχαν στην δράση Pink
your Window και η βράβευση των βιτρινών που
συγκέντρωσαν τα περισσότερα… Like στα social
media από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου
για τον ίδιο σκοπό, την ευαισθητοποίηση όλων
στην έγκαιρη εξέταση και διάγνωση

Αλεξία Αηδονά, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας  

Δέσποινα Αμαραντίδου της Artion, Παναγιώτης
Ζελελίδης & Πόλυ Δεδέογλου του Grand Hotel,
Μαρία Τσακάλου της Tsakalou Pr

Δημήτρης Τσίτσος, 
Πόπη Μαρτάκη, Σωκράτης Προβατάς

Η παρουσιάστρια της βραδιάς 
Μαρία Στύλου με την πρόεδρο 
του Άλματος Ζωής Κούλα Δερεκενάρη 

Μαρία Λιάντη, Πόπη Μαρτάκη, Δέσποινα Χρυσαφίδου,
Ιωάννα Ηλιάδου, Νανά Κοντού

Δέσποινα Αμαραντίδου, 
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος 
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ανδρομάχη Αθηναίου, Άρης Τσιφτσόγλου, Γιώργος Σιμπιλίδης, 
Κούλα Δεδεκενάρη, Εριφύλη Αλεξανδρή, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
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Έχει 
φλογερό 

ταμπεραμέντο 

!
Η Θεσσαλονικιά Έλενα κατέ-

κτησε τον τίτλο «Μις Τουρισμός»
στα καλλιστεία του ΑΝΤ1 το
2012. Είναι Τοξότης στο ζώδιο
και ως εκ τούτου δυναμική, με
θάρρος και θράσος, τολμηρή, με
φλογερό ταμπεραμέντο, αλλά
και απλή όσο δεν πάει. Έχει
σπουδάσει στο Πολιτικό Τμήμα
της Νομικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου και έχει ως στό-
χο να φτάσει ψηλά. Αυτή την πε-
ρίοδο ετοιμάζει την επιστροφή
της στον χώρο της μόδας με μια
δυνατή συνεργασία με τον οίκο
Nikos-Takis. Ο ιδανικός σύν-
τροφος για εκείνη πρέπει να εί-
ναι όμορφος, γοητευτικός και να
νιώθει ασφάλεια κοντά του.

Ζώδιο: Τοξότης. 

Αγαπημένο στέκι: Όποιο μπαράκι

παίζει τζαζ μουσική.

Αγαπημένος προορισμός: Βραζι-

λία. 

Καλή συνήθεια: Δεν έχει εξαρτή-

σεις.

Κακή συνήθεια: Δεν μπορεί να «κό-

ψει» το βρίσιμο κατά την οδήγηση. 

Τρείς ευχές που θα ήθελε να πραγ-

ματοποιηθούν: Τύχη, υγεία, αγάπη

παντού…

Έλενα Κωνσταντινίδου

Δυναμική και θαρραλέα 
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Η εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του αρ-
χιδιαιτητή Γιώργου Μπίκα, όπως φαί-
νεται ανοίγει τον ασκό του Αιόλου.Το
γεγονός και μόνο ότι στην σύσκεψη της
περασμένης Πέμπτης την οποία συγκά-
λεσε ο πρωθυπουργός  συμμετείχαν
όχι μόνο οι κ.κ. Γιώργος Βασιλειάδης,
Νίκος Τόσκας, Σταύρος Κοντονής, Δη-
μήτρης Παπαγγελόπουλος  αλλά και ο
επικεφαλής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπά-
της δείχνει ότι το θέμα βρίσκεται ψηλά
πλέον στην ατζέντα της κυβέρνησης.  

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ ο κ.
Τσίπρας ζήτησε σε έντονο ύφος μηδε-
νική ανοχή σε αντίστοιχα τρομοκρατι-
κά φαινόμενα με φόντο το ποδόσφαιρο
και εξάρθρωση των εγκληματικών
συμμοριών που κινούνται από την
καρδιά ως και τις παρυφές του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Είναι σημαντικό ότι
τις έρευνες για τις πρόσφατες εγκλημα-
τικές υποθέσεις τις έχει αναλάβει η Αν-
τιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ, μεταξύ
άλλων μέτρων, η ελληνική κυβέρνηση
θα προτείνει και στην ΕΠΟ την αυστη-
ροποίηση του πλαισίου των ποινών.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο
υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βα-
σιλειάδης τόνισε πως «καμία παράγκα,
κανένα οργανωμένο σύστημα, δεν θα
γίνει ανεκτό».Όλα αυτά σε πρώτη ανά-
γνωση κρίνονται ότι βρίσκονται προς
τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί στην πρά-
ξη να αποδειχθεί ότι δεν αποτελούν
κομμάτι ακόμη ενός επικοινωνιακού
πολιτικού παιχνιδιού. Τα πράγματα
στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ξεκά-
θαρα και μόνο ένας τυφλός ή κάποιος ο
οποίος εθελοτυφλεί δεν μπορεί να τα
δει. 

Η διαφθορά, κεντρικά, έχει αφετηρία την
ΕΠΟ η οποία ελέγχει και τη διαιτησία,
η οποία είναι και το «χρυσόμαλλο δέ-
ρας» του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτήν «καί-
γονται» οι ιδιοκτήτες των ομάδων και
αυτός είναι ο λόγος που εδώ και χρόνια
προσπαθούν να διοικείται η ΕΠΟ από
πρόσωπα πρόθυμα να υπακούσουν
στις εντολές τους για θέματα διαιτη-
σίας. Οι νέοι πίνακες διαιτησίας, ήταν
σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι
υποψιασμένοι του παρασκηνίου και ο
λόγος της τρομοκρατικής, σύμφωνα με
τις ενδείξεις, ενέργειας κατά της περι-
ουσίας του κ. Μπίκα. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι εάν μετά τους φυ-
σικούς, βρεθούν και οι ηθικοί αυτουρ-
γοί της εγκληματικής ενέργειας, θα αρ-
χίσει να «ξηλώνεται» το παρακράτος
του ποδοσφαίρου. Κι αυτό είναι ένα με-
γάλο στοίχημα του ποδοσφαίρου.

του Βασίλη
Μάστορα

Το στοίχημα
του ποδοσφαίρου 

Μια φωτιά, το «Grexit» 
και το ματς της Εθνικής

Στην «Κολομβιανή Ελλάδα» - όπως πρώτη η εφημε-
ρίδα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» τη χαρακτήρισε για το ποδό-
σφαιρό της -  άγνωστοι έκαψαν το σπίτι του προέδρου
της ΚΕΔ, Γιώργου Μπίκα, μετά τις απειλές στο μέλος
της ΚΕΔ, Γιάννη Τσαχειλίδη, στο Παλαιό Φάληρο και ο
Κύπριος «επίτροπος» των FIFA/UEFA, Κώστας Κου-
τσοκούμνης, έδωσε εντολή να διακοπούν επ’ αόρι-
στον τα Πρωταθλήματα. Στην ΕΠΟ βρισκόταν ο Μπί-
κας τη στιγμή του εμπρησμού. Όταν ενημερώθηκε από
την Πυροσβεστική, έβαλε τα κλάματα και εκεί που είχε
μεταπειστεί να συνεχίσει στο πόστο του, αποχώρησε.
Καληνύχτα ελληνικό ποδόσφαιρο… Το πιο πιθανό εί-
ναι οι FIFA/UEFA να αποκλείσουν το ελληνικό ποδό-
σφαιρο από κάθε διοργάνωση.

Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται
από «Επιτροπή Εξομάλυνσης», πλέον, και όχι από αιρετή
διοίκηση, ακριβώς για να αποφύγει εντάσεις και αντιπαρα-
θέσεις κυρίως από διαιτητικά σφυρίγματα. Και όπως ήταν
αναμενόμενο, όλοι εξέδωσαν ανακοινώσεις εκφράζοντας
τον αποτροπιασμό τους για το περιστατικό και, φυσικά, ο
ένας επιτέθηκε στον άλλον, με «δηλητηριώδη» υπονοούμε-
να, καθιστώντας τον υπεύθυνο. Οι δε δημοσιογράφοι θα
πρέπει να γίνουν… Ηρακλής Πουαρό για να ψάξουν ποιος
θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από τον εμπρησμό της οι-
κίας του Γιώργου Μπίκα στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Το κρά-
τος σηκώνει τα χέρια ψηλά και για το ποδόσφαιρο και
απλώς «συμφωνεί» με τη διακοπή των Πρωταθλημάτων, αν-
τί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Φτηνά
επικοινωνιακά «τρικ» περί… συμπάθειας προς τον Γιώργο
Μπίκα, τον οποίο το ίδιο αδυνατεί να προστατεύσει. Έτσι δι-
καιολογεί και την παταγώδη αποτυχία του πρώην υφυπουρ-
γού Αθλητισμού, Στ. Κοντονή, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με
όλους τους «επενδυτές». 

Θυμάστε εκείνο το φιάσκο που ο Κοντονής τους έχει κα-
λέσει όλους, αλλά ο Μαρινάκης δεν πήγε γιατί είχε απαγο-
ρευτικό από τον Ντογιάκο, αφού είχε εκπέσει από το αξίωμά

του, μετά από απόφαση του ανακριτή Ανδρεάδη. Κάτι σά-
πιο, σε τελική μάλιστα αποσύνθεση, υπάρχει στο βασίλειο
της Δανιμαρκίας…

Παίζει και η Εθνική…
Και ενώ καίγεται το σπίτι του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου, η Εθνική μας ομάδα δίνει ίσως το πιο κρίσιμο παι-
χνίδι αύριο, Κυριακή, στο «Καραϊσκάκης», για τα προ-
κριματικά του Μουντιάλ της Ρωσίας, αντιμετωπίζοντας
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Την περασμένη Τετάρτη έπαιξε
φιλικό στο ίδιο γήπεδο και έχασε 1-0 από τη… Λευκο-
ρωσία. Μπορεί να μην είπαν τίποτα προς τον Τύπο οι
διεθνείς, αλλά το συζήτησαν μεταξύ τους και το κλίμα
χάλασε και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Μηδέν διάθεση
για μπάλα. Αυτοί, ωστόσο, που ζουν σε άλλη διάσταση
στη σημερινή Ελλάδα ουδόλως ενδιαφέρονται για την
Εθνική ομάδα, ούτε αν νικήσει αύριο ούτε αν αποκλει-
στεί. Εκείνο που προέχει είναι το οικονομικό συμφέρον
τους, αλλά κυρίως ο εγωκεντρισμός τους, ότι πέτυχαν
νίκη εντυπώσεων εις βάρος του αντιπάλου τους στο πο-
δόσφαιρο. Σαν το «House of cards», ένα πράγμα. Ο Γερ-
μανός τεχνικός, Μίκαελ Σκίμπε, δεν θα έχει σε αυτό στο
ματς τον τραυματία Κώστα Μανωλά και αυτό είναι σο-
βαρό πλήγμα, καθότι θα μπορούσε να τον χρησιμοποι-
ήσει πάνω στον συμπαίκτη του στη Ρόμα, «αστέρι» των
Βόσνιων, Έντιν Ντζέκο. Πρόβλημα στο ματς με τους
Λευκορώσους «αποκόμισε» και ο Παναγιώτης Ταχτσί-
δης, ενώ αποκλείστηκε και ο επίσης τραυματίας Στέφα-
νος Καπίνο. Οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο ομο-
σπονδιακός προπονητής είναι οι εξής: Καρνέζης, Γλύ-
κος, Παπασταθόπουλος, Οικονόμου, Κυριάκος Παπα-
δόπουλος, Τοροσίδης, Τζαβέλλας, Σταφυλίδης, Μανιά-
της, Σάμαρης, Ταχτσίδης, Τζιόλης, Πέτσος, Μπακασέ-
τας, Μάνταλος, Γιαννιώτας, Φορτούνης, Διαμαντάκος,
Καρέλης, Μήτρογλου και Βέλλιος.
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