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Σας ευχαριστούμε!

Έντυπη και ηλεκτρονική

Τι λένε οι δήμαρχοι της... 
μισής Θεσσαλονίκης

Ο χάρτης της παραβατικότητας



Οι τελευταίες εθνικές εκλογές έφεραν για πρώτη φορά
στη Βουλή οκτώ πολιτικά κόμματα. Μετά και την εξαΰλωση
των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι λίγοι εκείνοι που
έσπευσαν να μιλήσουν για το τέλος του δικομματισμού. Το
παρουσίασαν ως μία από τις συνέπειες της κρίσης. Μίας κρί-
σης που αλλοτρίωσε την πατρίδα μας πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά. Εν μέρει είχαν δίκιο. Η ανάδειξη, όμως, του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας
αποτελεί θρυαλλίδα εξελίξεων για το πολιτικό σύστημα. Ο
λόγος δεν είναι άλλος από τη στροφή του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης σε μία πιο κεντροδεξιά ρητορική. 

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη δική του μεταστρο-
φή προς την Κεντροαριστερά. Σε επίπεδο κυβέρνησης τουλάχιστον, καθώς
στο κόμμα υπάρχουν ακόμα νοσταλγοί του προγράμματος της Θεσσαλονί-
κης και του υπαρκτού σοσιαλισμού. Τι δείχνουν αυτά; Πως η Ελλάδα περνά-
ει και πάλι σε μία φάση δικομματισμού. Νέου, πιο σύγχρονου, με διαφορετι-
κά πρόσωπα και πολιτικές καταβολές, αλλά δικομματισμού. Την πόλωση
που αυτός φέρνει μπορεί κανείς να την αισθανθεί, ήδη, στην ατμόσφαιρα.
Είναι μεγαλύτερη από αυτήν των τελευταίων εθνικών εκλογών και σίγουρα
θα οξύνεται όσο η κυβέρνηση προχωρά στα πιο... μνημονιακά μονοπάτια.
Είναι κακός ο δικομματισμός; Η ιστορία γράφει πως, παρά τα δεινά που έφε-
ρε, στήριξε τη δημοκρατική πορεία της χώρας για σχεδόν 40 χρόνια. Ταυτό-
χρονα, χάρη σε αυτόν, εντάχθηκαν στον κοινοβουλευτισμό και τα ριζοσπα-
στικά άκρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο χώρος του Κέντρου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού τόξου.
Ένας χώρος, από τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να αντλήσει σημαντικό ποσοστό ψηφο-
φόρων. Η εκλογή, όμως, του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί απειλή. Δεν είναι μόνο η
ρητορική του νέου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και το γεγονός πως ο κόσμος
έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως οι κραυγές του λαϊκισμού περισσότερα προβλήμα-
τα δημιούργησαν, παρά έλυσαν. Η κοινωνία δείχνει πιο ώριμη από ποτέ στο να κάνει
τη δική της μεταστροφή προς τον ρεαλισμό, που εκφράζει ο πολιτικός και συνάμα τε-
χνοκρατικός λόγος του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι κάτι που
αντιλαμβάνεται ο Αλέξης Τσίπρας, δεν δείχνει όμως έτοιμος να αντιμετωπίσει. 

Γι’ αυτό και οι πρώτες αντιδράσεις του Μεγάρου Μαξίμου και της Κουμουν-
δούρου δείχνουν πανικό και άγνοια να αντιμετωπίσουν τον συγκεκριμένο πο-
λιτικό αντίπαλο. Το μόνο που ακούει κανείς τα τελευταία 24ωρα από το κυβερ-
νητικό στρατόπεδο είναι πως η ατζέντα του κ. Μητσοτάκη είναι νεοφιλελεύθε-
ρη. Την ώρα, δε, που στον δημόσιο τομέα βολεύονται συγγενείς, φίλοι, σύντρο-
φοι και σύζυγοι, σπεύδουν να του προσάψουν οικογενειοκρατία και νεποτι-
σμό. Επιχειρούν, δε, να πλήξουν το μεταρρυθμιστικό προφίλ του, λέγοντας
πως δεν κατέθεσε καμία πρόταση. Το ότι οι προτάσεις του δεν αρέσουν στον
ΣΥΡΙΖΑ, που επιχειρεί να αλλοτριώσει το κράτος, δεν σημαίνει και κάτι. Αλή-
θεια, θυμάται κανείς μισή μεταρρυθμιστική κίνηση της κυβέρνησης υπέρ του
ιδιωτικού τομέα; Μην κουράζεστε μάταια...
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# Οι «αναρχικοί» στην εξουσία και οι
εργαζόμενοι στους δρόμους! 
Λογικό ή… ταξικό! Οι πολέμιοι της
γραβάτας στο μέγαρο και οι 
κουτσουμάτοι να διαμαρτύρονται
έξω απ´αυτό!

# Άφαντος ο επικοινωνιακός αρχη-
γός; Τι έγινε η σιωπή είναι… 
χρυσός; #eldorado #TSIPRAS

# «Δεν έχει νόημα να… δουλεύεις»
#ergazomenoi Tο 90% των 
απολαβών πάει στο κράτος, 
δηλαδή στους δανειστές… Xρυσή
ζωή για μερικούς μερικούς…

# Άλλοι τη βγάζουν με κουπόνια και
επιδόματα! ΖΗΤΩ πρώτη φορά
αριστερά… Στρίψε, θα χαντακω-
θούμε! Βρε τη χρυσή να πάθεις…

# didaktra στα δημόσια σχολεία είπε
αριστερός βουλευτής! Να δεις που
θέλει να πάει κι αυτός στον 
Μητσοτάκη! #Γρηγοράκος 
#ΧΡΥΣΗΤΟΜΗ

# ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Mε κυβέρνηση ΝΔ
λιποθυμούσαν από την πείνα 
μαθητές στα δημόσια σχολεία! Με
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
πληρώσουν #didaktra

# Με τα τόσα «κουλά» των δικών του
δεν… προλαβαίνω τα δικά του!
#skouries #skourletis 
#politikikatatonepediseon

# Μη τα θέλουμε όλα δικά μας!
Μ΄αυτή την κυβέρνηση θα έχουμε

προσλήψεις στο δημόσιο όχι επεν-
δύσεις στον ιδιωτικό τομέα… 
#skouries

# Mεγάλο σόι έχουν και οι 
αριστεροί, ε; #kafantari 
#xadelfitsipra. Σαν τους 
δεξιούς, ένα πράγμα, σέβονται την
οικογένεια και τις παραδόσεις…
(κυρίως τις παραλαβές)

# Aπό χρυσό σε χρυσό μας πάει τε-
λευταίες ημέρες… #patoulis

# Χρυσό μου δεν τα ξέρεις χρόνια
τώρα;;;

# Η κα Μπιρμπίλη άλλαξε κατεύθυν-
ση δρόμου επιβαρύνοντας με
55.000.000Ε τους φορολογούμε-
νους για να σώσει ζευγάρι που-
λιών! ποιες #skouries;

# Σιδηροπυρίτης στον Έβρο, στους
Μολάους Λακωνίας, στην Εύβοια,
στο Περιβόλι Γρεβενών και άλλες
100 περιοχές «άσκαπτες»… Ποιες
#skouries;

# Χρώμιο σε 250 εμφανίσεις και για
να μην μιλήσουμε για Γραφίτη, Ζε-
όλιθους, Βορικά ορυκτά, Βαρύτη
και Βολαστονίτη… Ποιες 
#skouries;

# Μαγγάνιο σε Σέρρες Κοζάνη Λάρι-
σα Τρίκαλα Μαγνησία Εύβοια και
σε άλλες 120 περιοχές «κάθονται
και περιμένουν»… Ποιες 
##skouries;

# Πιο εύκολο να σώσεις γεράκια
παρά… εκατομμύ-
ρια ανέργους! Ποιες
#skouries;
# Σίδηρος σε 200
μεταλλοφόρες 
θέσεις αλλά δεν…
Ποιες #skouries
και ποιος χρυσός;;;
# Υπάρχει νικέλιο
σε 110 περιοχές σε
όλη την επικράτεια,
το μεγαλύτερο κοίτα-
σμα στην Ευρώπη
αλλά δεν… Ποιές
#skouries;
# Βρε λες να υπάρ-
χουν Έλληνες που
δεν θέλουν να γί-
νουν δημόσιοι
υπάλληλοι; Με 
φιλελεύθερες ιδέες;
Άνθρωποι της 
παραγωγής, 
επαγγελματίες του
ιδιωτικού τομέα,
υπέρμαχοι της 
αστικής τάξης; 
#eklogesnd 
#mitsotakis

SOCIALismata (#XRYSHEPOXH) 

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Γιώτα Ρουμελιώτη, 

Άρης Κουτσιούκης, Γεωργία Σκονδράνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ

Χρύσα Κυριακού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Κ. Μάρκου, Γ. Δημαρέλος, Α. Φωκάς, 

Χρ. Βάρδας, Δ. Βενιέρης, Σ. Σάπικα, Π. Σούλας,

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης 

e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

Ο νέος δικομματισμός
αγχώνει την κυβέρνηση

@karapanagiotidu 
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#Γενναίο άνοιγμα προς το Κέντρο έκανε ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος

Μητσοτάκης στην πρώτη ομιλία του ενώπιον των
βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι
οποίοι χειροκρότησαν θερμά την πρόθεσή τους να
μην δώσει συναίνεση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ σε κανένα άλλο ζήτημα πέραν της
συνταγματικής αναθεώρησης. «Η εντολή που έλαβα
από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας  δεν είναι να
στηρίξω τον κ. Τσίπρα. Έχω καθαρή εντολή να
στηρίξω τους πολίτες αυτής της χώρας», τόνισε.
«Έχω λάβει καθαρή εντολή να εγγυηθώ την εθνική
ανασυγκρότηση, την ισότιμη συμμετοχή μας πια
στην Ευρώπη των πολιτών. Την επιστροφή στην
κανονικότητα», πρόσθεσε υποσχόμενος να ασκήσει
μαζί με όλους τους βουλευτές του «σκληρή και
υπεύθυνη αντιπολίτευση».  

#Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι με την
εκλογή του στην ηγεσία «άλλαξε ο πολιτικός

χάρτης της χώρας» από τη στιγμή που, όπως είπε,
«οι πολίτες αποφάσισαν να πάρουν τις τύχες της
Νέας Δημοκρατίας στα χέρια τους». Όπως είπε,
«ήλθαν στη Νέα Δημοκρατία και πολλοί πολίτες οι
οποίοι δεν άνηκαν παραδοσιακά στο κόμμα μας,
για να επιβραβεύσουν τον ορθό λόγο της πολιτικής,
τον κοινωνικό ρεαλισμό και την αλήθεια απέναντι

στο λαϊκισμό και το ψέμα».

#Εάν κάτι είναι ξεκάθαρο μετά την περιοδεία
του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη

Τσακαλώτου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το
Eurogroup, είναι ότι το ΔΝΤ παραμένει στο
ελληνικό πρόγραμμα, παρά τα όσα έλεγε μόλις τον
Δεκέμβριο δημοσίως ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Τόσο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, όσο και ο επικεφαλής του
Eurogroup Ντάισελμπλουμ κατέστησαν σαφές στον
κ. Τσακαλώτο ότι «η παραμονή του ΔΝΤ είναι μη
διαπραγματεύσιμη». 

#Κατόπιν τούτων σε συνέντευξή του στην
Χάντελσμπλατ, ο υπουργός Οικονομικών

δηλώνει ότι «η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι
συμφωνημένη. Αποτελεί δέσμευσή μας» και
επιπλέον ότι η συμμετοχή του στο ελληνικό
πρόγραμμα δεν θα έχει τη φύση μόνο τεχνικής
υποστήριξης, αλλά θα πρόκειται για ενεργό
συμμετοχή σε χρηματοδοτικό επίπεδο. «Δεν
υπάρχει καμία σύγχυση, το ΔΝΤ συμμετέχει στο
πρόγραμμα, κατέστησε σαφές ότι θέλει να
παραμείνει, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις»,
δήλωσε από την πλευρά του και ο κ.
Ντάισελμπλουμ.
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Η πρόσφατη απόφαση της εταιρείας Eldorado Gold να ανα-
στείλει τις επενδυτικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα θα
έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 1.000 θέσεις ερ-
γασίας, θέσεις εργασίας που συντηρούν πάνω από χίλιες
οικογένειες δηλαδή, και κάποια εκατομμυρίων ευρώ σε
δημόσια έσοδα (ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, φόρος ει-
σοδήματος κ.α.). Παράλληλα, στέλνει σε κάθε επίδοξο
επενδυτή ένα ξεκάθαρο μήνυμα: “ου μπλέξεις”. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι,
στον πυρήνα της αντιπαράθεσης, βρίσκεται η προστασία
του περιβάλλοντος. Για να είμαστε ξεκάθαροι: κάθε επεν-
δυτική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τη
νομοθεσία και τους κανόνες που έχουν τεθεί για την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Το κράτος και τα αρμόδια όργα-
νά του δεν έχουν μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέω-
ση να διασφαλίζουν ότι τηρούνται κάθε φορά όλες οι περι-
βαλλοντικές προδιαγραφές μέσα από τακτικούς και αυστη-
ρούς ελέγχους. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, αυτονόητο
και αποδεκτό από όλους.

Εδώ, όμως, δεν μιλάμε γι αυτό. Μιλάμε για τις τεράστιες κα-
θυστερήσεις και τη γραφειοκρατία για τη λήψη των απαραί-
τητων αδειών (τρία χρόνια για μία άδεια δόμησης), μιλάμε
για τον αιφνιδιασμό των επενδυτών με ανακλήσεις αδειών
εν μία νυκτί  με εντολή Υπουργού, μιλάμε, τελικά, για τη
διάχυτη εντύπωση ότι η κυβέρνηση μπορεί να μπλοκάρει
οποιαδήποτε επένδυση με την οποία διαφωνεί με το «έτσι
θέλω» και, μάλιστα, ακόμα και για λόγους πολιτικούς ή ιδε-
ολογικούς. Η ζημιά για τη διεθνή εικόνα της χώρας είναι
τεράστια.

Πρέπει, επιτέλους, να γίνει κατανοητό ότι οι άμεσες ξένες
επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα είναι η καλύτερη ελ-
πίδα που έχει η χώρα μας για να σταθεί στα πόδια της, η κα-
λύτερη ελπίδα για να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες θέσεις
εργασίας. Γι αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε σε όλες εκεί-
νες τις παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό
και επενδυτικό κλίμα στη χώρα, ώστε να προσελκύσουμε
ξένες επενδύσεις, και μάλιστα τις σωστές επενδύσεις, αυ-
τές που θα φέρουν εισόδημα, εργασία και ευημερία στις το-
πικές κοινωνίες και στην ελληνική οικονομία, όχι απλά
κάποια εφήμερη ή πρόσκαιρη οικονομική δραστηριότητα.

Παρεμβάσεις όπως:
- Ένα Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

με συγκεκριμένους στόχους και κατευθύνσεις για το είδος
των επενδύσεων που θέλει η χώρα και σε ποιους τομείς,
και, φυσικά, με έναν ανανεωμένο Αναπτυξιακό Νόμο μετά
από σχεδόν δύο χρόνια αδράνειας,

- Διαρθρωτικές τομές στη δημόσια διοίκηση (καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση και ταχεία ολοκλή-
ρωση των διοικητικών διαδικασιών για την αδειοδότηση
των επιχειρήσεων) και στη δικαιοσύνη, ιδίως στον τομέα
της επιτάχυνσης (1.580 ημέρες κατά μέσο όρο απαιτούνται
για να εκδικαστεί μία εμπορική διαφορά σύμφωνα με την
έκθεση Doing Business 2016!!!),

- Σταθερό φορολογικό σύστημα, χωρίς αιφνιδιασμούς,
με κίνητρα για τους αξιόπιστους επενδυτές.

Αυτά είναι κάποια από τα βασικά συστατικά μιας επιτυχη-
μένης στρατηγικής για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Απαιτούν σοβαρότητα και σχέδιο. Το ερώτημα είναι αν η
κυβέρνηση έχει είτε την ικανότητα είτε την πρόθεση είτε
και τα δύο για να φέρει επιτέλους την πολυπόθητη ανάπτυ-
ξη στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία. 

*Η κ. Μάρκου είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
με το «Ποτάμι»

Επενδύσεις ή δανεικά;

της Κατερίνας 
Μάρκου*

«ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δεν έχουν μέλλον»
του Βαγγέλη Στολάκη 

Πολιτικές εξελίξεις ακόμα και… εκλογές «βλέ-
πει» το 2016 ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσα-
λονίκη. Σε συνάντηση που είχε με δημοσιογρά-
φους ο κ. Λαφαζάνης κατηγόρησε την κυβέρνηση
και είπε ότι δεν έχει κανένα κοινωνικό και λαϊκό
έρεισμα. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας εξαπέ-
λυσε τα βέλη του και εναντίον του διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα με αφορμή
τις δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος πως γνώριζε
για την επιδρομή στο Νομισματοκοπείο. 

Ο κ. Λαφαζάνης για το Ασφαλιστικό τόνισε πως
δεν θα περάσει, θα ανατραπεί και θα σαρωθεί. 

«Είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε στην Αθήνα.
Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης κοινωνικής
αφύπνισης. Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό εί-
ναι η απαρχή εξελίξεων» σημείωσε χαρακτηριστι-
κά. 

Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας εκτίμησε ότι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να κρατηθεί
και πως δεν έχει μέλλον. Έκανε μάλιστα λόγο για
κοινωνική και οικονομική Γενοκτονία την οποία
δεν ανέχεται η ελληνική κοινωνία. 

Ο πρώην υπουργός αποκάλεσε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη «πιο μνημονιακό και από το ίδιο το
μνημόνιο» και σημείωσε ότι θα γίνει το… «δεξί χέρι
του Αλέξη Τσίπρα». 

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση στη
Βουλή. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι ψήφισαν τα μνημό-
νια. Σε λίγο θα μπούμε εμείς στη Βουλή και θα κά-
νουμε ουσιαστική αντιπολίτευση» είπε ο κ. Λαφα-
ζάνης. 

Αποκάλεσε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδας «συκοφάντη και λασπολόγο» και είπε επίσης
ότι εάν γνώριζε για την επιδρομή στο Νομισματο-
κοπείο και δεν μίλησε τότε είναι υπόλογος, συνένο-
χος και ένοχος. Στην ερώτηση της Karfitsa εάν προ-
τίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του κ. Στουρ-
νάρα είπε ότι δεν είναι αυτών των πρακτικών. 

Προανήγγειλε μάλιστα πως προσεχώς θα ξεκι-
νήσει συζητήσεις με δίκτυα πολιτών και πολιτικούς
χώρους, όπως είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως και με
στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ προκει-
μένου να υπάρξει οργάνωση του αντιμνημονιακού
κινήματος. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε
πως οι δυο τους βρίσκονται σε απόλυτο συντονι-
σμό. 
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SMS: «Αλήθεια, αυτοί οι πολιτευτές της Α’
και Β’ Θεσσαλονίκης που αμέσως μετά την
εκλογή Μητσοτάκη γέμισαν το facebook
με φωτογραφίες που έχουν μαζί του δεν
ντρέπονται;  Ιδίως αυτοί που στήριξαν
ανοικτά την υποψηφιότητα του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη» σχολίαζε στην Karfitsa, φα-
νερά εκνευρισμένος Μητσοτακικός παρά-
γοντας της Θεσσαλονίκης…

n
«Το φλουρί είναι δικό μου, όχι της ΔΕΠΘΕ».
Αυτό έλεγε…  χαριτολογώντας η δημοτική

σύμβουλος του Μπουτάρη και αντιπρόεδρος της
ΔΕΠΘΕ, Σοφία Ασλανίδου. Η κ. Ασλανίδου ήταν η
«τυχερή» στην πρωτοχρονιάτικη πίτα που έκοψε η
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Μακεδονίας Θράκης. Ορισμένες «κακές» γλώσσες
βέβαια έσπευσαν να κάνουν λόγο για… αποτυχημένη
εκδήλωση -αφού όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά -
«η ημέρα (έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία)
αφιερώθηκε στους τοπικούς άρχοντες και τους
αιρετούς και όχι στους εκπροσώπους του τύπου,
εργαζόμενους και άνεργους, όπως θα έπρεπε»!

n
«Το ‘πε, το ‘πε ο παπαγάλος» λέει το λαϊκό άσμα,
ωστόσο στην περίπτωσή της ισχύει πως «το ‘πε

το ‘πε το… περιστέρι». Αναφερόμαστε στην
πολιτεύτρια της Α’ Θεσσαλονίκης, Βίκυ Νάκου μια εκ
των βασικών συνεργατών του νέου προέδρου της ΝΔ
στην πόλη. Η κα Νάκου στήριξε ψυχή τε και σώματι
την υποψηφιότητα του Κυριάκου και αισθάνεται
απόλυτα δικαιωμένη, αφού όπως φάνηκε εκ των
αποτελεσμάτων έκανε δουλειά. Τα καλά νέα φάνηκαν
όταν κατά τη διάρκεια του πρόσφατου εορτασμού των
Θεοφανείων το περιστέρι που απελευθέρωσε ο
Μητροπολίτης Άνθιμος (πριν την ρίψη του σταυρού
στα κρύα νερά του Θερμαϊκού) «φώλιασε» στα μαλλιά
της ! Πολλοί το εξέλαβαν ως θετικό οιωνό για την
υποψηφιότητα Μητσοτάκη αν και μετά  πέταξε
μακριά (από τη Θεσσαλονίκη) το περιστέρι…

Απορία: Μετεκλογικά θα έρθει Θεσσαλο-
νίκη ο νέος πρόεδρος της ΝΔ ή θα περιμέ-
νει τη ΔΕΘ όπως κάνουν οι περισσότε-
ροι;;;

n
Το φλουρί του δήμου Θεσσαλονίκης και της
διοίκησης Γιάννη Μπουτάρη έπεσε στους…

ΣΥΡΙΖΑίους. Το τυχερό κομμάτι της «δημοτικής»
πίτας με το «φλουρί» το έλαβε η παράταξη «Ανοιχτή
Πόλη» δηλαδή ο δημοτικός συνδυασμός του
κυβερνώντος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Το δώρο ήταν
βιβλίο από την… Αγιορείτικη Εστία, ωστόσο ο κυρ
Γιάννης έδωσε στους τυχερούς και ένα καλάθι με

καμιά δεκαριά κρασιά παραγωγής του για να τα
πίνουν στην υγειά του!

Απορία: Εκλογές για τις κομματικές καρέ-
κλες θα κάνει ο Κυριάκος  Μητσοτάκης;
Γιατί κι αυτός από εκλογές βγήκε αρχη-
γός, όχι από… διορισμό!

n
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, προερχόμενος από
τη Θεσσαλονίκη με την πρώτη ευκαιρία «χτυπά»

τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το τελευταίο «χτύπημα» του
Δημήτρη Μάρδα έγινε μέσω άρθρου του σε
Κυριακάτικη εφημερίδα. Ο Μάρδας αποδομεί τόσο
τον πρ. πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όσο και τους στενούς
του συνεργάτες σε ό,τι σχετίζεται με το «κούρεμα» του
χρέους και το περίφημο PSI την περίοδο που ο
δεύτερος ήταν υπουργός Οικονομικών. Για όσους
δεν το γνωρίζουν αυτή η… κολώνια κρατά χρόνια.
Από τότε που ο Βενιζέλος ήταν ο απόλυτος
Θεσσαλονικάρχης και ο Μάρδας γενικός γραμματέας
Εμπορίου. Ο υφυπουργός θεωρεί ότι εποχής
παντοδυναμίας Βενιζέλου δεν αξιοποιήθηκε όπως
έπρεπε σε Οργανισμούς (πχ όπως το Λιμάνι) που
παραδοσιακά ανήκαν στον «Μπένι» και τους
συνεργάτες του. Γι’ αυτό και στις εθνικές εκλογές του
2007 ο Μάρδας συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του
ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης μετά από πρόσκληση
του… Γιώργου Παπανδρέου, στο «στρατόπεδο» του
οποίου εντάχθηκε σχεδόν αμέσως.

Κουίζ: Ποιο προβεβλημένο στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ, προερχόμενο από το μπλοκ
των… εκσυγχρονιστών της  Χαριλάου
Τρικούπη ακόμα πανηγυρίζει τη νίκη του
Κυριάκου; Μάλιστα, όπως τον ακούσαμε
να λέει σε φίλους και γνωστούς εάν η Φώ-
φη δεν… αλλάξει το κόμμα, τότε στις επό-
μενες εθνικές εκλογές θα ψηφίσει «δαγ-
κωτό» Νέα Δημοκρατία. 

n
Μεσημεράκι Κυριακής και σχετικά ευδιάθετος
πήγε να ψηφίσει στις κάλπες που «στήθηκαν»

στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ.
Τζιτζικώστας αφού ψήφισε, προχώρησε σε δηλώσεις
ενώ έκανε και πλάκα με τους δημοσιογράφους που
βρέθηκαν εκεί για να τον… «καλύψουν».
Απαλλαγμένος από το άγχος της κάλπης και καμία
σχέση με μια εβδομάδα πιο πριν ο νεαρός
Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τους στενούς
του συνεργάτες, την αντιπεριφερειάρχη
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και την σύζυγό του
Ελεάννα Βλάχου αμέσως μετά την άσκηση του
εκλογικού του δικαιώματος πήγε να απολαύσει τον
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Να δεις που η επέκταση του μετρό στην Καλαμα-
ριά θα τελειώσει πιο γρήγορα από το «γιοφύρι»
της Θεσσαλονίκης… (βλ. φωτο από εργοτάξιο)

Η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία
της ΝΔ είναι αναμφισβήτητα το μεγάλο θέμα της
επικαιρότητας όσον αφορά στις ισορροπίες του πο-
λιτικού σκηνικού της χώρας. Ένα πολιτικό σκηνικό,
το οποίο ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την οπτική
του, το κατηγοριοποιεί στα στρατόπεδα που τον εξυ-
πηρετεί. Για μένα, τα δύο μεγάλα αντιμαχόμενα
στρατόπεδα, είναι αυτά του λαϊκισμού και του ρεαλι-
σμού. Τα άλλα έπονται. Υπ’ αυτήν την έννοια, η
εκλογή του Μητσοτάκη είναι μία νίκη του ρεαλισμού
και γι αυτό το λόγο είμαι υποχρεωμένος να τη χειρο-
κροτήσω. Διαχρονικά, ο λαϊκισμός των κομμάτων
της εξουσίας, αλλά και των κομμάτων που προσέ-
βλεπαν σε αυτήν ήταν αυτός που δηλητηρίασε την
κοινωνία με τα σημερινά αποτελέσματα. Και αν κά-
ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι το δίλημμα μνημό-
νιο-αντιμνημόνιο τελείωσε με τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου, μένει πλέον στις επόμενες εθνικές εκλο-
γές να θριαμβεύσει και το μέτωπο του ρεαλισμού.

Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα, θεωρώ εξαιρε-
τικά άστοχη την τοποθέτηση της κ. Γεννηματά περί
αβύσσου που χωρίζει τη Δημοκρατική Συμπαράταξη
από τη ΝΔ. Ήταν μία δήλωση που έγινε εν θερμώ,
και που σε κάθε περίπτωση φανέρωσε μία αγωνία
για την επίπτωση που η εκλογή αυτή θα έχει στο χώ-
ρο της Κεντροαριστεράς. Μία Κεντροαριστερά, που
οι συνθήκες έτσι έφεραν να είναι η πρώτη που τάχ-
θηκε στο μεγάλο στρατόπεδο του ρεαλισμού και ως
εκ τούτου θα ταίριαζε περισσότερο ένα καλωσόρι-
σμα, παρά χαρακτηρισμοί περί αβύσσου.

Έτσι ακριβώς όπως έκανε η ΝΔ το καθήκον της, το
ίδιο πρέπει να κάνει και η Δημοκρατική Συμπαράτα-
ξη και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη γενναιότητα.
Εξάλλου, σε μία μάχη, όταν ο αντίπαλος σου βελτιώ-
νεται, το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ. Στο κάτω-κά-
τω της γραφής η ποιοτική βελτίωση των χαρακτηρι-
στικών των κομμάτων, αναγκαστικά θα συμπαρασύ-
ρει και τη χώρα, το οποίο είναι και το τελικό ζητού-
μενο.

Μέσα από τη σταδιακή ή και απότομη, αύξηση των
δυνάμεων του ρεαλισμού, θα επέλθει και η αποκατά-
σταση των ιδεολογικών ισορροπιών στο πολιτικό
σκηνικό της χώρας, έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει
και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η δύσκολη, εκλογικά
και δημοσκοπικά, θέση της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις απαιτεί έναν
επαναπροσδιορισμό των στόχων. Η υλοποίηση των
στόχων της περνάει από μία ανανέωση του πολιτι-
κού προσωπικού, απαλλαγή από πρόσωπα και κα-
ταστάσεις που εμποδίζουν την εκλογική επιρροή και
προγραμματικό λόγο που να πείθει αφενός ότι πα-
θήματα του παρελθόντος έχουν γίνει μαθήματα και
αφετέρου ότι αντιλαμβάνεται τα επόμενα βήματα
που θα καταστήσουν ανταγωνιστική ξανά την ελλη-
νική οικονομία και θα αποκαταστήσουν την κοινω-
νική συνοχή, απαλλαγμένη από τη λαίλαπα του
εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκισμού.

*Ο κ. Δημαρέλος είναι δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Η Νέα Δημοκρατία 
έκανε το καθήκον της!

του Γιώργου 
Δημαρέλου*
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ήλιο της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε κι αυτός «μετά την ήττα Μειμαράκη,
νικητής πρέπει να αισθάνεται…» όπως  του έλεγαν ψηφοφόροι του!

n
Οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως
επηρεάζουν τα… εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ περισσότερο από ό,τι φοβόταν

η Φώφη Γεννηματά. Η ανακοίνωση της είδησης πως ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι ο επόμενος αρχηγός της ΝΔ έκανε πολλά γνωστά
«πράσινα» στελέχη, ακόμα και υποψηφίους βουλευτές να ξεσπάσουν με
ενθουσιασμό στο facebook. «Η απάντηση στην εκλογή Μητσοτάκη είναι
εμείς στο ΠΑΣΟΚ να επιμένουμε πιο… σοσιαλιστικά» σημείωσε σε σχετική
ερώτηση της Karfitsa ο πρώην γραμματέας του κόμματος στην Α’
Θεσσαλονίκης, Χρόνης Μακρίδης. 

n
Ο Βασίλης Λεβέντης επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων «στήνει» μεγάλη εκδήλωση στην

πόλη που άναψε την… σπίθα του και από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά με
αποτέλεσμα την είσοδό του στη Βουλή μετά από τριάντα χρόνια
ενασχόλησης με τα κοινά. Η εκδήλωση έχει ως θέμα τον απολογισμό των
εκατό πρώτων ημερών από τη στιγμή που ο Πρόεδρος, οι βουλευτές αλλά
και τα μέλη της Ένωσης Κεντρώων μπήκαν στον Ναό της Δημοκρατίας.
Υπενθυμίζεται πως το κόμμα έχει εννέα εκλεγμένους βουλευτές
(συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου του κ. Λεβέντη) και στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου έλαβε 185.000 ψήφους. Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη
Τετάρτη το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. 

n
Πρώτος πρώτος έστειλε τα… συγχαρίκια του στον νέο πρόεδρο της ΝΔ
ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και για κάτι φεγγάρια

κι αυτός υποψήφιος για το ίδιο κόμμα, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο Πανίκας
έγραψε μεταξύ άλλων στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Η ψήφος των
εκατοντάδων χιλιάδων στελεχών και φίλων της Παράταξης είναι απόλυτα
σεβαστή. Εύχομαι και ελπίζω ο νέος Πρόεδρος να κινηθεί με πνεύμα
ενωτικό και να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του για την επανασυγκρότηση
της Κεντροδεξιάς παράταξης. Του εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη».

SMS: Με το «δεξί» χέρι του Ευάγγελου Βενιζέλου που είναι
μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη τα έχουν βάλει στο ΠΑΣΟΚ! Ο
λόγος για την Αφροδίτη Αλ Σάλεχ η οποία, όπως ισχυρίζον-
ται στην Χαριλάου Τρικούπη «στην προσπάθειά της να υπε-
ρασπιστεί το έργο του Βενιζέλου φτάνει στο σημείο να απα-
σχολεί με ενημερώσεις τους δημοσιογράφους, περισσότερο
από ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ». 

Χωρίς τη σύζυγό του αυτή τη φορά και λίγο πιο… αργά πήγε να ψηφίσει
για αρχηγό της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής  πράγμα που αποδείχθηκε…
γκαντέμικο, αφού αυτός που υποστήριζε έχασε! Ο  πρώην πρωθυπουργός
εμφανίστηκε στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης στη συμβολή των
οδών Μαρτίου με Β. Όλγας λίγο πριν τις δέκα το πρωί. Εκεί τον περίμενε ο
Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Στράτος Σιμόπουλος αλλά και ο Ευριπίδης Στυ-
λιανίδης. Πάντως η παρουσία του στο εκλογικό κέντρο έκανε καλό στον
Βαγγέλη αφού η συγκεκριμένη κάλπη ήταν από τις λίγες -στα όρια του νο-
μού Θεσσαλονίκης- που τον ανέδειξαν πρώτο. 



n
Σταυρούλα εσύ… super star! Έτσι αντιμετωπίζουν
την πρώην βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,

Σταυρούλα Ξουλίδου οι μαθητές της στο γυμνάσιο
Μυγδονίας. Η πρώην βουλευτής της Β’ Περιφέρειας εδώ
και λίγο καιρό, και αφού δεν εξελέγη εκ νέου βουλευτής,
επέστρεψε στην παλιά της δουλειά. Ως εκπαιδευτικός δεν
μπόρεσε να επιστρέψει στην υπηρεσία της σε θέση
διευθυντική και έτσι μπήκε εκ νέου σε αίθουσα. Οι
μαθητές της, όπως η ίδια αποκαλύπτει στο karfitsa.gr την
υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα «αφού με γνώριζαν από
τις τηλεοράσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Με ρωτούν
πως μοιάζει η Βουλή από μέσα και τους απαντώ πως
είναι όπως το σχολείο. Υπάρχουν και εκεί μαθητές που
κάνουν θόρυβο και φασαρία, όπως ακριβώς και σε μια
σχολική τάξη» λέει. «Η υποδοχή μου ήταν θερμή και
ωραία» συμπληρώνει. Εξηγεί πως λόγοι πολιτικοί την
ανάγκασαν να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του
διευθυντή εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και
ξεκαθαρίζει πως η μια ψήφος που βρέθηκε στην κάλπη
υπέρ της δεν ήταν δικιά της αφού δικαίωμα ψήφου είχαν
μόνο οι διευθυντές των σχολείων. Η κ. Ξουλίδου
υπόσχεται δε να επιστρέψει δριμύτερη στην πολιτική
(την οποία όπως λέει δεν εγκαταλείπει) αφού δέχεται
προτάσεις από διάφορα κόμματα… 

SMS: Ανανεώνεται το κόμμα του Γιώργου
Παπανδρέου. Μετά και την απομάκρυνση
πολλών στελεχών που αρχικά έφυγαν από
το ΠΑΣΟΚ για να τον ακολουθήσουν στο «Κί-
νημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών» και στη συ-
νέχεια έφυγαν και από εκεί για να γυρίσουν
πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρωθυπουργός
προσεχώς αναμένεται να ανακοινώσει τα
ονόματα εκείνων που θα στελεχώσουν τα
νέα όργανα του κόμματος προκειμένου να
του δώσει νέα πνοή. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο
παραμένει αρχηγός του κόμματος και δεν δί-
νει το… δαχτυλίδι στον Μιχάλη Καρχιμάκη.
Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στο karfitsa.gr
πρόσφατα ο πρώην γραμματέας της Ιππο-
κράτους. 

n
Δεν μένει… χήρα αυτή τη φορά η θέση του
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ

στο δήμο Θεσσαλονίκης μετά και την τοποθέτηση της
Ρίας Καλφακάκου στη θέση της διευθύνουσας
συμβούλου της «Εγνατία Οδός». Η κ. Καλφακάκου μαζί
με τον κ. Απόστολο Αντωνούδη (επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο Πυλαίας
Χορτιάτη) πέρασαν πρόσφατα ακρόαση από την αρμόδια
επιτροπή της Βουλής και έλαβαν το «πράσινο φως»
προκειμένου να τοποθετηθούν η πρώτη στη θέση της
διευθύνουσας συμβούλου της εταιρίας και ο δεύτερος
στη θέση του προέδρου. Όπως δήλωσε η κ.
Καλφακάκου στο karfitsa.gr το σχετικό ΦΕΚ με
το οποίο και επίσημα αναμένεται να
τοποθετηθεί στην παραπάνω θέση αναμένεται
να εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες. Η ίδια
πάντως, διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να
αποχωρήσει από τα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης και τη θέση της
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή
Πόλη». Επίσης, προτίθεται να παραμείνει και
στη θέση της γραμματέας του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι
η κ. Καλφακάκου αντικατέστησε τον
Τριαντάφυλλο Μηταφίδη όταν ο τελευταίος
εξελέγη βουλευτής του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.

SMS: Στις Βρυξέλλες βρέθηκε για πε-
ρίπου μια εβδομάδα η πρώην βου-
λευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ και της Λαϊκής
Ενότητας, Λίτσα Αμανατίδου. Η

πρώην βουλευτής της Β’ Περιφέρειας σύμ-
φωνα με πληροφορίες βρέθηκε εκεί για να
παρακολουθήσει από κοντά συζήτηση που
προκάλεσαν στην Κομισιόν οι ευρωβουλευ-
τές Νίκος Χουντής και Σοφία Σακοράφα για
την πώληση των 14 ελληνικών περιφερει-
ακών αεροδρομίων σε γερμανική εταιρία. 

n
Μένει… φεύγοντας! Αυτό καταλαβαίνουμε για τον
πολιτευτή του «Ποταμιού» Θεσσαλονίκης, Φάνη

Ουγγρίνη. Ο υποψήφιος των εκλογών του περασμένου
Ιανουαρίου με το εύστοχο σύνθημα «Εγκρίνεις-
Ουγγρίνης» είναι δυσαρεστημένος από την πορεία που
ακολουθεί το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη και δεν το
κρύβει. Είτε από το facebook, είτε μέσα από την
αρθρογραφία του καλεί τον αρχηγό του και πρώην
δημοσιογράφο να δημιουργήσει την διάδοχη κατάσταση.
Μιλώντας στην Karfitsa ο κ. Ουγγρίνης αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι «το Ποτάμι δεν εκφράζει πλέον τους ιδιώτες,
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους κεντρώους. Οι
διαφωνίες μου με τον Θεοδωράκη είναι δημόσιες και
γνωρίζει την άποψή μου λέει». Ο ίδιος υπήρξε ένθερμος
υποστηρικτής του Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντάς τον
μάλιστα «εξαιρετικό». Δηλώνει παλιός ψηφοφόρος της
Νέας Δημοκρατίας και εν δυνάμει νέος «εάν η ΝΔ γίνει
το φιλελεύθερο ευρωπαϊκό κόμμα που θέλω» όπως
αναφέρει. Μέχρι στιγμής πάντως, παραμένει στο
«Ποτάμι» μέχρι να τον… πάρει κι αυτόν! 

n
Στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, εκεί
όπου ψήφισε και ο Κώστας Καραμανλής, «μαύρισε»

τον… εκλεκτό του ο πρώην γενικός γραμματέας
Πολιτισμού, Χρήστος Ζαχόπουλος. Όπως μάθαμε ο κ.
Ζαχόπουλος πήγε να ψηφίσει αρκετά νωρίς το πρωί
προκειμένου να αποφύγει συναντήσεις με
δημοσιογράφους αλλά και «γαλάζια» στελέχη. Όσοι τον
είδαν μας είπαν πως είναι καλύτερα στην υγεία του αν
και περπατούσε με τη βοήθεια μπαστουνιού.
Υπενθυμίζεται πως εξαιτίας του ροζ DVD εκτός από το να
παραιτηθεί από τη θέση που τον είχε τοποθετήσει ο
Κώστας Καραμανλής, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή
του πέφτοντας από το μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου της
οικοδομής όπου διέμενε στο Κολωνάκι.

n
"Κάτι ήξερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας όταν…
τιτίβιζε λίγο μετά τις εννιά το βράδυ της περασμένης

Κυριακής τα συγχαρητήρια στον καινούριο πρόεδρο
γράφοντας το «ΝΕΟ» με κεφαλαία; Η αλήθεια είναι πως
εάν κρίνουμε από τα τελικά αποτελέσματα που έλαβε ο
Κυριάκος στην Κεντρική Μακεδονία αντιλαμβανόμαστε
πως η παρουσία του στο πλευρό του Απόστολου την
ημέρα του εορτασμού των Θεοφανείων μόνο καλό του
έκανε. Επισήμως, να θυμίσουμε ότι ο περιφερειάρχης
δεν τάχθηκε υπέρ του νικητή, όμως μια φωτογραφία

κάνει δουλειά όσο… χίλιες λέξεις!
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Είχα το προνόμιο να βρίσκομαι στο πλευρό του
Βασίλη Λεβέντη στα πέτρινα χρόνια, όταν το σύ-
νολο των ΜΜΕ τον λιθοβολούσε, επιχειρώντας
να διασύρει και να εξευτελίσει μια από τις ελάχι-
στες φωνές της λογικής μέσα στο άρρωστο πολι-
τικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της
Ελλάδας. 

Οι αλήθειες του Λεβέντη ενοχλούσαν και έπρεπε
να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να αποδομήσουν το
λόγο του, να τον εξευτελίσουν, να κρύψουν κάτω
από το χαλί τα σκάνδαλα που αποκάλυπτε ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Κεντρώων και που οδήγησαν
στην ασύλληπτη τραγωδία που βιώνει σήμερα ο
ελληνικός λαός. 

Δεν ήθελε να χωνέψει το βαθιά διαπλεκόμενο πο-
λιτικό και μιντιακό σύστημα της χώρας πως δεν
μπορείς να κοροϊδεύεις για πάντα όλους, πως
κάποτε η φούσκα της πλασματικής ευημερίας θα
έσκαγε, πως το «ελληνικό όνειρο» θα τελείωνε
και πως τα δανεικά θα έπρεπε κάποτε να επι-
στραφούν. 

Και όταν στο Καστελόριζο μπήκαν τίτλοι τέλους
στα όνειρα και ξεκίνησε ο εφιάλτης, θυμήθηκαν
το Λεβέντη. Για να δικαιωθεί για μια ακόμη φορά
ο Γκάντι, όταν δίδασκε πως πρώτα σε αγνοούν,
μετά σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν και
μετά τους νικάς. Και έτσι ολοκληρώθηκε η από-
λυτη ανατροπή: Ο ελληνικός λαός έδωσε ψήφο
εμπιστοσύνης και αναγνώρισης στο Βασίλη Λε-
βέντη, αποκαθιστώντας την αδικία σε βάρος του
και αναγνωρίζοντας την επώδυνη ειλικρίνεια
του, την ορθότητα των λόγων του. 

Τη ψήφο αυτή προσπαθούμε να τιμήσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Με συγκεκριμένες, στέ-
ρεες και καθαρές προτάσεις για τη συγκρότηση
μιας οικουμενικής κυβέρνησης αποτελούμενης
από προσωπικότητες, με χρηστή άσκηση κοινο-
βουλευτικού ελέγχου, επιμένοντας στην ανάγκη
ενότητας και ευρύτερων συνεργασιών, για το κα-
λό του τόπου. 

Σε αντίθεση με άλλους, εμείς δεν ντρεπόμαστε να
λογοδοτήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Έχου-
με υποχρέωση απέναντι στο λαό να επιμείνουμε
στην αλήθεια, όσο ενοχλητική κι αν είναι, να
προτάξουμε το εθνικό συμφέρον πάνω από τον
κομματισμό. Η κοινωνία πλέον εκφράζεται μέσα
στη Βουλή, μέσα από την κοινοβουλευτική μας
ομάδα, οι πολίτες αναγνωρίζουν τις προσπάθει-
ες μας για την εγκαθίδρυση ενός κράτους δι-
καίου, για αξιοκρατία, για παραγωγική και ισόρ-
ροπη ανάπτυξη, για την ποινικοποίηση του ρου-
σφετιού, για την επιστροφή της κοινής λογικής
στη χώρα αυτή. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και
οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι πως με στό-
χευση, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά θα συ-
νεχίσουμε, χωρίς εξαρτήσεις, απαλλαγμένοι από
τη λαγνεία της εξουσίας. Η καρέκλα δεν είναι αυ-
τοσκοπός μας. Η επιστροφή της Ελλάδας στο ρε-
αλισμό είναι το καθήκον μας. 

*Ο κ. Φωκάς είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της Ένωσης Κεντρώων

Στο πλευρό του Λεβέντη
όταν τον… λιθοβολούσαν!

του  Αριστείδη Χ. 
Φωκά*



Τι σηματοδοτεί η επικράτηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ. «Τελείωσε» ο Καρα-
μανλισμός, όπως πολλοί ισχυρίζονται; Σας
φοβίζει η διάσπαση;

Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής
σας. Όσοι ονειρεύτηκαν διάσπαση της Νέας Δημοκρα-
τίας μπορούν να… γυρίσουν πλευρό. Το βράδυ της 10ης
Ιανουαρίου τελείωσαν όλα και από την ίδια στιγμή είμα-
στε ενωμένοι ως μια γροθιά. Η Ν.Δ. δεν διασπάστηκε σε
σκληρότερες εσωκομματικές εκλογές, όπως ήταν για πα-
ράδειγμα αυτές του 2009, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα
από τη στιγμή που στη διάρκεια της 4μηνης προεκλογι-
κής περιόδου είχαμε μερικά… γρατζουνίσματα και όχι…
μαχαιρώματα. Το σύνθημα λοιπόν “όλοι μαζί, πάμε από
την αρχή” πρέπει να είναι ουσιαστικό και κάνοντας την
ενότητα πράξη, να ξεκινήσουμε δυναμική αντιπολίτευση
προκειμένου να σταματήσουμε το πολιτικό… μονότερμα
του Αλέξη Τσίπρα, να χτίσουμε τη μεγάλη κεντροδεξιά
που σύντομα θα δώσει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνη-
τική πρόταση στους Έλληνες και να στείλουμε στο χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας τη χειρότερη κυβέρνηση της
Μεταπολίτευσης. Όσον αφορά, τώρα, στο εάν τελείωσε ο
“Καραμανλισμός”, έχω να πω ότι ο ριζοσπαστικός φιλε-
λευθερισμός με κοινωνικό πρόσημο είναι μια αδιαπραγ-
μάτευτη αρχή για τη Ν.Δ. Άρα, σε επίπεδο αξιών ο “Κα-
ραμανλισμός” δεν τελείωσε, έτσι όπως το εννοείτε. Και
για να σας προλάβω, δεν πιστεύω ότι κάποιος από τους
πρώην Προέδρους του κόμματος εγγράφει τη ΝΔ στο Ε9
του. Το κόμμα ανήκει μονάχα στη βάση του.

Η ήττα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη είναι και ήττα
του Κώστα Καραμανλή, που τον υποστήριξε;

Αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο Βαγγέ-
λης Μεϊμαράκης και όχι ο Κώστας Καραμανλής. Ο Κυ-
ριάκος κέρδισε, ο Βαγγέλης έχασε. Από εκεί και πέρα,
μεγάλη νικήτρια είναι η Νέα Δημοκρατία και θα σας εξη-
γήσω το γιατί. Πρώτον, γιατί η συμμετοχή του κόσμου
ήταν συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Παρά
το αρχικό φιάσκο, περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες
προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τον επόμενο

Πρόεδρό μας. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι η κοινω-
νία συνεχίζει να πιστεύει στη μεγάλη κεντροδεξιά παρά-
ταξη. Δεύτερον, γιατί δημιουργήσαμε και πάλι δεσμούς
με την κοινωνία και πρωτίστως με τους νέους ανθρώ-
πους και τρίτον γιατί είναι πλέον πασιφανές ότι ένα ση-
μαντικό κομμάτι των Ελλήνων πολιτών ζητούν και στη-
ρίζουν τη δρομολόγηση των μεγάλων και αναγκαίων με-
ταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αυτά τα στοι-
χεία κρατώ, σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να επενδύσουμε
για κάνει η Νέα Δημοκρατία στροφή προς το μέλλον.  

Πρόσφατα είπατε ότι η νίκη και ο αγώνας του
Μητσοτάκη θα πρέπει να είναι μάθημα στο Πανεπι-
στήμιο. Γιατί το πιστεύετε αυτό;

Γιατί αναγνωρίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε
μια μεγάλη προσωπική νίκη, κάνοντας μια αναπάντεχη
ανατροπή κόντρα σε προβλέψεις και δημοσκοπήσεις. Η
προεκλογική του καμπάνια ήταν στοχευμένη, είχε συνέ-
χεια, διακρινόταν για τη μεθοδικότητα, τη συνέπειά της
αλλά και τον προγραμματισμό της. Παράλληλα, εξέφρα-
σε το πνεύμα της ανανέωσης που ήθελαν τόσο οι ψηφο-
φόροι μας, όσο και η κοινωνία, πείθοντας παράλληλα τη
βάση ότι μπορεί να διευρύνει το κόμμα. Με λίγα λόγια
κέρδισε τις εκλογές επειδή κατέθεσε πρόταση εξουσίας,
η οποία να είστε σίγουρος ότι θα προκαλέσει παρενέρ-
γειες και στα υπόλοιπα κόμματα.

Κατά τη γνώμη σας σε ποιες αλλαγές στο εσωτε-
ρικό, τα όργανα και το καταστατικό της Νέας Δημο-
κρατίας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο νέος αρ-
χηγός, προκειμένου το κόμμα να γίνει πιο ανοικτό
στην κοινωνία; Συμφωνείτε με τη σύγκληση εκτά-
κτου συνεδρίου στο οποίο προσανατολίζεται ο νέος
πρόεδρος;

Όπως, ίσως, θα θυμάστε, ήμουν από τους πρώτους
βουλευτές που είχα προτείνει τη διεξαγωγή πρόωρου
συνεδρίου μόλις τέθηκε θέμα εκλογής νέου Προέδρου.
Από τότε είχα μιλήσει για την ανάγκη να μπει η Ν.Δ. σε
ένα δρόμο οργανωτικής και πολιτικής ανασύνταξης και
ριζικής ανανέωσης. Νομίζω πως αυτή η ώρα ήρθε. Ημί-
μετρα, συμβιβαστικές λύσεις και εσωκομματικές ισορρο-

πίες δεν χωρούν στη νέα Νέα Δημοκρατία. Στις επόμενες
εθνικές εκλογές οφείλουμε να ζητήσουμε την ψήφο
όλων των Ελλήνων ανεξάρτητα του τι ψήφισαν στις προ-
ηγούμενες εκλογές, να ξεριζώσουμε τη νοοτροπία  του
“ώριμου φρούτου”, να αγκαλιάσουμε το παραγωγικό
κομμάτι της κοινωνίας μας και να προσεγγίσουμε εκεί-
νους που μετρούν ένσημα και όχι μόνο εκείνους που με-
τρούν συντάξιμα χρόνια. Και αυτή η προσέγγιση μπορεί
να γίνει μόνο με ξεκάθαρο πολιτικό λόγο. Οι ανέξοδες
υποσχέσεις σκοτώνουν την πολιτική και εμείς δεν θέ-
λουμε να γίνουμε κυβέρνηση “μια από τα ίδια” με τον
ΣΎΡΙΖΑ, αλλά να κατορθώσουμε κάτι που μέχρι στιγμής
μοιάζει ακατόρθωτο, η Ελλάδα να πάψει να ανέχεται πο-
λιτικούς που είναι… Μαυρογιαλούροι. 

Η κυβέρνηση μετρά μόλις… 153 βουλευτές και
έχει μπροστά της κρίσιμα νομοσχέδια με πρώτο το
ασφαλιστικό. Θα το ψηφίσετε; Εκτιμάτε ότι το 2016
που μπήκε πριν λίγες ημέρες θα φέρει κάλπες στην
Ελλάδα;

To 2016 εκτιμώ ότι θα είναι χρονιά πολιτικών εξελί-
ξεων. Όσον αφορά στο ασφαλιστικό, θέση της Ν.Δ. είναι
ότι δεν λύνεται με εισπρακτικά μέτρα, μειώσεις συντάξε-
ων και αυξήσεις εισφορών από εργοδότες και εργαζόμε-
νους. Αντίθετα χρειάζονται πολιτικές που θα βοηθούν
την ανάπτυξη. Για να υπάρχουν έσοδα για το κράτος πρέ-
πει να υπάρχουν και δουλειές. Αν δεν υπάρχουν εργαζό-
μενοι δεν θα υπάρχουν εισφορές και άρα πόροι για το
ασφαλιστικό. Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσα στο τραπέζι του
εθνικού διαλόγου τρεις άξονες συζήτησης. Πρώτον την
ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα κύ-
ριο και σε ένα επικουρικό, δεύτερον να μην συνταξιοδο-
τείται  κανείς σε ηλικία κάτω των 60 χρόνων και τρίτον
να μπει πλαφόν στο ποσό των ανώτατων συντάξεων.
Όσον αφορά στο εάν θα το ψηφίσουμε, είναι προφανές
ότι εμείς δεν μπορούμε να συναινέσουμε στο “έγκλημα”
της κυβέρνησης να βαφτίσει “μεταρρύθμιση” τη σφαγή
των συντάξεων. Οι Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμέ-
νος υποσχέθηκαν “παραδείσους” και έφεραν την “κόλα-
ση”.

Συνέντευξη_Karfitsa

«Ο Κυριάκος κέρδισε γιατί 
είχε πρόταση εξουσίας…»

Ο βουλευτής της
ΝΔ, Θεόδωρος

Καράογλου μιλά
στην Karfitsa
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Στη δική του αποτίμηση του αποτελέσμα-
τος των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας
προχωρά μιλώντας στην Karfitsa ο Θεό-
δωρος Καράογλου. Ο πρώην υπουργός
εξηγεί γιατί η νίκη του Κυριάκου Μητσο-
τάκη θα πρέπει να γίνει… μάθημα στα πα-
νεπιστήμια, επιμένει πως ο «Καραμανλι-
σμός» δεν τέλειωσε στη ΝΔ και καταθέτει
τις προτάσεις του στον νέο πρόεδρο προ-
κειμένου να «ανανεωθεί» το κόμμα. Ο κ.
Καράογλου χαρακτηρίζει την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως τη «χειρότερη» μεταπο-
λιτευτικά, εκτιμά ότι το 2016 είναι χρονιά
πολιτικών εξελίξεων και δηλώνει πως η

ΝΔ είναι έτοιμη να ζητήσει και να κερδίσει
την ψήφο των πολιτών.

“

”Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη



Της Γεωργίας Σκονδράνη

Όπως για παράδειγμα τα χειρουργεία. Οι ασθενείς
πρέπει τώρα να χειρουργηθούν και όχι του χρόνου! Στα
δημόσια καθυστερούν να προγραμματιστούν λόγω ελλεί-
ψεων», αναφέρει.

Επιπλέον στα νοσοκομεία περιμένουν και τους διοι-
κητές τους καθώς οι παλιοί έχουν παυτεί και σύμφωνα με
τον κ. Κοροξενό θα έρθουν οι καινούργιοι από Φεβρουά-
ριο. Μέχρι τότε εναποθέτουν τις ελπίδες τους… στον
Θεό! Ο πρόεδρος των εργαζομένων συμπληρώνει επίσης
πως στο ΑΧΕΠΑ είναι στο πρόγραμμα να πουληθούν τα
μαγειρεία σε ιδιώτες με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να ζη-
μιωθεί κατά 350 χιλιάδες το χρόνο. «Ξεπουλάνε τα μα-
γειρεία του νοσοκομείου χωρίς λόγο. Δεν έχουν έλ-
λειψη προσωπικού και μας λέγανε πως υπάρχουν
ελλείψεις τόσο καιρό για να το δώσουν! Επίσης μας
λένε πως δεν μπορούν να τα τροφοδοτούν. Γιατί
άραγε;» λέει και προσθέτει: «Θα ξεκινήσουν από τα
δικά μας και έπειτα θα επεκταθούν και στα υπόλοι-
πα νοσοκομεία. Εμείς θα παλέψουμε όσο μπορούμε

για να μην πουληθούν αλλά δεν βλέπω να γίνεται
τίποτα. Είναι ξεκάθαρο πως θέλουν να τα πουλή-
σουν».
«Χειρουργείο το… 2017»

Ένα ακόμη νοσοκομείο που αντιμετωπίζει πρόβλημα
με τις ελλείψεις σε προσωπικό είναι και το Γ. Γεννηματάς-
Άγιος Δημήτριος. «Αν θέλετε οφθαλμίατρο θα κλείσε-
τε ραντεβού μετά από δύο μήνες. Και χειρουργείο το
2017! Αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται εδώ και δυο
χρόνια και το υπουργείο υγείας δεν νοιάζεται» λέει
στην «Κ» ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, Δημή-
τρης Μαυρόπουλος. «Στην οφθαλμολογική υπάρχει
ένας διευθυντής, ένας επιμελητής και ένας ακόμη
γιατρός. Χρειαζόμαστε κι άλλους. Η οφθαλμολογι-
κή μας στο πρόβλημα του καταρράκτη είναι η καλύ-
τερη στη Β. Ελλάδα. Δεν γίνεται με δυο γιατρούς να
καλύψεις τα χειρουργεία και με 92% πληρότητα!
Περιμένουμε ακόμη μια γιατρό να έρθει αλλά καθυ-
στερεί στα διαδικαστικά. Συναντήθηκα πέρυσι προ-
σωπικά με τον κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή που ήταν
υπουργός Υγείας τότε για τη συγκεκριμένη πρόσλη-

ψη και από τότε περιμένουμε», τονίζει. Ο κ. Μαυρό-
πουλος μιλά και για την έλλειψη διοικητή καθώς από τότε
που ο κ. Παπαδόπουλος έφυγε ο προσωρινός αντικατα-
στάτης του έκανε κάποιες προσπάθειες για επαναπρόσ-
ληψη πέντε εργαζομένων που έφυγαν από το νοσοκομείο
αλλά επίσης η κατάσταση καθυστερεί. Ακόμη και στο δι-
οικητικό προσωπικό υπάρχει πρόβλημα. «Δεν είναι δυ-
νατόν οι νοσηλευτές να κόβουν τα εισιτήρια εισαγω-
γής και ούτε να μεταφέρουν τα υλικά που είναι δου-
λειά κλιβανιστή. Η συγκεκριμένη θέση είναι μια
ολόκληρη ειδικότητα. Δεν γίνεται οι νοσηλευτές να
κάνουν άσχετες δουλειές γιατί την ώρα εκείνη δεν
κάνουν τις κανονικές δουλειές τους και δημιουρ-
γούνται ελλείψεις εκεί που δεν πρέπει!», συμπληρώ-
νει. Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί καθώς σε
γενική εφημερία το νοσοκομείο δουλεύει μόνο με δυο
τραυματιοφορείς, όταν σε ανάλογη κατάσταση πρέπει να
δουλεύουν τέσσερις στη βάρδια. 
Ξενώνας για συνοδούς

Να σημειωθεί πως ο κ. Μαυρόπουλος μαζί με τους ερ-
γαζόμενους του νοσοκομείου αποφάσισαν να δημιουρ-
γήσουν έναν ξενώνα με δικά τους αποκλειστικά χρήματα
για να φιλοξενήσουν το κοινό που έρχεται από την επαρ-
χία. «Οι συνοδοί των ασθενών, οι άνθρωποι αυτοί που
ταλαιπωρούνται, που κοιμούνται σε καρέκλες, που κου-
λουριάζονται σαν τα φίδια δίπλα από τα κρεβάτια των
ασθενών που δεν έχουν μια γωνιά να κοιμηθούν να ξε-
κουραστούν τους σκεφτήκαμε, θέλοντας να δημιουργή-
σουμε έναν χώρο γι’ αυτούς τους ανθρώπους με αποκλει-
στικά δικά μας χρήματα και να μην βάλει κανένας άλλος
λεφτά. Ούτε δεκάρα τσακιστή δεν θέλουμε από το κράτος

Karfitsa_#ygeia

Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, το ΑΧΕΠΑ, σήμερα υποχρηματο-
δοτείται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων, Χαράλαμπο Κοροξενό η
υποχρηματοδότηση φέρνει την αδράνεια. Οι προμηθευτές δεν πληρώνονται με αποτέλεσμα
να μην προμηθεύουν φάρμακα και υλικά στο νοσοκομείο. Επιπλέον και για το προσωπικό
του ΑΧΕΠΑ η κατάσταση δεν είναι καλύτερη καθώς και εκεί οι ελλείψεις δημιουργούν θέμα-
τα. «Οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν τον κόσμο στα δημόσια νοσοκομεία. Όλα αυτά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πέφτουν στο τέλος στο κεφάλι του ασθενή. Και αναγκάζε-
ται και αυτός να πουλήσει ότι έχει και δεν έχει για να πάει στα ιδιωτικά γιατί τα δημόσια αρ-
γούν και καθυστερούν. 

Ζητούν τη βοήθεια του ΟΑΣΘ 
και του... Ιβάν Σαββίδη!
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"Άρρωστα" 
όλα τα 

νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης



Η ελληνική κοινωνία επί πολλές δεκαετίες βιώ-
νει μια πανθομολογούμενη παθογένεια στο ασφαλι-
στικό της σύστημα απόρροια κυρίως της ψηφοθηρι-
κής και πελατειακής αντίληψης της εκάστοτε εξου-
σίας με τις ηλικιακές, κοινωνικές και επαγγελματικές
ομάδες που αυτή επιθυμούσε ως αντίδωρο να εξυπη-
ρετήσει.
Η παθογένεια αυτή πάντοτε καλυπτόταν κυρίως
από τον μανδύα της υποτιθέμενης αλληλεγγύης των
γενεών και οι οποίες παρεμβάσεις επιχειρήθηκαν

για την πραγματική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, κατέληξαν
σε μια συντήρηση ή και αύξηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της "γενιάς
που διοικούσε" κάθε φορά.

Ήταν σε όλους μας προφανές ότι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δι-
καιώματα που απολάμβαναν ακόμη και σε νεότατη ηλικία εκατοντάδες χιλιάδες
συμπολίτες μας ήταν πέρα από κάθε λογική. Μοιραία και αναπόφευκτα η οικο-
νομική κατάρρευση της χώρας συμπαρέσυρε και την ασφαλιστική φούσκα για
την όποια συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι.

Στην παρούσα φάση, της πτωχευμένης κατ’ ουσία ελληνικής οικονομίας, θα
περίμενε κανείς η συζήτηση και η προσπάθεια για πραγματική εκ βάθρων με-
ταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος να έχει εκτός των άλλων ένα κυ-
ρίαρχο χαρακτηριστικό: τον στοιχειώδη σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπι-
κότητα και αξιοπρέπεια. Είναι κατά την προσωπική μου άποψη το κρίσιμο
στοιχείο που πιθανά θα διασφάλιζε τη συνοχή και την προοπτική της ελληνι-
κής κοινωνίας καθώς οι τομές που πραγματικά απαιτούνται είναι σίγουρο ότι
θα επηρεάσουν σχεδόν όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων.

Η κυβερνητική πρόταση όμως, όπως εκφράστηκε και στα μέσα ενημέρωσης
από τον αρμόδιο υπουργό, καταδεικνύει με σαφήνεια την κυρίαρχη επιλογή
της να επενδύσει σε μια πρόσκαιρη και παλαιοκομματικού τύπου παρέμβαση
με στόχο τη συντήρηση και ενίσχυση των ηλικιακών, κοινωνικών και επαγγελ-
ματικών ομάδων που αποτελούν την άμεση και προφανή εκλογική βάση των
κόμματων που συγκυβερνούν. Για μια ακόμη φορά επιχειρείται μια πελατει-
ακού τύπου συναλλαγή.

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται αγνοούν παντελώς την κατάσταση της ήδη
πτωχευμένης αγοράς, περιθωριοποιούν και πιθανότατα συνθλίβουν τον μέσο
ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος καλείται εκ νέου να σηκώσει το βάρος μιας
υποτιθεμένης μεταρρύθμισης χωρίς κάνεις να του δίνει προοπτική, να του δί-
νει ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές δικαίωμα στο μέλλον του. Πολλές χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες και μη, αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει
να δουλεύουν όχι για να συντηρούν τους  εαυτούς τους και τις οικογένειές τους
αλλά για να επιβιώσει οικονομικά και πολιτικά ένα παρωχημένο κρατικοδίαιτο
σύστημα που τους οδηγεί στην οριστική οικονομική και επαγγελματική εξα-
θλίωση.

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση όμως οφείλει να είναι κοινωνικά δίκαιη. Οφεί-
λει να δίνει περιθώρια και ελπίδα και στους νέους επιστήμονες, στους νέους
επαγγελματίες. Το σύνολο του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος της χώρας
έχει την ευθύνη να προβεί άμεσα στην πλήρη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος χωρίς μικροκομματικές και συντεχνιακές σκοπιμότητες με στόχο
τη δημιουργία του νέου και όχι απλώς τη συντήρηση του παλιού.

*Ο κ. Βάρδας είναι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης

αλλά ούτε και από το νοσοκομείο. Ακόμη
και το νερό και το ρεύμα θέλαμε εμείς να
το πληρώνουμε. Ό,τι ξοδεύανε αυτοί οι
άνθρωποι. Φέραμε ακόμη και αρχιτέκτο-
να -μηχανικό για να ελέγξει το μέρος και
να διαμορφωθεί κατάλληλα. Αλλά ο Πα-
παδόπουλος δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ένας
καρεκλοκένταυρος δεν ήθελε την όλη
προσπάθεια και μας έδινε ένα σωρό δι-
καιολογίες ότι το υπουργείο δεν ήθελε,
ενώ την ίδια ώρα εμείς ανακαλύψαμε
πως ούτε καν είχε στείλει μια ενημέρωση
σχετικά!» λέει και συμπληρώνει πως «θα
προσπαθώ μέχρι να φύγω από το νο-
σοκομείο γι’ αυτόν τον ξενώνα». 

Οι προσπάθειες του κ. Μαυρό-
πουλου δεν σταματούν εδώ καθώς
έχει προσπαθήσει να μιλήσει με τον
πρόεδρο του ΟΑΣΘ για να δημιουρ-
γηθεί μια γραμμή που θα ξεκινά από
τα δυτικά της πόλης και θα περνά
από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης και θα φτάνει μέχρι το Ιππο-
κράτειο. «Από το 2011 ξεκινήσαμε
τις επαφές για να γίνει αυτή η
γραμμή βοήθειας για όλο τον κό-
σμο, τους ηλικιωμένους, τους
φοιτητές, γιατί ζητήσαμε να περ-
νάει και από τα Πανεπιστήμια,
μιλήσαμε με τα αρμόδια υπουρ-
γεία και τον ΟΑΣΘ, αλλά ακόμη
δεν τα καταφέραμε. Σχεδιάσαμε
και τη γραμμή αλλά ακόμη περι-
μένουμε. Υπάρχει μια σκέψη να
απευθυνθούμε και στον κ. Ιβάν
Σαββίδη μήπως μας βοηθήσει
αυτός», υποστηρίζει.

Όσον αφορά την έλλειψη φαρμάκων
ο κ. Μαυρόπουλος προσθέτει πως το νο-
σοκομείο του έφερε πρώτο τα γενόσημα
φάρμακα κερδίζοντας σύμφωνα με τον
ίδιο ένα εκατομμύριο ευρώ για το νοσο-
κομείο. «Είμαστε οι πρώτοι που το κά-
ναμε χάρη στον διευθυντή του φαρ-
μακείου μας. Επιπλέον και από δω-
ρεές έχουμε επάρκεια φαρμάκων», λέ-
ει.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η
υποστελέχωση προσωπικού έφτασε μέ-
χρι και σε καταγγελία στην επιθεώρηση
εργασίας γιατί το καθεστώς του ιδρύμα-
τος διαφέρει από τα άλλα. «Είμαστε μεί-
ον 400 άτομα προσωπικό για 625
κρεβάτια που είναι προγραμματισμέ-
να να έχουμε. Τώρα έχουμε όμως συν

170 κρεβάτια και με πληρότητα 85%
άρα καταλαβαίνετε το πρόβλημα» δη-
λώνει ο πρόεδρος του σωματείου εργαζο-
μένων, Παναγιώτης Τουχτίδης. 

«Γονάτισε το νοσοκομείο από τα
capital controls όσον αφορά τα κα-
θημερινά υλικά που χρησιμοποιούμε
όπως σύριγγες και γάζες. Σε φάρμακα
ακόμη ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλη-
μα. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς το νο-
σοκομείο είναι υπέρογκα. Περίπου
210 εκατομμύρια ευρώ μας χρωστάει
με αποτέλεσμα εμείς να χρωστάμε
στους προμηθευτές 70 με 80 εκατομ-
μύρια και η κατάσταση να διαιωνίζε-
ται. Έτσι όπως πάει στο τέλος δεν θα
μπορούμε να εξυπηρετούμε τα επεί-
γοντα περιστατικά με τις ελλείψεις
των υλικών» συμπληρώνει. 
Πελώριες ελλείψεις...

Στο νοσοκομείο Θεαγένειο η πρό-
εδρος του σωματείου των εργαζομένων,
Αθηνά Γραμματικοπούλου τονίζει πως η
κατάσταση παραμένει ίδια με πέρυσι.
«Είμαστε στην αναμονή για καινούρ-
γιο διοικητή. Οι επιχορηγήσεις μας
ήρθαν και άνοιξαν κάποια χρήματα
για το νοσοκομείο, τώρα τέλη της
χρονιάς», λέει. Όσον αφορά το προσω-
πικό του Θεαγένειου η κ. Γραμματικο-
πούλου υποστηρίζει πως ήρθαν 9 άτομα
με πεντάμηνες συμβάσεις και 6 επικουρι-
κοί γιατροί παρατάθηκαν μέχρι τον Σε-
πτέμβριο. «Αλλά έχουμε πελώριες ελ-
λείψεις προσωπικού. Στην ουρολογι-
κή κλινική έχουν μείνει δυο γιατροί.
Φεύγουν για σύνταξη οι γιατροί και
δεν μας στέλνουν καινούργιους. Με-
γάλο πρόβλημα», συμπληρώνει. Όσον
αφορά τις ελλείψεις στα υλικά και φάρμα-
κα η κ. Γραμματικοπούλου σημειώνει
πως δεν γίνεται σπατάλη υλικών και προ-
σπαθούν πολύ να κάνουν οικονομία
όπου μπορούν. 

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο η κατά-
σταση είναι κακή σε νοσηλευτικό, διοι-
κητικό και ιατρικό προσωπικό σύμφωνα
με τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομέ-
νων, Λάζαρο Λαζούλα. Η έλλειψη προ-
σωπικού στο διοικητικό συγκεκριμένα
φτάνει το 50%. Όσον αφορά τα φάρμακα,
ο κ. Λαζούλας λέει πως εγκρίθηκε η επι-
χορήγηση πριν την αλλαγή του χρόνου
και το νοσοκομείο περιμένει τα φάρμακα
του. Αλλά τα υλικά τα έχουν με το σταγο-
νόμετρο! 

#ygeia _Karfitsa
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Για την ασφαλιστική φούσκα 
είμαστε όλοι υπεύθυνοι!

του Χρίστου Βάρδα* 
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Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συγκυρία για
την αλλαγή σκυτάλης στο κόμμα της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δρέ-
πει τους «δηλητηριώδεις  καρπούς», ενός δέντρου που
δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει σε κανένα σημείο της γη-
ραιάς Ηπείρου, ούτε καν σε χώρες της λατινικής Αμερι-
κής. Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται  με ηγέτη κατώτερο της ανάγ-
κης του για διεύρυνση, με λόγο παρωχημένο που παρα-
πέμπει στη δεκαετία του 80. Το ΠΟΤΑΜΙ  αναζητά τον
ιδεολογικό του προσανατολισμό, μη μπορώντας να
διεμβολίσει πολιτικά, ούτε τα «δεξιά» του ΠΑΣΟΚ, ούτε
τα «αριστερά» της ΝΔ και τέλος  το περιχαρακωμένο στις
δογματικές αντιλήψεις ΚΚΕ, που δεν ενοχλεί εκλογικά
κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα.

Η κοινωνία διαπιστώνει καθημερινά το μεγάλο ψέμα
και τις πολιτικές ασυναρτησίες μιας κυβέρνησης, που
όσο  δηλώνει αριστερή, τόσο  καταρρίπτεται ο μύθος της
αριστεράς. Καθημερινά γίνεται όλο και σαφέστερη η
αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει με το δικό του
πρόγραμμα (Θεσσαλονίκης, παράλληλο κλπ)  τις ανυ-
πέρβλητες για τις μικρές ικανότητες τους δυσκολίες. Το
μοντέλο της υπερφορολόγησης  του ιδιωτικού τομέα για
να συντηρηθεί το πελατειακό σύστημα ενός «νέου τύπου
παλιό ΠΑΣΟΚ», έχει εξοργίσει τον κόσμο της πραγματι-
κής οικονομίας, ο οποίος παρακολουθεί αμήχανα μια
ενορχηστρωμένη επικοινωνιακή επίθεση από την
πλευρά της κυβέρνησης.

Μια αστεία  διαπραγμάτευση, η οποία χάρισε στον
Πρωθυπουργό την… πρώτη θέση των χειρότερων δια-
πραγματευτών του 2015,   σε σχετική κατάταξη του πα-
νεπιστημίου Harvard       

Κουρασμένοι, κενοί ιδεών και προτάσεων υπουργοί,
άγονται και φέρονται, στα κελεύσματα των δανειστών,
διαψεύδοντας ο ένας τον άλλον και πολλές  φορές ακό-
μη και τον ίδιο τον εαυτό τους. 

Κομματισμός, νεποτισμός, αναξιοκρατία, ζητήματα
ηθικής τάξης, υλικά του παλιού δικομματισμού είναι τα
βασικά συστατικά και της πρώτης φοράς Αριστερά. 

Σε αυτό το αδιέξοδο, η επιλογή των συντηρητικών ψη-
φοφόρων της ΝΔ στο πρόσωπο ενός αποφασισμένου
και δηλωμένου  μεταρρυθμιστή, συνιστά την απαρχή
της επιστράτευσης του αυτονόητου, σε μια χώρα όπου
κάθε φορά που η λογική επιχείρησε να… προσγειωθεί,
υπήρχε η άμεση ανάσχεση της, με όπλα κάθε πολιτικού,
συντεχνιακού και συνδικαλιστικού  διαμετρήματος.

Αυτή τη φορά, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων
έκλεισε τα αυτιά του στις σειρήνες του λαϊκισμού  και
επέλεξε έναν πολιτικό με ξεκάθαρο λόγο, τεκμηριωμέ-
νες απόψεις και ιδέες που αλλάζουν την πυξίδα της χώ-
ρας, στρέφοντας την από την Βενεζουέλα, το Ιράν και τη
Κίνα, προς τις πρωτεύουσες του ζωτικού για την Ελλάδα
χώρου, εκείνου της Ευρώπης. Η θετική αποτίμηση της
εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, από το σύνολο πολι-
τικών, αλλά  και ΜΜΕ της δύσης, είναι ενδεικτική της
πραγματικής στροφής προς τον ρεαλισμό, όπως απαι-
τείται να συμβεί στη χώρα μας. Εξαρτάται από εκείνον
αν η «χαραμάδα» που άνοιξε θα γίνει φως, η αν ο εθνο-
λαϊκισμός,  επαναφέρει σύντομα το πολιτικό έρεβος.    

*Ο κ. Βενιέρης είναι μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ 
και διευθυντής του Focus fm 

Η επιστράτευση του… 
αυτονόητου, απέναντι 
στον εθνολαϊκισμό

τoυ Δημήτρη 
Βενιέρη* Στις προηγούμενες εκλογές, όπου δοκίμασα κι εγώ τις δυνά-

μεις μου ως υποψήφια της ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης διαπίστω-
σα 4 πράγματα με βεβαιότητα: 1.οι αστοί στην Ελλάδα δεν ήξε-
ραν να βγαίνουν στους δρόμους, 2. ντρέπονταν να λένε ότι είναι
δεξιοί, 3. δεν ήξεραν να στηρίζουν τους δικούς τους ανθρώπους
και 4. Ήμουν μονίμως με τον χαμένο. 

Πέρασαν από τότε 4-5 μήνες και όλα φαίνονται να έχουν αλλά-
ξει. Και δεν άλλαξαν σταδιακά. Άλλαξαν από την μία μέρα στην
άλλη. Ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήταν ικανό να βγάλει στους
δρόμους όσες γραβάτες δεν είδαμε τον τελευταίο καιρό στην
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι αστοί σηκώθηκαν από τον καναπέ
και θέλω να πιστεύω πως θα ηγηθούν και της επόμενης (απεύ-
χομαι αιματηρής) επανάστασης. Μετά την εκλογή του Κυριάκου
ανακαλύπτω με χαρά ότι όλο και περισσότεροι θέλουν να δηλώ-
νουν ΝΔ, (όχι δεξιοί ακόμα αλλά κεντροδεξιοί) και ότι όλοι οι
προηγούμενοι τον λατρεύουν και τον στήριξαν. Το τελευταίο
επιδέχεται αμφισβήτηση, αφού αν έβγαιναν τα νούμερα θα
έπρεπε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ να έχουν ψηφίσει
700.000-1.000.000 άνθρωποι (που σημειωτέον θα είχαν απο-
δεχτεί τις αρχές της ΝΔ) και ο Κυριάκος να έχει εκλεγεί με ποσο-
στό 80%.

Τα προηγούμενα ωστόσο αφήνουν όλα θετικό πρόσημο. Ο άου-
τσάιντερ των εκλογών, αυτός που λοιδορήθηκε περισσότερο
από όλους (δεν πετροβολούν τα δέντρα εάν δεν έχουν χρυσούς
καρπούς έλεγε η γιαγιά μου), ο Μητσοτάκης που είχε ρεύμα ως
Κυριάκος, απέναντι στον Μειμαράκη που είχε τη στήριξη της
Ντόρας και του Καραμανλή κόντρα σε όλα τα προγνωστικά εξε-
λέγη 9ος πρόεδρος της ΝΔ.

Δημοσιογραφικά κάλυψα όλες τις συγκεντρώσεις όλων των υπο-
ψηφίων στον α΄ γύρο. Έτσι ήρθα σε επαφή με τον Κυριάκο και η
αρχική μου εντύπωση «ό,τι λέει αυτός συμφωνώ», ενισχυόταν
με κάθε νέα συνέντευξη που έβλεπα. Ήταν διαβασμένος, σε-
μνός, ευγενής. Τον γνώρισα λίγο αργότερα και μου έκανε εντύ-
πωση ο συνδυασμός αυτοπεποίθησης, ντροπαλότητας και ευγέ-
νειας. Όταν διέκοψε μία συνομιλία του με σημαίνοντες επιχει-
ρηματίες της πόλης λέγοντας «συγγνώμη στο τηλέφωνο είναι ο
γιος μου» τον εκτίμησα πολύ περισσότερο. Στον β΄γύρο ο ενδοι-
ασμός μου ότι ως δημοσιογράφος δεν έπρεπε να πάρω δημόσια
θέση έκανε πίσω μπροστά στη βεβαιότητα μου ότι ο Κυριάκος
ήταν ο πλέον κατάλληλος για τη δουλειά. Αν ήμουν το αφεντικό
θα τον είχα προσλάβει. Το ίδιο σκέφτηκαν ευτυχώς και τα υπό-
λοιπα αφεντικά ψηφοφόροι. «Αν όλοι σκεφτούν όπως εγώ και
κάνουν πίσω τότε ο Κυριάκος δε θα βγει» αποφάσισα και τον
στήριξα. 

Ο Κυριάκος απολαμβάνει όχι μόνο θετικών κριτικών του διε-
θνούς τύπου, αλλά και συναδέλφων του από όλα τα κόμματα. Η
εκλογή του φαίνεται πως αποτελεί ένα τσουνάμι, που ταράζει τα
αγκυλωμένα, παλιακά νερά της πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα,
δημιουργώντας κύκλους γύρω από τον κύκλο του κέντρου. Ο
Κυριάκος ό,τι έχει να πει το λέει ανοιχτά. Δεν υπαινίσσεται,
ωστόσο φαίνεται πως η ειλικρίνεια του αυτή δεν του στερεί την
ικανότητα να ελίσσεται παρασκηνιακά, απαραίτητο πολιτικό
προσόν. Ταυτόχρονα έμαθε από τον πατέρα του να εκφέρει στον
λόγο του την αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι αυτή. Και το προ-
χώρησε ακόμα παρακάτω. Δεν υπάρχει γύρω του καμία κλειστή
κάστα. Όποιος θέλει να βοηθήσει γίνεται εθελοντής του. Χωρίς
να περιμένει ανταλλάγματα, παρασκηνιακές συναντήσεις και ίν-
τριγκες. Ο Κυριάκος αργά το βράδυ, όταν θα τελειώνει τη δου-
λειά, θα είναι σίγουρα σπίτι με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
Βαρετό (για κάποιους), αλλά τόσο ασφαλές για τη χώρα. 

*Η κ. Σάπικα είναι δημοσιογράφος και πολιτεύτρια της ΝΔ

Όποιος θέλει να βοηθήσει τον
Κυριάκο γίνεται εθελοντής του

της Σύνθια 
Σάπικα*



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη
Πως σχολιάζετε την πρόσφατη διαγραφή του Λε-

ωνίδα Γρηγοράκου από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση Φώ-
φης Γεννηματά επειδή διατύπωσε δημόσια την
άποψή του;

Ουδέν σχόλιον!
Μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυο τάσεις. Αυτοί

που εισηγούνται στην κ. Γεννηματά τη συνεργασία
με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που δεν συζητούν ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο. Εσείς σε ποιο «στρατόπεδο» ανή-
κετε; 

Δεν ανήκω σε κανένα στρατόπεδο. Σας θυμίζω ότι
εκλέχθηκα με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης στο νομό Δράμας και υπηρετώ με όλες μου τις
δυνάμεις τον χώρο αυτό για την επίλυση των προβλημά-
των του τόπου. Είμαι αντίθετη στη συνεργασία με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όχι γιατί είμαι κατά των συναινέσεων, αλλά επειδή
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στις συναινέσεις.  Στην κυβέρνη-
ση η πολιτική σκέψη υποχωρεί άτακτα μπροστά στις ιδε-
οληψίες, οι κραυγές πάντοτε σκεπάζουν την σώφρονα
πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφέροντα στον 21ο αιώνα και
χρωστούμενα στη δεκαετία του 1940 και δεν φαίνεται να
μπορεί να ξεκολλήσει από τα στερεότυπά του. Σε μια επο-
χή που απαιτούνται στοχευμένες και έξυπνες παρεμβά-
σεις, καθημερινά αποθεώνεται η ασχετοσύνη και η προ-
χειρότητα. Θυμηθείτε μόνο πόσα είπα-ξείπα έχουμε ζή-
σει τον τελευταίο χρόνο, πόσα μέτρα πήρε και ξεπήρε,
πόσα πολλά λόγια ειπώθηκαν χωρίς ποτέ να μετουσιω-
θούν σε έργα. Θέλω κάποτε η χώρα αυτή να σηκώσει κε-
φάλι, να βγει από τα μνημόνια, να ανακαλύψει ξανά τη
χαρά της έντιμης δουλειάς και της προκοπής, να φτιάξει
ένα κράτος που θα σέβεται τους πολίτες αντί να τους απο-
μυζά και να τους αποστεώνει. Θέλω η πατρίδα μου ν’
αφήσει πίσω το παρελθόν των δεκαετιών της μεταπολί-
τευσης που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύει.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε το ΠΑ-
ΣΟΚ να είναι θετικό σε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης
με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν έχω ακούσει από τα χείλη του πρωθυπουργού και
άλλων στελεχών της κυβέρνησης κάποια πρόσκληση συ-
νεργασίας. Η κυβέρνηση μάλιστα επιμένει ότι το σημερι-
νό κυβερνητικό σχήμα είναι βιώσιμο και μακράς πνοής.
Θα πρόσθετα επίσης τις όχι και τόσο κολακευτικές εκτι-
μήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς το ερώτημα
δεν μας αφορά. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα παρασυρ-
θεί από τις σειρήνες της συγκυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αντιλαμβάνομαι ότι θα επιχειρηθεί να μοιραστούν καρέ-
κλες και εξουσία.  Αυτό όμως θα είναι και το τέλος του.

Εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν βουλευτές ή στελέχη
του ΠΑΣΟΚ που μετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη
θα κατευθυνθούν προς τη Νέα Δημοκρατία; Ο κ.
Γρηγοράκος πρόσφατα αντέδρασε με τη δήλωση της
κ. Γεννηματά πως «με τον Μητσοτάκη σας χωρίζει
άβυσσος» και διεγράφη. 

Μου φαίνεται εντελώς παρωχημένη η φοβική αντιμε-
τώπιση του πολιτικού αντιπάλου. Οι καιροί των μπλε και
πράσινων καφενείων αφορούν μια Ελλάδα της προηγού-

μενης εικοσαετίας. Ο κόσμος έχει προχωρήσει μπροστά.
Αν κάτι ανέδειξε η κρίση στη χώρα είναι η ανάγκη ανοι-
χτών διαύλων επικοινωνίας και έντιμου  πολιτικού δια-
λόγου μεταξύ διαφορετικών κομμάτων. Από την προσω-
πική μου εμπειρία  ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας
σοβαρός άνθρωπος, συνεπής πολιτικός με σαφήνεια πο-
λιτικού λόγου και θέσεις. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό
θέμα από τις βαθιές ιδεολογικές  διαφορές που χωρίζουν
τη Δημοκρατική Συμπαράταξη από τη Ν.Δ. Η ενότητα του
ΠΑΣΟΚ αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για  αποτελε-
σματική παρουσία του στο πολιτικό στερέωμα. Δεν έχου-

με  κανένα λόγο να αποφύγουμε μια ουσιαστική συζήτη-
ση τόσο για τις εξελίξεις στη ΝΔ όσο και  για τη στρατηγι-
κή μας στις νέες συνθήκες. Αλλοίμονο αν είχαμε μείνει
εκεί που δεξιοί και αριστεροί περπατούσαν σε άλλο πεζο-
δρόμιο μη τυχόν και τους βγει το όνομα.   

Εισήλθατε στη Βουλή το 2009 και ξανά το 2015.
Ποιες διαφορές εντοπίζετε σε ό,τι αφορά τα μέλη
που απαρτίζουν το κοινοβούλιο, τα νέα κόμματα,
τον πολιτικό λόγο που κατά γενική ομολογία είναι
φτωχός αλλά και την αμφίεση των βουλευτών;

Η αλήθεια είναι πως στην πρώτη μου θητεία σε μια
περίοδο εξαιρετικά δύσκολη πολιτικά, αυτά που έζησα εί-
χαν μικρή σχέση με την εικόνα του κοινοβουλίου που εί-
χα στο μυαλό μου. Στο βαθμό που η  Βουλή αποτελεί κα-
θρέφτη της κοινωνίας μας και η τελευταία στη μεταπολι-
τευτική περίοδο πρόταξε άλλες αξίες από αυτές της μόρ-
φωσης, της σκέψης και της καλλιέργειας, το επίπεδο των
εκπροσώπων ακολούθησε την ίδια πορεία. Η ένδεια του
πολιτικού λόγου είναι η φυσική συνέπεια. Συχνά μιλάμε
χωρίς να έχουμε προτάσεις, εμπλεκόμαστε σε καυγάδες
που στήνονται με απίθανες αφορμές, πολλές φορές νο-
μοθετούμε και ψηφίζουμε χωρίς να συνειδητοποιούμε
τις συνέπειες των αποφάσεών μας. Χρέος όλων των βου-
λευτών είναι στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε  να
ενδυναμώσουμε τον θεσμό του Κοινοβουλίου. Από την
άποψη αυτή θεωρώ απαραίτητη την αναβάθμιση της κοι-
νοβουλευτικής διαδικασίας πριν απ’ όλα με ευθύνη της
κυβέρνησης. Είναι ώρα να αφήσουμε πίσω μας πρακτι-
κές, συμπεριφορές και δήθεν νεωτερισμούς που δεν μας
τιμούν και να στρέψουμε την προσοχή μας στα μεγάλα
προβλήματα του τόπου. Εκεί θα κριθεί και η βουλευτική
μας επάρκεια και όχι στις γραβάτες και τα κοστούμια. 

Πρόσφατα Βουλγαρική εφημερίδα ευχαρίστησε
την ελληνική κυβέρνηση για τα capital controls,
γιατί έστειλαν 60.000 επιχειρηματίες στη γειτονική
χώρα. Στο νομό σας το πρόβλημα της μετανάστευ-
σης των επιχειρήσεων και της αύξησης των ποσο-
στών της ανεργίας είναι έντονο. Ποιες οι προτάσεις
που καταθέτετε στην κυβέρνηση για την αντιμετώπι-
σή του;

Η κατάσταση είναι επιεικώς τραγική. Η κυβέρνηση
αυτή έχει βαλθεί να καταστρέψει όποιον έμεινε να παρά-
γει κάτι στη χώρα. Οι κάθε είδους επιχειρήσεις και επαγ-
γελματίες, είναι σε δεινή θέση εξαιτίας των απίστευτων
ιδεοληψιών των κυβερνητικών στελεχών, που τους θεω-
ρούν εκ προοιμίου διεφθαρμένους, εκμεταλλευτές και
άλλα τέτοια. Έχουν μόνο ιδέες ― παλαιολιθικές ιδέες,
για την ακρίβεια. Δεν ξέρουν πώς λειτουργούν οι τράπε-
ζες, πώς λειτουργεί η οικονομία, τι είναι το πλαστικό χρή-
μα. Το μόνο που ξέρουν είναι να βάζουν φόρους και μετά
άλλους φόρους επί φόρων και να παράγουν με εξοργιστι-
κή αλαζονεία, μνημεία προχειρότητας τα οποία μετά γυ-
ρίζουν μπούμερανγκ και κλείνουν σπίτια. Όσο δεν σέβε-
ται τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, όσο παίζει με
τα νεύρα της αγοράς με τις κουτοπονηριές που κατεβά-
ζουν οι υπουργοί του, τα συγχαρητήρια από τη Βουλγαρία
θα πληθαίνουν. Και γι’ αυτό δεν πρέπει να χαιρόμαστε!

Συνέντευξη_Karfitsa
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Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της πολιτικής που ακολουθείται από την κυβέρνηση η
βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαρά Κεφαλίδου. Μιλώντας στην Karfitsa η βουλευτής
της Δράμας αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του αντιπροσωπεύουν τις δεκαετίες της μεταπο-
λίτευσης που πρέπει η χώρα να αφήσει πίσω. Παράλληλα στέλνει μηνύματα και στο εσωτερικό του ΠΑ-
ΣΟΚ. Η κ. Κεφαλίδου αφήνει αιχμές για τη δήλωση της κ. Γεννηματά με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, δηλώνει ξεκάθαρα την αντίθεσή της σε συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ λέγον-
τας πως κάτι τέτοιο θα σημάνει αυτόματα το τέλος του ΠΑΣΟΚ και ζητά να επιταχυνθούν οι ρυθμοί συγκρό-
τησης μιας σύγχρονης και ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς. 

Η βουλευτής 
Δράμας της 

Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης,

Χαρά Κεφαλίδου
μέσω της Karfitsa

στέλνει… 
μηνύματα! 

Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει
με τον ΣΥΡΙΖΑ, τέλειωσε!
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Του Άρη Κουτσιούκη

Όμως, όπως φαίνεται, το έργο έχει δρόμο μπροστά
του και οι προθεσμίες που θα πρέπει να προλάβουν οι
κατασκευαστές του είναι ασφυκτικές.

«Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Ιανουαρί-
ου στα τέσσερα εργοτάξια, “Αμαξοστάσιο Πυλαίας”,
“Νέα Ελβετία”, “Σταθμός Βούλγαρη” και “Πατρί-
κιος”, αναφέρει στην Karfitsa o πρόεδρος του σωματεί-
ου εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα του Μετρό
Θεσσαλονίκης, Σταύρος Στέτσικας, σημειώνοντας πως οι
εργαζόμενοι που απολύθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου από
τον κατασκευαστικό τομέα, άρχισαν ήδη να επαναπροσ-
λαμβάνονται από τον νέο εργολάβο που έχει αναλάβει
την κατασκευή του έργου, την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ». «Ήδη
μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί γύρω στα 36 άτο-
μα, είναι σε καθημερινή βάση οι προσλήψεις που
γίνονται. Αναλόγως με τα μέτωπα εργασιών που
ανοίγουν, γίνονται και οι ανάλογες προσλήψεις και
σιγά-σιγά όσο ανοίγουν τα εργοτάξια και ξεκινούν
οι εργασίες θα προσλαμβάνεται και ο υπόλοιπος
κόσμος που έχει απολυθεί από το έργο, αυτές τις
υποσχέσεις έχουμε μέχρι στιγμής και φαίνεται ότι
υλοποιούνται» δηλώνει ο κ. Στέτσικας.

Στο εργοτάξιο της Νέας Ελβετίας τα μηχανήματα
έχουν αρχίσει να δουλεύουν. Ογκώδη φορτηγά και γερα-
νοί μπαινοβγαίνουν στον χώρο, συνεχίζοντας τις εργα-
σίες. Παρόμοια κινητικότητα και στο Αμαξοστάσιο της
Πυλαίας, στο Σταθμό «Βούλγαρη» και στον «Πατρίκιο»,
στη συμβολή των οδών Μαρτίου με Δελφών.
«Αδύνατο να πετύχουμε τον στόχο 
του 2017 αν…»

Από την πλευρά του, πάντως ο αρχαιολόγος και γραμ-
ματέας του σωματείου εργαζομένων Μετρό Θεσσαλονί-
κης, Δημήτρης Παππάς, μιλώντας στην Karfitsa εμφανί-
ζεται προβληματισμένος, καθώς, όπως λέει, εκείνοι δεν
έχουν καμία ενημέρωση. «Ως σωματείο εργαζομένων

δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από κανέναν
φορέα του έργου, είτε αυτός είναι η Αττικό Μετρό,
είτε είναι η Κοινοπραξία, είτε ακόμα-ακόμα και ο
υπεργολάβος, όπου όμως ταυτόχρονα έχει και την
συμμετοχή στο επίπεδο των αποφάσεων της βασι-
κής Κοινοπραξίας. Οι εργασίες που έχουν ξεκινήσει
είναι σαφώς εργασίες που είναι απαραίτητες μεν,
αλλά αν δεν ανοίξουν και τα εργοτάξια στο κέντρο
της πόλης άμεσα, σύντομα, με πλήρες προσωπικό
και ταυτόχρονα σεβασμό στους όρους αμοιβής και
εργασίας, είναι αδύνατο να επιτύχουμε τον στόχο
του Μαρτίου του 2017, ως προς την ολοκλήρωση
των έργων πολιτικού μηχανικού» σημειώνει ο κ.
Παππάς, προσθέτοντας πως αν δεν πετύχουμε αυτόν τον
στόχο, το έργο απεντάσσεται. «Ήταν ξεκάθαρη και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο ίδιος ο κ. Σπίρτζης
στις δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη» τονίζει στην
Karfitsa.
«Θα έπρεπε να δουλεύουν 
2.000 εργαζόμενοι»

Πάντως, τα εργοτάξια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
δεν έχουν αποκτήσει ακόμη «ζωή», αν και τις τελευταίες
μέρες άρχισε να παρατηρείται μία κινητικότητα, γιατί τον
τελευταίο χρόνο οι εργασίες είχαν σταματήσει και οι χώ-
ροι εργασίας θύμιζαν έργο-φάντασμα. Η Karfitsa βρέθη-
κε στα εργοτάξια της Αγίας Σοφίας, στο Σιντριβάνι και
στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στις τρεις περιπτώσεις δεν
διαπιστώσαμε την πραγματοποίηση κάποιων εργασιών,
παρά μόνο ίσως προετοιμασία.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όμως, θα πρέπει
άμεσα να στελεχωθούν τα εργοτάξια γιατί ο χρόνος πιέζει
ασφυκτικά. «Αυτό το έργο κανονικά θα έπρεπε να
δουλεύει στην κατασκευή του με τουλάχιστον 2.000
εργαζόμενους. Ειδικά τώρα, με τα χρονοδιαγράμ-
ματα που είναι τόσο πολύ πιεσμένα για να παραδο-
θεί το έργο το πρώτο εξάμηνο του 2020, θα πρέπει

Έπιασαν δουλειά και πάλι εργαζόμενοι στα έργα κατασκευής της βασικής γραμμής του Μετρό
Θεσσαλονίκης, καθώς σε τέσσερα εργοτάξια έχουν ξεκινήσει και πάλι οι εργασίες, ενώ στα-
διακά επαναπροσλαμβάνονται εργαζόμενοι που είχαν απολυθεί, στο πλαίσιο της επανέναρ-
ξης των έργων μετά τη συμφωνία της κοινοπραξίας με την κυβέρνηση. 

Τα ασφυκτικά
χρονοδια-
γράμματα 

και οι 
αρχαιολόγοι

Άνοιξαν εργοτάξια, επαναπροσλήφθηκαν
εργαζόμενοι, αλλά…
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αυτός ο αριθμός να γίνει πραγματικότητα, για να
μπορέσουμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε το έργο
στον χρόνο που θέλουμε» μας λέει ο κ. Στέτσικάς και
συμπληρώνει πως «πολύ σύντομα θέλω να πιστεύω
πως θα έχουμε και τις εξελίξεις με τους υπόλοιπους
σταθμούς, για να ξεκινήσουν οι εργασίες και στο κέν-
τρο της πόλης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι μέχρι αρ-
χές Φεβρουαρίου θα έχει λυθεί το ζήτημα και το αρ-
χαιολογικό. Θεωρούμε ότι αν λυθεί αυτό, μιλάω για
τη σύμβαση τα 25 εκατ. που είναι να υπογραφεί από
την κοινοπραξία, διαφορετικά το ανώτερο που θα
φτάσουμε θα είναι μέχρι τέλη Απριλίου και για τα
υπόλοιπα εργοτάξια» αναφέρει στην Karfitsa. 
«Συναρμολογούνται οι μετροπόντικες»

Όσο για τη μορφή των εργασιών; Ήδη, όπως ανακοί-
νωσε προ ημερών η Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης, η
ανάδοχος κοινοπραξία αρχίζει τις εργασίες κατασκευής
του Σταθμού “Βούλγαρη”, αρχικά με παρακάμψεις των δι-
κτύων κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ, ύδρευσης και
αποχέτευσης), στις οδούς Παπαδάκη, Βούλγαρη, Μαρίνου
Σιγάλα, Σωτηριάδη, Υψηλάντου, Ιωάννου Πολέμη και
Δελφών, καθώς αυτά επηρεάζουν την κατασκευή του Σταθ-
μού και των εισόδων/εξόδων του Μετρό γενικότερα. Μό-
λις ολοκληρωθούν οι εργασίες παρακάμψεων των δικτύων
που απαιτούνται για το έργο, θα ξεκινήσει η κυρίως κατα-
σκευή του Σταθμού, ο οποίος θα κατασκευαστεί με τη μέθο-
δο της «επικάλυψης και εκσκαφής υπογείως» (cover &
cut), προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αναπόφευκτη
όχληση στη λειτουργία της πόλης και να περιοριστεί στο
ελάχιστο δυνατό η έκταση της εργοταξιακής κατάληψης.
«Ξεκινάμε διαφραγματικούς τοίχους στο σταθμό Πα-
τρικίου και συνεχίζουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
σε 2-3 μήνες τα πράγματα θα έχουν πάρει το δρόμο

τους γενικότερα και θα επιστρέψουν όλοι οι εργαζό-
μενοι που έχουν απολυθεί και πολλοί περισσότεροι,
για να φτάσουμε τον αριθμό που θέλουμε. Στους
2.000 συμπεριλαμβάνονται και οι αρχαιολόγοι, ενώ
αρχές Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν να συναρμολο-
γούνται στο σταθμό Νέα Ελβετία οι μετροπόντικες και
να ξεκινήσουν να τρυπήσουν το 1,7 χλμ. που έχει
απομείνει και φαίνεται πως τα πράγματα πήραν τον
δρόμο τους και αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός για
την πόλη» καταλήγει ο κ. Στέτσικας.

«Επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν 
οι εργαζόμενοι»

Πάντως, ο κ. Παππάς δεν εμφανίζεται το ίδιο αι-
σιόδοξος, αφού όπως λέει, δεν έχουν κανένα σχετικό
ενθαρρυντικό μήνυμα. «Αντίθετα, οι δηλώσεις
άγνοιας των στελεχών της Κοινοπραξίας ως προς
το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με τη συμπληρω-
ματική σύμβαση δεν προδιαθέτουν αισιοδοξία.
Περιμένουμε στις 15 Ιανουαρίου, όπου είχε δε-
σμευτεί η Αττικό Μετρό ότι θα καλέσει την Κοινο-
πραξία να υπογράψει τη δεύτερη συμπληρωματι-
κή σύμβαση, προκειμένου να δούμε τι μέλλει γε-
νέσθαι στο αρχαιολογικό κομμάτι» δηλώνει στην
Karfitsa και τονίζει πως είναι επιτακτική ανάγκη της
άμεσης επιστροφής στις θέσεις εργασίας όλων όσοι
απομακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια από το αρχαι-
ολογικό τμήμα. «Θα πρέπει να στελεχωθεί με του-
λάχιστον 300-400 άτομα, όπως ήταν στην ακμή
του, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ολοκλη-
ρώσουμε τις ανασκαφές εντός χρονικού πλαισίου
που να επιτρέπει την επίτευξη και των στόχων»
αναφέρει ο κ. Παππάς. 



του Βαγγέλη Στολάκη 
Όπως αναφέρουν στην Karfitsa στελέχη που

το περασμένο διάστημα βρέθηκαν κοντά στον ση-
μερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας: «Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα αξιολογήσει τους αν-
θρώπους με κριτήριο τις ικανότητές τους και
όχι την… επετηρίδα στο Μητσοτακέικο. Δεν
κάνει deals ο Κυριάκος». Γι’ αυτό άλλωστε οι
ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας θα προχωρήσει σε αλλαγές κεντρικά,
όπως είναι η αντικατάσταση των άμεσων συνερ-
γατών του και ενδεχομένως των γραφείων της
Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία, αφού ολο-
κληρώσει το πρόγραμμα των 111 ημερών για το
οποίο έχει δεσμευτεί προεκλογικά θα κάνει αλλα-
γές στην περιφέρεια. 

Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης οι θέσεις για τις
οποίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, αφού τα πρό-
σωπα που θα τις αναλάβουν διορίζονται απευθεί-
ας από τον Πρόεδρο του κόμματος και δεν εκλέ-
γονται, είναι του Προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής Νομού Θεσσαλονίκης, του Διευθυντή της
Διοικούσας, της γραμματείας οργανωτικού αλλά
και του εκπροσώπου τύπου της κομματικής οργά-
νωσης Θεσσαλονίκης. 

Το δεδομένο είναι ένα: οι άνθρωποι που σή-
μερα βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις αναμένε-
ται να αλλάξουν και να τοποθετηθούν άτομα της
απόλυτης εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Το βασικό ερώτημα είναι πότε θα γίνουν οι
αλλαγές αυτές. Στενοί συνεργάτες του νέου προ-
έδρου της ΝΔ εκτιμούν πως οι όποιες αντικατα-
στάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το
έκτακτο συνέδριο κόμματος, στο οποίο είναι απο-
φασισμένος να προχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης. 
Χήρες και ορφανές θέσεις

Εκτιμάται πως θα αντικατασταθεί ο σημερινός
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Μηνάς Σα-
μαντζίδης ο οποίος στον πρώτο γύρο των εκλο-
γών στήριξε… παρασκηνιακά την υποψηφιότητα
του Απόστολου Τζιτζικώστα, ενώ στις εκλογές της
10ης Ιανουαρίου τάχθηκε ανοικτά στο «στρατό-
πεδο» Μεϊμαράκη. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να
συμβεί και με τον Διευθυντή της Διοικούσας Επι-
τροπής Φίλιππο Ζαφειρίου που ήταν σταθερά
υπέρ της υποψηφιότητας του πρώην προέδρου
της Βουλής. Η θέση μάλιστα του κ. Ζαφειρίου εί-
ναι ίσως η μοναδική θέση που είναι ταυτόχρονα
πολιτική και… έμμισθη με αποτέλεσμα το ενδια-
φέρον και οι… επίδοξοι μνηστήρες της να αυξά-
νονται. 

Όπως αναφέρει στην Karfitsa στέλεχος της
εκστρατείας του κ. Μητσοτάκη στην Βόρεια Ελλά-
δα «δεν έχει γίνει καμία απολύτως συζήτηση, ού-
τε έχει υποσχεθεί πράγματα και θέσεις σε συγκε-
κριμένους ανθρώπους. Γι’ αυτό μην ξαφνιαστείτε
εάν κανείς από όλους όσους ακούγονται δεν το-
ποθετηθεί πουθενά» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Οι καλά γνωρίζοντες πάντως, εκτιμούν ότι
στη νέα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτά-

κη είναι σίγουρο πως στελέχη μετρημένα στα δά-
χτυλα του ενός χεριού θα έχουν λόγο. 
Οι…μνηστήρες

Για παράδειγμα η Βίκυ Νάκου, αναμένεται να
αξιοποιηθεί. Η κ. Νάκου εδώ και χρόνια αποτε-
λεί την κολώνα του Μητσοτακέικου στην πόλη.
Υπήρξε υποψήφια βουλευτής με τη Δημοκρατική
Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη, την οποία
και ακολούθησε όταν επέστρεψε στη Νέα Δημο-
κρατία γνωρίζοντας καλά ότι η θέση που θα λάμ-
βανε στις λίστες των εκλογών του Ιουνίου 2012
δεν είναι εκλόγιμη. Η πρώην αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονί-
κης από την στιγμή της ανακοίνωσης της υποψη-
φιότητας Μητσοτάκη «όργωσε» κυριολεκτικά την
πρώτη και τη δεύτερη περιφέρεια του νομού. Εάν
δεν αναλάβει χαρτοφυλάκιο κάποιας γραμματεί-
ας, όπως ακούγεται στους διαδρόμους της Μη-
τροπολίτου Ιωσήφ, σίγουρα θα στελεχώσει το
ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη
περιφέρεια του νομού. Εάν μάλιστα ο νέος πρό-
εδρος προχωρήσεις στις βαθιές αλλαγές στο κόμ-
μα που υποσχέθηκε και στην κατάρτιση των ψη-
φοδελτίων λάβει υπόψη του τα… ένσημα που έχει
κολλήσει ένας υποψήφιος τότε μην απορήσετε
εάν την δείτε ψηλά στις θέσεις της εκλογικής λί-
στας, αφήνοντας πίσω μάλιστα και σημερινούς
βουλευτές που επέλεξαν το «στρατόπεδο» Μεϊμα-
ράκη. 

Προς αξιοποίηση οδεύουν και η Βίκυ Ευταξά
και ο Δημήτρης Μπακατσέλος. Η πρώτη διετέλε-
σε στο παρελθόν Γενική Γραμματέας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
με αποτέλεσμα η συνεισφορά της στην οργάνωση
του προεκλογικού αγώνα στην Ήπειρο να απο-
δειχτεί σημαντική για τον Μητσοτάκη. Η κ. Μετα-
ξά είναι αρχιτέκτων μηχανικός και στο παρελθόν
υπήρξε υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι θα αξιοποιηθεί από
τον νέο πρόεδρο της Συγγρού σε θέση κομματική,
ενδεχομένως και σε αυτή της εκπροσώπου τύπου
για ζητήματα Βόρειας Ελλάδας. 
Οι επόμενοι… κομματικοί

«Ο Δημήτρης Μπακατσέλος είναι εξαιρε-
τική επιλογή για τη θέση του προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης» ανέφερε χαρακτηριστικά «γαλάζιος» παρά-
γοντας. Η αλήθεια είναι πως το όνομα του πρό-
εδρου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης «παίζει» και μάλιστα έντονα στην
ομάδα Μητσοτάκη. Δυνατά «παίζει» και το όνομα
του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρι
Μπίλλια ο οποίος στήριξε τον κ. Μητσοτάκη στον
δεύτερο γύρο. Ο κ. Μπίλλιας αν και την πρώτη
Κυριακή «έτρεξε» για τον Απόστολο Τζιτζικώστα
διατηρεί διαχρονικούς δεσμούς με την οικογέ-
νεια Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
υπήρξε συντονιστής της Δημοκρατικής Συμμα-
χίας, του κόμματος που ίδρυσε η Ντόρα Μπακο-
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Ποιοι είναι νέοι «γαλάζιοι»
Θεσσαλονικάρχες; 

Πριν καλά καλά στεγνώσει το… μελάνι των αποτελεσμάτων των εσωκομματικών
εκλογών της Νέας Δημοκρατίας και πριν ξεκινήσει να προχωρά στις αλλαγές που
εδώ και 3,5 μήνες υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρχισε η… σεναριολο-
γία για το ποιοι «άνθρωποι του προέδρου» θα στελεχώσουν τον κομματικό μη-
χανισμό στη Θεσσαλονίκη αλλά και ποιοι υποστηρικτές του «κερδίζουν» έδαφος
σε ό,τι αφορά τις λίστες της πρώτης και δεύτερης περιφέρειας του νομού σε περί-
πτωση προκήρυξης εθνικών εκλογών.
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γιάννη, στη Θεσσαλονίκη.  
Σημειώνεται ότι οι Μπακατσέλος, Ευταξά και Νάκου

υπήρξαν οι άνθρωποι που εντάχθηκαν εξαρχής από την
πόλη στο «στρατόπεδο» Μητσοτάκη. 

Προς αξιοποίηση οδεύει και ο υπεύθυνος οργανωτι-
κού της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Μητσοτάκη στη
Βόρεια Ελλάδα, Νίκος Φωτίου. Ο κ. Φωτίου, επιχειρημα-
τίας στο επάγγελμα αναμένεται να λάβει μια θέση πιο…
οργανωτική και λιγότερο πολιτική, όπως μας λένε «γαλά-
ζια» στελέχη. 
Βρέθηκε ο… «γαλάζιος» αντι-Μπουτάρης;

Τρία ακόμα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης που σε αυτή
την κούρσα διαδοχής δήλωναν «Μητσοτακικοί» μπαί-
νουν στο κάδρο της επόμενης ημέρας σε τοπικό επίπεδο.
Ο λόγος για τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του
Σταύρου Καλαφάτη, Σωκράτη Δημητριάδη, τη δημοσιο-
γράφο Σύνθια Σάπικα και τον πρώην αντιδήμαρχο Κων-
σταντίνο Ζέρβα. Ο πρώτος παρά την απόφαση του επικε-
φαλής της παράταξης στην οποία ανήκει να βρεθεί στο
πλευρό του Βαγγέλη Μεϊμαράκη δεν δίστασε να εκφρά-
σει ανοικτά και δημόσια την διαφοροποίησή του, κάτι
που εκτιμήθηκε από την ομάδα Μητσοτάκη. Η δεύτερη

υπήρξε υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου και η συνεισφορά της στην εσωκομματική δια-
δικασία εκτιμάται πως της εξασφαλίζει μια θέση στις «γα-
λάζιες» λίστες όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές. Σε ό,τι
αφορά τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ίσως ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ίσως βρήκε τον… άνθρωπό του, αφού δεν είναι λί-
γοι εκείνοι που εκτιμούν πως ο κ. Ζέρβας με τον Μητσο-
τάκη αρχηγό της ΝΔ θα μπορούσε να ηγηθεί στις εκλογές
του 2019 της «γαλάζιας» αυτοδιοικητικής παράταξης του
δήμου Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι και ο Σταύρος Κα-
λαφάτης και ο Κώστας Γκιουλέκας έχασαν από τον Γιάν-
νη Μπουτάρη. 

Χρήσιμοι για την επόμενη ημέρα της τοπικής Νέας
Δημοκρατίας αναμένεται να φανούν στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και ο πρώην πρόεδρος της Διοικούσας Επιτρο-
πής του νομού, Δημήτρης Τσάμης αλλά και ο πρώην
Γραμματέας του υπουργείου Άμυνας, Αντώνης Οικονό-
μου που μέχρι στιγμής αξιολογούνται θετικά από τους
επιτελείς του νέου αρχηγού. 

Στη Β’ Θεσσαλονίκης ακούγεται πως θα αξιοποι-
ηθούν οι κκ. Γιάννης Κωνσταντινίδης και Χρήστος Μαν-
ταρτζίδης. 

Οι… 
θέσεις και οι
μνηστήρες 

τους! 
Βίκυ ΝάκουΒίκυ Ευταξά

Δημήτρης Μπακατσέλος Κωνσταντίνος Ζέρβας

Σύνθια Σάπικα Σωκράτης Δημητριάδης



Karfitsa_#westside stories

18 | 16 Ιανουαρίου 2016

Για πολλούς είναι η πλευρά της πόλης που…
«φοβάσαι να περπατήσεις το βράδυ», ενώ
δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι
αυτό είναι ένα στερεότυπο που είχε δημιουρ-
γηθεί πριν από αρκετά χρόνια και διαιωνίζε-
ται, αν και έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα.
Ο λόγος για τη δυτική Θεσσαλονίκη, που για
πολλά χρόνια είχε την «ρετσινιά», όπως ανα-
φέρει η λαϊκή ρήση, της περιοχής με τους πιο
ανεβασμένους δείκτες εγκληματικότητας. 

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 

Οι εποχές βέβαια έχουν αλλάξει και πολλοί ήταν οι
Θεσσαλονικείς που στις περασμένες δύο δεκαετίες επέ-
λεξαν ως τόπο διαμονής τους δήμους της δυτικής πλευ-
ράς. Το ερωτηματικό όμως για το εάν οι δυτικές συνοι-
κίες της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να έχουν υψηλή
εγκληματικότητα παραμένει. «Η κατάσταση με την εγ-
κληματικότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εάν η
πολιτεία είναι ανίκανη να κάνει το οτιδήποτε για να
αντιμετωπίσει περιστατικά εγκληματικότητας, τότε
εμείς ως δήμοι τι μπορούμε να κάνουμε; Ό,τι μπο-
ρούσαμε να πράξουμε από την πλευρά μας το έχου-
με κάνει, όπως για παράδειγμα ο επαρκής φωτι-
σμός όλων των δρόμων του δήμου μας τουλάχι-
στον». Με αυτό τον τρόπο ο δήμαρχος Νεάπολης Συ-
κεών, Σίμος Δανιηλίδης εξηγεί στην Karfitsa την κατά-
σταση που επικρατεί σε έναν από τους πιο πυκνοκατοικη-
μένους δήμους στα δυτικά της πόλης. Ο ίδιος έγινε θεα-
τής την πρώτη μέρα του 2016 ενός βανδαλισμού δημοτι-

κού αυτοκινήτου, αφού άγνωστοι το έκαψαν ολοσχερώς.
Ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών έχει πραγματοποιήσει
πολλές φορές παρεμβάσεις προς την πολιτεία, επισημαί-
νοντας την ανεπάρκεια της αστυνόμευσης στην περιοχή.
Ποσότητα και… ποιότητα

Οι στατιστικές εγκληματικότητας που κρατούν οι
αστυνομικές αρχές μαρτυρούν ότι πλέον η εγκληματικό-
τητα δεν κοιτά περιοχές. Σύμφωνα με τον διευθυντή
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ταξίαρχο, Νίκο Ζησιμόπουλο,
«η εγκληματικότητα στατιστικά στη Θεσσαλονίκη
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Δεν μπορούμε να πούμε
ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις για τη δυτική Θεσσα-
λονίκη σε σχέση για παράδειγμα με την ανατολική ή
το κέντρο της πόλης. Εάν τώρα μιλάμε για μια δια-
φορά της τάξης του 2% με 3% δεν μπορούμε να
πούμε ότι περιοχές στα δυτικά έχουν μεγαλύτερη
εγκληματικότητα από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη».

Για την αστυνομία άλλωστε, το κάθε έγκλημα είτε μι-
κρό, είτε μεγάλο είναι μία περίπτωση που πρέπει να
ερευνηθεί ξεχωριστά. «Υπάρχουν μεμονωμένα περι-
στατικά όπως αυτό που συνέβη στις Συκιές με τον
εμπρησμό του αυτοκινήτου, αλλά κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε έξαρση εγκληματικό-
τητας στη δυτική Θεσσαλονίκη», επισημαίνει ο κ. Ζη-
σιμόπουλος.

Βέβαια, είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος από
τους αριθμούς ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι πιο
επικίνδυνη με βάση τους δείκτες εγκληματικότητας. «Δυ-
στυχώς τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η αστυ-
νομία για την εγκληματικότητα έχουν περισσότερο
ποσοτικό χαρακτήρα και όχι ποιοτικό. Για παρά-
δειγμα στα δυτικά της πόλης βρίσκονται καταυλι-

σμοί των Ρομά όπου μεταξύ τους παρατηρείται έντο-
νη παραβατικότητα όπως είναι γνωστό. Είναι λογι-
κό εφόσον διαμένουν στη δυτική πλευρά της πόλης
να έχουν ως πεδίο δράσης σημεία στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη», εξηγεί ο επικεφαλής της Ασφάλειας Θεσσα-
λονίκης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, σε αυτές τις
περιπτώσεις γίνεται λόγος  για μικροεγκληματικότητα και
όχι για οργανωμένο έγκλημα. «Εκεί είναι που έρχεται ο
συντελεστής των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός
εγκλήματος. Έχουν εξαρθρωθεί κατά καιρούς από
την υπηρεσία μας εγκληματικές οργανώσεις μα-
κράν πιο επικίνδυνες από τους μικροεγκληματίες,
οι οποίες είχαν πεδίο δράσης σε ολόκληρη την πό-
λη ή και στην ανατολική Θεσσαλονίκη», τονίζει ο κ.
Ζησιμόπουλος.  
Ίδια παντού

Η εγκληματικότητα με την έννοια της παραβατικότη-
τας είναι η ίδια σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη «και σε
ολόκληρη την κοινωνία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχο Αμπελοκήπων
Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου. «Η αστυνομία δεν
μπορεί με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει
να ανταποκριθεί στην ανάγκη και απαίτηση των πο-
λιτών για καλύτερη αστυνόμευση ώστε να εμπεδω-
θεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Ενδεικτικά αρπαγές
τσαντών, κλοπές σε διαφόρους χώρου, λεωφορεία,
αγορά, διαρρήξεις  και κλοπές σε σπίτια και αυτοκί-
νητα “καλά κρατούν”», λέει χαρακτηριστικά ο δήμαρ-
χος της δυτικής Θεσσαλονίκης θέλοντας να εξηγήσει την
παρούσα κατάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Κυρίζογλου, αν
και οι δείκτες εγκληματικότητας είναι παντού οι ίδιοι

«Έγκλημα» στα δυτικά της Θεσσαλονίκης

«Αρπαγές 
τσαντών, κλοπές σε
λεωφορεία, αγορά,

διαρρήξεις και κλοπές
σε σπίτια και αυτοκί-

νητα ‘‘καλά κρα-
τούν’’…»
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στην πόλη, στις περιοχές της δυτικής Θεσσα-
λονίκης οι αστυνομικές υπηρεσίες είναι υπο-
στελεχωμένες, σε σχέση με τις αντίστοιχες
αστυνομικές υπηρεσίες της υπόλοιπης πόλης.
«Το ίδιο φυσικά ισχύει και με τα μέσα τα
οποία διατίθενται. Ούτε με το προτεινόμε-
νο καινούργιο σχέδιο πρόκειται να αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα αν δεν γίνουν
προσλήψεις και δεν γίνει προμήθεια πε-
ρισσότερων νέων οχημάτων», επισημαίνει
ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης.
«Δεν έχει σχέση η αστυνόμευση»

Για τον δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου, Πέ-
τρο Σούλα η εγκληματικότητα δεν σχετίζεται
με την αστυνόμευση. «Είναι κάτι το οποίο
έβλεπα παλαιότερα στον Εύοσμο και τώρα
που ο δήμος έχει συμπεριλάβει Εύοσμο
και Κορδελιό μαζί. Παλαιότερα που η
αστυνόμευση ήταν μεγαλύτερη, υπήρχαν
πάλι φαινόμενα  εγκληματικότητας και
πάντα θα υπάρχουν, όσο καλύτερη αστυ-
νόμευση και αν υπάρχει», σημειώνει ο δή-
μαρχος Κορδελιού Ευόσμου. 
«Αποδεκατισμένα τμήματα»

Το ζήτημα της εγκληματικότητας στη δυτι-
κή Θεσσαλονίκη ανακίνησε ο δήμαρχος Νεά-
πολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης μετά τον εμ-
πρησμό του δημοτικού οχήματος ανήμερα την
Πρωτοχρονιά. «Δυστυχώς οι φωνές αγω-
νίας δεν εισακούγονται και το πρόβλημα
της ελλιπούς έως και ανύπαρκτης αστυνό-
μευσης συνεχίζει να υφίσταται σε επικίν-
δυνα επίπεδα. Με ευχές και ατέρμονες συ-
ζητήσεις περί ανασχεδιασμών και ανα-
διατάξεων στην ΕΛ.ΑΣ. δεν δίνονται λύ-
σεις. Ας ελπίσουμε κάτι να αλλάξει γρήγο-
ρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση
του δήμου που φιλοξενούσε τη δήλωση του
δημάρχου.

Ο κ. Δανιηλίδης κάνει λόγο για «αποδε-
κατισμένα αστυνομικά τμήματα της πε-
ριοχής», με «ελάχιστο εναπομείναν προ-
σωπικό», που «μετά βίας καταφέρνουν να
ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υπο-
χρεώσεις φύλαξης, εσωτερικής λειτουρ-
γίας και διεκπεραίωσης της καθημερινής
γραφειοκρατίας». 

«Ως κραυγή αγωνίας, για μια ακόμη
φορά απαιτούμε επιτέλους να προχωρή-
σει η αναδιοργάνωση των Α.Τ., να επι-
στρέψουν στα τμήματα όλοι οι αποσπα-
σμένοι σε διάφορες υπηρεσίες αστυνομι-
κοί, να σταματήσουν να απασχολούνται
αστυνομικοί σε αλλότρια καθήκοντα, να
υπάρξει νέα επιπλέον στελέχωση των πε-
ριφερειακών ενοποιημένων Α.Τ., να
ιδρυθούν τμήματα δίωξης Ναρκωτικών
και Τροχαίας σε κάθε τμήμα ‘‘Καλλικρατι-
κού’’ δήμου. Οι πολίτες, ο λαός, η κοινω-
νία και η νεολαία δικαιούνται έστω το
ελάχιστο, δηλαδή το αίσθημα ασφάλειας
το οποίο υποχρεούται να εξασφαλίζει η
Πολιτεία βάση της συνταγματικής πρό-
βλεψης», καταλήγει η δήλωση του δημάρχου
Νεάπολης Συκεών.
«Πλήγμα οι βανδαλισμοί»

«Και εγώ ο ίδιος έχω πέσει θύμα διάρ-
ρηξης, μου είχαν ανοίξει το σπίτι τη Μεγά-
λη Πέμπτη». Με αυτή τη φράση ο δήμαρχος
Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης εξηγεί
ότι η κατάσταση της μικροεγκληματικότητας
συνεχίζεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη,
αφού η οικονομική κρίση έχει αυξήσει μοι-
ραία και τους δείκτες της παραβατικότητας.
Όμως, ο κ. Δεμουρτζίδης θεωρεί ότι μεγαλύτε-
ρο πλήγμα όσον αφορά τη μικροεγκληματικό-

τητα είναι οι βανδαλισμοί δημόσιων χώρων.
«Πρόσφατα, είχαμε κατασκευάσει με ερ-
γολαβία μία παιδική χαρά και είχαμε βά-
λει το ειδικό δάπεδο που μπαίνει πλέον
για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί των
παιδιών. Είτε το πιστεύετε είτε όχι άγνω-
στοι έριξαν βενζίνη και έκαψαν όλη την
παιδική χαρά. Εγκληματικότητα τέτοιου
τύπου, δηλαδή παραβατικότητα  υπάρχει
σε μεγάλο βαθμό στο δήμο μας τουλάχι-
στον», εξηγεί ο κ. Δεμουρτζίδης. 

Η αναδιάρθρωση των αστυνομικών τμη-
μάτων μοιραία επηρεάζει και τον δήμο Παύ-
λου Μελά. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγο-
νός ότι το καταργούμενο αστυνομικό τμήμα
της Σταυρούπολη συγχωνεύεται με το αντί-
στοιχο της Πολίχνης, το οποίο στεγάζεται σε
δημοτικό κτήριο. «Δεν ξέρω κατά πόσο στο
δήμο η μεταφορά όλων των αστυνομικών
τμημάτων στην Πολίχνη και η κατάργηση
της Σταυρούπολης μπορεί να βοηθήσει»,
εξηγεί ο δήμαρχος Παύλου Μελά.

Σε μια περίοδο που η έκταση της οικονομικής κρίσης εντείνει τα φαι-
νόμενα ασφυξίας των τοπικών κοινωνιών, υποβιβάζοντας την ποιότη-
τα ζωής και μεγιστοποιώντας τις παθογένειες του παρελθόντος  που
οδήγησαν τη Δυτική Θεσσαλονίκη στην υποβάθμιση και στην περιθω-
ριοποίηση, περισσότερο από ποτέ άλλοτε οι  κοινωνικές και οικονομι-
κές ανισότητες μεταξύ της ανατολικής και δυτικής πλευράς της πόλης,
δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνει μια ιδιαίτερα
σκληρή πραγματικότητα για τους 400.000 κατοίκους της δυτικής Θεσ-
σαλονίκης.

Η ραγδαία επιδείνωση της φτώχειας, αποτέλεσμα της απώλειας εκα-
τοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, κατέχοντας το αρ-
νητικό ρεκόρ στους δείκτες της ανεργίας. Η κοινωνική απομόνωση, η
περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι πλέον φαινό-
μενα καθημερινής πρακτικής για ένα μεγάλο μέρος του τοπικού πλη-
θυσμού που  βιώνει το πιο σκληρό πρόσωπο της οικονομικής κρίσης
αλλά και της κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους. 

Παράλληλα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, το οποίο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες πλη-
γές για τη δυτική πλευρά της πόλης. Η ρυπογόνος  βιομηχανική δρα-
στηριότητα έχει μετατρέψει τη δυτική Θεσσαλονίκη σε “θάλαμο αε-
ρίων”, όπου οι συνθήκες που επικρατούν είναι επιβαρυντικές για τη
δημοσία υγεία. Έτσι φαινόμενα - όπως αυτό της έντονης οσμής - είναι
πλέον καθημερινά, προκαλώντας δυσφορία καθώς και αναπνευστικά
προβλήματα στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η διαφαινόμενη
αδυναμία εκ μέρους των κρατικών μηχανισμών για τη δραστική αντι-
μετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος και τη λήψη άμεσων μέ-
τρων προστασίας του περιβάλλοντος, καταδεικνύει περίτρανα την άνι-
ση  μεταχείριση που επιφυλάσσει διαχρονικά το ελληνικό κράτος, κα-
ταδικάζοντας τους πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης στην υποβάθμι-
ση.

Τη ζοφερή αυτή πραγματικότητα επιδεινώνει το ανεπαρκές δίκτυο
υποδομών, με τις δραματικές ελλείψεις στη σχολική στέγη, στα δίκτυα
συγκοινωνίας, στο κυκλοφοριακό, στις δομές για την υγεία, τον αθλη-
τισμό και τον πολιτισμό να συντελούν στην περαιτέρω υποβάθμιση
της ποιότητας ζωής, στερώντας από τους κατοίκους των δυτικών συ-
νοικιών ακόμη και τα αυτονόητα.

Η ανάγκη να αρθούν οι αδικίες και να δρομολογηθούν όλες εκείνες
οι παρεμβάσεις προκειμένου η δυτική Θεσσαλονίκη να σταματήσει να
αποτελεί εστία υποβάθμισης, είναι επιτακτική. Οι κάτοικοι της περιο-
χής δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και οφείλει το κράτος να
τους αντιμετωπίζει ισότιμα, υλοποιώντας άμεσα το αναπτυξιακό σχέ-
διο για το οποίο, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικοί φορείς  έχουν κατα-
θέσει ολοκληρωμένες προτάσεις.

Δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης συνιστά, μεταξύ άλλων, η απόδοση
και αξιοποίηση των Στρατοπέδων, καθώς αποτελούν τους μοναδικούς
ελεύθερους χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν δράσεις υπέρ των
τοπικών κοινωνιών, με τη δημιουργία χώρων αναψυχής, άθλησης,
πολιτισμού, θεματικών πάρκων, στάθμευσης, κ.ά. 

Παράλληλα η περιοχή, όντας το σημαντικότερο τμήμα της βιομηχα-
νικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, μπορεί να αποτελέσει κινητή-
ριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και να καταστεί κέντρο ενίσχυσης
και εφαρμογής της Καινοτομίας, συμβάλλοντας στην τόνωση της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας και κατ' επέκταση της οικονομίας.

Με την πεποίθηση πως  η Δυτική Θεσσαλονίκη μπορεί να κατακτήσει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της ανήκει, οφείλουμε όλοι να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που μέχρι τώρα
έχουν εγκλωβίσει την περιοχή στη στασιμότητα και την περιθωριοποί-
ηση. 

Λύσεις υπάρχουν και μπορούν να εφαρμοστούν και στην κατεύθυνση αυ-
τή οφείλουμε όλοι να εργαστούμε.

*Ο κ. Σούλας είναι δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου

Οι αδικίες στη… δυτική Θεσσαλονίκη

του Πέτρου 
Σούλα*

Ένα περιπολικό για όλους! 
Το οξύ πρόβλημα της αστυνόμευσης

ισχύει όχι μόνο στη δυτική, αλλά σε ολό-
κληρη τη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον
πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Παδιώτη.
«Είναι χαρακτηριστικό το ζήτημα με τα
περιπολικά. Για παράδειγμα στις πε-
ριοχές των Συκεών, του Ωραιοκά-
στρου της Πολίχνης και της Νεάπολης
έβγαινε για περιπολία ένα μόλις όχη-
μα. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι τρό-
ποι περιπολίας όπως οι δικυκλιστές
της ΔΙΑΣ, αλλά δε σημαίνει ότι έτσι
λύνεται το πρόβλημα», τονίζει ο κ. Πα-
διώτης.  Σύμφωνα με τον ίδιο, αδικία
όσον αφορά τη δυτική Θεσσαλονίκη τόσο
στο ζήτημα της υποστελέχωσης σε προσω-
πικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή
δεν υπάρχει. «Αντίστοιχα ζητήματα
υπάρχουν και ανατολικά. Για παρά-
δειγμα για τις περιοχές Χαριλάου, Κα-
λαμαριά και Ανάληψη υπάρχει μόνο
ένα περιπολικό, ενώ παλαιότερα
έβγαιναν τρία. Πριν από λίγο καιρό ο
μεγαλύτερος τομέας της Θεσσαλονί-
κης το κέντρο δεν είχε ούτε ένα περι-
πολικό και στηριζόταν αποκλειστικά
στις περιπολίες των δικύκλων», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των
αστυνομικών υπαλλήλων της Θεσσαλονί-
κης.

Σε σχετικό δελτίο τύπου που είχε εκ-
δώσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, επισήμανε ότι η αστυνό-
μευση του κέντρου της Θεσσαλονίκης επα-
φίεται στους αστυνομικούς  της Άμεσης
Δράσης. «Αλλά και στην Υπηρεσία αυ-
τή, ελάχιστα λειτουργικά οχήματα
έχουν απομείνει. Με το βάρος να έχει
«πέσει» στους Αστυνομικούς των Ομά-
δων ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ, κάθε περίπτωση
προσαγωγής ή σύλληψης να μετατρέ-
πεται σε ολόκληρη επιχείρηση για τη
διατήρηση της προσωπικής και δημό-
σιας ασφάλειας. Οι συνάδελφοι περι-
μένουν ακόμα και ώρες(!) μέχρι να
βρεθεί διαθέσιμο όχημα για τη μετα-
φορά του προσαγόμενου-συλληφθέν-
τα στο οικείο Α.Τ», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά το δελτίο τύπου.



Επιμέλεια: Λευτέρης Ζαβλιάρης

Ο λόγος, όπως λεπτομερώς εξήγησε ο επικεφαλής
των Καναδών, είναι ότι η Ελληνικός Χρυσός, η θυγατρι-
κή εταιρεία της Eldorado στη χώρα μας, «αδυνατεί στην
παρούσα φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της
σχέδια στη Χαλκιδική λόγω των πράξεων και των
παραλείψεων του υπουργείου και άλλων δημόσιων
υπηρεσιών αναφορικά με την έγκαιρη έκδοση αδει-
ών και εγκρίσεων «ρουτίνας» που δεν είναι μόνο
νόμιμη αλλά και συμβατική υποχρέωση του Ελληνι-
κού Δημοσίου». Ως εκ τούτου, το μεγαλεπήβολο έργο
των Σκουριών φαίνεται πως μπαίνει… «στον πάγο»,
αφού για τη συγκεκριμένη μεταλλευτική περιοχή η εται-
ρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έκδοση άδειας δόμη-
σης για να ολοκληρώσει την κατασκευή του εργοστασίου
εμπλουτισμού. Σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας, η
εν λόγω άδεια έχει καθυστερήσει περισσότερα από τρία
χρόνια, γεγονός που υποχρεώνει τους Καναδούς να ανα-
στείλουν την επένδυση έως ότου βρεθεί λύση. Όσο για το
εξορυκτικό επενδυτικό σχέδιο στην Ολυμπιάδα, αυτό
σύμφωνα με τον κ. Ράιτ αναμένεται να συνεχιστεί, αν και
η εταιρεία βλέπει στον ορίζοντα και εκεί μαύρα σύννεφα.
Όπως αναφέρει η Eldorado, το επενδυτικό σχέδιο στην
Ολυμπιάδα θα εξαρτηθεί άμεσα από τις προθέσεις της
κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού Πάνου Σκουρ-

λέτη να χορηγήσει άδεια για την ανακατασκευή του εργο-
στασίου κατεργασίας μεταλλεύματος στην περιοχή. Εάν
αυτό δεν γίνει, η Eldorado και κατ’ επέκταση η «Ελληνι-
κός Χρυσός», θα αποχωρήσει και από την Ολυμπιάδα,
αναστέλλοντας ουσιαστικά ολόκληρο το επενδυτικό πρό-
γραμμα στη Χαλκιδική.
Στην αντεπίθεση 

Από ό,τι φάνηκε η «κίνηση ματ» της αναστολής εργα-
σιών των Καναδών, δεν έπεισε τον αρμόδιο υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης να κάνει πίσω και να συ-
ζητήσει το ενδεχόμενο συμβιβασμού. Αντιθέτως, ο Πά-
νος Σκουρλέτης αρχικά τόνισε ότι «δεν εκβιάζεται» ο
ίδιος και η κυβέρνηση από την απόφαση αναστολής των
εργασιών στις Σκουριές. Μάλιστα ανέφερε ότι ο διευθύ-
νων σύμβουλος, Πολ Ράιτ ακύρωσε προγραμματισμένο
ραντεβού που είχε μαζί του και προέβη σε ανακοινώσεις,
κάτι που ο κ. Σκουρλέτης σχολίασε ως «απόπειρα δημι-
ουργίας τετελεσμένων, ή μια απόπειρα εκβιασμών.
Νομίζω δεν υπολογίζουν σωστά αν θεωρούν ότι η
ελληνική κυβέρνηση υπόκειται σε κάθε είδους εκ-
βιασμό. Εκείνο το οποίο εμείς πορευόμαστε είναι ο
σεβασμός στο περιβάλλον και η υπεράσπιση του δη-
μόσιου συμφέροντος».

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Πάνος Σκουρλέτης προχώ-
ρησε στην επιβολή προστίμων ύψους 1.734.300 ευρώ

προς την Ελληνικός Χρυσός για 21 παραβάσεις της νο-
μοθεσίας, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκαν την
περίοδο από το 2012 έως και τα μέσα του 2014, με την
εταιρεία να απαντά ότι «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το
πρόβλημα με όρους εντυπώσεων και με μια στάση αδια-
νόητη απέναντι σε έναν θεσμικό επενδυτή», ενώ επιφυ-
λάχθηκε κάθε νομίμου δικαιώματος της για τα πρόστιμα.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της αναστολής των
εργασιών πραγματοποιήθηκε τελικά η συνάντηση Ράιτ
και Σκουρλέτη στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης. Ο κ. Σκουρλέτης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της
συνάντησης δεν έδειξε να πείθεται από τα επιχειρήματα
των Καναδών, λέγοντας ότι εξήγησε στον κ. Ράιτ ότι για
να ξεκινήσει ο διάλογος με την Eldorado Gold θα πρέπει
η εταιρεία να πάρει πίσω την απόφασή της για αναστολή
του επενδυτικού της πλάνου. «Δεν μπορούμε να συζη-
τούμε υπό καθεστώς εκβιασμών», διεμήνυσε ο κ.
Σκουρλέτης. «Είμαστε εδώ ως επενδυτές» δήλωσε
από την πλευρά του ο κ. Ράιτ, «και όχι για να κάνου-
με πολιτική».
Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα αιχμηρή κριτική άσκησε η πλειοψηφία της
αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση και ειδικά τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ μετά την απόφαση που πάρθηκε από την Eldorado να
αποσύρει το επενδυτικό της ενδιαφέρον από την περιοχή
των Σκουριών στη Χαλκιδική. Στη ΝΔ, που υπήρξε ένας
από τους βασικούς πυλώνες της επένδυσης, ο νέος πρό-
εδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε
με τον δ.σ. της Eldorado Πολ Ράιτ, εκφράζοντας τη στήρι-
ξη του προς την εταιρεία. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, «η  επένδυση της Eldorado Gold στις Σκου-
ριές έγινε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευ-
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Με ένα σκληρό μπρα ντε φερ μεταξύ του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πάνου
Σκουρλέτη και της καναδικής εξορυκτικής εταιρείας Eldorado Gold ξεκίνησε η εβδομάδα. Η
γνώστη για το επενδυτικό της σχέδιο στις Σκουριές Χαλκιδικής Eldorado, σε συνέντευξη τύ-
που την περασμένη Τρίτη, ανακοίνωσε μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της, Πόλ Ράιτ ότι
αναστέλλει τις εργασίες της στο εργοτάξιο των Σκουριών. 

Σύμφωνα με 
τα δεδομένα της

εταιρείας, η άδεια
έχει καθυστερήσει
περισσότερα από

τρία χρόνια

Σκληρό πόκερ κυβέρνησης και Eldorado



σης του ΣΥΡΙΖΑ και στις δύο εθνικές εκλογικές ανα-
μετρήσεις και το αποτέλεσμα είναι το πάγωμα της
μεγαλύτερης επένδυσης που έγινε στη χώρα τα τε-
λευταία χρόνια».

Όπως υποστηρίζει η Συγγρού, «η ζημιά στην τοπική
αλλά και την εθνική οικονομία είναι μεγάλη και

στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη καθώς στέλνει το
λάθος μήνυμα στις διεθνείς και την εγχώρια αγο-
ρά». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει
μάλιστα ότι χρειαζόμαστε επειγόντως ιδιωτικές επενδύ-
σεις. Εκτιμά ειδικότερα ότι μόνο αν προσελκύσουμε
επενδύσεις ύψους 100 δισ. μέσα στα επόμενα 3 χρόνια
θα πάρει μπροστά η ελληνική οικονομία, θα μειωθεί η
ανεργία, θα εγγυηθούμε αξιοπρεπείς συντάξεις και απο-
τελεσματική κοινωνική πολιτική.

«Η ιδεοληπτική Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στέλνει σή-
μερα το λάθος μήνυμα και αυτό προκαλεί αμέσως
αποεπενδύσεις» τονίζεται στην ανακοίνωση, όπου
υπογραμμίζεται ότι «χρειάζεται επειγόντως μια άλλη
πολιτική η χώρα, αυτή που η Νέα Δημοκρατία υπεύ-
θυνα προτείνει». «Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βλάπτει σο-
βαρά την Ελλάδα» καταλήγει η ιδιαίτερα σκληρή ανα-
κοίνωση.
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διώχνουμε»

«Όταν θριαμβεύουν οι ιδεολογικές εμμονές της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τότε παθαίνουν πανωλε-
θρία η περιφερειακή ανάπτυξη, η απασχόληση και
η εθνική οικονομία», δήλωσε ο τομεάρχης Περιβάλ-
λοντος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιάννης Μα-
νιάτης αναφορικά με την αναστολή εργασιών στα μεταλ-
λεία χρυσού της Χαλκιδικής.

Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις, ώστε «ο
ορυκτός πλούτος, να αποτελέσει βασικό πυλώνα
του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας και για
να σταματήσει επιτέλους αυτός ο αναπτυξιακός κα-
τήφορος».

Την ανάγκη να παραμένουν στην Ελλάδα οι επενδύ-
σεις αλλά και να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί
όροι επισημαίνει η Ένωση Κεντρώων σχολιάζοντας τις
ανακοινώσεις της Eldorado Gold. «Στη σημερινή Ελλά-
δα δεν έχουμε την πολυτέλεια να διώχνουμε επιχει-
ρήσεις, εκείνο όμως που επιβάλλεται να κάνουμε εί-
ναι όλες οι επενδύσεις να τηρούν αυστηρά του περι-
βαλλοντικούς όρους» σημειώνει. Καλεί δε τα κόμματα
να αποφεύγουν κηρύγματα που διχάζουν την κοινωνία.

Ως «ένα ακόμη λάθος της ανίκανης κυβέρνησης
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ» χαρακτηρίζει το Ποτάμι την
αναστολή της επένδυσης στις Σκουριές, τονίζοντας
παράλληλα ότι η αποχώρηση του καναδικού ομί-
λου «θα προκαλέσει ζημιά εθνικών διαστάσεων».

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει

υπέρ της έκδοσης των απαιτούμενων αδειών. Ο
υπουργός Σκουρλέτης όμως δε νοιάζεται. Φροντίζει
για τον διορισμό στο δημόσιο των συζύγων και των
φίλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να σκεφθεί και
τις οικογένειες των 2.500 εργαζομένων στις Σκου-
ριές;» διερωτάται το κόμμα, σε ανακοίνωσή του.
«Την πληρώνουν οι εργαζόμενοι»

Υπέρ του ανοίγματος του εργοστασίου στις Σκουριές,
αλλά προς όφελος των εργαζόμενων τοποθετήθηκε ο γε-
νικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμ-
πας. «Δε θέλουμε να κλείσει κανένα εργοστάσιο. Και
για το περιβάλλον που λένε ότι μολύνεται, μπορεί
να επιβάλλουν μέτρα σε οποιαδήποτε εταιρία και
κάπως να βελτιωθούν οι συνθήκες. Το περιβαλλον-
τολογικό ζήτημα μπορεί να λυθεί και επιμένουμε σ'
αυτό, μόνο στα πλαίσια μιας τέτοιας κοινωνίας και
μιας τέτοιας οικονομίας, αλλιώς όλα τα άλλα είναι
ψεύτικα», επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι η ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ βρί-
σκεται στο σημείο ότι ισχυρίζεται «μέσα στον καπιταλι-
σμό, μέσα στην ΕΕ, με τα μονοπώλια και τις πολυε-
θνικές να ανταγωνίζονται σαν τα σκυλιά για το ποι-
ος θα κερδίσει περισσότερα, οι εργαζόμενοι θα μπο-
ρούν να ζουν καλά». «Οι εργαζόμενοι πάντα θα την
πληρώνουν και πάντα το πολιτικό τους προσωπικό,
οι κυβερνήσεις, θα παίζουν το ρόλο του ενός ή του
άλλου, επιλέγοντας πότε τον έναν και πότε τον άλλο
σε βάρος όμως του λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
γραμματέας του ΚΚΕ.
«Στα κάγκελα» οι εργαζόμενοι

Όπως ήταν λογικό, η αντίδραση των μεταλλωρύχων
ήταν άμεση, με αντιπροσωπεία των εργαζόμενων να συ-
ναντάται με τον Πάνο Σκουρλέτη προκειμένου να δια-
μαρτυρηθούν για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέ-
ναντι σε εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους. Σε
ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ο αρμόδιος υπουργός προ-
έβαλε ως προτεραιότητα του υπουργείου το δημόσιο συμ-
φέρον, θέλοντας να διαχωρίσει το έργο της Ολυμπιάδας
από αυτό των Σκουριών. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά
τους υποστήριξαν ότι το έργο είναι ενιαίο, για να λάβουν
τη δέσμευση ότι οι αποφάσεις θα παρθούν στα πλαίσια
που προβλέπει η νομοθεσία. Σε δηλώσεις του ο υπουρ-
γός σχολίασε τη στάση των εργαζόμενων, λέγοντας πως
«έχουν χάσει την ταξική τους συνείδηση», κάτι που
προκάλεσε την οργισμένη τους αντίδραση, χαρακτηρί-
ζοντας τον κ. Σκουρλέτη «υπουργό προπαγάνδας». 
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«Το νέο ασφαλιστικό
φέρνει απολύσεις 
και λουκέτα!»

Η διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης παρακολουθεί τη συζήτηση γύρω από
το νέο ασφαλιστικό, τις προτάσεις της κυβέρνησης
και τις θέσεις κοινωνικών εταίρων που εκπροσω-
πούν τους εργοδότες με ενδιαφέρον αλλά και έκπλη-
ξη, αφού, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση,
«ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του 3ου Μνημονίου
που υπέγραψε η κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι
όλοι στην αγορά αναγνωρίζουν ότι περιθώριο για να
αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές δεν υπάρχει.
Οτιδήποτε από εδώ και πέρα επιβαρύνει την ανταγω-
νιστικότητα των επιχειρήσεων και των επαγγελμα-
τιών οδηγεί σε απολύσεις και λουκέτα. Επίσης, δεν
υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μείωση των συντά-
ξεων, εκτός ίσως από ορισμένες οριακές περιπτώσεις
πολλαπλών παροχών. Η συντριπτική πλειοψηφία
των συνταξιούχων βρίσκονται στα όρια τους, καθώς
εκτός από τον εαυτό τους συντηρούν συχνά τα παιδιά
και τα εγγόνια τους. Οποιαδήποτε νέα μείωση συντά-
ξεων παλιών ή νέων συνταξιούχων θα δημιουργήσει
προβλήματα επιβίωσης. Ταυτόχρονα θα επιφέρει
πλήγμα στην κατανάλωση, που έχει συρρικνωθεί
δραματικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα και σε
αυτή την περίπτωση απολύσεις και νέα λουκέτα. Ο
μόνος δρόμος για την επίλυση του ασφαλιστικού εί-
ναι η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας της χώ-
ρας, μέσω ώθησης στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς σε
αυτό το πεδίο τον τελευταίο χρόνο δε γίνεται τίποτα,
αντίθετα μπαίνουν εμπόδια, όπως το κλείσιμο των
τραπεζών και ο έλεγχος στη διακίνηση κεφαλαίων,
σημειώνει μεταξύ άλλων το ΕΕΘ και καλεί την κυβέρ-
νηση να εργαστεί για την ανάπτυξη της πραγματικής
οικονομίας και όχι μόνο για τη διάσωση του δημοσί-
ου τομέα και των εργαζομένων σε αυτόν. 
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Του Άρη Κουτσιούκη

Αυξήθηκε η 
βιομηχανική 
παραγωγή 

Τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στη βιομη-
χανική παραγωγή της Ε.Ε. εμφάνισε η Ελλάδα
τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Euro-
stat. Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή
στη χώρα μας ενισχύθηκε κατά 3,3% , ενώ στο
σύνολο της Ε.Ε. υποχώρησε κατά 0,6% και
στην Ευρωζώνη κατά 0,7%. Κύρια αιτία της
πανευρωπαϊκής πτώσης συνιστά η ραγδαία
υποχώρηση του ενεργειακού κλάδου, ο οποίος
κατέγραψε απώλειες κατά 4,3%. Η μεγαλύτερη
πτώση εμφανίστηκε σε Πορτογαλία (4,9%),
Μάλτα (3,7%) και Ολλανδία (3,1%) ενώ αντί-
θετα, εκτός της Ελλάδας, άνοδο σημείωσε και
η Σλοβακία (1,9%).

ΜΕΓΑΛΟ EΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ με στόχο την ολοσχερή εξαφάνιση των
αυτοαπασχολούμενων και την καταστροφή όλων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι το ολοφάνερο σχέδιο των δανει-
στών που θέλει να εφαρμόσει πιστά η κυβέρνηση, μέσα από τη συνε-
χιζόμενη αδίσταχτη λεηλασία της εφορίας που βιώνει ήδη ο ελεύθε-
ρος επαγγελματίας εδώ και πέντε χρόνια και μέσω των νέων υπέ-
ρογκων ασφαλιστικών εισφορών, που προαναγγέλλονται για τη...
σωτηρία των ασφαλισμένων! Αφού "έφαγαν" τα αποθεματικά των
ταμείων, λένε οι επαγγελματίες, επιχειρούν τώρα να φορτώσουν τα
ελλείμματα στις πλάτες των ελεύθερων επαγγελματιών, που ήδη
βρίσκονται σε δεινή θέση, εξ αιτίας της 6ετούς υπερφορολόγησης
και των ληστρικών διατάξεων των χαρατσιών που σκοτώνουν συ-
νειδητά και προσχεδιασμένα κάθε ελπίδα ανάπτυξης του τόπου.
Φτωχοποιούν τον Έλληνα μικροεπαγγελματία για να μείνουν ανενό-
χλητες οι πολυεθνικές, λένε τα επιμελητήρια και τώρα με την σχε-
διασμένη εξωφρενική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, δί-
νουν τη χαριστική βολή σε όλες τις ΜΜΕ... Αν δεν ξεσηκωθούν τώ-
ρα οι πάντες για την απόσυρση αυτού του επονείδιστου σχεδίου, αύ-
ριο δυστυχώς θα είναι πολύ αργά όχι μόνον για τους επαγγελματίες,
αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία...  

EXOYME NA KANOYME ΜΕ... ΚΛΕΦΤΕΣ (!) διατείνεται γνωστός έμ-
πορος από τον κλάδο των πρατηρίων βενζίνης. Ο κόσμος δεν έχει
αντιληφθεί ότι η κλοπή των κόπων του δεν συντελείται μόνον μέσω
των άμεσων φόρων που του επιβλήθηκαν, αλλά κυρίως μέσω των
έμμεσων φόρων που είναι καθημερινά αναγκασμένος να πληρώνει.
Βάζεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά σου, για
να πας το παιδί σου στο φροντιστήριο και σε κάθε λίτρο που ξο-
δεύεις το 120% είναι έμμεσοι φόροι! Σου ρουφούν δηλαδή σε κάθε

"γέμισμα" των 20 ευρώ τα 12 ευρώ για φόρους! Το 2011 η τιμή του
πετρελαίου διεθνώς το βαρέλι ήταν 37 δολάρια και πληρώναμε για
κάθε λίτρο που βάζαμε στο αυτοκίνητό μας 0,77 ευρώ. Σήμερα εν έτη
2016 η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι έπεσε διεθνώς και πάλι στα
37 δολάρια, αλλά εμείς η άγρια "φορολογούμενοι ιθαγενείς" πλη-
ρώνουμε το κάθε λίτρο βενζίνης 1,44 ευρώ (!) Τι δεν καταλάβατε;

ΟΙ "ΑΘΛΙΟΙ" ΤΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ (!) οι αθεόφοβοι που δεν αισχύ-
νονται καθόλου για την κατάντια τους, συνεχίζουν και ντροπιάζουν
έναν λαό ολόκληρο, με "πρόσχημα" την... εκτέλεση καθήκοντος! Συ-
νέλαβαν παραμονές Χριστουγέννων μια 65χρονη καρκινοπαθή γυ-
ναίκα, ως κοινή εγκληματία (!) γιατί την έπιασαν να πουλάει άνευ
αδείας στην λαϊκή αγορά της Κίμωνος Βόγα, ένα κηροπήγιο, μια
γυάλινη κανάτα και έναν δίσκο σερβιρίσματος! Της επέβαλαν πρό-
στιμο 5.000 ευρώ και κατέσχεσαν τα... προϊόντα του εγκλήματος και
με πρωτόκολλο κατέστρεψαν - έτσι λέει η διαδικασία - προϊόντα που
δεν ήταν "προϊόντα" αλλά τα υπάρχοντα του νοικοκυριού της άτυχης
65χρονης και τα οποία αναγκάσθηκε να πουλάει για μπορέσει να
αγοράσει φάρμακα και φαγητό για να ζήσει με τον άνδρα της. Με τα
380 ευρώ που παίρνει σύνταξη ο άνδρας μου, δεν θα μπορέσω ποτέ
να πληρώσω αυτό το πρόστιμο. Πουλάω ακόμη και κεντήματα που
πλέκω μόνη μου για να ζήσουμε, είπε στους αστυνομικούς του Α.Τ.
Ντεπό που την συνέλαβαν και οι οποίοι αφού την κράτησαν στο
Τμήμα μέχρι το βράδυ, την προσήγαγαν μετά στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση (!) Κατά τις 12 τα μεσάνυχτα, της είπανε να φύγει... "Πως
θα φύγω, φοβάμαι τέτοια ώρα..." είπε η 65χρονη στους αστυνομι-
κούς και κάποιοι φιλοτιμήθηκαν και την μετέφεραν με το περιπολι-
κό στο σπίτι της και αφήνοντάς την, της ευχήθηκαν "Καλά Χριστού-
γεννα"...  

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Αφού "έφαγαν" τα 
αποθεματικά των τα-

μείων, λένε οι επαγγελ-
ματίες, επιχειρούν τώρα

να φορτώσουν τα 
ελλείμματα στις πλάτες

των ελεύθερων 
επαγγελματιών

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



Εγκρίθηκαν τα σχέδια για τον ΤΑΡ
Εγκρίθηκαν τα σχέδια για την εγκατάσταση και διαδρομή του

ελληνικού τμήματος του Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP σε 13 Πε-
ριφερειακές Ενότητες της χώρας, με τις αντίστοιχες αποφάσεις που

υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέ-
της, τα οποία αποτελούν μέρος της Πράξης Εγκατάστασης του αγωγού, η
οποία και χορηγείται, μέσω αυτής της διαδικασίας, στην εταιρεία Τrans
Adriatic Pipeline AG. Οι αποφάσεις πρόκειται να δημοσιευθούν στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την έναρξη ισχύος της
Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας, ενώ αφορούν στην εγκατάσταση και
διαδρομή του TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Δράμας, Καβά-
λας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Σερ-
ρών, Καστορίας, Κοζάνης, Φλώρινας. Σύμφωνα με το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, η χορήγηση της Πράξης Εγκατάστασης αποτε-
λεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του αγωγού φυσικού αερίου
TAP, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα δέκα σημαντικό-
τερα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο παγκοσμίως, με εκτιμήσεις για
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που θα προσεγγίσουν  τις 10.000.
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Και ο ΣΕΒΕ 
ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό! 

Τον αντιαναπτυξιακό χαρα-
κτήρα της ασφαλιστικής μεταρ-
ρύθμισης, καταγγέλλει ο Σύν-
δεσμος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδας, με επιστολή του
προς τον υπουργό Εργασίας,
Γιώργο Κατρούγκαλο, καθώς,
αν και εκφράζει τη συμφωνία
του για την ενοποίηση των τα-
μείων, εκτιμά ότι η προωθού-
μενη μεταρρύθμιση θα είναι
αναποτελεσματική και θα αυξή-
σει τη φοροδιαφυγή, την εισφορο-
διαφυγή και την αδήλωτη εργασία.
Σχετικά με την αύξηση των εργοδοτι-
κών εισφορών, ο ΣΕΒΕ επισημαίνει ότι
η αύξηση του μη μισθολογικού κόστους,
που ήδη είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο,
δεν θα επιφέρει τα αναμενόμενα εισπρακτικά
αποτελέσματα και θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση της
αδήλωτης εργασίας και της απόκρυψης φορολογητέων εισο-
δημάτων. «Θα θέλαμε ιδιαίτερα να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα επαχθής, πολύ περισσότερο
από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους μας, είναι η αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, στους
οποίους ανήκουν κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εται-
ριών. Η εισφορά της τάξης του 20% που συζητείται να επιβληθεί θα τους πλήξει σημαντικά,
καθώς θα συνδέεται με ένα υψηλό ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός τους, οπότε, σε
πολλές περιπτώσεις, φορολογία και εισφορές θα υπερβαίνουν κατά πολύ το 50% του εισοδή-
ματός τους» σημειώνει μεταξύ άλλων ο ΣΕΒΕ επισημαίνοντας ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη
φυγή ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον παρα-
γωγικό ιστό της χώρας. 

«Ανοίγουν» τα
πρώτα υδατοδρόμια;

Φέτος το καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσουν τα πρώτα
υδατοδρόμια στην Ελλάδα, αρχικά σε Θεσσαλονίκη, Σποράδες,

Βόλο και Σκύρο και στη συνέχεια στην Εύβοια. Σύμφωνα με τη Hel-
lenic Seaplanes, η οποία δραστηριοποιείται στον σχετικό κλάδο, την

πορεία λειτουργίας θα ακολουθήσουν Χίος, Ψαρά, Οινούσες, Μυτιλή-
νη και Πάτμος ως ένα αντίστοιχο περιφερειακό δίκτυο συνδέοντας τα
και με τα τουρκικά παράλια. Σε αναμονή βρίσκεται το υδατοδρόμιο της
Τήνου, που αν και σε προχωρημένη φάση, το λιμεναρχείο του νησιού
δεν συμφωνεί με τη θέση του και θέλει να ακυρώσει τη μέχρι σήμερα
διαδικασία. Να σημειωθεί πως οι αδειοδοτήσεις συνεχίζονται σε  Ζά-

κυνθο, Αμφιλοχία, Σητεία, Μήλο, Πάρο, Καλαμάτα, καθώς και σε
πολλά ιδιωτικά υδατοδρόμια που σύντομα θα καλύπτουν ένα με-
γάλο μέρος του δικτύου των υδατοδρομίων, ενώ έχουν κατατε-

θεί οι αιτήσεις στους αρμόδιους φορείς  για τη δημιουργία
υδατοδρομίων στις λίμνες, Τριχωνίδας στο Αγρίνιο,

Παμβώτιδας στα Ιωάννινα, Καϊάφα στην Ζαχάρω
Ηλείας, Πολυφύτου στην Κοζάνη, Κερκίνης στις

Σέρρες, Μεγάλης Πρέσπας στη Φλώρινα
και Βεγορίτιδας στο Αμύνταιο.
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Μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη εκτός από το
να πίνει μπύρες αποφάσισε να παράγει τις δι-
κές της. Έτσι, κάποιος έριξε την ιδέα και το
προχώρησαν. «Κάπου μέσα στο 2010 βγήκα-
με να πιούμε παρέα μία μπύρα. Εκεί είναι που
έπεσε η ιδέα να φτιάξουμε την δική μας μπύ-
ρα. Όλοι ενθουσιαστήκαμε με την απόφαση
που πήραμε και την αμέσως επόμενη μέρα
αρχίσαμε το διάβασμα» λέει στην Karfitsa ο
εκ των ιδρυτών της «Σκνίπας», Γιώργος Γκου-
τζιούρης.
Του Άρη Κουτσιούκη

Τα πράγματα, έστω και ερασιτεχνικά στην αρχή, δεν
ήταν εύκολα. «Ήταν τόσα πολλά αυτά που έπρεπε να
μάθουμε και τόσο δυσνόητα στην αρχή, αλλά δεν
απογοητευτήκαμε και σιγά-σιγά όλα άρχισαν να γί-
νονται ξεκάθαρα. Κάθε τόσο βρισκόμασταν να μοι-

ραστούμε τις γνώσεις μας, εκεί πήραμε την δεύτερη
απόφαση σαν ομάδα πια, να φτιάξουμε ένα μηχάνη-
μα, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε όσο πιο επαγ-
γελματικό αποτέλεσμα  γίνεται σαν οικοζυθοποιοί.
Μετά από ένα εξάμηνο το ολοκληρώσαμε και αρχί-
σαμε να ζυθοποιούμε» προσθέτει ο κ. Γκουτζιούρης. 

Στην «ομάδα» συμμετέχουν ο Άγγελος Κανιατσάκης, ο
Γιώργος Γκουτζιούρης και ο Γιώργος Χαριτίδης. «Είμα-
στε φίλοι , κουμπάροι και συνεργάτες. Προερχόμε-
νοι οι δύο πρώτοι από τεχνικά επαγγέλματα, είχαμε
την γνώση να στήσουμε το πρώτο μηχάνημα οικοζυ-
θοποίησης και  να κατανοήσουμε πλήρως και να
δουλέψουμε το τωρινό μηχάνημα ζυθοποίησης
(brew house), ενώ ο τρίτος με πείρα ως πωλητής πι-
στεύουμε ότι θα βοηθήσει στην διανομή της Σκνί-
πας» δηλώνει στην Karfitsa ο Γιώργος Γκουτζιούρης.
Όπως λέει, διάβαζαν συνέχεια, προσπαθούσαν να μά-
θουν όσο πιο πολλά μπορούσαν και στο άκουσμα ενός
σεμιναρίου οικοζυθοποίησης έτρεξαν να το παρακολου-

θήσουν. «Εκεί γνωρίσαμε τον κύριο Χρήστο Δημ-
τσούδη, κατά την γνώμη μας έναν από τους καλύτε-
ρους ζυθοποιούς στην Ελλάδα. Του δείξαμε το brew
house οικοζυθοποίησης και ενθουσιάστηκε με το
μεράκι μας και την αγάπη μας για αυτό που κάναμε.
Δοκιμάζοντας, δε, την μπύρα μας απάντησε με πάρα
πολύ καλές κριτικές και μας πρόσφερε απλόχερα
την βοήθεια του αν κάναμε ποτέ κάτι επαγγελματικό
. Ήταν αυτό που μας έδωσε την ώθηση που χρειαζό-
μασταν. Κρυφός μας πόθος ήταν να κάνουμε τη δι-
κή μας μικροζυθοποιία» συνεχίζει ο κ. Γκουτζιούρης
και συμπληρώνει πως είχαν αποκτήσει κάποια εμπειρία,
γνώσεις και τώρα είχαν και την βοήθεια που χρειάζονταν.
«Τι καλύτερο από το να κάνεις το χόμπι σου επάγ-
γελμα» λέει με νόημα. Όσο για τα είδη που ετοιμάζουν,
μας λένε ότι όλες οι μπύρες είναι ωραίες. «Στόχος μας
είναι να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι η μπύ-
ρα δεν είναι μόνο για να σε ξεδιψάει, ότι δεν πίνεται
παγωμένη, γιατί έτσι χάνει όλα τα αρώματά της και

Θα γίνουν… Σκνίπα! Mε υψηλότερο
βαθμό αλκοόλ, 
απαστερίωτη και

αφιλτράριστη, ώστε
να διατηρεί όλες τις

γεύσεις και τα 
αρώματά της

Χιλιάδες Θεσσαλονικείς αποθέωσαν το… κιτς
Επανέρχεται η κανονική εικόνα της πλατείας Αριστο-

τέλους. Το παγοδρόμιο , το καρουζέλ, η παγοτσουλήθρα,
το σπίτι του Άγιου Βασίλη, η φάτνη, το Χριστουγεννιάτικο
δέντρο και το τρενάκι όπου διασκέδαζαν μικροί και μεγά-
λοι για περίπου ένα μήνα αποτελεί παρελθόν και η κεν-
τρικότερη πλατεία της πόλης επιστέφει στην κανονικότη-
τά της. 

Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου Θεσσαλονίκης από

το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της πλατείας Αριστοτέλους
πέρασαν περίπου 300.000 άτομα. Βεβαίως, όλοι αυτοί
δεν χρησιμοποίησαν ή διασκέδασαν σε κάποιο από τα
παιχνίδια αλλά έσπευσαν να δουν από κοντά τον διάκο-
σμο. 

Εκτιμάται δε, ότι η Χριστουγεννιάτικη πλατεία Αρι-
στοτέλους «τόνωσε» τα καταστήματα εστίασης και τις επι-
χειρήσεις που βρίσκονται κοντά σε αυτή, αφού, όπως

αποκαλύπτεται από έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας που θα παραδοθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης οι περισσότεροι καταστηματάρχες δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ανάπτυξης του δήμου
Θεσσαλονίκης, Πέτρο Λεκάκη ο απολογισμός της φετινής
γιορτινής πλατείας Αριστοτέλους έχει θετικό πρόσημο.
«Είμαστε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας με το
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πρέπει να της συμπεριφερθούμε σωστά, για να την
απολαύσουμε. Η μπύρα που παρασκευάζουμε είναι
μία strong ale. Μια μπύρα με υψηλότερο βαθμό αλ-
κοόλ, απαστερίωτη και αφιλτράριστη, ώστε να δια-
τηρεί όλες τις γεύσεις και τα αρώματά της, χωρίς
πρόσθετα και συντηρητικά. Φτιαγμένη από εκλεκτές
ελληνικές ποικιλίες βύνης και άριστης ποιότητας
λυκίσκους, είναι μια συνταγή που μας ακολουθεί σε
όλη την διαδρομή μας ως οικοζυθοποιοί και έχουμε
πειραματιστεί αρκετά πάνω της, ώστε να την κάνου-
με όπως ακριβώς θέλαμε. Να κάνουμε δηλαδή την
μπύρα που θέλουμε να πίνουμε».

Είναι η δεύτερη μικροζυθοποιία με έδρα την Θεσσα-
λονίκη και πιστεύουν ότι στα καλά προϊόντα σε οποιον-
δήποτε τομέα πάντα θα υπάρχει χώρος, όσο μεγάλος και
αν είναι ο ανταγωνισμός.  Όσο για το πού θα μπορεί να
βρει κάποιος τις μπύρες τους, απαντούν πως είχαν αρκε-
τά μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά χωρίς προϊόν δεν ήθελαν να
κλείσουν κάποια συμφωνία. «Από αυτήν την εβδομά-
δα θα αρχίσουμε την διάθεση με μικρά βήματα στην

αρχή. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ξεκινήσα-
με και δεν θέλουμε να βιαστούμε τώρα» δηλώνει στην
Karfitsa ο Γιώργος Γκουτζιούρης. 

Στην Ελλάδα του 2015, πάντως, το όνειρο νέων αν-
θρώπων να κάνουν επάγγελμα αυτό που αγαπούν συναν-
τά και εμπόδια και γραφειοκρατικά προβλήματα. «Γεγο-
νός είναι ότι αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα.
Σκεφτείτε μόνο ότι υπάρχουμε σαν εταιρεία από το
2014, ενώ η υπό ίδρυση αυτής πάει και άλλα χρόνια
πιο πίσω. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά τώρα, τα ξεπε-
ράσαμε. Όλα είναι πιθανά αρκεί να το πιστέψεις. Αυ-
τή είναι η φιλοσοφία μας και μας έδωσε την δύναμη
να συνεχίσουμε» λένε με αισιοδοξία και θέτουν ως στό-
χο να εδραιωθούν στην αγορά. «Να γνωρίσει ο κόσμος
το προϊόν μας, θα θέλαμε αργότερα να βγάλουμε και
άλλες ετικέτες και σίγουρα και κάποιες επετειακές.
Έχουμε επιμονή και υπομονή και μεγάλη αγάπη σε
αυτό που κάνουμε και είμαστε σίγουροι πως θα τα
καταφέρουμε» καταλήγει ο Γιώργος Γκουτζιούρης. 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στόχος μας
ήταν εξαρχής να τονώσουμε την κίνηση στο ιστορικό εμ-
πορικό κέντρο και τα καταφέραμε» αναφέρει ο κ. Λεκάκης
στο karfitsa.gr. 

Ο ίδιος σχολιάζει πως το ζήτημα της αισθητικής είναι
κάτι υποκειμενικό και «σηκώνει μεγάλη συζήτηση». 

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονί-
κης και ο Γιάννης Μπουτάρης βρέθηκαν στο στόχαστρο,
αφού δεν ήταν λίγοι αυτοί που διατύπωσαν αρνητικές
γνώμες για την εικόνα της πλατείας την περίοδο των Χρι-
στουγέννων. Πολλοί μάλιστα ζήτησαν από το δήμαρχο
Θεσσαλονίκης να… επαναφέρει το χριστουγεννιάτικο κα-

ράβι του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, το οποίο ο Γιάννης
Μπουτάρης φρόντισε να δωρίσει στο δήμο Θερμαϊκού.
Οι επικριτές προέρχονταν και από την ίδια την «Πρωτο-
βουλία»  την παράταξη δηλαδή που διοικεί το δήμο Θεσ-
σαλονίκης. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης –που ήταν υπεύθυνο για
τη διαχείριση της πλατείας, Μιχάλης Ζορπίδης δήλωσε
στο karfitsa.gr ότι η πόλη αγκάλιασε το εγχείρημα. Είμα-
στε πολύ ικανοποιημένοι γιατί η περιοχή και οι καταστη-
ματάρχες δούλεψαν». 

B. ΣΤΟΛ.
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Της  Έλενας Καραβασίλη
Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα

της Karfitsa στις γνωστότερες γκαλερί της
Θεσσαλονίκης, η οικονομική κρίση μπο-
ρεί να έχει επηρεάσει και τον χώρο της
αγοράς τέχνης, παρόλα αυτά έχει στρέψει
το ενδιαφέρον των πολιτών προς αυτές σε
μεγάλο βαθμό. «Επιχειρούμε να προ-
σαρμόζουμε τις δράσεις της γκαλερί
στα νέα δεδομένα. Με την πάροδο των
χρόνων παρατηρείται μια θετικότερη
στάση του κοινού της πόλης απέναντι
σε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, κάτι
που μεταφράζεται και στην αύξηση
της προσέλευσης», εκτιμά ο ιδιοκτήτης
της γκαλερί Donopoulos IFA που στεγάζε-
ται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου
της Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ντονό-
πουλος. 
Η νέα γενιά

«Σαφώς η οικονομική κρίση έχει κάνει
τους δυνητικούς αγοραστές πιο διστακτι-
κούς, πολύ  πιο επιλεκτικούς και “σφι-
χτούς”. Ωστόσο, η παρούσα αρνητική οι-
κονομική συγκυρία όξυνε το πρόβλημα
της αγοράς Τέχνης στην Ελλάδα. Σημαντι-
κές παθογένειες υπήρχαν στην αγορά από
παλιά και διαρκούν ακόμα. Πρόκειται για
θέματα που άπτονται της κοστολόγησης
των έργων τέχνης, της ανάδειξης νέων
καλλιτεχνών, κ.α. Η χρονική συγκυρία της
κρίσης επίσης είναι κακή: Τα τελευταία
χρόνια βλέπουμε πολλές εξαιρετικές δου-
λειές από νέους Έλληνες καλλιτέχνες,
ώστε πραγματικά είναι κρίμα αν δεν κατα-
φέρουμε να τους προωθήσουμε. Η νέα γε-
νιά Ελλήνων καλλιτεχνών κινείται προς
μια μικρής κλίμακας αναγέννηση. Ένα ση-
μαντικό εργαλείο επαναδιαπραγμάτευσης
των τιμών, είναι ο καθορισμός τους από το
φιλότεχνο κοινό», λέει χαρακτηριστικά ο
Κύριος Εικαστικός Επιμελητής της Myrό
Gallery, Πάρης Καπράλος. 

«Η ιστορία της γκαλερί, ταυτίζεται
περίπου με την πορεία της ζωγρα-
φικής στην Ελλάδα», λέει στην
Karfitsa ο διευθυντής της γκαλε-
ρί ΕΙΡΜΟΣ, Δημήτρης Τόλης. Γκί-
κας, Τσαρούχης, Βασιλείου, Φα-
σιανός, Μυτάρας, Τέτσης, Γραμ-
ματόπουλος, Σπεράντζας, είναι
μερικοί από τους σημαντικότε-
ρους Έλληνες καλλιτέχνες που
συνεργάστηκαν με τη συγκεκρι-
μένη γκαλερί, στα 35 χρόνια λει-
τουργίας της. Ο ίδιος συμπληρώ-
νει ότι: «οι νέοι Έλληνες ζωγρά-
φοι, είναι εξαιρετικού επιπέδου,
με ερευνητική διάθεση και πρω-
τοποριακές ιδέες. Πρόκειται ένα
εξαιρετικά ελπιδοφόρο σύνολο».

«Τα δύο 
τελευταία χρόνια

που έχει βαθύνει η
οικονομική κρίση,
ο κόσμος βρίσκει
καταφύγειo στις 

εικαστικές τέχνες»

Karfitsa_#politismos

Η κρίση γέμισε τις…
άδειες αίθουσες τέχνης



«Άθλημα» για… όλους
Το ρόλο της τέχνης ως τρόπο δια-

φυγής και έκφρασης σε καιρούς…
κρίσης επισημαίνει ο κ. Καπράλος,
λέγοντας ότι: «πιστεύω ότι έχει αυ-
ξηθεί ο κόσμος που έρχεται στους
χώρους τέχνης, και ότι σιγά σιγά
διαλύεται η εντελώς λανθασμένη
εντύπωση πως η Τέχνη είναι ένα
“άθλημα” που αφορά τους λί-
γους! Ιδίως τα δύο τελευταία χρό-
νια που έχει βαθύνει η οικονομι-
κή κρίση και έχουν οξυνθεί τα οι-
κονομικά προβλήματα βλέπουμε
ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τις εικα-
στικές τέχνες. Νομίζω, ότι οι Έλ-
ληνες ανακαλύπτουμε τον ρόλο
που πάντοτε είχε η τέχνη σε και-
ρούς κρίσης, την δυνατότητα δη-
λαδή να ορθώνει ανάστημα και να
αρθρώνει λόγο για λογαριασμό
όλων. Επίσης, νομίζω ότι στις νέ-
ες παραστάσεις της Τέχνης ολοένα
και περισσότεροι συμπολίτες μας
βρίσκουν παρηγορητικό περιεχό-
μενο, και ουσία προβληματι-
σμού».

Αντίστοιχη άποψη έχει και η
υπεύθυνη στη Nitra Gallery, Αλίκη
Τσιρλιάγκου. «Είναι γεγονός πως
τα τελευταία χρόνια η κρίση έχει
φέρει πιο κοντά τους Θεσσαλονι-
κείς στους χώρους τέχνης. Αυτό
αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχι-
στον από τον κόσμο που επισκέ-
πτεται τη Nitra στα εγκαίνια των
εκθέσεων».
Τέχνη μέσω διαδικτύου

Τα έργα τέχνης, σε οποιαδήποτε
μορφή τους, δε θα μπορούσαν να…
«ξεφύγουν» από τα χρόνια της άμεσης
και εύκολης πρόσβασης που προσφέ-
ρει το διαδίκτυο. Όπως επισημαίνει ο
κ. Ντονόπουλος, εγκυμονούν κίνδυ-
νοι και παγίδες αν κάποιος επιχειρή-
σει την αγορά μέσω αυτής της οδού.
«Για τον λόγο αυτό χρειάζεται
γνώση του αντικειμένου, έρευνα
και επιφυλάξεις ως προς την αυ-
θεντικότητα». Για ανερχόμενη τά-
ση που απευθύνονται σε πιο εξοι-
κειωμένο κοινό κάνει λίγο η κ.
Τσιρλιάγκου, ενώ και εκείνη επι-
σημαίνει ότι: «διαφορετικά οι πα-
γίδες και οι κίνδυνοι είναι πραγ-
ματικά σημαντικοί. Σε κάθε περί-
πτωση, στην Ελλάδα είμαστε πολύ
μακριά από ένα τέτοιο εμπορικό
κανάλι, καθώς η αγορά ακόμη
δεν είναι ώριμη για κάτι τέτοιο αλ-
λά και δεν έχει και το ικανό μέγε-
θος για να το στηρίξει».

Από την πλευρά του ο κ. Καπρά-
λος, τονίζει πως παρότι το διαδίκτυο
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ζωής μας «μία διαδικτυακή έκθεση
δεν θα επιτύχει ποτέ την ολαισθη-
τική προσέγγιση που έχει ο φιλό-
τεχνος με την παρουσία του στον
ίδιο χώρο με ένα έργο τέχνης. Συ-
νεπώς θα έλεγα ότι αν και διατη-
ρώ τις επιφυλάξεις μου, θεωρώ
την χρήση του διαδικτύου για πω-
λήσεις έργων τέχνης ένα επιλέξι-
μο συμπληρωματικό μέσο».

#politismos_Karfitsa

Καλλιτέχνες και εκθέσεις
με μια ματιά

DONOPOULOS INTERNATIONAL FINE ARTS 
Εγκαινιάστηκε το 2007 με την έκθεση χαρακτικών του Pablo Picasso. Στόχος της

γκαλερί είναι η ανάδειξη του εύρους των εικαστικών προσανατολισμών και τεχνικών
που επιδεικνύει ο σύγχρονος καλλιτεχνικός πειραματισμός. Οι Aljoscha, Νίκος Ασ-
λανίδης, Wolf Hamm, Λία Καζάκου, Φώτης Σαγώνας, Νίκος Βαρυτιμιάδης, Αναστά-
σης Στρατάκης, Gehard Demetz, Γιώργος Λάππας, Adriana Molder, Philip Tsiaras,
Βασίλης Πούλιος και Χριστόφορος Δουλγέρης, έχουν συνεργαστεί με την γκαλερί,
ενώ στο διάστημα των τελευταίων επτά χρόνων και στο πλαίσιο ομαδικών εκθέσεων
έχουν επίσης παρουσιαστεί έργα από εικαστικούς όπως οι Magdalena Abacanowicz,
Robert Lucander, Manolo Valdés, Mimmo Paladino και Roderik Henderson. 

Στις 15 Ιανουαρίου οι λάτρεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορούν να απολαύ-
σουν την ατομική έκθεση του Φώτη Σαγώνα με τίτλο Recent Works, που θα διαρκέσει
ως τις 15 Φεβρουαρίου.
NITRA GALLERY

Ξεκίνησε το 2013 ως συνέχεια της γκαλερί ATRION που βρισκόταν στην Τσιμι-
σκή και για παραπάνω από 15 χρόνια παρουσίαζε τις τάσεις της Σύγχρονης Ελληνι-
κής Ζωγραφικής. 

Περνώντας στη δεύτερη γενιά, δημιουργήσαμε και ένας… χώρος δεύτερης γε-
νιάς. Έτσι το ATRION έγινε Nitra, έδωσε έμφαση στη Βαλκανική περιοχή και την
Τουρκία και  μεταφέρθηκε στη Ρωμαϊκή Αγορά. «Η μεταφορά αυτή ήταν ιδιαίτερης
σημασίας για εμάς καθώς η νέα μας γειτονιά αποτελεί όχι μόνο τον παλιό αστικό πυ-
ρήνα με υπέροχα νεοκλασικά αλλά και το κέντρο της καλλιτεχνικής παραγωγής στην
πόλη. Η Τέχνη είναι κομμάτι της πραγματικής ζωής και είναι μια εμπειρία από μόνη
της και σε αυτό παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο ο χώρος και η περιοχή», λέει η κ.
Τσιρλιάγκου. Ο Θοδωρής Προδρομίδης που συμμετείχε στην τελευταία Μπιενάλε
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ο Θοδωρής Ζαφειρόπουλος που παρουσίασε ατο-
μική έκθεση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης  πέρσι, και ο Γιώργος Μα-
ραζιώτης που η δουλειά του εκδόθηκε από Βελγικό εκδοτικό οίκο, καθώς και οι κατα-
ξιωμένοι δημιουργοί  όπως οι φωτογράφοι Γιώργης Γερόλυμπος και Νίκου Μάρκου,
η διεθνής  δημιουργός Καλλιόπη Λεμού της οποίας το βίντεο έλαβε το σπουδαίο
Borousan Prize στην Κωνσταντινούπολη, ο Μίλτος Παντελιάς, η Ειρήνη Γκόνου αλλά
και οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην τρέχουσα έκθεση της γκαλερί της  γενιάς
του ’80: Μαρία Φιλοπούλου, Παύλος Σάμιος, Χρύσα Βέργη, Ειρήνη Κανά, Ειρήνη
Ηλιοπούλου, Δημήτρης Ανδρεαδάκης, Μανώλης Χάρος και ο Κωστής Γεωργίου,
αποτελούν  σημαντικό κομμάτι του πορτφόλιο της Νitra. 
MYRΟ GALLERY

Ξεκίνησε την λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2011, σε ιδιόκτητο χώρο της οι-
κογένειας του επιχειρηματία Σταύρου Μυρωνίδη που είναι ο ιδρυτής και ο ιδιοκτή-
της της. Το πρόγραμμα των εκθέσεων επικεντρώνεται σε σύγχρονη παραστατική ζω-
γραφική, και σε σύγχρονη γλυπτική, με σαφή προτίμηση στο μάρμαρο, τον μπρούν-
τζο και τα χυτά μέταλλα. Είναι από τους λίγους χώρους στην Ελλάδα που επικεντρώ-
νονται στην γλυπτική. Από τους πλέον εγκαθιδρυμένους διεθνώς πλην όμως ενερ-
γούς καλλιτέχνες σίγουρα ξεχωρίζουν οι ζωγράφοι Βαγγέλης Ρήνας και Μιχάλης
Τσακουντής, οι γλύπτες Παύλος Κουγιουμτζής, Edward Fleming, Jhon Gogaber-
ishvili, Sherry Tipton, Giorgie Cpajak, Kamen Tanev, Γιάννης Μπίζας. Με την γκαλε-
ρί έχουν συνεργαστεί επίσης αγαπητοί γλύπτες στην Ελλάδα όπως ο Γαβριήλ Ανδρο-
νικίδης, και ο Θάνος Καρώνης, ζωγράφοι όπως ο Παναγιώτης Μπερεδήμας, ο Νίκος
Βαβάτσης, η Φωτεινή Χαμηδιελή, ο Γιώργος Πολίτης, ο Σωκράτης Γιοσμάς, Κων-
σταντίνος Παλιάν. «Είμαστε υπερήφανοι που εξαίρετοι νέοι καλλιτέχνες εξέθεσαν
στην Myrό Gallery για πρώτη φορά, όπως ο Αναστάσης  Λεόνογλου, ο Γκίβη Μιχαη-
λίδης και ζωγράφοι όπως ο Δήμος Κηπουρός, ο Γιώργος Σαλπιγκίδης, η Χριστίνα
Ζυγούρη, ενώ μας δόθηκε η ευκαιρία να συμβάλλουμε στην προβολή έντονα ανερχό-
μενων καλλιτεχνών, όπως οι γλύπτες Οδυσσέας Τοσουνίδης, και Ciprian
Hopirtean», αναφέρει ο κ. Καπράλος. Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου εγκαινιάζονται
τρεις εκθέσεις. Στην Κεντρική Αίθουσα δεσπόζει η έκθεση του ζωγράφου Ορέστη
Διαμάντη με τίτλο “Εκ Φωτός”. Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση στη Θεσσαλονί-
κη ενός έντονα ανερχόμενου νέα Έλληνα καλλιτέχνη, που συνδυάζει σύγχρονα θέμα-
τα με προσέγγιση ύφους που θυμίζει έντονα Μπαρόκ. Στο Project Room φιλοξενείται
η έκθεση με τίτλο “Το μετρό έφτασε στην Θεσσαλονίκη” του ζωγράφου, Φώτη Κλογέ-
ρη. Τέλος, στο χώρο “Κόγχη” παρουσιάζεται το Puzzle Project. Πρόκειται για μία συ-
νέκθεση 26 εικαστικών καλλιτεχνών στον χώρο της “Κόγχη” τα έσοδα της οποίας θα
διατεθούν υπέρ των σκοπών του κέντρου “Απεξάρτηση”, που βοηθά άτομα με προ-
βλήματα εθισμού στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 
EIRMOS GALLERY

Ιδρύθηκε το 1981 και το 1985 μεταφέρθηκε στη σημερινή του διεύθυνση στην
οποία έκτοτε λειτουργεί. Μέχρι τις 23 Ιανουαρίου συνεχίζεται η εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα έκθεση της Αναστασίας Νεδέλκου – Σερεμέτη «Μια επιστροφή: Αναδρομική
1971 
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Αφιέρωμα στον Ντβόρζακ
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει δύο εμβληματικά έργα του κο-

ρυφαίου Τσέχου συνθέτη Αντονίν Ντβόρζακ, ο οποίος με όπλο το τεράστιο ταλέντο
του κατάφερε να υπερκεράσει όλα τα εμπόδια της ταπεινής και φτωχικής καταγωγής
του και να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στις
20:30 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Σατγιαζίτ Ρέι: ένας κλασικός από την Ινδία»
Ο Σατγιαζίτ Ρέι σπουδαιότερος κινηματογραφικός δημιουργός της Ινδίας, επηρέ-

ασε βαθιά με το πλούσιο έργο του το παγκόσμιο σινεμά, καθώς και γενιές και γενιές
κινηματογραφιστών. Αυτή την εβδομάδα, ο ινδός
σκηνοθέτης βρίσκεται στο επίκεντρο του αφιερώ-
ματος «Σατγιαζίτ Ρέι: ένας κλασικός από την Ινδία»
που παρουσιάζει στο κοινό η Ταινιοθήκη Θεσσα-
λονίκης και το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις
14 έως τις 17 Ιανουαρίου στην αίθουσα Σταύρος
Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι , τηλ. 2310-508.398).

«Νοτιάς» του Τάσου Μπουλμέτη 
Ο σκηνοθέτης της «Πολίτικης Κουζίνας» ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό του

με το νέο του φιλμ «Νοτιάς».  Η υπόθεση: Από τη μέρα που εμφανίζονται στον Σταύρο
οι πρώτες ερωτικές ανησυχίες φουντώνει και η επιθυμία του να λέει ιστορίες με ένα
δικό του, ανατρεπτικό, τρόπο. Οι ταραχώδεις, αλλά και ταυτόχρονα πολλά υποσχό-
μενες για την Ελλάδα, δεκαετίες του
‘60,’70 και ‘80 πυροδοτούν τη φαντα-
σία του ασταμάτητα. Στο ταξίδι από την
εφηβεία προς την ενηλικίωση, για να
κατακτήσει αυτά που ποθεί, θα σκαρφι-
στεί ιστορίες για αρχαίους μύθους, μα-
κρινά ταξίδια και όμορφες γυναίκες.
Όταν έρθει αντιμέτωπος με την πραγμα-
τικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του εικό-
νες, και θα ανακαλύψει τον εαυτό του.
Που παίζεται:  Village Cosmos, Plateia
Odeon, Μακεδονικό, Κολοσσαίον.

«Ερωτόκριτος» !
Ο «Ερωτόκριτος» συντέθηκε από τον Βιτσέντζο Κορνάρο στην Κρήτη τον 17ο αι-

ώνα. Θέμα του είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο και την Αρε-
τούσα, ένας έρωτας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται και άλλα θέματα, όπως η τι-
μή, η φιλία, η γενναιότητα και η δύναμη της ψυχής. Ο «Ερωτόκριτος» πέρασε στη
λαϊκή παράδοση και παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή κλασικά έργα της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας. Επανέρχεται για τρεις ακόμα βραδιές στην Νεανική Σκηνή του
Θεάτρου Αθήναιον. Παραστάσεις: Παρασκευή 15 και  Σάββατο 16 Ιανουαρίου, στις
20:00, Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 19:00, στο Θέατρο Αθήναιον (Βασιλίσσης Όλγας
35 – Τηλέφωνο 2310832060).

Της Γεωργίας Σκονδράνη 

Πλήθος εκδηλώσεων και αυτή την εβδομάδα με μια νέα παράσταση στο Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος, μια συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αλλά και εικαστι-
κές εκθέσεις και προτάσεις εξόδου. 

Έκθεση υφαντικής τέχνης
Η εικαστικός Γιώτα Ανδριάκαινα παρουσιάζει την έκθεση «Αν η ζωή

ήταν κλωστή» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
Η Γιώτα Ανδριάκαινα πλέκει με νήματα εικαστικές αφηγήσεις για τη

φθορά, τη μνήμη και τον χρόνο. Το έργο της συνομιλεί με τα έργα «χω-
ροϋφαντικής» της Βούλας Μασούρα, παρουσιάζοντας στον εκθεσιακό
χώρο του Τελλογλείου δύο καλλιτέχνιδες που ανήκουν σε διαφορετικές
γενιές αλλά πραγματεύονται ζητήματα φθοράς και αφθαρσίας, μνήμης
και χρόνου, πειραματιζόμενες με την υφαντική τέχνη και μεταμορφώ-
νοντας τα υλικά τους με μοναδικό τρόπο, προσφέροντας στον επισκέ-
πτη την ευκαιρία να παρακολουθήσει μία ιστορική συνέχεια στη δια-
δρομή της σύγχρονης υφαντικής τέχνης. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2016.

Διογένης Δασκάλου - 
Monie & Monie Conniente

Μετά την περιοδεία στις ανατολικές θάλασσες της Θεσσαλονίκης και
τα οκτώ συνεχόμενα sold out ο Κάπτεν Διογένης Δασκάλου και το κα-
ράβι των Monie & Monie Conniente βάζουν πλώρη για τον OMILOS και
τη Νέα Παραλία, για να παρουσιάσουν την «Εσχάτη Κωμωδία» σε βερ-
σιόν Παρά Θίν’… Αλλιώς . Για λίγα Σάββατα ακόμα, κρατείστε θέση και
απολαύστε την πιο σουρεάλ γκαγκάν stand up ναυτική μουσικοχορευ-
τική παράσταση της χρονιάς. Guest star στον ρόλο του… Αλλιώς, ο Στέ-
φανος Τσιτσόπουλος . Για λίγα Σάββατα στις 22.30μ.μ. στον Όμιλο, Με-
γάλου Αλεξάνδρου 12, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων
Έχετε βιβλία που δεν τα χρειάζεστε άλλο αλλά λυπάστε να τα πετάξε-

τε; Μπορείτε να τα φέρετε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς και να
τα ανταλλάξετε με άλλα βιβλία που θα βρείτε στο «Ανταλλακτικό Παζάρι»
που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης την Δευτέρα 18 Ια-
νουαρίου 2016 από 08.30 έως 15.00 και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016
στις 08.30 έως 20.30. Παιδική Βιβλιοθήκη Καραμπουρνάκι , Κούσκου-
ρα 32 Καλαμαριά.
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«Μάκμπεθ» του 
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ!

Το αριστούργημα του Σαίξπηρ
έρχεται από το Κρατικό  Θέατρο  Βο-
ρείου Ελλάδος σε μετάφραση του
Δημήτρη Δημητριάδη και σε μια
νέα σκηνοθεσία που θυμίζει γοτθι-
κό παραμύθι από την Αναστασία
Ρεβή, καλλιτεχνική διευθύντρια της
βραβευμένης θεατρικής ομάδας
Theatre Lab Company με έδρα το
Λονδίνο. Στο Θέατρο Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών. Πρεμιέρα
στις 15/1/2016 στις 21:00. Ημέρες
παραστάσεων: Τετάρτη:
18.00,Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββα-
το: 21.00, Κυριακή: 19.00.
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Το Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Debate, (World Universities Debating
Championship- WUDC), τη μεγαλύτερη διοργάνωση debate σε όλο τον κόσμο, που πραγ-
ματοποιήθηκε  στο τέλος του 2015 στη Θεσσαλονίκη, στήριξε ως μεγάλος χορηγός η IN-
TERLIFE Ασφαλιστική στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
υλοποιεί.

Με κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης «Η ρητορική επιστρέφει στο σπίτι της» οι δε-
καεννιάχρονοι debaters Μαρία Ρούση και Θοδωρής Ντουνιάς, εκπροσωπώντας την ομά-
δα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ήταν οι μεγάλοι νικητές στην κατηγορία EFL
(English as Foreign Language- αγγλικά ως ξένη γλώσσα), στον τελικό της διοργάνωσης,
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, ενώ ο CEO της INTERLIFE Γιάν-
νης Βοτσαρίδης, απένειμε τα βραβεία των παγκο-
σμίων πρωταθλητών της κατηγορίας open στην
ομάδα του Πανεπιστημίου του Harvard.

Η εκδήλωση έφερε στη Θεσσαλονίκη 1300
φοιτητές από περισσότερα από 350 Πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα από 70 χώρες προσφέροντας μια
μοναδική ευκαιρία να προβληθεί παγκοσμίως η
πόλη, αλλά και η Ελλάδα στο σύνολό της.

Ήταν μία μαγική βραδιά…
Ο Σύλλογος Αποφοίτων του κολλεγίου Ανατόλια υποδέχτηκε τους καλεσμένους του σε ένα

υπέροχο πάρτι, όπου γνωστός dj κατάφερε να απογειώσει το κοινό με ένα εκρηκτικό dance πρό-
γραμμα αλλά και με τη μοναδική θετική ενέργεια που μεταδίδει σε κάθε του εμφάνιση. Ήταν μία
ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια που στόχο εί-
χε τα έσοδα της εκδήλωσης να διατεθούν υπέρ των φιλανθρωπικών δράσεων του. Είναι γνω-
στό άλλωστε ότι η φιλοσοφία του ‘‘giving’’ είναι θεμέλιος λίθος όλων των δραστηριοτήτων του
ΣΑΑΚ προς την κοινωνία της Θεσσαλονίκης αλλά προς άλλες περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη.

Γιάννης Βασιλειάδης της KYANA, Αναστασία Κόκκαλη, Αλέξανδρος Δαβλέρης

GEROVITAL Store 

Σε χαρούμενη ατμόσφαιρα,
οι Αλέξης και Ματίνα Ρουτσώνη
των καλλυντικών GEROVITAL
Store by Ana Aslan Thessaloni-
ki,  υποδέχτηκαν πρόσφατα τους
φίλους και πελάτες τους σε ένα
χαρούμενο κάλεσμα όπου μοι-
ράστηκαν μαζί τους για άλλη μια
φορά τα μυστικά της λάμψης και
της νεανικής επιδερμίδας.

Σε μια αναζήτηση διαχρονι-
κής ομορφιάς, η GEROVITAL
καλύπτει τις πιο απαιτητικές
ανάγκες, με αποτελεσματικές θε-
ραπείες της σύγχρονης κοσμετο-
λογίας πάντα κάτω από το πρί-
σμα της φιλοσοφίας της Dr Αna
Aslan. 

Η πλήρης γκάμα καλλυντι-
κών  ειδικευμένα για την αντιγή-
ρανση του προσώπου και του
σώματος για τη γυναίκα αλλά και
τον άνδρα, περιλαμβάνουν κρέ-
μες, ορούς, προϊόντα καθαρι-
σμού και περιποίησης αλλά και
προϊόντα ακμής για δερματολο-
γική χρήση τα οποία συστήνουν
οι ιατροί.

Νταίζη και Τζέκη Φλωρεντίν

Ο Απόστολος Χατζηβαλάσης από τα
Ιδιωτικά Πολυιατρεία με τη σύζυγό
του Μαρία

Χορηγία INTERLIFE στο 36ο Παγκόσμιο
Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Debate 

Γιώργος Τζέτζής,  Ντόμυ Δεδέογλου, 
Αλέξης Ρουτσώνης

Αλεξάνδρα Παλαμίδη, Ματίνα Ρουτσώνη 
της Gerovital

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΑΚ Μιχάλης Μουταφίδης και Νίκος Χαίτογλου με τον πρόεδρο
Κωνσταντίνο Χατζηιωάννου



Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν στον ΠΑ-
ΟΚ στα τελευταία δύο παιχνίδια ήταν το φρεσκάρισμα
στην ενδεκάδα. Χαρίσης και Τσίμιροτ έγιναν τα «πρώτα
βιολιά» στο κέντρο του Δικεφάλου, με εξαιρετικά αποτε-
λέσματα. Ο Ζάιρο ελλείψει του Ροντρίγκεζ κάλυψε επάξια
την δεξιά πλευρά στην επίθεση, πραγματοποιώντας το
καλύτερο παιχνίδι του μέχρι τώρα με την φανέλα του ΠΑ-
ΟΚ κόντρα στον ΠΑΣ, ενώ πέτυχε και το πρώτο του γκολ
στο πρωτάθλημα. Τώρα μένει να συνεχίσει εξίσου δυνα-
τά στο πρωτάθλημα με τη Βέροια να είναι η επόμενη ομά-
δα που επισκέπτεται την Τούμπα. Η νίκη είναι το μοναδι-
κό ζητούμενο για την ομάδα του Ίγκορ Τούντορ, που ανα-
ζητά τους βαθμούς που θα καλύψουν τα ανεπιτυχή αποτε-
λέσματα του πρώτου γύρου, ώστε η ομάδα να προσεγγί-
σει ακόμα περισσότερο την δεύτερη θέση και την ΑΕΚ,
καθώς υπολείπεται της «Ένωσης» μόλις τέσσερις βαθ-
μούς. 
Απουσίες και επιστροφές

Το αυριανό παιχνίδι με την Βέροια(17.15 Nova-

sports 2) είναι κομβικής σημασίας, αφού στον ΠΑΟΚ θέ-
λουν να δημιουργήσουν ένα μικρό σερί νικών, καθώς
από την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί ένα μπαράζ με
ντέρμπι για τον Δικέφαλο, με πρώτο αντίπαλο την ΑΕΚ.
Τα καλά νέα για τον Τούντορ, είναι οι επιστροφές παι-
κτών που τόσο απουσίασαν από την αρχική ενδεκάδα. Ο
Γκάρι Ροντρίγκεζ, μετά τον τραυματισμό στο παιχνίδι με
τον Λεβαδειακό είναι έτοιμος να επιστρέψει. Μάλιστα, το
στυλ παιχνιδιού που υιοθέτησε ο Τούντορ στα δύο τελευ-
ταία ματς, φαίνεται ότι ταιριάζει «γάντι» στον μεσοεπιθε-
τικό από το Πράσινο Ακρωτήρι. Θέση στην αποστολή
φαίνεται πως θα έχει και ο Ρικάρντο Κόστα. Επίσης, ο
Παναγιώτης Γλύκος όπως όλα δείχνουν θα κάτσει και
πάλι κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Όσο για τον Όλ-
σεν, αρκετά ήταν τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Σουη-
δό τερματοφύλακα να ετοιμάζεται να «κουνήσει μαντήλι».
Ο Τούντορ δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για τον
αποκλεισμό του Όλσεν από το παιχνίδι με την Καλλονή,
ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον στη θέ-

ση «1». Ο Μαρίν Λέοβατς θα απουσιάσει για τέσσερις
εβδομάδες λόγω θλάσης στον πρσαγωγό, ενώ ο Γιώργος
Τζαβέλλας θα δει το παιχνίδι με τους Βεροιώτες από την
κερκίδα της Τούμπας, αφού είναι τιμωρημένος λόγω
καρτών. Στο μεταξύ στην ομάδα της Ημαθίας η προσπά-
θεια να εξασφαλιστεί η σωτηρία ξεκινά με εκκαθαρίσεις
του έμψυχου υλικού, αφού συνολικά επτά παίκτες αναμέ-
νεται να αποχωρήσουν από τη «Βασίλισσα του Βορρά». 
Come back Ντίμιταρ

Η κόντρα Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ και Τούντορ έδειχνε
ότι θα εξελιχθεί σε σήριαλ με πολλά επεισόδια. Τελευ-
ταίο κρούσμα απειθαρχίας η άρνηση του Βούλγαρου να
βγει για προθέρμανση στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Ωστόσο ήταν εμφανής η πρόθεση του Κροάτη να μην
δεχθεί νέο κρούσμα βεντετισμού, που μίλησε για το ζήτη-
μα στον Μπερμπάτοφ ενώπιον των υπόλοιπων παικτών.
Και ενώ όλοι περίμεναν ο δύστροπος ποδοσφαιριστής
να συνεχίσει την κόντρα, δέχθηκε αδιαμαρτύρητα το γε-
γονός ότι ήταν αναπληρωματικός στο παιχνίδι με την
Καλλονή και βγήκε κανονικά για προθέρμανση. Αποτέ-
λεσμα; Να μπει στο παιχνίδι και να πετύχει ένα όμορφο
γκολ με κεφαλιά μετά από αρκετό καιρό. Ο «Ντίμκο» από
την αποθέωση πέρασε στην αμφισβήτηση και τώρα δεί-
χνει την πρόθεση να ανακτήσει τον χαμένο χρόνο απλά
δουλεύοντας, κάτι που όλοι επιθυμούν στον ΠΑΟΚ. 

Karfitsa_Aθλητικά

Σούπερ Λιγκ πράξη… 18η το τρέχων σαββατοκύριακο, με την ηρεμία να έχει επανέλθει στον
ΠΑΟΚ μετά την τρικυμία της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Δικέφαλος με δύο εξαιρετικές εμ-
φανίσεις, η μία απέναντι στον «κακό δαίμονα» της Τούμπας ΠΑΣ Γιάννινα και η άλλη απέναν-
τι στην Καλλονή για το θεσμό του Κυπέλλου, την οποία οι παίκτες του Ιγκόρ Τούντορ υπέτα-
ξαν σχετικά εύκολα στην Τούμπα.

Με νεανικό αέρα
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Μεταγραφές
Ένας κεντρικός αμυντικός και ένας επιτελικός μέσος, εί-

ναι αυτό που κατέληξαν πως θέλουν Ιγκόρ Τούντορ κα
Φρανκ Άρνεσεν στη συνάντηση κορυφής που είχαν με τον
Ιβάν Σαββίδη, που βρέθηκε στην Τούμπα για αυτό το λόγο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ισχυρός άνδρας του «Δικέφα-
λου» του Βορρά έχει τις τελευταίες ημέρες σειρά επαφών με
τους συνεργάτες του στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και αφού τις
ολοκληρώσει θα αποφασίσει για το μπάτζετ, που θα διατεθεί
για την ενίσχυση της ομάδας, τις προσεχείς ημέρες.  Ο
Φρανκ Άρνεσεν φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τον Σαββί-
δη για τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει και για τους οποίους
συμφωνεί και ο Ιγκόρ Τούντορ. Ο Δανός τεχνικός διευθυν-
τής του «Δικέφαλου» του Βορρά, περιμένει πλέον από τον
μεγαλομέτοχος της ομάδας να δώσει τη συγκατάθεσή του,
έτσι ώστε να προχωρήσει τις επαφές για την απόκτηση των
συγκεκριμένων παικτών.
Πανιώνιος και ΑΕΚ

Τον Πανιώνιο έφερε αντιμέτωπο του ΠΑΟΚ στην προ-
ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Η κληρωτίδα δεν έκανε το
χατίρι στον Ίγκορ Τούντορ, που επιθυμούσε η ομάδα του να
διασταυρωθεί με τον Ολυμπιακό ή τον Ηρακλή. Ωστόσο στο
επιτελείο του Δικεφάλου επικρατεί εφορία, για την πρόκρι-
ση όπως ήρθε αυτή επί της Καλλονής με ανατροπή του πρώ-
του αποτελέσματος, ενώ είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της
ομάδας στη διοργάνωση. Όπως δήλωσε ο συνεργάτης του

τεχνικού του ΠΑΟΚ Ιβάν Λέκο «όταν παίρνεις μια από τις
πιο αδύναμες δεν μπορείς να πεις ότι είχες κακή κλήρωση.
Στα παιχνίδια του Κυπέλλου ωστόσο τα πράγματα είναι δύ-
σκολα και δεν υπάρχουν φαβορί». Ο Λέκο «χαρτογράφησε»
τους συμμετέχοντες στη φάση των οκτώ του Κυπέλλου, λέ-
γοντας ότι από τη μια πλευρά υπάρχουν οι τέσσερις κορυ-
φαίες ομάδες στην Ελλάδα και από την άλλη τέσσερις πιο
αδύναμες. «Στα παιχνίδια του Κυπέλλου ωστόσο τα πράγμα-
τα είναι δύσκολα και δεν υπάρχουν φαβορί. Ο Πανιώνιος
φέτος έχει δείξει ότι έχει μια νεανική ομάδα, πειθαρχημένη,
που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι πρέπει να κά-
νουμε το παιχνίδι μας, ξέρουμε ότι έχουμε την ποιότητα και
πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε οι καλύτεροι της σειράς
και να κερδίσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια», δήλωσε ο Ιβάν
Λέκο, σχολιάζοντας τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο
Κύπελλο Ελλάδος.

Στον Ηρακλή, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πα-
ρόλο που στο δρόμο του «γηραιού» βρέθηκε η ΑΕΚ. «Την πε-
ρασμένη σεζόν πήγαμε πολύ καλά στη διοργάνωση. Όλοι οι
αντίπαλοι είναι ισάξιοι. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο ή
χειρότερο. Πάμε για την πρόκριση, αφού πιστεύουμε στην
ομάδα μας. Θέλαμε τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει, ίσως τον
συναντήσουμε στην επόμενη φάση», σχολίασε με χιούμορ ο
εκπρόσωπος του Ηρακλή Ιορδάνης Στράντζαλης, απαντών-
τας με αυτόν τον τρόπο στη δήλωση Τούντορ, ότι ήθελε για
αντίπαλο τον Ηρακλή.

Aθλητικά_Karfitsa

Το μπάσκετ του Αρη μαγνητίζει φέτος
περισσότερο το ενδιαφέρον των φίλων
της ομάδας. Είτε γιατί η περσινή πορεία
της ποδοσφαιρικής ομάδας «κούρασε»
τον κόσμο, είτε γιατί είναι περισσότερο
«καθαρό» το μπασκετικό προϊόν, η ομά-
δα του Λάσκαρη μαζεύει περισσότερο
κόσμο στο γήπεδο. 

Αντιθέτως η ποδοσφαιρική ομάδα, πα-
ρότι κάνει εντυπωσιακή αγωνιστική
πορεία στην Γ΄Εθνική δεν ξεσηκώνει
τον κόσμο, ούτε τον υποχρεώνει να
αφήσει τον καναπέ του και να πάει στο
γήπεδο. Αναζητώντας τους λόγους εύ-
κολα μπορεί να υπάρξει ένας σημαντι-
κός αριθμός επιχειρημάτων, όπως η
απογοήτευση, η οικονομική κρίση
κ.λ.π., αλλά έχω την  άποψη ότι τα επι-
χειρήματα αυτά αποτελούν φθηνές δι-
καιολογίες. 

Ο οπαδός λειτουργεί με το θυμικό κι
όταν η ομάδα του είναι ελκυστική δύ-
σκολα την εγκαταλείπει. Αρα σ’ αυτό το
κομμάτι θα πρέπει να αναζητηθούν οι
αιτίες που η ποδοσφαιρική ομάδα παί-
ζει μπροστά σε άδειες κερκίδες. Η προ-
σέλευση του κόσμου στο «Κλ. Βικελί-
δης» είναι ένα στοίχημα που χάθηκε για
τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οπότε ο
όποιος σχεδιασμός θα γίνει θα πρέπει
να έχει ορίζοντα τη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο, κατά την οποία ο Αρης θα αγωνί-
ζεται στην Football League. Προκειμέ-
νου όμως να έχει ήσυχο το κεφάλι του
θα πρέπει να έχει λύσει το θέμα της εκ-
καθάρισης της ΠΑΕ, γιατί διαφορετικά
πάντα θα παραμένουν «ζωντανά» ζητή-
ματα που ίσως να αποτελέσουν βαρίδια
στη δημιουργία νέας εταιρείας.

Τι απαιτείται προκειμένου να προχωρή-
σει η εκκαθάριση; Εκτός όλων των τυ-
πικών διαδικασιών, είναι αναγκαίο να
εκποιηθεί το βοηθητικό του Ν. Ρυσίου
το οποίο όμως έχει βάρος κατάσχεσης
από το Ι.Κ.Α και δύο-τρεις πιστωτές.
Αρα  χρειάζονται δικαστικές πράξεις οι
οποίες θα άρουν τα βάρη από τον ακί-
νητο, οι οποίες όμως θα διαρκέσουν
τουλάχιστον πέντε με έξι μήνες. Οπότε
ο Αρης ακόμη και σήμερα εάν αρχίσει
τις δικαστικές ενέργειες θα ξεμπερδέ-
ψει λίγο πριν από το τέλος του καλοκαι-
ριού. Η δημιουργία νέας ΠΑΕ με εκκα-
θαρισμένη την προηγούμενη, φαντάζει
λοιπόν υπόθεση δύσκολη με αποτέλε-
σμα η ομάδα, ίσως,  να συνεχίσει το τα-
ξίδι της εξυγίανσης με βάρκα την… ελ-
πίδα. 

του Βασίλη
Μάστορα

Οι «καθαρές δουλειές»
θέλουν πολύ χρόνο
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Λειψός στη Λιβαδειά
Η πρόκριση στο Κύπελλο

ήρθε, Βέλλιος σκαναρίστηκε
από τον Σκίμπε, όμως ο Νί-
κος Παπαδόπουλος και οι
παίκτες του επιστρέφουν σε
μια δύσκολη πραγματικότη-
τα. Ο Ηρακλής έχασε με κά-
τω τα χέρια στη Νέα Σμύρνη,
χωρίς καμία τελική προσπά-
θεια, κάτι που δεν άρεσε κα-
θόλου. Τα πράγματα όμως
σήμερα απέναντι στον Λεβα-
δειακό(19.30 Novasports 2)
είναι πολύ δυσκολότερα,
αφού οι απουσίες ανάγκα-
σαν τον τεχνικό του «γηραι-
ού» να συμπεριλάβει τρεις
νεαρούς ποδοσφαιριστές
στην αποστολή κόντρα στους
«Βοιωτούς». Χουάντερσον,
Περνίς,  Ζιαμπάρης,  Μπου-
κουβάλας,  Σαραμαντάς,
Τσότρας,  Μπαρτολίνι,  Κα-
ρασαλίδης, Πουρτουλίδης,
Ζαμπάζης,  Αβραμίδης,  Κυ-
ριακίδης,  Πασάς,  Λουκίνας,
Μπουλούτ,  Βέλλιος,  Τσιλια-
νίδης και Αμαραντίδης είναι
οι 18 εκλεκτοί του Παπαδό-
πουλου. Σχετικά με τις απου-
σίες, εκτός του Λάζαρ που εί-
ναι εδώ και μήνες τραυμα-
τίας, στη Θεσσαλονίκη θα
παραμείνουν ο τιμωρημένος
Ιντζόγλου, ο Περόνε που συ-
νεχίζει το ατομικό πρόγραμ-
μα, ο Ρομάνο που εξακολου-
θεί να νιώθει ενοχλήσεις
στους οπίσθιους μηριαίους
από το ματς με τη Βέροια, ο
Στάμου που έχει πρόβλημα
στο γόνατο και θα ξεκινήσει
ατομικές προπονήσεις τη
Δευτέρα και ο Κάσσος, ο
οποίος έχει ενοχλήσεις
στους κοιλιακούς. 
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