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H Ειδομένη «μετακομίζει» Θεσσαλονίκη!

Κλεισμένα όλα τα 5άστερα ξενοδοχεία



Το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της
Ευρώπης απλά επιβεβαίωσε πως ο δυτικός κόσμος
βρίσκεται σε πόλεμο. Και μπορεί ορισμένοι, ανοή-
τως, να ξορκίζουν τον κίνδυνο, υποστηρίζοντας πως
«δεν αφορά εμάς», ο τρομοκράτης όμως, όταν πατά το
κουμπί του πυροκροτητή ή τραβά τη σκανδάλη του κα-
λάσνικοφ, δεν τσεκάρει διαβατήρια. Είναι επικίνδυ-
νο να πιστεύει κανείς πως το μακελειό στις Βρυξέλλες
αφορά μόνο το Βέλγιο, ή ότι το αιματοκύλισμα του
Παρισιού αφορά μόνο τη Γαλλία. 

Το μήνυμα που στέλνει ο ISIS είναι πως μπορεί να χτυπήσει όπου θέλει,
όποιον θέλει και όποτε θέλει, όσο καλά κι αν –νομίζει ότι– φυλάσσεται. Και
αυτό αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στην Ευρώπη των ανοιχτών συνό-
ρων, όσο και αν τα ΜΜΕ γράφουν για την ανάγκη να μη συμβεί κάτι τέτοιο.
Η σκιά της τρομοκρατίας, του φόβου, απλώνεται πάνω από τις μεγάλες πό-
λεις της γηραιάς ηπείρου και είναι βαριά. Άλλωστε, πρώτη φορά η ανθρω-
πότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πόλεμο που δεν έχει μάθει. Έναν πό-
λεμο που αφορά, μεν, όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
παγκόσμιος – με τη συμβατική τουλάχιστον έννοια του όρου. 

Ο εχθρός, άλλωστε, βρίσκεται παντού και πουθενά, δεν είναι εύκολο να τον
αναγνωρίσει κανείς και, κυρίως, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσει, γιατί πο-
λύ απλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να χάσει τη ζωή του, μετατρέποντας εαυτόν σε
φονικό όπλο. Ο αναπόφευκτος κίνδυνος μετά τη νέα «11η Σεπτεμβρίου» της Ευ-
ρώπης, είναι η ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφο-
βίας, καθώς ο τρόμος ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά του απλού κόσμου.
Έναν φόβο, τον οποίο θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν οι ακραίοι, επιβάλλον-
τας πολιτικές που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί στην Ευρώπη.

Σε αυτό το «τσουνάμι» των αλλαγών που έρχονται, η Ελλάδα θα πρέπει
επιτέλους να δείξει ότι διαθέτει ένστικτο αυτοσυντήρησης, καθώς το κύμα
της εσωστρέφειας θα τη χτυπήσει πρώτη. Αμφιβάλλει κανείς ότι η μία μετά
την άλλη οι χώρες της Ευρώπης θα κλείσουν ερμητικά κλειστά τα σύνορά
τους; Αμφιβάλλει κανείς ότι η όποια προαιρετική συμφωνία μετεγκατάστα-
σης προσφύγων θα μείνει στα χαρτιά; Ακόμη κι αν όλοι γνωρίζουν πως ο
κίνδυνος δεν είναι οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες που έφυγαν με τα παιδιά
τους από τις βόμβες της Συρίας, στη μεγάλη εικόνα θα κυριαρχούν οι ημί-
τρελοι εξτρεμιστές που ζώνονται με πυρομαχικά και σκορπάνε τον θάνατο.

Τα πράγματα ζορίζουν επικίνδυνα για τη χώρα μας και η ανάγκη για συνεννόη-
ση των πολιτικών δυνάμεων είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Με την Τουρκία να ακυ-
ρώνει στην πράξη τη συμφωνία με την ΕΕ, στέλνοντας χιλιάδες πρόσφυγες και πα-
ράνομους μετανάστες καθημερινά, αλλά Ευρωπαίους αξιωματούχους να ζητούν τη
μετατροπή της Ελλάδας σε «νήσο Έλις», ο κίνδυνος καραδοκεί. Η Ευρώπη θα αλ-
λάξει, ας έχουμε τον νου μας...
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#Νέα φυλλάδια για να φύγουν μόνοι
τους από τα… σύνορα. Στα αραβικά
βεβαίως βεβαίως… 
#ELLHNOSKOPIANA

#Μέχρι και παλιά εργοστάσια σε
βιομηχανικές και ρημαγμένες οικο-
νομικά περιοχές – βλ ΒΙΠΕ Κιλκίς
και Θεσσαλονίκης – ψάχνουν οι αρ-
χές για την εκκένωση της Ειδομένης
#EXOYN_SXEDIO

#Το πρόγραμμα επιδότησης
ενοικίασης διαμερισμάτων για
πρόσφυγες-μετανάστες κυρίως
της… Ειδομένης ΠΡΟΣΕΧΩΣ μαζί
με κάτι άλλα προγράμματα κοινο-
τικά και ευρωπαϊκά…
#ANAΠΤΥΞΗ

#Οσο για τις μεταφορές μέσω σιδη-
ροδρόμου έχει ο θεός και η Βουλγα-
ρία… Τι θέλαμε και λέγαμε ότι σκί-
ζουμε στις εξαγωγές στη Βόρεια Ελ-
λάδα; 

#Όταν μένουν οι ΜΚΟ… γκρίνια,
όταν φεύγουν… επίσης! Λογικό

#Παρεξήγηση μεταξύ Τόσκα και
Καμμένου… Μεταξύ Μουζάλα και
Καμμένου δεν υπάρχει καμία πα-
ρεξήγηση… Να τα λέμε κι αυτά. Ο
υπουργός άμυνας επιμένει στην
απομάκρυνση του, του Μουζάλα
όχι στη δική του… 

#Τα φαντάρια αυτής της κλάσης θα
μάθουν περισσότερα για... κάμπινγκ
παρά για όπλα ε; #hotspots

#Τελικά δεν «αναβαθμίστηκε» ΑΚΟ-
ΜΗ ο κ Μουζάλας! Μόλις «κρυώσει»
το θέμα της… «Μακεδονίας» θα το

δει κι αυτό ο κ Τσίπρας μαζί με τον…
ανασχηματισμό! Τι να πρωτοπρολά-
βει ο άνθρωπος; Τη Τζολί; Τους δα-
νειστές; Τις συντάξεις; Τους φόρους;
Τα 500eura των φορολογουμένων;

#Οι αρχές – αστυνομικές και κυρίως
κυβερνητικές – τους αφήνουν να κά-
νουν πορείες για να είναι κι αυτοί…
καλοί μαζί μας; #ΔΙΑΒΑΤΑ 

#ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ #ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

#ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

#Σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ
είμαστε πιο… ασφαλείς! Ναι ήδη
άρχισαν να μας το πλασάρουν ως
κυβερνητικό επίτευγμα!

#Φιλοξενούμενοι και... διαδηλωτές
– Μετά θα αρχίσουν τις καταλήψεις ή
τα γιαουρτώματα; #ΟΥΤΕ_ΑΡΙΣΤΕ-

ΡΟΙ_ΝΑΤΑΝ

#Στα "φρούρια" δεν μπορείς να
μπεις εύκολα αλλά ούτε και να...
βγεις! #ΕΕ  #ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ�����

#Λογικά η Γερμανία και η Ολλανδία
θα κλείσουν τα σύνορα τους με το
Βέλγιο... #brusselsattack���

#Στο τέλος να δεις που θα ευχα-
ριστήσουμε τους πρόσφυγες-με-
τανάστες για την υπομονή τους
στην Ελλάδα της κρίσης, της
ανεργίας και της υπερφορολόγη-
σης

#Ευτυχώς να λες που με τη σημερινή
κυβέρνηση δεν έχουμε ούτε πεινα-
σμένους, ούτε αυτόχειρες... (τουλά-
χιστον στα ΜΜΕ) Μην είμαστε και
πλεονέκτες... #SOCIALismata���

#karapanagiotidu

SOCIALismata (#ΦΟΒΟΣ)
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Του Χαράλαμπου Αποστολιδη*
Έχει γίνει πια φανερό ότι Ρώσοι, Αμε-

ρικανοί, Άραβες, ISIS, ACAD, αντιπολί-
τευση του ACAD κλπ όσοι δηλαδή έχουν
συμφέροντα στη Συρία, "αδειάζουν'' τη
Συρία. «Αδειάζουν» τη Συρία, δηλαδή
τους Σύρους, δημιουργώντας ένα ποτάμι
προσφύγων, το οποίο δεν έχει κατεύθυν-
ση προς τις ομόδοξες θρησκευτικά χώρες
των Σύρων. Δεν έχει κατεύθυνση στις πο-
λιτιστικά και πολιτισμικά όμοιες με τη Συ-
ρία και τους Σύρους περιοχές. Το ποτάμι
αυτό, παραδόξως, αντί να κατευθύνεται
προς την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Λίβα-
νο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την
Σαουδική Αραβία και τις υπόλοιπες χώ-
ρες του Κόλπου, ανηφορίζει προς την Ευ-
ρώπη. Ουδέ καν προς τη Ρωσία. Η άποψις
ότι πρόκειται περί Μουσουλμάνων δια-
φορετικού δόγματος (Σιίτες, Σουνίτες) με-
ταξύ των Σύρων και των υπόλοιπων αρα-
βικών κρατών, δεν είναι ούτε επαρκής,
ούτε πειστική. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από
τη στρατηγική του να επιλέγει κανείς αφε-
νός μεν,  το άδειασμα της Συρίας, αφετέ-
ρου δε, την κατεύθυνση της ροής προς την
Κεντρική Ευρώπη, και  τις αναλύσεις που
μπορούν να εκφρασθούν «expressis ver-
bis» ή ακόμη και «de facto», πρέπει να
σκεφτούμε - πέρα από την ανθρωπιστική
πλευρά της υπόστασης των προσφύγων-
τον τρόπο ανακοπής της προσφυγικής
ροής προς την Ευρώπη. Φυσικά, εγκλη-
ματικές σκέψεις επιπέδου «push up» ή αλ-
λιώς «πνίξτε τους στο Αιγαίο» ορισμένων
ανοήτων (π.χ. δήλωση Βέλγου ΥΠΕΞ κα-
τά Μουζάλα) ή η κοντόφθαλμη πολιτική
των Αυστριακών ότι κλείνουμε τη δίοδο
στα σύνορα με τα Σκόπια και τις άλλες
πρώην Ανατολικές Χώρες, οι οποίες μέ-
χρι πριν μερικά χρόνια επιδίδονταν εις το
ίδιο σπορ (δηλαδή  εις την εξαγωγήν πα-
ράνομων οικονομικών μεταναστών στις
δυτικές χώρες -θυμηθείτε Τσέχους, Ούγ-
γρους, Πολωνούς, Βούλγαρους, Ρουμά-
νους, Αλβανούς κλπ στη χώρα μας- πριν
γίνουν όσοι έγιναν "Ευρωπαίοι Πολί-
τες"), όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα,
αλλά τείνουν να τινάξουν στον αέρα το οι-
κοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σ΄
όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέ-
σει κανείς ότι η έξαρση της ξενοφοβίας, η
άνοδος των ξενοφοβικών και φασιστικών
κομμάτων και μορφωμάτων σ' όλη την
Ευρώπη, συνιστούν ένα μείγμα που θα
διαλύσει μια ατελή μεν, αλλά υπάρχουσα
δύναμη, την Ε.Ε. και κατά ακολουθίαν
των ανωτέρω, θα δημιουργήσει μικρά,
αδύναμα κράτη της μεταπολεμικής Ευρώ-
πης, ανίκανα να εναντιωθούν ή να χαρά-
ξουν πολιτική απέναντι στις δύο ή τρεις
υπερδυνάμεις ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα Είναι
ανόητοι όσοι νομίζουν ότι, αφού ήδη ένα
εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες έχουν
ήδη διαρρεύσει στην Ε.Ε., θα μπορέσει
κανείς να σταματήσει το ποτάμι των δύο ή
τριών εκατομμυρίων προσφύγων που πε-
ριμένουν στην Τουρκία να περάσουν
στην Ευρώπη.

Τη στιγμή που γράφω αυτές τις λέξεις,
πληροφορήθηκα ότι η “Turkish Airlines”
έχει δεκαπλασιάσει τις πτήσεις της, όχι
παρακαλώ από τη Συρία, αλλά από τις
Αφρικανικές και Υποσαχάριες χώρες,
από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μα-
ρόκο, τη Λιβύη, το Κογκό και άλλες, σω-
ρεύοντας όχι πια Σύρους πρόσφυγες , αλ-
λά οικονομικούς μετανάστες από αυτές τις
χώρες στο έδαφός της, οι οποίοι ελπίζουν
ότι με αυτόν τον τρόπο θα περάσουν μέσω
του Αιγαίου σ' αυτόν τον τόπο. Μόνον
έτσι θα δοθεί το μήνυμα ότι καλώς ήρθα-
τε, θα σας στηρίξουμε,  θα σας παράσχου-
με τροφή , στέγη και υγεία, αλλά… καθί-
στε εδώ, σε αυτό το νησί, δεν πρόκειται να
φύγετε όσον καιρό κι αν μείνετε, ενώ άλ-
λες κρατικές δομές στις χώρες (Γερμανία,

Γ α λ λ ί α ,
ΗΠΑ, Ρωσία) δεν θα

σας δεχτούν συντεταγμέ-
να προς μετανάστευση.
Είμαι σίγουρος  ότι το
μήνυμα σε λίγους μήνες
και προφανώς με την κα-
τάλληλη επικοινωνία
μιας τέτοιας πρακτικής,
θα ληφθεί από όλους,
γιατί όταν κάποιος ξέρει
ότι θα έρθει αλλά θα γί-
νει μόνιμος κάτοικος
Γυάρου, δεν θα  θαλασ-
σοπνίγεται φιλοδοξών-
τας ένα λυόμενο για όλη
του τη ζωή. Επισημαίνω
ότι εκεί όλοι οι πραγμα-
τικοί ανθρωπιστές, αλλά
ακόμη και οι υποκριτές
που κόπτονται για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, θα
έχουν πεδίον δόξης λαμ-
πρόν να συνεισφέρουν
για την καλή διαβίωση
των (εγκλωβισμένων)
ελευθέρων σε ένα νησί
εις το οποίον η περίφρα-
ξη θα είναι μόνο τα θα-
λάσσια ρεύματα και οι
δύο ακταιωροί του λιμε-
νικού, οι οποίες θα περι-
φέρονται.  Σε ένα νησί
όπου οι ακτιβιστές και οι
κάθε Μ.Κ.Ο. δε θα συν-
τάσσουν  χάρτες εις την
αραβικήν γλώσσαν και
οδηγίες διαφυγής προς
τη FYROM. Σε ένα νησί
το οποίο θα καταργήσει
την Ειδομένη, την Αμυ-
γδαλέζα, τα Διαβατά, την
Πλατεία Βικτωρίας, το

Λιμάνι του Πειραιά και γενικά θα επανα-
φέρει σε ηρεμία τα πολύπαθα νησιά μας,
αλλά και θα εξαλείψει τις εντάσεις στις το-
πικές κοινωνίες προς την κεντρική εξου-
σία, ενώ ταυτόχρονα θα πάψει ν’ αποτελεί
υγειονομική βόμβα κι εστία εγκληματικό-
τητας. Εάν κάποιοι μου πουν ότι λόγω ιδε-
ολογικών αγκυλώσεων δεν μπορούν να
σκεφτούν την Γυάρο γιατί τους θυμίζει τό-
πο εξορίας, νομίζω ότι δε θα πρέπει να
τους απαντήσω, αλλά να τους δώσω την
ευκαιρία να προτείνουν αυτοί ένα από τα
πολλά ακατοίκητα νησιά ικανής επιφανεί-
ας, το οποίο τάχιστα κι εντός ολίγων  μη-
νών μπορεί να γίνει  hot spot. Γιατί, λοι-
πόν, εκατό hot spot των χιλίων σε όλη την
Ελλάδα κι όχι ένα και μοναδικό όπως το
περιέγραψα;
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Γιατί 100 hot spot σε όλη την 
Ελλάδα κι όχι ένα και μοναδικό;

Κάποιος, λοιπόν, πρέπει να πει
σε αυτόν τον κόσμο, ότι είναι άσκοπο
να θέλει να εγκατασταθεί στις χώρες
της Ε.Ε., ότι εάν διαβεί το Αιγαίο θα
μείνει εγκλωβισμένος στην Ελλάδα,
ότι δεν έχει να πάει πουθενά, αλλά κι
ούτε στην Ελλάδα θα μπορεί να μείνει
ή να ριζώσει. Εκ των πραγμάτων, τα
δήθεν μέτρα που ελήφθησαν μέχρι
τώρα, αλλά και οι συζητήσεις  για την
εμπλοκή του ΝΑΤΟ, τη συνδρομή της
Τουρκίας (η οποία ποτέ δεν θα υπάρ-
ξει) στην ανακοπή των προσφυγικών
ροών, είναι αλυσιτελή και ανεπαρκή.
Έχοντας βέβαια δεδομένο ότι τα θα-
λάσσια σύνορα δεν φυλάσσονται, ού-
τε μπορούν να φυλαχθούν. ́ Εχοντας
συναίσθηση ότι δεν χρειάζεται και
δεν θέλουμε να βάψουμε τα χέρια μας
στο αίμα βυθίζοντας τις βάρκες ή μη
διασώζοντας αυτούς που θαλασσο-
πνίγονται. Γιατί δεν σκεπτόμαστε ότι
ναι μεν οι θάλασσές μας είναι αδύνα-
τον να φυλαχθούν, αλλά μπορούν να
φυλαχθούν, κι έχουν σύνορα τα νη-
σιά μας. Και τι εννοώ: σύνορα απαρα-
βίαστα αναφέρω, για παράδειγμα, ότι
έχει η Γυάρος ή μερικά ακόμη ακατοί-
κητα νησιά στο Αιγαίο. Όποιος, λοι-
πόν, διασώζεται στο Αιγαίο, δε χρει-
άζεται να μεταφέρεται στον Πειραιά,
αλλά όπως παραπάνω ανέφερα, στη
Γυάρο. Γιατί δηλαδή εκατό hot spot σε
όλη την Ελλάδα κι όχι ένα, σε ένα νη-
σί; Εκεί, με ένα δισεκατομμύριο ευρώ
κι όχι με έξι ή με δέκα εκατομμύρια
ευρώ, μπορούν να γίνουν όχι πέντε κι
εκατό, αλλά δέκα και εκατό χιλιάδες
λυόμενα καταλύματα, με υγειονομική
περίθαλψη, με όλες τις Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις που ευαισθητοποι-
ούνται και παίρνουν τα χρήματα, με
όλους τους ακτιβιστές και κάθε έναν
εθελοντή που θέλει να βοηθήσει για
να έχουν ανθρώπινες συνθήκες δια-
βίωσης, μέχρι να αποφασίσουν οι
πρόσφυγες είτε να γυρίσουν στις πα-
τρίδες τους όταν τελειώσει ο πόλεμος,
είτε να απορροφηθούν από άλλες χώ-
ρες όπως ίσως θα ήθελαν. Μ' αυτόν
τον τρόπο, λοιπόν, τα σύνορά μας θα
φυλάσσονται και δεν θα χρειάζονται
πάνω από δύο σκάφη του λιμενικού
να κάνουν κύκλους στο νησί περιπο-
λώντας. Ούτε λαθροκινητές θα μπο-
ρούν να υπάρχουν, ούτε πωλητές
πλαστικών βαρκών και σωσιβίων.
Κυρίως όμως και προεχόντως, θα δο-
θεί το μήνυμα εις την αντίπερα πλευ-
ρά του Αιγαίου και προς πάσα κατεύ-
θυνση ότι αδίκως διακινδυνεύουν τη
ζωή τους στις φουρτουνιασμένες θά-
λασσες, γιατί και σε κάποιο ελληνικό
νησί να βρεθούν, θα οδηγούνται εις
την ελληνική νήσο "Έλλις", απ' όπου
δεν θα μπορούν να κινούνται σε ένα
ξέφραγο αμπέλι, όπως ο καθένας θέ-
λει και με όποιον τρόπο θέλει. 

«Εάν κάποιοι 
μου πουν ότι λόγω ιδεο-

λογικών αγκυλώσεων δεν
μπορούν να σκεφτούν

την Γυάρο γιατί τους θυμί-
ζει τόπο εξορίας, να προ-
τείνουν αυτοί ένα από τα

πολλά ακατοίκητα
νησιά…»

* Ο κ. Αποστολίδης είναι ποινικολόγος
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#Νέα ανησυχία σε όλη την Ευρώπη
προκαλούν οι δηλώσεις του

επικεφαλής της Europol Ρομπ Γουέινραϊτ
ότι σε όλη τη «Γηραιά Ήπειρο» υπάρχουν
5.000 ύποπτοι τρομοκράτες, λίγες ώρες
μετά το δημοσίευμα του Associated Press
ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει εκπαιδεύσει
400 «μαχητές» για να επιτεθούν στην
Ευρώπη.

#Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας

σχετικά με τα φονικά πλάνα των
τζιχαντιστών που έπληξαν τις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας La
Derniere Heure οι τρομοκράτες είχαν στόχο τα πυρηνικά
εργοστάσια του Βελγίου, αλλά αναγκάστηκαν να δράσουν πιο
γρήγορα γιατί είχαν αντιληφθεί ότι έχουν περικυκλωθεί από
την αστυνομία μετά τη σύλληψη του Αμπντεσλάμ.

#Οι πολίτες της Ευρώπης βρίσκονται σε κίνδυνο,
προειδοποίησε ο Επίτροπος για θέματα μετανάστευσης

Δημήτρης Αβραμόπουλος, προσερχόμενος στην έκτακτη
Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε., που
πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες. Σε δηλώσεις του
δύο ημέρες έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις
Βρυξέλλες κ. Αβραμόπουλος είπε «είναι η ώρα να περάσουμε
από τις λέξεις στις πράξεις» και τόνισε ότι «οι ζωές των
πολιτών βρίσκονται σε κίνδυνο». 

#Ακυρώνονται και για την 26η, 27η και 28η Μαρτίου
2016 οι προγραμματισμένες πτήσεις της AEGEAN προς

και από Βρυξέλλες καθώς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών
παραμένει κλειστό. Η AEGEAN για διευκόλυνση των
επιβατών θα πραγματοποιήσει έκτακτες πτήσεις τις παραπάνω
ημέρες προς και από Λιλ στη Γαλλία.

#«Απόβαση» άλλων 30.000 μεταναστών σε 20 μέρες
περιμένει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος

Τύπου του συντονιστικού για το προσφυγικό, Γιώργος
Κυρίτσης!

#Ως αρκετά πιθανό εκτιμά τον κίνδυνο μίας τρομοκρατικής
επίθεσης και στην Αυστρία, ο ειδικός σε θέματα

τρομοκρατίας και σύμβουλος σε θέματα της
πολιτικής ασφάλειας του αυστριακού
υπουργείου Άμυνας Νικόλας Στόκχαμερ,
όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη του
στη δημόσια Αυστριακή Τηλεόραση,
σημειώνοντας πως, σε σχέση με την
περασμένη χρονιά, η Αυστρία έχει

"προβιβαστεί σε δευτερεύοντα
τρομοκρατικό στόχο".

#Στο "σκαμνί" θα καθίσει η
αναισθησιολόγος που κατηγορείται για

κλοπή πεθιδίνης, το περασμένο καλοκαίρι, από το
φαρμακείο του ΠΑΓΝΗ, η οποία εμπλέκεται και στην υπόθεση
θανάτου της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες του Cretalive, οι δύο δικογραφίες για την κλοπή
των ναρκωτικών σκευασμάτων συσχετίσθηκαν, και έτσι
ασκήθηκε δίωξη στη γιατρό, εξαδέλφη του υπουργού Παύλου
Πολάκη για κλοπή και χρήση ουσιών, από μη τοξικομανή.

#Με ολιγοήμερο δάνειο 100 εκατ. ευρώ από το ΤΑΠ ΔΕΗ
θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου στο ΙΚΑ, καθώς

παρά τη βελτίωση της εικόνας των εσόδων τον Φεβρουάριο,
τα προβλήματα ρευστότητας στο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης παραμένουν.Με απόφασή του, ο υπουργός
Εργασίας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, έκανε δεκτή την σχετική
εισήγηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος για τη χορήγηση του εν
λόγω δανείου, η διάρκεια του οποίου θα είναι από τις 29
Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου του τρέχοντος έτους. 

#Πρωταγωνίστησε στην εφετινή παρέλαση της 25ης
Μαρτίου η αριστούχος μαθήτρια παραστάτις με την…

μαντήλα που παρήλασε με υπερηφάνεια δίπλα στην Ελληνική
σημαία. Η μαθήτρια έχει καταγωγή από την Αίγυπτο, αλλά
έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα

#Πολυμελές κύκλωμα απατεώνων, τα μέλη του οποίου τον
τελευταίο χρόνο «έγδυσαν» δεκάδες ηλικιωμένους, με το

πρόσχημα ότι συγγενικά τους πρόσωπα ενεπλάκησαν σε
τροχαία ατυχήματα και χρήζουν ιατρικής βοήθειας ή νομικής
υποστήριξης, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές Αρχές της Βορείου
Ελλάδος. Η λεία τους περιλαμβάνει 640.000 ευρώ, λίρες και
χρυσαφικά!

Δεν υπάρχει πεδίο πολιτικής όπου
η κυβέρνηση να μην έχει καταγράψει
μια τουλάχιστον αποτυχία. Και εντάξει
να έχεις να κάνεις με μια κυβέρνηση
που «πουλάει» τις αποτυχίες της ως νί-
κες, αλλά να μην είναι σε θέση να κα-
ταλάβει τι στοιχειωδώς έχει αλλάξει
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αυτό είναι
τραγικό.

Στο προσφυγικό έκλεισε μια συμφωνία
– καλό είναι αυτό κατ’ αρχήν – που όμως
μάλλον δεν προβλέπει κάποιες ποινές αν
κάποιο από τα μέρη της συμφωνίας δεν τη-
ρήσει τα συμφωνημένα. Αν η Τουρκία δεν
κάνει αυτά που προβλέπει η συμφωνία τι
θα πάθει; Τίποτε. Το πολύ – πολύ να μην
πάρει τα λεφτά. Αν η Ελλάδα δεν τηρήσει
την συμφωνία θα της την «πέσουν» όλοι,
και πρώτοι απ’ όλους οι Ευρωπαίοι. Εν τω
μεταξύ οι ροές συνεχίζουν ακάθεκτες, που
σημαίνει ότι οι μετανάστες τελικά δεν μα-
σάνε από τέτοιου είδους, μάλλον light συμ-
φωνίες. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην
καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, θα
επιβεβαιώσουν τις πολιτικές επιλογές κρα-
τών της Ευρώπης για κλείσιμο των συνό-
ρων. Με βεβαιότητα πλέον θα ζήσουμε για
μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτούς που
έχουν ξεμείνει στην Ελλάδα συν βεβαίως
ότι συνεχίζει να έρχεται. Η κυβέρνηση
πρέπει να αφυπνιστεί, να ξεκολλήσει από
την πολιτική άποψη ότι οι μετανάστες λιά-
ζονται και μετά ο Χουντίνι με μαγικό ραβδί
τους «εξαφανίζει».

Τα συνεχιζόμενα  τυφλά χτυπήματα
έχουν όμως και πολιτικές παρενέργει-
ες, πέρα από τις απώλειες ζωών. Οδη-
γούν σε αύξηση των ακροδεξιών και
ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων και
αυτό είναι κάτι που η Ευρώπη το βλέ-
πει στις διάφορες εκλογικές αναμετρή-
σεις. Πολιτικές τύπου ανοικτών συνό-
ρων πρέπει να εγκαταλειφθούν  άμεσα
και μαζί τους όλοι όσοι τις εκπροσώ-
πησαν. Διαφορετικά αντί να έχουμε να
κάνουμε με ένα τέρας (ισλαμική τρο-
μοκρατία) θα έχουμε να κάνουμε με
δύο (ακροδεξιά).

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κάνει πο-
λυμελές ταξίδι αναψυχής στις Η.Π.Α. ενώ
οι Τούρκοι κάνουν πάρτι πάνω από τον
εναέριο χώρο μας αλλά και στο Αιγαίο μας.
Κατά τα άλλα οι άλλοι έπεφταν στα τέσσε-
ρα... Ο πρωθυπουργός στήνει φιέστες κατά
της διαπλοκής για να ταΐσει και πάλι σανό
το πόπολο και να ξεχάσει το τι του έρχεται.
Είναι και μια καλή ευκαιρία να πει ότι για
αυτά που θα βιώσει φταίει η διαπλοκή και
όχι αυτός. Κι όμως, κάποιοι θα το φάνε!

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός 
αναλυτής της εταιρίας «Interview»

Παντού μόνο 
αποτυχίες

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

Σε όλη την Ευρώπη
υπάρχουν 5.000 ύπο-
πτοι τρομοκράτες, ενώ

το Ισλαμικό Κράτος
έχει εκπαιδεύσει 400

«μαχητές» για να επιτε-
θούν στη γηραιά

ήπειρο!
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Γράφει ο karfitsas
Το δράμα των προσφύγων γιγαντώνεται, το

δράμα της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται και η
κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο… απελπιστική.
Καταγράψαμε πέντε από τα πιο παράδοξα ή και…
τραγικές ειρωνείες που παρατηρούνται αυτή τη
στιγμή στα βόρεια σύνορά μας:

Νο.2
Μολονότι ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος των

Ευζώνων οδηγεί στον ίδιο προορισμό, δηλαδή
στην Ευρώπη, οι πρόσφυγες επέλεξαν το δύσβατο
δρόμο της Ειδομένης, μακριά από τα λαμπερά φώ-
τα των… σκοπιανών καζίνο. Μία πρωτοβουλία των
προσφύγων ή ένα αόρατο χέρι που τους οδήγησε
μακριά για να μη βλαφτεί η εικόνα των καζίνο;

5 παράδοξα + 1 τραγική αλήθεια για τα… σύνορα

_Karfitsa

Και μια… τραγική αλήθεια
Πέρα από το προσφυγικό δράμα -που

αποτελεί πρόβλημα ζωτικής σημασίας για
όλους μας-  ας μην εθελοτυφλούμε μπροστά
και στο ελληνικό οικονομικό δράμα που
συντελείται ΚΑΙ στα σύνορά μας. Είναι και-
ρός να αναλάβουμε τις προσωπικές μας ευ-
θύνες και να μποϊκοτάρουμε τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες… διασκέδασης που μας προ-
σφέρει μία χώρα-κρατίδιο μέχρι πρόσφατα
με επιζήμιες ή και… εχθρικές διαθέσεις
προς τη δική μας! Οφείλουμε να υποστηρί-
ξουμε το ελληνικό κεφάλαιο που συνιστά
την ελπίδα της δικής μας επιβίωσης και πρέ-
πει να παραμείνει πάση θυσία, εντός συνό-
ρων…

Παρά
την ανεργία

και την προσφυγιά
οι κάτοικοι της Β. Ελ-
λάδος ανοίγουν θέ-
σεις εργασίας στη…

FYROM!

Νο.1
Πάνω από 14.000 πρόσφυγες βρίσκονται σή-
μερα εγκλωβισμένοι στην περιοχή της Ειδομέ-
νης, αντιμέτωποι με την πείνα, το κρύο και τις
αρρώστιες, χάρη στην απάνθρωπη πολιτική
των Σκοπίων. Ακριβώς δίπλα, στους Ευζώ-

νους, εκατοντάδες Έλληνες διασκεδάζουν αμέ-
ριμνοι στα σκοπιανά καζίνο, αφήνοντας ζεστό
χρήμα σε Τούρκους, Σέρβους και Σουηδούς

επιχειρηματίες που τρίβουν τα χέρια τους από
χαρά.  

Νο.3
Έλληνες απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Μακε-
δονίας, επιλέγουν να περάσουν τα σύνορα και
να αφήσουν τα χρήματά τους στα καζίνο μίας
χώρας που αμφισβητεί την ελληνικότητα της

Μακεδονίας. Δηλαδή; Την ίδια τους την κατα-
γωγή.

Νο.5
Οι εργαζόμενοι του καζίνο της Θεσσαλονί-
κης, μετέβησαν με πρωτοβουλία δική τους

στην Ειδομένη και μοίρασαν τρόφιμα στους
πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Ερυθρό
Σταυρό. Αντιθέτως, τα σκοπιανά καζίνο

σφυρίζουν αδιάφορα για το δράμα που συν-
τελείται μπροστά στα μάτια τους, εδώ και

καιρό!

Νο.4
Οι ελληνικές επαρχίες της Βόρειας Ελλάδας,

μεθοριακές και μη, πλήττονται σφόδρα από την
ανεργία σε ποσοστό που αγγίζει ακόμη και το
50%. Ωστόσο αμέτρητοι συμπολίτες μας, συρρέ-
ουν καθημερινά στα Σκόπια, συμβάλλοντας εν
αγνοία τους ίσως, στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας για τους Σκοπιανούς και στερώντας νέ-
ες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΘΟΡΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 
ΣΦΟΔΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ 50%



#«Κε Ανδριανόπουλε θέλω
να σας ενημερώσω για

(τους Πόντιους) τον
αρχηγό της ελληνικής
επανάστασης Αλέξανδρο
Υψηλάντη, τους Φιλικούς
Ξάνθο Τσακάλωφ και
Σκουφάς, το μαέστρο της
κρατικής ορχήστρας της
Μόσχας Οδυσσέα
Δημητριάδη, τον φιλόσοφο-
Ακαδημαϊκό Θεοχάρη  Κεσσίδη,
τον  αρχαιολόγο Βίκτωρ
Σαρηγιαννίδη τον  αστροναύτη
Θεόδωρο Γιουρτζίκιν…» Αυτό

αναφέρει σχετική επιστολή
στον πρώην βουλευτή της

ΝΔ, Ανδ. Ανδριανόπουλο
από τον επίτιμο πρόεδρο
της Π.Ο.Π.Σ. Στέφανο
Τανιμανίδη μετά το
άρθρο σε βάρος του
ισχυρού άνδρα του

ΠΑΟΚ και επενδυτή Ιβάν
Σαββίδη (βλ

φιλοξενούμενος και…
«Ρωσοπόντιος»!). Με άλλα

λόγια και μάλιστα… ποντιακά «ΣΑ
ΞΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΝΟΣ»

Karfitsa_#AΠΟΨΗ
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Ο  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έγραψε το υπέροχο αυτό βιβλίο σε
σχέση με τον χρόνο, τον τόπο και κυρίως τους ήρωες του. Στην Ελλά-
δα όμως, μία περίπου ευρωπαϊκή χώρα, το περίπου κράτος της ορ-
γανώνει κάτι σαν  στρατόπεδα. Είναι τα περίφημα «στρατόπεδα
ανοιχτού τύπου», στοιχείο κι αυτό της ιδιοσυγκρασίας μας, όπως το
κρασί, το «καμάκι boy» και  ο ήλιος μας. Στρατόπεδα που δεν είναι
ακριβώς  στρατόπεδα, αφού όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει
βγαίνει όποτε θέλει. 

Κι αυτό γιατί κολλημένοι στις ιδεοληψίες μας δεν καταφέραμε να ξεκολ-
λήσουμε από τους δαίμονες της δήθεν δημοκρατικής μεταπολιτευτικής συ-
νείδησής μας. Πρώτα- πρώτα έχουμε θέμα με το συρματόπλεγμα – κακό
όπως όλες οι απαγορεύσεις -  ακόμη κι όταν προστατεύει τ' αμπέλι από τα
σκυλιά. Το δεύτερο είναι ο στρατός - αυτό κι αν είναι πρόβλημα - ο οποίος
δεν πρέπει για κανέναν λόγο να συμμετέχει σε καιρό ειρήνης σε καμία επί-
λυση προβλήματος. Ακόμη κι αν αυτό το πρόβλημα αφορά την προστασία
των συνόρων. Τι θα γινόταν αν η Ελλάδα δήλωνε ότι κρατάει μεν ανοιχτά
τα σύνορά της, πλην όμως όσοι τα περνούν θα είναι αναγκασμένοι να μεί-
νουν σε κλειστά στρατόπεδα για χρονικό διάστημα που θα το όριζε η χώρα;
Ώσπου να γίνει η ταυτοποίηση και ο διαχωρισμός ανάμεσα στον πρόσφυγα
και τον οικονομικό μετανάστη. Και ποιος μπορεί να  τα φρουρεί αυτά τα
στρατόπεδα; Μα ο στρατός μαζί με την αστυνομία. Ποιος άλλος! Μπορεί η
ροή να μην είχε καταργηθεί, σίγουρα όμως θα είχε περιορισθεί. Κι αφού
όλοι θέλουν να πάνε στην Κεντρική Ευρώπη το συντομότερο δυνατόν, θα
έβρισκαν κι άλλους δρόμους, εκτός απ’ τα νησιά μας, αν ήξεραν ότι εδώ θα
κρατηθούν για ένα χρονικό διάστημα. Ποια όμως συναλλαγή κυριαρχεί;
Πως βρίσκονται στοιβαγμένοι χιλιάδες άνθρωποι α- ταυτοποίητοι και σε
συνθήκες τραγικές;      

Η χώρα θα μπορούσε να διαπραγματευθεί με τους εταίρους, να
απαιτήσει βοήθεια και να ελέγξει τα σύνορά της και την επικράτειά
της. Όμως η προοδευτική μας συνείδηση παθαίνει αλλεργία στο
άκουσμα των λέξεων στρατόπεδο και στρατός. Ως εκ τούτου η κυβέρ-
νησή μας, προκειμένου να μη δυσαρεστήσει τις οργανώσεις του
κόμματός της, προτίμησε να μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε ένα
απέραντο στρατόπεδο κλειστού τύπου. Χωρίς καν να σκεφτεί ότι η
εξίσωση προσφύγων και μεταναστών. Ο πρόσφυγας αδικεί τον εαυτό
του όταν δεν συστοιχείται στις νομικές συμπεριφορές του κράτους που τον
δέχεται, αλλά και αδικείται από την υπάρχουσα κατάσταση και της σύμ-
πλευσής του με ακαθορίστου προέλευσης οικονομικούς μετανάστες, που
ξοδεύουν όμως τεράστια ποσά - γιατί 4000-5000 ευρώ είναι πολλά χρήμα-
τα για κάποιον που δεν έχει να φάει στην πατρίδα του - για να φθάσουν με
ανορθόδοξη πορεία ταξιδίου στην Ελλάδα.  Περίεργα πράγματα όταν σύμ-
φωνα με την διακήρυξη της Γενεύης του 1951, πρόσφυγας παύεις να είσαι
όταν περνάς στο πρώτο ασφαλές κράτος. Κι αυτό για τους Σύριους είναι η
Τουρκία. Ο ρόλος της γείτονος χώρας γνωστός  και μη εξαιρετέος, στην
Ιστορία ανέκαθεν. 

Εμείς όμως τι κάνουμε; Τα «αυτονόητα»: Μοιράζει ο Πρωθυ-
πουργός μας γαρύφαλλα στη Σμύρνη, υποδέχεται την Angelina Jolie
και χαμογελά προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό είναι που λένε: Άγνοια
κινδύνου. Οι διαπιστώσεις για το πρόβλημα καλά κρατούν: είναι ευ-
ρωπαϊκό το πρόβλημα, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Να συζητή-
σουμε αυτό ή το άλλο. Και το πρόβλημα παραμένει όμως, και ελληνι-
κό πρόβλημα. Και ο τρόπος με τον οποίον το διαχειριστήκαμε ως σήμερα
δείχνει, για ακόμη μία φορά, την ανήκεστο βλάβη που έχουν προκαλέσει
στη δημόσια ζωή τα ταμπού και οι ιδεοληψίες της μεταπολίτευσης.  Ειδικά
στην αριστερή ελίτ και τους νεοκομμουνιστές που διψούν για προβλήματα
χωρίς λύσεις και ποδηγετούμενους πολίτες. Άλλωστε όπως είπε και ο
πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης " προπαγάν-
δα έκανα. Αυτή ήταν η δουλειά μου". Εύγε μπορούμε φαντάζομαι και χειρό-
τερα, ώσπου ο κ. Τσίπρας αποκτήσει διδακτορικό σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής, διεθνών σχέσεων και μεταναστευτικής πολιτικής. Μόνο αυτό
μας λείπει. Έμποροι μέχρι τέλους. Στο φιλότιμο του Έλληνος, στην υπομο-
νή ενός λαού αλλά αλίμονο ακόμη και στους ανθρώπους που πνίγονται και
χάνονται. Έμποροι εθνών και συνειδήσεων. Μέχρι τέλους ανίκανοι.
*Η κ. Νάκου είναι πολιτευτής της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης

Έμποροι εθνών!

της Βίκυς 

Νάκου*
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#Μακριά από τον δήμαρχο των δημάρχων Λ. Κυρίζογλου και κοντά
στην υπουργό Κόλλια Τσαρουχά κάθεται… πάντα ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης (βλ φωτο). «Ο Γ. Μπουτάρης προτιμάει να συνομιλεί με
την κεντρική εξουσία παρά με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένω-
σης Δημάρχων κ. Μακεδονίας και «συνδικαλιστικό» του φορέα!»
σχολίασαν αιρετοί της πόλης ενώ στελέχη του ΚΚΕ είπαν «Έχει συνη-
θίσει το ρόλο του… εργοδότη»

#Σφοδρή επίθεση στα τρία μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δηλαδή

στον πρ. αντιδήμαρχο της δικής του παράταξης (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) Αν-

δρέα Κουράκη, τον Εφραίμ Κυριζίδη από την παράταξη Καλαφάτη και

τον Γιώργο Αβαρλή από την «Ανοιχτή Πόλη», εξαπέλυσε ο δήμαρχος

Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αυ-

τοψίες που διενεργήθηκαν στις εταιρίες που έχουν αναλάβει εργολα-

βίες καθαριότητας. O κ. Μπουτάρης τους κατηγόρησε για επιπολαι-

ότητα και ότι προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στην αξιοπιστία του Δήμου!

Χαρακτήρισε «θεατρική παράσταση» την πρώτη αυτοψία στις εταιρίες

από τα τρία μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που ισχυρίζονταν ότι

πρόκειται  για εταιρείες - «φαντάσματα».  Ο δήμαρχος είπε ότι «το θέ-

μα είναι πολύ πιο γελοίο από ό,τι φανταζόμαστε. Έγινε και δεύτερη

αυτοψία για να αποδειχτεί πως δεν είναι...  φαντάσματα. Αλλά η ζημιά

από τα μέλη (Κουράκη, Κυριζίδη και Αβαρλή) που διοχέτευσαν στον

Τύπο τις πληροφορίες, έχει γίνει. "Λυπάμαι, με τη μανία της αντιπολί-

τευσης, ενώ τα λάθη είναι προσβλητικά και για τους ίδιους. Αντί να

κάνετε τους ντετέκτιβ μπορούσατε να δώσετε μια εντολή στις υπηρε-

σίες να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις» 

#ΑΠΟΡΙΑ:�Οι
έκτακτοι�φόροι�πη-

γαίνουν�και�στις…�vip
πτήσεις�υπουργών�με
το�προεδρικό�αερο-

σκάφος;



#Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο
υπουργός Παιδείας

Έρευνας και Θρησκευμάτων
Νίκος Φίλης, με αφορμή
την Έκθεση Σπάνιων
Αρχαιοτήτων από την
πόλη Δίον του
Ολύμπου με την
επιμέλεια του
καθηγητή Δ.
Παντερμαλή,
προέδρου του
Μουσείου της
Ακρόπολης. Με το
καλό και στην…
Αμφίπολη κε υπουργέ,
άλλωστε θα βγει πιο
φθηνά το ταξίδι…

#«Τον καιρό που
αφομοιώναμε τους

αλλοεθνείς (Ρωμαιοκρατία,
Βυζάντιο) ήμασταν μονοπολιτισμική
ελληνορθόδοξη κοινωνία. Τώρα μας
κατάντησαν με τις θεωρίες τους
πολυπολιτισμική. Και αντί να
αφομοιώνουμε, αφομοιωνόμαστε οι
ίδιοι…» απόσπασμα από πρόσφατη
ομιλία του σεβασμιότατου Σιατίστης κ.
Παύλου (πριν τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις
Βρυξέλλες!)

#«Η Ελλάδα προσφέρει τροφή και περίθαλψη, απλώς
το (…) περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο»

υπογράμμισε ο υπουργός Κουρουμπλής σημειώνοντας
«στα Διαβατά ο στρατός σε 12 μέρες έδωσε ένα… Χίλτον,
σε 12 μέρες εξασφάλισε αξιοπρεπέστατες συνθήκες
διαβίωσης»! Άνθρωποι των γραμμάτων όπως ο
καθηγητής παιδαγωγικής του ΑΠΘ Γ. Τσιάκαλος
σχολίασε στο social media αν είναι δυνατόν να
χαρακτηρίζει έτσι το hot spot του στρ. Αναγνωστοπούλου
ενώ με σκωπτική διάθεση ο πρ. δημοτικός σύμβουλος
Χρήστος Μάτης πρόσθεσε ότι «Η ύπαρξη χώρων
φιλοξενίας προσφύγων τύπου Χίλτον, θα καταστήσει την
Ελλάδα προνομιακό και περιζήτητο προορισμό σε
περίπτωση προσφυγικών ροών από την Ελβετία» 

#Νέα εισαγγελική έρευνα στο δήμο Θεσσαλονίκης.
«Θεσμός» πλέον στην πόλη του Παπαγεωργόπουλου

και του Μπουτάρη τα πήγαινε έλα στα ανακριτικά
γραφεία…

#Στήριξη στον πρόεδρό τους παρέχουν πέντε στελέχη
της Ένωσης Κεντρώων. Πιο συγκεκριμένα μετά τον

ντόρο που δημιουργήθηκε από
δυο υποψηφίους βουλευτές

του κόμματος του Βασίλη
Λεβέντη και το εξώδικο

που του απέστειλαν
επειδή δεν υλοποίησε
την προεκλογική του
δέσμευση για
αλλαγή των
βουλευτών με την
παρέλευση του
εξαμήνου πέντε
στελέχη λένε στον
πρόεδρό τους ότι…

δεν θέλουν την
καρέκλα. «Σε αυτούς

τους δύσκολους
καιρούς, όπου η χώρα

βρίσκεται στην πιο
επικίνδυνη καμπή της, και το

Κοινοβουλευτικό Έργο της
Ένωσης Κεντρώων δέχεται έντονες

πιέσεις εμείς οι υποψήφιοι του νομού
στηρίζουμε την απόφασή σας και θέτουμε την εν
δυνάμει βουλευτική μας ιδιότητα στην απόλυτη διάθεσή
σας» αναφέρουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους οι κκ:
Παναγιώτης Γιαγκίδης, Κυριαζής Κωτάνογλου, Μύρων
Κυρτίδης, Χρήστος Ίντος και Κυριάκος Στεφανίδης οι
οποίοι στις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου
πολιτεύτηκαν στον νομό Σερρών. 

#Στα όπα όπα τον είχαν τον πρόεδρο της Ένωσης
Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη στο 36ο Συνέδριο της

ΓΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο! Βλέπετε, ο
πρόεδρος ήταν ο μόνος από τους… προέδρους των
κομμάτων που πήραν το αεροπλάνο της γραμμής και
παραβρέθηκαν στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο των
εκπροσώπων των συνδικαλιστών. Όπως είναι λογικό ο
Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων ήταν και ο… υψηλός
προσκεκλημένος του συνεδρίου αφού οι άλλοι αρχηγοί
αγνόησαν την
εργατική τάξη.
Μέχρι και…
βαρύ γλυκό με
φουσκάλες του
σέρβιραν στην
έναρξη των
εργασιών, τον
οποίο ο
Λεβέντης
ρουφούσε σαν…
λεβέντης

(κάνοντας και τον σχετικό ήχο» την ώρα που στο βήμα
βρισκόταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης
Παναγόπουλος. 

#Αεικίνητη είναι η πρώην Γενική Γραμματέας του
υπουργείου Αθλητισμού και “πουλέν” του Βαγγέλη

Βενιζέλου,  Κούλα Γιαννακίδου. Η πρώην…
“κυβερνητικιά” από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος της
Οργάνωσης «Καλλιπάτειρα» της Θεσσαλονίκης δεν έχει
αφήσει εκδήλωση για εκδήλωση και φιλανθρωπικό
γκαλά για… γκαλά! Πρόσφατα η ίδια ανέλαβε και χρέη
ταμεία στο διοικητικό συμβούλιο του «Ολυμπιακού
Μουσείου Θεσσαλονίκης». Όσο για τα εσωκομματικά στο
ΠΑΣΟΚ; Η ίδια δηλώνει ακόμα και σήμερα…
Βενιζελικιά! 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa
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#Απορία:�Αληθεύει
αυτό�που�ακούγεται�στους

κύκλους�των…�πολιτισμένων�της
Θεσσαλονίκης;�Όπως�λένε�οι�άνθρω-
ποι�του…�άρτου�και�του�θεάματος,

πρώην�πρόεδρος�φορέα�της�Βόρειας�Ελ-
λάδας�με�έδρα�τη�Θεσσαλονίκη�για�όσο

διάστημα�παρέμενε�στη�θέση�του�εκτός�της
αντιμισθίας�του�λάμβανε�έπαιρνε�κανο-
νικά�και�τη�σύνταξή�του�από�το…�εξωτε-

ρικό;�«Κάτι�τέτοιο�απαγορεύεται»
ακούσαμε�να�λένε�οι…�πολιτισμέ-

νοι�που�μιλούσαν�γι’�αυτόν
στα…�γαλλικά!

#Το βρώμικο… δημοφιλές πάρκο του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου του νομού
Θεσσαλονίκης πότε θα… καθαρίσει; Το πρ. στρατόπεδο Κόδρα (βλ. φωτο)
όπως καταγγέλλει η Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς με επικεφαλής
τον Μ. Λαμτζίδη σημειώνει ότι ο χώρος έχει απ΄ όλα, παράνομο κυνοκομείο,
καταπατητές, μπάζα, αυθαίρετες περιφράξεις, επικίνδυνα αδέσποτα σκυλιά,
παρκαρισμένα ΙΧ και… ανοχή της δημοτικής αρχής που δηλώνει ότι το διεκδι-
κεί (!!!) και κάνει σχέδια «επί χάρτου» για δήθεν «τουριστική αξιοποίηση» υπο-
γράφοντας σχετικό πρωτόκολλο με τη διοίκηση Μπουτάρη»! Μέχρι στιγμής, η
δημοτική αρχή, δηλαδή ο δήμαρχος Μπακογλίδης δεν σχολίασε τους ισχυρι-
σμούς του πρ. προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και νυν
επικεφαλής δημοτικής παράταξης…

Κουίζ: Μετά το… θόρυβο που μαθαίνουμε πως
προκάλεσαν τα δημοσιεύματα της Karfitsa για
το… δεξί χέρι προέδρου φορέα της Θεσσαλονί-
κης που κατηγορείται για… πλαστογραφία ο
ίδιος πρόεδρος θα έχει… νέους πονοκεφά-
λους. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η επιστο-
λή που έστειλε μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του φορέα και κάνει λόγο για κάτι… απο-
ζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που
δόθηκαν στο παρελθόν. Τι κι αν ορισμένοι
από τον φορέα προσπάθησαν να… κουκουλώ-
σουν το ζήτημα; Σύντομα όλα θα δουν το φως
της δημοσιότητας! 

#Κατά μάνα, κατά κύρη, κατά γιο και

θυγατέρα ή… το μήλο κάτω από τη μη-

λιά θα πέσει λέει ο θυμόσοφος λαός και

αυτό επιβεβαιώνεται στην οικογένεια

της πρ. βουλευτίνας Σταυρούλας Ξουλί-

δου. Ο γιος της, Γιάννης Καρατζάς μόλις

20 ετών που ασχολείται δέκα χρόνια με

τη μουσική αναμένεται να βρεθεί θα live

γνωστού talent show. Ο μικρός τραγου-

διστής πέρασε τις πρώτες οντισιόν και

πρόσφατα βρέθηκε στην Αθήνα για να

παρουσιάσει το… ταλέντο του μπροστά

στους κριτές της τηλεοπτικής εκπομπής.

Μιλώντας στο karfitsa.gr η κ. Ξουλίδου

δήλωσε «περήφανη για τα παιδιά της»

και παράλληλα στενοχωρημένη που δεν

μπορεί να πάρει άδεια για να λείψει από

το σχολείο που επέστρεψε για να δει

από κοντά τις προσπάθειες του τέκνου

της να γίνει νέο αστέρι του ελληνικού

πενταγράμμου. 



##Eνδιαφέρον για την Βόρεια Ελλάδα
δείχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης…

έμπρακτα! Αυτό σχολίαζαν τα τοπικά
στελέχη της ΝΔ Θεσσαλονίκης
ορμώμενοι από το γεγονός ότι ο
αναπληρωτής Γραμματέας
Πολιτικής Επιτροπής του
κόμματος βρέθηκε ούτε μια,
ούτε δυο αλλά τέσσερις
φορές στη Μητροπολίτου
Ιωσήφ από τη στιγμή που
ανέλαβε τα καθήκοντά του.
Πληροφορίες πάντως
αναφέρουν ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει επενδύσει
πολλά στον βουλευτή
Ηρακλείου κ. Αυγενάκη και δεν
αποκλείεται μετά το συνέδριο να
ακούσουμε ότι θα τοποθετηθεί στη
θέση του γραμματέα του κόμματος. 

#Την παροχή… τεχνικής βοήθειας
από την Ελλάδα (που πέρσι το

καλοκαίρι βρέθηκε σχεδόν με τα δυο
πόδια εκτός ΕΕ) προκειμένου να
επιτύχει η χώρα του ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε ο πρωθυπουργός της Βοσνίας
Ερζεγοβίνης από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη
Μάρδα. Πληροφορίες ότι ο καθηγητής του ΑΠΘ
υποσχέθηκε πως θα αλλάξει το φορολογικό σύστημα στη
χώρα προκειμένου να έρθουν Βαλκάνιοι για να
επενδύσουν ελέγχονται ως… ανακριβείς! 

#Τελικά δεν είχε την τύχη να συναντήσει την
Αντζελίνα Τζολί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τις

Σέρρες, Μιχάλης Τζελέπης ο οποίος το απόγευμα της
ημέρας που η Χολιγουντιανή σταρ έκανε βόλτα στα
κέντρα μετεγκατάστασης και φιλοξενίας προσφύγων,
βρισκόταν στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της
Θεσσαλονίκης προκειμένου να «πετάξει» για Αθήνα.
Μαθαίνουμε ότι άλλοι συνάδελφοί του από το ΠΑΣΟΚ
και τη ΝΔ του τηλεφωνούσαν και τον αποκαλούσαν…

τυχεράκια που θα είχε την ευκαιρία να
βρεθεί έστω και για λίγο μαζί της

στην VIP αίθουσα του
αεροδρομίου… 

#Μπορεί οι νεότεροι να
μην τον θυμούνται, οι

παλαιότεροι ωστόσο τον
γνωρίζουν καλά!
Αναφερόμαστε στον
Λευτέρη
Κωνσταντινίδη πρώην
βουλευτή της Α’
Θεσσαλονίκης με το
ΠΑΣΟΚ και γνωστό

οδοντίατρο. Ο κ.
Κωνσταντινίδης βρέθηκε

στην πρόσφατη ομιλία του
Γιώργου Καρατζαφέρη στη

Θεσσαλονίκη και πιο
συγκεκριμένα στο

«Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης
Βελλίδης». Για την ιστορία ο κ.

Κωνσταντίδης συμμετείχε το 2012 και στα
ψηφοδέλτια του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε
έκπληξη στους πρώην «συντρόφους» του, οι
οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο
πρώην σύζυγος της ιδιαιτέρας γραμματέως του
Ανδρέα Παπανδρέου και μετέπειτα
ευρωβουλευτίνας του Κινήματος, Αγγέλας
Κοκόλα πήγε στον… Καρατζαφέρη.

#Από το δήμο στους… αγρούς και τα χωράφια!
Αναφερόμαστε σε πρώην δήμαρχο της

Θεσσαλονίκης ο οποίος αυτό το διάστημα ποτίζει τις
ελιές και τις αμυγδαλιές που καλλιεργεί. Ο λόγος για τον
πρώην δήμαρχο Χαλκηδόνας, Γιάννη Μπίκο ο οποίος
παράλληλα με την δουλειά που έπιασε σε ιδιωτική
εταιρία καθημερινά βρίσκεται στα χωράφια του. Ο κ.
Μπίκος έχει μια μεγάλη έκταση με ελιές και αμυγδαλιές
στο Ξηροχώρι Χαλκηδόνας και φροντίζει καθημερινά για

τη σοδειά του! Πριν από λίγες εβδομάδες συμμετείχε
ενεργά με το… τρακτέρ του στις αγροτικές κινητοποιήσεις
του νομού και της περιοχής. «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
οι αγρότες τι γεωργία θέλουμε τον 21ο αιώνα και το κάθε
κόμμα να καταθέσει τις απόψεις του και τις προτάσεις
του» τον ακούσαμε να λέει όταν ήταν στα μπλόκα! 

#Η Θεσσαλονίκη θα έχει ΜΕΤΡΟ σε… τέσσερα
χρόνια! Δεν το λέμε εμείς αλλά ο πρόεδρος της

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γιάννης Μυλόπουλος το ανέφερε
σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελή
Φιλιππίδη.
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Κουίζ:
Ποιος γνωστός

συνδικαλιστής της Βό-
ρειας Ελλάδας πέταξε… busi-

ness class στην πρόσφατη
επίσκεψή του για το συνέδριο της
ΓΣΕΕ στη Ρόδο; Όπως μαθαίνουμε

αν και τις… business (δουλειές)
τις έχει κόψει εδώ και δεκαε-

τίες προτιμά να πετά
μόνο… prive! 

#Πρώτος πρώτος ευχήθηκε για ακό-
μα μια φορά στον πρώην υπουργό
Μακεδονίας-Θράκης και σημερινό
τομεάρχη της «γαλάζιας» παράταξης
για την ίδια περιοχή, Θεόδωρο Κα-
ράογλου ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως
το συνηθίζει άλλωστε, κάλεσε λίγα
λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ανήμερα
των Αγίων Θεοδώρων για να ευχηθεί
στον αγαπημένο του φίλο και βου-
λευτή της ΝΔ. Για όσους δεν το ξέ-
ρουν, Καράογλου και Παυλόπουλος
έχουν πολύ καλές σχέσεις και συναν-
τιούνται συχνά ως καλοί φίλοι και
χωρίς… πρωτόκολλα και σχετικές
αναμνηστικές φωτογραφίες στο Προ-
εδρικό Μέγαρο! Τον πρώην υπουργό
κάλεσε επίσης στο τηλέφωνο και ο
Απόστολος Τζιτζικώστας! Το τηλέφω-
νο του περιφερειάρχη έχει… ενδια-
φέρον εάν σκεφτεί κανείς ότι οι σχέ-
σεις των δυο ανδρών παρέμεναν πα-
γωμένες για αρκετό καιρό αλλά και
ότι το όνομα του πρ. υπουργού έπαι-
ξε πολλές φορές για… Περιφέρεια Κ.
Μακεδονίας

#Θετικά έχει εκπλήξει τον Πάνο Καμμένο ο… συνονόματος Πάνος Καρδαράς. Ο πο-

λιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και μέλος της διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. αποδει-

κνύεται πολύ δραστήριος και αποτελεσματικός σε ζητήματα του λιμανιού. Πρόσφατα,

βρέθηκε και στην εκδήλωση της Εύξεινου Λέσχης στην οποία μίλησε ο Πρόεδρος της

δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ συζήτησε με τον υπουργό Εσωτερικών

Παναγιώτη Κουρουμπλή θέματα για τη Θεσσαλονίκη και τη θάλασσα της…

#«Κλείδωσε» η θέση
της αναπληρώτριας Γραμμα-

τέας Σχέσεων Κοινωνίας και Κόμ-
ματος της ΝΔ. Τις επόμενες ημέρες

αναμένεται εκτός απροόπτου τη θέση
να λάβει η πολιτεύτρια της Α’ Θεσσαλο-
νίκης Βίκυ Νάκου, η οποία θεωρείται το

«πουλέν» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
Βόρεια Ελλάδα. Η κ. Νάκου αναμένεται
επίσης να τοποθετηθεί και σε θέση μέ-

λους του διοικητικού συμβουλίου
του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος

Καραμανλής». 



#Έχουν σπάσει τα τηλέφωνά του προκειμένου να
συμμετάσχει στο νέο κόμμα της Δεξιάς (βλ

Καρατζαφέρη-Μπαλτάκο) που δημιουργείται ωστόσο
εκείνος επιμένει πως μετά την επιστροφή στην Νέα
Δημοκρατία δεν φεύγει, παρότι του υποσχέθηκαν θέσεις
και αξιώματα. Ο λόγος για τον Κώστα Κιλτίδη ο οποίος
όπου σταθεί κι όπου βρεθεί επαναλαμβάνει ότι «μετά την
απομάκρυνση Σαμαρά από την ηγεσία της ΝΔ δεν έχει
κανέναν λόγο να φύγει ξανά από το κόμμα». 

#Αναζωπυρώνει η διαμάχη Βενιζελικών-
Παπανδρεϊκών στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή την

επιστολή της Φώφης Γεννηματά σε Παπανδρέου και
Θεοδωράκη για την συγκρότηση του τρίτου πόλου και
την απάντηση του πρώην πρωθυπουργού που ζητά
συζήτηση και με τον ΣΥΡΙΖΑ τα social media πήραν
φωτιά. «Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πλέον η
διαδικασία αλλά η ολοκλήρωση του νέου φορέα. Έχουν
κουραστεί τόσα χρόνια οι ψηφοφόροι μας» αρκέστηκε να
σχολιάσει στο karfitsa.gr ο γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Βάρδας.

#Και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης «τα χώνει» στους
κυβερνώντες σημειώνοντας «Παράγουμε μόνο φόβο,

υποκρισία και φόρους. Μας κυβερνούν πολιτικοί
δολοφόνοι (!) Υπάρχουν φόροι υπέρογκοι,
γραφειοκρατία και άλλα. Ποιος θα έρθει να
κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα; Εξαπάτησαν
και την ομογένεια, λέγοντας στους ομογενείς
να έρθουν να επενδύσουν» Εκτός από
άνοιξη μύρισαν πάλι… εκλογές!  Επίσης
είπε και τον πόνο του για τη ΝΔ «Επειδή
πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν (για
το ΛΑΟΣ) θέλω να πω πως σήμερα
είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω,
όμως, αν η Νέα Δημοκρατία είναι μαζί
μου. Αυτό σημαίνει πως το πολιτικό μου
μέλλον είναι αβέβαιο και απρόβλεπτο. Σε
κάθε περίπτωση, η όποια απόφαση μου
θα ληφθεί αφού πρώτα μιλήσω -όπως
πάντα έκανα- με τους πολίτες της
Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της
Μακεδονίας». 
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Συναισθηματική και με αναφορές σε

Σεφέρη και Δημουλά η έκκληση του
υπουργού πολιτισμού κ Μπαλτά στους

ανθρώπους της τέχνης και των γραμμά-

των του πλανήτη Γη. Όπως τονίζει στην

ανοιχτή επιστολή του «… απευθύνομαι

σε εσάς για να συνεγείρετε παντού τις

συνειδήσεις. Με τους μύριους τρόπους

που η δημιουργική σας δύναμη θα
εφεύρει... Μιλώ από την Ελλάδα της
κρίσης. Όπου οι κάτοικοι της, θύματα

της λιτότητας, είναι καταπονημένοι,

φτωχότεροι, άνεργοι, με παρόν δύσκο-

λο και μέλλον αβέβαιο. Σε μια Ευρω-

παϊκή Ένωση που διέρχεται μια δεύτε-

ρη μεγάλη κρίση. Πολιτική τούτη τη
φορά. Ίσως υπαρξιακή. Εσείς οι καλλι-

τέχνες και οι διανοούμενοι του κόσμου

το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε γιατί μελετά-

τε την κληρονομιά της που είναι και δι-

κή σας. Το γνωρίζετε γιατί ασκείτε την

τέχνη σας, όπως βρίσκεται πάντα σε μό-

νιμη ένταση με αυτή την κληρονομιά.

Την τέχνη σας σε όλες τις μορφές της.

Το γνωρίζετε γιατί έχετε αγγίξει με πολ-

λούς τρόπους τις σύγχρονες εκφράσεις

του πολιτισμού της. Ο εγκλωβισμός
προσφύγων και μεταναστών εδώ υπο-

χρεώνει την Ελλάδα να σηκώνει τούτο

τον καιρό το βάρος του κόσμου. Το βά-

ρος από τα αποτελέσματα πολέμων και

καταστροφών για τα οποία η ίδια δεν

φέρει καμία ευθύνη. Ωστόσο έχει ανα-

λάβει την ευθύνη να σηκώσει αυτό το

βάρος. Πρόθυμα. Αλλά η Ελλάδα είναι

χώρα μικρή. Και τούτο το βάρος έχει
πολύ σκληρά υλικά συμφραζόμενα. Τα

οποία ή ίδια – λαός και κράτος – δεν
μπορεί να σηκώσει μόνη. Γι αυτό απευ-

θύνομαι σε σας. Σε σας που γνωρίζετε

καλά πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να

ζήσει μόνο με άρτο. Που γνωρίζετε καλά

ότι ακόμα και μέσα στην μέγιστη ένδεια

ακόμα και μπροστά στο θάνατο , ο άν-

θρωπος θα σιγοτραγουδήσει ένα σκοπό

θα χαράξει ένα σκίτσο, θα χορέψει δυό

βήματα, θα θυμηθεί ή θα φτιάξει ένα
στίχο. Δείχνοντας έτσι ότι το βάρος του

κόσμου ανήκει σε όλο τον κόσμο.
Όπως και η τιμή του. Απευθύνομαι σε

σας, τους καλλιτέχνες και τους διανο-

ούμενους του κόσμου που με τις δημι-

ουργίες σας και τον στοχασμό σας οικο-

δομείτε κάθε στιγμή την συνείδηση του

κόσμου. Δηλαδή εκείνου του άυλου κά-

τι που διασφαλίζει την μνήμη της αν-

θρωπότητας και τη συνέχεια της ιστο-

ρίας της. Πολλοί από σας έχετε ήδη
πράξει. Πολλοί από σας έχετε ήδη μιλή-

σει. Αλλά η δική μας –και δική σας – Κι-

κή Δημουλά προτρέπει να μιλήσουμε

όλοι: «Μίλα. Πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο

μην στέκεις σαν ατσάλινη απουσία.»
Και ο δικός μας – και δικός σας – Γιώρ-

γος Σεφέρης θυμίζει σε όλους μας:
«Ζωή, είναι ό,τι έδωσες».

#Με τη συνοδεία των
χάλκινων της Γουμένισσας

που παιάνισαν το εμβατήριο «Μα-
κεδονία Ξακουστή» και τον Εθνικό

Ύμνο, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Κα-
ρατζαφέρης επέλεξε την ημέρα της Κυρια-

κής της Ορθοδοξίας για δυναμική…
επαναφορά στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην κα-

τάμεστη κεντρική αίθουσα του «Ιωάννης
Βελλίδης» ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ έδωσε το

έναυσμα για την επανασύσταση μιας
νέας παρουσίας στο χώρο της λαϊκής

δεξιάς, κάτι που αυτή τη φορά
φαίνεται ότι θα έχει και…

συμπαραστάτες. 

#Στο «δήμο Θεσσαλονίκης επικρατεί
εκνευριστική ησυχία». Αυτό σχολίαζε
πρόσφατα στην Karfitsa αντιδήμαρ-
χος του δήμου Θεσσαλονίκης σε ερώ-
τηση που του κάναμε για το κλίμα
στην «Πρωτοβουλία» μετά τις… αυτο-
ψίες και τις «μαχαιριές» συγκεκριμέ-
νων δημοτικών συμβούλων σε βάρος
στελεχών της διοίκησης. Τριήμερο έρ-
χεται άλλωστε και οι τοπικοί άρχοντες
του νομού δεν θέλουν να έχουν σκο-
τούρες. Άλλωστε η ησυχία προϋπάρχει
της… καταιγίδας! 



ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Είχαμε στρατηγική η οποία εντέλει οδήγησε εδώ. Πρακτι-
κά εμείς και η Γερμανία την υπερασπιστήκαμε. Δεν χρει-
άζονται αντιδικίες. Απέναντι στην κριτική που άσκησαν
οι επερωτώντες βουλευτές, αφού διαβεβαίωσε ότι τον
επόμενο μήνα «η Ειδομένη θα… διαλυθεί όμορφα κι ωραία», επισήμανε ότι
δεν είναι σε θέση να πει αν αυτό θα μπορούσε να συμβεί νωρίτερα… Ειδικώς, για την συμφωνία
με την οποία η χώρα μας γύρισε από την ΕΕ, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός τόνισε σε
όλους τους τόνους πως «είναι μια καλή συμφωνία» και απευθυνόμενος προς την ΝΔ παραδέχ-
θηκε πως «είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία, έχετε απόλυτο δίκιο σ’ αυτό» και αιτιολόγη-
σε «κι είναι δύσκολη όποια κυβέρνηση και να ήταν επάνω, αφού οι δυνατότητες και τα προβλή-
ματα του κρατικού μηχανισμού είναι δεδομένα». Σχετικά με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ ο κ. Μουζά-
λας είπε ότι «δεν θέλαμε να έρθει το ΝΑΤΟ αλλά έπρεπε να έρθει όταν τα πράγματα δεν μπορού-
σαν να γίνουν αλλιώς». Όσον αφορά την διαχείριση του προβλήματος εντός της χώρας είπε ότι
«δίνουμε τάξη στο χάος». «Χτίζουμε 500 με 1000 θέσεις την ημέρα. Ήδη έχουμε 36.000 θέ-
σεις», ενώ αναφορικά με την εκταμίευση κονδυλίων από την Ε.Ε. τόνισε ότι είναι «φοβερά δύ-
σκολη». Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει κονδύλι για σκυλιά: «Έχουμε ένα ποσό για
σκυλιά. Ε, δεν θέλουμε σκυλιά. Θέλουμε φαί», ανέφερε. Χαρακτήρισε δε «κλειδιά» τις Περιφέ-
ρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην διαχείριση του προβλήματος, όπως και τον ρόλο των
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στην Κ. Μακεδονία πάνω από το
60% των προσφύγων

Ανάμεσα στους πρόσφυγες και μετανά-
στες που παραμένουν καθηλωμένοι εδώ και
μέρες στην Ειδομένη, βρέθηκε ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας. «Η κατάσταση στην Ειδο-
μένη δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο
ένας μήνας που έδωσε ο αρμόδιος
υπουργός για να εκκενωθεί η Ειδομένη
είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν
μπορούμε να περιμένουμε έναν μήνα
για να εκκενωθεί η περιοχή. Η κυβέρνη-
ση οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην
αποσυμφόρηση και τελικά στην εκκέ-
νωση. Πρέπει να πείσει τους πρόσφυγες
ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Ότι δεν
υπάρχει τρόπος να περάσουν στη βό-
ρεια Ευρώπη από εδώ και να μεταφερ-
θούν σε κέντρα μετεγκατάστασης, όπου
οι συνθήκες είναι ανθρώπινες» δήλωσε
ο κ. Τζιτζικώστας. «Σήμερα στην Κεντρική
Μακεδονία φιλοξενούνται με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο πάνω από το 60% των προσφύ-
γων που βρίσκονται στη χώρα. Αυτό δεν
μπορεί να συνεχιστεί» είπε και υπογράμμισε
ότι η Περιφέρεια έχει ζητήσει από τους δή-
μους να υποδείξουν σημεία για τη δημιουρ-
γία χώρων φιλοξενίας προσφύγων. «Δεν
είναι δυνατόν η κυβέρνηση, να έρχεται
και να μας ανακοινώνει ποια θα είναι τα
σημεία, χωρίς να έχει προηγηθεί δια-
βούλευση ή συνεννόηση με τις τοπικές
κοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό στην
επιλογή των χώρων να συμμετέχουν και
οι δήμοι και οι περιφέρειες» τόνισε ο κ.
Τζιτζικώστας.

Karfitsa_#ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Στα μέσα του Απριλίου και όχι την… Πρωταπριλιά, η ει-
κόνα της Ειδομένης θα αλλάξει και «θα διαλυθεί
όμορφα και ωραία», όπως διαβεβαίωσε από την
Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Απαντώντας
μάλιστα σε σχετική με το Προσφυγικό επερώ-
τηση της ΝΔ, χαρακτήρισε τη Συμφωνία των
Βρυξελλών «πάρα πολύ δύσκολη» ωστόσο,
την καλύτερη που μπορούσε να επιτευχθεί. 

«Δεν είναι καταυλισμός η Ειδομένη»
Την αναγκαιότητα να φύγουν από την

Ειδομένη οι πρόσφυγες και να μεταφερ-
θούν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, τόνισε
από την πλευρά της η υπεύθυνη επικοινω-
νίας της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες, Στέλλα Νάννου. «Οι άν-
θρωποι αυτοί είναι πλέον εξαντλημένοι
και οι συνθήκες διαβίωσης στην Ειδο-
μένη είναι πάρα πολύ σκληρές και δύ-
σκολες, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Αυ-
τό που θέλουμε να τονίσουμε είναι πως
όσοι βρίσκονται στην Ειδομένη θα πρέ-
πει να πάνε στις δομές φιλοξενίας που
έχουν στηθεί και συνεχίζουν να δημι-
ουργούνται σε διάφορα σημεία της χώ-
ρας. Το να μένουν εκεί, μέσα στις λά-
σπες, κάτω από άθλιες συνθήκες, βά-
ζοντας σε κίνδυνο τη δική τους ζωή αλ-
λά και την υγεία παιδιών τους, δεν είναι
λύση και δε μπορεί να συνεχιστεί», τονί-
ζει η κ. Νάννου στην Κarfitsa. Και συνεχί-
ζει: «πρέπει να δούνε τι άλλες επιλογές
έχουν στη χώρα, σύμφωνα με το ισχύον
νομικό πλαίσιο, υπάρχουν εναλλακτι-
κές. Η Ειδομένη δεν είναι χώρος φιλο-
ξενίας και δημιουργήθηκε για να καλύ-
ψει κάποιες ανάγκες που δημιουργή-
θηκαν για λίγες ώρες και όχι για μέρες!
Η παρουσία η δική μας εκεί καθώς και
των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ήταν
να προσφέρουμε μία προσωρινή ανα-
κούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν είναι καταυλισμός η Ειδομένη, που
μπορεί να μένει ένας τόσο μεγάλος
αριθμός ανθρώπων εκεί για μέρες», κα-
ταλήγει. 
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Καταυλισμό… ακριβώς απέναντι από τα γραφεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη «έστησαν» περίπου εκατό πρό-
σφυγες προερχόμενοι από το πρώην «Στρατόπεδο Ανα-
γνωστόπουλου» στα Διαβατά, διαμαρτυρόμενοι με αυ-
τόν τον τρόπο για το γεγονός ότι τα ελληνοσκοπιανά
σύνορα παραμένουν κλειστά και οι ίδιοι «φυλακισμέ-
νοι» στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληρο-

φορίες στο νομό αναζητούνται χώροι προκειμένου να
δημιουργηθούν επιπλέον κέντρα φιλοξενίας στα οποία

και θα προωθηθούν οι πρόσφυγες της Ειδομένης με σκοπό
να «καθαρίσει» η περιοχή. 

του Βαγγέλη Στολάκη

Περίπου εκατό πρόσφυγες από το κέντρο μετεγκατάστασης που υπάρχει
στα Διαβατά νωρίς το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης πήραν το δρόμο
και κατευθυνόμενοι προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης έκαναν πορεία δια-
μαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας με τα
Σκόπια. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι πρόσφυγες που έστησαν σκηνές
στην πλατεία Αριστοτέλους, δίπλα από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου
και ακριβώς απέναντι από τα γραφεία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνουν
εκεί μέχρις ότου βρεθεί μια λύση στο θέμα των κλειστών συνόρων και αλλά-
ξει η πολιτική της κυβέρνησης. Τι κι αν οι ΜΚΟ που τους ακολούθησαν στην
πορεία από τα Διαβατά ισχυρίζονται ότι η διαμαρτυρία αυτή των προσφύ-
γων θα λήξει εντός δυο εικοσιτετραώρων; Οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης
αναφέρουν στην «Karfitsa» πως θα «παραμείνουν στο κέντρο της πόλης όσο
χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε τη διαμαρτυρία μας για την πολιτι-
κή που ακολουθεί η κυβέρνηση και τα κλειστά σύνορα των Σκοπίων. Δε θέ-
λουμε να παιδιά μας να βρίσκονται σε στρατόπεδα και στις λάσπες της Ειδο-
μένης. Θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη» ανέφερε ο 32χρονος Αχμέτ.
Το σχέδιο της κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση έχει σχέδιο «Β» για απο-
συμφόρηση της κατάστασης στην Ειδομένη. Σύμφωνα με όλα όσα έχουν γί-
νει γνωστά εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημιουργηθούν στο
νομό Θεσσαλονίκης νέα κέντρα φιλοξενίας στα οποία θα υπάρξει διασπορά
των προσφύγων που παραμένουν στις λάσπες, τη βροχή και το χιόνι των
Ελληνοσκοπιανών συνόρων. Όπως δηλώνει στην Karfitsa ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος στη Β΄ Θεσσα-
λονίκης, Σωκράτης Φάμελλος ήδη οι δήμαρχοι της Β΄ Θεσσαλονίκης έχουν
κληθεί να υποδείξουν χώρους στα όρια των δήμων τους στους οποίους θα
μπορούσαν να φιλοξενηθούν πρόσφυγες. Σκοπός της κυβέρνησης είναι
να… μοιράσει ισάριθμα τους πρόσφυγες της Ειδομένης σε δήμους της Θεσ-
σαλονίκης, που είναι κοντά στα Βόρεια σύνορα της χώρας, και να μην υπάρ-
ξουν περιπτώσεις δήμων που φιλοξενούν χιλιάδες Σύριους και άλλοι με
ορισμένες… δεκάδες. «Ήδη έχουμε καλέσει τους δημάρχους της Β΄ Θεσσα-
λονίκης να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες και να
μας υποδείξουν χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι

Το σχέδιο της κυβέρνησης
για μεταφορά της Ειδομένης

στη… Θεσσαλονίκη

«Δίνουμε τάξη
στο… χάος. Χτί-

ζουμε 500 με 1000
θέσεις την ημέρα.

Ήδη έχουμε 36.000
θέσεις»

Θα αδειάσει  μετά την… πρωταπριλιά



#ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ_Karfitsa
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πρόσφυγες» αναφέρει στην Karfitsa ο κ. Φάμελλος,
ο οποίος είναι υπεύθυνος να φέρει σε πέρας από
πλευράς κυβέρνησης τις συζητήσεις με τους… τοπι-
κούς άρχοντες. Και ενώ η κυβέρνηση μέσω του κ.
Φάμελλου πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους
αιρετούς του νομού, στελέχη του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας επισκέπτονται χώρους στη Β΄ Θεσσα-
λονίκης και ελέγχουν την καταλληλότητα αυτών.
Πρόσφατα κλιμάκιο του Γ΄ Σώματος Στρατού βρέ-
θηκε στο δήμο Βόλβης, ενώ αυτοψία έχει πραγμα-
τοποιηθεί και σε χώρους των δήμων Θερμαϊκού
και Θέρμης. Όπως λέει στην Karfitsa ο κ. Φάμελ-
λος, με εξαίρεση το δήμο Δέλτα όπου εδώ και αρκε-
τές ημέρες λειτουργεί κέντρο φιλοξενίας μετανα-
στών, οι υπόλοιποι δήμοι της δεύτερης περιφέρει-
ας του νομού (Βόλβης, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκα-
δά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνας και Ωραιοκά-
στρου) θα πρέπει να υποδείξουν χώρους. «Θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα γίνει αναλο-
γική διασπορά των προσφύγων και δε θα επι-
βαρυνθεί κανένας δήμος περισσότερο από τον
άλλον. Όλοι οι δήμαρχοι πρέπει να καταθέ-
σουν πρόταση. Δε θα διαφύγουν» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος. Ο ίδιος δεν αποσαφη-
νίζει ωστόσο εάν σε κάθε δήμο θα δημιουργηθεί
και ένα κέντρο φιλοξενίας.
Αντιδράσεις

Οι πρώτες αντιδράσεις δημάρχων και τοπικών
κοινωνιών είναι γεγονός. Στο άκουσμα της είδησης
πως ο στρατός ξεκίνησε εργασίες στο πρώην στρα-
τόπεδο «Βογιατζόγλου» στα Λαγκαδίκια τόσο ο δή-
μαρχος όσο και κάτοικοι της περιοχής αναστατώ-
θηκαν. Σύμφωνα με το δήμαρχο Λαγκαδά, Γιάννη
Καραγιάννη ο οποίος μίλησε στην Karfitsa: «Ο κ.
Βίτσας με ενημέρωσε ότι στην περιοχή θα φι-
λοξενηθούν χίλιοι πρόσφυγες αυστηρά συρια-
κής καταγωγής για ένα εξάμηνο. Μας είπαν ότι
δε μας πέφτει λόγος. Στον υπουργό ξέφυγε μά-

λιστα ότι θα δημιουργηθούν ακόμα τρία κέν-
τρα μετεγκατάστασης προσφύγων στη Θεσσα-
λονίκη» κατέληξε ο κ. Καραγιάννης. Και στο δήμο
Βόλβης η αυτοψία που πραγματοποίησαν στελέχη
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Κατασκήνω-
ση του Σταυρού έφερε αντιδράσεις. Μιλώντας στην
Karfitsa ο δήμαρχος, Διαμαντής Λιάμας αναφέρει
ότι δεν είναι αρνητικός να φιλοξενηθούν στην πε-
ριοχή του πρόσφυγες, αλλά αυτό να γίνει σε σημείο
που θα υποδείξει ο δήμος μετά από διαβούλευση
με τους κατοίκους. «Η κατασκήνωση του Σταυ-
ρού βρίσκεται κοντά σε καταλύματα και στο
κέντρο του δήμου. Οι επαγγελματίες της πε-
ριοχής που ζουν αποκλειστικά από την τουρι-
στική κίνηση εκφράζουν ήδη τους φόβους
τους για ακυρώσεις εκδρομών κατοίκων των
Βαλκανικών χωρών που μας επισκέπτονται
κάθε χρόνο. Συν τοις άλλοις οι κατασκηνώσεις
αυτές φιλοξενούν παιδιά ΑμεΑ και καρκινο-
παθείς. Θα αδειάσουν από τους πρόσφυγες
όταν τις χρειαστούμε;» αναρωτιέται. Για το λόγο
αυτό ο κ. Λιάμας έστειλε σχετική επιστολή στους
υπουργούς Γιώργο Μουζάλα, Πάνο Καμμένο, Μα-
ρία Κόλλια-Τσαρουχά και Γιάννη Μπαλάφα ζητών-
τας τους να δημιουργηθεί το κέντρο μετεγκατάστα-
σης προσφύγων στο σημείο που θα υποδείξει ο δή-
μαρχος και όχι σε κάποιο που θα επιλέξει η ηγεσία
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με
πληροφορίες της Karfitsa πάντως, εκτός της κατα-
σκήνωσης Σταυρού τα στελέχη των ενόπλων δυνά-
μεων ήδη έχουν εντοπίσει και δεύτερο χώρο στο
δήμο Βόλβης, τον οποίο δεν αποκαλύπτουν μέχρι
να έχουν στα χέρια τους την πρόταση των αιρετών
της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποκλεί-
εται να μεταφερθούν πρόσφυγες εκτός από το Λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης και σε άλλο σημείο εντός
του κέντρου της πόλης με επικρατέστερο το κτήριο
του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου 424.



Γράφει ο Ν. Ι. Μέρτζος  

Το σχέδιο προέβλεπε γενική εξέγερση στις Παρί-
στριες Ηγεμονίες, στη Σερβία, μέσα στην Κωνσταντινού-
πολη και από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο, την
Κρήτη και όλο το Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
την17η Μαρτίου 1821 υψώνουν τη σημαία της Επανα-
στάσεως πρώτοι ο πρίγκηψ Αλέξανδρος Υψηλάντης στο
Ιάσιο της Μολδαβίας και οι Μανιάτες στην Αρεόπολη.
Την 23η Μαρτίου οι Μανιάτες εισέρχονται ελευθερωτές
στην Καλαμάτα και την ίδια μέρα επαναστατεί το Άγιον
Όρος με αρχιστράτηγο τον Φιλικό Εμμανουήλ Παπά. Χί-
λιοι καλόγεροι παίρνουν τα όπλα. Η εξέγερση στις Ηγε-
μονίες απέτυχε. 

Τον Ιούνιο 1821 ο Ιερός Λόχος πέφτει στο Δρα-
γασάνι και ο Υψηλάντης καταφεύγει στην Αυστρία
όπου φυλακίζεται. Αλλά οι Μακεδόνες του συνεχί-
ζουν τον Αγώνα. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Γιάν-
νης Φαρμάκης πολιορκούνται στη Μονή του Σέκου
τον Σεπτέμβριο 1821. Μετά από επική αντίσταση ο
Γεωργάκης βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και γί-
νεται Ολοκαύτωμα μαζί με εκατοντάδες εισβολείς. Ο
Γιάννης Φαρμάκης συλλαμβάνεται με μπαμπεσιά και
αποστέλλεται στην Κωνσταντινούπολη όπου τον
γδέρνουν ζωντανό δημόσια. Η Μακεδονία, όμως,
μάχεται και θυσιάζεται. Είναι μοναδικός διάδρομος
των Οθωμανών από τη Μικρά Ασίας προς τη Ρούμε-
λη και τον Μοριά διότι τα ελληνικά καράβια απέκλει-
σαν το Αιγαίο. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ εξακόντισε
δύο στρατιές αλλεπάλληλα υπό τον Χατζή Μπαϊράμ
πασά τον Μάιο 1821 και τον Μεχμέτ Εμίν πασά τον
Νοέμβριο 1821.Ταυτόχρονα ως Χαλίφης των Πι-
στών του Αλλάχ κήρυξε Τζιχάντ. Οι Μακεδόνες ανέ-
κοψαν τις δύο στρατιές έως το 1823 αλλά πλήρωσαν
βαρύτατο τίμημα στο βωμό του Γένους. Εκατόν είκο-
σι πόλεις και χωριά αφανίσθηκαν, οι άνδρες σφα-
γιάσθηκαν και μυριάδες γυναικόπαιδα πουλήθηκαν
στα σκλαβοπάζαρα.

Τρεις χιλιάδες σφαγιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Εν-
δεικτικά στις 21 Ιουλίου 1821 ο Χατζή Μπαϊράμ πασάς
αναφέρει : «Επέδραμον μετά του γενναίου στρατού
μου κατά των περιοχών Καλαμαριάς, Παζαρούδας,
Σιδηρόπορτας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Κίτρους
και Κατερίνης ένθα καταπολεμήσας τους απίστους
τούτους, εξόντωσα και απήλειψα από προσώπου
γης 42 πόλεις και χωριά αυτών. Αυτούς μεν τους
ιδίους διεπέρασα εν στόματι ρομφαίας, τας γυναί-
κας και τα τέκνα των εξηνδρηπόδισα, τα υπάρχοντά
των διένειμα μεταξύ των πιστών νικητών, τας εστίας
δε αυτών παρέδωσα εις το πυρ και την τέφραν ώστε
ούτε φωνή αλέκτορος να ακούηται πλέον εις αυ-
τάς». Την συνεισφορά των Μακεδόνων στον Αγώνα
συμπυκνώνει ο αρχιστράτηγος Εμμανουήλ Παπ-

πάς. Ο ίδιος πεθαίνει στο καράβι προς
την Ύδρα. Θυσιάζονται οι έξη από τους
επτά γιούς του. Ο Αλέξανδρος στο Μεσο-
λόγγι με τον Μάρκο Μπότσαρη. Ο Νικό-
λαος στο Φάληρο με τον Γ. Καραϊσκά-
κη. Ο Ιωάννης στο Μανιάκι με τον
Παπαφλέσσα. Ο Γεώργιος στην
Λαμία. Ο Δημήτριος στο Νεόκα-
στρο και ο Αθανάσιος στην Χαλ-
κίδα. Ο μικρότερος Αναστάσης
κατέρχεται από τη Βιέννη.
Πληρώνει το τυπογραφείο και
τα σχολεία στην Αθήνα. Υπε-
ρασπίζεται το πολιορκημένο
Μεσολόγγι. Γέρος πάμπτωχος
πεθαίνει στην Πάτρα. Από τα
μέσα του 1822 περισσότεροι
από 3.000 τουλάχιστον Μακεδό-
νες κατήλθαν στην Νότιο Ελλάδα
και πολέμησαν μέχρι τέλους στην
Πελοπόννησο, στην Στερεά, στο Με-
σολόγγι, στο Τρίκερι της Μαγνη-
σίας στην Εύβοια, και στα Ψαρά,
ακόμη και στην Κρήτη. Καπετά-
νιοι τους ο απαράμιλλος γέρο
Καρατάσιος, ο Αγγελής Γάτσος,
ο Διαμαντής Νικολάου και άλλοι. Ο Χρ. Βυζάντιος
τους εξαίρει:  «Οι άνδρες αυτοί υπήρξαν εξαιρετικοί
πατριώται, αφιλοκερδείς, καρτερικοί εις τας κακου-
χίας και στερήσεις, ανδρείοι εν πολέμω και ευπειθέ-
στατοι. Ήλθον εις την Ελλάδα δια να υπηρετήσουν
την Πατρίδα, μη έχοντες ενταύθα οικείους ή γνωρί-
μους». Το καλοκαίρι 1822, οι Μακεδόνες με τον Κα-
ρατάσιο, τον Διαμαντή και τον Γάτσο παρατάχθη-
καν με τους Μοραΐτες υπό τον Θεοδωράκη Κολοκο-
τρώνη και συνέτριψαν τον Δράμαλη Μαχμούτ πασά
στα Δερβενάκια και στα Βασιλικά, όπου κρίθηκε η
τύχη της Πελοποννήσου. Ο Γενναίος Κολοκοτρώ-
νης τους μνημονεύει στα Απομνημονεύματα του (σ.
79) και ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, υπασπιστής
του Γέρου του Μοριά, γράφει:  «Ο περίφημος καπε-
τάνιος Γάτσος, ων εις τα όπλα εκ γενετής και σύν-
τροφος αχώριστος του Ολυμπίου, και οι στρατιώται
του Μακεδόνες επολέμησαν εις τα Βασιλικά και τα
Δερβενάκια γενναίως και οι Πελοποννήσιοι ευχαρι-
στήθησαν πολύ, διότι είδαν άνδρας, έχοντας ζήλον
και εθνικισμόν μέγαν». 

Κατά την καταστροφή του Ψαρών το 1823 το ηρωικό
νησί υπερασπίζονταν 1.200 Μακεδόνες, οχυρωμένοι
ψηλά στο κάστρο. Όταν η θαλασσινή άμυνα έσπασε, οι
Μακεδόνες αντέταξαν άμυνα μέχρις εσχάτων και, τελικά,
έβαλαν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και τινάχθησαν μαζί
με τους εχθρούς. Ο ναύαρχος Σαχτούρης τους αναφέρει
με θαυμασμό:«Αποφάσισαν ν’ αφήσουν τους Τούρ-

κους να έμβουν μέσα
και τότε βάζοντες φωτιά

εις ταις μίναις και εσκεπά-
σθησαν υπέρ τας 4 χιλιάδας

Τούρκοι, καθώς και οι ίδιοι με τας γυ-
ναίκας και τα παιδιά τους». 

Στο Τρίκερι ο Γάτσος και ο Καρατάσιος με 2.000
μόνον άνδρες το 1822 απέκρουσαν επί τέσσερις συ-
νεχείς ημέρες τους 10.000 άνδρες του Σελήχ πασά.
Το έπος τους περιέγραψε ο οπλαρχηγός Γ. Βελέντζας
στην εφημερίδα «Φιλόπατρις» της 29ης Μαρτίου
1857: Το 1825 ο εμφύλιος πόλεμος μαίνεται στον
Μοριά, όπου αποβιβάζεται ο Ιμπραήμ πασάς. Ο Κα-
ρατάσιος, ολομόναχος με 200 μονάχα Μακεδόνες,
κατεβαίνει στον Σχοινόλακκο της Μεσσηνίας και
ατρόμητος αντιπαρατάσσεται στον Ιμπραήμ. Στις 18
Μαΐου 1825 εξορμούν κατά των Μακεδόνων 3.000
λογχοφόροι του τακτικού με Γάλλους αξιωματικούς,
1.000 άτακτοι και 700 Μαμελούκοι ιππείς. Ο Καρα-
τάσιος τους αποκρούει πολεμώντας όρθιος, όπως
πάντοτε, με το σπαθί στο χέρι. Κοντά του σπεύδουν ο
Αγγελής Γάτσος, ο Χατζηχρήστος και οι Μοραΐτες
Γιατράκος και Παπατσιώρης. 

Ο Κων. Παπαρρηγόπουλος, ο κορυφαίος των Ελλή-
νων ιστορικών, σημειώνει: «Οι νικηφόροι Μακεδόνες
έπεμψαν εις Τρίπολιν, ως απαρχήν του νέου είδους
του πολέμου, 109 λογχοφόρα όπλα. Μολονότι ου-
δεμίαν επικουρίαν έλαβον αλλ’ όμως δια την ατρό-
μητον ανδρείαν και μάλιστα δια την επιτηδειότητα
του αρχηγού κατώρθωσαν να κατισχύσων.» Και ο
Κανέλλος Δεληγιάννης προσθέτει: «Είναι ομολογημέ-
νον ότι εξ όλων των Ρουμελιωτών οπλαρχηγών μό-
νον ο Καρατάσιος επολέμησεν ατρομήτως με τον Αι-
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Οι Μακεδόνες στον 
ιερό αγώνα του 1821

Εκατόν είκοσι
πόλεις και χωριά αφα-

νίσθηκαν, οι άνδρες σφα-
γιάσθηκαν και μυριάδες

γυναικόπαιδα πουλήθηκαν
στα σκλαβοπάζαρα. Τρεις
χιλιάδες τα θύματα στη

Θεσσαλονίκη…

Τον σπόρο της Εθνεγερσίας έσπειρε ο Εθναπόστολος Ρήγας ο Βελεστινλής κα-
ταγόμενος από το Περιβόλι της Μακεδονικής Πίνδου. Τα έργα του τύπωσαν στη
Βιέννη οι αδελφοί Πούλιου από τη Σιάτιστα. Μαζί του εκτελέστηκαν το 1798 οι
Καστοριανοί αδελφοί Ιωάννης και Παναγιώτης Εμμανουήλ και ο Σιατιστινός
Θεοχάρης Τουρούντιζιας. Τον σπόρο του καλλιέργησε η Φιλική Εταιρεία. Το
1820 τέσσερις κορυφαίοι Φιλικοί είναι Μακεδόνες. Αρχές 1820 συναντώνται
στο Βουκουρέστι και προετοιμάζουν τον ξεσηκωμό ο Παπαφλέσσας και οι Μα-
κεδόνες Γεωργάκης Ολύμπιος, Γιάννης Φαρμάκης και Χριστόφορος Περραιβός
εκπρόσωπος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη.



γύπτιον σατράπην και έδειξεν στρατιωτικόν χαρα-
κτήρα. Και ουδείς άλλος». Ο Ιμπραήμ περνάει το «Αυ-
λάκι» και πολιορκεί το Μεσολόγγι. Ανάμεσα στους Ελεύ-
θερους Πολιορκημένους βρίσκονται εκατοντάδες Μακε-
δόνες πολεμιστές. Ο αρματολός των Γρεβενών Γιαννού-
λας Ζιάκας οδηγεί 300 ορεσιβίους πολεμιστές από τα
βλαχοχώρια της Πίνδου έως το Βίτσι και τη Νέβεσκα.
Στην Έξοδο σώζονται λίγα παλικάρια από τη Σαμαρίνα.
Τα υμνεί το Δημοτικό Τραγούδι: «Παιδιά της Σαμαρίνας,
ωρέ παιδιά καημένα, κι ας είστε λερωμένα». Το μπαρούτι
και το αίμα λέρωσε τις λευκές φουστανέλες τους. Το Βλα-
χόπουλο ψυχορραγεί και τα παρακαλεί: «Σαν πάτε πίσω
στα βουνά, ψηλά στη Σαμαρίνα, τουφέκια να μη ρί-
ξετε, τραγούδια να μη πείτε, ωρέ παιδιά καημένα, κι
ας είστε λερωμένα. Κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου, η
δόλια η αδελφή μου, μη πείτε πως σκοτώθηκα, μόν’

πείτε πως παντρεύτηκα στα
έρημα τα ξένα, παιδιά της

Σαμαρίνας, ωρέ παιδιά
καημένα, κι ας είστε
λερωμένα». Την
Ηρωϊκή Έξοδο κατα-
γράφει ζωντανή
συνταρακτικά και
επί πλέον αυθεντι-
κά, ο αυτόπτης
μάρτυρας Νικόλα-
ος Κασομούλης,
από το Πισοδέρι.
«Εις την φωτιάν

αυτήν, έως να
φθάσωμεν εις το

τέρμα, ενθυμήθη την
Παναγίαν και είπα:

«Παναγία μου, φύλαξε
μας». Ενώ ημείς ωρμούσα-

μεν, από οπισθέν μας τα βόλια
έπιπτον ωσάν χάλαζα. Εστρέψαμεν τα

πρόσωπά μας προς το Μισολόγγι και εσιωπήσ-
σαμεν όλοι. Ήτον μακράν εισέτι και το αμυδρόν

φως της Σελήνης δεν έφθανεν να φωτίση ώστε να
τους ιδούμεν. Εκείνην την στιγμήν, ακούγομεν την
πυριτοθήκην του Καψάλη ανάπτουσαν και υψωμέ-
νην εις τον αέραν ώστε φωτίσασα την πεδιάδα». 

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου οι Μακεδόνες
αντεπιτίθενται στην Αταλάντη με τον Γάτσο και ξανά
στο Τρίκερι με τον Καρατάσιο όλο τον Νοέμβριο του
1827. Στο μεταξύ 250 Μακεδόνες με τον Τόλιο Λά-
ζο, γόνο των περιωνύμων αρματολών του Ολύμπου,
αποβιβάζονται με τον Καλλέργη στην Κρήτη να στη-
ρίξουν τον αγώνα της. Στην φονική μάχη του Πέτα
έλαβαν μέρος οι Μακεδόνες με τον Καρατάσιο και
μόνοι αυτοί παρέμειναν αήττητοι. Παράλληλα, την
περίοδο 1824-1827 άλλοι Μακεδόνες αρματολοί
αρματώνουν μικρά πειρατικά καράβια και από την
Σκιάθο και την Σκόπελο οργώνουν τον Θερμαϊκό,
κουρσεύουν γαλλικά καράβια, αποβιβάζονται στην
Κασσάνδρα και χτυπούν την ίδια την Θεσσαλονίκη.
Όταν ο Αγώνας λήγει, οι Μακεδόνες αρχηγοί σε κοι-
νή αναφορά τους προς το Εκτελεστικό υπογραμμί-
ζουν ότι χρέος της Ελλάδος είναι να απελευθερώσει
την Μακεδονία. Και έτσι θα γίνει αργότερα. Την
ιστορική εντολή εκτελούν παλικάρια από τον Μοριά,
την Κρήτη, τη Ρούμελη και τα νησιά . Στον Μακεδο-
νικό Αγώνα το 1904-1908 σώζουν τη Μακεδονία
και στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912-1913 την
απελευθερώνουν. Αυτόν το Ιερό Δεσμό τήρησαν οι
αδελφοί Έλληνες χιλιάδες χρόνια. Χρέος μας είναι
να τον τηρήσουμε και να τον παραδώσουμε ανέγγι-
χτο.

[1] Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσε-
ως των Ελλήνων, Εισαγωγή και Σημειώσεις υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τό-

μος 2, Χορηγεία Παγκείου Επιτροπής, Αθήνα 1940.
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Στις
18 Μαΐου 1825

εξορμούν κατά των
Μακεδόνων 3.000 λογχο-

φόροι του τακτικού με Γάλ-
λους αξιωματικούς, 1.000

άτακτοι και 700 Μαμελούκοι
ιππείς. Ο Καρατάσιος τους

αποκρούει πολεμών-
τας όρθιος…



Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης
Αποκαλυπτήρια νέου κόμματος και μάλιστα… προ-

σεχώς, αφού οι πολιτικοί που συμμετέχουν στο εγχεί-
ρημα δεν αποκλείουν να προχωρήσουν σε σχετικές
ανακοινώσεις ακόμα και μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ο λό-
γος για τον «ΣΥΡΙΖΑ της Δεξιάς» όπως αποκαλούν την
νέα πολιτική κίνηση, η οποία έχει ως στόχο την εκλογι-
κή σύμπραξη ατόμων και δυνάμεων που κινούνται στο
χώρο της Δεξιάς και γιατί όχι να… καλύψει τα έδρανα
του Κοινοβουλίου που βρίσκονται μεταξύ Νέας Δημο-
κρατίας και Χρυσής Αυγής. Μια πρώτη γεύση του τι
ετοιμάζουν ο Γιώργος Καρατζαφέρης και ο Τάκης
Μπαλτάκος πήραμε την περασμένη Κυριακή στο «Συ-
νεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης», ωστόσο όπως
δηλώνουν οι ίδιοι «ακόμα δεν έχουμε δει… τίποτα». 
Και το όνομα αυτού… 

Επικρατέστερο όνομα του νέου πολιτικού φορέα
φέρεται να είναι το «Εθνικός Ορθόδοξος Συναγερμός»
ή πιο σύντομα… «ΈΘΝΟΣ». Το κόμμα, σύμφωνα με
πληροφορίες αναμένεται να κινείται στα πρότυπα του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποτελείται δηλαδή από συνιστώσες (πο-
λιτικές κινήσεις της Δεξιάς), ενώ το ρόλο του ΣΥΝΑ-
ΣΠΙΣΜΟΥ θα επιχειρήσει να διαδραματίσει το κόμμα
του κ. Καρατζαφέρη, ο ΛΑΟΣ. Σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές στο νέο αυτό εγχείρημα θα συμμετάσχουν προσω-
πικότητες του χώρου που τη δεδομένη χρονική περίο-
δο δεν διαθέτουν κάποια πολιτική στέγη. Οι Γιώργος
Καρατζαφέρης και Τάκης Μπαλτάκος έχουν δώσει ήδη
τα χέρια, ενώ οι συζητήσεις με τους: Νίκο Νικολόπου-
λο, Φαήλο Κρανιδιώτη, Σταυρούλα Ξουλίδου και Πα-
ναγιώτη Ψωμιάδη συνεχίζονται. Σε ό,τι αφορά την ορ-
γανωτική δομή του «ΣΥΡΙΖΑ της Δεξιάς» στη θέση του
προέδρου αναμένεται να τοποθετηθεί ο Γιώργος Καρα-
τζαφέρης, ενώ ο Τάκης Μπαλτάκος θα αναλάβει Γενι-

κός Γραμματέας. 
Ο ρόλος Καρατζαφέρη και Μπαλτάκου

Μιλώντας στην Karfitsa ο κ. Καρατζαφέρης υπο-
στηρίζει πως: «στη Θεσσαλονίκη την περασμένη
Κυριακή είχαμε μια ανέλπιστη κοσμοσυρροή.
Έμαθα ότι τρεις αίθουσες στο συνεδριακό κέντρο
τα τελευταία δυο χρόνια δεν κατάφερε να ανοίξει
ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει μια πίστη στον κόσμο που πρέπει να το-
νώσουμε». «Πρέπει να υπάρξει ένα άνοιγμα ανά-
μεσα στη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή. Αυ-
τή η προσπάθεια έχει κάποιους μοχλούς. Συζητή-
σεις και κουβέντες γίνονται με πολλούς» λέει χαρα-
κτηριστικά. 

Αναφορικά με τη δομή του νέου σχήματος ο κ. Κα-
ρατζαφέρης λέει: «Τα κόμματα που θα συμμετέχουν
στο νέο εγχείρημα θα διατηρήσουν την αυτονομία
τους. Εμείς δεν λέμε σε κανέναν κλείσε το κόμμα
σου. Λέμε αν θέλεις έλα μέσα ως μια συνιστώσα. Ο
ΛΑΟΣ όντας το μόνο οργανωμένο κόμμα, όπως
φάνηκε άλλωστε και στη Θεσσαλονίκη θα είναι
όπως ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαι εγώ
πρόεδρος του νέου σχήματος. Σημασία έχει ποιον
αποδέχεται ο κόσμος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο
κόσμος έχει δείξει την εμπιστοσύνη του στο πρό-
σωπό μου». 

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναφέρεται  μιλώντας στην
Karfitsa και στους λόγους για τους οποίος θα πρέπει να
κάθεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα στην επόμενη
Βουλή. «Ο κόσμος έχει καταλάβει την απουσία του Κα-
ρατζαφέρη. Διαθέτουμε ένα πολιτικό προσωπικό που
κανένας δεν του βάζει με άριστα το δέκα πάνω από πέν-
τε. Υπάρχει μια υποβαθμισμένη πολιτική εκπροσώπη-
ση και δεν υπάρχουν προτάσεις» αναφέρει μεταξύ άλ-
λων. «Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα κατα-
φέρουμε. Είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που άφησε
τέσσερα υπουργεία. Αν πεις αλήθεια σου κόβουν το κε-
φάλι. Για την καρέκλα εγώ δεν ξεπούλησα ιδέες και πα-
τρίδα» συμπληρώνει. 

Αν και το κόμμα του δεν «κατέβηκε» στις εκλογές
του Σεπτέμβρη 2015 εκτιμά ότι στις επόμενες κάλπες η
προσπάθειά του θα αποδώσει καρπούς. «Έκατσα στο
περιθώριο. Πήγα στη Δικαιοσύνη και αθωώθηκα
από όλες τις κατηγορίες. Δεν μπορούσα να πάω
έτσι σε εκλογές. Έπρεπε πρώτα να αθωωθώ και η
σκευωρία που έγινε πρωτοσέλιδο να πέσει. Τώρα
ξεκινάμε με μεγάλη δυναμική». 
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«Εμείς θα είμαστε ο 
ΣΥΡΙΖΑ της… δεξιάς»

Μακριά από τη ΝΔ
Τις συζητήσεις με πολιτικά πρόσωπα αλλά τις ενώσεις των απόστρατων αξιωματικών έχει αναλάβει ο πρώην

Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Σαμαρά, Τάκης Μπαλτάκος τον οποίο ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ θεωρεί «play
maker και πανέξυπνο». Ο κ. Μπαλτάκος μάλιστα, επισημοποίησε την συνεργασία του με τον κ. Καρατζαφέρη δί-
νοντας το παρών στην εκδήλωση του ΛΑΟΣ την περασμένη Κυριακή στο «Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης»
στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, και μάλιστα στις πρώτες σειρές βρέθηκε επίσης η πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ στην Β’
Περιφέρεια, Σταυρούλα Ξουλίδου αλλά και ο πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης ο οποίος ωστόσο σε
διευκρινιστική ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι «σήμερα ανήκει στη ΝΔ» αλλά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύριο να
μην ανήκει. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση, η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά ενώ τα Χάλκινα της Γουμένισσας «έπαιζαν»
το «Μακεδονία Ξακουστή» και τον Εθνικό Ύμνο. Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία και η επιλογή της ημερομηνίας,
αφού ο κ. Καρατζαφέρης συνέδεσε την γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας με την δυναμική επαναφορά του. 

Από την πλευρά του, ο Τάκης Μπαλτάκος σχολιάζει: «Σκοπός μας με τη δημιουργία του νέου κόμματος
είναι να κατέβουμε στις εκλογές. Θα είναι ένα καινούριο κόμμα. Δεν θα ενταχθούμε σε κάποιο κόμμα
που υπάρχει ήδη. Κάνω προσπάθεια για τη χώρα μου και την προσωπική μου αξιοπρέπεια. Κάνω αυτό
που πρέπει. Θέλω να κοιτώ τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να μην ντρέπομαι». Ο κ. Μπαλτάκος ξεκαθα-
ρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν συζητήσεις με μέλη της ΝΔ γιατί το θεωρεί… «αποστασία». «Μόνο εάν κάποιος
διαγραφεί ή ανακοινώσει ότι αποχωρεί από τη ΝΔ τότε θα συζητήσουμε μαζί του. Αλλά με ενεργά στελέ-
χη δεν θα μιλήσουμε ούτε με μισό» λέει.
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Στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας ο ρεαλισμός και η
αλήθεια δεν ήταν πάντοτε επιθυμητοί όροι. Η δημαγω-
γία εξυπηρετούσε, εξασφάλιζε ψήφους, οδήγησε όμως
στη σημερινή τραγική κατάσταση της χώρας. Η Ένωση
Κεντρώων δεν συμμετείχε στο πανηγύρι των υποσχέσε-
ων. Πορευτήκαμε το δύσκολο δρόμο της ειλικρίνειας και
δικαιωθήκαμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. 

Με την ευκαιρία που μου δίνεται να επικοινωνήσω  με τους
πολίτες μέσω της έγκριτης εφημερίδας Karfitsa,  και επειδή
πολλά λέγονται και γράφονται από τους «πρόθυμους» του συ-
στήματος, σπεύδω να ξεκαθαρίσω τα εξής: η Ένωση Κεν-
τρώων δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως δεκανίκι κανενός.
Την εμπιστοσύνη και τη ψήφο του ελληνικού λαού δεν θα την
παραχωρήσουμε σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση που μας έχει
εγκλωβίσει σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο. Και όπως δήλωσε πρό-
σφατα και ο Πρόεδρος μας, ο Βασίλης Λεβέντης, ούτε οι εκλο-
γές είναι λύση στην παρούσα φάση. 

Με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα, με τον εφιάλτη της τρομοκρατίας να γκρεμίζει το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα, με την αξιολόγηση από την πρώην Τρόικα
και νυν κουαρτέτο σε πλήρη εξέλιξη,  μια εκλογική αναμέτρη-
ση θα ήταν καταστροφική για τη χώρα, θα έδινε τη χαριστική
βολή στην ελληνική οικονομία και θα μας έφερνε πολύ κοντά
στην έξοδο από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Τσίπρας
θα πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τελευταίας σταγόνας, δεν
πρόκειται να βρει ανάμεσα μας συνενόχους  στις κατα-
στροφικές πολιτικές του επιλογές, στη διόγκωση του
κομματικού κράτους, στη διάλυση της δημόσιας υγείας
και της παιδείας, στον διωγμό της αριστείας, στο φανατι-
σμό της ιδεοληψίας τους, στην πλήρη σύγκρουση του με
τις αρχές και τις αξίες της πραγματικής Αριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον έρμαιο του πολιτικού χαμαιλεοντι-
σμού του, λειτουργεί σπασμωδικά, χωρίς πίστη και όραμα, εί-
ναι πλέον ολοφάνερο πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
αυξημένες απαιτήσεις της διακυβέρνησης μιας χώρας. Θεωρώ
κάτι παραπάνω από βέβαιο, πως ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το
καλοκαίρι θα αναγκαστεί από τα πράγματα να συμβιβαστεί με
την πραγματικότητα και να δεχτεί την πρόταση που έχουμε κα-
ταθέσει από την πρώτη στιγμή για τη συγκρότηση μιας οικου-
μενικής κυβέρνησης που θα αναλάβει τις ευθύνες του τόπου
χωρίς να δεσμεύεται από το πολιτικό κόστος. Και για την
Πρωθυπουργία θα πρέπει να αναζητήσουμε έναν άφθαρ-
το, έναν πολιτικά γενναίο, ένα πρόσωπο που θα προτά-
ξει, επιτέλους, το εθνικό συμφέρον πάνω από το στείρο,
κομματικό. Δεν μπορούμε να ακροβατούμε επ’ άπειρο
στο χείλος του γκρεμού, να παίζουμε τη χώρα κορώνα-
γράμματα. 

Χρειαζόμαστε επιτέλους σύνθεση δυνάμεων, κινητοποί-
ηση όλων των υγιώς σκεπτόμενων, αυτών που βάζουν το εμείς
πάνω από το εγώ. Γιατί η Ελλάδα είναι πάνω από πρόσωπα,
πάνω από ιδεολογίες. Εκείνο που έχει σημασία, είναι να κρα-
τήσουμε όρθια τη χώρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέ-
λουμε να είμαστε ο φτωχός συγγενής των Βαλκανίων. Γιατί ο
απομονωτισμός του ΣΥΡΙΖΑ και οι ιδεοληπτικές τους εμμονές
εκεί ακριβώς μας οδήγησαν: στο να έχουμε μετατραπεί σε ένα
απέραντο πάρκινγκ ψυχών, εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων πο-
λιτικών τους. Η κυβέρνηση που θα κληθεί σύντομα να αναλά-
βει τις τύχες της χώρας έχει να ανεβεί Γολγοθά. Είμαι, όμως,
βέβαιος, πως με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και συσπείρωση
του λαού μας, θα βιώσουμε, επιτέλους, την Ανάσταση.   
*Ο Αριστείδης Φωκάς είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της Ένωσης Κεντρώων.

Η Ένωση Κεντρώων δεν 
είναι δεκανίκι κανενός!

του Αριστείδη 
Φωκά*

#POLITIKH

Γιώρ-
γος Καρατζα-
φέρης, Τάκης

Μπαλτάκος και Νίκος
Νικολόπουλος μιλούν

στην KARFITSA για
τον νέο πολιτικό

σχηματισμό 

Τι θα κάνει ο Νικολόπουλος;  
Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στο νέο εγχείρημα φέ-

ρεται να βρίσκεται και ο πρόεδρος του Χριαστιανο-
δημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας και ανεξάρτητος
Βουλευτής, Νίκος Νικολόπουλος. «Από της ιδρύσε-
ως του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελ-
λάδος, διατρανώνουμε και υπηρετούμε την
ανάγκη μιας εθνικά ασυμβίβαστης και κοινωνι-
κά ευαίσθητης  Χριστιανικής παράταξης. Η 7η
σύνοδος της Πολιτικής Επιτροπής, των υποψη-
φίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών καθώς
και των προεδρείων των Περιφερειακών Οργα-
νώσεων κατέληξε στις εξής αποφάσεις: Να αντα-
ποκριθεί σε κάθε γραπτή πρόσκληση που θα
προέρχεται από κόμματα, κινήματα ή προσωπι-
κότητες της κεντροδεξιάς και με όλες τις δυνά-
μεις του να συμμετάσχει στην ίδρυση ενός νέου
πολιτικού φορέα. Να προτείνει στους συνομιλη-
τές και συνοδοιπόρους, η ηγεσία του νέου κόμ-
ματος να προέλθει από το ιδρυτικό συνέδριο, το
οποίο και θα δώσει το ιδεολογικό πλαίσιο το
καταστατικό, το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης
της Πατρίδας και θα εκλέξει τον Πρόεδρο» ανα-
φέρει ο κ. Νικολόπουλος. Και συμπληρώνει:  «Εάν
προταθεί και γίνει αποδεκτό απ’ όλους μια
εκλογική συνεργασία όλων των κομμάτων, των
κινήσεων κ.λ.π. πολιτικών μορφωμάτων που
κινούνται στο κεντροδεξιό πατριωτικό χώρο, τό-
τε και πάλι ο Πρόεδρος της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ να
προέλθει από εκλογή. Όλες οι συζητήσεις και τα
βήματα προόδου να γίνονται γνωστά στα στελέ-
χη και στα μέλη του Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος. Καμιά συνεργασία δεν θα γίνει απο-
δεκτή εάν προηγουμένως δεν εγκριθεί με ψηφο-
φορία από μια έκτακτη εθνική συνδιάσκεψη.
Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΛΑ.Ο.Σ., που δη-
μόσια έγινε γνωστή από τον Γιώργο Καρατζαφέ-
ρη και εφ’ όσον γραπτώς προσκληθούμε  με
συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, θα προσέλθου-
με με τις θέσεις και τις προτάσεις που η 7η σύνο-
δος ομόφωνα διαμόρφωσε» καταλήγει ο κ. Νικο-
λόπουλος. 



της Έλενας Καραβασίλη  
«Βάση των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, οι προκρατήσεις

στα νησιά μας, κυμαίνονται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το επόμενο διάστημα ανα-
μένουμε μία επιτάχυνση και οριστικοποίηση αυτών των κρατήσεων, με την εκτίμησή
μας να είναι ότι η επισκεψημότητα στα Ιόνια νησιά για το 2016 θα είναι αυξημένη σε
σχέση με το 2015. Είναι κάτι που ενισχύεται και από το γεγονός ότι μία σειρά από αερο-
πορικές εταιρίες εντείνουν την παρουσία τους στα αεροδρόμια της περιοχής και πυ-
κνώνουν τα δρομολόγιά τους προς τις χώρες της Ευρώπης από όπου προέρχεται ένα
μεγάλο μέρος των επισκεπτών του εξωτερικού», λέει στην Karfitsa ο περιφερειάρχης Ιο-
νίων Νήσων, Θόδωρος Γαλιατσάτος. Ο ίδιος εξηγεί πως πρόκειται κυρίως για επισκέπτες από
τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Σκανδιναβικές χώρες αλλά και τις χώρες των Βαλκανίων
όπως η Σερβία και η Ρουμανία. 
Με θέα… το προσφυγικό 

«Το προσφυγικό είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και αυτός που ξεκινάει από την
πατρίδα του για να έρθει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, έχει και εκείνος την εικόνα
των προσφύγων που μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή του ή σε μία άλλη περιοχή της
χώρας του. Αυτό που μετράει λοιπόν δεν είναι το αν θα υπάρχουν πρόσφυγες ή μετανά-
στες στην Ελλάδα, αλλά το που θα βρίσκονται και τι θα κάνουν. Οι εικόνες αυτών των
ανθρώπων να βρίσκονται μέσα στη λάσπη, σε σκηνές, σε στρατόπεδα, να τριγυρίζουν
στα λιμάνια, είναι απωθητικές για κάθε τουρίστα. Γι’ αυτό το λόγο και εμείς πραγματο-
ποιούμε ένα σχεδιασμό για να αποφύγουμε κάθε τέτοια εικόνα», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο κ. Γαλιατσάτος.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι: «υπάρχει αυτόματη σύνδεση  στην παρουσία προσφύγων ή
μεταναστών σε μία περιοχή με την μείωση του τουριστικού ρεύματος αλλά και τη δημι-
ουργία προβλημάτων στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής. Το αν θα υπάρχει
η όχι τέτοια επίδραση, εξαρτάται από το πώς οι τοπικές αρχές χειρίζονται κάθε φορά το
πρόβλημα της παρουσίας προσφύγων και μεταναστών». Και συνεχίζει: «για την ώρα δε
μας έχει ζητηθεί να συνδράμουμε στη φιλοξενία πολιτών από Τρίτες χώρες κυρίως για-
τί ο διάδρομος που έχει ανοιχτεί από τα τουριστικά παράλια μέχρι την Ειδομένη, δεν
περνάει από την περιοχή μας. Παρόλα αυτά εμείς ετοιμαζόμαστε σε κάθε περίπτωση αν
κληθούμε να συνδράμουμε στο μέλλον και κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που εν-
δέχεται να εγκλωβιστούν για οποιοδήποτε λόγο στη χώρας μας». 

Karfitsa_#IONIO

16 | 26 Μαρτίου 2016

«Υπάρ-
χει αυτόματη

σύνδεση  στην πα-
ρουσία προσφύγων ή
μεταναστών σε μία πε-
ριοχή με την μείωση
του τουριστικού ρεύ-

ματος»

Οι πρόσφυγες του 
Αιγαίου στέλνουν τους 
τουρίστες στο… Ιόνιο!

Οι αυξανόμενες προσφυγικές ροές που «αγκυροβολούν»  εδώ και μήνες
στα νησιά του Αιγαίου, μοιάζουν να έχουν «πνίξει» την τουριστική κίνηση
σε συγκεκριμένες περιοχές, με τις προκρατήσεις να εμφανίζουν πτώση που
αγγίζει μέχρι και το 90%, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου! Ο
αριθμός προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο ξεπερνά τους 2.000, στη
Χίο και στη Σάμο τους 1.000, με τις τουριστικές κρατήσεις να μειώνονται  κα-
τά 90%, 60% και 40% αντίστοιχα. Έτσι το «μοίρασμα» της τράπουλας αλλά-
ζει, με τους τουρίστες να κοιτούν προς… την άλλη πλευρά του πελάγους. 



«Overbooked μέχρι τον Ιούνιο»
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν, εμφανίζε-

ται ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κέρκυρας
Βασίλης Καλούδης. Όπως σημειώνει «στην Κέρκυρα η
αγγλική αγορά κρατάει τα σκήπτρα και για φέτος
παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως του 5-10%. Η δε
γερμανική αγορά για την ώρα κυμαίνεται στα ίδια
επίπεδα με τα περσινά, όμως και από εκεί περιμέ-
νουμε μία αύξηση στο 5%. Όσο αφορά στα νησιά
του Αιγαίου, στο βαθμό που γνωρίζουμε, η Ρόδος
βρίσκεται στα περσινά επίπεδα, ενώ η Κως και η
Χίος παρουσιάζουν μία μεγάλη πτώση που ξεπερνά
το 30%, όμως ελπίζουμε πως θα καλυτερέψει το κλί-
μα». Ο ίδιος τονίζει πως παρότι το προσφυγικό είναι μεί-
ζον θέμα, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που πλήττει
τον τουρισμό. «Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα, που το
έχουμε επισημάνει εδώ και ένα μήνα,  είναι η μετά-
δοση σοβαρών ασθενειών. Αν αρχίσουν να σημει-
ώνονται και άλλα κρούσματα σε πρόσφυγες, τότε
και μόνο οι φήμες θα προκαλέσουν κακό στον του-
ρισμό της χώρας μας. Επίσης αυτό που φοβόμαστε
είναι ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες που λαμβάνουν
χώρα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, θα αποτελέ-
σουν ανασταλτικό παράγοντα για τη μετακίνηση
τουριστών από χώρες του εξωτερικού». Ο κ. Καλού-
δης επισημαίνει πως για την ώρα στα νησιά του Ιονίου
και ειδικότερα στην Κέρκυρα επικρατεί μία υπεραισιοδο-
ξία για τη φετινή σεζόν. «Οι κρατήσεις για την ώρα πά-
νε πάρα πολύ καλά και πιστεύω πως θα έχουμε ορα-
τό αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
με overbooked δωμάτια από τις 15 Ιουνίου για ολό-
κληρη τη σεζόν». 
Με άρωμα… Χόλυγουντ

Brad Pitt, Angelina Jolie, Will Smith, Τζον Μπον
Τζόβι, Τομ Χανκς, Ρότζερ Μούρ, Γιούρι Γκέλερ, ο ντρά-
μερ του θρυλικού αγγλικού ροκ συγκροτήματος Queen
Ρότζερ Μεντοος Τέϊλορ, είναι μερικοί μόνοι από τους
αστέρες του Χόλυγουντ και της διεθνούς μουσικής σκη-
νής που έχουν επιλέξει να περάσουν τις καλοκαιρινές
διακοπές τους στα νησιά του Ιονίου. «Εγώ ασχολούμαι
αποκλειστικά με τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετα-
νία, ενώ ειδικεύομαι σε τουριστικές παροχές υψη-
λής ποιότητας με πολυτελείς επαύλεις. Κατά και-
ρούς έχουν επισκεφτεί το νησί αστέρες του Χόλυ-
γουντ που μένουν σε βίλες στη Βορειοανατολική
Κέρκυρα. Επίσης έχουν έρθει μέλη της βασιλικής
οικογένειας, η σύζυγος του John Kerry και πολλοί
άλλοι», λέει ο τουριστικός επιχειρηματίας στην Κέρκυρα
Κώστας Σαρακηνός.  Όπως εξηγεί στην Κέρκυρα υπάρ-
χουν διαφορετικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης.
«Έχουμε τον Κάβο που έχει τη νεανική διασκέδαση.
Την Βορειοανατολική Κέρκυρα που έχει τους τουρί-

στες υψηλότερης στάθμης και τα ξενοδοχεία των
πέντε αστέρων που σκεφτείτε ότι είναι σχεδόν κλει-
σμένα. Εξακολουθούμε να είμαστε από τους ασφα-
λέστερους προορισμούς για να κάνει κάποιος τις
διακοπές του, έχουμε φανταστικές τοποθεσίες και
φιλόξενο κόσμο. Η Κέρκυρα έχει ιστορία και πολιτι-
σμό, που θα μπορέσει να προσανατολιστεί και σε
θεματικό τουρισμό, από τον θρησκευτικό τουρισμό
μέχρι τον αθλητικό», καταλήγει ο κ. Σαρακηνός.  
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Προετοιμασία υποδοχής
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων εξηγεί πως σιγά σιγά προετοιμάζουν τη δική τους

διαδικασία υποδοχής προσφύγων και μεταναστών ούτως ώστε να τηρούνται δύο προϋποθέσεις. «Η μία είναι
να γίνεται αυτή η υποδοχή και φιλοξενία με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και σεβασμού στο συνάνθρωπο
και αφετέρου να ελαχιστοποιούμε τελείως τις όποιες συνέπειες στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της περιο-
χής. Αν μας ζητηθεί να φιλοξενήσουμε κάποιους ανθρώπους, δε θέλουμε να λειτουργήσει αυτό με μορφή
στρατοπέδων, σκηνών και γενικά με έναν τρόπο που εύκολα δημιουργεί αρνητικές εικόνες και προς τον ντό-
πιο πληθυσμό αλλά και προς το εξωτερικό. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε λύσει το πρόβλημα της προσωρινής
στέγασης σε καταλύματα τα οποία είτε δε λειτουργούν αυτή τη στιγμή, είτε είναι της τουριστικής οικονομίας
και αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να βγουν στην αγορά». Εξηγεί πως από εκεί και πέρα εάν υπάρξει ανάγκη
παραμονής τους για μεγάλο διάστημα, «θα αναζητήσουμε λύσεις ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι- αφού
γνωρίσουμε τι άνθρωποι είναι, με τι απασχολούνταν στην πατρίδα τους και τι μπορούν ενδεχομέ-
νως να προσφέρουν- να ενσωματωθούν με οποιαδήποτε μορφή είτε σε διαδικασίες κατάρτισης είτε
σε διαδικασίες απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε έναν τέτοιο σχεδιασμό με σχετικά γρή-
γορους ρυθμούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε αν και όποτε χρειαστεί». 

Ο κ. Γαλιατσάτος τονίζει ότι: «κανείς δε ξέρει αυτή τη στιγμή αν ο πληθυσμός που έρχεται και τελικά
δε θα μπορέσει να περάσει τα σύνορα για τη δυτική και βόρεια Ευρώπη, τι θα κάνει στην Ελλάδα αλ-
λά και για πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει εδώ. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπί-
σουμε την περίπτωση όπου ένα κομμάτι από αυτή την προσφυγική ροή τελικά θα ενσωματωθεί
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Πρέπει να έχουμε και αυτό κατά νου, δε ξέρουμε πως θα
εξαπλωθεί. Οφείλουμε όλοι εμείς που έχουμε μία ευθύνη για τις διάφορες περιοχές της χώρας μας
να ετοιμαζόμαστε για αυτό το ενδεχόμενο».

Υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων
«Η κίνηση μέχρι τώρα στην Κεφαλονιά είναι ικα-

νοποιητική, ενώ προβλέπουμε πως θα υπάρχει αύ-
ξηση στις κρατήσεις συγκριτικά με πέρσι. Η κύρια
αγορά της περιοχής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου έχουν αυξηθεί οι προσφερόμενες αεροπορικές
πτήσεις και οι προκρατήσεις. Αύξηση στην τουριστι-
κή κίνηση φαίνεται πως θα έχουμε και από την Ιτα-
λία και την Αυστρία», λέει ο πρόεδρος ξενοδόχων
Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμος Τιμοθεάτος. Στην
Ολλανδική αγορά, εξηγεί, πως υπάρχει μία μικρή
μείωση εξαιτίας των τρομοκρατικών χτυπημάτων.
«Ο κόσμος σκέφτεται την ασφάλειά του και είναι λο-
γικό. Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι, για
ένα μήνα οι κρατήσεις σχεδόν είχαν «παγώσει». Ας
μη ξεχνάμε πως το target group των τουριστών της
Κεφαλονιάς είναι μεγαλύτερες ηλικίες και οικογενει-
άρχες που θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά να ξεκι-
νήσουν ένα ταξίδι, συγκριτικά με έναν πολύ νέο άν-
θρωπο». Ο ίδιος επισημαίνει ότι «μπορεί η προσφυ-
γική κρίση που περνά το Αιγαίο να έχει επηρεάσει
θετικά την τουριστική κίνηση στο Ιόνιο όμως δεν εί-
ναι ο μοναδικός παράγοντας. Έχουν γίνει σημαντι-
κές κινήσεις για την προβολή των Ιόνιων νήσων από
την περιφέρεια και το δήμο. Η δική μου εκτίμηση
πάντως είναι ότι έχει περιοριστεί η πτώση της τουρι-
στικής κίνησης στο Αιγαίο και αυτό γιατί οι ντόπιοι
έχουν ανοίξει τα σπίτια τους και έτσι περνάει προς τα
έξω η εικόνα ενός πολύ φιλόξενου λαού». 
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Της Έλενας Καραβασίλη

«Οι λόγοι για τους οποίους βρέθηκε
στην Ελλάδα, ήταν πρώτον για να αναδεί-
ξει τον επείγοντα χαρακτήρα της ανθρωπι-
στικής κατάστασης όσο αφορά στους πρό-
σφυγες και δεύτερον να εκφράσει τη στή-
ριξή της στις προσπάθειες της χώρας, των
τοπικών κοινωνιών, των οργανώσεων και
των εθελοντών για την υποδοχή και την
παροχή φροντίδας στους πρόσφυγες από
πέρυσι το καλοκαίρι», λέει στην Κarfitsa η
υπεύθυνη επικοινωνίας της  Ύπατης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Στέλλα Νάν-
νου. Παρότι φήμες την ήθελαν να φτάνει στη
Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί την Ειδομένη,
την περιοχή με το μεγαλύτερο αριθμό προσφύ-
γων και μεταναστών στην Ελλάδα, η κ. Τζολί
δε βρέθηκε τελικά εκεί ποτέ. «Ο λόγος που
δεν επισκέφτηκε την Ειδομένη ήταν η έλ-
λειψη χρόνου. Έπρεπε να γίνει κάποια επι-
λογή στους χώρους που θα επισκεπτόταν
και έτσι η κ. Τζολί βρέθηκε στην Αθήνα και
στη Λέσβο», εξηγεί από την πλευρά της η κ.
Νάννου. Να τονίσουμε πως μία βδομάδα μετά
την επίσκεψη της κ. Τζολί στη χώρα, Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) απέσυραν το
προσωπικό τους προσωρινά από τον καταυλι-
σμό της Ειδομένης, λόγω της έντασης που επι-
κρατεί από τη διαμαρτυρία των προσφύγων
στο σημείο.
Ο θαυμασμός και το «Ευχαριστώ»

«Καθότι ήμουν εκεί γνωρίζω πως η κ.
Τζολί είχε μία σύντομη συνάντηση με όλα
τα μέλη της ομάδας της Ύπατης Αρμοστεί-
ας για τους πρόσφυγες στη Λέσβο, όπου θέλησε να
μάθει πως είναι η καθημερινότητα μας και τι ακρι-
βώς κάνουμε. Της εξηγήσαμε πως βρισκόμαστε εκεί
24 ώρες το 24ωρο με τρεις οκτάωρες βάρδιες. Η ίδια
ενδιαφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό να μάθει τι κάνει η
ύπατη Αρμοστεία στο πεδίο, με πολλές και συγκε-
κριμένες ερωτήσεις. Έδειχνε μεγάλο και ειλικρινές
ενδιαφέρον», λέει χαρακτηριστικά η κ. Νάννου. Και συ-

νεχίζει «εξέφρασε το θαυμασμό και την
εκτίμησή της για τη δουλειά που προσφέρουν όλα
τα μέλη της ομάδας, κάτω από πολύ δύσκολες συν-
θήκες, σε ναυάγια, χωρίς άδειες, χωρίς διαλύματα
κάτι που η ίδια έδειξε να το καταλαβαίνει. Από εκεί
και πέρα μας ευχαρίστησε, είπε πως είναι δίπλα μας
και πως θα προσπαθήσει και εκείνη να βοηθήσει με
όποιον τρόπο μπορεί». Κατά την παραμονή της στον

καταυλισμό στην Αθήνα, η κ. Τζολί συνομίλησε με
αρκετούς πρόσφυγες και οικογένειες προσφύγων,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ιστορίες των αν-
θρώπων, σύμφωνα με την κ. Νάννου. «Είδε μία
πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση οικογένειας,
που την έκανε να συγκινηθεί. Πρόκειται για
μία δωδεκαμελή, γυναικοκρατούμενη οικο-
γένεια, που ήρθε στην Ελλάδα από τη Συρία.
Η γυναίκα αυτή έφτασε στη χώρα μας μαζί με
τα παιδιά, τα εγγόνια και τα ανίψια της, ενώ
άλλοι δύο γιοι της έμειναν πίσω στη Συρία.
Όπως εξήγησε αυτή η γυναίκα στην κ. Τζολί,
ένα από τα παιδιά της είναι ανάπηρο και έτσι
λόγω της κατάστασης του γιου της αλλά και
την ύπαρξη μικρότερων παιδιών στην οικογέ-
νεια, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την
εμπόλεμη Συρία».  Ο κ. Νάννου συμπληρώνει
ότι: «αυτή η γυναίκα της περιέγραφε πως τα
εγγόνια της για περισσότερα από τρία χρόνια
δε ζούσαν μία φυσιολογική ζωή καθώς δε πή-
γαιναν στο σχολείο ενώ δε μπορούσαν ούτε
καν να βγουν έξω από το σπίτι τους για να
παίξουν. Δεν παρέλειψε να περιγράψει στην κ.
Τζολί και την ευτυχισμένη ζωή που είχε η ίδια
και η οικογένειά της πριν από τον πόλεμο,
όπου οι περισσότεροι γιοι της δούλευαν σε
ένα εργοστάσιο ρούχων. Η μεγάλη αλλαγή
ήρθε στην οικογένεια όταν ο άντρας της σκο-
τώθηκε σε βομβαρδισμό, καταστράφηκαν τα
σπίτια τους αλλά και η ζωή που ήξεραν μέχρι
τότε. 

Περί… τριτοκοσμικότητας 
Δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες που έσπευσαν

να σχολιάσουν στα social media πως η επί-
σκεψη της κ. Τζολί «επιβεβαίωσε» την άποψη
πολλών πως η Ελλάδα είναι μία τριτοκοσμική
χώρα. Η κ. Νάννου σχολίασε επ’ αυτού λέγον-
τας ότι: «η κ. Τζολί βρέθηκε στη Μάλτα
πρόσφατα αλλά και σε πολλές άλλες χώ-
ρες. Όπως καταλαβαίνεται πηγαίνει σε
χώρες που δέχονται μεγάλη πίεση από τις
προσφυγικές ροές, στην παρούσα χρονι-
κή περίοδο αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
Έτσι η κ. Τζολί θέλησε να αναδείξει το θέ-
μα και να δείξει έμπρακτα τη στήριξη και
συμπαράστασή της. Θεωρώ πως οποιαδή-
ποτε άλλη σκέψη ή σχόλιο, είναι υπερβο-

λή. Είναι μέρος του ρόλου της, ως πρέ-
σβειρα καλής θελήσεως, να πηγαί-

νει όπου υπάρχουν πρόσφυγες και
μεγαλύτερη ανάγκη». 

Το… “ταμείο” μιας χολιγουντιανής επίσκεψης
Χολιγουντιανές… στιγμές έζησε για
30 ώρες η Ελλάδα που με αφορμή
την επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί,
για ακόμη μία φορά η χώρα μονο-
πώλησε το ενδιαφέρον των ξένων
μέσων μαζικής ενημέρωσης και
έστρεψε όλα τα βλέμματα και τα
φλας προς τα νοτιοανατολικά της
Ευρώπης. Με την ιδιότητα της Ειδι-
κής Απεσταλμένης της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ, μία από τις δημο-
φιλέστερες γυναίκες του πλανήτη,
προσγειώθηκε με το ιδιωτικό Lear-
jet της στην Αθήνα, για να δείξει έμ-
πρακτα το ενδιαφέρον και τη συμ-
παράσταση της στους πρόσφυγες
που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλά-
δα. Όπως τόνισαν στην Karfitsa άν-
θρωποι της Ύπατης Αρμοστείας «τα
έξοδα της επίσκεψής της ήταν όλα
καλυμμένα από την ίδια, ενώ η ίδια
επιβαρύνθηκε και το κόστος διαμο-
νής της». Να σημειώσουμε ότι η κ.
Τζολί κατέχει τον τίτλο του ατόμου
που έχει δώσει τα περισσότερα χρή-
ματα στον ΟΗΕ παγκοσμίως, ξεπερ-
νώντας τα… 30 εκατ. δολάρια.

«Η κ. Τζολί βρέθηκε
στη Μάλτα πρόσφατα
αλλά και σε πολλές
άλλες χώρες. Όπως
καταλαβαίνεται δεν
πηγαίνει μόνο σε…

τριτοκοσμικές!»
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“H
κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απο-
δείχθηκε απολύτως

άβουλη και υποταγμένη
στην όποια πολιτική εκ-

φράζουν οι ισχυρές
κυβερνήσεις της

Ευρώπης”

της Δέσποινας Χαραλαμπίδου*
Μετά την λήξη της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για

την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός εμφανί-
στηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, κάνοντας λό-
γο για διπλωματική νίκη της ελληνικής πλευράς. Συνιστά
η απόφαση της ΕΕ πραγματικά μια τέτοια νίκη; Μια ματιά
στην κοινή δήλωση που εκδόθηκε με το τέλος των συνο-
μιλιών αρκεί για να πείσει και τον πιο αφελή: μπορούμε
να μιλάμε για νίκη της λογικής της αποδοχής (και απολο-
γητικής) του ιμπεριαλισμού, νίκη των πιο ακραίων ακρο-
δεξιών και ξενόφοβων φωνών της Ευρώπης ή νίκη της
ευρωπαϊκής Αντίδρασης επί του ίδιου του Διεθνούς Δι-
καίου και του ανθρωπισμού. Από την άποψη της Αριστε-
ράς πάντως, πρόκειται για μια κατάφωρη ήττα σε όλα τα
πεδία. Αν εξετάσουμε σημείο προς σημείο την συμφω-
νία, παίρνοντας υπόψη και τις πολιτικές εξελίξεις όλου
του προηγούμενου διαστήματος, μπορούμε να ξεχωρί-
σουμε τρεις πτυχές από την κατάληξη της κατεύθυνσης με
την οποία αντιμετωπίζεται των δράμα των προσφύγων
στην Ευρώπη. Πρώτον, ο ίδιος ο χαρακτήρας της απόφα-
σης είναι ξενοφοβικός και εν τέλει ντροπιαστικός για τα
περίφημα ευρωπαϊκά ιδεώδη που υποτίθεται ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση εκφράζει:

Παραβιάζει το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο για την αν-
τιμετώπιση των προσφύγων (η δε Συνθήκη της Γε-
νεύης έχει στην πράξη καταργηθεί ήδη από το κλεί-
σιμο των συνόρων στον “βαλκανικό διάδρομο”).

Με μια μονοκοντυλιά αναγορεύει ξαφνικά την Τουρ-
κία ως “ασφαλή χώρα” για τους πρόσφυγες, σε μια περίο-
δο μάλιστα όπου η έξαρση της αυταρχικότητας του καθε-
στώτος Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας, απειλεί να
προκαλέσει συνθήκες παρόμοιες με της Συρίας στις νοτι-
οανατολικές περιοχές της Τουρκίας. Ο λόγος που ορίζε-

ται έτσι η Τουρκία; Απλώς και μόνον επειδή βολεύει αυ-
τήν την στιγμή την πολιτική των ισχυρών της Ευρώπης.

Σε συνέχεια του παραπάνω, ξεκαθαρίζει ότι όσοι
κρίνονται από τον πρόχειρο μηχανισμό που θα στη-
θεί στα νησιά του Αιγαίου ότι δεν δικαιούνται άσυλο
θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Είδαμε ήδη με τι αυ-
θαίρετο τρόπο αντιλαμβάνεται η Ευρώπη το ποιος
δικαιούται το καθεστώς του πρόσφυγα. Τίποτα δεν
εμποδίζει πχ. με την ρύθμιση αυτή την “επαναπρο-
ώθηση” Κούρδων προσφύγων οι οποίοι φεύγουν
ακριβώς από τις περιοχές που η Τουρκία βομβαρδί-
ζει. Δεν γίνεται καμία απολύτως δέσμευση για
κατανομή  των προσφύγων και μετεγκατάσταση
στις ευρωπαϊκές χώρες. Αναφέρεται σαν ευχο-
λόγιο ένας αυθαίρετος αριθμός (72.000 άτομα)
ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί σε χώρες της Ευ-
ρώπης, αν κάποιες από αυτές το δεχθούν.

Δεύτερον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδείχθηκε
απολύτως άβουλη και υποταγμένη στην όποια πολιτική
εκφράζουν οι ισχυρές κυβερνήσεις της Ευρώπης. Ούτε τα
προσχήματα μιας τυπικής διαμαρτυρίας δεν προσπαθεί
να κρατήσει πλέον. Αφού δεν ψέλλισε ούτε κουβέντα για
το κλείσιμο των συνόρων, νομιμοποίησε, με την υπογρα-
φή Τσίπρα στην συμφωνία τα τετελεσμένα και ξέχασε τε-
λείως τους λεονταρισμούς εσωτερικής κατανάλωσης πε-
ρί άσκησης βέτο. Εμφανίζεται δε ακόμη πιο άβουλη από
το γεγονός ότι εκτός από την αποδοχή της ευρωπαϊκής
πολιτικής, η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι δεν διεκδίκη-
σε καν την ρητή δέσμευση για χρηματική ενίσχυση της
χώρας, ενώ στην κοινή δήλωση γίνεται αναφορά μόνο
για 6 δις ευρώ προς την Τουρκία. Όσο για τις 50.000 ψυ-
χές που βρίσκονται ήδη εγκλωβισμένοι στην ελληνική

επικράτεια... οι ευρωπαϊκές ηγεσίες όσο και η ελληνική
κυβέρνηση δηλώνουν εμμέσως πλην σαφώς ότι έχουν
φτάσει στο τέλος του προορισμού τους. 

Τέλος, όλες οι επιμέρους ρυθμίσεις της συμφωνίας
αυτής έχουν ένα και μόνο αποτέλεσμα: να ξεφορτωθούν
οι κυβερνήσεις της Ευρώπης τις ευθύνες τους απέναντι
στην Ιστορία της ηπείρου και τους λαούς τους. Με άλλα
λόγια, οι ροές των προσφύγων και των μεταναστών ως
συνέπειες της ιμπεριαλιστικής πολιτικής στην Μέση
Ανατολή που και η ΕΕ ευλόγησε, στήριξε και χρηματοδό-
τησε αντιμετωπίζονται τώρα από τα κυρίαρχα επιτελεία
σαν πρόβλημα. Πρόβλημα που γίνεται αντικείμενο μιας
διαχείρισης στατιστικών και κονδυλίων, που περιφράσ-
σεται στο “νοτιοανατολικό υπογάστριο” της Ευρώπης.
Έτσι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορούν πλέον να
νίπτουν τας χείρας τους από τις ευθύνες, αφήνοντας την
Ελλάδα και την Τουρκία να αναλάβουν την διαχείριση
αυτή σαν μια “βρόμικη υπεργολαβία ευθυνών και αν-
θρώπων”. Μετά και την έλευση του ΝΑΤΟ στο ανατολικό
Αιγαίο – που πέραν όλων των άλλων σίγουρα εμπλέκει
όλο και περισσότερο την χώρα μας σε επικίνδυνες περι-
πέτειες – το προσφυγικό αναγορεύεται σε νέο ελληνο-
τουρκικό ζήτημα, μια νέα εστία πιθανών προστριβών και
διενέξεων των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα μετα-
τρέπεται σταδιακά σε ένα τεράστιο κέντρο κράτησης, αρ-
χικά υπό την αόριστη υπόσχεση για χαλάρωση των μνη-
μονιακών μέτρων, η οποία ήδη, όπως είδαμε μετά την
επιστροφή του κουαρτέτου των πιστωτών, πάει περίπα-
το.Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομι-
κών με κυνική ειλικρίνεια “τα χειρότερα έρχονται”...
*Η κ. Χαραλαμπίδου είναι Περιφερειακή Σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην βουλευτής της
Λαϊκής Ενότητας

Η συμφωνία της Συνόδου Κορυφής 
αποτελεί μια βρόμικη υπεργολαβία
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Του Βαγγέλη Στολάκη

Μετά την ανάδειξη της ΠΑΣΚΕ σε πρώτη δύναμη, πη-
γές από τη
ΓΣΕΕ θεωρούν
δεδομένο ότι
στη θέση του
προέδρου θα
καθίσει και πά-
λι ο Γιάννης
Π α ν α γ ό π ο υ -
λος. Πιο συγκε-
κριμένα η ΠΑ-
ΣΚΕ έλαβε 119
ψήφους και 15
έδρες στο δ.σ.,
η Δημοκρατική
Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α
(ΔΑΣ) 83 ψή-
φους και δέκα
έδρες, η ΔΑΚΕ
67 ψήφους και
οκτώ έδρες στη
νέα διοίκηση, η
Ενωτική Αγω-
νιστική Κίνηση
53 ψήφους και
7 έδρες, η Νέα
ΔΑΚΕ 31 ψή-
φους και τέσσε-
ρις έδρες στο
δ.σ., η παράτα-
ξη ΕΜΕΙΣ εν-
νιά ψήφους και
μια έδρα και τέ-
λος η Εργατική
Ταξική Κίνηση έξι ψήφους και καμία έδρα στο νέο διοι-
κητικό συμβούλιο. 

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, παρότι προσεκλήθη-
σαν όλοι παραβρέθηκε μόνο ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Αρνητική ήταν όπως φά-
νηκε και η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλου ο οποίος επίσης δεν παραβρέ-
θηκε κατά την έναρξη των εργασιών προκειμένου να
απευθύνει χαιρετισμό. Από τα high lights της βραδιάς
ήταν το μουσικό πρόγραμμα που προετοίμασαν και πα-
ρουσίασαν ενώπιον των συνδικαλιστών από όλη τη χώ-
ρα οι μαθητές του μουσικού σχολείου Ρόδου και το αφιέ-
ρωμα στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου που συμ-
βάλουν με τον τρόπο τους στην αντιμετώπιση της προ-
σφυγικής κρίσης. 
Καταγγελίες για νοθεία

Και σε αυτό το συνέδριο, όπως και στα προηγούμενα
υπήρξε το φαινόμενο των… άδειων καρεκλών, αφού αρ-
κετοί σύνεδροι προτίμησαν αντί των συνεδριάσεων να
επισκεφτούν το Κάστρο και την παλιά πόλη της Ρόδου,
αλλά και οι αψιμαχίες μεταξύ των παρατάξεων με αποκο-
ρύφωμα τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρό-
εδρος της ΔΑΚΕ Νίκος Κιουτσούκης το πρωί του Σαββά-
του κατηγορώντας της υπόλοιπες παρατάξεις για νοθεία.
Όπως είπε, η παράταξή του δεν δέχτηκε τον τρόπο με τον
οποίο βεβαιώθηκαν ως σύνεδροι ή «κόπηκαν» συγκεκρι-

μένοι εκπρόσωποι εργασιακών χώρων. Μάλιστα, η ΔΑ-
ΚΕ απείχε από τις εργασίες του συνεδρίου, όχι όμως και
από την εκλογική διαδικασία της Κυριακής. 

Ο αριθμός των διαπιστευμένων συνέδρων άγγιζε
τους 400, ενώ στο νησί των Ιπποτών βρέθηκαν επίσης
εκπρόσωποι διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων,
παρατηρητές και εκπρόσωποι του Τύπου. Οι εργασίες
του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με μουσικοχορευτική
φιέστα από τοπικό συγκρότημα του νησιού και με τον χο-
ρό του απερχόμενου και σύμφωνα με πληροφορίες εκ νέ-
ου προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. 

Το συνέδριο της ΓΣΕΕ, οι βόλτες
στη Ρόδο και οι… καταγγελίες 

Karfitsa_#AΠΟΨΗ

Λόγια ακούμε … 
παράδειγμα ακολουθούμε

του Γιώργου 
Αρβανιτίδη*

Οι καλές προθέσεις αποτελούν το καλύτερο
διαβατήριο εξόδου από την πραγματική συζήτηση.
Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά ή τα φαινό-
μενα απατούν, τότε η συζήτηση περιστρέφεται γύ-
ρω από σχέδια, οράματα, αόρατους εχθρούς και
μύθους.Η πραγματικότητα, όμως, βρίσκει τη
χώρα αντιμέτωπη με τα μεγαλύτερα αδιέξοδα
των τελευταίων 40 ετών. 

Στο εσωτερικό τα πάντα λειτουργούν στο περί-
που. Περίπου οικονομία, περίπου διαφάνεια, πε-
ρίπου δημόσια διοίκηση, περίπου έως καθόλου
ανάπτυξη. Η Κυβέρνηση αδυνατεί να κλείσει την
αξιολόγηση, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται με
κρυφή ατζέντα στο ασφαλιστικό και το φορολογι-
κό. Η συζήτηση για την απομείωση του χρέους
αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας, χωρίς
όμως κανείς να είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα
αν αυτό τελικά θα γίνει και με ποιους όρους.

Στο εξωτερικό, η ευρωπαϊκή οικογένεια μοι-
άζει κουρασμένη από τα προβλήματα της συμβίω-
σης και στα δύσκολα καθένας τραβάει το δρόμο
του. Απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του σήμε-
ρα, το προσφυγικό και την οικονομική κρίση, η
Ευρώπη παίζει άμυνα. Όχι από ανάγκη, αλλά από
επιλογή. Το πάθος για περισσότερη και βαθύτερη
ενοποίηση έδωσε τη θέση του στη δημοσιονομική
ορθοδοξία, την εσωστρέφεια και τις συμφωνίες
αλά καρτ.

Στην πραγματικότητα που έχουμε μπροστά
μας χωρούν μόνο δυναμικές απαντήσεις.
Πρέπει να ξανακάνουμε την Ελλάδα δυνατή εντός
και εκτός συνόρων. Και για να γίνει αυτό πρέπει να
δημιουργήσουμε μια κοινωνική και πολιτική πλει-
οψηφία αποφασισμένη να το κάνει.

Η ισχυρή κεντροαριστερά μπορεί να δώσει λύ-
σεις στα προβλήματα και διέξοδο στην κοινωνία.
Για να γίνει όμως και πάλι κυρίαρχος ο πολιτικός
χώρος που σφράγισε την μεταπολίτευση πρέπει να
ληφθούν αποφάσεις. Ο ελληνικός λαός ακούει
τα ωραία και μεγάλα λόγια, αλλά παράδειγμα
ακολουθεί. Και αν θέλουμε να μας ακολουθή-
σει ξανά, πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε.

Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Τι σημα-
σία έχει να λέμε ότι θέλουμε ισχυρή κεντροαριστε-
ρά αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε; Εί-
ναι άραγε περισσότερα αυτά που μας χωρίζουν απ’
όσα μας ενώνουν ή απλά δεν μπορούμε να ξεφύ-
γουμε από τον κακό μας εαυτό;  Η δημιουργία ενός
προοδευτικού πολιτικού πόλου ανάμεσα στον λαϊ-
κισμό του ΣΥΡΙΖΑ και τη νεοφιλελεύθερη δεξιά,
αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για την αλλαγή της
πολιτικής ατζέντας στο δημόσιο διάλογο αλλά και
για την αξιόπιστη και αποτελεσματική διοίκηση
του κράτους.

Η πρόσκληση της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης προς τις άλλες δυνάμεις του χώρου είναι ειλι-
κρινής, ανοιχτή και σε ισχύ. Εάν η χώρα αποτύχει,
οι καλές προθέσεις δεν θα αφορούν κανέναν.

Ας το τολμήσουμε.
*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι βουλευτής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης στη Β’ Θεσσαλονίκης

Ως… τονωτική ένεση της κίνησης της αγοράς
της Ρόδου είδαν το 36ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ οι
παράγοντες του νησιού. Οι εργασίες του συ-
νεδρίου ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης
17 Μαρτίου και ολοκληρώθηκαν την Κυρια-
κή 20 Μαρτίου 2016 με τις εκλογές για την
ανάδειξη των νέων μελών της διοίκησης

«Πάρτι χλιδής» και πραγματικό κόστος
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου

δεν έλειψαν και εκείνοι που κατηγόρησαν την ηγεσία
της συνδικαλιστικής οργάνωσης για «πάρτι χλιδής»
αναφερόμενοι στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων που
φιλοξενήθηκαν οι σύνεδροι, τις εξωτερικές και εσω-
τερικές πισίνες αυτού αλλά και τα… πλούσια σε φα-
γητά και θερμίδες γεύματα. Σε ερώτηση της Karfitsa
για το κόστος του συνεδρίου και τις επικρίσεις που
έγιναν ο απερχόμενος εκπρόσωπος τύπου της ΓΣΕΕ,
Δημήτρης Καραγεωργόπουλος δήλωσε: «το συνέ-
δριο κόστισε 50% φθηνότερα από ότι εάν πραγ-
ματοποιούνταν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.
Επιλέξαμε τη Ρόδο γιατί θέλαμε να στείλουμε
ένα μήνυμα μέσω του συνεδρίου για την ανα-
σφάλιστη και μαύρη εργασία την οποία αναγκά-
ζονται να ανέχονται πολλοί εργαζόμενοι του
τουρισμού. Επίσης θέλαμε το εκλογοαπολογι-
στικό μας συνέδριο θα έχει έναν συμβολισμό σε
σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Η Ρόδος ήταν
το μόνο νησί του Αιγαίου που διέθετε ξενοδο-
χείο με εγκαταστάσεις που να πληρούν τις προ-
διαγραφές ενός συνεδρίου, δηλαδή μεγάλες αί-
θουσες και αρκετά δωμάτια». Ο ίδιος αναφερόμε-
νος στα οικονομικά μεγέθη και τα κόστη κατά σύνε-
δρο είπε ότι η διαμονή και τα τρία γεύματα ημερη-
σίως δεν ξεπερνούσαν τα 45 ευρώ το άτομο και πως
η μεταφορά των συνέδρων στη Ρόδο έγινε κατόπιν
ειδικής συνεννόησης με την αεροπορική εταιρία και
το αεροδρόμιο «Διαγόρας». «Πρέπει επίσης να
εκτιμηθεί το γεγονός ότι εξαιτίας της πραγματο-
ποίησης του συνεδρίου στο συγκεκριμένο ξενο-
δοχείο, το κατάλυμα φέτος δεν έκλεισε για τέσ-
σερις μήνες όπως γίνεται με το σύνολο των ξε-
νοδοχείων στο νησί προσφέροντας δουλειά σε
εκατό εργαζόμενους» καταλήγει ο κ. Καραγεωργό-
πουλος.  
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«Ο δημοφιλέστερος», «ο αγαπημένος», μέ-
χρι και «ο απόλυτος προορισμός» των Ελλή-
νων για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου χαρα-
κτηρίστηκε η Θεσσαλονίκη σε πλήθος δημο-
σιευμάτων των τελευταίων ημερών. «Πολλή
φασαρία για το τίποτα» απαντούν οι… καθ’
ύλην αρμόδιοι, οι ξενοδόχοι της πόλης.

του Σταμάτη Βαλασιάδη

«Πρόκειται για μια ανακοίνωση της trivago, που
δεν μπορώ να επιβεβαιώσω στην πράξη» δηλώνει
στην «Κ» ο Αριστοτέλης Θωμόπουλος, πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ). «Είναι πρώ-
τη σε αναζητήσεις. Σε κρατήσεις όμως; Η Θεσσαλο-
νίκη δε βούλιαξε από τουρίστες το τριήμερο της
25ης Μαρτίου» μας διαβεβαιώνει, καθώς για το Σάββα-
το 26 Μαρτίου υπάρχει η συνηθισμένη κίνηση του Σαβ-
βάτου, που είναι αλήθεια πως «είναι αυξημένη τους τε-
λευταίους μήνες με ένα χρόνο. Η αυξημένη κίνηση
του Σαββάτου οφείλεται στην κινητικότητα του Σαβ-
βατοκύριακου, στις σχολικές εκδρομές που συνεχί-
ζονται κ.τ.λ.. Τα δελτία τύπου είναι τεχνηέντως
γραμμένα, κάνουν λόγο για τις “προτιμήσεις των
Ελλήνων”. Η Θεσσαλονίκη είναι πρώτη στην ανα-
ζήτηση που κάνουν οι χρήστες της συγκεκριμένης
ιστοσελίδας. Είναι όμως αυτό δεσμευτικό; Δεν έχω
αποκομίσει τέτοια εικόνα ως πρόεδρος της ΕΞΘ, δε
θα έχουμε τόσους Έλληνες ώστε να το συζητάμε. Οι
ξενοδόχοι δεν έχουμε την αίσθηση ότι θα έχουμε
κύμα Ελλήνων την 25η Μαρτίου».

Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έρχεται πρώτη στις
διαδικτυακές αναζητήσεις των Ελλήνων για το τριήμερο
είναι «βεβαίως θετικό» σύμφωνα με τον κ. Θωμόπουλο.
Αλλά «η αβεβαιότητα, η φορολογία, η σμπαραλιασμένη
ψυχολογία όλων μας» δεν επιτρέπει αυτές οι αναζητήσεις

να μετατραπούν και σε κρατήσεις. Από την άλλη, υπάρ-
χουν και μέρες που –χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες
κρατήσεις– το ξενοδοχείο ξαφνικά γεμίζει: «πηγαίνω
κάποιες μέρες στο ξενοδοχείο, και βλέπω ξαφνικά
11-12 ΙΧ από τη Σερβία στο πάρκιγκ. Πώς; Δεν ξέ-
ρω!» μας λέει ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Το «last
minute» είναι η τάση που πάντα κυριαρχεί στη Θεσσαλο-
νίκη, καθώς οι αποστάσεις είναι μικρές, υπάρχουν πλέον
εύκολοι τρόποι για να κλείσεις ένα δωμάτιο, και η ψυχο-
λογία είναι τέτοια που μπορεί ξαφνικά να χρειαστείς μια
μικρή απόδραση για να ξεσκάσεις… «Όπως κάθε Σαβ-
βατοκύριακο, θα έχουμε πολλούς Τούρκους, Βούλ-
γαρους, Σέρβους, και πολλά σχολεία – για τα οποία
πάντα είμαστε μεταξύ των πρώτων προορισμών τα
τελευταία αρκετά χρόνια».
Τι προσφέρει η Θεσσαλονίκη ως τουριστικό
προϊόν;

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια διέξοδος για πολλούς
γείτονές μας»υποστηρίζει ο πρόεδρος των ξενοδόχων της
πόλης. «Είναι ένας ωραίος προορισμός, με καλή αγο-
ρά, ευκαιρίες για διασκέδαση, ανταγωνιστικές τιμές
και υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές μονάδες». Οι
Τούρκοι έρχονται συνήθως με πούλμαν, καθώς «τα τελευ-
ταία δύο-τρία χρόνια διοργανώνονται εκδρομές τα
Σαββατοκύριακα, όπως εμείς παλαιότερα πηγαίναμε
στην Κωνσταντινούπολη για το Σαββατοκύριακο». Οι
υπόλοιποι έρχονται κατά κύριο λόγο με ΙΧ. Υπάρχουν βέ-
βαια και τα αρνητικά: «η ακαταστασία, η ελλιπής καθαριό-
τητα, τα έργα του μετρό, το κυκλοφοριακό χάος». Παρ’ όλα
αυτά, για πολλές χώρες πάνω από τη Θεσσαλονίκη (στα δυ-
τικά Βαλκάνια), αυτός είναι ο πλησιέστερος προορισμός
που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορούν να την
επισκεφτούν με μια απόφαση της τελευταίας στιγμής,
«όπως κάνουμε εμείς μία last minute κράτηση για το
Μπάνσκο».

Τα Σαββατοκύριακα, λοιπόν, οι πληρότητες είναι αυξη-

μένες. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και τις καθημερινές. «Δυ-
στυχώς, έχει χαθεί ο πυρήνας δουλειάς ενός αστικού
προορισμού, που είναι ο λεγόμενος corporate τουρι-
σμός. Ο εταιρικός πελάτης, που ταξιδεύει για επαγ-
γελματικούς λόγους, είτε είναι γιατρός είτε δικηγόρος
ή πλασιέ, αυτός αφήνει τα περισσότερα λεφτά. Ιδίως
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ακόμα και όταν
πληρώνει η εταιρεία, είναι η δουλειά που σε πάει. Δεν
ψάχνεις να βγάλεις από τη μύγα ξίγκι» εξηγεί ο πρό-
εδρος της ΕΞΘ. «Παγκοσμίως, ο leisure τουρισμός (ο
τουρισμός αναψυχής) πληρώνει λιγότερο. Μετά το
’10, και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, είχαμε τη
συρρίκνωση του επιχειρείν της ευρύτερης περιοχής.
Και τα ξενοδοχεία είναι ο καθρέφτης της κίνησης μιας
περιοχής, αντικατοπτρίζουν την οικονομική της δρα-
στηριότητα. Έχει χαθεί, λοιπόν, το εταιρικό κομμάτι,
που αφήνει και τα περισσότερα χρήματα. Γιατί ένας
επαγγελματίας θα κάνει ένα τραπέζι, θα φάει, θα πιει
έναν καφέ» μάς περιγράφει ο κ. Θωμόπουλος.

Η καθίζηση του Φεβρουαρίου
«Οι αγροτικές κινητοποιήσεις είχαν σαν

αποτέλεσμα μια αισθητή πτώση των διανυκτε-
ρεύσεων, καθώς επηρέασαν την όποια κίνηση,
είτε ήταν πραγματικές είτε υπήρχαν μόνο στο
μυαλό κάποιων» δηλώνει στην «Κ» ο Αριστοτέλης
Θωμόπουλος. «Κάποιος από τη Σόφια έβλεπε στα
ΜΜΕ συνέχεια κλειστούς τους δρόμους για τη
Θεσσαλονίκη» μάς εξηγεί. Η διαφορά είναι αισθη-
τή από τότε που σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις, κα-
θώς «είτε κάποιος ερχόταν από Βόρεια, από τις βαλ-
κανικές χώρες, είτε από τη Νότια Ελλάδα, υπήρχαν –
ή νόμιζε πως υπήρχαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την
πραγματικότητα– εμπόδια για τη μετακίνησή του» κα-
ταλήγει ο πρόεδρος της ΕΞΘ.

«Δε… βού-
λιαξε από

τουρίστες το
τριήμερο»Θεσσαλονίκη, πρώτη

στις… αναζητήσεις 
όχι στις κρατήσεις!

φωτό Σάββας Αυγητίδης
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n
Με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών,

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, συναντήθηκαν στο
Βερολίνο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας και
Κωνσταντίνος Μπίτσιος, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η
συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των
επαφών του ΣΕΒ με θεσμικούς παράγοντες
της Ευρωζώνης και της Κομισιόν, με στόχο
την προσέλκυση επενδύσεων. Κατά τη
συνάντηση, παρουσιάστηκαν οι εκτιμήσεις
των ελληνικών επιχειρήσεων για τις
προοπτικές της οικονομίας, υπό την
προϋπόθεση να αποκατασταθεί το κλίμα
σταθερότητας και εμπιστοσύνης.
Συζητήθηκαν επίσης, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και
υπογραμμίστηκε ότι «η ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την προσέλκυση επενδύσεων
και την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και μεταρρυθμίσεων, για ένα πιο
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
στη χώρα μας».

n
Άλμα 14% κατέγραψαν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο. Οι ταξινομήσεις

νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν στα 1,06 εκατ. οχήματα τον
Φεβρουάριο από 924.534 οχήματα κατά την ίδια περίοδο
πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA. Πρόκειται για
τις καλύτερες πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ από το
2008.

n
Σε 36 δόσεις, χωρίς προκαταβολή, θα μπορούν
να αποπληρώνουν οι αγρότες τις

ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τη ΔΕΗ. Από τους
206.317 δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου οι
23.207 (11,2%) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω
των 1.000 ευρώ, συνολικού ύψους 100,8 εκατ.
ευρώ, που αντιστοιχεί στο 86,7% του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων οφειλών (116,2 εκατ. ευρώ) των
δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου. «Αναμένουμε από
τους αγρότες να ανταποκριθούν σ’ αυτή τη γενναία
ρύθμιση και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους,
προϋπόθεση για να εξακολουθήσει η Επιχείρηση να παίζει
τον κοινωνικό της ρόλο, στηρίζοντας όλους τους καταναλωτές
και την ελληνική οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Επιχείρησης Μ. Παναγιωτάκης.

n
Νέο επιτόκιο θα ισχύσει από αυτό το μήνα για τις δόσεις
του διακανονισμού των 100 δόσεων, σύμφωνα με

ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους
ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση ν.4321/2015, (σ.σ.
"ρύθμιση 100 δόσεων") ότι η δόση 31 Μαρτίου 2016 θα
καταβληθεί προσαυξημένη, σύμφωνα με το νέο επιτόκιο
αποπληρωμής (5,05%) ν.4336/2015. Για το νέο ποσό δόσης,
θα αποσταλεί ατομικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους
ασφαλισμένους. Οι ασφαλισμένοι προκειμένου να διασφαλίσουν
την απρόσκοπτη συνέχιση της ρύθμισής τους, θα πρέπει να
επιβεβαιώσουν ότι το όριο ανάληψης στην ανάθεση πάγιας
εντολής που έχουν πραγματοποιήσει με το Τραπεζικό Ίδρυμα
που συνεργάζονται, επαρκεί για την εξόφληση του νέου ποσού
δόσης καθώς και τυχόν ανεξόφλητης της 29 Φεβρουαρίου 2016,
με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Συνεχίζει και απο-
δεικνύει την δυναμική του ο ελ-

ληνικός στόλος καθώς σε 4.092, συνο-
λικής χωρητικότητας 320.597.574 τόνων

(DWT), ανέρχονται τα πλοία ελληνικών συμ-
φερόντων από 23/02/2016, σύμφωνα με έκθε-

ση της «Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνερ-
γασίας», του Λονδίνου, (GSCC- Committee). Σε

σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους,
το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 35

πλοία, συνολικής χωρητικότητας 6.141.123
DWT. Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία αυτά περι-
λαμβάνονται και 347 πλοία, διαφόρων κατη-

γοριών, που βρίσκονται υπό παραγγελία
σε ναυπηγεία. Τα υπό ελληνική ση-

μαία πλοία μειώθηκαν κατά 30
στα 809 πλοία.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ... λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 - Κιβωτός της Ορθοδοξίας και της πίστης όλων των Ελλή-
νων. Σύμβολο ποτισμένο με τους αγώνες ενός λαού, που έχυσε
αίμα και δάκρυα για την ελευθερία του. Ο Κολοκοτρώνης, ο Κα-
ραϊσκάκης, ο Μιαούλης και οι χιλιάδες ακόμα αγωνιστές έγιναν
Ύμνος της Ελευθερίας, της Πίστης και της Ελπίδας ενός ολόκλη-
ρου λαού. Διπλή γιορτή η 25η Μαρτίου... Ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου, της Παναγίας και Μητέρας όλων μας και η επέτειος της
Παλλιγεννεσίας του Έθνους έγιναν σάλπισμα ενότητας. Χρόνια
πολλά σε όλους!
ΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οργάνωσαν

με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου εκδήλωση με
κεντρικό ομιλητή τον δημοσιογράφο και πρ. πρόεδρο της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Νικόλαο Μέρτζο κατά
την οποία ο πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Θεσ-
σαλονίκης κ. Αντώνης Γυφτόπουλος απένειμε τιμητική
πλακέτα στον ομιλητή για την ανεκτίμητη μεγάλη προσφορά
του στα εθνικά θέματα της Μακεδονίας μας.    
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ... αφού σύμφωνα με πρόσφατη

έρευνα που ανακοινώθηκε κι άλλες 20.000 ελληνικές επιχει-
ρήσεις αναμένεται να βάλουν «λουκέτο» το 2016 δηλαδή πάνω

από 50.000 νέοι άνεργοι θα προστεθούν επιπλέον. Η ίδια έρευ-
να προβλέπει επίσης ότι 400.000 Έλληνες λόγω της συνεχιζόμε-
νης οικονομικής κατάστασης θα αναγκασθούν να φύγουν από
την Ελλάδα αναζητώντας την τύχη τους στο εξωτερικό (!) Κι όλα
αυτά συμβαίνουν εξ αιτίας των νέων βάναυσων μέτρων της
...αξιολόγησης του Μνημονίου που προοιωνίζει ύφεση και φο-

ρολεηλασία των πάντων τουλάχιστον μέχρι το 2020 (!) Ποιός θα
αντέξει άραγε τη νέα καταιγίδα που έρχεται; Τα ληξιπρόθεσμα
χρέη των ελλήνων στις Εφορίες ξεπέρασαν ήδη τα 90 δις. Άλλα
35 δις χρωστούν οι επαγγελματίες στα Ασφαλιστικά Ταμεία και
πάνω από 130 δις είναι τα «κόκκινα δάνεια» στις Τράπεζες! Το
δημόσιο χρέος ήταν 320 δις - αντί να μειώνεται ανέβηκε στα 470
δις, τα ελλείμματα στα Ταμεία αγγίζουν τα 280 δις, οι οφειλές
ιδιωτών στις Τράπεζες ξεπερνούν τα 120 δις, οι οφειλές τω ελλη-
νικών τραπεζών στην ΕΚΤ ανέρχονται σε 125 δις τουλάχιστον.
Ένας φαύλος κύκλος που ονομάζουν γλυκά «συντεταγμένη χρεο-
κοπία» η οποία έχει πραγματικό σκληρό πρόσωπο στην κοινωνία
που εδώ και έξι χρόνια οδήγησε έναν ολόκληρο λαό σε απελπι-
σία και απόγνωση.

ΨΕΥΤΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ... Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το συμφέ-
ρον κυριαρχεί, το ψέμα θριαμβεύει, η αλήθεια διώκεται και όλες
οι αξίες καταρρέουν. Ζούμε σε μια κοινωνία που η σκληρότητα
της καρδιάς κρύβεται πίσω από ψεύτικα χαμόγελα. Με αυτά τα
λόγια προλόγισε ο πρόεδρος της κοινής Επιτροπής των «Βραβεί-
ων Ευποιϊας»  κ. Γεώργιος Μπέφας τους προσκεκλημένους της
εξαιρετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο
ξενοδοχείο "Μακεδονία Palace" της Θεσσαλονίκης. Καταλήγον-
τας όμως, ότι η πίστη ακόμη υπάρχει, η Αγάπη ζει, το Έλεος δεν
χάθηκε και πως η Αρετή συνεχώς μάχεται... Με πρόσκληση του τ.
Νομάρχη και Αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης Θεόδωρου Ασπασί-
δη κεντρικός ομιλητής στην πετυχημένη εκδήλωση ήταν ο τ. Επί-
τροπος της Ε.Ε. και πρ. Υπουργός κ. Σταύρος Δήμας.  

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη
των ελλήνων στις Εφο-

ρίες ξεπέρασαν ήδη τα 90
δις. Άλλα 35 δις χρω-

στούν οι επαγγελματίες
στα Ασφαλιστικά Ταμεία

και πάνω από 130 δις
είναι τα «κόκκινα δάνεια»

στις Τράπεζες! 



n
Παρατείνεται έως τις 3 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των
βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών αναφορικά με την

ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους με τροπολογία που κατέθεσε η
κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την κύρωση κοινοτικών οδηγιών για τις
τράπεζες και το Χρηματιστήριο. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί την
επόμενη εβδομάδα, ενώ υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς προστασίας έληγε στις
31 Μαρτίου. Με την τροπολογία παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των
διατάξεων των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4307/2014 για ένα (1) μήνα,
προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό, έως ότου καθοριστεί το νέο
βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και
επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς. Η κάλυψη του ρυθμιστικού κενού
διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν και
το χρονικό διάστημα της παράτασης για τη ρύθμιση των χρεών τους. Με άλλη
τροπολογία το Δημόσιο αναλαμβάνει την εγγύηση των δανείων του ΟΔΙΕ
(Ιππόδρομος) και την καταβολή των δόσεων που φτάνουν τα 52,5 εκατ. ευρώ.

n
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων που βρίσκονται σε

ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών». Με το πρόγραμμα
επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά
εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα για την πρόσληψη
ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού για χρονικό
διάστημα άνω των 12 μηνών. Στο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν
επιχειρήσεις που κατά το 12μηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησής τους δεν
έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού, ενώ οι προσλήψεις ανέργων, μέσω του
προγράμματος, πρέπει να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού
εργαζομένων της επιχείρησης. Το ύψος της επιχορήγησης διαμορφώνεται στο
50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του
ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Το συνολικού προϋπολογισμού
60.000.000 ευρώ για τα έτη 2016-2019 πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον
Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.). Οι
εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr)
αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση, που εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης,
(μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος), υπό την
προϋπόθεση να έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της
περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-
services). 

Βusiness Βορείων_Karfitsa
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#Mετά τη συνέντευξη που έδωσε
στην karfitsa - και το λουκέτο στο

μαγαζί του στην Πρ. Κορομηλά στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης - ο Μάκης
Τσέλιος ετοιμάζεται για… ανάκαμψη.
Όπως λέει στο κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων «Υπάρχουν πάρα πολλά
ταλαντούχα άτομα που με κάνουν να
ελπίζω ότι η μόδα στη χώρα μας

σύντομα θα κινηθεί προς τα εμπρός».
Ο Μάκης Τσέλιος, o οποίος θα

παρουσιάσει τη νέα του συλλογή στη 19η
Athens Xclusive Designers Week, έχει

χαρακτηριστεί ως ο Έλληνας Βαλεντίνο αλλά
χωρίς τα εμπόδια της Ιταλίας αφού όπως λέει  «Λόγω

των capital controls είναι δύσκολη η εισαγωγή πρώτων υλών και η όλη
λειτουργία μας προβληματίζει. Οι δυσκολίες στην κίνηση των κεφαλαίων
και οι απέραντες γραφειοκρατικές εργασίες έχουν πολλαπλασιαστεί αντί
να πάψουν να  υπάρχουν»

#Όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης μαθαίνουν…
ποντιακά μήπως και συνεργασθούν με τον Ιβάν Σαββίδη! Όπως

είδαμε στην Εύξεινο Λέσχη – κατά την επίσκεψη του προέδρου της
Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τους Πόντιους– αρκετοί εξ αυτών
έχουν μάθει τουλάχιστον να… χορεύουν!

#Προς Αρετσού για συναγρίδα συνεχίζουν και πηγαίνουν οι πολιτικοί
που επισκέπτονται (ή διέρχονται από) τη Θεσσαλονίκη για Ειδομένη,

Διαβατά και Γιαννιτσά. «Καλά κάνουν, διότι δεν πρέπει να τρώνε το
φαγητό των προσφύγων αλλά να στηρίζουν τους ψαράδες και τις
ψαροταβέρνες…» όπως μας είπε πρ. υπουργός του ΠΑΣΟΚ! Να
θυμίσουμε ότι οι Έλληνες μάθαμε τις… συναγρίδες από το συγκεκριμένο

κόμμα τη δεκαετία του 80...

#H Άννα Φόνσου στο Αρσάκειο Δημοτικό
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του εορτασμού της

συμπλήρωσης των 180 χρόνων από την ίδρυση της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1836–2016) συμμετέχει
σε μουσική παράσταση στις 4 και 5 Απριλίου 2016, στο
Βασιλικό θέατρο του Κ.Θ.Β.Ε. Η εκδήλωση έχει
φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα έσοδά της θα
διατεθούν στο ορφανοτροφείο «Η Μέλισσα». Η τιμή του
εισιτηρίου είναι 10 ευρώ. Διακόσιοι περίπου μαθητές
του Δημοτικού με τη συμμετοχή μαθητών του
Γυμνασίου/Λυκείου και αποφοίτων και με τη συνοδεία
επαγγελματικής ορχήστρας θα αναδείξουν το ρόλο και
τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, των
δεκαετιών ‘60 – ‘70, μέσα από μια περιπλάνηση σε
κινηματογραφικές ταινίες της εποχής. Την εκδήλωση
παρουσιάζουν οι ηθοποιοί Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
και η Άννα Καλαϊτζίδου. Στο τραγούδι συμμετέχει η
τραγουδίστρια Εύη Σιαμαντά.

Karfitsa_#SOCIAL_GOSSIP
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#Απορία: Αληθεύει ότι
η μητέρα του Β. Μαρι-
νάκη είναι… Πόντια;

#Η
παρουσιάστρια

«αναστάτωσε» τους τηλε-
θεατές με το μπούστο και το

«καυτό» της μίνι στο «Σπίτι μου
σπιτάκι μου». Η τηλεοπτική και πολυ-
συζητημένη καλλονή ντυμένη με ζι-

βάγκο ή αποκαλυπτική δεν αφήνει κα-
νέναν αδιάφορο. (Φωτο νυχτερινής
εξόδου στο Βοτανικό με νέο συνοδό

και… αγαπημένο  όπως υποστη-
ρίζουν όσοι ξέρουν από… τη-

λεόραση)

#Με οικοδεσπότη τον Λάκη Γαβαλά
και special  guest τον Γιάννη Αϊβά-
ζη, το... κάστρο των ΘΕΡΜΑΪΔΩΝ
άνοιξε τις πόρτες του σε περισσότε-
ρους από 500 καλεσμένους για μία
υπέροχη βραδιά τα έσοδα της οποί-
ας διατέθηκαν από την Πανελλαδι-
κή Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναι-
κών "ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ" για την κάλυψη
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
απόρων παιδιών Βορ. Ελλάδος και
την αγορά υπερηχοκαρδιογράφου
για την Παιδοκαρδιολογική Μονά-
δα του ΑΧΕΠΑ, δωρεά των Θερμαΐ-
δων. (Βλ φωτο με τον οικοδεσπότη
Λάκη Γαβαλά και το ΔΣ των Θερ-
μαΐδων)

«Οι κυρίες της
Θεσσαλονίκης
στηρίζουν τον

Λάκη στο νέο επι-
χειρηματικό του

ξεκίνημα και καλά
κάνουν…»
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Ο Θεσσαλονικιός του 
Game of Thrones

του Βαγγέλη Στολάκη

Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης τα τελευταία
χρόνια ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής και είχε την ευκαιρία να συ-
νεργαστεί με τους συντελεστές της τηλεοπτι-
κής σειράς που έχει «σπάσει τα ταμεία» σε όλο
τον κόσμο.  Ο ίδιος μιλώντας στην Karfitsa
εξηγεί πως τη δουλειά τη βρήκε από τύχη αλλά
και επιμονή. «Είχα ολοκληρώσει τις σπου-
δές μου επάνω στην σκηνοθεσία, στο θέ-
ατρο και τον κινηματογράφο. Στη σχολή
μου, δόθηκε η δυνατότητα να παρακο-
λουθήσω μαθήματα και από άλλα πανε-
πιστήμια. Ζήτησα από μια καθηγήτρια να
με φέρει σε επαφή με επαγγελματίες του
χώρου» αναφέρει ο κ. Χαραλαμπίδης. Και
συμπληρώνει: «Επικοινώνησα λοιπόν με
την ομάδα του Game Of Thrones. Στην
πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί τους
δεν υπήρχε κάποια διαθέσιμη θέση εργα-
σίας. Λίγους μήνες αργότερα βρέθηκα στο
Los Angeles και επικοινώνησα εκ νέου
μαζί τους. Μου ανέφεραν ότι υπήρχε μια
διαθέσιμη θέση στην ομάδα των οπτικών
εφέ». 
Η απλότητα της πρωταγωνίστριας 

Όπως αναφέρει ο Έλληνας σκηνοθέτης τα
απρόοπτα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων
ήταν πολλά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια αυ-
τών, αν και η σειρά συγκαταλέγεται στην κατη-
γορία περιπέτειας, οι κορυφαίοι πρωταγωνι-
στές δεν μπορούσαν να σταματήσουν τα γέλια
μέχρι δακρύων. «Όταν παρίστανα το δρά-
κο, δηλαδή το κινούμενο στοιχείο στο
οποίο θα έπεφτε το εφέ του δράκου και με
κυνηγούσαν οι ηθοποιοί εγώ έπρεπε να
τρέχω με… διπλάσια ταχύτητα αφού ο
δράκος ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος
από αυτούς. Είχα εξαντληθεί» θυμάται ο
Μιχάλης.  Ποιος πρωταγωνιστής της σειράς

όμως του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση; «Η
Εμίλια Κλαρκ που υποδύεται την Καλίσι»
αναφέρει. «Τη γνώρισα την πρώτη ημέρα
των γυρισμάτων και με κέρδισε για την
απλότητά της» συμπληρώνει ο νεαρός σκη-
νοθέτης. Τι του λένε όμως οι φίλοι του, όταν
τους επισκέπτεται στην Ελλάδα; Ζητούν να
τους αποκαλύψει τη συνέχεια; «Φυσικά και
όχι!  Είναι θαυμαστές και οπαδοί της σει-
ράς. Μου ζητούν να μην τους αποκαλύ-
ψω τι θα γίνει στη συνέχεια για να μην
τους χαλάσω την έκπληξη» σχολιάζει ο κ.
Χαραλαμπίδης. 
Μελλοντικά σχέδια

Το «Game of Thrones» ωστόσο, δεν είναι
το πρώτο «μεγάλο» επαγγελματικό βήμα του
Θεσσαλονικιού σκηνοθέτη. Είχε προηγηθεί
η συνεργασία του με τον «γκουρού των εφέ»
στο Hollywood, Douglas Trumbull, ο οποί-
ος εισήγαγε στον κινηματογράφο στο πα-
ρελθόν νέες μεθόδους κινηματογράφησης.
Αυτή την περίοδο ο Μιχάλης Χαραλαμπί-
δης δουλεύει ως σεναριογράφος
και σκηνοθέτης πάνω σε δικές
του ιδέες. Σχεδιάζει προσεχώς να
δημιουργήσει τη δική του σειρά,
αντίστοιχη του «Game of
Thrones» με θέμα την Επανάστα-
ση του 1821 αλλά και την δική
του ταινία μεγάλου μήκους. Στο
βιογραφικό του ως σκηνοθέτης
ήδη μετρά δυο ταινίες μεγάλου
μήκους, «Τα Χρόνια Της Νιότης»
και  «The Games We Play», ενώ
στο παρελθόν, στα 19 του χρόνια
ασχολήθηκε επαγγελματικά με το
θέατρο συμμετέχοντας σε θεατρι-
κές ομάδες της πόλης αλλά και
του σχολείου από όπου αποφοί-
τησε. 

Υποδύεται άλλοτε το δράκο, άλλοτε τον γίγαντα και
άλλοτε τον καβαλάρη! Για την ακρίβεια… παριστάνει
αυτούς στην διασημότερη τηλεοπτική σειρά του κό-
σμου! Ο λόγος για έναν Έλληνα και μάλιστα Θεσσαλονι-
κιό με καταγωγή από τον Λαγκαδά ο οποίος πριν καλά καλά
συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του βρέθηκε στην Αμερική
και από εκεί στις κοιλάδες της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου γυρίζεται το
Game of Thrones.

#SOCIAL_STAR_Karfitsa
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Μποτιλιάρισμα στο… Los Angeles
Η… συνέντευξη που έδωσε ο κ. Χαραλαμπίδηςήταν και αυτή επεισοδιακή, όπως άλλωστε είναι απόμόνη της η ίδια η σειρά που διαθέτει και στην Ελλάδαπολλούς φανατικούς οπαδούς και τηλεθεατές. «Οδη-γούσα στο Los Angeles και με κάλεσαν για συνέντευ-ξη. Κατάλαβαν ότι ήμουν στο αμάξι και μου ανέφερανπως θα με καλούσαν αργότερα όταν θα έχω σταθμεύσει.Δεν ήμουν όμως σίγουρος ότι θα με ξαναπάρουν και είπα νααδράξω την ευκαιρία. Έτσι, παραχώρησα συνέντευξη και πα-ράλληλα είχα προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο σε έναναπό τους μεγαλύτερους δρόμους της πόλης» λέει χαρακτηριστικάο 25χρονος Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Η επιμονή του λοιπόν, ήταν αυ-τή που τον οδήγησε στα γραφεία της ομάδας των οπτικών εφέ του…«Παιχνιδιού του Στέμματος» (Game of Thrones) και πιο συγκεκριμέναστον πέμπτο κύκλο της σειράς που γυρίστηκε τους πρώτους μήνες του2015. Αναφερόμενος στην τότε καθημερινότητά του λέει: «Στην ομά-δα εργαζόμασταν επτά άτομα. Είχαμε την ευθύνη να συγκεντρώ-νουμε τα εφέ των εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, να ταβλέπουμε, να κάνουμε διορθώσεις, να στέλνουμε τις παρατηρή-σεις μας κ.ο.κ» λέει ο Μιχάλης. Λίγους μήνες αργότερα, και αφού οικορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου εκτίμησαν τη δουλειά του βρέθη-κε στις κοιλάδες της Βόρειας Ιρλανδίας εκεί όπου πραγματοποιήθη-καν τα γυρίσματα του έκτου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς στα οποίακαι εργάστηκε μέχρι το Δεκέμβρη του ιδίου έτους.  Μιλώντας για τηνεμπειρία του αναφέρει στην Karfitsa: «Πρόκειται για μια μοναδικήεμπειρία. Όσοι εργάζονται στο Game of Thrones είναι επαγγελ-ματίες. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι πριν γί-νει η οποιαδήποτε ενέργεια ή κάποιο γύρισμα, κλείνονται όλοισε ένα γραφείο και διαβάζουν πρόταση- πρόταση το σενάριο. Τομεγαλύτερο μέρος της παραγωγής υλοποιείται στο γραφείο. Τί-ποτε δεν αφήνεται στην τύχη του» σχολιάζει. 

Ο σκηνο-
θέτης Μιχάλης 

Χαραλαμπίδης που
εργάζεται για την

διασημότερη παγκο-
σμίως τηλεοπτική
σειρά μιλά στην

Karfitsa 
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Από την 
Kλεοπάτρα
Σταματάκη

Ματιές στην πόλη…

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε μια ξεχωριστή φιλανθρωπι-κή βραδιά στο εστιατόριο Seros Prime Dining υπέρ του Make-A-Wish (Κάνε–Μια–Ευχή Ελλάδος). Στον κατάμεστο χώρο τουεστιατορίου, σε ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα οι παρευρι-σκόμενοι ενημερώθηκαν για το έργο του Οργανισμού που έχειως σκοπό την εκπλήρωση ευχών παιδιών που πάσχουν απόαπειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. 

Με αγάπη… 

«Dinner–For–A–Wish»   

Λήδα Παπαδοπούλου, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 

Ελεάνα Βλάχου- Τζιτζικώστα, Παναγιώτης Ζελελίδης 
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Γεωργία Βοτσαρίδου, Ελενα Τοπάλη, Μιράντα Μελά Εφη Ασλανίδου, Βίκυ Φασούλα, 
Νατάσα Καρρά, Αγγελική Στογιαννίδου
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Στιγμιότυπο από τον μεγάλο τελικό FLL Greece

Βόλτα στα 
Λαδάδικα 

Θεσσαλονίκης…
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε
που η τηλεοπτική σεζόν της επιφύλασσε ένα
όχι και τόσο όμορφο τέλος, αφού η εκπομπή
που συμμετείχε «κόπηκε» πρόωρα. Ο λόγος
για τη Μαίρη Συνατσάκη, που «ανέβηκε» στη
Θεσσαλονίκη, στον ΑΒ Βασιλόπουλο Μακε-
δονία, όπου συμμετείχε στο πρόγραμμα
«Μασάμε για καλό» γνωστής εταιρείας προ-
ϊόντων  χωρίς ζάχαρη, για  ενημέρωση σχε-
τικά με τη σωστή στοματική υγιεινή, ενώ
ταυτόχρονα οι παρευρισκόμενοι  είχαν την
ευκαιρία να συνεισφέρουν ενεργά  στο σκο-
πό της δράσης για τα Παιδικά Χωριά SOS.Η
Μαίρη Συνατσάκη δεν παρέλειψε βέβαια, να
κάνει και τις βόλτες της στην πόλη, ενώ την
επόμενη ημέρα αναχώρησε για την Αθήνα.

Η μεγάλη γιορτή της μάθησης -
Τελικός του FLL Greece 2016 

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός FLL 2016, με
θέμα «Ανακύκλωση, από τα απορρίμματα στους θησαυρούς», στο κέντρο Διάδοσης Επι-
στημών  και Μουσείο Τεχνολογίας Noesis. Με  την παρουσία του προέδρου της ΕduACT
Κώστα Βασιλείου, παρουσιαστή του διαγωνισμού τον Σπύρο Χαριτάτο και το ακούραστο
πλήρωμα των 200 περίπου εθελοντών που εργάστηκαν σκληρά για να πραγματοποιηθεί
αυτό το υπέροχο ταξίδι, περισσότερες από 70 ομάδες, μαθητές 5-16 ετών από όλη την Ελ-
λάδα, ήταν εκεί, στη μεγάλη γιορτή της μάθησης και μέσα σε δύο μέρες παρουσίασαν τις
ιδέες και τις προτάσεις τους, ενώ παράλληλα αγωνίστηκαν προτείνοντας τις λύσεις τους.
Η ομάδα RobotGang από το 1ο ΓΕΛ Κομοτηνής με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε για να μά-
θουμε αλλά και μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε» ήταν οι χρυσοί νικητές του μεγάλου δια-
γωνισμού FLL Greece 2016. Φέτος ήταν και η πιλοτική χρονιά για το Junior FLL με τη συμ-
μετοχή παιδιών ηλικίας 5 έως 8 ετών. Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, ο Κώστας Βασι-
λείου απηύθυνε θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι πίστεψαν στην αξία της ομάδας τους και
τους έδωσαν την δυνατότητα να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα:

Στιγμιότυπο από την βράβευση

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Χαριτάτος  με τον
πρόεδρο της «ΕduACT» Κώστα Βασιλείου
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AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

Όταν παρουσιάστηκε το ολοκαίνουργιο DS 3 στο μουσείο του
Λούβρου, αναμφισβήτητα ήταν μεγάλο γεγονός. Και αυτό γιατί
δεν συνηθίζεται να γίνονται παρουσιάσεις αυτοκίνητων στο πιο
ξακουστό μουσείο της Γαλλίας. Ήταν μια εκδήλωση που ξεχώρι-
σε. Και μόνο το γεγονός ότι έγινε εκεί, φανέρωνε τη σημασία που
έδωσε η γαλλική DS Automobiles στο νέο DS 3. Ήδη ξεκίνησε η
εμπορική του διάθεση, σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελ-
λάδα ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες.

Πάντως στην «Avant Garde» εκδήλωση στο μουσείο του Λού-
βρου, στο Παρίσι, η DS Automobiles «φώτισε» με τον καλύτερο
τρόπο τα νέα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της μάρκας. Η DS Au-
tomobiles, μέλος του Ομίλου PSA, ξεκίνησε επίσημα τις δραστη-
ριότητές της την 1η Ιουνίου 2014 και εδρεύει στο Παρίσι.

Λίγες ημέρες μετά τη φαντασμαγορική παρουσίαση στο μου-
σείο, το νέο DS 3 έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυ-
τοκινήτου της Γενεύης. Οι επισκέπτες είδαν, εκτός των άλλων, τη
νέα μάσκα DS Wings, που εφεξής θα χαρακτηρίζει τη νέα σχεδια-
στική φιλοσοφία της εταιρείας.

Το νέο DS 3 εξοπλίζεται με τους νέους Euro 6 κινητήρες βεν-
ζίνης PureTech και πετρελαίου BlueHDi. Με το βραβείο καλύτε-
ρου κινητήρα για το 2015 στην κατηγορία τους, οι κινητήρες βεν-
ζίνης PureTech, καθώς και οι νέοι κινητήρες πετρελαίου BlueH-
Di, προσφέρουν μέγιστη οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομ-
πές ρύπων, ενώ, ταυτόχρονα, υπόσχονται υψηλές επιδόσεις. 

Η γκάμα των κινητήρων βενζίνης PureTech θα έχει στη βασι-
κή της έκδοση τον 3κύλινδρο Euro 6 των 1.200 κ.εκ. με 82 ίπ-
πους και μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο ETG, που θα πλαισιωθεί
από δύο turbo εκδόσεις 1.2, με 110 και 130 ίππους αντίστοιχα.
Η έκδοση με τους 110 ίππους μπορεί να συνδυαστεί και με αυτό-
ματο κιβώτιο EAT6. 

Η κορυφαία έκδοση με την ονομασία «Performance» έχει κά-
τω από το καπό της τον γνωστό turbo 1.600άρη του Ομίλου PSA.
Από την άλλη, διαθέσιμοι θα είναι και νέοι Euro 6 κινητήρες πε-
τρελαίου BlueHDi, απόδοσης 75, 100 και 120 ίππων, προσφέ-
ροντας εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης. 

Η έκδοση «Performance» ξεχωρίζει από το φαρδύτερο μετα-

τρόχιο (26 mm εμπρός και 14 mm πίσω), καθώς και από τη μι-
κρότερη κατά 15 mm απόσταση από το έδαφος. Το εσωτερικό του
αυτοκινήτου εντυπωσιάζει με την πολυτέλεια των επενδύσεων
«αλκαντάρα». Τα αναβαθμισμένα φρένα, το κιβώτιο έξι σχέσεων
αλλά και το μπλοκέ διαφορικό υπόσχονται επιδόσεις, προσφέ-
ροντας οδηγική απόλαυση. 

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η επανασχεδιασμένη μάσκα,
η οποία τονίζεται από ένα χρωμιωμένο περίγραμμα, τον νέο εμ-
πρός προφυλακτήρα, τους προβολείς LED, προβολείς ομίχλης
LED, καθώς και το μεγαλύτερο λογότυπο. Επίσης, οι σχεδιαστές
της DS Automobiles έχουν δώσει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στις
δυνατότητες εξατομίκευσης, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμες
συνολικά 78 αποχρώσεις για το αμάξωμα. 

Το εσωτερικό έχει αναβαθμιστεί με το σύστημα infotainment,
που πλέον διαθέτει και δυνατότητες σύνδεσης με smartphones
(υποστήριξη MirrorLink, Apple Car Play, Google Play κ.ά.), ενώ
η νέα touch-screen κεντρίζει το ενδιαφέρον των επιβατών. Ακό-
μη, ο εξοπλισμός του ανανεωμένου DS 3 μπορεί να περιλαμβά-
νει και κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος (εμ-
πρός και πίσω), active city brake (για αποφυγή σύγκρουσης), σύ-
στημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα κ.ά. Διαθέσιμη θα
είναι και η ανοιχτή έκδοση του μοντέλου DS 3 Cabrio.

Κορυφαίο 
Compact SUV το
Hyundai Tucson
Tο News & World Report των ΗΠΑ
επέλεξε το Tucson της Hyundai Motors ως
το καλύτερο compact SUV, με κριτήρια το
κόστος κτήσης/χρήσης. Τα οχήματα που
συμμετείχαν στα φετινά βραβεία Best Cars
αξιολογήθηκαν σχετικά με την ποιότητα
και τη σχέση κόστους κτήσης/χρήσης σε
23 κατηγορίες. Στον διαγωνισμό αυτόν,
το όχημα με την υψηλότερη βαθμολογία
αναδεικνύεται σε «Κορυφαίο όχημα για τη
σχέση αξίας ως προς το κόστος
κτήσης/χρήσης». Η ποιότητα μετριέται
από τη συνολική βαθμολογία που
επιτυγχάνει ένα όχημα στη γενική
κατάταξη των ΗΠΑ News. Οι βαθμολογίες
αξιολογούν αυτοκίνητα για την ασφάλεια,
την αξιοπιστία και τις κρίσεις των
εξειδικευμένων στελεχών της
αυτοκινητοβιομηχανίας. Το κόστος
κτήσης/χρήσης προκύπτει από το
συνολικό κόστος που δαπανάται για ένα
όχημα στα πέντε έτη ιδιοκτησίας του και
της μέσης τιμής που καταβλήθηκε για την
αγορά του οχήματος (σχέση κόστους
κτήσης/χρήσης).
Το Hyundai Tucson διαθέτει τολμηρό,
σπορ εξωτερικό στυλ, δύο κινητήρες με
υψηλής απόδοσης συστήματα μετάδοσης
και ένα ευρύχωρο, καλά εξοπλισμένο
εσωτερικό. Είναι κατασκευασμένο με
προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των Lane
Departure Warning, Blind Spot Detection,
Rear Cross-Traffic Alert, Lane Change
Assist, Backup Warning Sensors και
Automatic Emergency Braking (AEB). 
To Tucson απέσπασε, επίσης, κορυφαία
διάκριση ασφαλείας από το Insurance
Institute for Highway Safety’s (IIHS’s). 

Σάκης Συνιώρης

Θα φέρω την Ducati
στην κορυφή
H επίσημη αγωνιστική ομάδα της Ducati
στην Ελλάδα θα συμμετάσχει φέτος στην
κορυφαία κατηγορία του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Ταχύτητας, τη Formula
Extreme, με οδηγό τον εννιά φορές
πρωταθλητή Ελλάδας, Σάκη Συνιώρη. Με
μοτοσικλέτα την Ducati Panigale, η
Kosmocar-EKO Ducati Team έχει ως
στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος
και τη συνέχιση της δυναμικής της
παρουσίας στον χώρο των ελληνικών
αγώνων.
Ο νέος αναβάτης της Ducati, Σάκης
Συνιώρης, αφού είπε ότι η Ducati
Panigale ήταν μια μοτοσικλέτα που του
άρεσε πολύ από την πρώτη στιγμή που
την είδε, υποσχέθηκε ότι θα τη φέρει στην
κορυφή. 
«Θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου στη
διεκδίκηση του 10ου πρωταθλήματος,
έχοντας πίσω μου μια τόσο σπουδαία
ομάδα. Έχω δουλέψει πολύ στον τομέα
της φυσικής κατάστασης τον χειμώνα και
δεν βλέπω την ώρα για τις πρώτες
δοκιμές, ώστε τον Απρίλιο να είμαστε
απόλυτα έτοιμοι στον πρώτο αγώνα». 

Opel Astra: 
«Αυτοκίνητο της

χρονιάς 2016»
Η κριτική επιτροπή των 58 εκπροσώπων του ειδικού

Τύπου από 22 ευρωπαϊκές χώρες απένειμε στο Astra συ-
νολικά 309 βαθμούς, έναντι 294 που έδωσε στο Volvo
XC90 και 202 στο Mazda MX-5.

Το βραβείο παρέλαβε ο CEO της Opel, Δρ Kαρλ-Tόμας
Nιούμαν, από τον πρόεδρο της Επιτροπής COTY, Χακάν
Mάτσον, την παραμονή της πρώτης ημέρας Τύπου του
86ου Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου της Γενεύης.

Το Astra συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία με-
ταξύ των επτά φιναλίστ του φετινού θεσμού COTY. Πάνω
από 40 νέα αυτοκίνητα, από σπορ roadsters μέχρι πολυ-
τελή sedan και μοντέλα SUV, ήταν στην αρχική λίστα υπο-
ψηφιοτήτων.

Τόσο η πεντάθυρη έκδοση όσο και το Sports Tourer
του νέου «Αυτοκινήτου της χρονιάς 2016» βασίζονται σε
μία εντελώς νέα, ελαφριά αρχιτεκτονική αμαξώματος. Η
ισχύς παρέχεται αποκλειστικά από κινητήρες βενζίνης
και diesel νέα γενιάς. Η ενσωμάτωση smartphone και η
πρωτοποριακή υπηρεσία προσωπικής συνδεσιμότητας
και υποστήριξης Opel OnStar ανοίγουν νέους δρόμους
στον τομέα επικοινωνίας. Το Astra συνεχίζει την παράδο-
ση της Opel, να προσφέρει χαρακτηριστικά γνωστά από
ανώτερες κατηγορίες στην αγορά συμπαγών μοντέλων,
όπως το σύστημα φωτισμού IntelliLux LED matrix.

Με νέα χρώματα η επιστροφή της Renault Sport
Λίγο πριν από την έναρξη του

Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της
Formula 1, την Κυριακή 20 Μαρτί-
ου, η Renault Sport Formula 1
Team παρουσιάσε τα νέα χρώματα

της ομάδας. Η επιστροφή της Re-
nault σε επίπεδο πλήρους εμπλο-
κής στη Formula 1 αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες ειδήσεις
για το 2016.
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Οι 78… αποχρώσεις του DS 3 

Ξεκίνησε η διάθεσή του και στην Ελλάδα 
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ΕΥΤΥΧΊΑ ΛΑΜΠΙΔΟΥ

Έτοιμη να κατακτήσει τις πασαρέλες…   
Είναι 24 ετών, κατάγεται από την

Έδεσσα  και ζει μόνιμα στη Θεσσαλο-
νίκη. Έχει σπουδάσει  αισθητική,
ασχολήθηκε αρκετά χρόνια με αυτό,
αλλά αργότερα ήρθε το μόντελινγκ,
κάτι που κατάλαβε ότι αγαπάει απί-
στευτα. Πλέον ασχολείται επαγγελμα-
τικά με το μόντελινγκ, επιπλέον συμ-
μετείχε  στον προκριματικό των Καλ-
λιστείων Βορείου Ελλάδος 2016  στη
Θεσσαλονίκη και, όπως δήλωσε,
ήταν “τόσο μα τόσο χαρούμενη” που
η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε
και  ήταν  και η νικήτρια  αυτής της
λαμπερής βραδιάς. Έχει πολλούς στό-
χους για τον κόσμο του μόντελινγκ,
αφού μετά τα καλλιστεία συνειδητο-
ποίσηε πόσο της αρέσει αυτός ο χώ-
ρος και πόσο πολύ θα ήθελε να κάνει
επιδείξεις και φωτογραφίσεις. Το
εξωτερικό για διεθνή καριέρα είναι
μια προοπτική που την ενδιαφέρει
άμεσα. Εκείνο, όμως, που θέλει πραγ-
ματικά είναι να φωτογραφηθεί για με-
γάλα περιοδικά, πράγμα που όπως
φαίνεται της ταιριάζει, αφού είναι μια
ξεχωριστή παρουσία…

Με
το βλέμμα

στο εξωτερικό
για πασαρέλες
όλου του κό-

σμου…



Karfitsa_#SOCIAL_UΝDERGROUND

Ο Μπαχ στο «wanna be»
mετρό και οι «wanna be»

εργαζόμενοι…
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*Του Δημήτρη Παππά
Με μελωδίες του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ "πλημμύρισε" πριν λίγες ημέρες το εργο-

τάξιο της στάσης «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τους μουσικούς και τα
όργανα της Ορχήστρας Εγχόρδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εκδήλωση, εντασσόταν σε μια διεθνή πρωτοβουλία με
τίτλο «Ο Μπαχ στο Μετρό» (Bach in the subways), στόχος της οποίας είναι να καταστήσει
γνωστότερο το έργο του μεγάλου συνθέτη στο ευρύ κοινό. Είναι πραγματικά πολύ περίερ-
γο αυτό που συμβαίνει με το Μετρό στην πόλη μας. Το έχουμε βάλει στη ζωή μας, χωρίς
όμως να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σταθμός Πανε-
πιστήμιο – ένας από τους δύο μόνο σταθμούς που εδώ και 10 σχεδόν χρόνια έχει κατα-
σκευασθεί – «αξιοποιείται» προς το κοινό της πόλης. Όχι όμως το επιβατικό. Φαίνεται
πως οι πλατφόρμες του, μάλλον αποτελούν πλατφόρμα για άλλους προορι-
σμούς, πιο πολιτικούς. Είναι επίσης πολύ θλιβερό, που μία τέτοια, τόσο όμορφη
εκδήλωση, η οποία θα πρέπει να αποτελεί και οδηγό το πώς ο πολιτισμός δένει
με τα δημοσία έργα, συνέπεσε με τα αρχαιολογικά εργοτάξια του κέντρου της πό-
λης ουσιαστικά κλειστά και τους εργαζόμενους, οι οποίοι απολύθηκαν το Δεκέμ-
βριο, χωρίς μάλιστα αποζημίωση, ακόμα να βρίσκονται έξω από αυτά. Οι υποσχέ-
σεις για άμεση επαναπρόσληψη και επανεκκίνηση των ανασκαφών από τις 15 Ιανουαρί-
ου έχουν μείνει στον αέρα, την ώρα που το σύνολο των απολυθέντων έχει εύλογα προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο, προφανώς από τις άστοχες απολύσεις
και κινήσεις των φορέων του έργου το όποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Την ίδια στιγμή,
οι φήμες για άσκηση πιέσεων από πλευράς του νέου υπεργολάβου για παραίτηση των ερ-
γαζομένων από τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων δια της δικαστικής οδού, προκειμένου
να συναινέσει στην επιστροφή τους έχουν φουντώσει. Το έργο εμφανίζεται για άλλη
μια φορά ως καζάνι που βράζει και η δυσαρέσκεια των κατοίκων του κέντρου
επίσης για άλλη μια φορά πιάνει κόκκινο. Πόσο μάλλον όταν ο Υπουργός Υπο-
δομών ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση των
ΤΒΜs ( Μετροπόντικες). Η νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό έχει μια μοναδική ευ-
καιρία να δείξει τις ικανότητές της. Οφείλει να διαψεύσει πως ο υπεργολάβος της
ασκεί πιθανόν κακόβουλες πρακτικές εις βάρος του έργου και των εργαζόμενων
με ένα και μοναδικό τρόπο. Το άμεσο άνοιγμα των αρχαιολογικών εργοταξίων και την
επιστροφή του συνόλου του αρχαιολογικού προσωπικού (400
άτομα), το οποίο έχασε τη δουλειά του από τους άστοχους
χειρισμούς του παρελθόντος. Μόνον έτσι θα προ-
σφέρει καλή υπηρεσία στο έργο, αξιοποιώντας την
τεχνογνωσία και την εμπειρία  Μόνον έτσι, το
εμπορικό και οικονομικό κέντρο της πόλης θα
απελευθερωθεί. Μόνον έτσι θα αποδείξει
πως είναι σε θέση να αφουγκραστεί κοινω-
νία και εργαζόμενους και παράλληλα ασκεί
πραγματικά διοίκηση και επίβλεψη. Μόνον
έτσι, στην τελική μπορεί να αποδείξει πως
μια αριστερή κυβέρνηση είναι σε θέση να
είναι και κοινωνική και αποτελεσματική.

*Ο κ. Παππάς είναι αρχαιολόγος και
γραμματέας του σωματείου 
εργαζομένων Μετρό Θεσσαλονίκης.
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έργο εμφανίζε-
ται για άλλη μια

φορά ως καζάνι που
βράζει και η δυσαρέ-

σκεια των κατοίκων του
κέντρου επίσης για
άλλη μια φορά πιά-

νει κόκκινο.



*Του Βασίλη Μάστορα

Ποια είναι αυτά; Ομάδες οι οποίες από την επαγγελ-
ματική κατηγορία υποβιβάζονται στην ερασιτεχνική και
στη συνέχεια επανέρχονται στην επαγγελματική δεν
έχουν δικαίωμα να ιδρύσουν νέα ΠΑΕ εάν δεν έχουν
πρώτα εκκαθαρίσει την παλιά. Παρότι η Ε.Ε.Α κατά την
περσινή περίοδο έκανε τα στραβά μάτια και έδειξε ελα-
στικότητα στην εφαρμογή του νόμου, φέτος και μάλιστα
ενώ το Πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη, με νέα νομο-
λογία επιχειρεί να σκληρύνει τη στάση της. Η απόφαση
πάρθηκε στις αρχές του περασμένου μήνα και από τότε
άρχισε ένα γαϊτανάκι λεκτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ
των μελών της Ε.Ε.Α και των νομικών εκπροσώπων του
θιγόμενου Άρη. Λογικό είναι οι δύο πλευρές να εκφρά-
ζουν τις δικές του θέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση η θέ-
ση της Ε.Ε.Α, ότι «επιχειρούμε για το δημόσιο συμφέ-
ρον να σταματήσουμε την αναρχία που είχε ως απο-
τέλεσμα να ζημιώνεται το δημόσιο» δεν έχει βάση ως
προς το χρονικό σημείο που δρομολογήθηκε. Δικαίως
λοιπόν ο Άρης αντιδρά υποστηρίζοντας ότι η Ε.Ε.Α απο-
φασίζει επιλεκτικά με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι «κί-
τρινοι». Η πραγματικότητα όμως είναι πραγματικότητα κι
έτσι ο Άρης θα πρέπει να δώσει σκληρές μάχες ώστε η
νέα νομολογία της Ε.Ε.Α να εφαρμοστεί σε μέλλοντα
χρόνο ώστε η ομάδα της Θεσσαλονίκης να μην είναι για
μία ακόμη φορά το θύμα του ποδοσφαιρικού συστήμα-
τος.

Οι λύσεις
Το περισσότερο σίγουρο χαρτί στα χέρια του Συλλό-

γου είναι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Εάν καταφέ-
ρει ο έφορος Θόδωρος Καρυπίδης μέχρι το τέλος Ιουλίου
να ολοκληρώσει την εκκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ, τότε οι
«κίτρινοι» δεν θα έχουν ανάγκη κανέναν. Με δεδομένο
όμως ότι είναι αμφίβολο εάν θα τα καταφέρουν μέσα στα
απαιτούμενα χρονικά περιθώρια θα πρέπει να παίρνουν
τα μέτρα τους. Η εκκαθάριση απαιτεί την εκποίηση του
μοναδικού περιουσιακού στοιχείου που είναι το Αθλητι-
κό Κέντρο του Ν. Ρυσίου, υπόθεση η οποία είναι χρονο-
βόρα καθώς ο πρώην πρόεδρος Λάμπρος Σκόρδας επι-
χειρεί δικαστικώς, προστατεύοντας τα συμφέροντα του,
να μπλοκάρει την εκποίηση του ακινήτου με τίμημα μι-
κρότερο των 3,5 εκ. ευρώ! Η τιμή αυτή είναι υπερβολική
καθώς μεσίτες ακινήτων της περιοχής εκτιμούν το ακίνη-
το σε τιμή μικρότερη των 500 χιλ. ευρώ. Τον λόγο έχει
πλέον το Ειρηνοδικείο στο οποίο προσέφυγε ο κ. Σκόρ-

δας ζητώντας να
ορίσει το τίμημα
εκπλειστηρίασης
του Αθλητικού

Κέντρου.  Καθώς
όμως υπάρχει το

ενδεχόμενο να κα-
θυστερήσει ακόμη πε-

ρισσότερο η διαδικασία,
λόγω τριτανακοπών της εκ-

καθάρισης, οι άνθρωποι του
Άρη συσπειρωμένοι ασκούν πιέσεις

στον αρμόδιο υπουργό Αθλητισμού κ. Κοντονή, ώστε να
δώσει λύση με διάταξη στο νέο Αθλητικό Νόμο. Τι απαι-
τούν; Η βλαπτική για τον Άρη νομολογία της Ε.Ε.Α να
ισχύσει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Το προ-
σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου βρίσκεται υπό σύντα-
ξη από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και αναμένεται
να μπει σε διαβούλευση μέχρι τις αρχές Μαΐου. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa
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Το δίκαιο !
Οι «κίτρινοι» πλήρωσαν με τον σκλη-
ρότερο τρόπο την αδικία του ποδο-
σφαιρικού συστήματος πέρυσι το κα-
λοκαίρι όταν η Ε.Π.Ο. ερμήνευσε όπως
τη συνέφερε τον Κανονισμό Αγώνων
Ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να αφαιρέ-
σει από τις δευτεραθλήτριες ομάδες της
Γ΄Εθνικής το δικαίωμα να διεκδικήσουν
την άνοδο τους στη Football League μέ-
σα από τη διαδικασία των αγώνων μπα-
ράζ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άρης να
αγωνίζεται και φέτος στο Πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής μέσα από το οποίο έχει, ουσια-
στικά και δικαιωματικά, κερδίσει την άνοδο στη
Football League. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί,
για τους προαναφερθέντες λόγους, να κινδυ-
νεύει η συμμετοχή του στη Football League.

Ώρα για σοβαρή δράση

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, παρότι ο Άρης
δικαίως «φωνάζει» ότι αδικείται και πρέπει να
αντιμετωπισθεί με επιείκεια, βρίσκεται εγκλω-
βισμένος μέσα σ’ ένα κλίμα αβεβαιότητας. Σ
‘αυτό το κλίμα θα συνεχίσει να βρίσκεται σχε-
δόν μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Α.Σ.
με θέμα την ίδρυση νέας ΠΑΕ, η οποία προ-
γραμματίζεται για τον Μάιο, ίσως να μην έχει
αντικείμενο από τη στιγμή που τυπικά δεν θα
έχει ξεκαθαρίσει το πού θα αγωνίζεται η ομάδα
τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τι χρειάζεται για να
τρέξουν οι εξελίξεις; Μεθοδικότητα, αξιοποίηση
των γνωριμιών του Συλλόγου και κυρίως σύν-
ταξη όλων των δυνάμεων του Άρη πίσω από τον
κοινό σκοπό. Λαϊκισμοί και ανούσιες ρητορείες
θα μοιάζουν με πυροτεχνήματα η λάμψη των
οποίων έχει πολύ μικρή διάρκεια. 

Οι «κίτρινοι» έχουν
κερδίσει αγωνιστικά
την άνοδο τους στη

Football League, αλλά
η συμμετοχή τους κιν-
δυνεύει από την επιλε-
κτική ευαισθησία της

Ε.Ε.Α και το νέο Αθλητι-
κό Νόμο

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες έχει εξε-
λιχθεί η συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομά-
δας του Άρη στο Πρωτάθλημα της Football
League 2016-2017. Κι αυτό δεν είναι άσχετο
από το γεγονός ότι η εκκαθάριση της παλιάς
ΠΑΕ Άρης βρίσκεται ακόμη στον αέρα, ενώ
την ίδια στιγμή η Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού επιχειρεί να «κλείσει» τα παρά-
θυρα. 
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Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
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