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Οι εκρηκτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών
(προσφυγικό, διαπραγματεύσεις, μέτρα λιτότητας,
«Panama Papers») είχαν ως αποτέλεσμα να «περάσει
στα ψιλά» η είδηση πως τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις
(το 39%, για να ακριβολογούμε) εξετάζουν το ενδεχό-
μενο μεταφοράς έδρας στο εξωτερικό. Τον Ιούλιο του
2015, με την αβεβαιότητα για την παραμονή της χώρας
στην ευρωζώνη να χτυπάει «κόκκινο» και τις τράπεζες
να προχωρούν στην επιβολή capital controls, το ποσο-
στό αυτό ήταν αισθητά μικρότερο – σχεδόν το μισό. Κα-

ταλαβαίνει κανείς την απογοήτευση που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο διαβά-
ζοντας πως, σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Endeavor, το 80% δηλώνει ότι εάν ξεκι-
νούσε σήμερα τη δραστηριότητά του, θα προτιμούσε κάποια άλλη χώρα και όχι την
Ελλάδα. 

Την ώρα, λοιπόν, που η κυβέρνηση εμφανίζεται –διά στόματος του κ.
Μάρδα– να αναζητά επενδυτές στις λάσπες τις Ειδομένης και στις σκηνές του
Πειραιά (που ίσως και να υπάρχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι με χρήματα στην
άκρη), βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο μεγάλο κύμα αποεπένδυσης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και ανθρώπινο δυ-
ναμικό κουνάνε το μαντήλι σε ένα κράτος που εμφανίζεται να τιμωρεί την
ιδιωτική πρωτοβουλία. Μοιραία, χάνονται πολύτιμες ικανότητες, τεχνογνωσία,
αξιοπιστία, προοπτική και ελπίδα, με την Ελλάδα να αποδυναμώνεται ακόμη και σε
τομείς που έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και ποιος, αλήθεια, μπορεί να κατηγο-
ρήσει αυτούς τους ανθρώπους, που νιώθουν ότι υπόκεινται σε ένα ιδιότυπο φορολο-
γικό «bullying», επειδή ορισμένοι αγνοούν ότι το «κλειδί» της εξόδου από την κρίση
είναι η αναπτυξιακή προοπτική που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να εμφυσήσει. Η δημι-
ουργία «φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» δεν γίνεται με ευχολόγια, την ώρα
που οι υποσχέσεις για παροχή κινήτρων για ανάπτυξη του επιχειρείν αποδεικνύονται
–και αυτές– κάλπικες. Το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζεται να δώσει το τελειωτικό χτύ-
πημα σε όσους επιβίωσαν από τη λαίλαπα των τελευταίων ετών, φορτώνοντας μικρές,
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με ακόμη πιο εξοντωτικούς φόρους, χωρίς καν να
είμαστε βέβαιοι πως ο λογαριασμός θα κλείσει στα 5,4 δισ. ευρώ για την τριετία. Οι ερ-
γοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν στα ύψη, οι συντελεστές ΦΠΑ είναι οι
μεγαλύτεροι στα Βαλκάνια, ενώ δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίζει τη σχεδιαζόμενη
αύξηση και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε καύσιμα και φυσικό αέριο. 

Στον αντίποδα, αυτοί που επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό (ακόμη και
σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ρουμανία, η ΠΓΔΜ κ.ά.) κερδίζουν
σε σχέση με την εγχώρια οικονομία: πρόσβαση σε χρηματοδότηση (π.χ. δα-
νεισμός), ασφάλεια κεφαλαίων (είτε λόγω φόβου «κουρέματος» καταθέσεων,
είτε λόγω σταδιακής εξάντλησής τους με την υπερφορολόγηση) και ατελής με-
ταβίβαση κεφαλαίων (π.χ. υπό τη μορφή μετοχών). Η οικονομική κρίση, που
κατατρώγει τις σάρκες της Ελλάδας, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εξάλει-
ψη των παθογενειών, πάταξη της γραφειοκρατίας, δημιουργία σταθερού φο-
ρολογικού πλαισίου και μείωση της φορολογίας. Χιλιοειπωμένα ίσως, αλλά
εις ώτα μη ακουόντων, όπως αποδεικνύεται στην πράξη!
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«Εσύ, χτύπα χτύπα… σαν άνδρας»
Φορολογούμενοι είναι όχι… Μερκε-
λιστές!#xaratsia #ametrita_xaratsia

«Οι κότες με τα χρυσά αυγά» παραμέ-
νουν οι Έλληνες μισθωτοί και μικρο-
μεσαίοι…  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η “λαί-
δη” ήθελε τα γυρίσματα του βίντεο-
κόλαση (για τη γυναίκα) να γίνουν
στη Μυτιλήνη, όμως τελικά συμφώ-
νησε για Λέσβο…#dimitriou

Γενικά με τα αυγά και τις κότες, έχου-
με μια… παράδοση #ΜΑΞΙΜΟΥ

Κανονικά θα πρέπει να εξαντλήσουν
την τετραετία! (Κρίμα δεν είναι να...
εξαντλήσουν μόνο εμάς;)
#ΣΥΡΙΖΑ_ΑΝΕΛ ���

Με την κατάργηση της ελεύθερης
διακίνησης χαρτονομισμάτων (βλ
500ευρω) καταργείται και η διακίνη-
ση ιδεών; #διαγραφές_δημοσιογρά-
φων��������

Nα δεις που θα έχει υπογραφεί & 
καμιά συνθήκη για πρόσφυγες-μετα-
νάστες ότι μπορούν να κλείνουν
δρόμους...#eidomeni #ελληνοσκο-

πιανά_σύνορα Ακόμη κι αν δεν είναι
ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες…

Καλή επιτυχία στην Roula από την
οποία περιμένουμε τα... πάντα όπως
πχ να μας «επιστρέψει» σε μια χαρού-
μενη... Ελλάδα όπου οι άνθρωποι
τραγουδούν, χορεύουν, χαμογελούν,
δουλεύουν, κάνουν διακοπές και δεν
είναι... τουρίστες!#bravo

Μπήκαμε πάλι σε προεκλογική πε-
ρίοδο... Λογικό. Tσίπρας και ξερό
ψωμί. Κυριολεκτικά ε; #trela

Το λιμάνι Θεσσαλονίκης το πουλάει
η Αθήνα, τα πρ. στρατόπεδα τα που-
λαει η Αθήνα, τη Μακεδονία την...

πουλάει η Αθήνα, τους συνεπείς φο-
ρολογούμενους τους πουλάει η Αθή-
να... Οι εκπρόσωποι του λαού στην
περιφέρεια γιατί δεν σκίζουν τα ιμά-
τια* τους, ή έστω δεν κάνουν μια δή-
λωση... αντίδρασης; (τα παλιά*)
#απορία��������

Οχι μία, δύο φορές Τσίπρα ψηφίσα-
με... Παράξενο #ΠΡΩΤΗΦΟΡΑ

Τρέχει" τον κ. Μουζάλα άρρωστο άν-
θρωπο (εδώ και καιρό σύμφωνα με
δηλώσεις άλλου υπουργού) για να
λύσει το προσφυγικό ενώ έστειλε και
τον κ.Κουρουμπλή στην Ειδομένη
για να... δει την κατάσταση! #tsipras� �������

Ο... ακέφαλος φορέας της Θεσσαλο-
νίκης που παρουσιάζει πτώση κερ-
δών και είναι σε διαδικασία πώλη-
σης κάνει... προσλήψεις! Τι δεν κα-
ταλαβαίνεις;;;

Δεν είναι και η καλύτερη μου με τις
γερμανικές σημαίες στα... ελληνικά
σύνορα! #eidomeni Οκ, θα το ξεπε-
ράσω κι αυτό...�������

Τους... οργανώνουν γιατί τους "χρει-
άζονται" από τότε που οι "επαναστά-
τες" έγιναν... "γκουβέρνο"! #�πρόσ-
φυγες #diadilotes #filoxenoumenoi�
#μετανάστες #αναρχικοί #αντιεξου-
σιαστές #ορφανα_syriza�
#xaos_panta #mpaxalo� ������������������������������������������������������

Γιατί όλοι πήγαν από Ειδομένη και
όχι πχ από Δοϊράνη και τη λίμνη της;
Σκόπια «βγάζει» και από εκεί… Άσε
που δεν θα χρειάζονταν κοντέινερ κι
άλλα έξοδα το ΚΕΛΠΟΟ, αστυνομι-
κοί και στρατιωτικοί αφού υπάρχουν
στο χωριό της Δοϊράνης αμέτρητα εγ-
καταλελειμμένα δημόσια κτίρια και
εκτάσεις… (βλ. σελίδα 4)

O Πειραιάς έγινε "Ειδομένη" και η
Ειδομένη... "Εξάρχεια"! #ΕΛΑΣ

SOCIALismata (#trela)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Θ.      Καράογλου, Στρ. Σιμόπουλος, Σ. Βατάλης, 

Δ. Βενιέρης, Λ. Κυρίζογλου, Β. Νάκου, Ανδ. Λοβέρδος,

Π. Κοκκόρης, Λ. Αμανατίδου, Αρ. Φωκάς, Αντ. Σαουλίδη,

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:
Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ό,τι κινείται φορολογείται 
ή φεύγει εκτός Ελλάδας

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας

Γιά́ννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαρά́λαμπος Αποστολίδης

Tηλ.: 2310 501375

Kι αφού δεν υπάρχει κράτος στα…  σύνορα (!!!) υπάρχει η… ιδιωτική πρωτο-
βουλία. Λογικό. #ελληνοσκοπιανα #κυβέρνηση

Τα καλά νέα είναι ότι κάποιος "παρακολουθεί" τον Τόμσεν σε αυτά που κάνει
και λέει... Επίσης, αν πιστέψουμε τους ξένους (και... δάκτυλους) έχουμε άρι-
στες μυστικές υπηρεσίες... Ε, μην είμαστε και πλεονέκτες... #�wikileaks��������

To Mαξίμου μιλάει για... παιχνίδια σε βάρος της Ελλάδας! #�wikileaks� Η
αμήχανη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν το είχαν... καταλάβει μέχρι τώρα!������ 

@karapanagiotidu 
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Ο κόσμος που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσέ

Ο σημερινός
Πρωθυπουργός

έσπειρε στο χωράφι της
απαξίωσης και της οργής,

φροντίζοντας να δρέψει τον
Ιανουάριο και τον Σεπτέμ-
βριο του 2015 τον καρπό

της κοινωνικής απο-
γοήτευσης.

του Θεόδωρου Καράογλου*
Τα πράγματα συνήθως είναι πολύ πιο απλά από όσο

νομίζουμε ή από όσο δείχνουν… Αφήνω στην άκρη τη
«σκόνη» που σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το ρό-
λο του ΔΝΤ στη διαπραγμάτευση. Άλλωστε τα όσα λένε
μεταξύ τους οι Τόμσεν και Βελκουλέσκου κατά τη διάρ-
κεια της παράνομα ηχογραφημένης συνομιλίας δεν τα
ακούσαμε, ούτε τα διαβάσαμε για πρώτη φορά. Τα έχουν
πει δημόσια πολλές φορές και τα έχουν γράψει επανει-
λημμένα. Ότι, δηλαδή, το Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
βγαίνει, ότι οι στόχοι για πλεόνασμα από το 2018 πρέπει
να αναθεωρηθούν προς τα κάτω και πως η βαθύτατη ύφε-
ση οδηγεί σε οικονομική ασφυξία.  Πιο ευθέως το δήλω-
σε σε συνέντευξή του σε γνωστή ελληνική ιστοσελίδα οι-
κονομικού περιεχομένου (capital.gr) ο αντιπρόεδρος της
Κομισιόν και υπεύθυνος για το ευρώ και τον κοινωνικό
διάλογο, Valdis Dombrovskis. 

Δώστε προσοχή στην απάντηση που έδωσε σε σχετι-
κή ερώτηση που του έγινε: «Ξέρουμε», είπε, «ότι το 2014
η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το πρό-
γραμμά της», για να συμπληρώσει μερικά λεπτά αργότερα
ότι «η νέα ελληνική κυβέρνηση που ανέλαβε το 2015 διά-
λεξε άλλους δρόμους για την οικονομική της πολιτική.
Αυτό δυστυχώς υπονόμευσε την ανάπτυξη, υπονόμευσε
την οικονομική σταθερότητα και ως αποτέλεσμα εκεί που
στην αρχή του 2015 προβλέπαμε ανάπτυξη 2,5% για το
2015, τώρα η εκτίμησή μας είναι 0%». Πολύ απλά δήλω-
σε χωρίς περιστροφές ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας την οδήγησε ξανά
στην ύφεση και τα πρωτογενή ελλείμματα, ματαιώνοντας
την ανάπτυξη που είχε ήδη ξεκινήσει το 2014 και άπαν-
τες προεξοφλούσαν για το 2016.Το γιατί φτάσαμε σε αυ-

τό το σημείο, μπορεί να εξηγηθεί πολύ εύκολα, αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός έσπειρε
στο χωράφι της απαξίωσης και της οργής, φροντίζοντας
να δρέψει τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015
τον καρπό της κοινωνικής απογοήτευσης. 

Να, όμως, που έναν χρόνο και κάτι μήνες μετά, ο
κόσμος που υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατέρ-
ρευσε! Έταξε ότι θα αποκαταστήσει τα πάντα στην
προ Μνημονίου εποχή και το μόνο που κατάφερε
ήταν να φέρει ένα ακόμη, επαχθέστερο όλων. Κραύ-
γαζε «go back κα. Μέρκελ» και τώρα συνομιλεί μαζί
της καθημερινά. Δεν υπάρχει ψέμα που να μην μετα-
χειρίστηκε, υπόσχεση που να μην αθέτησε, τομέας
που να μην απέτυχε!

Σε μόλις 14 μήνες διακυβέρνησης διέλυσε το
τραπεζικό σύστημα, έφερε τα capital controls, εντα-
φίασε την οικονομία, βύθισε τη χώρα στη βαθιά ύφε-
ση, ενώ με τη δημιουργική ασάφεια και άλλες παρελ-
κυστικές τακτικές τοποθέτησε την Ελλάδα στη λάθος
πλευρά της ιστορίας. Από εκεί που τον Δεκέμβριο
του 2014 βρισκόμασταν στον προθάλαμο της εξόδου
από το Μνημόνιο, σήμερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να φορτώσει στην κοινωνία τον
λογαριασμό της δικής της αποτυχίας, φέρνοντας νέα
μέτρα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμέ-
νου να κλείσει το δημοσιονομικό κενό της διετίας
2017-2018.

Στη νέα φοροκαταιγίδα περιλαμβάνεται η αύξηση των
εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ (τον οποίο υπόσχονταν προ-
εκλογικά ότι θα καταργούσαν), η αύξηση της φορολογίας
στην αμόλυβδη βενζίνη και τα καύσιμα κίνησης, η αύξη-

ση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα, η επιβολή
τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση και η αύξηση της
φορολογίας στην κινητή τηλεφωνία.  Ευτυχώς, δηλαδή,
που δεν εφαρμόστηκε το περίφημο e-mail Χαρδούβελη
και σήμερα μπορούμε να αναφωνήσουμε όλοι μαζί οι Έλ-
ληνες: «Καλώς ήρθες ανάπτυξη»… Μόνο που ανάπτυξη
δεν νοείται με ραγδαία αύξηση 78,08% των «λουκέτων»
στις επιχειρήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2016, ούτε με 9
στις 10 επιχειρήσεις να σκέφτονται το ενδεχόμενο μετα-
φοράς της έδρας τους στο εξωτερικό. Όπως δεν νοείται
υγιής επιχειρηματικότητα σε μια χώρα η οποία είναι
αφημένη στην τύχη της και «φλερτάρει» επικίνδυνα με
κάποιο σοβαρό «ατύχημα», το οποίο μπορεί να προκλη-
θεί εξαιτίας των λάθος κυβερνητικών χειρισμών στην
προσφυγική-μεταναστευτική κρίση. Συμπερασματικά, ο
τελευταίος χρόνος μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα ρι-
ψοκίνδυνο πείραμα, το οποίο υπονομεύει ό,τι δυναμικό
και παραγωγικό υπάρχει στον τόπο μας.

Προσωπικά θεωρώ ευτύχημα ότι εξακολουθούμε να
αποτελούμε μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ήρθε
όμως η ώρα να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη,
να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και αφού κάνουμε την
αυτοκριτική μας, να συνειδητοποιήσουμε ότι για προχω-
ρήσει η Ελλάδα μπροστά απαιτούνται μόχθος και θέλη-
ση.Οι εύκολες υποσχέσεις δεν οδήγησαν πουθενά. Το
βιώνουμε καθημερινά από τον Ιανουάριο του 2015.
Εκτροχίασαν τη χώρα και την οδήγησαν σε εθνικές και
οικονομικές περιπέτειες. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που
μας αξίζει.

*Ο κ. Καράογλου είναι πρώην υπουργός της ΝΔ και
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης



Για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκα πριν από
λίγες ημέρες στα γειτονικά Σκόπια. Συζητάμε σαν
εταιρεία να αναλάβουμε τις μετρήσεις/δημοσκοπή-
σεις κόμματος της αντιπολίτευσης του κρατιδίου
(έχουν κοντά εκλογές). Έγιναν λοιπόν πολλές και εν-
διαφέρουσες συζητήσεις και έμαθα για θέματα τα
οποία η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, αλλά και η επίση-
μη εξωτερική μας πολιτική αγνοεί παντελώς.Το κόμ-
μα των Φιλελευθέρων των Σκοπίων (ναι υπάρχει όσο
κι αν φαίνεται παράδοξο για τα δικά μας δεδομένα
όπου κυριαρχεί ο κρατισμός του διορισμού των ημε-
τέρων), το οποίο σε αυτές τις εκλογές θα συνεργαστεί
με το σοσιαλιστικό κόμμα, που είναι αξιωματική αντι-
πολίτευση και που όλα δείχνουν ότι επιτέλους θα
απαλλαγούν από τον κιτς εθνικισμό του VMRO, μέσω
των βουλευτών που διαθέτει στο κοινοβούλιο τους
έχουν καταθέσει πρόταση για αλλαγή της παραγρά-
φου του Συντάγματος που ορίζει ως επίσημο σύμβολο
της σημαίας τον ήλιο της Βεργίνας. Μάλιστα η αιτιο-
λόγηση είναι ότι το σύμβολο αυτό δεν τους ανήκει και
πως είναι κάτι που ανήκει στην Ελλάδα. Η πρόταση
ασφαλώς και δεν πέρασε. Πόσοι Έλληνες όμως
γνώριζαν για την πρωτοβουλία αυτή; Η εξωτερι-
κή μας πολιτική (και δεν μιλάω μόνο για την ση-
μερινή) το γνώριζε; Αν όχι, τι κάνει; Κοιμάται;
Αν ναι, πάλι τι έκανε για να «εκμεταλλευτεί» τις
άλλες φωνές που υπάρχουν εντός των Σκοπίων
και θέλουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα και όχι
μόνο;Μια ημέρα πριν ξεκινήσω για πάνω, είπα να
πληροφορηθώ για την τρέχουσα επικαιρότητα (η συ-
νεχής ενημέρωση μου είναι μέρος της δουλειάς) και
άρχισα να ψάχνω στα επίσημα portals των Σκοπίων τι
είναι αυτό που «παίζει». Ξέρετε τι ήταν; 

Ο Μπαλαούρας, ναι ο Μπαλαούρας! Πρώτο θέμα
στα Σκόπια ο Μπαλαούρας! Ήταν η μέρα που ο συγκε-
κριμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με
βουλευτική έδρα από τη Ηλεία της Πελοποννήσου εί-
χε κάνει την περίφημη δήλωση ότι δεν έχει για αυτόν
και πολύ μεγάλη σημασία αν τα Σκόπια θέλουν να λέ-
γονται Μακεδονία! Αυτό οι γείτονες το είδαν και το
έκαναν πρώτο θέμα αξιοποιώντας την δήλωση
αυτή και λέγοντας πώς να, υπάρχουν Έλληνες
που δεν τους πειράζει η χρήση του Μακεδονία.
Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από ότι κά-
νουμε εμείς με τις «άλλες» φωνές, με τις φωνές
των Σκοπίων που δεν είναι ούτε εθνικιστικές (με
τις οποίες τελικά ταυτίζεται ο έλληνας Βουλευ-
τής), ούτε κιτς, ούτε καθεστωτικές.Και κάτι που
όλοι μάλλον γνωρίζετε. Οι πιο ακραίοι των Σκοπίων,
οι πιο φανατικοί υπέρ της ονομασίας Μακεδονία, όσο
και αν ακούγεται παράξενο, έχουν ελληνική καταγω-
γή. Ναι καλά διαβάσατε! Είναι Έλληνες! Απλά, δια-
χρονικά η ελληνική εξωτερική πολιτική τους απομό-
νωσε , τους απομάκρυνε, τους ριζοσπαστικοποίησε
και τελικά τους έκανε εντελώς Σκοπιανούς! Μήπως
όμως το ίδιο δεν κάναμε και με τους Πομάκους; Φύλο
θρακικό που χαρίσαμε ουσιαστικά στους Τούρκους!
Η αγάπη προς την πατρίδα δεν πρέπει να εκδηλώνε-
ται με φωνές και κραυγές ανέξοδου πατριωτισμού. Η
εξωτερική πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση και χρει-
άζεται σοβαρούς ανθρώπους. Δεν τους έχουμε ούτε
τώρα, ούτε τους είχαμε στο παρελθόν. Ας ελπίσουμε
κάτι για το μέλλον τουλάχιστον.
*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της εταιρίας «Interview»

Υπάρχουν και Σκοπιανοί που
δεν θέλουν την Βεργίνα!

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*
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«Μπλόκο» σε
πρόσφυγες-μετα-
νάστες και σχέδιο
αναβάθμισης της

περιοχής

Τουρισμός
στα... σύνορα

Της Έλ. Καραβασίλη / φωτο Σάββας Αυγητίδης

Ούτε… για δείγμα υπάρχει δωμάτιο στα ξενοδοχεία
της Δοϊράνης, στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, στο νομό
Κιλκίς, αφού είναι γεμάτα από μέλη εθελοντικών οργα-
νώσεων αλλά και από αποσπασμένους αστυνομικούς
που βρίσκονται στην περιοχή για την αντιμετώπιση του
προσφυγικού προβλήματος στη κ. Μακεδονία. Όπως
αποκαλύπτει στο karfitsa.gr ο δήμαρχος Κιλκίς Δημή-
τρης Σισμανίδης, στην περιοχή της Δοϊράνης... δεν πρό-
κειται να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες. «Εί-
ναι θέρετρο της περιοχής μας (βλ φωτο) Η Περιφέ-
ρεια και ο δήμος αναμένεται να δώσουν χιλιάδες
ευρώ για να αναβαθμιστεί ο χώρος της λίμνης. Η
επιλογή της δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας προ-
σφύγων και μεταναστών γίνεται από το ίδιο το κρά-
τος, όπως έγινε στο Χέρσο, που πρόκειται για εγκα-
ταλελειμμένα στρατόπεδα. Στη Δοϊράνη υπάρχει
ένα εγκαταλειμμένο σχολείο που αναμένεται να
φτιαχτεί, άλλοι χώροι δεν υπάρχουν. Τα δύο, τρία
ξενοδοχεία που βρίσκονται στην περιοχή, αυτή την
περίοδο είναι γεμάτα από μέλη ΜΚΟ, από την Ύπα-
τη Αρμοστεία και αστυνομικούς που έχουν πάρει
αποσπάσεις», τονίζει ο κ. Σισμανίδης. Από την πλευρά

της η διευθύντρια του τελωνείου Δοϊράνης, Ανατολή
Μουρατίδου υπογραμμίζει πως «υπάρχει συγκεκριμένο
σημείο από όπου μπορούν πρόσφυγες και μετανάστες να
εξέλθουν από τη χώρα μας και έχει οριστεί αυτό της Ειδο-
μένης. Στα δέκα χιλιόμετρα  βρίσκεται το Χέρσο, απ’ ότι
άκουσα κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα
από τα αφύλαχτα σημεία όμως τους εντόπισαν οι Σκοπια-
νοί και τους γύρισαν πίσω. Φυσικά δε μπορούν να περά-
σουν ούτε από το τελωνείο γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα
χαρτιά».  Ο δήμαρχος Παιονίας Χρήστος Γκουντενούδης,
που εδώ και μήνες διαχειρίζεται με κάθε δυνατό τρόπο
την «προσφυγούπολη» της Ειδομένης εξηγεί «από τη
Δοϊράνη όπως και από τους Ευζώνους οι πρόσφυ-
γες δε μπορούν να περάσουν, υπάρχουν επίσημα
τελωνεία. Στην Ειδομένη έγινε αυτό που έγινε διότι
υπάρχει η σιδηροδρομική γραμμή που για όσο χρο-
νικό διάστημα ήταν ανοιχτά τα σύνορα, μπορούσαν
να τη διασχίσουν και να περάσουν. Ακόμη και κά-
ποιοι που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα
διασχίζοντας τη λίμνη της Δοϊράνης… επεστράφη-
σαν από τις αρχές των Σκοπίων» (Στο βάθος των φωτο
τα Σκόπια που έχουν αναβαθμίσει τουριστικά την άλλη
όχθη της λίμνης εδώ και... δεκαετίες!)

#ΕΛΛΗΝΟΣΚΟΠΙΑΝΑ

Η πρώτη εντύ-
πωση σήμερα

στο οδοιπορικό
της Κ είναι ει-

κόνα... ερημιάς

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΔΟΪΡΑΝΗ



του Στράτου Γ. 
Σιμόπουλου*

«Όλη η ακίνητη περιου-
σία των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, και συγκεκριμένα τα
ακίνητα ιδιοκτησίας του Τα-
μείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕ-
ΘΑ), του Ταμείου Εθνικού
Στόλου (ΤΕΣ) και του Τα-
μείου Αεροπορικής Άμυνας
(ΤΑΑ) που δεν χρησιμο-

ποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς
και η αξιοποίηση των ακινήτων του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), του Μετοχικού Ταμεί-
ου Ναυτικού (ΜΤΝ) και του Μετοχικού Ταμείου
Αεροπορίας (ΜΤΑ), προς όφελος των Ενόπλων
Δυνάμεων και των στελεχών τους περνούν σε
ένα νέο στρατιωτικό ΤΑΙΠΕΔ, η ίδρυση του
οποίου προβλέπεται σε σχέδιο νόμου που αναρ-
τήθηκε στο opengov», διάβασα επί λέξει σε εφη-
μερίδα την προηγούμενη Κυριακή. Ήταν κάτι
που φοβόμουν και για το οποίο είχα προειδοποι-
ήσει εδώ και μήνες τους παράγοντες της τοπικής
αυτοδιοίκησης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Φυσικά αναρωτήθηκα: «Μήπως χάθηκε μια
μεγάλη ευκαιρία για τη Δυτική Θεσσαλονίκη;»,
γνωρίζοντας ότι έως πριν λίγους μήνες είχε συμ-
φωνήσει το ΤΕΘΑ, ώστε να παραχωρηθεί το

Στρατόπεδο του Παύλου Μελά στο Δήμο και το
ΤΕΘΑ να κρατήσει κάποιες δεκάδες στρέμματα,
στα οποία θα μπορούσε να κατασκευάσει κατοι-
κίες, σύμφωνα, μάλιστα, με πολεοδομικό σχέδιο
που θα εκπονούσε ο Δήμος και θα ήταν απόλυτα
συμβατό με την ανάπτυξη της υπόλοιπης έκτα-
σης. Έτσι, εκατοντάδες στρατιωτικοί, με ό, τι αυτό
σημαίνει για την ανάπτυξη της περιοχής, θα μπο-
ρούσαν να εγκατασταθούν εκεί.

Ανάλογη, βέβαια, ήταν η απορία μου αναλο-
γιζόμενος την πρόσφατη αρνητική θέση  της το-
πικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στη δυνατότητα
να μεταφερθεί εκεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ και να
κατασκευασθεί ένα αθλητικό κέντρο συνδυασμέ-
νο με ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες., με
όρους και προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την
ανάπτυξη, χωρίς χρηματοοικονομικό κόστος πά-
λι από το Δήμο, της υπόλοιπης έκτασης. 

Η εμμονή στις αγκυλώσεις του παρελθόντος,
όταν έχουν αλλάξει οι συνθήκες και κυρίως όταν
υπάρχουν αξιόπιστες αναπτυξιακές προτάσεις
μόνο να μας προβληματίσει μπορεί, χωρίς να
παραβλέπει κανείς την ανάγκη προστασίας του
Δημοσίου Συμφέροντος. Το Δημόσιο Συμφέρον
δεν προασπίζεται , όμως, όταν αποκρούεται κάθε
επενδυτική προσπάθεια στην περιοχή, χωρίς
μάλιστα να έχουν κατατεθεί από τους αντιτιθέμε-

νους στις παρα-
χωρήσεις, άλλες
κοστολογημένες
προτάσεις .

Σήμερα, στην
εποχή της κρίσης
που οι πόροι είναι πε-
ριορισμένοι, αλλά και με
χρηματοδοτικά εργαλεία,
όπως το πακέτο Γιούνκερ, το
οποίο διευκολύνει σχέδια συμ-
πράξεων ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα δεν αντιλαμβάνομαι την εμ-
μονή ορισμένων τοπικών παρα-
γόντων για πλήρη παράδοση των εκτάσεων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη μετατροπή τους
αποκλειστικά σε πάρκα αναψυχής.

Οι λαϊκισμοί απλώς εγκλωβίζουν ορισμένες
κατηγορίες   πολιτών σε πρακτικές προηγούμε-
νων δεκαετιών και δεν επιτρέπουν τις τοπικές
κοινωνίες να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους
πλεονεκτήματα και να αναπτυχθούν.

Μετά, βέβαια, έρχεται το Στρατιωτικό ΤΑΙ-
ΠΕΔ…
*Ο κ. Σιμόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, πρώην Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Έργων. 
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«Τι θα γίνει με τα στρατόπεδα στη Δυτική Θεσσαλονίκη,
τώρα που δημιουργείται Στρατιωτικό ΤΑΙΠΕΔ»

Ήταν
κάτι που φοβό-
μουν και για το

οποίο είχα προειδοποι-
ήσει εδώ και μήνες

τους παράγοντες της
τοπικής αυτοδιοί-

κησης…



#«Επίδειξη ισχύος από τον
περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας

Απόστολο Τζιτζικώστα στις εσωκομματικές
εκλογές του νομού Θεσσαλονίκης» Όπως
αναφέρουν στελέχη από τη Β. Όλγας 198 η
άτυπη σύμπραξη του κ. Τζιτζικώστα με τον
φίλο του Ανδρέα Παπαμιμίκο και τον
επίσης φίλο του Μηνά Σαμαντζίδη κέρδισε
τα περισσότερα στελέχη του κόμματος στην
πόλη. «Καταφέραμε να εκλέξουμε τους
περισσότερους (δικούς μας) συνέδρους και
τα (δικά μας) νέα μέλη των δημοτικών
τοπικών οργανώσεων» έλεγαν
χαρακτηριστικά. Βέβαια, και η άλλη πλευρά
τα ίδια υποστήριξε προσκομίζοντας και…
ονόματα Μητσοτακικών, Μειμαρικών και
Τζιτζικωστικών! Mάλλον ενόψει και
συνεδρίου αρχίζει ένας ακόμη μεγάλος
εσωκομματικός αγώνας...

#«Δεν κάθονται στα αυγά τους» Ο λόγος
για το δίδυμο της ΔΕΘ-HELEXPO Τάσο

Τζήκα και Κυριάκο Ποζρικίδη οι οποίοι
έχουν δώσει ζωή στο επίσημο εκθεσιακό
κέντρο της  χώρας στη Θεσσαλονίκη μέσα
από πολλές εκδηλώσεις. Εκτός από την
γενική έκθεση που διοργανώνεται κάθε
Σεπτέμβριο οι δυο άνδρες ανέπτυξαν
δεκάδες δράσεις παραδοσιακών κλαδικών
εκθέσεων και όχι μόνο! Για παράδειγμα τις
επόμενες ημέρες αναμένεται να
διοργανώσουν διαγωνισμό χορού και
καλλιστεία σκύλων!

#Πήγε μέχρι τη Λάρισα για να
ακούσει τον πρόεδρο της! Ο

λόγος για την Βίκυ Νάκου, γνωστή και ως…
"πουλέν στη Θεσσαλονίκη του Κυριάκου
Μητσοτάκη". Υπενθυμίζεται πως η κ. Νάκου
αναμένεται να αναλάβει χαρτοφυλάκιο
αναπληρώτριας γραμματέως το οποίο "θα
συνδέει την κοινωνία με το κόμμα, κάτι που
επιβάλλεται μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του νέου προέδρου αλλά και
των… αποστάσεων της (παλιάς) ΝΔ από
τους ψηφοφόρους της", όπως λένε πολλοί.
Την ίδια ώρα στενοί συνεργάτες του Κ.
Μητσοτάκη εκτιμούν, όπως μαθαίνουμε,
ότι η μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές
εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Α’
Θεσσαλονίκης ευθύνεται και στην ίδια
αφού έγραψε… χιλιόμετρα -όχι μόνο για
Θεσσαλία- αλλα κυρίως για Μακεδονία.
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Αναγκαίες ή μη, οι επιλογές που έγιναν όλα τα χρόνια μετά την μεταπολί-
τευση οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα αδιέξοδο. Δεν το είδαμε νω-
ρίς ή απλά εθελοτυφλούσαμε; Το 2009 η κρίση δεν είχε δείξει, ακόμη, τα δόν-
τια της αν και τα σημάδια ήταν ήδη εμφανή. Η διακυβέρνηση Καραμανλή θα
μείνει στην ιστορία ως ο προάγγελος της κρίσης. Πολλά γίνανε εκείνη την πε-
ρίοδο και συγχρόνως τίποτα δεν έγινε. Σπατάλες δημοσίου χρήματος, προσ-
λήψεις χωρίς αιτία μα μόνο αφορμή, σκάνδαλα που απλώς είδαν το φως της
δημοσιότητας, υπέρογκη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Τα υπό-
λοιπα αποτελούν ένα αίνιγμα. Επακόλουθο ήταν το 2010 να έρθει το μνημό-
νιο και ποτέ δεν θα μάθουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων χωρίς αυ-
τό. Ένα είναι όμως το σίγουρο, μας επηρέασε όλους. Ισπανοί και Πορτογάλοι
ήξεραν εξ αρχής τι έπρεπε να κάνουν με τα δικά τους μνημόνια, συνεργάστη-
καν και τα κατάφεραν. Τι έγινε όμως στην περίπτωσή μας; Ακριβώς το αντίθε-
το. Η δική μας λογική ακολουθήθηκε και τα επόμενα χρόνια. Ο αντιμνημονια-
κός έγινε μνημονιακός μέσα σε μία νύχτα. Ο κ. Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός
ως αντιμνημονιακός και έφυγε ως μνημονιακός. Ο σημερινός πρωθυπουργός
και ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με πρόταγμα το σκίσιμο του μνημονίου και έφερε χειρό-
τερο. Έπεισε το λαό ότι η ριζοσπαστική αριστερά θα αλλάξει τα πράγμα-
τα, όμως κυβερνά ακολουθώντας μία φιλελεύθερη συντηρητική και
άναρχη πολιτική. Την ίδια λογική αφουγκράζεται και ο κ. Μητσοτάκης
προκρίνοντας και πάλι τις εκλογές. Απερισκεψία ή κακή φιλοδοξία, το
αποτέλεσμα δεν θα διαφέρει από αυτό της διακυβέρνησης Τσίπρα -
Καμμένου.

Σήμερα αποδεικνύεται ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης στην Ελλά-
δα δε μοιάζει με αυτόν της Ιρλανδίας ή της Κύπρου. Η κρίση θα αποτελούσε
παρελθόν αν το 2010 οι πολιτικές δυνάμεις αποφάσιζαν να κινηθούν συλλο-
γικά και πέρα από λαϊκισμό και μικροπολιτικές. Από το 2012 μέχρι σήμερα
έγιναν 4 φορές εκλογές και 1 δημοψήφισμα. Έγινε αυτό που δεν έπρεπε να γί-
νει. Αντί για συνεργασίες και κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων, επιλέ-
χτηκε η λανθασμένη στρατηγική του μόνο εγώ μπορώ και τα οδυνηρά αποτελέ-
σματά της είναι τώρα μπροστά μας.

Η δική μας κρίση αποτελεί την ευκαιρία μας. Η κρίση και το μνημό-
νιο, σαν τσίμπημα μέλισσας, μας ξύπνησε. Τώρα, έστω και αργά, πρέ-
πει να αρπάξουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Οφείλουμε στους εαυ-
τούς μας και στη χώρα μας να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε μπροστά.
Να αφήσουμε πίσω τα λάθη και να αναδιοργανωθούμε. Η νέα δυνατό-
τητα που μας δίνεται σήμερα θα είναι και η τελευταία. Αν δεν την εκμε-
ταλλευτούμε οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες. Η λύση στην κρίση
δεν θα έρθει ούτε με τα επικοινωνιακά κόλπα του ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τον νεολαϊ-
κίστικο λόγο της ΝΔ. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δείχνει να ξέρει τι θέλει,
οφείλει να δείξει όμως και τι μπορεί. Γιατί το θέλω από το μπορώ απέχει. Τα
δείγματα είναι ενθαρρυντικά, παρά τις όποιες καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν
το αρχικό διάστημα, αν και υπάρχει πολύς ακόμα δρόμος να διανύσει. Παρου-
σιάζεται όμως ως μια δύναμη με λογική, υπευθυνότητα και προοδευτική προ-
οπτική. Απέναντι στον λαϊκισμό και τον συντηρητισμό. Καταθέτει προτάσεις,
ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, αλλά και υπεύθυνη
στάση στην κοινωνία. Η Συμπαράταξη δεν απομονώνεται, δεν αντιπολιτεύεται
στείρα, επιζητά τις συνεργασίες σε κρίσιμα ζητήματα για την αντιμετώπισή
τους. Έχει σταθερή πρόταση για μια νέα κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας των
φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, με προοδευτική προγραμματική συμφωνία, που
θα μας βγάλει από την κρίση.

Ο κόσμος βαρέθηκε το ψέμα, θέλει λύσεις στα προβλήματα που του φόρτω-
σαν. Η κοινωνία απογοητεύτηκε από τα ίδια και τα ίδια. Οι νέοι βλέπουν το
μέλλον τους δυσοίωνο. Εδώ πρέπει να έρθει η Δημοκρατική Συμπαράταξη,
όχι μόνη της, αλλά μαζί με κόμματα, κινήσεις και ενεργούς πολίτες του ευρύτε-
ρου χώρου και να δημιουργηθεί ένα μαζικό, ισχυρό ρεύμα, που θα παίξει κα-
θοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, ώστε να ξεφύγουμε από την κρίση
προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας και που θα δώσει προοπτική και
όραμα στους νέους. Μια μεγάλη προοδευτική Παράταξη χωρίς παρελθοντικές
επιβεβαιώσεις, ανοικτή στις προκλήσεις, δίχως φόβο στην ανανέωση και στη
νέα γενιά, με τολμηρές προτάσεις, που θα αγγίζει και θα μας εμπνέει όλους.
*  Ο Σωκράτης Βατάλης είναι γεωπόνος, MBA – υπ. Βουλευτής 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κοζάνης

Το τσίμπημα της μέλισσας…

του Σωκράτη
Βατάλη*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

"Άφαντοι εκπρόσωποι λαού..." Παράπονα έκαναν οι συνεργάτες

του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Β. Ελλάδα για τους εκλεγμένους

βουλευτές του κόμματος και τη (μη) συμμετοχή τους στην εκλο-

γική διαδικασία ανάδειξης δημοτικών τοπικών οργανώσεων και

συνέδρων «Ήταν όλοι... άφαντοι. Κι όσοι δεν ήταν δεν έτρεχαν

για τη ΝΔ αλλά για τον… Μαραθώνιο που εξελισσόταν στην

εκλογική τους περιφέρεια για την προβολή τους» σχολίαζαν χα-

ρακτηριστικά στη στήλη!

«Πηγαδάκι» σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης είχαν
πρόσφατα ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Θ.
Θεοχαρόπουλος και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεν-
τρώων, Β. Λεβέντης. Οι δυο άνδρες συζητούσαν για
όλα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη βδομάδα
στην αίθουσα της Ολομέλειας με αφορμή τη συζήτηση
για τη Δικαιοσύνη και μετά έβγαλαν και... αναμνηστι-
κή (βλ φωτο) Που ξέρεις μπορεί το... "φωτογραφικό
ντοκουμέντο" να χρειασθεί στο μέλλον 

SMS:
Ακούσαμε ότι ο

γραμματέας της ΝΔ Αν-
δρέας Παπαμιμίκος θα ανε-
βεί σύντομα τα σκαλιά της

εκκλησίας με την αγαπημένη
του, ανιψιά του Ιβάν Σαβ-

βίδη, Σόνια! Ραφτείτε
καλού κακού!



#Έξω φρενών μαθαίνουμε πως
είναι ο πρόεδρος της Ένωσης

Δήμων Κ. Μακεδονίας και γαλάζιος
δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης,
Λ.Κυρίζογλου με την ΕΡΤ3. Ακούσαμε
τον δήμαρχο των… δημάρχων να
κάνει σε συνάδελφό του παράπονα για
τον τρόπο με τον οποίο η κρατική
τηλεόραση τον αντιμετώπισε. «Θεωρώ
ότι το μόνο που λείπει από το να γίνει
η ΕΡΤ, τηλεόραση της Βόρειας Κορέας
είναι η παρουσιάστρια που… βγάζει
κραυγές. Εγώ που ύψωσα φωνή κατά
του... Σαμαρά και της επιλογής του να
ρίξει το μαύρο δεν βγαίνω ξανά σε
εκπομπή του καναλιού! Μου είχαν
πάρει συνέντευξη και έπαιξαν μόνο
αυτό που ήθελαν αυτοί» σχολίαζε ο κ.
Κυρίζογλου.

#Επιστροφή στα… Νεοδημοκρατικά
κάνει ο πρ. πρόεδρος του

Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και
πρ. πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης,
Δημήτρης Τσάμης. Ο γιατρός
συμμετείχε στις εσωκομματικές
εκλογές της πόλης και εξελέγη
σύνεδρος του 10ου «γαλάζιου»
Τακτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώντας
τους εκλογείς του έγραψε στο
facebook: «Με ικανοποίηση
ενημερώνω ότι εξελέγην. Ευχαριστώ
όσους στήριξαν και τίμησαν την
υποψηφιότητα» . Μια απάντηση σε
όσους ισχυρίζονταν μέχρι πρότινος
ότι ο κ. Τσάμης κολυμπούσε σε…

ΠΟΤΑΜΙα! 

#Μπορεί οι δημοτικές εκλογές να
αργούν όμως μαθαίνουμε ότι

ξεκίνησαν στη Νέα Δημοκρατία οι
συζητήσεις, οι κρούσεις και οι
αντιπαραθέσεις για το «γαλάζιο»
χρίσμα που θα δοθεί το 2019 στον
υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Η
θέση είναι μια, μετρούμε ωστόσο
μέχρι σήμερα… τρεις υποψηφίους.
Μια γυναίκα και δυο άνδρες. Ο ένας,
υψηλό στέλεχος του κόμματος και ο
άλλος συνεργάτης του… Γιάννη
Μπουτάρη! Ο Σταύρος Καλαφάτης
εάν είναι κυβέρνηση η ΝΔ μάλλον
θα βρεθεί πάλι σε κάποιο…
υπουργείο!

#“Από δυο χωριά” για ακόμα μια
φορά είναι το ΠΑΣΟΚ! Τα μισά

από τα στελέχη που απέμειναν στην
Χαριλάου Τρικούπη ζητούν
συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ
ελπίζοντας ότι η Κουμουνδούρου θα
μετεξελιχθεί σε νέο ΠΑΣΟΚ και τα
άλλα μισά, κυρίως όσοι πρόσκεινται
στο Βενιζελικό στρατόπεδο βγάζουν
καπνούς όταν ακούν κάτι τέτοιο. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
ισορροπίες στο «πράσινο» στρατόπεδο
ακόμα και σε τοπικό επίπεδο είναι
τόσο εύθραυστες και αυτός είναι ο
λόγος που έχει καθυστερήσει να
συνεδριάσει η Νομαρχιακή Επιτροπή
της Α’ Θεσσαλονίκης προκειμένου να
καθορίσει τις δράσεις της για το
επόμενο διάστημα! 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa

SMS: Πολλοί αναρωτιούνται για τις καλές σχέσεις που έχει ο
υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας με τους παραγωγι-
κούς φορείς και ειδικότερα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονί-
κης (ΕΣΘ) Το κυβερνητικό στέλεχος όπου μπορεί δίνει μια χείρα
βοηθείας στους μικρομεσαίους της πόλης, αφού και η σύζυγός
του είναι υπάλληλος του ΕΣΘ τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια και
θα έχει φανταζόμαστε  τη σχετική… κρεβατομουρμούρα… ΥΓ: Ο
υφυπουργός Εξωτερικών έτρεξε στον πρόσφατο Μαραθώνιο «Μ.
Αλέξανδρος» (βλ φωτο) Πληροφορίες πως έφτασε… τρέχοντας
μέχρι το δήμο Δέλτα (hot spot Διαβατών) και την Ειδομένη για να
βρει πρόσφυγες- επενδυτές ελέγχονται ως ανακριβείς…
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#Την πρόθεσή του το κόμμα του στις επόμενες εκλογές να έρθει τρίτο και σε
λίγα χρόνια να σχηματίσει τη δική του κυβέρνηση εξεδήλωσε από το βήμα

του εορτασμού των 90 χρόνων λειτουργίας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Λεβέντης. Απόντων των… υπόλοιπων πολιτικών
αρχηγών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων ήταν ο… υψηλός προσκεκλημένος
ο οποίος και καταχειροκροτήθηκε από τους προσκεκλημένους του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου. Από την πλευρά της η Θεοδώρα Τζάκρη ως εκπρόσωπος της
κυβέρνησης δεν πρέπει να αισθάνθηκε και πολύ άνετα, αφού όση ώρα μιλούσε
οι βιοτέχνες βαρούσαν με μαχαίρια τα ποτήρια τους για να σταματήσει…

#Ένας πρώην πρόεδρος της Βουλής βρέθηκε πριν λίγες ημέρες στη
Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για τον Δημήτρη Σιούφα ο οποίος τίμησε με την

παρουσία του την εκδήλωση του προέδρου του ΒΕΘ, Παναγιώτη Παπαδόπουλο.
Οι δυο τους γνωρίζονται από παλιά. Από την εποχή που ο πρώτος ήταν
Πρόεδρος της Βουλής. Έκτοτε συναντιούνται και τα λένε τακτικά. Ανταλλάζουν
ευχές στις ονομαστικές τους εορτές και προβληματίζονται για το μέλλον του
τόπου. Αν μη τι άλλο η παρουσία του Σιούφα σε μια τέτοια σημαντική
εκδήλωση του Παπαδόπουλου στέλνει μηνύματα ενόψει των επιμελητηριακών
εκλογών του 2017. 

#Συνεργασία ΠΑΣΟΚ- Ποταμιού στην… πράξη! Μετά τη συνάντηση του
Σταύρου Θεοδωράκη με την Φώφη Γεννηματά ήρθε και η κοινή επίκαιρη

ερώτηση βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού. Την
περασμένη βδομάδα ο υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος και ο Γιώργος Αμυράς ρώτησαν τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά
με την αξιοποίηση της ραγδαίας ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην
Ελλάδα, όπως συμβαίνει ήδη και σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ρώτησαν λοιπόν τον Πρωθυπουργό αν η Κυβέρνησή του έχει σχέδιο
για την αξιοποίηση αυτής της μεγάλης ευκαιρίας για δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
Παράλληλα, παρουσιάζοντας και αντίστοιχα παραδείγματα καλών πρακτικών
άλλων ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα αυτό, καλούν την Κυβέρνηση, την
Αυτοδιοίκηση, τα Πανεπιστήμια, αλλά και το Κοινοβούλιο και τους πολιτικούς
φορείς, να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση ενός κατάλληλου και βιώσιμου
νομικού και φορολογικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας υψηλού επιπέδου για τους επιστήμονες.

#Αδιάβαστους και… στα πράσα έπιασε τους βουλευτές του από τη Βόρεια
Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός συγκάλεσε εκτάκτως

συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος την περασμένη
Δευτέρα την ώρα που οι περισσότεροι αιρετοί ετοιμάζονταν για… τριήμερο!
Από τη στιγμή που έλαβαν στο κινητό τους το γραπτό μήνυμα ξεκίνησαν
αγώνα δρόμου για να βρουν αεροπορικό εισιτήριο. Μάταια βέβαια, μερικοί
έβαλαν λιτούς και δεμένους. Αναγκάστηκαν να «κατέβουν» στην Αθήνα
οδικώς… 

«Το έχει παρακάνει ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης… Δεν μπορεί

να εγκαινιάζει έργα εκατομμυρίων με το τσιγάρο στο χέρι!» Τέτοια

κι άλλα χειρότερα άκουσε ο… "θεριακλής" αιρετός της Θεσσαλονί-

κης στα πρόσφατα εγκαίνια της… βιοκλιματικής πλατείας Χρηματι-

στηρίου στο κέντρο της πόλης (βλ φωτο) Παρά το γεγονός ότι έκρυ-

βε συνεχώς το τσιγάρο πίσω από την πλάτη του, ο καπνός τον πρό-

διδε! Να σημειωθεί ότι δεν είναι το πρώτο… "ντουμανιασμένο" έρ-

γο του δεύτερου δήμου της χώρας, αφού ο κ Μπουτάρης ακόμη και

τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα Κωνσταντίνου  Καραμανλή, στη

Ν. Παραλία, με τσιγάρο στο χέρι -και στο πόντιουμ της εκδήλωσης-

«τα έβγαλε»!

Karfitsa_#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

SMS:
Στην εκδήλωση του

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση

του λευκώματος των 90 χρόνων ζωής
και δράσης έδωσαν το παρών όλοι οι

πρώην πρόεδροί του ή μέλη των οικογενειών
τους. Όλοι πλην του Σωτήρη Μαγόπουλου!

Όπως μάθαμε οι υπηρεσίες του ΒΕΘ επικοινώνη-
σαν με τον ίδιο τον αντιδήμαρχο Κορδελιού Ευό-

σμου προκειμένου να τον προσκαλέσουν,
ωστόσο ο τελευταίος αρνήθηκε! Για όσους δεν
θυμούνται, οι σχέσεις του σημερινού προέδρου

Παναγιώτη Παπαδόπουλου και του πρώην
Σωτήρη Μαγόπουλου παραμένουν «παγω-

μένες» αν και προέρχονται και οι δυο
από τα σπλάχνα της ίδιας επιμελη-

τηριακής παράταξης… 
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Η κόρη του Θεόδωρου Καράογλου έχει ιδιαίτερη
αδυναμία στην… Ντόρα Μπακογιάννη. Η θυγα-
τέρα του πρώην υπουργού της ΝΔ, Βανέσα Kαρά-
ογλου βρέθηκε πρόσφατα στο εντευκτήριο της
Βουλής και βγήκε μαζί της φωτογραφία. Μάλι-
στα, «ανέβασε» όλο καμάρι και τη σχετική φωτο
στο facebook. Υπενθυμίζεται ότι ο σημερινός το-
μεάρχης του κόμματος για την Μακεδονία και τη
Θράκη και πατέρας της Βανέσας δεν έκρυψε ποτέ
την προτίμησή του στην Ντόρα. Στις εσωκομμα-
τικές δε εκλογές του 2009 την είχε στηρίξει και
για την εκλογή της στη θέση της προέδρου...

#Οι ΣΥΡΙΖΑίοι με του
Νεοδημοκράτες δεν είναι

μόνο μαλωμένοι στη… Βουλή.
Είναι μαλωμένοι και στην
πραγματική ζωή. Όπως
αναφέρει παράγοντας της
Θεσσαλονίκης στις
εκδηλώσεις αποφεύγουν να
τους βάλουν να καθίσουν
δίπλα δίπλα, γιατί φοβούνται
πως θα πιαστούν στα χέρια.
Το ίδιο και στα τραπέζια.
Ευτυχώς δηλαδή που δίπλα
στους ΣΥΡΙΖΑίους χωρούν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες και δίπλα στους
Νεοδημοκράτες οι ΠΑΣΟΚοι και έτσι
δημιουργούνται δυο… στρατόπεδα! Φαντάζεστε να
μην μιλούσε κανείς με κανέναν; 

#Μπορεί πολλοί να τον θεωρούν… το γκαντέμη,
σπεύδουν ωστόσο να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο λόγος για τον επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ,
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που συναντήθηκε
πρόσφατα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης
και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, Γιάννη
Μανδρινό. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι κοντά
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά στην
επιχειρηματικότητα και αναγνωρίζει το έργο τους και
του έδωσε την υπόσχεση ότι θα είναι στο πλευρό
των επιχειρηματιών της χώρας! 

#“H πολιτική της Κυβέρνησης έχει γίνει ο μέγας
χορηγός των… ρατσιστικών και φασιστικών

αντιλήψεων και κομμάτων” είπε σε κάθε τόνο ο
βουλευτής ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος,
προσθέτοντας «στη Χίο, στην Ειδομένη, το κράτος

απουσιάζει παντελώς ή
είναι… εχθρικό με τους

πολίτες που μέχρι χθες
ήταν φιλικοί έναντι
των μεταναστών και
προσφύγων, με
αποτέλεσμα να τους
στρέφει εναντίον
τους! Δεν υπάρχει
κράτος, γιατί ο

ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να
υπάρχει κράτος σε αυτές

τις περιοχές. Εδώ κι ένα
μήνα, η Κυβέρνηση

παρακολουθεί αμέτοχη τους
«αλληλέγγυους», που είναι πρώην

φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους
χρησιμοποιούσε σε εκδηλώσεις και

διοργανώσεις, να έχουν κλείσει τη σιδηροδρομική
γραμμή μαζί με πρόσφυγες και μετανάστες»

#Την επέκταση των ορίων αστυνόμευσης
προανήγγειλε ο  εντεταλμένος δημοτικός

σύμβουλος Θεσσαλονίκης για θέματα κυκλοφορίας,
στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της
παράνομης στάθμευσης. «Ήδη έχουμε φέρει σε μια
κατάσταση το κέντρο της πόλης» δηλώνει ο κ.
Κιοσέογλου και γνωστοποιεί πως «ήδη βρισκόμαστε
και στην 4η (σ.σ. Τούμπα) και 5η δημοτική
κοινότητα (σ.σ. Β. Όλγας), όπου προσπαθούμε να
βάλουμε μια τάξη. Καλύπτουμε Μπότσαρη-Μαρτίου
μέχρι και Λαμπράκη, όπου λειτουργούν περιπολικά.
Θα υπάρχουν κρούσεις και θα βεβαιώνουμε
παραβάσεις» ενώ διευκρίνησε πως οι κρούσεις δεν
θα είναι καθημερινές, λόγω του μικρού δυναμικού
της αστυνομίας. 

SMS:
Εκτός από τον Λε-

ωνίδα Γρηγοράκο πλη-
ροφορίες της στήλης

αναφέρουν ότι εν ενεργεία
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μάλι-
στα από τη Βόρεια Ελλάδα είναι
έτοιμος να κλείσει την πόρτα και

να ακολουθήσει τον Βαγγέλη
Βενιζέλο που φέρεται να

ιδρύει νέο κόμμα!



του Βαγγέλη Στολάκη

Όπως σχολίαζε μάλιστα πρόσφατα έμπειρος κοινο-
βουλευτικός στην Karfitsa «η ονοματολογία για τις επό-
μενες εκλογές, ξεκινά το βράδυ της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών». Τα επιτελεία
των κομμάτων της Θεσσαλονίκης βλέποντας μάλιστα όλη
την ρευστότητα που επικρατεί στην κεντρική πολιτική
σκηνή έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ζυμώσεις, έχουν πά-
ρει χαρτί και μολύβι, σημειώνουν προθέσεις, διαθεσιμό-
τητες και «κλείνουν» συμφωνίες. Για να είναι έτοιμοι,
όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, όταν στηθούν οι κάλ-
πες… 
Ο άγνωστος Χ

Αυτή τη φορά βέβαια οι κομματικοί παράγοντες της
πόλης δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το… Αθηνο-
κεντρικό κράτος και τις συμφωνίες που θα κάνει ο κάθε
πολιτικός αρχηγός με πρόσωπα αλλά και την αλλαγή του
εκλογικού νόμου, που όπως όλα δείχνουν έρχεται. Εάν
μάλιστα η αλλαγή «περάσει» από τη Βουλή με την απαραί-
τητη πλειοψηφία τότε θα εφαρμοστεί στην επόμενη εκλο-
γική αναμέτρηση. «Εκτιμώ ότι σιγά σιγά η χώρα οδηγεί-
ται σε εκλογές. Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι τους επό-
μενους μήνες θα στηθούν για ακόμα μια φορά κάλπες.
Με ποιες προϋποθέσεις όμως; Αυτό είναι άγνωστο. Εάν

προκηρυχτούν εκλογές πριν τη λήξη του 18μηνου θα
έχουν την κατάρτιση εκλογικής λίστας σε κάθε εκλογική
περιφέρεια με υποψηφίους και σειρά εκλογής τους ανά-
λογη με την επιθυμία του κάθε πολιτικού αρχηγού» σχο-
λιάζει στην Karfitsa ο πολιτικός αναλυτής, Δημήτρης Βα-
σιλειάδης. «Εάν πάλι πάμε σε εκλογές με νέο εκλογι-
κό νόμο ακούγεται ότι θα πέσει το ποσοστό εισόδου
στη Βουλή στο 2% και πως θα σπάσουν οι μεγάλες
εκλογικές περιφέρειες. Το δεύτερο που πρέπει να
εξετάσουμε μιλώντας για ονόματα είναι τι θα κά-
νουν τα κόμματα και πως θα συνεργαστούν. Εάν για
παράδειγμα ο Κουβέλης πάει στο ΣΥΡΙΖΑ τότε κά-
ποιοι άνθρωποί του θα τοποθετηθούν στις λίστες
της Κουμουνδούρου. Εάν το ΠΑΣΟΚ τα βρει με το
Ποτάμι ορισμένοι βουλευτές του τελευταίου θα συ-
νεχίσουν στη Χαριλάου Τρικούπη και άλλοι θα κα-
τευθυνθούν στην Νέα Δημοκρατία» υποστηρίζει με-
ταξύ άλλων ο κ. Βασιλειάδης. 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εσωκομματικές
εκλογές της ΝΔ αλλά και η εκλογή συγκεκριμένων συνέ-
δρων που υποστηρίχτηκαν από συνεργασίες συγκεκρι-
μένων… στελεχών έχει κάνει την Μητροπολίτου Ιωσήφ
άνω κάτω. «Όλοι πάνε κάπου» υποστηρίζει στην Karfitsa

συγκεκριμένο «γαλάζιο» στέλεχος. «Άλλος πάει για υπο-
ψήφιος δήμαρχος, άλλος για υποψήφιος βουλευτής, άλ-
λος για… Γενικός Γραμματέας εάν επικρατήσει στις επό-
μενες εκλογές η ΝΔ και κανένας δεν έχει ρωτήσει τον αρ-
χηγό» συμπληρώνει ο ίδιος παράγοντας. Στην Νέα Δη-
μοκρατία Θεσσαλονίκης πάντως, το τελευταίο διάστημα
ακούγονται έντονα συγκεκριμένα ονόματα. Σίγουρη θε-
ωρείται η υποψηφιότητα της Βίκυς Νάκου στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης. Για την ίδια περιφέρεια ακούγεται και ο αντι-
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Δη-
μήτρης Κούβελας, ο Νίκος Ζεϊμπέκης και ο Αντώνης Σα-
μαράς που ήταν υποψήφιος και στις περασμένες εκλο-
γές. Δεδομένη θεωρείται η υποψηφιότητα των εν ενερ-
γεία βουλευτών αλλά και των πρώην κυβερνητικών
όπως είναι ο Γιώργος Ορφανός και ο Στράτος Σιμόπου-
λος. Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να μην είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής ο πρώην γενικός Γραμματέας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτης Κοκκόρης. Υποψήφια
εκτιμάται ότι θα είναι και η Άννα Ευθυμίου, όπως και οι
περισσότεροι υποψήφιοι βουλευτές του Σεπτεμβρίου
2015. Στα γραφεία του κόμματος ακούγονται και τα ονό-
ματα των Φάνη Ουγγρίνη και Βασιλικής Τερκενλή που
βρέθηκαν στην Μ. Ιωσήφ από το «Ποτάμι» του Σταύρου
Θεοδωράκη. Στη Β’ Θεσσαλονίκης εκτός των Καράογλου,
Αναστασιάδη και Βαρτζόπουλου που είναι δεδομένοι
ακούγονται και τα ονόματα των Παντελή Βογιατζή, Λάμ-
πρου Καούδη και Κώστα Φωτίου. Υπενθυμίζεται πως ο
τελευταίος ήταν υπεύθυνος οργανωτικού της υποψηφιό-
τητας Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα κατά την εσωκομ-
ματική προεκλογική περίοδο. 

Karfitsa_#EKLOGES

Μπορεί το θέμα των εκλογών να το έθεσε στο… τραπέζι πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνει λόγο για ολοκλήρωση της τετραε-
τίας, ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και η Ένωση Κεντρώων ζητούν
κυβέρνηση συνεργασίας, όμως στα «πολιτικά πηγαδάκια» της Θεσσαλονίκης η ονοματο-
λογία έχει ξεκινήσει. 
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Οι παλιοί υποψή-
φιοι βουλευτές και
τα new entries!Σε
ποια κόμματα γρά-

φουν και σβή-
νουν…

Oι ζυμώσεις και τα… ονόματα υποψηφίων
στα κομματικά «στρατηγεία»! 



#EKLOGES_Karfitsa
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ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ
Στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης σύμφω-

να με πληροφορίες τα ονόματα τα έχουν
έτοιμα. Έτσι πέραν των Βαγγέλη Βενιζέ-
λου, Αντώνη Σαουλίδη, Χρήστου Πα-
παστεργίου, Νίκου Τέλλη και Νίκου Ξυ-
λούρη που θεωρούνται δεδομένοι υπο-
ψήφιοι, «παίζουν» και τα ονόματα των
Αλέξη Παπουτσή, Ρόζας Εδιάρογλου,
Ράνιας Κεδίκογλου και Χρήστου Σεβα-
στιάδη που ήταν υποψήφιοι και στο πα-
ρελθόν. «Εάν επιθυμούν να είναι ξα-
νά υποψήφιοι θα είναι» αναφέρει
«πράσινος» παράγοντας. Στο τραπέζι
έχουν «πέσει» επίσης τα ονόματα των
Κατερίνας Μαρινίδου, Κυριάκου Μερε-
λή, Διαμαντή Παπαδόπουλου και Νάν-
συς Παπαδάτου, ενώ και οι «παλαιοί»
Νάκης Λαδόπουλος και Γιάννης Μαγ-
κριώτης δέχτηκαν ή θα δεχτούν σχετι-
κές κρούσεις. Βασική προϋπόθεση εί-
ναι να παραμείνουν οι συσχετισμοί ως
έχουν. «Εάν για παράδειγμα η Γεν-
νηματά αποφασίσει συνεργασία με
το ΣΥΡΙΖΑ ή έρθει σε συνεννόηση με
τον Γιώργο Παπανδρέου τότε μάλ-
λον ο Βενιζέλος δεν θα παραμείνει
στο ΠΑΣΟΚ και θα δημιουργήσει
νέο σχήμα» συμπληρώνει η ίδια πηγή
της Β. Ηρακλείου. Στη Β’ Θεσσαλονίκης
τα μόνα ονόματα που «παίζουν» αυτή τη
στιγμή είναι των Γιώργου Αρβανιτίδη,
Παντελή Κουκουλεκίδη και Κούλας
Γιαννακίδου. 
Στις όχθες του ΠΟΤΑΜΙού

Στο «Ποτάμι» Θεσσαλονίκης δεν γί-
νεται καμία συζήτηση αναφορικά με το
ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών. Άρα
και η συζήτηση ονομάτων που θα στελε-
χώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος σε
Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης θεωρείται άκαι-
ρη. Εκτιμάται ωστόσο, πως οι θέσεις
των Ουγγρίνη και Τερκενλή θα καλυ-
φθούν από νέους επιστήμονες που
έχουν προσχωρήσει στο κόμμα. Βέβαια
επίσης θεωρείται η κάθοδος της Χριστί-
νας Ταχιάου, της Γιάννας Παναγοπού-
λου, της Νιόβης Παυλίδου και του Σπύ-
ρου Πέγκα που είτε κατείχαν κάποιο
αξίωμα στο παρελθόν είτε συμμετέχουν
στους τομείς και το πολιτικό συμβούλιο
του κόμματος σήμερα. Στην Β’ Περιφέ-
ρεια η Κατερίνα Μάρκου που είναι βου-
λευτής θα είναι εκ νέου υποψήφια με
σταυρό ή πρώτη στη λίστα εάν δεν

«κλείσει» το δεκαοκτάμηνο. Την ίδια
περιφέρεια θα επιδιώξει να εκπροσω-
πήσει στο Κοινοβούλιο και ο Νίκος Νυ-
φούδης που πρόσφατα αναβαθμίστηκε
από τον επικεφαλής του «Ποταμιού»
Σταύρο Θεοδωράκη. 
ΑΝΕΛ και «Λεβέντηδες»

Στους Ανεξάρτητους Έλληνες της
Θεσσαλονίκης ακούγονται μόνο τα ονό-
ματα των εν ενεργεία βουλευτών Κώστα
Ζουράρι για την Α’ Περιφέρεια και
Γιώργου Λαζαρίδη στη Β’ Θεσσαλονί-
κης. Από τους πολιτευτές έντονη κινητι-
κότητα επιδεικνύει ο Πάνος Καρδαράς
που όπως όλα δείχνουν θα ριχτεί στη
μάχη του σταυρού στην πρώτη περιφέ-
ρεια του νομού. Παρόμοια εικόνα συ-
ναντά κανείς και στην Ένωση Κεν-
τρώων. Όπως αναφέρει στέλεχος του
κόμματος του Βασίλη Λεβέντη στην
Karfitsa «στην Θεσσαλονίκη δεν είχαμε
διαμαρτυρίες υποψηφίων για το γεγο-
νός ότι ο πρόεδρος δεν αντικατάστησε
τους εκλεγμένους βουλευτές με την πα-
ρέλευση του εξαμήνου. Άρα αυτοί που
στελέχωσαν τα ψηφοδέλτια του νομού
στις προηγούμενες εκλογές, αυτοί θα τα
στελεχώσουν και στις επόμενες» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά. 

Καμία συζήτηση δεν γίνεται σε ΚΚΕ
και Χρυσή Αυγή, αφού τόσο τα άτομα
που θα απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια των
επόμενων εκλογών όσο και τη σειρά της
λίστας θα αποφασιστούν κεντρικά. 

Ζυμώσεις και μάλιστα αρκετές γί-
νονται το τελευταίο διάστημα στον Λαϊ-
κό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου
Καρατζαφέρη. Η ανακοίνωσης της δη-
μιουργίας του «ΣΥΡΙΖΑ της Δεξιάς» και
η συνεργασία Καρατζαφέρη- Μπαλτά-
κου φαίνεται πως αποδίδει καρπούς. Η
κομματική οργάνωση Θεσσαλονίκης
μετά από καιρό εξέδωσε ανακοίνωση,
ενώ ο υπεύθυνος του ΛΑΟΣ Βόρειας
Ελλάδας Χρήστος Ορφανίδης πραγμα-
τοποιεί τη μια συνάντηση μετά την άλ-
λη. Μέχρι στιγμής το όνομα που «παί-
ζει» είναι αυτό της Σταυρούλας Ξουλί-
δου για την Β’ Θεσσαλονίκης και ακού-
γεται το όνομα του Παναγιώτη Ψωμιά-
δη, εάν τελικά ο πρώην Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας δώσει τα
χέρια με τους κκ. Καρατζαφέρη και
Μπαλτάκο για την πρώτη περιφέρεια
του νομού. 

ΣΥΡΙΖΑ
Στο ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης οι συζητήσεις για την στελέχωση των ψηφοδελ-

τίων των επομένων εκλογών δεν έχουν ξεκινήσει. Ορισμένοι… «ψίθυροι» ωστόσο αναφέ-
ρουν ότι ο Μάρκος Μπόλαρης ήρθε για να μείνει στην Α΄ Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει
πιθανότητα επιστροφής του στο νομό Σερρών. Πολλοί στην Εγνατία εκτιμούν επίσης ότι ο
υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος θα εγκαταλείψει την πρώτη εκλογική πε-
ριφέρεια του νομού για το ψηφοδέλτιο επικρατείας και ο Δημήτρης Μάρδας την Β’ Θεσσα-
λονίκης για την πρώτη περιφέρεια.  Αυτή την περίοδο στα «πηγαδάκια» των ΣΥΡΙΖΑίων
ακούγεται το όνομα του προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Γιάννη Μυλόπουλου και της
διευθύνουσας συμβούλου της εταιρίας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Ρίας Καλφακάκου. Στο… τρα-
πέζι των συζητήσεων πρόσφατα έπεσε και το όνομα της πρώην βουλευτίνας της Δημοκρα-
τικής Αριστεράς Ασημίνας Ξηροτύρη. «Εάν ο Κουβέλης επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ τότε η
Μίνα σίγουρα θα είναι υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης» εξηγεί στην Karfitsa μέλος της
Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος. Με το ίδιο σκεπτικό «παίζει» και το όνομα του Αν-
δρέα Κουράκη. Για την Α’ Θεσσαλονίκης ακούγεται επίσης ο πρώην αντιδήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Αντώνης Καρούμπης και η επίσης πρώην αντιδήμαρχος και σημερινή πρόεδρος
της ΚΕΔΗΘ, Μαρία Πασχαλίδου. 

Άννα Ευθυμίου Γιάννα Παναγοπούλου

Bίκυ Νάκου Γιω ́ργος Αρβανιτίδης

Κούλα Γιαννακίδου Ρι ́α Καλφακα ́κου

Ρόζα Εδιάρογλου Σταυρούλα Ξουλι ́δου



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Πιστεύετε ότι θα κλείσει η αξιολόγηση ή
οδηγούμαστε εκ νέου σε ένα σκηνικό αντί-
στοιχο με το καλοκαίρι;

Η Κυβέρνηση, έχει συνηθίσει τον ελληνικό
λαό και τα πολιτικά κόμματα στις εκπλήξεις, σχε-
δόν πάντα δυσάρεστες. Ελπίζω, ότι η αξιολόγηση,
που θα μπορούσε να έχει κλείσει από τον Οκτώβρη
2015, θα κλείσει έστω και την ύστατη στιγμή. Δυ-
στυχώς, όμως, αυτή την καθυστέρηση στην συμ-
φωνία, θα την πληρώσει η μέση ελληνική οικογέ-
νεια, οι συνταξιούχοι, οι παραγωγικές δυνάμεις, η
νέα γενιά , με μειώσεις συντάξεων, αύξηση άμε-
σων και έμμεσων φόρων. 

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» για τη
συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε μια κυβέρνηση συ-
νεργασίας, την οποία ζητά και η πρόεδρός
σας; Στη θέση του πρωθυπουργού δέχεστε να
παραμείνει ο κ. Τσίπρας;

Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε δυσανάλογα το αντιμνη-
μονιακό έκτρωμα της ΝΔ αρχικά, και του ΣΥΡΙΖΑ
στην συνέχεια. Σήμερα, η απαίτηση κάθε Έλληνα
πολίτη, είναι η συναίνεση για αποδοτικές λύσεις
μπροστά στα μεγάλα προβλήματα. Η Δημοκρατική
Συμπαράταξη και η Φώφη Γεννηματά θα είναι στα-
θερή στην γραμμή της εθνικής συνεννόησης, πέρα
και πάνω από πρόσωπα. Δε μπορεί κανείς να βά-
λει τον εαυτό του, πάνω από την χώρα. 

Πως σχολιάζετε τις πρόσφατες αποκαλύ-
ψεις των wikileaks και τις επιστολές που εστά-
λησαν μεταξύ κυβέρνησης και ΔΝΤ;

Όσα περιγράφονται στις διαρροές των wiki
leaks, είναι γνωστές, σκληρές θέσεις του Δ.Ν.Τ.
Δυστυχώς, ακόμα και οι αποφάσεις του Ευρωκοι-
νοβουλίου για τις ευθύνες του Δ.Ν.Τ, πέρασαν
ανεκμετάλλευτες από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και αυ-
τό φυσικά, εξηγείται διότι για την κυβέρνηση, το
Δ.Ν.Τ ήταν ο χρήσιμος σύμμαχος στην υπόθεση
χρέους, μέχρι πριν λίγο καιρό. Βέβαια, μπροστά σε
τυχόν επικοινωνιακά οφέλη, η κυβέρνηση θυσιά-
ζει την ουσία. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι οι
διαρροές έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το
δημοψήφισμα στην Βρετανία. 

Γιατί δεν ζητάτε εκλογές, όπως έκανε πρό-
σφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Μήπως φο-
βάστε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να σας αφήσει
εκτός Βουλής;

Το τρίπτυχο διεύρυνση-ανανέωση-ενότητα
αποτέλεσε την επιτυχημένη συνταγή των εκλογών
του Σεπτεμβρίου. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα
είμαστε ακόμα πιο ψηλά. Οι πρόωρες εκλογές δεν
θα δώσουν καμία λύση στα προβλήματα του ελλη-
νικού λαού.  Η ψευδαίσθηση ότι κάποιο πολιτικό
κόμμα, μόνο του, θα μας γλυτώσει από το μνημό-
νιο, είναι επικίνδυνη και αδιέξοδη. Εμείς πι-
στεύουμε ότι αυτή η Βουλή μπορεί και πρέπει να
δώσει λύση. 

Στη Β. Ελλάδα βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι μι-
σοί και πλέον πρόσφυγες της χώρας. Τι πρέπει να
γίνει για την αντιμετώπιση της Ειδομένης αλλά και
της προσφυγικής κρίσης; Ο Περιφερειάρχης ζητά
επέμβαση της αστυνομίας…

Η κατάσταση στην Ειδομένη, τον Πειραιά, το Ελληνι-
κό είναι ντροπιαστική για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η
κυβερνητική ανεπάρκεια δεν κρύβεται πίσω από την αλ-
ληλεγγύη και την ανθρωπιά των Ελλήνων πολιτών.
Χρειάζεται επέμβαση των κρατικών υπηρεσιών για να
πειστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες να αποχωρήσουν
ειρηνικά και να απομακρυνθούν όσοι επιτήδειοι καλ-
λιεργούν φρούδες ελπίδες ανοιχτών συνόρων σε αν-
θρώπους, γεμάτους αγωνία για το μέλλον τους. 

Μετά τις ανταλλαγές των πρόσφατων επιστολών
μεταξύ της κ. Γεννηματά και του Γιώργου Παπαν-
δρέου ποιες είναι οι σχέσεις του τελευταίου με το
ΠΑΣΟΚ; Συζητάτε μαζί του και με το κόμμα του;

Η πρόσκληση της Φώφης Γεννηματά απευθύνεται σε
κάθε κόμμα, κίνηση, φορέα του χώρου. Απευθύνεται,
φυσικά, σε κάθε ανήσυχο πολίτη, ο οποίος θέλει να δια-
μορφώσει ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και την πα-
τρίδα μας. Οι επιστολές δημιουργούν προσδοκίες για τη
διαμόρφωση ενός κοινού ιδεολογικού, πολιτικού, αξια-
κού πλαισίου, που θα υπερβαίνει εγωισμούς και παλιότε-
ρα λάθη. 

Πολλοί αναφέρουν ότι οι σχέσεις της σημερινής
Προέδρου με τον προκάτοχό της δεν είναι και οι κα-
λύτερες. Εσείς που είστε η «σκιά» της κ. Γεννηματά τι
αίσθηση έχετε; Γιατί δεν τον στήριξε στη διαμάχη με
τον κ. Σηφουνάκη και τα διάφορα δημοσιεύματα;

Δεν ισχύουν όσα αναφέρετε. Υπάρχει επίσημη ανα-
κοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που αναδεικνύει την αλήθεια. Η
ενότητα και η στήριξη όλων στην προσπάθεια της παρά-
ταξης είναι αδιαπραγμάτευτη.

Karfitsa_#ΟΧΙ_ΕΚΛΟΓΕΣ
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«Ψευδαίσθηση όποιος πιστεύει ότι ένα 
κόμμα θα μας βγάλει από το μνημόνιο»

Τη βεβαιότητα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές όποτε προκύψουν αυτές και πως τα ποσοστά
του κόμματος θα ανέβουν εκφράζει σε συνέντευξή του στην Karfitsa ο εκπρόσωπος τύπου του
κόμματος, Παύλος Χρηστίδης. Ο κ. Χρηστίδης ζητά για ακόμα μια φορά εθνική συνεννόηση για να
«σωθεί η χώρα» όπως λέει, και εκτιμά ότι οι πρόωρες κάλπες δεν θα δώσουν καμία λύση στα προβλή-
ματα του ελληνικού λαού. Το «πράσινο» στέλεχος υποστηρίζει επίσης πως η συνάντηση Γεννηματά-
Θεοδωράκη γεννά ελπίδες, ενώ αναφέρεται και στις σχέσεις της προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο με τον
Γιώργο Παπανδρέου όσο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο
εκπρόσωπος
τύπου του

ΠΑΣΟΚ, Παύλος
Χρηστίδης μιλά
στην Karfitsa 

Εκτιμάτε ότι η συζήτηση της κ. Γεννηματά με άλ-
λους πολιτικούς χώρους θα αποδώσει τελικά καρ-
πούς; Και ποια μορφή θα έχουν οι καρποί αυτοί;
Νέο κόμμα; Συνασπισμός κομμάτων που βρίσκον-
ται μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ; Ως προς τις διαδικασίες
για τον επικεφαλής αυτής της σύμπραξης τι προτεί-
νετε;

Το αδιέξοδο δίπολο ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ δεν προσφέρει λύ-
σεις, παρά μόνο επικοινωνιακούς καυγάδες. Η συνάν-
τηση Φώφης Γεννηματά- Σταύρου Θεοδωράκη δημιουρ-
γεί ελπίδες, στις οποίες θέλουμε να επενδύσουμε. Χρει-
άζονται προοδευτικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση,
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, προστασία των μη
προνομιούχων, φιλικό σχέδιο για επενδύσεις και στήρι-
ξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ιστορικά και πο-
λιτικά η παράταξη που έκανε τα παραπάνω σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η μεγάλη δημοκρατική παρά-
ταξη, όπως εκφράστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως
τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η εκλογή αρχηγού της παρά-
ταξης ταυτίζεται με τη συμμετοχή της κοινωνικής βάσης.



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη   

Πρόσφατα δημοσιεύματα θέλουν αξιωματού-
χους της ΕΕ να απειλούν με χρεοκοπία και έξοδο
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη εάν δεν κλείσει η
αξιολόγηση μέχρι τον Ιούνιο. Φοβάστε ότι θα ζή-
σουμε ότι και πέρσι το καλοκαίρι;

Δεν βλέπω να μας απειλεί κανένας. Περί διαπραγμά-
τευσης πρόκειται. Οι εταίροι με τη σκληρότητα που έχουν
και άλλες φορές επιδείξει απαιτούν από την κυβέρνηση
να εφαρμόσει αυτά που έχει υπογράψει. Να πάρει δηλα-
δή μέτρα για να πετύχει συγκεκριμένους δημοσιονομι-
κούς στόχους. Κατά τα άλλα πρόκειται σαφώς για επανά-
ληψη της ίδιας διαβόητης «σκληρής διαπραγμάτευσης»
που οδήγησε τον κ. Τσίπρα να υπογράψει τελικά το 3ο
και επαχθέστερο Μνημόνιο, πέφτοντας «ηρωικά μαχόμε-
νος» έναντι υπέρτερων δυνάμεων. Δεν ξέρω πόσοι αυτή
τη φορά θα «χάψουν» το ίδιο παραμύθι. Η αξιολόγηση
έπρεπε να είχε κλείσει τον περασμένο Νοέμβριο το αργό-
τερο. Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας.
Χρονοτριβεί και αυτο-στραγγαλίζεται και πάλι. Δεν ξέρει
τι θέλει. Ταλαντεύεται. Εναλλάσσει «εχθρούς». Επιρρί-
πτοντας την ευθύνη πάντα στους άλλους. Γνωστή η συν-
ταγή. Εκτιμώ, όμως, ότι αυτή τη φορά η εκτέλεσή της δεν
θα είναι και τόσο επιτυχημένη. Οι πρόθυμοι να εξαπατη-
θούν είναι εκδήλως λιγότεροι πλέον.  

«Βλέπετε» εκλογές  και εάν ναι πότε; Στο
«Ποτάμι» θέλετε εκλογές; 

Δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα. Παρακολου-
θούμε μια κακή παράσταση με κακή σκηνοθεσία και
κάκιστους ηθοποιούς. Δεν «βλέπεται» η παράσταση
και βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Το θέμα δεν είναι τι θέ-
λει το ΠΟΤΑΜΙ. Το θέμα είναι τι ανάγκες έχει η χώ-
ρα. Είναι φανερό ότι η αριστερο-δεξιά εθνολαϊκιστι-
κή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, εκτός των άλλων,
δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα
εγκαταλείψει την εξουσία. Είναι γλυκιά σαν το μέλι
και… τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Με άλλα λόγια, το
πρώτο κόμμα στη Βουλή έχει και τον πρώτο λόγο για
τις πολιτικές εξελίξεις.

Πως σχολιάζετε την φημολογούμενη επιστροφή
του Φώτη Κουβέλη στον ΣΥΡΙΖΑ; Ο ίδιος πρόσφατα
σε συνέντευξή του δήλωσε έτοιμος…

Δεν σχολιάζω δηλώσεις ή πολιτικές κινήσεις του Φώ-
τη Κουβέλη. Οι πολίτες τις κρίνουν. Η τραγική κατάληξη
της ΔΗΜΑΡ λέει πολλά.

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» του «Ποταμι-
ού» για τη συμμετοχή σας σε μια κυβέρνηση εθνικής
σωτηρίας; Το «Ποτάμι» πρέπει να συμμετέχει σε μια
τέτοια κυβέρνηση; 

Το ΠΟΤΑΜΙ και εγώ έχουμε επανειλημμένα τονίσει
ότι εάν ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να κυβερνήσει δεν έχει
παρά να έρθει στη Βουλή να μας το πει. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση εμείς προκρίνουμε κυβέρνηση όλων των δημο-
κρατικών κομμάτων από την παρούσα Βουλή, σύμφωνα
με τις συνταγματικές διαδικασίες και υπό τον όρο φυσικά
της συναίνεσης όλων.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ είναι υπεύθυνη εθνική πολιτική δύνα-
μη και το έχει αποδείξει, βάζοντας πάνω από όλα το συμ-
φέρον της χώρας. Επομένως, εάν και όταν προκύψουν
τέτοια ενδεχόμενα έχει ένα ασφαλές και πατριωτικό κρι-
τήριο για να κρίνει και να αποφασίσει. Όλα τα άλλα είναι
απλώς ασκήσεις επί χάρτου. Εικασίες.

Πρόσφατα ο κ. Θεοδωράκης συναντήθηκε με
την Φώφη Γεννηματά. Εκφραστήκατε θετικά για την
πρώτη αυτή συνάντηση στην προσπάθεια σύγκλη-
σης των δυνάμεων του κεντρώου χώρου, του χώρου
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Πως φαντάζεστε εσείς τη συ-
νεργασία; Ίδρυση νέου κόμματος; Συνασπισμός
κομμάτων του κέντρου και ταυτόχρονα διατήρηση
της αυτονομίας του κάθε χώρου; Εκλογική συνερ-
γασία;  Σε πόσο χρόνο και πως πρέπει να προκύψει
ο νέος πρόεδρος αυτού του χώρου;

Ασφαλώς και εκφράστηκα θετικά. Ήταν φυσικό επα-
κόλουθο της προσπάθειας που κάνουμε εγώ και οι φίλοι
μου ΜΕΤΑρρυθμιστές της Αριστεράς. Αυτή την κατεύ-
θυνση  συστηματικά υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και σε
όλους τους τόνους. Η χώρα έχει ανάγκη από μια Νέα, Με-
γάλη και Ενιαία Προοδευτική και Μεταρρυθμιστική Πα-
ράταξη στο μεσαίο χώρο, ως άξονα σταθερότητας, προ-
οδευτικής διακυβέρνησης, προοδευτικών μεταρρυθμίσε-
ων, ανάπτυξης και ευρωπαϊκής προοπτικής. Αυτή είναι η
δική μου θέση. Γι αυτό αναφέρομαι στην «Κεντρο-αριστε-
ρά», όρος που πιστεύω ότι εκφράζει συμπυκνωμένα και
λιτά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του χώρου, οργανω-

μένες και μη. Όμως, το τι μορφή θα πάρει τελικά η ενδε-
χόμενη σύγκλιση όλων των δυνάμεων και πόσος χρόνος
θα χρειαστεί δεν μπορεί εκ των προτέρων να καθοριστεί.
Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πάντως, συγκαταλέ-
γομαι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι διαδικα-
σίες πρέπει να επιταχυνθούν για ευνόητους λόγους, κυ-
ρίως για να δοθεί στους πολίτες ρεαλιστική Ελπίδα και
Προοπτική, διότι η χώρα βυθίζεται στο τέλμα και στην
παρακμή.

Εάν τελικά ο κ. Θεοδωράκης αποφασίσει να
στρέψει το ενδιαφέρον του στη ΝΔ και τον Κ. Μη-
τσοτάκη εσείς τι θα κάνετε; 

Ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει ρίξει όλες του τις δυνά-
μεις στη συγκρότηση μια μεγάλης προοδευτικής και ριζο-
σπαστικής παράταξης στο μεσαίο χώρο. Κι εγώ, όπως
γνωρίζετε, έχω προ πολλού στρατεύσει τις δυνάμεις μου
στην επιδίωξη του στόχου αυτού. Αυτή τη στιγμή δεν συ-
ζητάμε τίποτα άλλο.

Ντρέπεστε για την σημερινή εικόνα της Βου-
λής, για παράδειγμα της πρόσφατης συνεδρία-
σης στην Ολομέλεια για τα θέματα Δικαιοσύνης;
Τι προτείνετε για τη διατήρηση του δημόσιου
διαλόγου και ειδικότερα μέσα στο Ναό της Δη-
μοκρατίας σε ένα επίπεδο; 

Μολονότι τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου
βουλευτές του ΠΟΤΑΜΙΟΥ θα έλεγα ότι έχουμε μια
πολύ σοβαρή και υπεύθυνη, παρουσία στη Βουλή -
και δεν είμαστε φυσικά οι μόνοι - οι εικόνες και η
συμπεριφορά που βλέπουμε πολλές φορές δεν τι-
μούν κανέναν. Ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να κάνει
και πολλά πράγματα γι αυτό. Είναι θέμα παιδείας και
πολιτικής κουλτούρας. Λυπάμαι, αλλά το επίπεδο
δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς ή αυτό που
απαιτούν οι περιστάσεις. Φυσικά, ο εμπρηστικός,
λαϊκιστικός και διχαστικός λόγος, που κατά κύριο
λόγο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο,  ρί-
χνει λάδι στη φωτιά και φέρει μεγάλη ευθύνη για την
κατάπτωση του δημόσιου διαλόγου και εντός της
Βουλής.

#ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ_Karfitsa
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«Δεν ξέρω πόσοι θα χάψουν αυτή τη φορά 
το παραμύθι του κ. Τσίπρα» 

Ο βουλευτής
Α’ Αθηνών με το

«ΠΟΤΑΜΙ» Σπύρος
Λυκούδης μιλά
στην Karfitsa

Επίσπευση των διεργασιών και των συζητήσεων
που γίνονται για τη δημιουργία μιας παράταξης στο
μεσαίο χώρο μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο
βουλευτής Α’ Αθηνών με το «Ποτάμι» Σπύρος Λυ-
κούδης. Ο κ. Λυκούδης μιλώντας στην Karfitsa
αναφέρεται στην πρόσφατη συνάντηση του Σταύ-
ρου Θεοδωράκη με την Φώφη Γεννηματά την
οποία αξιολογεί θετικά. Κατηγορεί την κυβέρνηση
και προσωπικά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
λέγοντας ότι έχει χάσει «κάθε ίχνος αξιοπιστίας»
και εκτιμά ότι η « αριστερο-δεξιά εθνολαϊκιστική
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν θα εγκαταλείψει
την εξουσία». Τέλος, αναφέρεται στην επιστροφή
του Φώτη Κουβέλη πολιτικού του φίλου για χρό-
νια στον ΣΥΡΙΖΑ. 



Δεν είναι πρώτη φορά που το πολιτικό ένστικτό και η πο-
λιτική «πυξίδα» τούτης της Ελλάδας δεν λειτουργούν και μέ-
νει για πολλοστή φορά έρμαιο των ιδεοληψιών μιας προ-
οδευτικής, αριστερής –ή όπως αλλιώς κι αν αυτοπροσδιορί-
ζεται-  άποψης. Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στο απώ-
τερο παρελθόν για να συμφωνήσει πως  αυτή η χώρα πο-
ρεύτηκε και συνεργάστηκε ενοχικά, με συμμαχίες που ήταν
εγγύτερα στο συμφέρον της, εθνικό, πολιτικό, κοινωνικό,
οικονομικό. Δεν χρειάζεται να πάμε στη συνθήκη της Γιάλ-

τας, ή να θυμηθούμε το σχέδιο Μάρσαλ, ή το δόγμα Τρούμαν, με όσους αστερί-
σκους κι αν επιθυμεί να βάλει κάποιος, για τις σκοπιμότητες που υπήρξαν, τότε.
Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στα αριστερά συμπλέγματα της εναντίωσης μας,
τόσο αρχικά στην ΕΟΚ, όσο και στην εξέλιξή της, την  ΕΕ αργότερα. Ρίχνοντας
μια ματιά λίγα χρόνια πίσω,  διαπιστώνουμε πολύ εύκολα ποια ήταν η κυρίαρ-
χη  …εγχώρια  άποψη –κόντρα στη ομόθυμη στάση των  παραδοσιακών συμμά-
χων μας-  για τον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας, για το καθεστώς Σαντάμ  Χου-
σείν, για τον Καντάφι, αλλά  και για  ηγέτες και «ηγέτες»,  όπως  ο Εμβέρ Χότζα
της Αλβανίας,  ο Τσαουσέσκου της Ρουμανίας, ο Τσάβες, ή ο Μαδούρο της Βε-
νεζουέλας,  ο σύντροφο Κάστρο της Κούβας κ.α. 

Η χώρα μας, καίτοι δεμένη στο άρμα της Δύσης, πάντα είχε ως οδηγό
σκέψης  (κάτι σαν εγχώριο think tank)   την αντίδραση των αριστερών,
προοδευτικών, επαναστατικών απόψεων  με τις οποίες γαλουχήθηκαν
περισσότερο από τρεις γενιές μετά τον β’  παγκόσμιο πόλεμο. Στο γονί-
διο μας έχει παρεισφρήσει και «φώλιασε» η αντίδραση απέναντι σε όσα
μας ενώνουν  με την Δύση. Από την εποχή που καίγαμε τις αμερικανικές ση-
μαίες με μεγάλη ευκολία, περάσαμε στην περίοδο της τιμωρίας των Γερμανών
καίγοντας τις δικές τους σημαίες και αφού εξέλειπε κι αυτός ο εχθρός, σήμερα
τον αναζητούμε ανάμεσα  στους θεσμούς, όπως η ΕΚΤ, Η ΕΕ και το ΔΝΤ. Η
«αριστερο… σκεπτόμενη» Ελλάδα, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στέκεται αρνητικά
απέναντι σε οτιδήποτε από κοινού έχει συμφωνηθεί, η συμφωνείται. Σήμερα
βέβαια η κυβερνώσα αριστερά ζητά την συνδρομή του –με καθυστέρηση πολ-
λών μηνών-  γιατί η χώρα χρειάζεται ασφάλεια και «ομπρέλα προστασίας». Η
«προοδευτική»  Ελλάδα, χώρα μέλος της ΕΕ, στέκεται αρνητικά στη Ευρώ πη
και στους θεσμούς της, παρόλο που στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών οφεί-
λουμε 300 δις ευρώ και συνιστά -η ενιαία Ευρώπη- τη μοναδική «σανίδα» σω-
τηρίας  στο πολιτικά και κοινωνικά «ακατάστατο» ψηφιδωτό της ΝΑ Ευρώπης.
Ακόμη και μέσα από τις τεράστιες αντιθέσεις και  συγκρούσεις της, η Γηραιά
Ήπειρος είναι η ασφαλέστερη «γειτονιά» του πλανήτη, κυρίως για χώρες ανί-
σχυρες και οικονομικά αδύναμες, όπως η Ελλάδα.   

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, με το σκάνδαλο, ή «σκάνδαλο»
της υποκλοπής συνομιλίας Τόμσεν-Βελκουλέσκου,  η χώρα μας εμφα-
νίστηκε για ακόμη μια φορά αδύναμη να επιλέξει «στρατόπεδο». Κατα-
φέραμε να φέρουμε σε πλήρη αρμονία τις δύο ισχυρές κυρίες του πλα-
νήτη.  Κριστίν Λανκάρντ και Άγκελα Μέρκελ εμφανίστηκαν αποφασι-
σμένες να στείλουν κοινό μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Έχοντας στα-
χυολογήσει και ιεραρχήσει τα μεγάλα θέματα που καλείται να αντιμετω-
πίσει η Δύση, αμφότερες γνωρίζουν ότι  η Ελλάδα του 2016  δεν είναι το
ίδιο «πρόβλημα»  με την Ελλάδα του 2010, καθώς τόσο το προσφυγικό,
όσο  και το ενδεχόμενο Brexit έχουν σαφέστατα μεγαλύτερη βαρύτητα
και ελλοχεύει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για τη συνοχή της Δύσης, αν
δεν βρεθεί κοινός τόπος αντιμετώπισης αυτών. Μέσα σε αυτό το σύνθετο
και αρνητικό κλίμα, η αναγωγή των ιδεοληψιών των κυβερνώντων  -περί  χα-
μερπών και ποταπών συνωμοτών του ΔΝΤ και της δύσης-   σε επίσημη διπλω-
ματική και πολιτική γραμμή της χώρας, μας αφήνει για πολλοστή φορά μακριά
από χρήσιμες και αναγκαίες συνεργασίες. Για ακόμη μια φορά, η χώρα εμφανί-
ζεται να βρίσκεται απέναντι από την εθνικά αναγκαία επιλογή της. Μια επιλογή
επώδυνη, αλλά και μονόδρομος, όπως έγινε σαφές από δηλώσεις ακόμη και
κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να
συνεργαστούμε με το ΔΝΤ. Άλλωστε η «επόμενη μέρα» του επικοινωνιακού
κρεσέντο της κυβέρνησης εναντίων των κακών αμερικανών και του
ΔΝΤ…τους, μας κατατάσσει σε δυσχερέστερη θέση, σε ότι αφορά την πορεία
προς την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι εκ των ων ουκ
άνευ απαραίτητη για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα.   Την ώρα
που η  υπόλοιπη   Ευρώπη βρίσκει ένα ιδιότυπο modus viventi, η Ελλάδα χάνε-
ται στα νερά του Αιγαίου, όπου  πρόσφυγες και μετανάστες ορίζουν τον «ζωτικό
τους χώρο», στον οποίο δεν επιτρέπουν την παρουσία του ελληνικού κράτους.
Στην μεθόριο  γραμμή της Ειδομένης επαγγελματίες,  ημεδαποί αυτοκινητιστές,
δείχνουν την ταυτότητά  και ζητούν την άδεια αλλοδαπών για να μεταφέρουν τα
προιόντα τους στο Βορά, ενώ  αλληλέγγυοι εμποδίζουν την κυβέρνηση να κάνει
ακόμη και τα στοιχειώδη. Χωρίς συμμαχίες, χωρίς ισχυρούς συνομιλητές, με
καχυποψία και λόγο διχαστικό, η Ελλάδα ψάχνει να βρει τα «κομμάτια»  που της
λείπουν, για να τα… ενώσει ξανά      

*Ο κ Βενιέρης είναι διευθυντής του focus fm   

Της Έλενας Καραβασίλη
Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στην Ειδομένη, αφού η περιοχή αντί

να αδειάζει από πρόσφυγες και μετανάστες… γεμίζει, με τους κατοίκους να φο-
βούνται ακόμη και για τη ζωή τους. Μπορεί εδώ και μήνες να είναι αλληλέγγυοι
και να βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, όμως πια
όπως λένε δε τους ακούνε και λεηλατούν τις περιουσίες τους. Σύμφωνα με την κ.
Σουπλή, η τοπική κοινωνία της Ειδομένης βάζει πλέον dead line στην κυβέρνη-
ση. «Εάν δε γίνει κάτι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, είναι ανοιχτό το ενδε-
χόμενο ακόμη και οι κάτοικοι να προβούν στη δικαιοσύνη για την κατά-
σταση που επικρατεί στην Ειδομένη. Είναι αδύνατον να συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση. Πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μπει μέσα στα σπίτια των
ανθρώπων, προκάλεσαν ζημιές, έκλεψαν πράγματα. Μεγάλες ζημιές προ-
κάλεσαν και στο κοινοτικό κατάστημα όπου έσπασαν πόρτες, καρέκλες,
γραφεία και στη συνέχεια τα έκαψαν για να ζεσταθούν», σημειώνει η κ. Σου-
πλή. Και συνεχίζει: «όταν δε καλύπτονται οι ανάγκες τους σε φαγητό λεηλα-
τούν τα πάντα. Υπάρχει φόβος στους κατοίκους πλέον. Κάνουν ότι θέ-
λουν, πετάνε τα σκουπίδια τους όπου βρουν, δε χρησιμοποιούν τις χημι-
κές τουαλέτες και κάνουν την ανάγκη τους όπου βρεθούν, δεν ακούνε τους
κατοίκους της περιοχής. Πηγαίνουν σε σπαρμένα χωράφια και παίζουν
ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί, οικονομικά από εκεί στη-
ρίζονται.  Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, πλησιάζουμε στο καλοκαί-
ρι και οι επιδημίες είναι προ των πυλών. Ο κόσμος θα αντιδράσει».

«Παίρνουν το νόμο
στα χέρια τους» 

Το νόμο στα χέρια τους ετοιμάζονται να πάρουν κάτοικοι και αι-
ρετοί στο νομό Κιλκίς, αν η κυβέρνηση «συνεχίσει να είναι απού-
σα και να έχει ρόλο θεατή. Υποσχέθηκαν πως η Ειδομένη θα έχει
αδειάσει μέχρι της 20 Απριλίου και για την ώρα δεν έχει γίνει απο-
λύτως καμία κίνηση. Αν δε δώσουν λύση στο πρόβλημα της Ει-
δομένης, τότε και εμείς θα πάρουμε άλλα μέτρα», λέει στην
Karfitsa η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ειδομένης, Ξανθίπ-
πη Σουπλή. Ήδη μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, ο δήμαρ-
χος Παιονίας, Χρήστος Γκουντενούδης κατέθεσε μήνυση κατά
παντός υπευθύνου για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί στην περιοχή αλλά και τους κινδύνους που αυτή εγκυ-
μονεί για τους κατοίκους. «Η ευθύνες θα αρχίσουν σύντομα να
γίνονται συγκεκριμένες», τονίζει από την πλευρά του ο βουλευ-
τής Νομού Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Γεωργαντάς.

«Κέντρο ασυλίας για τους παράνομους μετανάστες»
Όπως αποκαλύπτει ο κ. Γεωργαντάς, η Ειδομένη έχει πολλούς παράνο-

μους μετανάστες, «δεν είναι μόνο πρόσφυγες και όταν γίνει εκκένωση
θα διαπιστωθεί αυτό. Έχουν βρει εκεί ένα ιδιότυπο κέντρο ασυλίας.
Πολλοί εξ αυτών ξέρουν πως αν έρθουν προς την ενδοχώρα θα συλλη-
φθούν γιατί δε θα γίνει δεχτό το αίτημα ασύλου. Η αστυνομία σε όλο
αυτό μένει αμέτοχη διότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση και εντολή».
Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι: «όσο περνάει ο καιρός και δε δίνεται αυτή η
εντολή, η κυβέρνηση γίνεται συνένοχη σε ότι ακολουθήσει και είναι
βέβαιο πως θα έχουμε άσχημες καταστάσεις. Το Κιλκίς αυτή τη στιγμή
σε επίσημες και ανεπίσημες δομές έχει 22.000 πρόσφυγες, οι οποίοι
κλείνουν δρόμους, καταλαμβάνουν χωράφια και σιδηροδρομικές
γραμμές. Η κατάσταση είναι οριακή». Ο βουλευτής Νομού Κιλκίς της ΝΔ
επισημαίνει πως αν η κυβέρνηση αφήσει αυτές τις καταστάσεις να εκτροχια-
στούν, «κινδυνεύει να βρεθεί όλη η κοινωνία απέναντι στους πρόσφυ-
γες και να κινηθεί επί δικαίων και αδίκων. Μη ξεχνάμε πως η κοινω-
νία έχει δείξει τον ανθρωπισμό και την ανοχή της αλλά έχει αρχίσει και
είναι προβληματισμένη για αυτές τις εικόνες που αν δε κατασταλούν
τώρα θα αλλάξει όλο το περίγραμμα του ζητήματος. Όσο περνάει ο και-
ρός οι ευθύνες θα αρχίσουν να γίνονται συγκεκριμένες». Ο κ. Γεωργαν-
τάς διερωτάται, «εφόσον επιθυμία όλων είναι να γίνει εκκένωση της Ει-
δομένης, για ποιο λόγο δε γίνεται; Βέβαια εκεί προκύπτει ένα άλλο ζή-
τημα, να φύγουν από εκεί και να πάνε που; Υπάρχουν έτοιμες δομές
από την κυβέρνηση; Πέρα από 3.000 με 4.000 άτομα που μπορούν να
στριμώξουν στις υπάρχουσες δομές, δε μπορούν να τους απορροφή-
σουν όλους ούτε από την Ειδομένη ούτε από του Πειραιά, η κυβέρνηση
δεν είναι έτοιμη». 
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Είναι οι συμμαχίες… που δεν έχουμε!

Toυ Δ. Βενιέρη*
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«Όσο
περνούν οι

μέρες δημιουργείτε
ένα κλίμα ανομίας

που έχει περάσει στο
υποσυνείδητο των με-

ταναστών. Δεν τους
ενοχλεί κανείς και 

τίποτα!»

«Κυβέρνηση σε ρόλο θεατή»
«Είναι αναγκαιότητα στον άτυπο καταυλισμό

της Ειδομένης να εφαρμοστεί ο νόμος και να εκκε-
νωθεί ο χώρος αυτός. Υπάρχει ένα ομιχλώδες το-
πίο για το ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Ει-
δομένης καθώς και ποιες είναι οι ακτιβιστικές ορ-
γανώσεις που καθοδηγούν και παραπληροφορούν
τους πρόσφυγες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέ-
χτηκε ότι υπάρχουν τέτοιες παραοργανώσεις. Αυτό
που διαπιστώνουμε τελευταία και είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό, είναι πως με την παρότρυνση αυτών
των ακτιβιστών (που είναι Έλληνες αλλά και ξένοι)
έχουμε καταλήψεις οδών, ιδιοκτησιών αλλά και
της σιδηροδρομικής γραμμής. Όλα αυτά δημιουρ-
γούν εντάσεις που θα οδηγήσουν σε άσχημα αποτε-
λέσματα», τονίζει ο κ. Γεωργαντάς. Ο ίδιος καταγγέλλει
πως «η κυβέρνηση βλέποντας τι δε μπορεί να αντι-
μετωπίσει και τι υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί,
αντί να κοιτάξει να το προλάβει, απλά το παρατηρεί
και το καταγράφει. Έτσι έγινε με τα σύνορα, όπου η
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν χωρίς να
κάνει κάτι περισσότερο και τώρα ακούμε το ανατρι-
χιαστικό, να αναφέρονται στο ενδεχόμενο να
υπάρξουν νεκροί. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να
τα προλάβει αυτά». Ο κ. Γεργωντάς τονίζει πως: «η κυ-
βέρνηση πρέπει να διοικήσει, κανείς στο Κιλκίς δεν
αισθάνεται ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ο κ. Μου-
ζάλα, είναι πολύ καλός αναλυτής και καταγραφέας
του προσφυγικού ζητήματος αλλά ένας υπουργός
πρέπει να έχει συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέ-
σματα. Όσο συνεχίζουν να παρέρχονται οι μέρες
δημιουργείτε ένα κλίμα ανομίας που έχει περάσει
στο υποσυνείδητο των μεταναστών. Δεν τους ενο-
χλεί κανείς και τίποτα. Δοκίμασαν κάτι την πρώτη
μέρα ανεμπόδιστη, τη δεύτερη, την τρίτη, κάποια
στιγμή θα ξεφύγει η κατάσταση.  Αν μέχρι την ερχό-
μενη βδομάδα δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη
εξέλιξη, θα κοιτάξω πέρα από το κοινοβουλευτικό
έργο και τις παραστάσεις μου, αν πρέπει να κινηθώ
με κάποιο άλλο τρόπο ως πολίτης του Κιλκίς». 

«Η κυβέρνηση 
γίνεται συνένοχη 

σε ότι ακολουθήσει
και είναι βέβαιο πως
θα έχουμε άσχημες

καταστάσεις»

«Έρχονται στην Ειδομένη μόνο για να… 
φωτογραφηθούν»!

«Η Ειδομένη αντί να αδειάζει συνεχώς γεμίζει.
Για άλλη μία φορά δείχνουν ότι Ελλάδα είναι μόνο
η Αθήνα. Ο Πειραιάς δηλαδή είναι τουριστικό μέ-
ρος και θέλουν να τον εκκενωνόσουν, ενώ οι Εύζω-
νοι και η Ειδομένη τι είναι; Που από τους Ευζώ-
νους περνούν ετησίως 8.000.000 κόσμου», λέει
χαρακτηριστικά ο κ. Γκουντενούδης. Ο ίδιος κα-
ταγγέλλει πως πρόσφυγες και μετανάστες έκαναν
πλιάτσικο στο σχολείο της Ειδομένης όπου βρι-
σκόντουσαν τα τρόφιμα. «Που είναι το κράτος;
Έκαναν πλιάτσικο μέχρι και στο σχολείο. Έκλεισαν
τα πάντα στους Ευζώνους και δεν άφηναν τον κό-
σμο να περάσει για να πάει στις δουλειές του. Αυτοί
οι άνθρωποι κάνουν πλέον ότι θέλουν. Οι πολιτι-
κοί που ανέβηκαν στην Ειδομένη μόνο διαπιστώ-
σεις κάνουν και τίποτε άλλο. Ήρθαν μόνο για να
βγουν φωτογραφίες και να φανούν στην τηλεόρα-
ση. Πρέπει δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα για να
δούμε τι γίνεται;», καταλήγει ο κ. Γκουντενούδης. 



     Από την αρχή της προσφυγικής κρίσης, όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλώσαμε την απερί-
φραστη αντίθεσή μας στις πρακτικές της κυβέρνησης με τις
οποίες παρακάμπτονται οι Δήμοι και απορρίπτονται  όλες οι
προτάσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης σχετικά με την αντιμετώπιση των κυμάτων προσφύγων, οι
οποίοι προσπαθούν μέσω Ελλάδος να μεταβούν σε χώρες της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία. Όπως
έδειξε και η πρόσφατη (16.3.2016) έρευνα για την Ένωση Πε-
ριφερειών Ελλάδος, μόλις το 0,4% των ερωτηθέντων προτιμά-

ει να παραμείνει στην Ελλάδα εν αντιθέσει με το 68% που προτιμάει να πάει στη
Γερμανία. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πε-
ριφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίσαμε και ζητή-
σαμε από την κυβέρνηση: 

(α) τη δίκαιη, ισόρροπη, γεωγραφικά ορθολογική κατανομή, με την αυτονόητη
εξαίρεση των ευαίσθητων περιοχών,

(β) την άμεση διακοπή της ροής προσφυγικών πληθυσμών προς την Κεντρική
Μακεδονία, όπου ήδη έχει συσσωρευτεί περισσότερο από το 50% των προσφύγων, 

(γ) την άμεση έναρξη εκκένωσης της Ειδομένης, με μεταφορά του εκεί συγκεν-
τρωμένου πληθυσμού σε οργανωμένα κέντρα υποδοχής. 

Ορθολογική κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού εντός της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Απαραίτητη η ενημέρωση από πλευράς Κυβέρνησης για τον υπάρχοντα σχε-
διασμό διαχείρισης των προσφυγικών ροών,

(δ) την ενίσχυση της δύναμης των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλη την Κεντρι-
κή Μακεδονία και ιδιαίτερα στις περιοχές προσωρινής εγκατάστασης προσφυγικών
πληθυσμών,

(ε) το άνοιγμα και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οδικής και σιδηρο-
δρομικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Ειδομένης,

Όταν το Φεβρουάριο η κυβέρνηση σχεδίαζε επί χάρτου τη μετεγκατάσταση των
προσφύγων που είχαν ήδη να αρχίσει να εγκλωβίζονται στα Ελληνοσκοπιανά σύ-
νορα στην Ειδομένη, οι Δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, οι μόνοι αρμόδιοι
που γνωρίζαμε χώρους που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κέντρα φιλοξε-
νίας, προτείναμε και υποδείξαμε εγγράφως χώρους για τη μεταστέγαση των προ-
σφύγων εκτός του στρατοπέδου «Αναγνωστοπούλου». Ζητήσαμε δε γραπτή ενη-
μέρωση και δεσμεύσεις από την Πολιτεία για ζητήματα της οργάνωσης, λει-
τουργίας, διατροφής, υγιεινής τόσο εσωτερικά όσο κι εξωτερικά των κέν-
τρων, στελέχωσης, ασφάλειας, φύλαξης, κλπ. Η κυβέρνηση, με καθυστέρηση
αρκετών μηνών και υπό το βάρος των διογκούμενων προβλημάτων, που στο μεταξύ
προέκυψαν από την ολιγωρία της να έλθει σε συνεννόηση με τους πληττόμενους δή-
μους καθώς και τα συλλογικά όργανα των δήμων, ήλθε, άκουσε και απήλθε μετακυ-
λώντας το βάρος της φιλοξενίας των προσφύγων στο Στρατό, ενώ κώφευσε και συ-
νεχίζει και κωφεύει στις ανάγκες των κατοίκων των δήμων που πλήττονται από την
προσφυγική κρίση. Αλήθεια γνώριζε κανένας στην κυβέρνηση μέχρι πρότινος, ότι
τα χωράφια στην Ειδομένη, όπου στήνουν τα αντίσκηνά τους οι πρόσφυγες, είναι
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες πρέπει σήμερα να σπαρθούν  αλλιώς οι αγρότες-
κάτοικοι της περιοχής θα χάσουν την παραγωγή τους; Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε ως
ΠΕΔ/ΚΜ την οικονομική ενίσχυση των αγροτών που πλήττονται από τη χρήση της
γης τους ως χώρος «φιλοξενίας» των προσφύγων. Οι δήμοι της Κεντρικής Μακε-
δονίας παρόλη την οικονομική στενότητα και την έλλειψη προσωπικού, λό-
γω των μνημονίων, στέκονται ενωμένοι προκειμένου οι χιλιάδες των προ-
σφύγων και μεταναστών που έχουν πλέον εγκλωβιστεί στη χώρα μας να
μπορέσουν να έχουν μία κάλυψη στις στοιχειώδεις τους ανάγκες. Στο κέντρο
φιλοξενίας στα Διαβατά (πρώην στρατόπεδο «Αναγνωστοπούλου») οι Δήμοι της
Θεσσαλονίκης διέθεσαν κάδους απορριμμάτων και ήδη διενεργούν την εκ περιτρο-
πής αποκομιδή απορριμμάτων με κάθε δήμο να έχει διαθέσει από ένα απορριμμα-
τοφόρο για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ενώ θα διαθέσουν κι άλλους κάδους απορ-
ριμμάτων, ηλεκτρολόγους για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, σκηνές.
Επίσης έχουν ήδη αγοραστεί και εγκατασταθεί με έξοδα της ΠΕΔ/ΚΜ δύο κοντέινερ
για την αποθήκευση τροφίμων. Ταυτόχρονα έγινε παρέμβαση στην ΕΥΑΘ προκει-
μένου να γίνει η σύνδεση υδροδότησης του Κέντρου και η σύνδεση με την αποχέτευ-
ση. Την ώρα που η προσφυγική κρίση οξύνεται, την ώρα που πληθυσμοί προδήλως
δυσανάλογοι προς τις αντοχές της χώρας μας και των τοπικών μας κοινωνιών εγ-
κλωβίζονται προ της μοναδικής πύλης εξόδου τους στην Ειδομένη του Δήμου Παι-
ονίας (Κιλκίς), η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζει να αναλαμβάνει με ανθρωπιστική
και κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα, πρωτοβουλίες και συστρατεύει όλες
τις δυνάμεις της στην κοινή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
κρίσης.Είναι καιρός η Κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι μόνο με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση σύμμαχό της μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα και αποτελεσματι-
κότερα οι συνέπειες της προσφυγικής κρίσης. Πρέπει όμως να γίνει η καλύτερη δι-
οίκηση και διαχείριση του μείζονος αυτού προβλήματος.  Το κράτος να έχει τη διοί-
κηση και κεντρική ευθύνη και οι Μ.Κ.Ο. να συνεπικουρούν. 
Ο κ. Κυρίζογλου είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Της Έλενας Καραβασίλη
Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν ελληνικές και ξένες ΜΚΟ στην Ειδομένη, σύμ-

φωνα με τον δικηγόρο και βουλευτή Κιλκίς της ΝΔ, Γιώργο Γεωργαντά… χωρίς να
ξέρει κανείς ούτε πόσες ΜΚΟ βρίσκονται εκεί, ούτε πότε δημιουργήθηκαν αλλά ούτε
και τι καταστατικά έχουν. «Είναι επιτακτική αφενός μεν η ανάγκη πιστοποίησης τους
αφετέρου δε η ρύθμιση της δυνατότητάς αυτών να παρεμεμβαίνουν και να αναλαμ-
βάνουν ένα μέρος του έργου, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας και μόνο
εφόσον μετρούν δύο ή τρια χρόνια σύστασης λόγου χάριν. Δηλαδή να πρόκειται για
ΜΚΟ που είχαν πράγματι ένα ρόλο και δεν το έκαναν τώρα καιροσκοπικά... δεν έγι-
ναν πριν από 15 μέρες!», λέει χαρακτηριστικά. Και τονίζει πως: «ο προσφυγικός
νόμος που ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή, (αρ. 11 Ν. 4375/16)
προβλέπει ότι την ευθύνη διαίτισης  των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας
μπορούν να πάρουν και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή, μία
ΜΚΟ μπορεί να πάρει ολόκληρη την ευθύνη διαχείρισης».  

ΜΚΟ… στο λεπτό 
Όπως εξηγεί ο κ. Γεωργαντάς, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει η σύσταση μίας

ΜΚΟ διότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη νομική μορφή και πλαίσιο. «Μπορεί να είναι
απλή ένωση προσώπων, σύλλογος ή οτιδήποτε άλλο. Δε σημαίνει, για παρά-
δειγμα, ότι υποχρεωτικά θα διέλθει του δικαστικού ελέγχου του αρμόδιου
Πρωτοδικείου. Για τη λήψη μιας επιδότησης δεν υπάρχει κανένα κριτήριο
πέραν του ενός και μοναδικού: της  απλής επίδειξης του έργου τους. Δεν
υπάρχουν διασφαλίσεις για το πώς γίνεται αυτή η επαφή, που οδηγεί στην
σκοπούμενη επιδότηση. Στη συνέχεια η ΜΚΟ απευθύνεται στο υπουργείο
Εσωτερικών, δηλώνει ποια είναι, πόσους εθελοντές έχει και τη θέληση να
αναλάβει ένα συγκεκριμένο τομέα». Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως: «αυτό δε σημαίνει
απαραιτήτως πως παίρνουν λεφτά από το κράτος. Μπορεί να παίρνουν χρή-
ματα και από ιδιώτες ζητώντας οικονομική βοήθεια για το έργο τους, όπου
μπορεί για παράδειγμα να μαζέψουν 100.000 ευρώ να δώσουν τα 10.000 ευ-
ρώ στην Ειδομένη και τα υπόλοιπα να μη μάθει ποτέ κανείς που πήγαν,
αφού δε λογοδοτούν σε κανέναν. Αυτή τη στιγμή στην Ειδομένη σιτίζονται
καθημερινά 12.000 άνθρωποι, ποιος τους σιτίζει, από που παίρνει τα χρή-
ματα και μέσα από ποια διαδικασία, κανείς δε γνωρίζει. Δεν υπάρχει διαφά-
νεια, ακόμη και αν παίρνουν χρήματα από την Ύπατη Αρμοστεία δεν ξέρει
κανείς πόσο κοστίζει κάθε μέρα η Ειδομένη και σε ποιον».   

Οι υπογραφές των μελών μπήκανε, το καταστατικό θεωρήθηκε
στην εφορία και η… ΜΚΟ «Καραβασίλη» έχει συσταθεί και είναι
έτοιμη να πάρει το δρόμο της Ειδομένης! Μία περιοχή, όπου κατά
κοινή κυβερνητική ομολογία κανείς δεν ξέρει πόσες και ποιες ΜΚΟ
δραστηριοποιούνται αλλά και με ποιο τρόπο. «Αν πρόκειται για κα-
ταστατικό αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης (πρέπει να αποτε-
λείται το λιγότερο από πέντε μέλη) αυτό θεωρείται στην εφορία, δη-
μοσιεύεται στα δικαστήρια-  χωρίς διάταξη από ειρηνοδίκη- και εν
συνεχεία ακολουθεί η λήψη αντιγράφου και η πιστοποίηση στο
αρμόδιο υπουργείο όπου και ανήκει. Αν πρόκειται για σωματείο, η
διαδικασία είναι η ίδια με τη διαφορά ότι γίνεται επικύρωση του κα-
ταστατικού από το Ειρηνοδικείο. Είναι μία διαδικασία πάρα πολύ
εύκολη και μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες εφόσον το έχουν
αποφασίσει τα μέλη», εξηγεί στην Karfitsa η δικηγόρος και πολι-
τευτής Ν.Δ. Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου.

Υποκινητές και… διακινητές
Ο βουλευτής Κιλκίς της ΝΔ αναφέρει πως πριν από μερικές μέρες έφτασε στο

Πολύκαστρο μία ομάδα Νεοζηλανδών , που έχουν κάνει κέντρο αναφοράς την Ει-
δομένη. «Αυτοί καθοδηγούν τους πρόσφυγες να κλείνουν τους δρόμους και είναι
αυτοί που θα εμποδίσουν στο άδειασμα της περιοχής. Πρόκειται για ένα παρα-
κράτος μέσα στο κράτος. Δεν υπάρχει έλεγχος και κρατική δομή. Κάνουν ό,τι θέ-
λουν εκεί μέσα, από διακίνηση και χρήση ναρκωτικών μέχρι οτιδήποτε άλλο».
Από την πλευρά της η κ. Ευθυμίου επισημαίνει πως: «μέσα σε αυτό το χαμό που
επικρατεί, μπορεί να παρεισφρέουν άτομα, που να διατείνονται ότι είναι από
ΜΚΟ χωρίς να ισχύει αυτό. Όταν υπάρχουν άτομα από ΜΚΟ που λένε στους πρό-
σφυγες ότι μπορούν να περάσουν τα σύνορα, σημαίνει ότι εξυπηρετούν κάποιους
σκοπούς. Εκεί χρειάζεται κρατική εποπτεία, η οποία εν προκειμένω είναι ελλι-
πής. Στην Ειδομένη υπάρχει αυτοοργάνωση, χωρίς καμία δομή, οπότε πέρα από
τον Ερυθρό Σταυρό, τις αναγνωρισμένες ΜΚΟ και τους παγκόσμιους οργανι-
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Η προσφυγική κρίση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

του Λάζαρου
Κυρίζογλου*

ΜΚΟ έτοιμη για… δράση
    μέσα σε λίγες ώρες!



«Δε γίνεται μία νεοσυσταθείσα ΜΚΟ 
να λαμβάνει χρήματα»

«Στο παρελθόν μία οργάνωση για να πάρει επιδότη-
ση έπρεπε να έχει κλείσει δύο χρόνια από τη σύστασή
της. Η κατάσταση όμως στην Ειδομένη είναι έκτακτη.
Όταν πήγαμε για να αφήσουμε ρούχα και τρόφιμα για
τους πρόσφυγες, παγκόσμιος οργανισμός μας είπε ότι
αυτό πρέπει να γίνει μέσω ΜΚΟ, οπότε η παρουσία τους
είναι και μία αναγκαστική λύση. Ωστόσο, αυτό που
πρέπει να γίνει είναι αυτές οι οργανώσεις να είναι πι-
στοποιημένες και να προκύπτει η δράση τους. Δε γίνε-
ται μία νεοσυσταθείσα ΜΚΟ να λαμβάνει χρήματα», το-
νίζει η κ. Ευθυμίου που έχει ιδρύσει τη ΜΚΟ «Νέοι» από το
2007 χωρίς να έχει λάβει καμία επιχορήγηση κρατική ή ευ-
ρωπαϊκή καθότι πολιτεύεται. «Η κυβέρνηση δεν έχει ενη-
μερώσει για το πόσα χρήματα έχουν δοθεί, που, με ποιο
τρόπο και ποια είναι τα εχέγγυα για να πάρει μια ΜΚΟ
χρήματα. Αυτά τα κριτήρια και τα στοιχεία δεν έχουν
δημοσιευθεί. Είναι μία κατάσταση που αν μη τι άλλο
εγείρει ερωτηματικά. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυ-
βέρνησης αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω του ΟΗΕ, χω-
ρίς όμως να υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση», λέ-
ει η κ. Ευθυμίου. 

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Μαρί Εγγισεγιάν, δεν είναι εύ-
κολο να πάρει μία ΜΚΟ ευρωπαϊκή ή κρατική επιχορήγηση
για τους σκοπούς της. «Στο παρελθόν στην Ελλάδα πολλές
ΜΚΟ κατηγορήθηκαν για διασπάθιση κρατικού και ευ-
ρωπαϊκού  χρήματος και για σκοπούς που δεν εξυπηρε-
τούσαν καμία πραγματική κοινωνική ανάγκη . Θα ήταν
αφελές να προσπερνούσαμε την αρνητική  εικόνα των
ΜΚΟ. Οι απάτες για τις οποίες κατηγορήθηκαν, οι δι-
κογραφίες που έχουν σχηματιστεί και οι ποινικές διώ-
ξεις που έχουν ασκηθεί προσφέρονται για πολλή σκέψη
και για την αποφυγή των ίδιων λαθών στο μέλλον», λέ-
ει. Όμως, τονίζει: «προτού αφορίσουμε γενικώς και αδια-
κρίτως τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορούμε να
αναρωτηθούμε αν χρησιμεύουν σε κάτι. Καλύπτουν ένα
κενό. Ο στόχος τους άλλωστε είναι ανθρωπιστικός. Αυ-
τό που πρέπει να εξεταστεί για ακόμα μία φορά είναι για
το εάν σύμφωνα με το εθνικό ή το διεθνές σύστημα
υπάρχουν κανόνες οικονομικής διαφάνειας και κανό-
νες ελέγχου πριν την εκταμίευση δημόσιου χρήματος το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί από ΜΚΟ για έναν ανθρωπι-
στικό σκοπό», καταλήγει η κ. Εγγισεγιάν.

Ο κ. Γαβαλάς αναφέρει πως: «όταν έφτασαν οργανώ-
σεις στα άτυπα camp της Ειδομένης ερχόντουσαν σε
επικοινωνία με την Ύπατη Αρμοστεία ή με τα τοπικά
συντονιστικά δίκτυα και υπό αυτή την έννοια γινόταν ο
έλεγχος, όμως άλλου είδους έλεγχος στο βαθμό που
γνωρίζω δεν υπάρχει. Μία ΜΚΟ, η δική μας για παρά-
δειγμα, ελέγχεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, από το Εξωτερικών αλλά και
από τις οικονομικές αρχές ελέγχου. Όσες ΜΚΟ έχουν
μία ευθύνη και πρέπει να λογοδοτούν για αυτό που κά-
νουν, ελέγχονται από τη δημόσια διοίκηση».

Η επαναφορά των παράτυπων μεταναστών
στην Τουρκία έχει σταματήσει μέχρι νεωτέρας, η
ανάγκη δημιουργίας (συνήθως χωρίς σχεδιασμό)
νέων hot spot καθίσταται απαραίτητη, στη χώρα
εγκλωβίζονται δεκάδες χιλιάδες ποικίλων εθνι-
κοτήτων μετανάστες και προσφυγές, η υπομονή
των οποίων σταδιακά εξαντλείται και από την άλ-
λη πλευρά η ελληνική κυβέρνηση ασχολείται με
χιλιοειπωμένες καταγγελίες διαφθοράς, η διερεύ-
νηση των οποίων παραπέμπεται διαχρονικά στις
καλένδες. 

Οι καθαρά για λόγους λαϊκής κατανάλωσης
και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης
προτεινόμενες εξεταστικές επιτροπές είναι βέβαιο
ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα το επόμε-
νο χρονικό διάστημα, καθοδηγώντας το ενδιαφέ-
ρον των χειραγωγούμενων πολιτών σε ένα σοβα-
ρό μεν, αλλά όχι πρωτεύον στην παρούσα χρονι-
κή συγκυρία ζήτημα, τη στιγμή που είναι περίπου
βέβαιο και η μεταπολιτευτική ιστορία μας έχει δι-
δάξει ότι ανάλογες επιτροπές σχεδόν πάντα δεν
καταλήγουν πουθενά. 

Κάτω από το βάρος της αποκάλυψης των υπο-
κλοπών των εσωτερικών συζητήσεων των εκπρο-
σώπων του ΔΝΤ εμφανίστηκαν στην Ελλάδα οι
εκπρόσωποι των Θεσμών με ρητή εντολή να τε-
λειώσει η διαπραγμάτευση και να ψηφιστούν
πριν το Πάσχα τα δρακόντεια και αντιαναπτυξιακά
νομοσχέδια (φορολογικό και ασφαλιστικό), ού-
τως ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους η επί μήνες
παρατεινόμενη μνημονιακή αξιολόγηση. Όλα
όμως αυτά τα σημαντικά και καίρια ζητήματα επι-
χειρείται να λάβουν χώρα εν κρυπτώ, απέναντι σε
μια κοινή γνώμη που θα βομβαρδίζεται από τις
συνήθως κενές ουσιαστικού περιεχομένου απο-
καλύψεις των χρονοβόρων και αδιέξοδων εξετα-
στικών επιτροπών. 

Πρέπει επιτέλους η παραπαίουσα κυβέρνηση
και ο πρωθυπουργός προσωπικά να οριοθετή-
σουν, αν φυσικά μπορούν, ποιες είναι οι προτε-
ραιότητές τους και αν κρίσιμη παράμετρος για την
ιεράρχησή τους αποτελεί το εθνικό συμφέρον και
η βελτίωση της καθημερινότητας των ελλήνων
πολιτών. Δυστυχώς, η χείριστη μέχρι σήμερα αν-
τιμετώπιση του οικονομικού και του προσφυγι-
κού, χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό, απο-
δεικνύει περίτρανα την ανεπάρκεια της κυβέρνη-
σης και την αδυναμία της να φέρει εις πέρας την
υψηλή αποστολή που μόλις προς 7μηνου της ανέ-
θεσε ο ελληνικός λαός. 

Αν θέλει λοιπόν ο κ. Τσίπρας να επιτελέσει
έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, το καθήκον του
απέναντι στην Πατρίδα, οφείλει σήμερα κιόλας να
παραιτηθεί οδηγώντας την χώρα άμεσα σε εκλο-
γές. Δεν έχει πλέον καμία λαϊκή νομιμοποίηση
μετά τη διάψευση του συνόλου των προεκλογικών
του δεσμεύσεων και την συνειδητή κοροϊδία και
εκμετάλλευση των προσδοκιών των Ελλήνων πο-
λιτών. Ιδού η Ρόδος κ. Πρωθυπουργέ.
* Η Βίκυ Νάκου είναι Μέλος της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας & 
Πολιτεύτρια Α' Θεσσαλονίκης.
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«Η κυβέρ-
νηση δεν έχει ενη-

μερώσει για το πόσα
χρήματα έχουν δοθεί,
που, με ποιο τρόπο και
ποια είναι τα εχέγγυα
για να πάρει μια Ορ-
γάνωση χρήματα»

Συνειδητή κοροϊδία
ή ανικανότητα

της Βίκυς
Νάκου*

Η διαδικασία χρηματοδότησης
«Αυτό που έχει συμβεί με τους πρόσφυγες είναι ότι υπήρχε υπηρεσιακή συνεννόηση της Ύπατης

Αρμοστείας με διεθνείς οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν προκειμένου να κινηθούν γρήγορα και
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Άλλες τέτοιες αναγνωρισμένες οργανώσεις  ήρθαν στην Ελλάδα,
έχοντας βρει από αλλού πόρους προκειμένου να αναπτύξουν τη δράση τους. Μεταξύ αυτών, όμως,
συγκροτήθηκαν και κάποιες ομάδες πρωτοβουλίας πολιτών και δραστηριοποιήθηκαν σε άτυπη μορ-
φή, αποτελώντας ωστόσο, ομάδες εθελοντών και όχι ΜΚΟ», σημειώνει ένα από τα ιδρυτικά στελέχη
της Άρσις, ο Νίκος Γαβαλάς. Και εξηγεί πως: «αν υπάρχουν ανάμεσα σε αυτούς κάποιοι που πρόσφα-
τα ίδρυσαν ΜΚΟ ενόψει της περίστασης δε το γνωρίζω, όμως δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν. Δε θα
πάει κανείς να χρηματοδοτήσει ένα σωματείο που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Εμείς για να πάρουμε
πόρους υποδεικνύουμε ένα έργο 25 χρόνων. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκηρύξεις προγραμμάτων
που γίνονται μέσα από το ΕΣΠΑ, οι δε φορείς, που έχουν τα εχέγγυα, υποβάλλουν την πρότασή τους η
οποία αξιολογείται και στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι». Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά: «εγώ δε γνωρίζω
να μοιράζει χαρτονομίσματα η Ε.Ε.. Οι χρηματοδοτήσεις που γίνονται ενόψει του προσφυγικού, εί-
ναι από διεθνείς οργανώσεις που ήρθαν στην Ελλάδα και υποστηρίζουν τις ελληνικές. Η Άρσις, για
παράδειγμα, υποστηρίζεται από μία διεθνή οργάνωση, βάσει ενός συγκεκριμένου προγράμματος,
που περιλαμβάνει ένα σύστημα αξιολόγησης, ορκωτούς λογιστές κτλ. Ευρωπαϊκά προγράμματα, που
να χρηματοδοτούν, δεν υπάρχουν αυτήν την στιγμή. Αν υπάρχουν άλλοι σκοτεινοί δίαυλοι δια των
οποίων δίνονται χρήματα μέσω άλλων πηγών, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω».
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Μιλήσαμε για όλα: για πλούσιους που τώρα περιμέ-
νουν στις ουρές των… συσσιτίων, για επιχειρηματίες που
μετέφεραν την έδρα τους στη γειτονική Βουλγαρία, για τις
πολιτικές του επιδιώξεις, για τους συνεργάτες του, τους
πρόσφυγες, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη αλλά και τους
αντιπάλους του στο δημοτικό συμβούλιο που τυγχάνει να
είναι κορυφαία στελέχη κομμάτων. «Συνεχίζουμε να
δουλεύουμε με βάση τον σχεδιασμό που κάναμε

προεκλογικά. Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε
την καθημερινότητα των δημοτών μας. Επίσης θέ-
λουμε να είμαστε νοικοκυρεμένος δήμος, με έσοδα
και όχι πολλά έξοδα. Να πατάμε γερά στα δικά μας
πόδια και να είμαστε γενικά και… οικονομικά εντά-
ξει. Την ίδια ώρα συγκαταλεγόμαστε στους πιο πρά-
σινους δήμους της χώρας. Δεν το λέμε εμείς αλλά οι
αξιολογήσεις που έγιναν από το υπουργείο. Άλλος
στόχος είναι να κάνουμε μεγάλα έργα στο δήμο και

τέλος να επιδείξουμε με πράξεις και όχι με δηλώσεις
«κοινωνικό πρόσωπο». Στην Ελλάδα της κρίσης έχου-
με εδώ και καιρό δίκτυο που αγκαλιάζει τους συμπολίτες
μας που έχουν ανάγκη» λέει ο κ. Καϊτεζίδης «Οι υπηρε-
σίες που παρέχουμε στους δημότες μας, τολμώ να
πω ότι είναι καλύτερες την περίοδο της κρίσης»!
συμπληρώνει και κάνει ειδική αναφορά σε υπηρεσία

«Πλέον στην χώρα δεν
υπάρχουν περιοχές… ελίτ» 

Μια συνέντευξη με ένα δήμαρχο που τα τελευταία πέντε χρόνια «βομβαρδίζει» τα mails των
δημοσιογράφων για έργα υποδομής, εγκαίνια και κόκκινες κορδέλες που κόπηκαν θα μπο-
ρούσε να φαντάζει υπερβολική ως και… βαρετή! Όχι μόνο για το στυλ των ερωτήσεων αλλά
και τις τετριμμένες απαντήσεις που ο αιρετός θα μπορούσε να δώσει για το πετυχημένο έργο
του. Όταν αυτός ο δήμαρχος είναι ο «τοπικός άρχοντας» του πάλαι ποτέ πλουσιότερου δή-
μου της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου κατοικεί η αφρόκρεμα του νομού και κυκλοφορούν τα
πολλών κυβικών και με φιμέ τζάμια πανάκριβα τζιπάκια αποκτά… άλλο ενδιαφέρον! Συναν-
τήσαμε τον δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη στο γραφείο του στο Πανόραμα την
περασμένη Τετάρτη το πρωί. (Το δημαρχιακό κτίριο άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητα ένα από
τα ωραιότερα κτίρια του νομού)

Karfitsa_#Ο_DHMARXOS

Ο δήμαρχος 
Πυλαίας Χορτιάτη,
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

μιλά στην
Karfitsa 

Περισσότερα από 300 έργα σε 4 χρόνια
Σύμφωνα με τον δήμαρχο από το 2011-2015

έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 300 έργα στην
περιοχή. Το 80% των έργων δε χρηματοδοτήθηκε
από το ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και
ολοκληρώθηκαν όλα στην ώρα τους. «Ένας δημότης
μου είπε ότι εάν κρατούσα τις κορδέλες θα έραβα ένα
κοστούμι. Στην εποχή της κρίσης κάναμε απίστευτο
έργο. Επενδύσαμε στη σχολική στέγη που είχαμε
προβλήματα. Παραδώσαμε πέντε νέες σχολικές μο-
νάδες. Δημιουργήσαμε υποδομές αθλητισμού και
πολιτισμού. Αναδείξαμε τα ιστορικά μας κειμήλια.
Κάναμε μια σειρά από παρεμβάσεις σε όλα τα δημο-
τικά μας διαμερίσματα» λέει ο κ. Καϊτεζίδης. «Το
ΕΣΠΑ σήμερα επειδή το κράτος βρίσκεται σε ιατρική
αφασία έχει πάει ένα χρόνο πίσω. Αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει πρόγραμμα. Έχουν παραλύσει όλες οι
δομές στήριξης των πολιτών» συνεχίζει. 
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Τα αδιέξοδα συσσωρεύονται και η 
Κυβέρνηση νομίζει ότι κερδίζει χρόνο

του Ανδρέα 
Λοβέρδου*

Δυστυχώς με αυτήν την κυβέρνηση οι πολιτικές εκτιμήσεις
δεν είναι εύκολες. Κάθε διαβεβαίωση διαψεύδεται τις αμέσως
επόμενες ημέρες. Η αξιολόγηση σέρνεται ήδη από το Νοέμβριο
και βαίνουμε πια προς μια νέα «Βαρουφακειάδα», σε βάρος βέ-
βαια της χώρας. Τα αδιέξοδα συσσωρεύονται και η Κυβέρνηση
νομίζει ότι κερδίζει χρόνο. Για ποιον; Όχι πάντως για την ασθμαί-
νουσα οικονομία και τις επιχειρήσεις που κλείνουν, όχι για τους
νέους μας που μεταναστεύουν. Έχω πει εδώ και μήνες, πως οι τε-
λικοί πολιτικοί όροι αυτής της περιόδου θα διαφανούν με την κα-
τάθεση ασφαλιστικού και φορολογικού. 

Τότε θα διαρραγεί οριστικά ο δεσμός της Κυβέρνησης με τους
πολίτες που επί χρόνια εξαπατούσε. Εφόσον αυτά έρθουν τελικά
στη Βουλή, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος τι θα επακολουθήσει.
Από τη μια βλέπω μια διάθεση των συναδέλφων της συμπολίτευ-
σης για παραμονή στην εξουσία με κάθε κόστος, δεν μπορώ όμως
να δω, ειδικά από ορισμένους, πώς θα ψηφίσουν μέτρα πρωτο-
φανή και ανήκουστα. Γιατί αυτά που θα φέρουν, αυτοί που έταζαν
αυξήσεις μισθών και αφορολόγητου, επαναφορά συντάξεων κλπ,
είναι τέτοια. Και θα προκαλέσουν τελικά πολιτικέ εξελίξεις με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο. Η φορολογική πολιτική του κράτους είχε
ήδη φτάσει στα ακραία της όρια πριν από την παρούσα Κυβέρνη-
ση. Εκείνη όμως η πολιτική, με άλλα τελείως δημοσιονομικά με-
γέθη, εκπλήρωσε τους στόχους της. Το έλλειμμα εξαλείφθηκε και
φτάσαμε στο δημοσιονομικό πλεόνασμα. Η τωρινή Κυβέρνηση
ήρθε δήθεν να φέρει ανακούφιση. Στην πορεία, αδυνατώντας να
εκπληρώσει όσα υποσχέθηκε και μη θέλοντας να δυσαρεστήσει
άλλο την κακώς εννοούμενη «πελατεία» της, επέλεξε και πάλι τον
εύκολο δρόμο. Φόροι κι άλλοι φόροι στους γνωστούς, συνεπείς
φορολογούμενους. Τελικά, με τη γνωστή της εμπάθεια και ιδεο-
ληψία η Κυβέρνηση κινείται (νομίζει) ταξικά. Επιτίθεται ολό-
πλευρα στην ιδιωτική οικονομία και την τελειώνει οριστικά. Έτσι
όμως δεν πρόκειται ποτέ να επέλθει ανάπτυξη και αντιστροφή της
πορείας. Χωρίς μεσαία τάξη και ιδιωτική οικονομία από πού θα
προέλθουν οι πόροι του κράτους; 

Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη  δεν διεκδικεί
αυτή τη στιγμή εκλογές, προφανώς όχι από κάποια διάθεση στή-
ριξης της πλέον αποτυχημένης Κυβέρνησης, αλλά γιατί θεωρεί
πως η αβεβαιότητά τους σε αυτή τη συγκυρία θα είναι επιζήμια. Η
δική μας θέση είναι καθαρή και επαναλαμβανόμενη, ήδη τουλά-
χιστον από το 2012. Η χώρα χρειάζεται Κυβέρνηση ευρείας εθνι-
κής συναίνεσης, με τη συμμετοχή των φιλοευρωπαϊκών κομμά-
των. Να τεθούν οι προτεραιότητες βάση μιας σφιχτής πολιτικής
συμφωνίας και να προχωρήσουμε με ταχύ βήμα και με βάση αυ-
στηρό χρονοδιάγραμμα. Είναι τέτοια τα προβλήματα, που αυτούς
τους 15 μήνες έγιναν πολύ χειρότερα βέβαια, που αν δεν προχω-
ρήσουμε έτσι, απλά η χώρα θα κατρακυλάει «καταναλώνοντας»
Κυβερνήσεις με επιταχυνόμενο ρυθμό. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκε-
τό καιρό επιχειρεί έμπρακτα την ανασυγκρότηση του πολιτικού
μας χώρου. Ενός χώρου που βρίσκεται σε κρίση πανευρωπαϊκά
άλλωστε, αλλά στη χώρα μας δοκιμάστηκε πολλαπλά εξαιτίας των
ευθυνών που ανέλαβε στη διαχείριση της μεγαλύτερης μεταπολε-
μικής κρίσης. Και το κάνει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, γεν-
ναιόδωρες προτάσεις και υποχωρήσεις. Κάναμε το πρώτο βήμα
το Σεπτέμβριο, με τη ΔΗΜΑΡ και τις Κινήσεις Πολιτών και σύμ-
φωνα με την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου μας, συνεχίζουμε
σε αυτή τη γραμμή. Θα την πάμε δε μέχρι το τέλος, με όσους προτί-
θενται ειλικρινά να προχωρήσουμε. Και πρώτα απ’ όλα με τους
χιλιάδες πολίτες που περιμένουν από εμάς πρωτοβουλίες και
ιδίως προτάσεις που θα έχουν νόημα για τη ζωή τους. Νέους πολί-
τες και στελέχη που εντάσσονται στις δομές μας και συμβάλλουν
με τις ιδέες τους.
*Ο κ. Λοβέρδος είναι πρώην υπουργός και κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

όπου ο πολίτης αναφέρει
τηλεφωνικά είτε μέσω
εφαρμογής στο κινητό
συγκεκριμένα προ-
βλήματα για τα οποία
δ ρ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι
συγκεκριμένες λύ-
σεις «Για όλα τα αι-
τήματα των δημο-
τών υπάρχει αντα-
πόκριση μέσα σε…
πέντε ημέρες. Οι πο-
λίτες συνεργάζονται
με τη δημοτική
αρχή. Είμαστε ο
μόνος δήμος
που το έχει καταφέρει κατά γενική ομο-
λογία» λέει ο κ. Καϊτεζίδης. 

Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη επιμένει ότι
«άλλος έχει το όνομα του πλούσιου δήμου και
άλλος έχει τη… χάρη». «Για περισσότερο από δέ-
κα χρόνια δεν έχουμε αυξήσει τα δημοτικά τέλη!
Σήμερα είμαστε πέμπτοι στη σειρά των δημοτι-
κών τελών συγκριτικά με τους άλλους δήμους
του νομού» υποστηρίζει και συμπληρώνει: «όχι
μόνο δεν αυξήσαμε αλλά μειώσαμε όλο αυ-
τό το διάστημα τα τέλη μας. Ούτε φέτος αυ-
ξήθηκαν και δεν σκοπεύουμε να τα αυξή-
σουμε τα επόμενα χρόνια». Ο Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης αυτή την περίοδο διανύει την… πέμπτη
θητεία στην καρέκλα του δημάρχου. Αρχικά στο
Πανόραμα και σήμερα στον ενοποιημένο δήμο
Πυλαίας Χορτιάτη. Όπως λέει τα πράγματα στο
βάθος του χρόνου έχουν αλλάξει. «Στην Ελλά-
δα της κρίσης δεν υπάρχουν… παράδεισοι.
Περιοχές προνομιούχες όπως είναι το Πα-
νόραμα γνωρίζουν κι αυτές κρίση. Επιχει-
ρηματίες έχασαν τις επιχειρήσεις τους, άν-
θρωποι τη δουλειά τους. Παράγοντες που
στήριζαν τις προσπάθειες του δήμου σήμε-
ρα είναι στην… ουρά και περιμένουν στο
συσσίτιο της Εκκλησίας. Περιοχές ελίτ δεν
υπάρχουν στην χώρα. Στο δήμο μας έχουμε
επιχειρηματίες που μετέφεραν την έδρα των
επιχειρήσεών τους στη Βουλγαρία, ενώ με-
γάλα εμπορικά κέντρα δοκιμάζονται» υπο-
γραμμίζει στην Karfitsa ο κ. Καϊτεζίδης. «Μια
βόλτα να κάνει κανείς στους δρόμους του
Πανοράματος θα δει ασυνήθιστα πολλά
βουλγάρικα αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει
ότι γεμίσαμε με Βούλγαρους τουρίστες αλλά
ότι είναι των δημοτών μας». «Όπως όλες οι
περιοχές έχουν ανέργους έτσι έχουμε κι
εμείς. Για το λόγο αυτό οργανώσαμε εδώ
και τέσσαρα χρόνια ένα κέντρο προώθησης

εργασίας χρησιμοποιώντας
όλα τα σύγχρονα μέσα. Κα-

ταγράφουμε τους ανέρ-
γους του δήμου μας και
προσπαθούμε να τους
φέρουμε σε επαφή με
τους επιχειρηματίες
του δήμου μας» συνεχί-
ζει. 

Ο δήμος Πυλαίας-
Χορτιάτη δεν διαθέτει,

όπως υποστηρίζει ο κ. Καϊ-
τεζίδης, κάποιον χώρο όπου

θα μπορούσαν να φιλοξενη-
θούν, έστω και προσωρινά πρό-

σφυγες. «Δεν έχουμε κενές στρατιω-
τικές μονάδες. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι ο δήμος μας περιβάλλεται από δάσος.
Επομένως και οι ελεύθερες περιοχές έχουν
δασικό χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά το προ-
σφυγικό έγιναν τραγικά λάθη. Ακόμα και
σήμερα το πολιτικό σύστημα επιμένει να
διαχειρίζεται το ζήτημα των προσφύγων
σαν να είμαστε χώρα transit. Αυτό δεν
ισχύει. Θα πρέπει η χώρα να δει πως θα δια-
χειριστεί τους ανθρώπους που τώρα παρα-
μένουν στα αντίσκηνα και ζουν κάτω από
τρισάθλιες συνθήκες» αναφέρει ο κ. Καϊτεζί-
δης.  «Συνολικά το πολιτικό σύστημα έχει
διαχρονικές ευθύνες. Δεν κοίταξαν οι πολι-
τικοί να περάσουν την κρίση ενωμένοι.
Όταν υπάρχει οικονομική και κοινωνική
κρίση δεν ενδείκνυνται τέτοιες πολιτικές. Η
παρούσα κυβέρνηση έχει πολλά προβλήμα-
τα. Και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την
κρίση και στην ιδεολογία της. Η κυβέρνηση
έχει κρίση ταυτότητας. Αυτό γίνεται εντονό-
τερο εάν σκεφτεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγ-
κυβερνά με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Πρέπει να περάσουμε στους Ευρωπαίους το
μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να ξε-
περάσουμε τα προβλήματα» αναφέρει ο κ.
Καϊτεζίδης. Ο ίδιος κρίνει θετικές τις μέχρι σή-
μερα κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και ξε-
καθαρίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ενασχόληση
με την κεντρική πολιτική σκηνή παρά τις προτά-
σεις που δέχτηκε στο παρελθόν. «Ό,τι κάνω θέ-
λω να το κάνω με την ψυχή μου. Η ψυχή
μου δεν είναι συμβατή με την εικόνα της
κεντρικής πολιτικής σκηνής αυτή τη στιγμή.
Θέλω να εξακολουθήσω να υπηρετώ την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μετά από μια εκλο-
γή του 65% από την πρώτη Κυριακή δεν
μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη στους
συμπολίτες μας» αναφέρει ο κ. Καϊτεζίδης και
προαναγγέλλει ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρ-
χος ξανά το 2019. «Το να φύγω από την ΤΑ
ίσως είναι ευσεβής πόθος κάποιος. Θα συ-
νεχίσω να υπηρετώ τον τόπο μου με αγάπη
και μεράκι» κατα-
λήγει. 

Παράπονα και… ρουσφέτια
Όπως λέει ο κ. Καϊτεζίδης οι δήμαρχοι

στην Ελλάδα της κρίσης είναι εκείνοι που
δέχονται τα παράπονα του κόσμου για τις ελ-
λιπείς κρατικές δομές. Αποκαλύπτει ότι γί-
νεται αποδέκτης αιτημάτων για…  ρουσφέ-
τια. «Όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και
με τα δικαιώματα που δίνει ένας δήμαρχος
στον πολίτη και τους όρους με τους οποίους
πολιτεύεται. Αυτά που ζητά ο κόσμος είναι
αυτά που μπορούμε να φανταστούμε: υπο-
στήριξη δουλειάς. Βέβαια μια συμπολίτισσά
μου είχε ζητήσει να μεσολαβήσω για να της
βρω σύντροφο επικαλούμενη το γεγονός ότι
ένας δήμαρχος έχει πολλές κοινωνικές γνω-
ριμίες. Αυτό δείχνει πόσο πολύ είναι δεμέ-
νος ο θεσμός της αυτοδιοίκησης με την κοι-
νωνία και τους πολίτες» υποστηρίζει ο κ.
Καϊτεζίδης. 

«Μου τηλεφω-
νούν βουλευτές για
να με ρωτήσουν εάν

μπορούν να έρθουν στις
εκδηλώσεις μας και εάν
σηκώνει το κλίμα την

παρουσία τους»!

«Μια
βόλτα να κάνει κα-

νείς στους δρόμους του
Πανοράματος θα δει ασυνή-
θιστα πολλά βουλγάρικα αυ-
τοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει

ότι γεμίσαμε με τουρίστες
της γειτονικής

χώρας…»



Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πλημμυρίδα του
προσφυγικού, η Ένωση Κεντρώων δεν κρύφτηκε, προέταξε
δημόσια τις θέσεις της μέσω ενός κειμένου είκοσι συγκεκριμέ-
νων σημείων που παραδόθηκε και στα χέρια του Προέδρου
της Δημοκρατίας. 

Κρατήσαμε στάση ευθύνης, δεν προσπαθήσαμε να εκμε-
ταλλευτούμε την πρωτοφανή αυτή τραγωδία για φτηνούς, αν-
τιπολιτευτικούς λόγους. Άλλωστε η Ελλάδα το τελευταίο που
έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι η διχόνοια. Παράλληλα
όμως, είχαμε επισημάνει πως η άκρως αναποτελεσματική δια-

χείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, απόρροια εν πολλοίς και των ιδε-
οληπτικών εμμονών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια
σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης
που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, το πρόβλημα οξύνεται μέρα με την ημέρα, με τα
κέντρα φιλοξενίας να επεκτείνονται σε κάθε γωνιά του Νομού.  Μετά το hot spot
στα Κουφάλια, ακολουθεί άλλο στα Λαγκαδίκια, στο Βαγιοχώρι δημιουργείται ένα τρίτο,
ενώ οι διαβεβαιώσεις πως δεν θα γίνουν κέντρα φιλοξενίας στους δήμους Θέρμης και
Θερμαϊκού δεν πείθουν κανέναν. Όσο αφορά στην κατάσταση στο Λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης, αντιλαμβάνομαι ως βέβαιο πως οι πρόσφυγες δεν πρόκειται να φύγουν γρήγορα
από εκεί…

Είναι απορίας άξιο το γιατί η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης που μαστίζεται από την
υπανάπτυξη, την ανεργία, τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ανύπαρ-
κτη αστυνόμευση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως χωματερή ψυ-
χών. Είχα τονίσει από την πρώτη στιγμή πως πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η φωνή
των τοπικών κοινωνιών αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, πως η
Αθήνα δεν μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί σχέδια επί χάρτου, σπασμωδικά, χωρίς
πλάνο και σχεδιασμό. Με δεδομένη την τραγική κατάσταση της χώρας διαμορφώνονται
πλέον συνθήκες κοινωνικής έκρηξης με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της χώ-
ρας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κινδυνολογήσω, ούτε να ρίξω νερό στο μύ-
λο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μακριά από εμάς τα άκρα. Πλην όμως,
οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων για τα χειρότερα που έρχονται αν
συνεχιστεί αυτή η νόθα κατάσταση, η ολοκληρωτική απουσία του κράτους, η
αδυναμία ευθυγράμμισης με τη λογική των εταίρων μας στην Ε.Ε. που μας
σπρώχνει στην πόρτα της εξόδου από την ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης. Υπάρ-
χουν όρια, κόκκινες γραμμές που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπέρασε εδώ και
καιρό. Ο χρόνος που έχασαν εξαιτίας των απίστευτων παλινωδιών τους είχε οδυνηρές
συνέπειες για ολόκληρη τη Μακεδονία και ιδιαίτερα  για τη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζω
τα λόγια του Προέδρου μας, Βασίλη Λεβέντη, πριν ενάμισι μήνα: Εάν δε βρεθεί άμεσα
λύση στο προσφυγικό, θα πνιγούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι, πως είμαστε ήδη
με τη θηλιά στο λαιμό… 
*Ο Αριστείδης Φωκάς είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων     

Είναι φοβερό αυτό που βιώνουμε για άλλη μια
φορά, από τα δύο κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και την επι-
καιρότητα που αναδεικνύει συνεχώς μια τεχνητή πό-
λωση αλληλοκαταγγελίας σκανδάλων. Από τη μια έχουμε
καταγγελίες για τον  Παπασταύρου και τα Wikileaks και από
την άλλη καταγγελίες για συγγενικούς διορισμούς ή για ελλιπή Πό-
θεν Έσχες και εταιρείες στις οποίες ήταν μέλη κορυφαίοι της κυβέρνη-
σης. 

Μα καλά μας θεωρούν ανόητους; Όσο και να προσπαθούν να μυή-
σουν τους πολίτες στην σκανδαλολογία πλέον ο καθένας αντιλαμβάνε-

ται πως την ίδια στιγμή διακυβεύεται το μέλλον του και το μέλλον της χώρας, αφού, στις 14
Αυγούστου του 2015, από κοινού (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ) ψηφίσανε τα
σκληρότερα μέτρα και όλα τα παραπάνω είναι απλά μια συνειδητή επιλογή αποπροσανα-
τολισμού. Και είναι πασιφανές από τη στιγμή που η συνάντηση των ισχυρών θηλυκών
Άνγκελας Μέρκελ και Κριστίν Λαγκάρντ θέτει επί τάπητος μια ακόμη πιο σκληρή δημοσιο-
νομική προσαρμογή με πρόσθετα μέτρα. Η μεν Μέρκελ ξεκαθαρίζει πως το ΔΝΤ σε καμία
περίπτωση δεν θα αποχωρήσει ενώ ταυτόχρονα στέλνει σε όλους τους τόνους το μήνυμα
πως δεν υπάρχει περίπτωση για κούρεμα του ελληνικού χρέους και η Λαγκάρντ λέει ότι τα
νούμερα δεν βγαίνουν άρα νέα μέτρα και συνηγορεί και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο
Μπάιντεν, που μιλά για  περισσότερες “μεταρρυθμίσεις” από την πλευρά της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και την ίδια ώρα ο Σταθάκης καίει την όποια διεκδίκηση για το
χρέος αφού το καθιστά βιώσιμο μέχρι το 2022 και ο Τσακαλώτος προτείνει στο
κουαρτέτο το πακέτο της κυβέρνησης με 1,8 δις νέα εισπρακτικά μέτρα από καύσι-
μα, ΕΝΦΙΑ, κινητή τηλεφωνία κ.α. και δεσμεύεται πως το μέτρο των πέντε απολύ-
σεων για κάθε πρόσληψη στο δημόσιο έχει παγιωθεί. 

Είναι πρόδηλο πως η διαπραγματευτική γραμμή της μνημονιακής κυβέρνησης Τσίπρα
έχει καταρριφθεί από τις απαιτήσεις των δανειστών, αλλά και από τα ίδια της τα στελέχη
που λειτουργούν ως λαγοί, ενώ έχει μπροστά της την εβδομάδα των παθών της, αφού θέ-
λει πριν το Πάσχα να περάσει το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα κόκκινα δάνεια και τις
ιδιωτικοποιήσεις, με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να βρίσκονται με το πιστόλι στον
κρόταφο αφού για άλλη μια φορά “εκβιάζονται” πως αν δεν περάσουν για να ολοκληρωθεί
η αξιολόγηση θα πάει σε εκλογές και πολλοί εξ αυτών δεν θα ξαναβρεθούν στα βουλευτικά
έδρανα που τους επέτρεψε η λίστα με την οποία κατέβηκαν στις εκλογές της 20ης του Σε-
πτέμβρη. Απέναντι στην πολιτική της υποτέλειας στους δανειστές και στην ξένη και εγχώ-
ρια οικονομική ελίτ μία μπορεί να είναι η απάντηση, η ανατροπή της και αυτό επιτυγχάνε-
ται μόνο με παλλαϊκό ξεσηκωμό. Μετά και την επισήμανση του Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε ότι: “Κανένας λαός της Ε.Ε. δεν μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση την οικονομική
πολιτική της” είναι ξεκάθαρο και στον πιο δύσπιστο πως πρέπει να υπάρξει άμεση αποδέ-
σμευση από την ευρωζώνη και ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ, ενώ τη θέση
τους θα πάρει ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα παραγωγικής
ανασυγκρότησης και είναι η μόνη εναλλακτική λύση.
*Η κ. Αμανατίδου είναι πρώην βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας
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Η αποδημία των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια

Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη 

της Λίτσας 
Αμανατίδου*

του Αριστείδη
Χ. Φωκά*

Η πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει η
χώρα τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέ-
λεσμα να καταπέσουν και αρκετοί μύθοι
και ιδεολογήματα της Αριστεράς. Ειδι-
κότερα στο ζήτημα της φορολογίας γίνε-
ται «ηλίου φαεινότερον» ότι οι συνεχείς
αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, αλ-
λά και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που
προκαλούν οι αλλαγές αυτές κατ’ εφαρ-
μογή των αυστηρών πολιτικών δημο-

σιονομικών προσαρμογής που επιβάλλονται με τα μνημό-
νια αποτελούν τροχοπέδη για την πραγματοποίηση ιδιωτι-
κών επενδύσεων στη χώρα μας.  Εδώ οφείλουμε να παρατη-
ρήσουμε ότι η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση είναι μόνο
ένας παράγοντας που διαμορφώνει ένα κλίμα βαρύ για την
προοπτική των άμεσων διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα.
Γιατί έρχεται να προστεθεί σε ανασταλτικούς παράγοντες,
όπως ο κίνδυνος κρατικής χρεοκοπίας, το συνεχώς μετα-
βαλλόμενο νομικό πλαίσιο, οι χρονοβόρες γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες, αλλά και το ιδιαίτερα αργοκίνητο σύστημα
δικαιοσύνης. Επιστρέφοντας, όμως, στη φορολογία
είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα έχει, σε σύγκριση
με τις γειτονικές της χώρες, το πιο δυσμενές φορολο-
γικό περιβάλλον για επενδύσεις, εξέλιξη η οποία καθι-
στά τη χώρα μας λιγότερο ελκυστική για επενδυτικές
κινήσεις από ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά κεφά-
λαια. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η φο-
ρολογία των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι 29%,
όταν η Αλβανία τις φορολογεί με συντελεστή 15%, η

Π.Γ.Δ.Μ. και η Βουλγαρία με 10% και η Κύπρος με
12,5%!

Αν στο τοπίο αυτό προσθέσουμε και τις ασφαλιστικές
εργοδοτικές εισφορές θα δούμε ότι στην Ελλάδα οι τελευταί-
ες ανέρχονται στο 24,6% - και να θυμηθούμε ότι η πρώτη
και τελευταία φορά που αυτές μειώθηκαν ήταν το 2013 επί
κυβερνήσεως Σαμαρά -, στην Αλβανία είναι στο 15%, στη
Βουλγαρία στο 18,5%, στην Π.Γ.Δ.Μ. 0% (μηδέν !), ενώ οι
αδελφοί μας Κύπριοι τις έχουν θέσει στο 7,8%.

Στο σημείο αυτό να συνυπολογίσουμε ότι ο ΦΠΑ στην
Ελλάδα είναι στο 23%, ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ. είναι 18%, στην
Κύπρο 19%, στη Βουλγαρία και στην Αλβανία 20%. Καθώς,
λοιπόν, στη χώρα μας η φορολογική επιβάρυνση των επι-
χειρήσεων ξεπερνά το 50%, πώς να μην προκαλείται φυγή
ελληνικών επιχειρήσεων προς τις όμορες χώρες ; Τα παρα-
πάνω εξόχως αποκαλυπτικά στοιχεία για το ύψος των φορο-
λογικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι επιχειρηματικές
επενδύσεις στη χώρα μας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες
επιβαρύνσεις σε άλλες χώρες παρουσιάζονται από το Γρα-
φείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην πρόσφατα δημοσι-
ευθείσα τριμηνιαία έκθεσή του. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, η φορο-
λογική επιβάρυνση της επιχειρηματικής επένδυσης στη χώ-
ρα μας, μετρημένη με βάση συγκεκριμένους δείκτες που
αποτυπώνουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελε-
στές επί των επενδύσεων, παρουσιάζει απότομες και συνε-
χείς διακυμάνσεις που αντανακλούν την πολυπλοκότητα
και την αστάθεια του φορολογικού συστήματος και είναι ση-
μαντικά υψηλότερη από ό,τι σε όλες τις άλλες γειτονικές χώ-

ρες, δηλαδή την Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, την
Τουρκία καθιστώντας δυσχερή τη θέση της χώρας μας ως
προς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. 

Δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι το δυσμενές
κλίμα για την επιχειρηματικότητα που βιώνουμε οδηγεί
σε απώλεια όχι μόνο δυνητικών και προσδοκώμενων
θέσεων εργασίας από επενδύσεις που τελικά δεν υλο-
ποιούνται. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός της
ανεργίας που προκαλείται στην Ελλάδα από τη μετεγκα-
τάσταση επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων στις γειτονικές χώρες εξαιτίας των συνθη-
κών που περιγράφηκαν παραπάνω.

Άρα καθίσταται ζήτημα επιβίωσης για την ελληνική
οικονομία η λήψη γενναίων μέτρων που θα αποκατα-
στήσουν την ανταγωνιστικότητά της ως προς το φορο-
λογικό περιβάλλον. Και στο πεδίο αυτό δεν αρκεί μόνο
η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Χρειάζεται
ακόμα η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση του συστήμα-
τος, όπως επίσης ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσμα-
τικότητα σε συνδυασμό με το αίσθημα της κοινωνικής
δικαιοσύνης στη φορολογική διοίκηση. 

Η παραπάνω εξέλιξη είναι εφικτή μόνο με ένα μείγ-
μα πολιτικής που εμπεριέχει τις κατάλληλες δόσεις
γνώσεων, εμπειρίας, ήθους και αποτελεσματικής αντι-
μετώπισης των ζητημάτων τόσο σε θεωρητικό όσο και
σε πρακτικό επίπεδο.

*Ο κ. Κοκκόρης είναι οικονομολόγος και πρώην 
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

του Παναγιώτη
Κοκκόρη*

Β’ Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα των hot spot
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Οκτώ διεθνείς επενδυτές «παραμένουν»
στο παιχνίδι της πώλησης του Λιμανιού
της Θεσσαλονίκης, με τους τέσσερις του-
λάχιστον να επαναβεβαιώνουν το ενδια-
φέρον τους στην ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ.  Σε
ενημέρωση της προς δημοσιογράφους η
διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. και ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρίας, Δημήτρης Μα-
κρής την περασμένη Πέμπτη τόνισε ότι η
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προ-
σφορών από τους επενδυτές είναι τον Ιού-
λιο του 2016. 

του Βαγγέλη Στολάκη

Επιβεβαίωσε ότι προχωρά η διαδικασία της ιδιω-
τικοποίησης του μεγαλύτερου Λιμανιού της Βόρειας
Ελλάδας και επανέλαβε ότι η διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε.
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων της εταιρίας
και πως δεν μπορεί να σχολιάσει τις αντιδράσεις που
προκύπτουν από τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης.
Σε σχετική ερώτηση της Karfitsa αναφορικά με το αί-
τημα του δήμου Θεσσαλονίκης για εξαίρεση του πρώ-
του προβλήματα από την πώληση και απόδοσή του
στον δήμο ο κ. Μακρής σχολίασε: «η διοίκηση του ορ-
γανισμού έχει στόχο να αξιοποιήσει όλη την περιου-
σία της εταιρίας. Είναι ανοικτό θέμα και πρέπει να συ-
ζητηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και την κυβέρνηση». Υπενθυ-
μίζεται ότι η διοίκηση του Λιμανιού παραμένει «ακέ-
φαλη», αφού ο Γιάννης Παντής παραιτήθηκε από τη
θέση του προέδρου εδώ και μήνες προκειμένου να
αναλάβει το πόστο του Γενικού Γραμματέα στο υπουρ-
γείο Παιδείας. Έκτοτε χρέη προέδρου εκτελεί ο αντι-
πρόεδρος της εταιρίας Κωνσταντίνος Μέλιος. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της Karfitsa δεν αναμένεται να
ανακοινωθεί νέος πρόεδρος μέχρι την πώληση της
ΟΛΘ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εται-
ρίας Δημήτρη Μακρή ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσα-
λονίκης και το 2015 διατηρεί υψηλή κερδοφορία. Τα
κέρδη της εταιρίας προ φόρων άγγιξαν τα 23 εκατομ-
μύρια ευρώ. Παρόλα αυτά το λιμάνι το περσινό έτος
δεν κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία του
2014. «Παρουσιάστηκε μείωση στον κύκλο εργα-
σιών» σημείωσε ο κ. Μακρής σε σχετική συνέντευξη
τύπου που παραχώρησε. Αναλύοντας τα κέρδη της
ΟΛΘ Α.Ε. το σέμπο ενισχύει τα ταμεία της κατά
62.30%, το συμβατικό φορτίο κατά 34,50%, η επιβα-
τική κίνηση (κρουαζιερόπλοια και ακτοπλοΐα) κατά
0,57% και η εκμετάλλευση χώρων κατά 2,63%.

«Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα δεν χά-
σαμε φορτία» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΟΛΘ
Α.Ε.. «Η διακίνηση συμβατικού φορτίου παρουσίασε
το 2015 μείωση, η οποία είναι αποτέλεσμα της μεί-
ωσης στη ζήτηση των χαλυβουργικών προϊόντων, της
αναστολής λειτουργίας μιας μεγάλης χαλυβουργικής

μονάδας στη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην κα-
τακόρυφη πτώση διεθνών τιμών των μεταλλευμάτων»
σημείωσε μεταξύ άλλων η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. και
εκτίμησε ότι η μείωση του 2015 οφείλεται στον οικο-
νομικό κύκλο της αγοράς των μεταλλευμάτων και όχι
ως αποτέλεσμα της διακίνησης φορτίων από άλλα λι-
μάνια. Σημειώνεται επίσης, όπως έγινε γνωστό ότι τα
ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας στις 31.12.2015
ήταν 66.124.088 εκ. ευρώ. Η ΟΛΘ Α.Ε. επίσης πέρσι
κατέβαλε μερίσματα, κυρίως στο ελληνικό δημόσιο
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ύψους 75 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στελέχη της διοίκησης του Λιμανι-
ού το 2015 υλοποιήθηκε ένα σημαντικό αναπτυξιακό
σχέδιο που περιελάμβανε αγορά δύο υπερσύγχρο-
νων ηλεκτροκίνητων γερανών στο κρηπίδωμα 17,
ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης στο κρηπί-
δωμα 17, αποκατάσταση των επιστρώσεων στον
σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και στο συμβατικό λι-
μένα κ.α. Για το 2016 η διοίκηση της ΟΛΘ σχεδιάζει
επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 15 εκ. ευρώ. Μετα-
ξύ άλλων, σχεδιάζεται προμήθεια συστήματος αυτό-
ματου ελέγχου και καταγραφής εμπορευματοκιβω-
τίων, οχημάτων κ.α., προμήθεια δυο γερανών υψη-
λών αποδόσεων στο κρηπίδωμα 21 για την  διακίνη-
ση συμβατικού φορτίου, αδειοδότηση λειτουργίας
υδατοδρομίου στην προβλήτα 1, πρόγραμμα αποκα-
τάστασης των βαθών και των διαύλων πρόσβασης,
άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υποδοχής
των κρουαζιερόπλοιων, δημιουργία της υποδομής
για τη διεθνή ακτοπλοϊκή γραμμή  Θεσσαλονίκης-
Σμύρνης και ανακαίνιση των όψεων του παραδοσια-
κού κτιρίου του Επιβατικού Σταθμού.

#ΑΠΟΨΗ_Karfitsa

Το «ακέφαλο» λιμάνι, η 
πώληση και οι… προσλήψεις!

Προσλήψεις και πρόσφυγες
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. σημεί-

ωσε επίσης ότι το 2016 αναμένεται να πραγματο-
ποιηθούν 78 προσλήψεις υπαλλήλων αορίστου
χρόνου. «Είχαν να γίνουν προσλήψεις από το
2007» είπε ο κ. Μακρής. Αναφορικά με την
κρουαζιέρα η διοίκηση εκτιμά ότι ο αριθμός των
κρουαζιερόπλοιων που θα βρεθούν φέτος το κα-
λοκαίρι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα είναι
ίδιος με τον περσινό. Το πρόβλημα αναμένεται
να προκύψει το καλοκαίρι του 2017, αφού μεγά-
λες εταιρίες αναμένεται να μετακινήσουν τα πλοία
τους από τη Μεσόγειο στην Ασία. Για τους πρό-
σφυγες που βρίσκονται στην περιοχή ο κ. Μα-
κρής ανέφερε ότι αυτοί ανέρχονται στους 350.
Φιλοξενούνται σε έναν περιφραγμένο χώρο στην
αποθήκη 18 του Λιμανιού. «Το Λιμάνι όπως
και κάθε πύλη εισόδου δεν είναι για μακρο-
χρόνια παραμονή μεταναστών. Δεν μπορού-
με να δεχτούμε άλλους. Πιστεύουμε ότι σε
ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να
φύγουν» κατέληξε ο κ. Μακρής.

Τα ΚΕΠ των φτωχών... με
το φτωχό τους το μυαλό

του Αντώνη 
Σαουλίδη*

Διανύουμε αναμφίβολα περίοδο πρωτοφανών κε-
νών ουσίας αλλαγών. Μία περίοδο “πυροτεχνημάτων”
για τις εντυπώσεις και μόνο. Δυστυχώς η ανικανότητα
των κυβερνώντων και σε ζητήματα ακόμη της κοινωνι-
κής πρόνοιας και πολιτικής συνεχίζει να μας εκπλήσσει
δυσάρεστα.  Οι πολύφερνες μεταρρυθμίσεις, οι φρέσκιες
ιδέες, περιορίζονται στην μετονομοσία παλιών και δοκι-
μασμένων, σαφώς πετυχημένων, συνταγών. Μία εξ' αυ-
τών, είναι και τα περιβόητα ΚΕΠ των φτωχών. Δύο λόγια
μόνο για το τι είναι αυτά τα ΚΕΠ των φτωχών άλλως Κέν-
τρα Κοινότητας, προς αποφυγή παραπλάνησης και προς
αποτροπή ψευδεπίγραφων εντυπωσιασμών: Με τις δια-
τάξεις του άρθρου 4 του πρόσφατου νόμου 4368/2016
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/Α΄), προβλέφθηκε η σύσταση
σε κάθε δήμο Κέντρου Κοινότητας, ενώ με την ακόμη πιο
πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΥΑ  Δ23/ΟΙΚ.
14435−1135) καθορίστηκαν οι ελάχιστες προδιαγρα-
φές  λειτουργίας των Κέντρων αυτών. Έτσι σε  κάθε Δήμο
δύναται να λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας, δηλαδή μία
δομή συμπληρωματική  των δημοτικών Κοινωνικών
Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ Α΄ βαθμού που θα
εποπτεύεται από αυτές. 

Μάλλον κάποιοι στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξε-
χνούν πως τέτοιες δομές λειτουργούν ήδη εδώ και δε-
καετίες σε πολλούς Δήμους της χώρας. Ξεχνούν πως
ήδη από το 2006 ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και
από το  2010 ο Καλλικράτης, έχουν προβλέψει αντίστοι-
χες αρμοδιότητες και δράσεις για τους Δήμους. Να τους
θυμίσουμε λοιπόν, πως όσοι Δήμοι είχαν το όραμα και
τους πόρους -ανθρώπινους και οικονομικούς-ανέπτυ-
ξαν εδώ και χρόνια με επιτυχία, τέτοια τοπικά σημεία
αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδε-
ση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπη-
ρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Να τους
υπενθυμίσουμε πως η παροχή τέτοιων υπηρεσιών, είτε
μέσω των Συμβουλευτικών Σταθμών, είτε μέσω των δο-
μών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, είτε μέσω της
δημοτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας, φυσικά και  δεν είναι
κάτι καινούριο. Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία και σί-
γουρα το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάτι τέτοιο
θα το υποδεχόταν θετικά, για ουσιαστικές αλλαγές,  για
οραματικές πρωτοβουλίες  που η κυβέρνηση θα υλοποι-
ούσε για την ενίσχυση των δομών αυτών,  για έναν εθνι-
κό στρατηγικό (και χρηματο-οικονομικό) σχεδιασμό και
συντονισμό τους.

Ποιά λοιπόν η μεγάλη ιδέα που παίρνει σάρκα και
οστά; Ποιά η ουσιαστική μεταρρύθμιση στην αντιμετώ-
πιση φλεγόντων κοινωνικών προβλημάτων που μας
διατυμπανίζει η Κυβέρνηση;  Και πως αυτό μεταφράζεται
σε επιπλέον παροχές προς τους πολίτες, ιδιαίτερα τους
ευάλωτους στην κρίση; Ερωτήματα ρητορικά, σε μία πε-
ρίοδο που επιβάλλονται οι απαντήσεις  για ενεργητικές
δράσεις εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευπα-
θών κυρίως ομάδων του πληθυσμού, για ενίσχυση της
δικτύωσης και της συνεργασίας των υφιστάμενων δημο-
τικών κοινωνικών δομών/υπηρεσιών και για απρόσκο-
πτη ροή χρηματοδότησης των κοινωνικών δράσεων και
προγραμμάτων. Σε μία περίοδο που λύση δεν αποτελεί η
αποσπασματική αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγ-
κών. Ούτε και  μια κάποια  πρόχειρη αντιγραφή. 
*Ο κ. Σαουλίδης είναι Δικηγόρος και Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων Νεάπολης-Συκεών



Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ...
Προτείνουν οι ίδιοι ("διαπραγ-
ματεύονται") συνεχώς και νέα
επώδυνα οικονομικά μέτρα κατά
των Ελλήνων, μόνο και μόνον
για να "περάσουν" την αξιολόγη-
ση. Αλλά, ολοένα γίνεται και πιο
φανερό, ότι το μόνο που τους
νοιάζει, είναι το πως θα περά-
σουν την... παραμονή τους στην
εξουσία (!) δίνοντας ή υπονοών-
τας "φρούδες υποσχέσεις" στο

λαό, ότι μετά και σε... ύστερο χρόνο, θα προσπαθήσουν -λένε-
να "γιατρέψουν" το κακό που οι ίδιοι έφεραν στην κοινωνία!
Μα, ο "ασθενής" μέχρι τότε, μάλλον θα έχει πεθάνει (!) και όπως
λέει ο απλός λαός "είναι πολύ πιο εύκολο να καταστρέψεις κάτι,
από το να το δημιουργήσεις". Έτσι, αγώνες και δημιουργία δε-
καετιών καταστρέφονται καθημερινά με νέους Νόμους και "τρο-
πολογίες" που υπερβαίνουν το Δίκαιο και τη Δημοκρατία, προς
εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων, ανατρέποντας τη ζωή και το
μέλλον εκατομμυρίων Ελλήνων. Είναι φανερό πλέον, ότι η ορ-
γή του Έλληνα έρχεται, γιατί τα μεμονωμένα περιστατικά αγανά-
κτησης πλέον αυξάνονται και γενικεύονται... Ολοένα και περισ-
σότερο, εξελίσσονται μπροστά μας εικόνες ντροπής και εξευτε-
λισμού, με αστυνομικούς κατά πολιτών που διαμαρτύρονται.    

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ... και μάλιστα κατά χιλιάδες
φεύγουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Βουλγα-
ρία, στα Σκόπια και στη Ρουμανία, εξ αιτίας της συνεχώς επιδει-
νούμενης εχθρικής στάσης της ελληνικής διακυβέρνησης ενάν-
τια στην "ελεύθερη" επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία του ΓΕΜΗ στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς κατέβα-
σαν ρολά 10.000 ακόμη επιχειρήσεις και είναι πολλές ακόμη
χιλιάδες που έκλεισαν αλλά δεν το δήλωσαν στην Εφορία λόγω
ληξιπρόθεσμων χρεών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλι-

στικά Ταμεία! Έτσι, η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ ότι θα κλείσουν φέ-
τος λόγω των νέων οικονομικών μέτρων 60.000 ακόμη ελληνι-
κές επιχειρήσεις, μάλλον φαντάζει πολύ ήπια προσαρμογή στην
πραγματικότητα . Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα πραγμα-
τικά "λουκέτα" δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τις 100.000 επι-
χειρήσεις πράγμα που σημαίνει μαρασμός και καταστροφή σε
χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, αύξηση της ανεργίας και δρό-
μος χωρίς επιστροφή για τέσσερα ακόμη επώδυνα χρόνια στην
Ελλάδα για περισσότερους από 4.000.000 Έλληνες!

ΕΧΟΥΝ ΑΓΡΙΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ όσοι απορούν γιατί οι "θεσμοί"
επιμένουν να επιβληθούν κι άλλοι φόροι σε μια Ελλάδα που ζει
έναν πραγματικό εφιάλτη εδώ και 6,5 χρόνια... Κυβέρνηση και
δανειστές έχουν μπροστά τους τα εξής στοιχεία της ελληνικής
πραγματικότητας: Πρώτον, από τα 6.371.901 σπίτια μας, δά-
νεια χρωστάνε μόνον τα 800.948 σπίτια, δηλαδή το 12,6% τη
στιγμή που στις πλούσιες υποτίθεται χώρες της Ευρώπης χρεω-
μένα είναι το 90% των σπιτιών τους. Δεύτερον, σε μας ξεχρέωτα
είναι στην πλειοψηφία τους και τα οικόπεδα και τα χωράφια μας,
τα περισσότερα των οποίων είναι εκπληκτικής ομορφιάς και με-
γάλης παραγωγικής απόδοσης, η κανονική αξία των οποίων ξε-
περνά και αξίζει περισσότερο από ολόκληρη της Γαλλίας ή της
Γερμανίας! Καταλάβατε τώρα γιατί οι ξένοι τοκογλύφοι επιμέ-
νουν τόσο στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων;.. Καταλάβατε
γιατί "κλείνουν τα μάτια" κυβέρνηση και αντιπολίτευση μαζί στα
νέα βάναυσα μέτρα φόρων και ασφαλιστικού; Έτσι, εξηγείται και
το γεγονός "άξιον απορίας" ότι παρά την άγρια υπερφορολόγη-
ση όλων επί έξι χρόνια, συνεχίζουν και είναι "γεμάτες" οι καφε-
τερίες (!) και κάθε καλοκαίρι όλοι οι δρόμοι για τις παραλίες εί-
ναι ασφυκτικά γεμάτοι με ..."ανέμελους" εκδρομείς που δεν νοι-
άζονται αν διπλοπληρώνουν τη βενζίνη λόγω φόρων...   

ΟΣΟπερισσότερο σκληραίνουν τη στάση τους οι ξένοι κατακτητές
μας, όσα περισσότερα μέτρα ζητούν, τόσο πιο ΓΡΗΓΟΡΑ θα ΞΕ-
ΣΗΚΩΘΕΙ ο κόσμος και τόσο πιο γρήγορα θα διώξουμε από τη
χώρα, τους τοκογλύφους δανειστές που εδώ και έξι χρόνια, σαν

τους… δράκουλες, μας πίνουν το αίμα επειδή οι άχρηστοι ή κλέ-
φτες πολιτικοί μας δανείστηκαν, με απίστευτα υψηλά επιτόκια,
κάποια χρήματα, που ποτέ κανείς δεν έμαθε ΠΟΣΑ ήταν και
ΠΟΥ πήγαν…

ΑΣΦΑΛΩΣ όμως δεν τα φάγαμε εμείς οι πολίτες. Απόδειξη ότι
από τα 6.371.901 σπίτια μας, δάνεια χρωστάνε μόνο οι
800.948 δηλαδή το 12,6% τη στιγμή που στις πλούσιες υποτί-
θεται χώρες χρεωμένα είναι το 90 ή το 95% των σπιτιών και
όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης και της Αμερικής γεννιούνται και
πεθαίνουν καταχρεωμένοι στις τράπεζες.

ΣΕ μας, ΞΕΧΡΕΩΤΑ είναι και τα χωράφια μας που όλα είναι
πλουτοπαραγωγικά λόγω του ευλογημένου μας κλίματος, ασχέ-
τως αν δεν έχουμε μυαλό να τα καλλιεργούμε και προτιμάμε να
πηγαίνουμε «βόλτα» με τα χιλιάδες των τρακτέρ – που και αυτά
όλα είναι ξεχρέωτα - για ….γκόμενες.

ΟΠΩΣ ξεχρέωτα είναι και όλα τα οικόπεδα μας στην συντριπτική
τους πλειοψηφία πάνω σε εκπληκτικής ομορφιάς παραλίες, η
κανονική αξία των οποίων, αξίζει περισσότερο από ολόκληρη
την Γαλλία ή την Γερμανία!..

ΕΜΕΙΣ ειλικρινά ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕκαι ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ τις τελευ-
ταίες πορείες , απεργίες και διαδηλώσεις γιατί επιτέλους βλέ-
πουμε ότι ο κόσμος ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΞΥΠΝΑΕΙ, άλλωστε εμείς εί-
μαστε οι πρώτοι που αγκαλιάσαμε τους «αγανακτισμένους» πολί-
τες που κατέκλυζαν το Σύνταγμα και εμείς είμαστε που φωνάζου-
με πάλι επί χρόνια «ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕ, ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ».

ΓΙΑΤΙ πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι μόνο η μεγάλη αντίδραση, ο
μεγάλος ξεσηκωμός του λαού, μπορεί να υποχρεώσει τους ξέ-
νους τοκογλύφους ή να προσγειωθούν στην πραγματικότητα και
να βρεθούν ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ή
να… ΤΣΑΚΙΣΤΟΥΝκαι να φύγουν για να γλιτώσουμε.

ΟΣΟΙ λοιπόν από τους ξένους νομίζουν ότι θα μας κάνουν Βουλ-
γαρία, έχουν άγρια μεσάνυχτα.

Karfitsa_Βusiness Βορείων

22 | 9 Aπριλίου 2016

BB
Βusiness Βορείων

n
#Εργαστήρι συμβουλευτικής πρόκειται
να πραγματοποιήσει ο ΟΑΕΔ στις 21

Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους
του ΟΑΕΔ της περιοχής τους, που είναι
εγγεγραμμένοι. Τα Εργαστήρια
Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων,
παρέχουν στους συμμετέχοντες
ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση
σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
που υλοποιούνται από τον Οργανισμό
(Συμβουλευτική  Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των
Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας,
Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών). Επισημαίνεται ότι μετά τη
διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι
ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη
δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα
προγράμματα συμβουλευτικής. Από τον
ΟΑΕΔ διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθυνθούν στο διαδικτυακό τόπο
www.oaed.gr.

n
Zητείται διευθυντής…Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση
της θέσης του διευθυντή/διευθύντριας απευθύνει τo Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε ανακοίνωση του. Οπως
αναφέρεται «Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους έως τις 27 Απριλίου 2016 (και ώρα 16:00), είτε
στην έδρα του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη (Ολύμπιον, πλ.
Αριστοτέλους 10), είτε στο γραφείο του Φεστιβάλ στην Αθήνα
(Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7), αλλά και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@filmfestival.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.filmfestival.gr και στα τηλ. 2310378400 και
2108706000».

n
To Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενέκρινε την
πρόσληψη 38  εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό
διάστημα δύο μηνών. Πρόκειται για τρεις ΠΕ Νηπιαγωγοί, έξι ΠΕ
Παιδαγωγοί (Δημοτικής Εκπαίδευσης), τέσσερις ΠΕ Γυμναστές, έξι ΠΕ
Εικαστικοί, έξι ΠΕ Μουσικολόγοι, έξι ΠΕ Θεατρολόγοι, έναν ΠΕ Ψυχολόγο,
έξι με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή ΠΕ Νηπιαγωγοί, δύο ΠΕ Παιδαγωγοί,
δύο ΠΕ Γυμναστές. Η εν λόγω πρόσληψη είναι εποχιακή και κρίνεται απαραίτητη
καθόσον το Πρόγραμμα αρχίζει αμέσως μετά το πέρας της Σχολικής περιόδου μέχρι την
έναρξη περίπου της νέας Σχολικής περιόδου. 

n
Περισσότερες από 19.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μέσω των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός

Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν σε
δύο φάσεις, ως εξής: Α’Φάση – Μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσουν αιτήσεις που θα
αφορούν 6.918 ανέργους, οι οποίοι θα προσληφθούν σε 17 δήμους της χώρας. Στόχος του
υπουργείου είναι να ξεκινήσουν οι ωφελούμενοι να εργάζονται στις θέσεις που θα
επιλεχθούν έως τα μέσα Ιουνίου. Το κόστος της πρώτης φάσης εκτιμάται στα 45 εκατ. ευρώ.
Β’Φάση – Το επόμενο δίμηνο θα δρομολογηθούν θέσεις εργασίας για ακόμα 12.656
ανέργους, σε 34 δήμους της χώρας. Η δεύτερη φάση κοστολογείται στα 87 εκατ. ευρώ.
Συνολικά θα γίνουν 19.518 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, με συνολικό
κόστος 132 εκατ. ευρώ. Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας τόνισε πως, από όλα τα
προγράμματα που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του 2016, θα προκύψουν 172.000
θέσεις εργασίας. Πρόσθεσε ακόμα, ότι για το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν σε
δυο φάσεις προσλήψεις σε hot spots, με τις 2.500 να προκηρύσσονται άμεσα και τις άλλες
2.500 να προκηρύσσονται μετά από οκτώ μήνες.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Προκειμένου να απο-
φευχθούν κρούσματα κερδοσκο-

πίας σε βάρος των προσφύγων, ένα μήνα
μετά την απόφαση του υπουργού Οικονομίας

Γιώργου Σταθάκη για τη διατίμηση σε εννιά είδη
προϊόντων που πωλούνται σε πρόσφυγες από σημεία
− επιχειρήσεις που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού

άξονα Αθήνα −Θεσσαλονίκη − Εύζωνοι και έχουν απευ-
θείας πρόσβαση στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο ή σε παρά-

πλευρες − παράλληλες οδούς, καθώς και στο επαρχιακό οδι-
κό δίκτυο που συνδέει τους Ευζώνους με την Ειδομένη, νεότε-
ρη απόφαση επεκτείνει η διατίμηση και σε χώρους συγκέντρω-
σης και φιλοξενίας προσφύγων. Τα είδη που μπήκαν σε διατί-
μηση καθώς και οι ανώτατες τιμές πώλησης αυτών είναι: εμ-
φιαλωμένο νερό 500 ml 0,50 ευρώ, 750 ml 0,60 ευρώ και
1,5 lt 1 ευρώ, τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί 1,25 ευρώ,
τοστ ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα 1,45 ευρώ, τσάι
ρόφημα ζεστό 1 ευρώ και κρύο 1,20 ευρώ, γάλα φρέσκο

ή μακράς διάρκειας 1 lt 1,50 ευρώ και χυμοί φρού-
των 250 ml 1 ευρώ. Επίσης προβλέπεται πως οι

παραβάτες θα τιμωρούνται με διοικητικό
πρόστιμο 500 ευρώ για υπέρβαση ανά

είδος και 500 ευρώ για έλλειψη
ανά είδος.



n
Έως 27/4/2016 θα διαρκέσει η διαδικασία (που ήδη «τρέχει») ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για

τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως τονίζεται από το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, οι αιτήσεις χρηματοδότησης
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα)
www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Ο τρόπος αξιολόγησης
που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη, απλή και ανοικτή σε
όλους τους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και
δικαιολογητικών. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα
ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού
φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά. Επικοινωνία - Πληροφορίες –
Ερωτήσεις: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με
ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00/ Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36
300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση/ Ιστοσελίδες:
www.antagonistikotita.gr - www.espa.gr

n
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την
υλοποίηση των ακόλουθων πράξεων: 1) «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» 2)«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 -24  ετών στον τομέα του
εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της
παραγωγής». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που
απευθύνεται: (α) σε 500 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα της
εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, και (β) σε 900 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών
στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει
συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120  ώρες θεωρητική κατάρτιση και
260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις. Η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε και γίνεται μέσω του ακόλουθου
συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr.

Βusiness Βορείων_Karfitsa
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Toυ Σάββα Αυγητίδη
www.e-photopress.blogspot.com



##Βούιξε ο τόπος για νέο έρωτα στη Βουλή! “Σιγά
τα ωά”, η πρώτη ή η τελευταία φορά είναι που

βουλευτής αγαπά βουλευτή, έστω διαφορετικού
κόμματος; Το κοινοβούλιο είναι μια μικρογραφία της
κοινωνίας, με σέξι, άσχημους, πονηρούς, έξυπνους,
ωραίους, υστερόβουλους, παράνομους και νόμιμους
έρωτες… Κανονικά δηλαδή, όπως ακριβώς στη ζωή

#Με μια φωτογραφία και όρους… τηλεοπτικούς
ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό

στο facebook την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος
στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης το 2019 ο
Σπύρος Βούγιας. Ο πρ. υπουργός του ΠΑΣΟΚ
επιθυμεί να επιστρέψει στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης εδώ και καιρό. Οι
συζητήσεις με τον Γιάννη Μπουτάρη για συμμετοχή
του στο ψηφοδέλτιο της «Πρωτοβουλίας» το 2014 δεν
απέδωσαν καρπούς. Το αντίθετο μάλιστα, αφού μια
δήλωση του κυρ Γιάννη για τον Βούγια ήταν αρκετή
για να κόψουν οι δυο άνδρες και την καλημέρα. Την
περασμένη Κυριακή λοιπόν, ο κ. Βούγιας και αφού
συμμετείχε στον μαραθώνιο που διοργανώθηκε στην
πόλη, έχοντας στο πλευρό του την Πόπη
Τσαπανίδου, έγραψε: «Στην αφετηρία, σήμερα, με
χιλιάδες κόσμο, ευχάριστο καιρό και καλή διάθεση.
Έτρεξα άνετα τα 5 χιλιόμετρα σε κάτι λιγότερο από 40
λεπτά (ατομικό ρεκόρ). Του χρόνου λέω να τρέξω τα
10 χιλιόμετρα και το '18 τον ημιμαραθώνιο, ώστε να
είμαι έτοιμος το '19 για τις δημοτικές εκλογές». Ε, ας
το κάνει αν μπορεί και ο Γιάννης Μπουτάρης…
ψιθύρισαν οπαδοί και φίλοι του! ΥΓ: Πληροφορίες
της Karfitsa.gr αναφέρουν ότι ο κ. Βούγιας έχει ήδη
πραγματοποιήσει συναντήσεις με πρώην
«συντρόφους» του ζητώντας την στήριξή τους! Βέβαια
ο ίδιος δεν ξεκαθαρίζει εάν θα ηγείται του
ψηφοδελτίου ή θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό!

#Η νεαρά κα αντιδήμαρχος συνδέεται με
γοητευτικό κύριο κάποιας ηλικίας, μας ψιθύρισαν

καλοθελητές και ζηλιάρηδες του ευτυχισμένου
ζεύγους. Το ζήτημα, κύριοι και κυρίες, δεν είναι η
σχέση αλλά τα πτυχία της αντιδημάρχου που ακόμη
απασχολούν τη δικαιοσύνη για την αυθεντικότητα
τους…

SΜS: Το κοινό που έχουν Ρούλα Κο-
ρομηλά, Γιώργος Παπαδάκης, Βίκυ
Χατζηβασιλείου, Αγγελική Νικο-
λούδη, Αντώνης Κανάκης, Τέρενς
Κουικ και πολλοί άλλοι τηλεοπτικοί
σταρ είναι ότι ανήκουν όλοι στο ζώ-
διο του υδροχόου! Τυχαίο; Δεν νο-
μίζω…

#Το μεγαλύτερο festival αγωνιστικού
χορού και σεμιναρίων χορού στα

Βαλκάνια, το Thessaloniki Dance Festival
φιλοξενείται αυτές τις ημέρες (9-10
Απριλίου 2016) στο Συνεδριακό Κέντρο
«Ι. Βελλίδης» και στα περίπτερα 8 & 12
του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν 1.500
αθλητές από 33 χώρες (Ελλάδα, Ρωσία,
Ιταλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Βουλγαρία,
Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Ουκρανία, Ισπανία,
Σερβία, Βοσνία, Λιθουανία, Κύπρος
κα).Κατά τη διάρκεια του θα
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα έξι
διαγωνισμοί χορού στα είδη: Latin, Hip
Hop, Salsa, Tango Argentino, Oriental &
Σύγχρονο –Jazz. Δεν έχει γίνει γνωστό αν
το αχτύπητο δίδυμο της ΔΕΘ-HELEXPO
Τζήκας-Ποζδρικίδης θα πάρουν μέρος στο
event…

Karfitsa_#SOCIAL_GOSSIP

#Με καφέδες ξεκίνησε με καφέδες θα κάνει…επανεκκίνηση! Ο λόγος για την Ρούλα Κορομηλάκαι το… bravo της. Οι αφίσες έχουν κατακλύσειΘεσσαλονίκη και Αθήνα ενώ στο προσωπικό τηςλογαριασμό στο fb έχουν ανέβει οι πρώτες φωτο-γραφίες με τις προετοιμασίες και τη συνηθισμένηγι αυτή σκληρή δουλειά για το νέο της σόου τοοποίο όπως όλα δείχνουν θα γράψει ιστορία παράτις αντίξοες συνθήκες (κρίση, προβλήματα στακανάλια κλπ) Όπως μαθαίνουμε, δεν ήθελε ναδιαφημίζει υαλουρονικά, κολλαγόνα και κρέμεςτου καναλιού Ε και προτίμησε τη γνωστή εταιρείακαφέ για… γούρι. Καλή επιτυχία αν και είναι δε-δομένη για τη συγκεκριμένη σούπερ τηλεπερσό-να. Άλλωστε τα κανάλια τα κάνουν μεγάλα, με τηδουλειά τους «μεγάλοι» και εργατικοί άνθρωποι…Nα θυμίσουμε ότι «Πριν, περίπου, δύο μήνες η εί-δηση ότι η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει επιτέλουςστην τηλεόραση, ξάφνιασε, αλλά και χαροποίησετους θαυμαστές της παρουσιάστριας, η οποία πα-ραμένει δημοφιλής και πρώτο όνομα παρά τη μα-κρόχρονη πορεία της. Από εκείνες τις πρώτες αρά-δες μέχρι και σήμερα έχει χυθεί αρκετό μελάνισχετικά με την «επιστροφή της βασίλισσας της ελ-ληνικής τηλεόρασης», όπως αναγράφεται στο δελ-τίο τύπου του καναλιού Epsilon «Η Ρούλα Κορο-μηλά από το Σάββατο 16 Απριλίου και κάθε Σάβ-βατο στις 20:45 θα παρουσιάζει στο Epsilon το πιοφαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που έγινε πο-τέ. Bravo Ρούλα! γεμάτο λαμπερούς καλεσμένους,εκπλήξεις, συγκίνηση, παιχνίδια, νέα πρόσωπαπου η μοναδική Ρούλα θα συστήσει στο τηλεοπτι-κό κοινό… Καλή επιτυχία!

Όπως μαθαίνουμε,
δεν ήθελε να διαφημί-
ζει υαλουρονικά, κολ-

λαγόνα και κρέμες
του καναλιού «Ε» και

προτίμησε  για χο-
ρηγό της εκπομπής
της  εταιρεία καφέ

για… γούρι!

Έρχεται στη Θεσσαλο-
νίκη η πολυσυζητημένη παρά-

σταση "Γκάμπυ" της σκηνοθέτιδας
Κίρκης Κάραλη μαζί με τη… μαμά της

Σεμίνα Διγενή «κι άλλα κακοποιά στοι-
χεία», όπως έγραψε σε σχετική ανάρτηση

στο fb και στην παλιά της φίλη Μελίνα Καρα-
παναγιωτίδου, σύμβουλο έκδοσης της εφη-

μερίδας μας.  Στην παράσταση της ταλαν-
τούχας Κίρκης η κεντρική ηρωίδα «χωρί-

ζεται» σε… τρεις! Όπως καταλάβαμε
σύντομα το έργο θα ανέβει και

στη Θεσσαλονίκη… ευτυ-
χώς!
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2ο “Panorama Charity Fun Run”
«Τρέχουμε στη φύση για καλό σκοπό»! Με αυτό τοσύνθημα δήμος και δημότες βάζουν και φέτος αθλητικάπαπούτσια, σορτσάκια και φανέλες και παίρνουν μέροςτην Κυριακή  10 Απριλίου 2016 στο 2ο «PanoramaCharity Fun Run». Πρόκειται για το μεγάλο φιλανθρωπι-κό αθλητικό ραντεβού του Πανοράματος που διοργανώ-νεται από κοινού  από το δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, τονΑθλητικό Σύλλογο Πανοράματος «Λέοντες» και τηνΈνωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης.Τα έσοδα από τις συνδρομές συμμετοχής (10 ευρώ γιαενήλικες, 5 ευρώ για μαθητές) θα διατεθούν για την υπο-στήριξη των αθλητών της κολύμβησης ατόμων με ανα-πηρία εν όψει Παραολυμπιακών Αγώνων 2016 στο Ρίοτης Βραζιλίας αλλά και για τη στήριξη της "ΛΑΜΨΗΣ",Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθέ-νειες Β. Ελλάδας. «Τρέχουμε για τον αθλητισμό αλλάταυτόχρονα στέλνουμε ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αλ-ληλεγγύης ενισχύοντας τους πρωταθλητές κολύμβησηςατόμων με αναπηρία, που το έχουν ανάγκη. Καλούμε τονκόσμο να συμμετάσχει, γιατί είναι μια σημαντική πρωτο-βουλία που συνδυάζει τον αθλητισμό για τους αθλητές,αλλά και για όλη την οικογένεια, με την φιλανθρωπία»,τονίζει σε μήνυμα του ο δήμαρχος Πυλαίας-ΧορτιάτηΙγνάτιος Καϊτεζίδης. Η πρώτη διαδρομή είναι ένας αγώ-νας δρόμου μήκους 10 χιλιομέτρων, η δεύτερη μήκους5,5 χιλιομέτρων και η τρίτη 2 χιλιομέτρων, όπου εκτόςτων άλλων αναμένεται όπως και πέρσι να λάβουν μέροςάτομα της τρίτης ηλικίας γονείς με καροτσάκια, αλλά καιμικρά παιδιά. Περισσότερα στο segasthes@gmail.comκαι στο 2310 – 211799   

Στα μέρη μας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η γνωστή δι-

κηγόρος Μαρί Εγγισεγιάν, η οποία είναι επτά μηνών

έγκυος και μαζί με τον σύζυγό της Ευάγγελο Γκέκα πε-

ριμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου

τους παιδιού. Η 33χρονη δικηγόρος, η οποία έγινε

γνωστή μέσα από τις εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλ-

λόπουλου και τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, μοιράζει

το χρόνο της ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κα-

θώς στην Αθήνα διατηρεί το δικό της δικηγορικό γρα-

φείο στο κέντρο της Γλυφάδας και στη Θεσσαλονίκη

συνεργάζεται με μεγάλο δικηγορικό γραφείο για να

εξυπηρετεί τους πελάτες της στη Βόρεια Ελλάδα. Ο σύ-

ζυγός της είναι καθηγητής αποσπασμένος σε υπηρεσία

του Υπουργείου Παιδείας στη Θεσσαλονίκη τα τελευ-

ταία τρία χρόνια κι έτσι το ζευγάρι πήρε την απόφαση

τους δύο τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της Μαρί

να τους περάσουν μαζί στη Θεσσαλονίκη, καθώς πλέον

απαγορεύονται τα ταξίδια για την Μαρί. Οι γονείς τους

από τώρα προετοιμάζονται για τη γέννηση της εγγονής

τους και πηγαινοέρχονται Αθήνα-Θεσσαλονίκη σχε-

δόν κάθε Σαββατοκύριακο για να είναι μαζί με τα παι-

διά τους.
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Από την 
Kλεοπάτρα
Σταματάκη

Ματιές στην πόλη…

Τις εντυπωσιακές δημιουργίες τους για την Άνοιξη του 2016  παρου-

σίασαν γνωστοί οίκοι και καταστήματα μόδας στο επιτυχημένο

“Spring Fashion  Show” που διοργάνωσε η διαφημιστική “Unique”

και η  “Unique Team”  στο “Ρεμπέτικο Σεργιάνι” με χορηγούς επικοι-

νωνίας τις εφημερίδες ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ και Κarfitsa, το περιοδικό

TIMES, το Euro Channel και το North Radio 98.0 FM. Ηταν μια ξε-

χωριστή βραδιά, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με τη

συμμετοχή πολλών επαγγελματιών της πόλης μας. Τα μοντέλα πα-

ρουσίασαν βραδινά σύνολα Charly ,casual και

αξεσουάρ Κοnstantinos Xrtreme, μαγιό Silk

Dream και υποδήματα Gala,τις κομμώσεις επιμε-

λήθηκε  το Cheveaux D ante  και  το make up το

Beauty Queen της Εφης Ακριτίδου. Την επιμέ-

λεια της οργάνωσης ανέλαβε ο Νίκος Βορεινός,

την παρουσίαση η Αλεξάνδρα Τομπουλίδου και

τις δημόσιες σχέσεις η Δήμητρα Σοφοκλέους,

ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματο-

ποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση

του Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης

“Η Μέλισσα”. Μέσω των μοντέλων που εμφανί-

στηκαν μπροστά στο κοινό, παρουσιάστηκε η

νέα τάση της μόδας σε γυναικεία και ανδρική έν-

δυση, υπόδηση  και μακιγιάζ. Οι οικοδεσπότες,

Θεόδωρος  και  Δημήτρης Ποιμενίδης την κα-

τάλληλη στιγμή  έδωσαν  το σύνθημα  για την

πρώτη βόλτα στην πασαρέλα από τα  μοντέλα της

επίδειξης που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους

και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό ! Ακολούθησε

Live με το επιτυχημένο καλλιτεχνικό πρόγραμ-

μα  που έχει το “Ρεμπέτικο Σεργιάνι”. 

“Spring Fashion

Show 2016”
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Ο συμπαρουσιαστής Μπάμπης Μπατσάρας, του Euro Channel, 
με τον πρόεδρο της Kyana, Γιάννη Βασιλειάδη...

Η παρουσιάστρια της επίδειξης
Αλεξάνδρα Τομπουλίδου.... Η marketing director της

«Unique Team», Δήμητρα 
Σοφοκλέους, με τον πρόξενο
του Λουξεμβούργου, Γιάννη 

Βεργιδη...

Ο διευθυντής της «Unique», Νίκος Βορεινός,

με τα μοντέλα Νόρα, Ηρα και Ιννα κατά την
προετοιμασία....
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Aφιέρωμα στον ποιητή 

του Αιγαίου…
Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Μαθητικού
Συνεδρίου με θέμα «Οδυσσέας Ελύτης. Ο ποιητής του Αιγαί-
ου», που διοργάνωσε το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπο-
λης σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσ-
σαλονίκης, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και  ήταν αφιερωμένο στην ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ. κ. Βαρθολομαίο, με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρό-
νων της Πατριαρχίας Του. Τη φετινή μόνο χρονιά, λόγω των
ειδικών συνθηκών, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε  όχι στην
Κωνσταντινούπολη, όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στη
Θεσσαλονίκη, στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, από τις 30
Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2016. Η κήρυξη των εργασιών
του συνεδρίου έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 30 Μαρτίου,
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, με βιντεο-
σκοπημένο μήνυμα. Χαιρετισμούς στην έναρξη απηύθυναν η
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, Αικατερίνη Μαν-
τουλίδου, ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Εκπαιδευτη-
ρίων Χαράλαμπος Κυραϊλίδης, ο εκπρόσωπος  του Ζωγραφεί-
ου Λυκείου, Παντελής Βίγκας  και ο Μητροπολίτης Προύσης
Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας
Χάλκης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.
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Γιάννης Δεμερτζόγλου,διευθυντής  Ζωγραφείου Λυκείου, ΑικατερίνηΜαντουλίδου, Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, Ασπα Χασιώτη

Μαθητές του του Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινούπολης

Εμπόριο ελαστικών • ζαντών   
Αμορτισέρ • Φρένα 

Επισκευές ελαστικών 
Ευθυγραμμίσεις 

24Η TRUCK TIRE SERVICE
ΤΗΛ. 2310-785353

ΡΟΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK
ΡΟΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
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AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

Αν βάζαμε στο πλάι δύο ίδια σε ονομασία αυτοκίνητα, το
Fiat 500, το γνωστό μας 500άρακι που «πρωταγωνίστησε»
στις περισσότερες ιταλικές ταινίες, και το σημερινό 500άρα-
κι θα βλέπαμε ότι δεν έχουν τίποτα κοινό αυτά τα αυτοκίνητα.
Οι Ιταλοί έχουν ένα καλό. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
Σέβονται όλα τα ιταλικά προϊόντα. Και ένα από αυτά –από τα
πολύ καλά της Ιταλίας– είναι η αυτοκινητοβιομηχανία της
Fiat. 

Όταν πριν από μερικές δεκαετίες κυκλοφόρησε, το απο-
καλούσαμε απλά «500αράκι». Σήμερα το λέμε πάλι 500αρά-
κι, αν και «φοράει» κινητήρα 900 cc.

Το δημοφιλές 500άρακι έχει διαχρονική γοητεία. Όταν
βρίσκεται δίπλα σας, δεν περνάει απαρατήρητο. Ειδικά τώ-
ρα, που έχει και τον χαρακτηριστικό θόρυβο από τον προηγ-
μένο δικύλινδρο 0.9 TwinAir βενζινοκινητήρα, Euro 6.

Το Fiat 500 είναι ένα μικρό αυτοκίνητο που προορίζεται
για μετακινήσεις, κυρίως, στην πόλη. Μπορείς να κάνεις με-
γάλο ταξίδι, αλλά θα είναι κάπως κουραστικό.

Πριν ξεκινήσουμε όμως την παρουσίαση, να εξηγήσου-
με γιατί είναι ακριβό. Το Fiat 0.9 TwinΑir στην έκδοση
Lounge, με το ευνοϊκό μέτρο της απόσυρσης, κοστίζει
15.700 ευρώ. Αν το θέλουμε με δερμάτινα καθίσματα όπως
αυτό της δοκιμής μας, τότε πρέπει να προσθέσουμε και άλλα
890. Η τιμή θα φτάσει τα 16.590 ευρώ.

Δεν λέω. Είναι όμορφο και γουστόζικο, αλλά για τα σημε-
ρινά δεδομένα τα 16.590 ευρώ δεν είναι και λίγα. Σίγουρα
έχει πολλά αξεσουάρ και πολλά εξτρά και χρήσιμα γκατζετά-
κια.
Στον δρόμο

Έχουμε οδηγήσει τα τελευταία χρόνια αρκετές εκδόσεις

από το μικρό Fiat. Το νέο Fiat με τον δικύλινδρο TwinAir κι-
νητήρα βενζίνης (875 κ. εκ.) αποδίδει 105 ίππους. Η αλή-
θεια είναι ότι μας άρεσε στον δρόμο. Η κύλισή του είναι υπο-
δειγματική. 

Αυτό που δεν μας άρεσε είναι ο αρχικός δισταγμός που
έχει στο ξεκίνημα. Συνήθεια όμως είναι και κάθε οδηγός
βρίσκει τη χρυσή τομή.

Στο ρελαντί έχει τραχύ ήχο. Και για τους φίλους της μου-
σικής αυτό είναι πρόβλημα. Το αυτοκίνητο που δοκιμάσαμε
«κρύβει» νέες τεχνολογίες με την υπερτροφοδότηση από
υπερσυμπιεστή υψηλής απόδοσης. Οι μηχανικοί ενσωμά-
τωσαν την πολλαπλή εισαγωγή στην κυλινδροκεφαλή και το

πρωτότυπο σύστημα έλεγχου των βαλβίδων εισαγωγής
MultiAir 2. Είπαμε, δεν πιάνεται. Έχει καλό γκάζι. Μας άρε-
σε στην εθνική οδό και μας εντυπωσίασε στην πόλη. Και αυ-
τό γιατί ο κινητήρας είναι ελαστικός στις χαμηλές και μεσαίες
στροφές. Η ροπή του από τις 2.000 στροφές και πάνω είναι
αρκετά καλή (145 Nm). 

Πόσο καίει; Εξαρτάται από το πόσο βαρύ πόδι έχει ο κά-
θε οδηγός και με ποιο στιλ οδηγεί. Σύμφωνα με τις επίσημες
εργοστασιακές μετρήσεις στην πίστα, οι Ιταλοί δίνουν 4,2 λί-
τρα στα 100 χλμ. Φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν πλησιά-
σαμε τις εργοστασιακές μετρήσεις. Σύμφωνα με τις ηλεκτρο-
νικές ενδείξεις που είχαμε στο αυτοκίνητο της δοκιμής, δεν
πέσαμε ποτέ κάτω από 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Βέβαια,
για να πούμε την αλήθεια, στις εκκινήσεις βυθίζαμε το πεν-
τάλ του γκαζιού στο πάτωμα. 

Δεν ξεκινήσαμε ποτέ με διαθέσεις οικονομικής οδήγη-
σης και σχεδόν πάντα ήμασταν στο αυτοκίνητο τρεις ενήλι-
κοι και όχι αδύνατοι. Αν πατούσαμε πιο γλυκά το γκάζι και
κάναμε και σωστή χρήση του Start/Stop, ενδεχομένως να
πέφταμε και κάτω από τα 6.5/100 χλμ.

Το Fiat 500 έχει έναν πολύ καλό σε αίσθηση λεβιέ ταχυ-
τήτων 6 σχέσεων. Οι ταχύτητες «κουμπώνουν» υποδειγματι-
κά. Οι εκπομπές ρύπων (CO2) είναι στα 99 γρ./χλμ.

Άψογο στο εσωτερικό. Δείκτες, όργανα, ταμπλό. Σε
όμορφη θέση και το σύστημα πολυμέσων Uconnect. Τα κα-
θίσματα μπροστά και πίσω από καλό υλικό. Όλα δερμάτινα.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν αρκετό χώρο. Οι πίσω
επιβάτες όχι και τόσο.

Μικρό το αυτοκίνητο, μικρό και το πορτμπαγκάζ. Ο χώ-
ρος αποσκευών είναι 185 λίτρα.
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Καλό για την πόλη, αλλά ακριβό 

Μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε κρίση, αλλά όταν
δεν μεμψιμοιρούμε και βλέπουμε μπροστά, μπορούμε
να κάνουμε θαύματα. Στη δύσκολη αυτή περίοδο για
τη χώρα, ενώ όλοι κάνουν βήματα πίσω και καλλιερ-
γούν τη μοιρολατρία, μια ελληνική επιχείρηση, ο Όμι-
λος Συγγελίδη, κάνει βήματα μπροστά και κερδίζει
διακρίσεις. Η ελληνική επιχείρηση με τη σωστή στρα-
τηγική απέδειξε –κόντρα στο αλαλούμ που επικρατεί–
ότι μπορεί να κερδίζει. Η αναγνώριση αυτή ήρθε από
τον ίδιο τον πρόεδρο του Ομίλου PSA (Peugeot & Cit-
roën), κ. Carlos Tavares, o οποίος σε ειδική εκδήλωση
που έγινε στο Παρίσι στις 13 Μαρτίου 2016, και σε μία
κατάμεστη αίθουσα, παρέδωσε στους κ.κ. Γιάννη Συγ-
γελίδη και Πολυχρόνη Συγγελίδη το βραβείο «Best Im-
porter President Award 2015», εξαίροντας τις επιδό-
σεις της εισαγωγικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Βραβείο καλύτερου εισαγωγέα Peugeot παγκοσμίως για τον Όμιλο Συγγελίδη 
Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο πρόεδρος του

Ομίλου PSA, κ. Carlos Tavares, έκανε ειδική μνεία
στα ποιοτικά επιτεύγματα της ελληνικής αντιπροσω-
πείας. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του μεριδίου
αγοράς της Peugeot στην Ελλάδα, μετά την ανάληψη
της αντιπροσώπευσης από τον Όμιλο Συγγελίδη το
2014, το οποίο, από 2,5% το 2013, αυξήθηκε σε
3,1% το 2014 και εκτινάχθηκε σε 6,7% το 2015, ξε-
περνώντας όλα τα προγνωστικά! Η διεθνής διάκριση
για την Peugeot στην Ελλάδα είναι η καλύτερη από-
δειξη ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τον Όμι-
λο Συγγελίδη και από το επίσημο δίκτυό του, καθώς
και η εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού για την
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποφέρουν
καρπούς εκτοξεύοντας την προτίμηση του ελληνικού
κοινού για τη γαλλική premium μάρκα. 

Το νέο SYNC 3 με τεχνολογία CALM υπόσχεται ήρεμα ταξίδια
Αν σας «πρήζουν» τα μικρά παιδιά σας όταν ταξιδεύετε…
Αν συνηθίζετε να βάζετε ωτοασπίδες για να έχετε την ηρεμία σας. 
Αν βάζετε δυνατά τη μουσική, για να μην ακούτε τα ουρλιαχτά τους

στο πίσω κάθισμα…
Ούτε τα οδικά έργα, ούτε οι λακκούβες ούτε τα μποτιλιαρίσματα. Για

τους γονείς δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό στο ταξίδι από τη φασα-
ρία των παιδιών στο πίσω κάθισμα.

Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση.
Το νέο σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 3 με τεχνολο-

γία CALM μπορεί να βοηθήσει. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους
οδηγούς να ενεργοποιούν φωνητικά τα παραμύθια Roald Dahl audio-

books, ακόμα και να βρίσκουν ένα fast food λέγοντας απλά «I’m hun-
gry».

Αλλά για τις περιπτώσεις που ακόμα και το φαγητό ή τα παραμύθια
δεν είναι αποτελεσματικά, στη Ford δημιούργησαν ένα νέο σύστημα
που μπορεί αυτόματα να μειώνει τον θόρυβο από τα πίσω καθίσματα.

Το Child Anarchy Layoff Mode –ή CALM– ενεργοποιείται φωνητι-
κά μέσω του συστήματος SYNC 3.

Το CALM χρησιμοποιεί τεχνολογία παρόμοια με αυτήν του Active
Noise Control, που εξουδετερώνει τους ανεπιθύμητους θορύβους με
αντίθετα ηχητικά κύματα από το ηχοσύστημα. Το CALM διατίθεται στις
παραγγελίες των αυτοκινήτων της Ford από την 1η Απριλίου. 



#UNIQUE_GIRL _Karfitsa
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Δέσποινα Διαμαντοπούλου

Μόδα, κολύμβηση
και φίλοι...   

Είναι 21 ετών, σπουδάζει νοσηλευτική στο Αλεξάνδρειο
τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης. Εί-
ναι από τη Θεσσαλονίκη και παράλληλα ασχολείται με το
μόντελινγκ, φωτογραφίσεις και fashion shows. Από ξένες
γλώσσες γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Ασχολήθηκε με
την κολύμβηση κι ακόμα της αρέσει πολύ τόσο οι πισίνες
όσο  και οι θάλασσες. Στο μέλλον θέλει να σπουδάσει υπο-
κριτική και ηθοποιία. Συμμετείχε στα Καλλιστεία Βορείου
Ελλάδος 2016 που διοργάνωσε η διαφημιστική Unique
Adv και εντυπωσίασε με την ηρεμία και τη γλυκύτητα της.
Στον ελεύθερο χρόνο της, προτιμά να βλέπει  φίλους και οι-
κογένειά της, καθώς πιστεύει είναι οι πιο σημαντικοί άν-
θρωποι στη ζωή της...

Στον
ελεύθερο

χρόνο της, προτιμά
να βλέπει  φίλους και
οικογένειά της, καθώς

πιστεύει είναι οι πιο ση-
μαντικοί άνθρωποι

στη ζωή της...

         



Της Έλενας Καραβασίλη 

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, η ίδια εξηγεί πως έχει
κατατεθεί μέχρι στιγμής μία αίτηση, όπου προβλέπεται
να γίνει υδατοδρόμιο μέσα τον επόμενο χρόνο. «Η πόλη
έχει όλη την ακτή για να μπορεί να συνδέεται με όλα τα
νησιά». Μάλιστα, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του
ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώθηκε πως στο επενδυτικό πρόγραμ-
μα για το 2016 ύψους 15.014.473 ευρώ, συμπεριλαμβά-
νετε η αδειοδότηση λειτουργίας υδατοδρομίου στην
Προβλήτα 1.  Η κ. Πέρκα λέει χαρακτηριστικά πως: «την
επόμενη βδομάδα βγάζουμε τον καινούριο νόμο, όπου
από εκεί και πέρα θα απλοποιηθούν αρκετά πράγματα.
Οι δυσκολίες σημειώνονται στις πρώτες άδειες από εκεί
και πέρα η διαδικασία θα είναι πιο εύκολη. Υπάρχει
επενδυτικό ενδιαφέρον από δύο Έλληνες επενδυτές που
συνεργάζονται με Καναδούς, όπου εκεί υπάρχει εμπειρία
στα υδατοδρόμια. Πρόκειται για τα «Ελληνικά Υδατοδρό-

μια» και «Hellenic Seaplanes». Η αλήθεια είναι πως όσο
αφορά στη δημιουργία υδατοδρομίων, δεν υπάρχει προ-
ηγούμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο- ακόμη και στη νομοθε-
σία- είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε, άρα είναι κάτι
πρωτόγνωρο». Και εξηγεί: «η Κροατία έχει κάνει ένα
δίκτυο με τον παλιό δικό μας νόμο, όμως από τότε
μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις και σε
επίπεδο ασφάλειας αλλά και στα περιβαλλοντικά.
Ως χώρα έχουμε την ιδιαιτερότητα πάρα πολλά λι-
μάνια να μην έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση
(ΑΕΠΟ). Αυτό είναι κάτι που μας δυσκόλεψε, όμως
το προσπερνάμε πλέον με το νόμο». 

Όπως αναφέρει, μία ακόμη δυσκολία που υπάρχει εί-
ναι ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς και υπουργεία,
το Ναυτιλίας, το ΤΑΙΠΕΔ, το Περιβάλλοντος, η ΥΠΑ με
τα εγχειρίδια ασφαλείας καθώς και η τοπική αυτοδιοίκη-
ση. «Άρα όπως καταλαβαίνεται οι εμπλεκόμενοι εί-
ναι αρκετοί, είμαι όμως αισιόδοξη πως φέτος θα

έχουμε ένα μικρό δίκτυο και κυρίως του χρόνου με
τον καινούριο νόμο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο
εύκολα του χρόνου. Προσπαθούμε μάλιστα ένα δί-
κτυο υδατοδρομίων να μπει στο πακέτο Γιούνκερ,
ώστε να χρηματοδοτηθεί από εκεί», σημειώνει η γγ.
του υπουργείου Μεταφορών Πέτη Πέρκα. 

Από τη Θεσσαλονίκη σε Ιόνιο
και Αιγαίο με υδροπλάνο!

Τέλος στα γραφειοκρατικά εμπόδια αλλά και επιτάχυνση της αδειοδότησης των υδατοδρο-
μίων, αναμένεται να φέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα. «Οι αιτήσεις
που έχουμε στα χέρια μας, ξεπερνούν τις 55. Το φετινό καλοκαίρι δε θα το προλάβουμε σε με-
γάλη έκταση, όμως γίνεται προσπάθεια να υπάρξει ένα μικρό δίκτυο στο Ιόνιο, που φαίνεται
να είναι πιο ώριμο. Η Κέρκυρα έχει αδειοδοτηθεί ήδη, θα αδειοδοτηθούν και οι Παξοί, ενώ
απ’ ότι γνωρίζουμε από το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και
η Σκόπελος. Έτσι ευελπιστούμε να φτάσουμε και στις Σποράδες», σημειώνει στην Karfitsa η
γγ. του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πέτη Πέρκα.

Karfitsa_#sththalassa

«Ένα δίκτυο
υδατοδρομίων προ-
σπαθούμε να μπει
στο πακέτο Γιούν-

κερ…»

Ποια είναι η διαδικασία και… το κόστος
Για να παρθεί μία άδεια εξαρτάται από το αν το

υδατοδρόμιο θα γίνει σε περιοχή που υπάρχει λιμά-
νι ή είναι εκτός περιοχής. Είναι αναγκαία μία περι-
βαλλοντική αδειοδότηση όπου θα πρέπει ο φορέας
να έχει την έγκριση του λιμένα ότι του έχει παραχω-
ρηθεί ο χώρος. Στη συνέχεια να υποβάλλει κάποιους
φακέλους ασφάλειας, λειτουργίας και εκτάκτων
αναγκών στην ΥΠΑ, να εγκριθούν και από εκεί και
πέρα να γίνουν κάποιες υποδομές που τις οριοθετού-
με με το νέο νόμο. Από εκεί και πέρα γίνεται επιθεώ-
ρηση από την επιτροπή υδατοδρομίων και έτσι προ-
χωρά η έκδοση της άδειας. Όσο αφορά στο ύψος μίας
τέτοιας επένδυσης, όπως εξηγεί η κ. Πέρκα είναι κάτι
ασταθές γιατί «εξαρτάται από το τι υποδομές θα
έχει το υδατοδρόμιο. Αν θα έχει καύσιμα ή όχι
στις υποδομές του, πόσα υδροπλάνα θα εξυπη-
ρετεί αλλά και τι κίνηση θα έχει. Το κόστος αυτό
με κάποιες αποκλείσεις μπορεί να φτάσει από
100.000 έως 300.000 ευρώ», καταλήγει η κ. Πέρ-
κα.  
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Στην προτελευταία του στροφή βρίσκεται το πρωτάθλη-
μα της Σούπερ Λιγκ και στον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται  για τον αυ-
ριανό αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα(19.00-No-
vasports 6), το οποίο θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων
των θυρών καθώς ισχύει η τιμωρία που είχε επιβληθεί πρω-
τόδικα από τον αθλητικό δικαστή.

Η έφεση που εκδικάστηκε μέσα στην εβδομάδα δεν είχε
απόφαση χθες, όπως περίμενε το νομικό τμήμα της ΠΑΕ, με
αποτέλεσμα ο αυριανός αγώνας να γίνει χωρίς φιλάθλους,
ενώ το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι τι θα συμβεί με την
αφαίρεση βαθμών. Ο Πανιώνιος «έπιασε» τον Δικέφαλο
στους 44 βαθμούς μετά την ήττα των «ασπρόμαυρων» στη
Νέα Σμύρνη και μια αφαίρεση πέντε βαθμών αφήνει τον
ΠΑΟΚ στην τέταρτη προνομιούχο θέση των πλέι οφ, με τον
κίνδυνο αυτή να χαθεί και αυτή, αφού ο Πλατανιάς παραμο-
νεύει την τελευταία αγωνιστική, τόσο αγωνιστικά, όσο και
βαθμολογικά.

Όπως και να ‘χει, η νίκη επί του αδιάφορου Λεβαδει-
ακού παραμένει μονόδρομος για τους παίκτες του Βλάνταν
Ίβιτς, αφού όσο περισσότεροι είναι οι βαθμοί τόσο καλύτε-
ρα μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίδα παραμένει
η αφαίρεση βαθμών από τους πέντε να πάει στους τρεις, για
να μπει η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα στα πλέι οφ.

Στα αγωνιστικά, το πρόβλημα για τον «Δικέφαλο» βρί-
σκεται στην επιθετική γραμμή, αφού ο Στέφανος Αθανασιά-
δης ολοκλήρωσε την αγωνιστική του παρουσία στην κανο-
νική διάρκεια του πρωταθλήματος και θα απουσιάσει στο

προσεχές, αλλά και στο επόμενο ματς της Κρήτης με τον
Πλατανιά λόγω καρτών. Ζάιρο ,Μπερμπατοφ και Μυστακί-
δης  παραμένουν τραυματίες και ετοιμάζονται για τα δύσκο-
λα πλέι οφ. Στα καλά νέα ο Μακ επιστρέφει και θα βρει τον
Ροντρίγκες στην βασική ενδεκάδα, αφού άλλες επιλογές δεν
υπάρχουν. Ο Εγιάλ Γκολάσα, όπως φαίνεται θα πάρει την
φανέλα βασικού για το παιχνίδι που μπορεί να είναι απέ-
ναντι στους αδιάφορους βαθμολογικά Βοιωτούς, ωστόσο
δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι δύσκολο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο στον περιβάλλοντα
χώρο της Τούμπας αναμένεται να συγκεντρωθούν τρό-
φιμα για όσους το έχουν ανάγκη, μετά από πρωτοβου-
λία του ΑΣ ΠΑΟΚ στα πλαίσια των εορτασμών των 90
ετών από την ίδρυση του «Δικεφάλου του Βορρά». 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Κάθε επαγγελματική ομάδα που σέβε-
ται τον εαυτό της, σχεδόν από το ξεκίνημα
της ημερολογιακής χρονιάς αρχίζει τον
προγραμματισμό για την επόμενη αγωνι-
στική περίοδο. Ο προγραμματισμός είναι
πολυεπίπεδος: επιλογή αθλητικού κέν-
τρου, μεταγραφικός σχεδιασμός, βελτίω-
ση των αθλητικών υποδομών, επιλογή
προπονητή (όπου κρίνεται αναγκαία).

Ο ΠΑΟΚ πέρυσι, μετά μάλιστα από
τρία χρόνια παρουσίας του Ιβάν Σαβ-
βίδη στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ, συμ-
φώνησε με τον αθλητικό διευθυντή
Φρανκ Αρνεσεν στις 20 Μαίου και με-
τά από ένα μήνα με τον προπονητή Ιγ-
κόρ Τούντορ. Κι επειδή όλες οι απο-
φάσεις στη ζωή έχουν και παρεπόμε-
να στη λογική του ντόμινο, ο ΠΑΟΚ
υποχρεώθηκε στη συνέχεια να χτίσει
πάνω σε μία αργοπορημένη απόφα-
ση. Με δεδομένο ότι αγωνίσθηκε
στην προκριματική φάση του Europa
League στα μέσα του καλοκαιριού, ξε-
κίνησε την προετοιμασία του στις αρ-
χές Ιουλίου έχοντας στο ρόστερ του
μόνο δύο νεομεταγραφέντες παίκτες
τον Χαρίση και τον Κοροβέση.  Ό,τι το
χειρότερο για μία ομάδα η οποία έβα-
ζε υψηλού στόχους, καθώς την ίδια
χρονική περίοδο οι ομάδες που θα
ανταγωνίζονταν ο ΠΑΟΚ στο Πρωτά-
θλημα είχαν ορθολογισμό στον σχε-
διασμό και τηρούσαν με ευλάβεια τα
χρονοδιαγράμματα τους. 

Το τι θα πετύχει κατά τη φετινή αγωνι-
στική περίοδο ο Δικέφαλος θα το ξέρουμε
όταν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του
στο Πρωτάθλημα, καθώς ακόμη είναι
στον αέρα η συμμετοχή του στα πλέι οφ. Η
αλήθεια πάντως είναι ότι ο κόσμος του
έχει ξενερώσει με τη μέχρι τώρα αγωνι-
στική εικόνα της ομάδας και δεν πιστεύει
ότι μπορεί ο Δικέφαλος να κατακτήσει τη
δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Εάν υπάρχει μία νότα αισιοδοξίας,
αυτή έχει την αφετηρία της στις κινή-
σεις που γίνονται για την επόμενη
αγωνιστική χρονιά. Αλλαγή αθλητι-
κού κέντρου, βήματα γρήγορα ώστε
να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον
νέο προπονητή και σκάουτερ που
αλωνίζουν όλη την Ευρώπη προκει-
μένου να εντοπίσουν υποψήφιους με-
ταγραφικούς στόχους. Κινήσεις που
είναι δείγμα γραφής μίας νέας αντίλη-
ψης που επικρατεί στον ΠΑΟΚ και η
οποία ίσως αποτελεί προϊόν της εμ-
πειρίας που απέκτησε ο Ιβάν Σαββί-
δης μέσα από τα λάθη που έκανε τα
τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

του Βασίλη
Μάστορα

Θα είναι έκπληξη
ο νέος ΠΑΟΚ; 

Με το μυαλό στην… τιμωρία
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Ο Ηρακλής από την πλευρά του ταξιδεύει «λαβωμέ-
νος» στην Κομοτηνή για το αδιάφορο βαθμολογικά παι-
χνίδι απέναντι στον ήδη υποβιβασμένο Πανθρακι-
κό(19.00 Novasports 7). Ο Ζιαμπάρης μετά τη διάσει-
ση που υπέστη στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι του Καυταν-
ζογλείου απέναντι στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να δώ-
σει το παρών στο παιχνίδι της Θράκης. Ο Στάμου όπως
όλα δείχνουν θα συμπεριληφθεί από τον Νίκο Παπα-
δόπουλο στην αποστολή, ενώ Χουάντερσον και
Μπρτολίνι φαίνεται πως έχουν ολοκληρώσει τη σεζόν. 
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Με την υπογραφή του κλινικού  
διαιτολόγου - διατροφολόγου, BSc, MSc, PhD 
διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  
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Kαι από τη σειρά: δύο εκδόσεις για να επιλέξετε...

Aυτό  το ο ό τAυτ  
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 Σάββατο  ο  ββατά Σ  
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ο   9   Α  πρ    ι    λ    ί    ριλί    ο 9 Απ  
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ί    ο    υ    μ    α    ζ    ί     μ  ίου μαζί μ   
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

  μ    ε     τοο  με τ  
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!ΟΝΑΔΙΚΕΣΑΔΙΚΕ

           
ΟΡΕΣΜΟΝ

           ΟΣ2             
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

λοιαιτ
ν υπΜε τη

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

, BSγουόλροφογου - διατό
ούινικου κλραφή τγον υπ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

hD, Pc, MSc, BS
ού

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

θα ς ροφέτς κέιχοπεΟι 
ρεχαι κροφή διατκή τι

ίσατε οφασπατώρα ου π
όσοι ς ουλόγια ώ δε
ουαίνοκλοο, ένο Τ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

άσετε χα νβοηθήσουν σας θα 
ροσαπού νμεα νέτε σεζιάρε

τηαυτή εκινήσετε ξα νίσατε 
ίσετε εχσυνα νετε λθέόσοι 

ού νμεο κξιάτιοιανγιο ρου

ημήΔ
ιδάκτωρ Χα

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ια ελασφάμε ρος βάάσετε 
άγκεαντις σο νρμοσμέέροσα

ροπημέρισοα υτλόπαν τη
ασας, ιά θεάπροσπν τηίσετε 

δίαιτκής ωτιιδεξτιοαντης 

κηράογρηρη Γ Γρητημή
πεείου Πανοπροκδιδάκτωρ Χα

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

α ν, νν, οέλπιπε, αικ
ξης. οιάντης ς άγκε

-ωιδεξτιοαννη ροπημέ
σάς εγια αι κά λλα

αι ίνεC AORας δίαιτ

κη
,τημίουισπ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ν οοσετε τατεύτροσπ
ς ροφές χ

ρά: ιό τη σεπKαι α

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ό τις διάφοπανισμό σας αγρν ο
χβοηθήσουν σας 

ΟΤΗΣ ΛΙΟΘΗΚΗ ΙΒΒΗ 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ις.σες ιώρεό τις διάφο
ασφάμε ρος βά

ο εκδύΟΞΙΑΣ ΡΘΟΔΟ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ις για να εδόσεο εκ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ραίμ, Λουκφ
ων Α  

Θαυμ
ια τη 
ε αυ  

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ν

ήλ, της Αγίας Μαξιά
άν, Ιωρούύ, Ιωου Ιατά ταίμ, Λουκ κά τ

ίμουρασε, Γ Γερίουατων Αγίων Νεκτ
δα με τη συντόόνογεά γτΘαυμασ

η των αγίων της Ορθοδορέμβασαία πγια τη θε
ώρτνη συγκεδοσν έκ κδοσΣε αυτή τη

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

.άρίνήλ, της Αγίας Μα
,σουου Ρώνη τάν

,αωνρίδ, Σπυίουσνυ, Διοίμου
,ουόκκουτοορομή της Θεδ

ξίας.η των αγίων της Ορθοδο
ςερίτυρρς μακέαδινσαμε μοώ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ς

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

Ταου 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

ήλ, της Αγίας Μααου Μιχ χαχχου ΜιχρξιάΤα

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

..άας  κρίνήλ, της Αγίας Μα

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 

OO

ύτιμη έκλοΜια π

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
ό μνημετα θαυμασΈν

εύμα των ημενο πτη σδοσύτιμη έκ

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
γοτινής λανίο της βυζό μνημε

ους τουλών για όρεύμα των ημε

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
ραφίας.γοαι υμντεχνίας κογ

ούτιανρισς χξουρθόδος οου

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
ραφίας.

ς. ού

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 


	KAF_0904_001_CMYK
	KAF_0904_002_003_CMYK
	KAF_0904_004_005_CMYK
	KAF_0904_006_007_CMYK
	KAF_0904_008_009_CMYK
	KAF_0904_010_011_CMYK
	KAF_0904_012_013_CMYK
	KAF_0904_014_015_CMYK
	KAF_0904_016_017_CMYK
	KAF_0904_018_019_CMYK
	KAF_0904_020_021_CMYK
	KAF_0904_022_023_CMYK
	KAF_0904_024_025_CMYK
	KAF_0904_026_027_CMYK
	KAF_0904_028_029_CMYK
	KAF_0904_030_031_CMYK
	KAF_0904_032_CMYK

