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Η πρώτη ρωγμή στη σχέση οργανωμένων φιλάθλων - ισχυρού
άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ – Τι ζητούν σε κοινή ανακοίνωση τους 



«Ο ορισμός της παράνοιας είναι να κάνεις το ίδιο
πράγμα ξανά και ξανά, περιμένοντας διαφορετικά αποτε-
λέσματα». Μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί εάν αυτή η
ρήση ανήκει στον Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον Βενιαμίν Φραγ-
κλίνο ή σε κάποιον άλλον... αγνώστων λοιπών στοιχεί-
ων. Τα τελευταία 24ωρα παρακολουθούμε το... έργο
«υπερήφανη αριστερή διαπραγμάτευση, μέρος 2ο», σί-
κουελ της ταινίας που πρώτη φορά παίχτηκε την άνοιξη
του 2015, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα για τη χώ-
ρα. Οι χειρισμοί του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του γε-

νικότερα οδηγούν τη χώρα σε επικίνδυνα μονοπάτια, με τους Ευρωπαίους –όπως πο-
λύ σωστά διαμηνύει το «Der Spiegel»– να μην έχουν καμία διάθεση για ατέρμονες πο-
λιτικές διαπραγματεύσεις, όπως οι περυσινές. Το μήνυμα, άλλωστε, είναι ξεκάθαρο:
οι αποφάσεις για το πρόγραμμα λαμβάνονται σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και
υπουργών Οικονομικών, όχι σε Συνόδους Κορυφής. Παρ’ όλα αυτά, το Μέγαρο Μα-
ξίμου επιμένει στην αδιέξοδη τακτική της στοχοποίησης του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου ως υπαίτιου για το «ναυάγιο» της διαπραγμάτευσης και την αναβολή του Eu-
rogroup. Αγνοεί, δηλαδή, επιδεικτικά ότι οι Ευρωπαίοι συμπλέουν απόλυτα, πλέον,
με τις επιταγές της κας Λαγκάρντ για τη νομοθέτηση προληπτικού πακέτου μέτρων,
με... αντάλλαγμα μία πιο χαλαρή ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τη διαρροή των WikiLeaks για να ζητήσει την
αποχώρηση του Ταμείου από την τρόικα, ενώ την ίδια ώρα ζητά ελάφρυνση χρέους,
κάτι που δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι, αλλά αποτελεί βασικό συστατικό της «συνταγής»
που χρησιμοποιεί το ΔΝΤ. Την ίδια ώρα, αδυνατώντας ο ίδιος να διαχειριστεί το πολι-
τικό κόστος των μέτρων λιτότητας, καθυστερεί επί μήνες το κλείσιμο της αξιολόγησης,
ελπίζοντας ότι με επικοινωνιακούς τακτικισμούς και «εκβιασμούς» στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα του θα καταφέρει να ψηφιστεί το πακέτο των 5,4 δισ. ευρώ και να πε-
ράσει πιο... μαλακά το πακέτο «κάβα» των 3,4 δισ. ευρώ. Τώρα, όμως, που βρίσκεται
αντιμέτωπος και με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ (η τάση των «53+» κραδαίνει το τσεκού-
ρι της ρήξης), αλλά κυρίως με την κοινωνία που αντιλαμβάνεται ότι οι χειρισμοί του
στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης είναι καταστροφικοί, προτιμά να βάλει τη χώρα σε
έναν νέο κύκλο αστάθειας, ελπίζοντας όχι στο να αλλάξουν στάση οι «θεσμοί», αλλά να
παραμείνει για λίγο καιρό ακόμη στην εξουσία. Διαβάζει, άλλωστε, και τις δημοσκο-
πήσεις που δείχνουν ότι η δημοφιλία του καταρρέει και νιώθει άβολα. Και μπορεί, το
καλοκαίρι του 2015, η παραμονή της χώρας στον ισχυρό πυρήνα της Ευρώπης να
διασφαλίστηκε –έστω και με μία πολύ κακή συμφωνία–, κανείς όμως δεν μπορεί να
ισχυριστεί πως το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αυτήν τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ακρι-
βώς έχει στο μυαλό του ο κ. Τσίπρας: Οικουμενική κυβέρνηση; Δημοψήφισμα; «Από-
δραση» μέσω εκλογών; Ρήξη και δραχμή; Όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, το μόνο
σίγουρο είναι πως η πολυδιαφημισμένη «ανάσταση» της οικονομίας θα αργήσει αρκε-
τά. Χρόνια Πολλά. Καλό Πάσχα.
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Κανονικά ο επόμενος ηγέτης είναι
καλύτερος επειδή απλά είναι ο επό-
μενος… Τώρα με Τσίπρα και Καμμέ-
νο έγινε ακόμη πιο… κανονικό;

Aχάριστοι Έλληνες! Μας τα φέρνει
δύο δύο για… οικονομία αλλά εμείς
γκρινιάζουμε πάλι! #mnimonia_
xondriki #tsipras #SYRYZA

Tην υποσχέθηκε ο «μεγάλος»… πα-
κέτο με την ανόρθωση της εθνικής
οικονομίας, όμως μάλλον μπέρδεψε
τα “πακέτα” #ANASTASH 
#mnimonio4 #9δις

Ο Γολγοθάς οκ, η ανάσταση «πάει» σε
φόρους…

Ξαναζούμε το 2015! Αυτή η κυβέρ-
νηση το κάνει κι αυτό! Αλλάζει το
χρόνο προς τα… πίσω! 
#Βαρουφάκης_λειπει

«Πιάσε ένα δημοψήφισμα» #τσιπρας

Κι αν... σκιζόταν το τρίτο, δεν θα
έπρεπε να υπάρχει ένα #tetarto_
mnimonio; Να τα λέμε κι αυτά για
το #mnimonio4...

Θα γίνει κι αυτό βιβλίο «1000 τρόποι
για να κρατήσεις εξουσία σε καιρό
κρίσης» #ekdoseis_pame_allou

Τουλάχιστον κατήργησε το..."θα" με
τόσες σκληρές διαπραγματεύσεις;
#tetarto_mnimonio #4ομνημονιο

Δεν λες καλά που δεν κόβουν εισιτή-
ρια στη βύθιση της Παναγιάς της Τή-
νου… #mardas Ξέρεις πόσοι πρό-
σφυγες-επενδυτές-τουρίστες κυκλο-
φορούν στο λιμάνι;

Eκτός από το αλάθητο του Πάπα
υπάρχει και του Παπά;
#δεξι_χερι_τσιπρα

Kύμα προσφύγων και κύμα προσφυ-
γών! #asfalistiko

Μπουκάλια εναντίον Μουζάλα! Εδώ
άντεξε με Καμμένο, το νεράκι του θε-
ού θα τον... διώξει;

Τα hot είναι... hot. Μια φωτιά στα
Διαβατά, μια απειλή στη Λέσβο και
μερικά ντου στην Ειδομένη…

Εδώ τις αγαπημένες τους (καθαρί-
στριες) ξέχασαν εμάς τους μη ΣΥΡΙ-
ΖΑιους θα θυμηθούν; #foroi

Ζητείται οξυγόνο, για κάτω στα τρία
μέτρα… #ΝΔ

Μετά τους «Πάπες» και βασιλιάδες
στα νησιά του Αιγαίου #RANIA
#IORDANIA

Oι γαλαζοαίματοι δεν έχουν αφήσει
βραχονησίδα για βραχονησίδα με
το… σκάφος

Αν δεν επιστρέψει τώρα ο τέως, πότε
θα το κάνει;

Σώπα όπου νάναι θα σημάνουν οι
καμπάνες!

Τουλάχιστον πληρώνονται κανονικά
όσοι αποξηραίνουν την Κωπαΐδα…
Να τα λέμε κι αυτά

Γιατί άσχημα τα πήγαν ο Καρανίκας
και η Μενεγάκη στη ζωή τους; Ναι
βρε είναι τα πρότυπα της σύγχρονης
ελληνικής κοινωνίας…

Αντοχές όχι αστεία… Εμ ταπεινωμέ-
νοι, εμ δούλοι, εμ τζάμπα ή μάλλον…
«κάβα μάγκες»;

Σε κάνα δυο τρία χρόνια θα βγει ο
Στουρνάρας και θα τα πει έξω από τα
δόντια για τις καθυστερήσεις στις
διαπραγματεύσεις… Τις δικές μας,
ελληνικές και αριστερές μετά συγχω-
ρήσεως…

Για πολιτικά… παιχνίδια που καθυ-
στέρησαν την ολοκλήρωση της δια-
πραγμάτευσης με αποτέλεσμα να
φορτωθούν επιπρόσθετα μέτρα οι
Έλληνες φορολογούμενοι κάνει λόγο
το γραφείο της Βουλής για την παρα-
κολούθηση του κρατικού προϋπολο-
γισμού!
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Μόνο πρόσφυγες μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου;

Να δεις που έχει... εθιστεί στις συνόδους κορυφής…

Με τους 55.000 πρόσφυγες ασχολείται η κυβέρνηση διότι με τους 1.174.000
ανέργους ασχολούνται οι οικογένειες τους…

A ρε «ταξικό αποστάτη» που θέλετε… #δεξια_γερνει_το_καραβι

Έχε γεια Παναγιά…

@karapanagiotidu

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



Ο μικρός γίνεται... 
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Το 10ο συνέδριο του κόμματος μας έκλεισε
την αυλαία του την Κυριακή με την εκλογή της Πο-
λιτικής Επιτροπής. Για τρεις μέρες παράχθηκε
εξαιρετική πολιτική και τροποποιητικές θέσεις επί
του καταστατικού. Νέοι άνθρωποι βγήκαν στο
προσκήνιο και μίλησαν για τους στόχους και το
πρόγραμμα της παράταξης. Έμπειρα στελέχη
προσδιόρισαν τον πολιτικό στόχο μέσα από τις
εξαιρετικές θεματικές εκδηλώσεις, που παρακο-
λούθησαν με ζωντανό ενδιαφέρον εκατοντάδες
σύνεδροι αλλά και φίλοι της παράταξης μας. 

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία
κάνει  επανεκκίνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
που έδωσε το στίγμα για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
και ζωντανή κεντροδεξιά, όπως την θέλουν οι χι-
λιάδες πολίτες που δίνουν το παρών για την αλλα-
γή στην πατρίδα μας. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο Κώστας Καραμαν-
λής και ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με πολλές γενιές
νεοδημοκρατών επικύρωσαν την νέα κοινωνική
συμφωνία που εξέπεμψε, εξ ονόματος όλων, ο
πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια κοινωνική
συμφωνία αρχών, θέσεων, αξιών και κυρίως ρεα-
λισμού για να βγει η πατρίδα από το αδιέξοδο της
κυβερνητικής απραξίας και αναλγησίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και των ΑΝΕΛ. Η Νέα Δημοκρατία στέκεται με
σοβαρότητα στο ύψος των ιστορικών περιστάσε-
ων που διανύουμε  με ένα συνέδριο, που είχε
άψογη οργάνωση, πολλούς συνέδρους και εξαιρε-
τικούς εθελοντές. Το πιο ελπιδοφόρο ήταν οι χι-
λιάδες νέοι που ήλθαν, συμμετείχαν, μίλησαν και
έδωσαν νέο περιεχόμενο στην ιστορικότητα και
στο μέλλον της παράταξης . Ο νέος Πρόεδρος σε
μια εξαιρετική ομιλία στην έναρξη και στη λήξη,
έβαλε το πλαίσιο της πολιτικής που θα κινηθεί η
παράταξη μακριά από την γάγγραινα του λαϊκι-
σμού και τις εφήμερες χαρές του και έδωσε το
σύνθημα των αληθειών, που μπορούν όχι απλώς
να λέγονται αλλά και να εφαρμόζονται για να ξα-
ναγυρίσει ο τροχός και ν’ ανέβει ψηλότερα ο ήλιος
της δικαιοσύνης και της Ελλάδας. 

Να φύγουμε από την φαυλότητα και την υπο-
κρισία να κάνουμε «την ιστορικά κρίσιμη στιγμή
σε ιστορικά χρήσιμη στιγμή». Από το συνέδριο η
Νέα Δημοκρατία βγαίνει ισχυρή, δυνατή και πολι-
τικά έτοιμη να κυβερνήσει χωρίς κανέναν φόβο
αλλά με πάθος για την σύγχρονη Ελλάδα, που
όλοι επιθυμούμε αλλά οι καιροσκόποι δεν θέ-
λουν. Η Νέα Δημοκρατία ενωμένη θα προχωρή-
σει και θα καταφέρει αυτό που οι πολλοί θέλουν.
Αλλαγή και οξυγόνο στην Ελλάδα από την ασφυ-
ξία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτοιμοι για την ειλικρινή συμφω-
νία, που θα υπερβεί κάθε στοιχείο του κακού πα-
ρελθόντος και θα κρατήσει ψηλά εκείνα που οι
τολμηροί καταφέρνουν. Με πρόγραμμα, αξιολό-
γηση και κυρίως Ειλικρίνεια για την Ελλάδα που
πλέον απομακρύνει το ψέμα και την υποκρισία.
Που θέλει να αναπνεύσει και να σταθεί ξανά στην
ιστορική της αξία. Για τους Έλληνες που θέλουν να
είναι δημιουργικοί και τολμηροί αγκαλιάζουν τη
Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρη-
ση. Ο δρόμος δύσκολος αλλά ο μόνος για την ανά-
ταξη και την σοβαρή ελπίδα στην Πατρίδα. 
* Η Βίκυ Νάκου είναι Μέλος της Πολιτικής 
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Μέλος του
Δ.Σ. Του Ινστιτούτου Δημοκρατίας 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής»

Η Νέα Δημοκρατία 
χρήσιμη την κρίσιμη στιγμή

της Βίκυς 
Νάκου*

www.karfitsa.gr
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Τι δηλώνει ο
νέος γραμματέας

της ΝΔ στην
Karfitsa; 

Ανανέωση και αξιοκρατία 
σε κόμμα και ψηφοδέλτια 

του Βαγγέλη Στολάκη 

Σαν έτοιμος από καιρό να αναλάβει το δύσκολο έργο
του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ σε μια κρί-
σιμη στιγμή για τη χώρα εμφανίζεται ο Λευτέρης Αυγενά-
κης. Ο νέος γραμματέας της Λεωφόρου Συγγρού μιλώντας
στην Karfitsa υπόσχεται ενεργοποίηση όλων των «γαλά-
ζιων» στελεχών, ανανέωση των κομματικών οργάνων αλ-
λά και των ψηφοδελτίων όταν ανακοινωθούν εθνικές
εκλογές και ζητά από την κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου να
παραιτηθεί. Ο 44χρονος Ηρακλειώτης βουλευτής ήταν
από τους πρώτους που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη
στην κούρσα διαδοχής της ΝΔ. Κάτι που ο σημερινός αρ-
χηγός του κόμματος δεν ξέχασε αφού τον τοποθέτησε στη
θέση του αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής
της ΝΔ, κάνοντάς τον… σκιά του Ανδρέα Παπαμιμίκου,
πρόσφατα παραιτηθέντα γραμματέα. 

Ο Αυγενάκης δεν δήλωσε ξεκάθαρα και από την αρχή
την προτίμησή του στο πρόσωπο του Μητσοτάκη. Απεναν-
τίας μάλιστα! Υπήρξε μετριοπαθής και λακωνικός στις δη-
μόσιες τοποθετήσεις του όταν για την καρέκλα του αρχηγού
της «γαλάζιας» παράταξης έδιναν μάχη οι Μητσοτάκης, Τζι-
τζικώστας, Μεϊμαράκης και Γεωργιάδης. «Άνοιξε» τα χαρ-
τιά του λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι εσωκομματικές κάλπες
και οι περίπου 400.000 φίλοι και μέλη του κόμματος κλη-
θούν να διαλέξουν μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και
του Ευάγγελου Μεϊμαράκη. Έγραφε τότε στην Karfitsa:
«Άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η Χώρα
χρειάζονται έναν νέο, μετριοπαθή, κεντροδεξιό, φιλε-
λεύθερο πολιτικό, με σύγχρονες αντιλήψεις, για να
καλλιεργήσουμε ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης με τον
κατακερματισμένο, ζωτικό και παραγωγικό φιλελεύ-
θερο χώρο και να δημιουργήσουμε εκ νέου ένα ευρύ
φιλοευρωπαϊκό μέτωπο». 
Η σχέση με τους Μητσοτάκηδες 

Βέβαια, οι παροικούντες την «γαλάζια» Ιερουσαλήμ
γνώριζαν και γνωρίζουν καλά τις διαχρονικές σχέσεις που
διατηρούσε και εξακολουθεί να διατηρεί ο νέος γραμματέ-
ας της ΝΔ με την οικογένεια Μητσοτάκη. Το 2012 όταν ο
Αντώνης Σαμαράς διέγραψε την Ντόρα Μπακογιάννη συμ-
μετείχε στο κόμμα της πρώην υπουργού Εξωτερικών. Στις
εκλογές του Μαΐου 2012 ήταν υποψήφιος βουλευτής της
«Δημοκρατικής Συμμαχίας» στην Κρήτη και πιο συγκεκρι-

μένα στο Ηράκλειο. Επέστρεψε στη ΝΔ μετά την απόφαση
της κ. Μπακογιάννη να αναστείλει τη λειτουργία του κόμ-
ματός της και στις 17 Ιουνίου εξελέγη βουλευτής Ηρακλεί-
ου. Σημειώνεται πως ο Ηρακλειώτης πολιτικός βρίσκεται
στα έδρανα της Βουλής από το 2007 οπότε και εξελέγη για
πρώτη φορά. 

Ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι παντρεμένος και έχει ένα
γιο. Είναι Τοπογράφος Μηχανικός και στο παρελθόν εργά-
στηκε ως Εργοδηγός Δημοσίων Έργων και Τραπεζικό στέ-
λεχος στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Το Μάρτιο
του 2001 ίδρυσε την εταιρεία «Επιχειρείν Ε.Ε., Σύμβου-
λοι Επιχειρήσεων και Τεχνικών Μελετών» με έδρα το
Ηράκλειο την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα.

Τι δηλώνει στην Karfitsa; 
Εξελέγη στη θέση του γραμματέα δια βοής, καθώς

δεν υπήρξε άλλος υποψήφιος το πρωί της Μεγάλης Τε-
τάρτης. Μάλιστα φρόντισε πριν καλά καλά ολοκληρώσει
την πρώτη του ομιλία στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής
του κόμματος να… ξεχωρίσει, αφού ξέχασε να αναφερ-
θεί στο έργο του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Κάτι που δεν
έκανε για τους Μεϊμαράκη, Κεφαλογιάννη, Λυκουρέντζο
και Ζαγορίτη. Η παράλειψή του αυτή σχολιάστηκε και
από την Ντόρα Μπακογιάννη σύμφωνα με πληροφο-
ρίες. Μιλώντας στην Karfitsa λίγες ώρες μετά την εκλο-
γή του ο κ. Αυγενάκης δήλωσε: «Βασικός στόχος μου
είναι η ενεργοποίηση και η πλήρης λειτουργία
όλων των οργάνων του κόμματος, πολύ περισσότε-
ρο της Πολιτικής Επιτροπής που πρέπει και να λει-
τουργεί και να συμβάλει στην παραγωγή πολιτικής
και την ενδυνάμωση του ρόλου και των θέσεων του
προέδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη». Ο κ. Αυγενά-
κης συμπλήρωσε: «Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτική επι-
τροπή θα συνεδριάζει τακτικά». «Η Νέα Δημοκρα-
τία έχει ολοκληρώσει όλες τις εσωκομματικές της
διαδικασίες. Πλέον βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότη-
τα. Και τα στελέχη μας και οι οργανώσεις μας ανα-
νεωμένες κατά 2/3 από νέα πρόσωπα και με αρκε-
τό οξυγόνο είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση. Εί-
ναι δέσμευση του προέδρου η ανανέωση και η
αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα του κόμματος. Και σε
επίπεδο ψηφοδελτίων» κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.



του Αλέξανδρου Παπουτσή* 

Δεν είναι λίγες οι φορές που δίνεται η εικόνα πως η ελληνική
κυβέρνηση, δηλαδή τα κόμματα που την συναπαρτίζουν, αντιμε-
τωπίζουν το ζήτημα της διακυβέρνησης ως ένα παιχνίδι. Κινούν-
ται, ενεργούν, σχεδιάζουν με τρόπο που δεν αρμόζει, δεν απαντά
στις προκλήσεις και δεν παράγει κανένα σημαντικό θετικό αποτέ-
λεσμα. Αν και αυτοπροτάθηκαν ως το νέο που ήρθε για να σαρώ-
σει το παλιό (πολιτικό κατεστημένο), συγκεντρώνουν σε πολύ με-
γάλη πυκνότητα όλες της παθογένειες της Μεταπολίτευσης χωρίς
όμως να υπάρχουν αναλογικά ούτε οι υλικές προϋποθέσεις, ούτε
τα πάθη, ούτε η πολιτική κινητοποίηση εκείνης της εποχής. Οπότε
αυτό που απομένει είναι μια καρικατούρα πολιτικών και κομματι-
κών χάπενιγκς αποκομμένη από την πραγματικότητα. Διακρίνον-
ται από μια ανεμελιά παραγνωρίζοντας ότι κάθε αστοχία τους κο-
στίζει στον πολίτη μερικές δεκάδες ευρώ. Σπαταλούν, αγνοώντας
πως οι δυσεύρετοι πόροι θα μπορούσαν να ανακουφίσουν πλητ-
τόμενους. Ενεργούν σαν να βρισκόμαστε σε μια περίοδο κανονι-
κότητας τη στιγμή που όλοι έχουν φτάσει στο οικονομικό απροχώ-
ρητο. Αποτυγχάνουν ελαφρά τη καρδία και οι αποτυχίες τους κα-
λύπτονται με αύξηση της φορολογίας. Δεν περνά από το μυαλό
τους να περικόψουν δαπάνες, να συμμαζέψουν, να νοικοκυρέ-
ψουν διότι στόχος τους δεν είναι μικρά πλεονάσματα και ανακα-
τεύθυνση πόρων αλλά εγκαθίδρυση κομματικού κράτους μέσω πε-
λατειών, όπως τον παλιό καλό καιρό. Δεν αντιλαμβάνονται όμως
την κομβική διαφορά με το παρελθόν που ήθελε κάθε διεκδίκηση,
κάθε πελατειακή σχέση, κάθε εκδούλευση να ικανοποιείται μέσω
δανεισμού και επί της ουσίας να μην επιβαρύνει άμεσα το κοινω-
νικό σύνολο παρά μόνον ως έλλειμμα. Δεν αντιλαμβάνονται πως
τώρα είναι αλλιώς. Κάθε ευρώ που δαπανούν για να ικανοποι-

ήσουν και να απολαύσουν τις χαρές και τα προνόμια της διακυβέρ-
νησης το παίρνουν από το πορτοφόλι του εργαζόμενου, από το
επίδομα του άνεργου, από τα φάρμακα των καρκινοπαθών, από τα
οικογενειακά επιδόματα. 

Για να μπούμε όμως στην ψυχοσύνθεση των κυβερνών-
των, αντιλαμβάνονται την πολιτική και ιδιαίτερα την διακυ-
βέρνηση ως παιχνίδι. Η εξουσία ως απόλαυση, ως τρόπος
ικανοποίησης. Όταν μια κυβερνητική κρίση μεταξύ των εταί-
ρων – Καμμένος και Μουζάλας – αποφεύγεται και ο πρώτος
λαμβάνει ως δωράκι ένα υπερατλαντικό ταξίδι με το πρωθυ-
πουργικό αεροσκάφος, όταν ο ίδιος ντύνεται με ποικίλες στο-
λές και δαπανά χιλιάδες ευρώ για να μπει σε μαχητικά, σε ελι-
κόπτερα κλπ τι πρέπει να συμπεράνουμε; Αλλά και εκτός αυ-
τών, ποιος δεν απόρησε με τη φράση του πρωθυπουργού πως
το προσφυγικό είναι ένα καθολικό πρόβλημα και για τον λόγο
αυτό μας επισκέφτηκε ο καθολικός προκαθήμενος. Αίσθηση
του χιούμορ  επιθεώρηση της προηγούμενης 20ετίας. Το συμ-
πέρασμα που προκύπτει από σειρά παραδειγμάτων είναι πως
δεν υπάρχει καμία συναίσθηση στους κυβερνητικούς κύ-
κλους. Άγνοια, ελαφρότητα, αμεριμνησιά, υποεκτίμηση επι-
πτώσεων. Αυτά τα χαρακτηριστικά βέβαια είναι παρακολού-
θημα ενός κεντρικού προβλήματος της παρούσας κυβέρνησης
που δεν είναι άλλο από την παντελή έλλειψη στρατηγικής, την
παντελή απουσία σχεδίου και την αντικατάσταση αυτών από
τακτικισμούς, επικοινωνιακές κινήσεις. Με αυτόν τον τρόπο
χάθηκε το πρώτο επτάμηνο του 2015 με τραγικές συνέπειες
για την οικονομία και τους πολίτες, το ίδιο επαναλαμβάνεται
και τώρα το 2016.  

Αυτό
που απομένει

είναι μια καρικα-
τούρα πολιτικών και

κομματικών χάπε-
νιγκς αποκομμένη
από την πραγμα-

τικότητα…

#ΑΠΟΨΗ_Karfitsa
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Η διακυβέρνηση ως παιχνίδι!

Μεταξύ αστεϊσμών, γελώτων, ευ-
φυολογημάτων, επικοινωνιακών τρικ,
συνεπικουρούμενοι από μεγάλη μερί-
δα των ΜΜΕ σπρώχνουν τον χρόνο,
απολαμβάνουν μισθούς, προνόμια –
δουλίτσα να γίνεται- και η χώρα ακυ-
βέρνητη επί της ουσίας να διασώζει τα
προσχήματα μόνο επειδή πριν από
χρόνια εντάχθηκε σε δομές και οργα-
νισμούς που της διασφαλίζουν ορι-
σμένες σταθερές. 
*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός
επιστήμονας / φωτο Σ. Αυγητίδης



#Με πούλμαν, στα οποία επιβιβάστηκαν ακριβώς κάτω
από τα γραφεία του... ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη,

«κατέβηκαν» στην Αθήνα οι... Νεοδημοκράτες που
συμμετείχαν στο 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ!
Πληροφορίες που αναφέρουν ότι η περιοχή είναι...
τουριστικού και όχι πολιτικού ενδιαφέροντος δεν έχουν
επιβεβαιωθεί...

#Σε γνώριμα λημέρια θέλει να επιστρέψει ο πρ.
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και νυν δημοτικός

σύμβουλος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής. Ακούσαμε να
λέει σε «γαλάζιο» πηγαδάκι «η θέση μου είναι στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στις επόμενες
εκλογές (2019) θα διεκδικήσω κάποιο αξίωμα. Άλλωστε
ο κόσμος μ’ αγαπάει και με στηρίζει διαχρονικά». Δεν
ξεκαθάρισε εάν θα είναι υποψήφιος με κάποια παράταξη
πχ του Απόστολου Τζιτζικώστας ή με κάποια άλλη που θα
δημιουργηθεί… προσεχώς. 

#Το έκανε πάλι το θαύμα της η Θεσσαλονικιά Βίκυ
Νάκου. Όχι μόνο κατάφερε να εκλεγεί στην Πολιτική

Επιτροπή της ΝΔ αλλά τερμάτισε και… πρώτη από τις
γυναίκες της Θεσσαλονίκης. Η υπερδραστήρια
πολιτεύτρια δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω, πριν και
μετά την εκλογή του Κυριακου Μητσοτάκη. "Τρέχει" σε
όλες τις κομματικές εκδηλώσεις και μιλάει καθημερινά με
μέλη του κόμματος. Όχι σαν κάτι άλλους που
εμφανίζονται μόνο παραμονές εκλογών... Σημειώνεται ότι
η κα Νάκου πρόσφατα τοποθετήθηκε και στο ΔΣ του
Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κ.Καραμανλή 

#Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης δεν ξεχνά φίλους και...
εχθρούς! Το επιβεβαίωσε και στο πρόσφατο συνέδριο

της ΝΔ. Ο πρ. Περιφερειάρχης την ημέρα της έναρξης
των εργασιών χαιρέτισε όλους τους επίσημους
προσκεκλημένους εκτός από... έναν! Όπως είπαν στη
στήλη ΝΔκρατες όταν έφτασε μπροστά στον Αντώνη
Σαμαρά όχι μόνο δεν του έκανε χειραψία αλλά του γύρισε
και επιδεικτικά την πλάτη. «Δεν ξεχνώ. Αυτός με...
τέλειωσε πολιτικά» φέρεται να δήλωσε ο κ. Ψωμιάδης.
Αξίζει να σημειωθεί πως με την παρουσία του στο 10ο
τακτικό συνέδριο έβαλε τέλος στα σενάρια που τον
θέλουν στο κόμμα Καρατζαφέρη-Μπαλτάκου. 

#Η δημοτικότητα των πολιτικών στο 10ο Τακτικό
Συνέδριο του κόμματος μετριόταν με… selfies. Από

αυτές που κυκλοφόρησαν στα social media τις

περισσότερες είχε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Άδωνις
Γεωργιάδης, η Μαρία Σπυράκη και η Ντόρα
Μπακογιάννη. 

#Τη δυνατότητα να ανταλλάξει απόψεις για την
Ευρώπη και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε

η γνωστή δημοσιογράφος και υπ. βουλευτής της ΝΔ
Σύνθια Σάπικα με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της
Βουλγαρίας και πρόεδρο Λαϊκού Κόμματος. Η Μεγκλένα
Κούνεβα μίλησε στο πρόσφατο «γαλάζιο» συνέδριο και
ευχαρίστησε τους Έλληνες για τη βοήθεια που παρείχαν
στη χώρα της κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από λεπτότητα δεν έβγαλε κιχ για το ότι μας ξεπέρασε... 

#Η Ανθή Σαλαγκούδη ετοιμάζεται να κάνει
τηλεοπτικό… come back; Η Θεσσαλονικιά κόρη πρ.

υφυπουργού (και ερωτευμένη με άνθρωπο των ΜΜΕ)
εκτός από την εκπομπή του Αρναούτογλου μίλησε και σε
έντυπα για το ξεκίνημα της δίπλα στη Μελίνα
Καραπαναγιωτίδου (σύμβουλο έκδοσης σήμερα της
εφημερίδας karfitsa και πρ. δημοσιογράφου της ΕΤ3)
γεγονός που "μεταφράστηκε" ως... επιστροφή στα
τηλεοπτικά πράγματα με την προτροπή του Τζονι
Καλημέρη. Μάλλον για ενημέρωση το πάει... 

www.karfitsa.gr
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φροντίζει να
επιβεβαιώνει το συντηρητικό της χαρακτήρα όσο
περισσότερο μπορεί. Ξεκίνησε με την εκχώρηση
του βαθέως κράτους σε καραμανλικούς (κι ακό-
μη δεξιότερους) συμμάχους της, στη συνέχεια
νομιμοποίησε το ρόλο της εκκλησίας στο σχεδια-
σμό και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και
ολοκλήρωσε την εικόνα με την επιλογή της έν-
στολης εμφάνισης του Υπουργού Εθνικής ̀ Αμυ-
νας και την εκχώρηση σε στρατό κι αστυνομία
της διαχείρισης του προσφυγικού. Ο κατάλογος
δεν έχει τέλος κι αγγίζει τομείς ακόμη και παρα-
δοσιακής αριστερής ρητορείας, όπως ο πολιτι-
σμός και η παιδεία. Η πιο συντηρητική όμως εκ-
δοχή της αποτυπώνεται στην πρότασή της για το
ασφαλιστικό με την εμμονή της στη διατήρηση
των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών παροχών σε
βάρος των νεότερων γενεών. Δεν έχει σημασία
σε ποιο βαθμό θα το πετύχει. Σημασία έχει η νο-
μιμοποίηση της αντίληψης για το επιθυμητό της
εξάρτησης των νέων ανθρώπων από το συντα-
ξιοδοτικό εισόδημα γονέων και παππούδων τό-
σο στο επίπεδο της καθημερινής διαβίωσης όσο
και στο πεδίο της αγοράς. Δεν κόβουμε συντά-
ξεις, λένε τα κυβερνητικά στελέχη (πολλά εκ των
οποίων απολαμβάνουν παχυλές παροχές σπάτα-
λων ΔΕΚΟ ή χρεοκοπημένων ευγενών ταμεί-
ων), γιατί με αυτές ζουν δυο και τρεις οικογένει-
ες, γιατί με αυτές κινείται η αγορά. Τα ελάχιστα
μαρξιστικά κολλυβογράμματα που έμαθαν στα
κρυφά από την κοινωνία σχολειά των κομματι-
κών τους οργανώσεων, θα αρκούσαν για να ανα-
λογιστούν ότι η οικονομική ισχύς των γερόντων
στη βάση συνεπάγεται την ιδεολογική κυριαρχία
της γερουσίας στο επικοδόμημα.  Στο πλαίσιο αυ-
τό η ένταξη στη συζήτηση νέων εννοιών, όπως η
αειφορία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα-
τος ή, και κυρίως, η διαγενεακή αλληλεγγύη δεν
έχει καμία τύχη. Ο κυβερνητικός συντηρητισμός
όχι μόνο αποκλείει κάθε προοπτική μεταφοράς
πόρων σε αποθεματικά υπέρ της νέας γενιάς, αλ-
λά συσκοτίζει τις αιτίες και συγκαλύπτει τους
υπαίτιους της κατάρρευσης των ασφαλιστικών
ταμείων. Η ορθή επιλογή της μείωσης των υφι-
στάμενων συντάξεων μπορεί να δικαιολογηθεί
εύκολα με την κατάδειξη ότι αυτές όχι μόνο δεν
αντιστοιχούν στις καταβληθείσες εισφορές, αλλά
και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους εξασφαλί-
στηκε με την κυνική υπεξαίρεση των εισφορών
όσων ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 (στο
άθλημα αυτό πρωταθλητές είναι οι απέχοντες επί
τετράμηνο δικηγόροι, οι οποίοι το 2007 αύξη-
σαν σε μια νύχτα κατά 77% την επικουρική σύν-
ταξη των παλιών ασφαλισμένων). Πλην, όμως,
μια τέτοια ειλικρίνεια εξοστρακίζεται από το δη-
μόσιο διάλογο και πάλι προς χάρη των πιο συν-
τηρητικών πελατών του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των
κοινωνικών ομάδων που ανήγαγαν σε ύψιστο
δικαίωμα τη διαβίωσή τους με τη χρήση πάγιας
εντολής πληρωμής από το δημόσιο ταμείο.            
*Ο κ. Κωνσταντίνου είναι δικηγόρος και
Μέλος της ΜΕΣΥΑ στο Ποτάμι

Η πραγματική 
συντήρηση

του Γιάννη 

Κωνσταντίνου*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

Έβαλε τις φόρμες κι άρ-
χισε να… τρέχει για την
Ολυμπιακή Φλόγα και
τη Θεσσαλονίκη. Ο λό-
γος για τον πρώην «κα-
πετάνιο» της Θεσσαλο-
νίκης Στέλιο Αγγελούδη
που την περασμένη βδο-
μάδα βρέθηκε στην πό-
λη για τις εκδηλώσεις
αφής της Φλόγας. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο κ. Αγγε-
λούδης εκτός από δικη-
γόρος και πρ. πρόεδρος
της ΟΛΘ Α.Ε. είναι και
μέλος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής.
Πρόσφατα μάλιστα κα-
τέθεσε τον φάκελο υπο-
ψηφιότητάς του για τη
θέση μέλους της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Επι-
τροπής! (βλ φωτο)

Κουίζ:
Ποιος σύνεδρος

της ΝΔ την ώρα που
έκανε βόλτες στην πλατεία
Αριστοτέλους, ψήφιζε και

στην... Αθήνα για μέλη της Πολι-
τικής Επιτροπής; Όπως μάθαμε
είχε δώσει σε… συναγωνιστή
του την εξουσιοδότηση και

την ταυτότητά του...
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.) ΠΡΟ-
ΚΗΡΥΣΣΕΙ διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου - οργανωτι-
κού γραφείου που θα αναλάβει τη διοργάνωση και τη διαχείρι-
ση του Φαρμακευτικού Συνεδρίου-Έκθεσης «PHARMA POINT
2017», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στη

διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου 2017.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει

να υποβάλλουν προσφορές, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και το αργό-
τερο μέχρι ώρα 14:00’ της ημέρας αυτής.  Η διενέργεια του δια-
γωνισμού θα λάβει χώρα την 23η Μαΐου 2016 και ώρα 15.00

στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς
τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, εις τα γραφεία του Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντίστασης 173-
175, Θεσσαλονίκη, ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συ-

στημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω διεύθυνση. Προ-
σφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και

ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Τα Γενικά Στοιχεία, οι Ειδικοί Όροι και τα Τεχνικά Χαρα-

κτηριστικά του Διαγωνισμού, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η οποία βρίσκεται αναρ-
τημένη στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης (www.fsth.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης
να παραλαμβάνουν αντίγραφό της από τα γραφεία του ΦΣΘ,

Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθύ-
νονται στην κα Μαρία Βογιατζή, στο  τηλέφωνο 2310471776.

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Κ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                             Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 

Aπό αθλητισμό και κυρίως
από έργα αθλητισμού και
υποδομών αποδεικνύει
για μία ακόμη φορά ότι ξέ-
ρει ο δήμαρχος Πυλαίας
Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης. Παρά το ρεκόρ των…
300 έργων στο δήμο του,
συνεχίζει με…τζάμπολ
στην εξοχή. Μικροί και με-
γάλοι έπαιξαν στο νέο δη-
μοτικό γήπεδο basket της
Εξοχής που εγκαινίασε
πριν από λίγες ημέρες με
ένα… τρίποντο! (βλ φωτο)

SMS:
Νωρίτερα ξεκίνησε

τις διακοπές του Πάσχα ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο
Γιάννης Μπουτάρης βρέθηκε

το περασμένο Σαββατοκύριακο
στο Νυμφαίο με φίλους και
συγγενείς. Τις ημέρες του
Πάσχα θα τις περάσει στο

ίδιο μέρος…

#Προσωρινό… φρένο βάζει η απεργία των δικηγόρων -
που αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 7 Μαΐου- στην

απόφαση των 100 κατοίκων που έχουν ήδη βάλει τις
υπογραφές και περιμένουν να καταθέσουν μήνυση κατά της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αγανακτισμένοι από την εικόνα
του χωριού τους,  που αντί να αδειάζει από πρόσφυγες και
μετανάστες… συνεχώς κατακλύζεται, πιστεύουν πως η
προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι η τελευταία τους ελπίδα…

#Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε την περασμένη Κυριακή ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Ο

κ. Λεβέντης περπάτησε στους δρόμους της πόλης που τον…
έβαλε στη Βουλή αυτόν και το κόμμα του, συζήτησε με
πολίτες και ψηφοφόρους του και στο τέλος της ημέρας
κάθισε στην πλατεία Αριστοτέλους για ένα καφεδάκι με τον
βουλευτή του κόμματός του από τη Β’ Θεσσαλονίκης,
Αριστείδη Φωκά! 

#Δόξες... Βαρκελώνης και 1992 ζει ξανά η ολυμπιονίκης
και Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα

Πατουλίδου. Όχι, η Βούλα δεν ετοιμάζεται να τρέξει ξανά σε
αγώνες! Ετοιμάζεται για την παρουσίαση βιβλίου που
αναφέρεται στη ζωή και τη νίκη της. Το βιβλίο έχει γράψει ο
πολύ καλός της φίλος και βουλευτής των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων Α’ Θεσσαλονίκης, Κώστας Ζουράρις. Θα έχει τίτλο
«Ολυμπιόνικος» και το εξώφυλλό του βιβλίου θα κοσμεί
μια... γυμνή φωτογράφηση που είχε κάνει στα παρελθόν η
Αντιπεριερειάρχης Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση του
βιβλίου θα γίνει στις 14 Μαΐου στην Αθήνα και πολύ
σύντομα και στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες ότι θα
ακουστεί ξανά το ιστορικό «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο...»
ελέγχονται ως ανακριβείς...



Ως… αξιοθέατο αντιμετώπισαν τουρίστες της Θεσσαλονίκης δημοτικόαστυνομικό που «έγραφε» παράνομα σταθμευμένο όχημα επί της οδούΤσιμισκή και τον... αποθανάτισαν! Μάλλον στις δικές τους χώρες δενθα έχουν αστυνομικούς ή... παράνομους οδηγούς! 
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Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες συμπολίτες μας
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και έχουν ανάγκη, με τη σωστή
καθοδήγηση, να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ικανοποιώντας
έτσι τις καθημερινές τους ανάγκες, πάντα με αξιοπρέπεια και σεβα-
σμό. Καθημερινά, όλο και πολλαπλασιάζονται οι συνάνθρωποί μας
που χρήζουν υποστήριξης, καθώς η φτώχεια και η δυστυχία δεν φαί-
νεται να υποχωρούν, αντίθετα μάλιστα μέσα στο 2015 αυξήθηκε ση-
μαντικά και από ότι φαίνεται αυτή η αυξητική τάση θα συνεχισθεί. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης,
κατάφερε και λειτούργησε ένα οργανωμένο δίκτυο Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας, ως ο μόνος δημόσιος φορέας παροχής κοινωνικών υπη-
ρεσιών. Μέσα από τη λειτουργία τους, όπως το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, οι Δημο-
τικοί Λαχανόκηποι, η Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο Διαμεσόλα-
βησης, καταφέραμε να προσφέρουμε ψυχοκοινωνική και υλική υπο-
στήριξη στους συμπολίτες μας. Έγινε πράξη η καθημερινή ενδυνά-
μωση και η κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομά-
δων, και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων που βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατήρηση
και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σε 66 δήμους της χώρας
έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα 256 κοινωνικές δομές ωφελώντας σχε-
δόν 120.000 άτομα μαζί με τα προστευόμενα μέλη των οικογενειών
τους, ενώ 1.112 νέοι επιστήμονες-εργαζόμενοι στελεχώνουν τις δο-
μές σε όλη την Ελλάδα. Αυτές τις κρίσιμες, ουσιαστικές και ευαίσθη-
τες δομές η κυβέρνηση έβαλε ως στόχο να τις καταργήσει ή να τις
συρρικνώσει, όπως προκύπτει από το σχέδιο που βρίσκεται σε δια-
βούλευση. Βρισκόμαστε ήδη σε αντίστροφη μέτρηση, καθώς τέλος
Ιουνίου λήγει και η τελευταία παράταση της λειτουργίας αυτών των
δομών, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άποροι και ανασφάλιστοι
συνάνθρωποί μας να βρίσκονται σε απόγνωση, αλλά και εκατοντά-
δες εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. 

Οι δραματικές αυτές εξελίξεις καταγράφονται τη στιγμή που οι
Κοινωνικές Δομές έχουν αξιολογηθεί θετικά όχι μόνο από το σύνο-
λο της κοινωνίας, αλλά και από αξιολογική έρευνα-έκθεση που διε-
νεργήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Επενδύσεων-ΕΣΠΑ και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχε-
διασμού & Αξιολόγησης του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού (Νοέμβριος 2015).Οι Κοινωνικές Δομές, και γενικά
τα κοινωνικά προγράμματα, βρίσκονται στo χειρότερο ιστορικά ση-
μείο που έχουμε βρεθεί και έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα προηγούμε-
να χρόνια, και στο οποίο φθάσαμε με αποκλειστική ευθύνη της κυ-
βέρνησης. Δυστυχώς αστοχίες, παραλείψεις, καθυστερήσεις κα λά-
θη των συναρμόδιων υπουργείων έχουν οδηγήσει εκατοντάδες δο-
μές να κρέμονται από μια κλωστή. Επιτέλους, οφείλουν οι πάντες να
καταλάβουν ότι η συνέχιση της λειτουργίας των δομών αυτών είναι
άκρως αναγκαία για την υποστήριξη και στήριξη των ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων, και η χρηματοδότησή τους μπορεί να γίνει στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ΤΕΒΑ και εθνικών πόρων. Οφείλουν να εγκατα-
λείψουν εμμονές και ιδεοληψίες που στρέφονται κατά της κοινωνίας
και των ευάλωτων ομάδων. Και λύση υπάρχει: Όλες αυτές οι δομές
και τα προγράμματα να μεταφερθούν στον κυρίως οργανισμό των
δήμων και στις κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις μετά από σχετι-
κή νομοθετική ρύθμιση, με το ίδιο προσωπικό, και να συνεχισθεί η
απρόσκοπτη λειτουργία τους, όπως το τονίζουμε στις ομόφωνες απο-
φάσεις των συλλογικών μας οργάνων.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και
θέλει και μπορεί να αναλάβει και αυτές τις ουσιαστικές αρμοδιότητες
και να τις ασκήσει με απόλυτη συνέπεια και διαφάνεια. Και η φερεγ-
γυότητά της έχει αποδειχθεί στην πορεία του χρόνου…
* O κ. Δανιηλίδης είναι δήμαρχος Νεάπολης-Συκών και 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής  Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας της ΚΕΔΕ

Οι Κοινωνικές Δομές στην
κόψη του ξυραφιού… 

του Σίμου 
Δανιηλίδη*

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Το όνομά του «παίζει» δυνατά! Ακούγεται
μάλιστα, πως όταν ο Τσίπρας «κλείσει» την

αξιολόγηση θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό
και θα τον κάνει υπουργό. Ο λόγος για τον
Σωκράτη Φάμελλο. Ο βουλευτής της Β’
Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής
αξιολογείται πολύ θετικά για το έργο του και
κυρίως την επιμονή του να στηρίζει στα
κανάλια τις επιλογές της κυβέρνησης. Οι
στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού μάλιστα
εισηγούνται στον Αλέξη Τσίπρα ο Φάμελλος
να αναλάβει χαρτοφυλάκιο αναπληρωτή
υπουργού και όχι... υφυπουργού. Γκρίνιαζαν
που γκρίνιαζαν οι δικοί του ότι δεν τον
βλέπουν καθόλου τώρα με το... υπουργιλίκι η
κρεβατομουρμούρα θα πηγαίνει σύννεφο!

#Μετά από τρία χρόνια αποχής από τα
κομματικά δρώμενα ο Δημήτρης

Γαλαμάτης επέστρεψε. Ο πρώην βουλευτής της
Β’ Θεσσαλονίκης και πρώην δήμαρχος Βόλβης
συμμετείχε στο 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ
και βγήκε κερδισμένος αφού κατόρθωσε να
εκλεγεί μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του
κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γαλαμάτης
πριν από περίπου μια τριετία για λόγους...
εσωτερικής αναζήτησης και αναστοχασμού,
όπως λέει ο ίδιος, είχε παραιτηθεί από τη
θέση του δημάρχου Βόλβης λίγο πριν τις
εκλογές του 2014 δίνοντας την σκυτάλη
στον Διαμαντή Λιάμα…

#Θέλει να πάρει το αίμα του... πίσω ο
Γιάννης Βούρος. Σύμφωνα με όσα

ανακοίνωσε πρόσφατα στο facebook ο
πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, τα
πορίσματα και ο οικονομικός έλεγχος που
πραγματοποιήθηκαν στον φορέα για την
περίοδο που αυτός και η Μένη Λυσαρίδου
ήταν στην κεφαλή του οργανισμού είναι...
αθωωτικά. Μάλιστα, ο Βούρος έγραψε:
«Φιλαράκια-συνάδελφοι και ποικιλοτρόπως
υποστηριγμένοι από εμένα στα δύσκολα, μη

νομίζετε πως περνάω στο ντούκου την
εντυπωσιακή εξαφάνιση σας μετά τα αθωωτικά
πορίσματα των εισαγγελέων για τις γελοίες
υποθέσεις που κατηγορήθηκα. Για σας μιλάω
που κυκλοφορείτε μέσα στους κύκλους της
κυβέρνησης. Αλλά σας καταλαβαίνω μωρέ...
θέλει "καρύδια" να βγεις κόντρα στον καιρό
(έστω με μία απλή συναδελφική δήλωση
συμπαράστασης) κι είναι πιο ασφαλές το
κρυφτό στα ήρεμα φιόρδ της εξουσίας. Και
εξαιρετική ευκαιρία να ξανασυστηθούμε. Με
ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει».

#Μπορεί ο Ανδρέας Παπαμιμίκος να έφυγε
αλλά υπόσχεται να… επιστρέψει. Ο

παραιτηθείς γραμματέας της ΝΔ παρουσίασε
πρόσφατα το έργο του τα 2,5 χρόνια που
βρισκόταν στη δεύτερη θέση της κομματικής
ιεραρχίας. Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό.
Ευχήθηκε στους συναγωνιστές του «εις το
επανιδείν». Άλλωστε ο 33χρονος «γαλάζιος» το
είχε δηλώσει και ενώπιων του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να εργάζεται για το
καλό της παράταξης από… διάφορα μετερίζια. 

SMS:
Μόνο… ξύλο

που δεν έχουν φάει
μέχρι στιγμής οι εκπρό-

σωποι του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδι-
καλιστικά όργανα και

φορείς. Προσπαθούν να πεί-
σουν πως… οι νόμοι της

κυβέρνησης είναι για
το καλό της
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Προτεραιότητα της χώρας πρέπει να είναι η προσέλκυση επενδύσεων.Αυτό τόνισε στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. JyrkiKatainen ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β’ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρβανιτί-δης κατά την πρόσφατη συνάντησή τους. «Είχαμε την ευκαιρία να ενη-μερωθούμε για τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης του «ΕπενδυτικούΣχεδίου για την Ευρώπη», ή όπως συνηθίσαμε να το λέμε, του «Πακέ-του Γιούνκερ» δήλωσε ο βουλευτής. Ο κ. Αρβανιτίδης επέκρινε την κυ-βέρνηση για την μέχρι σήμερα πολιτική της στον τομέα των επενδύσε-ων και των μεγάλων έργων. «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να κινη-θεί άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση αφού δυστυχώς είμαστε αρκετάπίσω. Αν και παρέλαβαν έτοιμο σχέδιο από την προηγούμενη Κυβέρ-νηση – το οποίο και πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων – χρειάστηκενα φτάσουμε μέχρι τις αρχές Απριλίου ώστε το Κυβερνητικό Συμβού-λιο Οικονομικής Πολιτικής να εγκρίνει έναν κατάλογο με προτεινό-μενα έργα, την ώρα που έχουν ήδη ενισχυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊ-κής Ένωσης 57 δράσεις και 136.000 επιχειρήσεις κινητοποιώνταςσυνολικά 82 δισ. ευρώ. Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεωνκαι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελούν απόλυτη προτε-ραιότητα για τη χώρα. Όσο συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και η αδράνεια η χώρα θα βυ-θίζεται όλο και πιο βαθιά στην ύφεση» κατέληξε ο κ. Αρβανιτίδης (βλ φωτο)

#Ποιος είδε τον Θεόδωρο
Καράογλου και δεν τον φοβήθηκε!

Ο πρώην υπουργός και σημερινός
τομεάρχης της ΝΔ για ζητήματα
Μακεδονίας και Θράκης με αφορμή τη
δημιουργία νέου κέντρου μετεγκατάστασης
προσφύγων στον δήμο Ωραιοκάστρου
(που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια
του) κάλεσε την κυβέρνηση να…
παραιτηθεί. «Εάν συνεχιστεί αυτή η
απαράδεκτη κατάσταση φοβάμαι ότι πολύ
σύντομα οι κάτοικοι των Διαβατών, του
Ωραιοκάστρου, του Καλοχωρίου, των
Λαγκαδικίων και των άλλων περιοχών
που σηκώνουν το συντριπτικό βάρος της
προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης, θα
υποχρεωθούν να γίνουν εσωτερικοί…
μετανάστες εντός του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης»
σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο κ.
Καράογλου και συμπληρώνει: «Η
Κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη
όταν πρόκειται για τη δημιουργία hot spot.
Ελλάδα είναι και η Πελοπόννησος, η
Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα.  Ο κόμπος
έφτασε στο χτένι…» 

Καλα κρασιά και κυρίως ελληνικά! Ο υφυπουργός Εξωτερικών δοκιμάζει ως και κρασιά στη
Βρετανία για το καλό της Ελλάδας!Την είδηση και τη σχετική φωτογραφία «ανέβασε» ο ίδιος
ο κ. Μάρδας στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook σημειώνοντας: «Δύο νέες πολι-
τικές του Υπ. Εξωτερικών σε μια φωτογραφία. Έκθεση ελληνικών κρασιών στο Λονδίνο στο
πλαίσιο της πολιτικής Windows To Greece. Την έκθεση επισκέφθηκαν 300 βρετανοί γευσι-
γνώστες, εισαγωγείς και συντάκτες εξειδικευμένων περιοδικών. Η υποστηρικτή ομάδα: Οι
εμπορικοί μας ακόλουθοι και οι φοιτητές-τριες της φωτογραφίας που ασκούνται στην πρε-
σβεία μας μέσω.. του Erasmus+. 60 φοιτητές-τριες έχουν ενταχθεί στο δυναμικό των πρε-
σβειών από τον Ιανουάριο του 2016, από τότε που το ΥΠΕΞ άρχισε να συνεργάζεται με το
Erasmus+» Στην υγειά μας βρε παιδιά... (βλ φωτο)

#«Κάντο όπως ο… ΓΑΠ!» Αυτό πρέπει να σκέφτηκε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Θεσσαλονικιός
βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο κ. Βενιζέλος αυτές τις ημέρες

βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και πραγματοποιεί σειρά διαλέξεων σε πανεπιστήμια. Οι διαλέξεις
του κ. Βενιζέλου σχετίζονται με το μέλλον της ΕΕ την ελληνική οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση.
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να επιστρέψει στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, κάτι που
σημαίνει ότι μπορεί να… σουβλίσει αρνάκι στον Λευκό Οίκο παρέα με τον Ομπάμα και τη Μισέλ.

#Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η Φώφη Γεννηματά αναμένεται να ζητήσει… ψήφο εμπιστοσύνης
των ψηφοφόρων και των στελεχών του κόμματός της στην επικείμενη συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής

Συμπαράταξης. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ηγείται το σχήματος στη Βουλή, δεν έχει ωστόσο τέτοια
νομιμοποίηση από κάποια διαδικασία. Όπως ακούγεται στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη οι
συνεργάτες της εισηγούνται να το πράξει στις 14-15 Μαΐου, τότε που και… τυπικά το ΠΑΣΟΚ θα ενωθεί με
την Δημοκρατική Αριστερά του Θανάση Θεοχαρόπουλου αλλά και τους Ενεργούς Πολίτες. 

SMS:
Στη ΝΔ Θεσσαλονί-

κης είναι πάλι... χαμένοι
στην μετάφραση. Από τη μια

ακούμε ότι στις εκλογές του συνε-
δρίου για την ανάδειξη της νέας Πολιτι-

κής Επιτροπής του κόμματος
επικράτησαν οι Τζιτζικωστικοί κι από την

άλλη ότι νίκησαν οι... Μητσοτακικοί. Όπως
έλεγαν ιστορικά στελέχη της πόλης, «με…

στρατόπεδα θα κερδίσουμε τις εθνικές
εκλογές και το στοίχημα της σωστής
διακυβέρνησης της χώρας, μετά τα

συντρίμια που αφήνουν οι ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ;»



Της Έλενας Καραβασίλη

Ένα φιλήσυχο χωριό των 120 κατοίκων, με γραφικές αυ-
λές, νοικοκυρεμένους κήπος και μία ήρεμη καθημερινότητα,
μετατράπηκε μέσα σε λίγους μόλις μήνες σε… φαβέλα, με πε-
ρισσότερους από 10.000 πρόσφυγες και μετανάστες που βρέ-
θηκαν στην Ειδομένη για να περάσουν τα σύνορα των Σκο-
πίων και να ζήσουν μία καινούρια ζωή μέσα στην καρδία της
Ευρώπης. Όπως περιγράφει στην Karfitsa η πρόεδρος της το-
πικής κοινότητας Ειδομένης Ξανθούλα Σουπλή, από την
άνοιξη του 2015 άλλαξαν τα πάντα. «Η Ειδομένη ήταν ένα
ήσυχο αγροτικό χωριό, όπου στην πλειοψηφία τους οι
κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι. Ο κόσμος πήγαινε στο κα-
φενείο, έπινε τον καφέ και το τσιπουράκι του και σήμε-
ρα… δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό», περιγράφει η κ. Σου-
πλή. Οι πρώτες ροές προσφύγων και μεταναστών στο χωριό,
άρχισαν να εμφανίζονται τον Σεπτεμβρίου του 2014. Τα σύ-
νορα τότε ήταν ανοιχτά και έτσι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα
προβλήματα. «Όταν έκλεισαν τα σύνορα, άλλα-
ξαν όλα. Οι κάτοικοι είναι πλέον κλειδωμέ-
νοι στα σπίτια τους. Δεν πάνε ούτε στο για-
τρό, για να φυλάνε τις ιδιοκτησίες τους»,
λέει η κ. Σουπλή. Η ίδια μιλάει για τον πολι-
τιστικό σύλλογο του χωριού και το έργο που
είχε, να ομορφαίνει την καθημερινότητα
των ντόπιων. «Κάθε χρόνο οργανώναμε
εκδρομές στη θάλασσα, πηγαίναμε θέ-
ατρο, είχαμε διάφορες εκδηλώσεις και
τώρα δε μπορούμε να πάμε πουθενά. Οι
κάτοικοι πια δε βγαίνουν από τα σπίτια
τους, φοβούνται ότι θα γυρίσουν και θα τα
βρούνε ρημαγμένα». Η κ. Σουπλή εξηγεί πως ο
φόβος των κατοίκων δεν είναι αναίτιος, καθώς τα

κρούσματα κλοπών είναι πάρα πολλά. «Καραδοκούν έξω
από τα σπίτια. Πηγαίνουν το βράδυ έξω από τα παράθυ-
ρα των κατοίκων και τους τρομάζουν. Η καθημερινότη-
τα όλων μας άλλαξε τελείως. Το καφέ που υπάρχει, πλέ-
ον δουλεύει μόνο με πρόσφυγες και μετανάστες γιατί οι
ντόπιοι φοβούνται να πάνε», λέει η κ. Σουπλή.
Φθορές σε σοδειές και… νεκροταφεία!

Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ειδομένης εξηγεί
πως πρόκειται για μία αμιγώς αγροτική περιοχή όπου φέ-
τος… δε θα υπάρχει σοδειά. «Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι
αγρότες και καλλιεργούν σιτάρια, καλαμπόκια και ηλιόσπο-
ρους. Φέτος δε θα βάλει κανένας καλαμπόκια γιατί πέρυσι
πρόσφυγες και μετανάστες μπαίνανε μέσα στα χωράφια και τα
κατέστρεφαν. Τα σιτάρια έχουν ποδοπατηθεί, παρότι ήταν μία
πάρα πολύ καλή χρονιά. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση, έχει

καταστραφεί η σοδειά τους και οι άνθρωποι δε θα
μπορέσουν να βγάλουν ούτε τα προς το

ζην», τονίζει η κ. Σουπλή. Διευκρινίζει
πως οι καταστροφές στις καλλιερ-

γήσιμες εκτάσεις δεν περιορί-
ζονται μόνο στο camp, καθώς
οι σκηνές έχουν φτάσει μέχρι
το χωριό. «Η Ειδομένη
πλέον δεν έχει καμία σχέ-
ση με το χωριό που ήταν
κάποτε. Καταρχήν πλέον
ζούμε μέσα στα σκουπί-
δια. Ο δήμος δεν έχει τη

δυνατότητα να καλύψει τό-
σες μεγάλες ανάγκες σε κα-

θημερινή βάση», σημειώνει η
κ. Σουπλή. Η ίδια όμως, περιγρά-

Το «αρχοντοχώρι» του νομού Κιλκίς, είναι χτισμένο σε υψόμετρο 65 μ., στους πρόποδες του λό-
φου «Κουρί». Απέχει 22 χλμ. μέσω Ευζώνων από το Πολύκαστρο, την έδρα του δήμου Παιονίας
στον οποίο ανήκει και 24 χλμ. από την Αξιούπολη. Από το Κιλκίς απέχει 50 χλμ. και μόλις 80 χλμ.
από τη Θεσσαλονίκη. Από την Ειδομένη φαίνεται στα ανατολικά η κοιλάδα του ποταμού Αξιού,
ενώ αν γυρίσει κανείς το βλέμμα του στα δυτικά, βλέπει τις κορυφές του όρους Πάικου. Ο σιδηρο-
δρομικός σταθμός- που αποτελεί την πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη και παραμένει αποκλει-
σμένος από πρόσφυγες και μετανάστες- ήταν το «κόσμημα» του χωριού, σύμφωνα με τους κατοί-
κους της Ειδομένης.
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«Δεν
πηγαίνω πλέον

στο σταθμό ούτε για
βόλτα, όταν βλέπω τη
γραμμή για το εξωτε-
ρικό κλειστή και γε-

μάτη από σκηνές
στενοχωριέμαι»

Η Ειδομένη πριν… φτάσουν
πρόσφυγες και μετανάστες

«Το χωριό έγινε σκουπιδότοπος»
Όταν άρχισαν να φτάνουν στην Ειδομένη οι

πρώτοι Σύριοι πρόσφυγες, η 69χρονη Θεοδώρα
Δερλαμπάκη, άνοιξε το σπίτι και την αγκαλιά της
και βοήθησε πολλές οικογένειες μεταναστών και
προσφύγων που έβλεπαν το χωριό σαν δίοδο για
μία καινούρια ζωή. Περιγράφει πως κάθε φορά
που τα καιρικά φαινόμενα ήταν έντονα, η ίδια δεν
είχε ησυχία και προσπαθούσε να τους βοηθήσει
με όποιον τρόπο μπορούσε. Σήμερα όμως, λέει
πως δεν αντέχει άλλο να βλέπει το χωριό της να
καταστρέφεται. «Το χωριό μας ήταν πολύ κα-
θαρό και νοικοκυρεμένο, όμορφο, με περι-
ποιημένους μπαχτσέδες. Σκουπίδια δεν
έβλεπες πουθενά στους δρόμους. Έβλεπες
περιποιημένες αυλές, βαμμένα πεζούλια,
όμορφα δέντρα και λουλούδια. Τώρα σπάνε
μέχρι και τις αμυγδαλιές στις αυλές μας για
να φάνε τα αμυγδαλάκια. Στο παραδιπλανό
σπίτι μπήκανε δύο φορές. Ο κόσμος φοβάται
πια», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Δερλαμπάκη.
Η ίδια καθώς έζησε και βοήθησε αρκετές οικογέ-
νειες μεταναστών και προσφύγων, λέει χαρακτη-
ριστικά πως όσοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι πια
στην Ειδομένη, «έχουν επιθετική συμπεριφο-
ρά. Είναι άνθρωποι άλλης πάστας». Η κ. Δερ-
λαμπάκη ξεκαθαρίζει πως: «όταν ήρθαν πρό-
σφυγες και μετανάστες στο χωριό μας, όλοι
τους αγκαλιάσαμε. Τους δώσαμε τη μπουκιά
από το στόμα μας, τα ρούχα μας και για μας
τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά. Τώ-
ρα όμως η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Πε-
τάνε τα σκουπίδια τους παντού, κάνουν την
ανάγκη τους στις αυλές μας, η Ειδομένη έγινε
σκουπιδότοπος». Σκεπτόμενη για το που πρέπει
να απευθυνθεί, σχεδόν μονολογεί και λέει: «μέ-
χρι και τους κάδους μας πήρανε για να κου-
βαλάνε ξύλα. Μπροστά στο σπίτι μου είναι ο
παλιός παιδικός σταθμός που σταμάτησε να
λειτουργεί πριν το 1992. Τώρα έχει γίνει
γιάφκα, έχουν κλέψει τα πάντα από μέσα και
το κτήριο είναι ένα ερείπιο. Από τις καύσεις
ξύλων και πλαστικών δε, η ατμόσφαιρα είναι
αποπνικτική». Κλείνοντας, η κ. Δερλαμπάκη
σχολιάζει πως αν αυτή η κατάσταση επικρατούσε
έξω από την αυλή και τα σπίτια των κυβερνών-
των, τότε «η Ειδομένη δε θα είχε γίνει πόλη
των προσφύγων».  

«Η Ειδομένη
πλέον δεν έχει

καμία σχέση με το
χωριό που ήταν

κάποτε»

Πριν Μετά
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φει χαρακτηριστικά πως η μεγαλύτερη ζημιά που έχουν προκα-
λέσει πρόσφυγες και μετανάστες, είναι στα νεκροταφεία.
«Έχουν σπάσει σταυρούς, έχουν σπάσει τάφους και
έχουν ανοίξει όλα τα ντουλαπάκια με τα λάδια για το
καντήλι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνε-
ται αυτό το πράγμα και παρόλο που αναφέρουμε αυτά τα
περιστατικά, δε βλέπουμε να γίνεται απολύτως τίποτα. Οι
κάτοικοι είναι τρομοκρατημένοι γιατί τέτοιες πράξεις τις
συνδέουν και με τη θρησκεία». 
Μετά από 78 χρόνια… σκέφτεται να φύγει

Ο Παναγιώτης Χατζόπουλος δούλεψε για περισσότερα από
25 χρόνια στον ΟΣΕ και στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ει-
δομένης. Σήμερα είναι 78 χρονών, συνταξιούχος πια, και
όπως περιγράφει δεν περνάει πια ούτε έξω από τον σταθμό.
«Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Ειδομένης ήταν η πρώ-
τη εικόνα της Ελλάδας. Ήταν ένα κόσμημα στην περιοχή,
από άποψη καθαριότητας και διακίνησης τουριστών και
εμπορευμάτων. Υπήρχαν τέσσερις επιβατικές αμαξο-
στοιχίες (βέβαια ήταν και τέτοια τα χρόνια) και η τουρι-
στική κίνηση βρισκόταν στα ύψη. Είχαμε 36.000 βαγό-
νια εμπορικής διακίνησης το μήνα και σήμερα… έχουμε
καταντήσει να έχουμε κλειστές τις γραμμές του τρένου»,
λέει ο κ. Χατζόπουλος. Και περιγράφει: «εγώ δεν πηγαίνω
πλέον στο σταθμό ούτε για βόλτα, όταν βλέπω τη γραμμή
για το εξωτερικό κλειστή και γεμάτη από σκηνές στενο-
χωριέμαι». Όπως περιγράφει, η Ειδομένη ήταν ένα ατάραχο,
παραγωγικό χωριό, με φιλόξενους και φιλήσυχους κατοίκους.
Στα μάτια του… «το καλύτερο χωριό της μεθορίου. Όμως
το εγκατέλειψαν το χωριό γι’ αυτό και άδειασε. Όταν πή-

γαινα εγώ σχολείο, το δημοτικό μας είχε 110 παιδιά και
σήμερα είμαστε 120 κάτοικοι και αυτοί… με την κατά-
σταση που επικρατεί σήμερα, θα φύγουν», λέει. Ο κ. Χα-
τζόπουλος ομολογεί πως δεν είναι ο μόνος που σκέφτεται να
αφήσει το χωριό του. «Πλέον έχω γίνει φύλακας του σπιτι-
ού μου. Δε μπορούμε πια να ζήσουμε στο χωριό μας.
Πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μπει μέσα στα σπίτια
μας και τα έχουν κατακλέψει. Εγώ είχα 15 κότες και μέσα
σε δύο βράδια μου τις πήραν όλες. Μπήκαν μέσα στο
μπαχτσέ μου και τα ρήμαξαν όλα. «Σηκώνουν» μέχρι και
τις πόρτες από τις αποθήκες. Έχουμε αγανακτήσει και
δεν είμαι ο μοναδικός που σκέφτομαι να αφήσω το χω-
ριό. Στην αρχή τους αγκαλιάσαμε τους δώσαμε φαγητό,
χρήματα, όμως δεν αντέχουμε άλλο», καταλήγει.

«Να σταματήσει η εγκατάσταση 
προσφύγων στην Κ. Μακεδονία»

Έκκληση στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα κάνουν για μια ακόμα φορά οι δήμαρχοι
της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της
δυτικής Θεσσαλονίκης, να σταματήσει η επι-
βάρυνση μεμονωμένων περιοχών της Περι-
φέρειας αλλά και της Θεσσαλονίκης με τις
προσφυγικές ροές, καθώς «ήδη έχει συσσω-
ρευτεί περισσότερο από το 60% των προ-
σφύγων». Όπως επισημαίνεται σε σχετική
επιστολή προς τον πρωθυπουργό που υπο-
γράφει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακε-
δονίας Λάζαρος Κυρίζογλου, «η σε εφαρμο-
γή της ευρωπαϊκής συμφωνίας, ελάττωση
των εισερχομένων στην Χώρα προσφύ-
γων, μέχρι στιγμής δεν συνεπέφερε ούτε
μείωση των εισροών προσφυγικών ροών
στην Κεντρική Μακεδονίας ούτε διασπο-
ρά αυτών και σε άλλες Περιφέρειες της
Χώρας». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην
επιχείρηση εκκένωσης του καταυλισμού της
Ειδομένης που όπως επισημαίνεται «οδηγεί
σε νέους αιφνιδιασμούς της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, καθώς χωρίς καμία ενημέ-
ρωση των οικείων Δήμων διενεργείται
ομαδική μεταφορά προσφυγικών πληθυ-
σμών σε ορισμένους ΟΤΑ (Δέλτα, Ωραι-
οκάστρου, Λαγκαδά) της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης». Με αυτό το σκεπτικό η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΕΔΚΜ συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση με την συμμετοχή Δημάρχων της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, με σκοπό να επανα-
λάβει τις εκκλήσεις της προς την κυβέρνηση
και να υποβάλλει τα αιτήματά της. Η ΠΕΔΚΜ
ζητά να ενημερωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση
για τον υπάρχοντα σχεδιασμό διαχείρισης
των προσφυγικών ροών, να υπάρξει δίκαιη,
ισόρροπη και γεωγραφικά ορθολογική κατα-
νομή των προσφύγων σε όλη την έκταση της
χώρας, με την αυτονόητη εξαίρεση των ευαί-
σθητων περιοχών. Ειδικά για την περιοχή της
Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται η ανάγκη να
λειτουργήσει έστω και ένας χώρος στην ανα-
τολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος, ώστε να αποφορτιστεί η τεταμένη ατμό-
σφαιρα που δημιουργείτε. Οι δήμαρχοι ζη-
τούν να ενισχυθεί η δύναμη των Αστυνομι-
κών Υπηρεσιών σε όλη την Κεντρική Μακε-
δονία και ιδιαίτερα στις περιοχές της προσω-
ρινής εγκατάστασης των προσφύγων. Τέλος,
τονίζουν την τεράστια αναγκαιότητα που
υπάρχει, να διασφαλιστεί η ομαλή επαναλει-
τουργία της οδικής και σιδηροδρομικής σύν-
δεσης στην περιοχή της Ειδομένης.
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Ο δήμος Θεσσαλονίκης άλλαξε ουσιαστικά σελίδα όταν την δι-
οίκηση ανέλαβε σε κρίσιμες ώρες  ο νυν δήμαρχος Γ. Μπουτάρης
και η παράταξη της Πρωτοβουλίας. Αυθωρεί και παραχρήμα οι
προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση ενός σύγχρονου
και αποτελεσματικού μοντέλου οικονομικής λειτουργίας συμβατού
με τις θεσμικές παρεμβάσεις και οργανωτικές αλλαγές που επιβλή-
θηκαν τα τελευταία έτη στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τα αποτελέσματα της σημαντικής δουλειάς που επιτεύχθηκε απει-
κονίζονται με σαφήνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που
δημοσιεύει ο δήμος Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια και δεν αμ-
φισβητούνται με επιφανειακές και στοχευμένες προσεγγίσεις. Η

ανάλυση αυτών των οικονομικών αποτελεσμάτων επιτρέπει την μετατροπή των απλών
στοιχείων σε χρήσιμες πληροφορίες και την συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για
την οικονομική μας κατάσταση αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στο δύσκο-
λο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργούμε.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διακρίνεται σαφώς για την αποδοτικότητα, την ρευστότητα
και την φερεγγυότητα στην οικονομική του λειτουργία με βάση τα οικονομικά του στοι-
χεία. Επιπλέον των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο προϋπολογισμός του δήμου
ως σημαντικό οικονομικό εργαλείο πέραν της λογιστικής λειτουργίας που επιτελεί με τον
προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων και τον καθορισμό των ορίων των εξόδων,
λειτουργεί αποκαλυπτικά για τις πολιτικές επιλογές που κάνει η διοίκηση  ως προς τις
ανάγκες που θα καλύψει, τις επενδυτικές της επιλογές και τον υπεύθυνο ή μη τρόπο που
θα τις καλύψει.Στον πρόσφατα αναμορφωθέντα προϋπολογισμό του δήμου Θεσσαλονί-
κης συμπεριλάβαμε την εγγραφή οικονομικής πρόβλεψης για την κάλυψη, όπως την
προανήγγειλε και την συναποφάσισε με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών ο
δήμαρχος ποσού 6,9 εκ. ευρώ που προήλθε από μία ακόμη υπόθεση υπεξαίρεσης που
ταλανίζουν τον δήμο από το παρελθόν.  Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που μαζί με τις προ-
σαυξήσεις ανέρχεται στα 16,5 εκ, ευρώ βεβαιώθηκε από την οικονομική επιθεωρήτρια
στην Εφορία καθιστώντας πιθανή την επιβολή μέτρων διασφάλισης εις βάρος του δή-
μου. 

Πρόσφατα, εξάλλου, ο δήμος εξόφλησε παρόμοια οφειλή από καταλογιστικό
έλεγχο που βεβαιώθηκε στην Εφορία στο παρελθόν και οδήγησε σε μέτρα διασφάλι-
σης εις βάρος του Δήμου καθιστώντας δυσχερή την οικονομική και ταμειακή του λει-
τουργία. Προκειμένου να αποφύγουμε την υποχρέωση να πληρώσουμε πρόστιμα
και προσαυξήσεις στο υπεξαιρεμένο ποσό επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους δημότες
και να αποτρέψουμε την επιβολή νέων μέτρων διασφάλισης που θα μπλοκάρουν την
οικονομική μας λειτουργία εις βάρος της εξυπηρέτησης των αναγκών των δημοτών
αποφασίσαμε να εγγράψουμε άμεσα ως οικονομική υποχρέωση την παραπάνω
οφειλή και να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του εφόσον υπήρχε οικονομική
δυνατότητα.Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγ-
χου νομιμότητας, που ασκεί προσωρινά ελλείψει οργάνωσης και λειτουργίας του
ανεξάρτητου θεσμού του ελεγκτή νομιμότητας, ακύρωσε την επιλογή λογιστικών
κωδικών του δήμου και την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή  εμμένοντας στην στενή
ερμηνεία του νόμου. Η νομιμότητα, αναρωτιέμαι ωστόσο, την οποία προστατεύουμε
κατά τον έλεγχο των κανονιστικών πράξεων, δεν θεμελιώνεται και σε κανόνες και
αρχές συνταγματικής περιωπής που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των διοικουμέ-
νων, εν προκειμένω των δημοτών, και που στη συγκεκριμένη περίπτωση κινδυ-
νεύουν αν στερηθεί ο δήμος την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πλεονασματικά κε-
φάλαια για την αποπληρωμή βεβαιωμένων οφειλών που επισύρουν μέτρα διασφά-
λισης εις βάρος της λειτουργίας του και επαυξάνουν το ποσό της οφειλής με τόκους
και επιβαρύνσεις; 

Επιπρόσθετα, η οικονομική –διοικητική μας πράξη είναι πλήρως αιτιολογημένη και
αυτό έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής, διαφανούς και εν τέ-
λει δημοκρατικής διοίκησης, όπως εμείς τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε την άσκηση της
διοίκησης στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην εποχή της διαφάνειας και της
φανερής λειτουργίας των θεσμών, η εξωτερίκευση των λόγων στους οποίους εδράζονται
οι πράξεις του δήμου αποτελεί για μας αυτονόητη συνέπεια και συνέχεια των εξελίξεων
που συντελούνται στο πεδίο της αναδιοργάνωσης των θεσμών. Η ατολμία, δυστυχώς,
της κεντρικής διοίκησης να προχωρήσει στην θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία ενός
πραγματικά ανεξάρτητου και τεχνοκρατικά ικανού ελεγκτικού σώματος – του Ελεγκτή
Νομιμότητας – οδηγεί συχνά στον πλημμελή έλεγχο των κανονιστικών πράξεων των δή-
μων λόγω και εγγενών δυσλειτουργιών για τις οποίες δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι που
επιφορτίστηκαν αναγκαστικά τα τόσο σημαντικά ελεγκτικά καθήκοντα χωρίς την απαραί-
τητη κατάρτιση και άρτια στελέχωση. Η συγκρότηση και λειτουργία πραγματικά και ου-
σιαστικά ανεξάρτητων από τις αποκεντρωμένες δομές του κράτους και ειδικά στελεχωμέ-
νων αρχών και υπηρεσιών άσκησης του ελέγχου νομιμότητας θα ενισχύσει την αξιοπι-
στία των θεσμών και θα αναβαθμίσει την έννοια του κράτους δικαίου.

*Η κ. Ρανέλλα είναι αντιδήμαρχος Οικονομικών δήμου Θεσσαλονίκης / 
φωτο Σάββας Αυγητίδης

Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος

της Γιούλης 
Ρανέλλα*
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Σήμερα θα παραμερίσουμε την κοχλάζουσα εσωτερι-
κή πολιτική επικαιρότητα για να μιλήσουμε για την βαλ-
κανική μας γειτονιά και  ακροθιγώς για τον ρόλο της Θεσ-
σαλονίκης σε αυτή με αφορμή επίσκεψη φίλου ομογε-
νούς που σπούδασε στο ΑΠΘ και είναι διευθυντικό στέ-
λεχος μεγάλου οργανισμού στη Σόφια. Με τις Βαλκανικές
περιπλανήσεις μου την τελευταία 20ετία είχα την τύχη να
γνωρίσω και συνδεθώ φιλικά με  ανθρώπους από όλες
τις βαλκανικές χώρες. Αναπολώ πάντα τις συναντήσεις
και συζητήσεις μας στο Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια,
Σκόπια, Τίραννα, Σλιβεν κλπ. πάντα για θέματα βαλκανι-

κής συνεργασίας. Έζησα από κοντά γεγονότα και καταστάσεις και κάποτε αυτές
οι αναμνήσεις με παρατηρήσεις θα εκδοθούν σε κάποιο βιβλίο. Σήμερα όμως
δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το σημερινό σημείωμα γράφεται με αφορμή  την
συζήτηση που είχα με τον φίλο αυτό, που είχε χρόνια να έλθει στην Ελλάδα και
γι’ αυτό  πέρα από την γενικότερη εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης εδώ
και στη Βουλγαρία, τον ρώτησα πως βλέπει την Θεσσαλονίκη σήμερα και τι πι-
στεύουν για το μέλλον της στην βαλκανική μας γειτονιά…

Οι εκτιμήσεις του  δεν είναι πολύ  αισιόδοξες. Κατ’ αρχήν μου ανέφερε ότι
είδε αισθητή βελτίωση του οδικού άξονα στη Β. Ελλάδα, λόγω Εγνατίας οδού,
και μια βελτίωση των εισόδων της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά εκτιμά ότι
δεν υπήρξε ποτέ η βούληση του Ελληνικού κράτους, για ανάδειξη της Θεσσαλο-
νίκης σε Μητροπολιτικό ρόλο όπως κατά κόρον  εξαγγέλθηκε την περίοδο
1990-2000.  Λείπουν  ακόμη έργα υποδομής, δεν αξιοποιήθηκαν οι πολιτικο-
κοινωνικές εξελίξεις μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων το
1989-1990  και μάλλον έχει χαθεί το  στρατηγικό πλεονέκτημα. Κατά την άπο-
ψη τους η Θεσσαλονίκη είχε προβάδισμα στη δεκαετία του 1990 σχεδόν μέχρι
το 2007, γιατί ήταν η μεγάλη πόλη δίπλα στις εκτός Ε.Ε βαλκανικές χώρες και
μπορούσε να λειτουργεί ως Ευρωπαϊκός κόμβος διεκδικώντας να εδρεύουν σε
αυτή όλοι οι φορείς της Ε.Ε που απευθύνονταν στα εκτός Ε.Ε Βαλκάνια. 

Εκτιμούν ότι  πλέον με την είσοδο στην Ε.Ε της Βουλγαρίας και Ρουμανίας
Μητροπολιτικό ρόλο εξίσου μπορεί να διεκδικεί και η Σόφια ή το Βουκουρέστι
ως πρωτεύουσες πλέον χωρών- μελών της Ε.Ε. Πιστεύουν ότι έχασε την ευκαι-
ρία ανάδειξης της σε μητροπολιτικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκα-
νίων αλλά ότι λόγω γεωπολιτικής θέσης μπορεί  ακόμη υπό κάποιες προϋποθέ-
σεις να αναδειχθεί σε ένα  από τα εμπορικά και πνευματικά κέντρα της ευρύτε-
ρης περιοχής, αρκεί να υπάρχει σχεδιασμός ακόμη και σε απλά πράγματα της
καθημερινότητας… Μου  ανέφερε  ενδεικτικά ότι θα μπορούσε να έχει περισ-
σότερους επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες αν υπήρχε ενημέρωση των πολι-
τών των γειτονικών χωρών  για απλά πράγματα όπως π.χ. για το ωράριο λει-
τουργίας της αγοράς της, το πρόγραμμα των Μουσείων της ή των κέντρων δια-
σκέδασης, ενώ το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα ήταν περισσότερο ελκυστικό σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (με μαθήματα ακόμη και στην Ελ-
ληνική γλώσσα) αν φρόντιζε να έχει διασύνδεση   με τις Ελληνικές επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και αν εξασφάλιζε σε ποσοστό απο-
φοίτων του πρόσληψη σε αυτές. Εκτιμούν πως δεν πρέπει να επιτρέψει η Ελλά-
δα την απομόνωσή της από γειτονικές χώρες λόγω προσφυγικού και πρέπει να
λειτουργεί με ανοιχτούς ορίζοντες απευθυνόμενη μέσω της Θεσσαλονίκης
πολλαπλά σε ένα ποσοστό 10-15% των κατοίκων των γειτονικών χωρών που
έχουν υψηλό βιοτικό επίπεδο 

Ίσως έχουν δίκιο στις εκτιμήσεις τους με την έννοια ότι  κάποια έργα που γί-
νονται για τη Θεσσαλονίκη γίνονται με καθυστέρηση 20 ετών. Έτσι το Διεθνές
Πανεπιστήμιο που έπρεπε να ξεκινήσει από το 1990  λειτούργησε πριν λίγα
χρόνια, η Εγνατία  οδός  ολοκληρώθηκε αλλά  οι κάθετοι οδικοί άξονες που θα
συνδέσουν την Θεσσαλονίκη με  πρωτεύουσες γειτονικών χωρών (Σόφια, Τί-
ρανα κλπ.) και θα κάνουν το ταξίδι σε αυτή από πολίτες γειτονικών χωρών
σύντομο, ελκυστικό και προσοδοφόρο  για την αγορά της , ως έργα καρκινοβα-
τούν. Οι βιοτεχνικές μονάδες λόγω χαμηλών ημερομισθίων έφυγαν σε Σκόπια
και Βουλγαρία χωρίς να δημιουργηθεί  υποδομή για να έχουμε κέρδη και θέ-
σεις εργασίας τουλάχιστον στον τομέα υπηρεσιών.Οι  εξελίξεις έδωσαν την δυ-
νατότητα στη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει οικονομική και πολιτιστική ενδοχώ-
ρα, να γίνει  εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο των Βαλκανίων. Δυστυχώς ο πο-
λιτικός μας κόσμος δεν αξιοποίησε   τις ευκαιρίες και χάθηκε η δυνατότητα
πρωταγωνιστικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή αλλά έστω και αργά μπορεί να
αναδειχθεί και λειτουργεί σε ρόλο ενός από τα μεγάλα  εμπορικά και πνευματι-
κά  κέντρα  της ευρύτερης βαλκανικής  περιοχής, αρκεί να το επιδιώξουν με
συγκεκριμένη στρατηγική όσοι εκπροσωπούν την πόλη. 

*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη όπως την 
βλέπουν οι γείτονες…

του Δημήτρη 
Γαρούφα



Της Έλενας Καραβασίλη
Ο κ. Κάιλας τονίζει πως τα συγκεκριμένα

δρομολόγια- Λιμάνι, Λευκός Πύργος, Περαία,
Νέοι Επιβάτες από τα τέλη Μαΐου και από την 1η
Ιουλίου και έως το τέλος Αυγούστου Λιμάνι, Λευκός Πύρ-
γος, Μαρίνα Καλαμαριάς, Περαία, Νέοι Επιβάτες, Αγία
Τριάδα- δε συμφέρουν την εταιρία. «Τα συμπεράσματα
που έχουμε βγάλει από τα χρόνια της πιλοτικής λει-
τουργίας, ήταν απόλυτα θετικά. Έχουμε ενημερώσει
πολλές φορές του αρμόδιους φορείς για όλα τα δε-
δομένα της εν λόγω γραμμής. Μάλιστα, στο δήμο
Θερμαϊκού έχουμε ευεργετήσει πολλούς επαγγελμα-
τίες, διότι ο όγκος του κόσμου που μεταφέρθηκε
από και προς το συγκεκριμένο δήμο ήταν μεγάλος»,
τονίζει ο κ. Κάιλας. Και συνεχίζει: «με το πέρας της σε-
ζόν “κατέβαζαν διακόπτες” και δεν γινόταν κανένα
δρομολόγιο μέχρι την έλευση της νέας σεζόν». Ο
ίδιος λέει χαρακτηριστικά, πως το πιλοτικό πρόγραμμα
πρέπει να πάψει να είναι πιλοτικό και να λειτουργήσει σε
μία μόνιμη βάση. «Για να φέρουμε εμείς ένα πλοίο και
να μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να έχουμε ένα
συμβόλαιο για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα.
Δεν είναι δυνατόν  αλλά ούτε και συμφέρον για εμάς
να αναλαμβάνουμε συμβατικώς υποχρέωση εκτέλε-
σης δρομολογίων για χρονικό διάστημα μόλις πέντε
μηνών, όπως συμβαίνει τώρα. Κάθε χρόνο γίνονται
συζητήσεις, χωρίς όμως να λαμβάνεται αντίστοιχη
πρωτοβουλία από τους αρμόδιους φορείς», αναφέρει
ο κ. Κάιλας. Το έργο της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013, όπου έγιναν οι μελέτες
για τη δημιουργία των έξι πρώτων στάσεων, προϋπολογι-
σμού 1.000.000€ και μέσα από προγραμματική σύμβαση
που υπογράφηκε το 2013 από την Μητροπολιτική Ενότη-
τα Θεσσαλονίκης και τους δήμους Θερμαϊκού, Θεσσαλο-
νίκης και  Καλαμαριάς, ανατέθηκε η εκπόνηση των μελε-
τών στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ. «Ήδη εκπονήθηκαν οι
μελέτες σε ποσοστό 80% με την αντίστοιχη χρηματο-
δότηση. Επιλέχθηκαν τα έξι σημεία που θα δημιουρ-
γηθούν οι στάσεις στην παλιά παραλία στο ύψος της
οδού Κομνηνών, στο ύψος του Δημαρχείου Θεσσα-
λονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αρετσού, στο

Αεροδρόμιο και στο λιμανάκι των Νέων Επιβατών.
Προβλέπεται βέβαια και δεύτερη φάση με στάσεις
στο λιμανάκι του Καλοχωρίου, στην περιοχή των
ναυπηγείων, στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και στη
Μηχανιώνα. Έγινε η μελέτη Περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, η οποία πλέον είναι στο στάδιο της δια-
βούλευσης καθώς και οι αρχιτεκτονικές μελέτες», λέ-
ει η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλί-
δου.

Τα… θαλάσσια και «χερσαία» εμπόδια 
Όπως εξηγεί η κ. Πατουλίδου, ένα άμεσο πρόβλημα,

που πρέπει να επιλυθεί, είναι η συνέχιση της χρηματοδό-
τησης των υπολοίπων μελετών είτε από ίδιους πόρους
των φορέων της Προγραμματικής Σύμβασης είτε από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας . «Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας του
ΕΣΠΑ 2014-2020 με μέριμνα και ενδιαφέρον της
ΠΚΜ, έχει προβλεφθεί σχετική δράση με προϋπολο-
γισμό  4.000.000€. Για να μπορέσουμε, όμως, να
εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή θα πρέπει το έρ-
γο να είναι ώριμο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
έχουν τακτοποιηθεί τα θέματα χρήσης των χώρων
εγκατάστασης των στάσεων και οι φορείς διαχείρι-
σης τους». Το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα
που έχει και χρονοβόρες διαδικασίες, σύμφωνα με την κ.
Πατουλίδου, είναι η παραχώρηση των χερσαίων και θα-
λάσσιων χώρων για τη δημιουργία των τριών στάσεων
στην παλιά και νέα παραλία του δήμου Θεσσαλονίκης,
που όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ θα παραχωρη-
θεί στο δήμο, οπότε θα επιλυθεί  κατά ένα μέρος το θέμα
που αφορά το χερσαίο τμήμα των στάσεων. «Θα ζητηθεί
άμεσα η παραχώρηση και των αντίστοιχων θαλάσ-
σιων χώρων από το Υπουργείο Οικονομικών διαδι-
κασία που είναι χρονοβόρα», σημειώνει. Στην Αρε-
τσού και στους Νέους Επιβάτες δεν υπάρχει πρόβλημα
χώρων, «αφού στο μεν πρώτο υπάρχει ζώνη λιμένα
στο δε δεύτερο έχει υποβληθεί εδώ και καιρό σχετι-

κός φάκελος και αναμένεται η άμεση έγκριση της
ζώνης λιμένα. Στις ζώνες λιμένα μπορεί με απόφαση
των διαχειριστών των λιμανιών να εγκριθεί άμεσα η
εγκατάσταση των στάσεων και τα απαιτούμενα συ-
νοδά έργα», εξηγεί η κ. Πατουλίδου.Η Αντιπεριφερειάρ-
χης Θεσσαλονίκης επισημαίνει πως είναι επιτακτική η
ανάγκη δημιουργίας λιμενικού γραφείου ή Δημοτικό λι-
μενικό Ταμείο στο δήμο  Θεσσαλονίκης, για τις τρεις στά-
σεις. «Ήδη έχει δημιουργηθεί λιμενικό γραφείο στο
δήμο Θερμαϊκού για τη στάση στους Ν. Επιβάτες.
Στην Αρετσού χρέη λιμενικού ταμείου εκτελεί η Ελ-
ληνική Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΕΤΑ. Μετά
θα μπορέσουμε να υποβάλλουμε φάκελο χρηματο-
δότησης στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για τη δη-
μιουργία των απαραίτητων έργων : στέγαστρα, χώ-
ροι παραμονής – επιβίβασης και αποβίβασης επιβα-
τών, σημεία πρόσδεσης των σκαφών, χώροι στάθ-
μευσης αυτοκινήτων κλπ», λέει η κ. Πατουλίδου. Η
ίδια τονίζει πως εκτός από το ανατολικό θαλάσσιο μέτωπο
της πόλης μας, «υπάρχει και το δυτικό, το οποίο είναι πο-
λύ υποβαθμισμένο και περιβαλλοντικά επιβαρυμένο. Για
το λόγο αυτό, συνεχίζει, «ως Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας έχουμε ήδη σε εξέλιξη, σε συνεργασία
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη
μελέτη για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και
την αστική αναβάθμιση του δυτικού θαλάσσιου με-
τώπου που εκτείνεται από το ρέμα του Δενδροποτά-
μου στο δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης μέχρι και
τα όρια του Καλοχωρίου στο δήμο Δέλτα, με χρημα-
τοδότηση που εξασφάλισε ο κ. Τζιτζικώστας από το
Interreg». Όπως λέει: «στόχος μας είναι με την ολο-
κλήρωση της μελέτης να μπορέσουμε να προχωρή-
σουμε και στην υλοποίηση του έργου με πόρους του
νέου ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο που το θέλουν οι τοπικές
κοινωνίες και με τη συνεργασία των δύο δήμων θα
κοιτάξουμε να το υλοποιήσουμε και να αλλάξουμε
την εικόνα του δυτικού θαλάσσιου μετώπου της πό-
λης μας», καταλήγει η κ. Πατουλίδου. 

Για τρίτη και πιθανότατα τελευταία
χρονιά θα ανοίξουν πανιά ο «Κων-
σταντής» και ο «Άγιος Γεώργιος» που
εκτελούν τα δρομολόγια της θαλάσ-
σιας αστικής συγκοινωνίας στον Θερ-
μαϊκό κόλπο, όπως αποκάλυψε στην
Karfitsa ο πλοιοκτήτης- Εκπρόσωπος
Κοινοπραξίας Thessaloniki Water-
ways, Εμμανουήλ Κάιλας. «Φέτος κα-
λύπτουμε τον συμβατικό χρόνο, που
είμαστε υποχρεωμένοι. Δυστυχώς δε
δόθηκε σημασία για να καταφέρουμε
να κάνουμε κάτι περισσότερο. Τα
πλοία που φέρνουμε στη Θεσσαλονί-
κη, τα παίρνουμε από τη Σαλαμίνα
(όπου δουλεύουν όλο το χρόνο), κάτι
που έχει επιπλέον κόστος για εμάς»,
λέει ο κ. Κάιλας. Ο ίδιος εξηγεί πως η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και οι εμπλεκόμενοι δήμοι (Θεσσαλο-
νίκης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς),
δεν έδωσαν ικανοποιητική χρονική
διάρκεια στην πλοιοκτήτρια εταιρία,
ώστε να έχει μόνιμα εγκατεστημένα
πλοία στη Θεσσαλονίκη.

www.karfitsa.gr
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Τα καραβάκια που ετοιμάζονται να…
σαλπάρουν από τη Θεσσαλονίκη!

«Φέτος
καλύπτουμε τον

συμβατικό χρόνο,
που είμαστε υποχρεω-

μένοι. Δυστυχώς δε δό-
θηκε… σημασία για να
καταφέρουμε να κά-
νουμε κάτι περισσό-

τερο»



Όταν τον Αύγουστο του 1982 προτείνα-
με για πρώτη φορά να επανέλθει η θαλάσ-
σια αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη,
είχαμε γνώση της μακράς ιστορίας του μέ-
σου, που θα μπορούσε να εμπνεύσει για τη
σύγχρονη αναβίωσή του. Την περίοδο
1906-1908, μια οθωμανική εταιρεία που
εκτελούσε την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία
στον Βόσπορο είχε αναλάβει την εκμετάλ-

λευση των γραμμών του Θερμαϊκού με ατμόπλοια. Κι αφού συνέ-
βαλε στο να γίνει ηλεκτροκίνητο το ιππήλατο τραμ της πόλης,
αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στην Κωνσταντινούπολη. Στην πε-
ρίοδο 1930-1971, ατμοκίνητα βαποράκια ιδιωτών πραγματο-
ποιούσαν δρομολόγια έως τις παραλίες της Περαίας, Μπαχτσέ,
Αγίας Τριάδας και Μηχανιώνας. Σταμάτησαν κι αυτά όταν τα αν-
ταγωνίστηκαν τα λεωφορεία. Η πρόταση της θαλάσσιας συγκοι-
νωνίας ξανατέθηκε τη δεκαετία του 1980 από τους οικολόγους, με
σύνθημα «τραμ, καραβάκια, ποδήλατα». Σε συνεργασία με το τότε
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τεχνικής και ιδιαίτε-
ρα τον Σ. Βούγια δόθηκαν διπλωματικές και εκπονήθηκαν μελέ-
τες για να διερευνήσουν την εφικτότητα και τη βιωσιμότητα του
έργου. Έως το 2007 είχαν ολοκληρωθεί η κυκλοφοριακή και οι-
κονομοτεχνική μελέτη, η προμελέτη των έργων υποδομής (προ-
βλήτες, λιμενικές κατασκευές) και η προμελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Ωστόσο είχαν τεθεί εμπόδια από την τότε διοίκηση
του Δήμου Θεσσαλονίκης, που θεωρούσε ότι έτσι υπεράσπιζε τα
συμφέροντα του ΟΑΣΘ. Το έργο κρίθηκε στη συνέχεια οικονομι-
κά ασύμφορο χωρίς επιδότηση. Ταυτόχρονα, η σύμβαση της υπο-
θαλάσσιας αρτηρίας απαγόρευε την ύπαρξη ανταγωνιστικών συ-
στημάτων μεταφοράς. Πρόσφατα κατατέθηκε σχετική μελέτη πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εταιρία MARNET
A.T.E. (για λογαριασμό της «Εγνατίας Οδού» Α.Ε.), η οποία έχει
αναλάβει το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται στην δημι-
ουργία και λειτουργία του έργου. Η μελέτη αυτή συζητήθηκε και
στην Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
στις 21.4.16. Το έργο αφορά στη μεταφορά επιβατών με σκάφη σε

συνολικά 6 στάσεις (Λιμάνι, Δημαρχείο, Μέγαρο Μουσικής,
Αρετσού, Αεροδρόμιο, Νέοι Επιβάτες) και έχει προϋπολογισμό
16,5 εκ ευρώ. Τα Καταμαράν που προβλέπεται να δρομολογη-
θούν, θα κάνουν τη συνολική διαδρομή σε χρόνο 40 λεπτών, ενώ
θα υπάρχουν και δρομολόγια εξπρές Λιμάνι - Νέοι Επιβάτες σε
χρόνο 20 λεπτών. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα μετακινούνται
5.385.000 επιβάτες ετησίως. Η άποψή μας είναι γενικά θετική
για το έργο, ιδιαίτερα εφόσον θα υπάρξουν επεκτάσεις και προς τη
Μηχανιώνα και το Καλοχώρι. 

Μελετώντας τη ΜΠΕ, προκύπτουν αρκετά ερωτηματικά:
-Προβλέπεται η κατασκευή σκυροδετημένων προβλητών

επιφάνειας 700 μ2 σε κάθε στάση (με πλωτούς κυματοθραύστες
για την προστασία των σημείων πρόσδεσης, μήκους 120 μ και
πλάτους 6 μ.), όπως επίσης και  κτήριο 150 μ2 ύψους 5 μέτρων.
Ωστόσο, αναφέρεται ότι θα ακολουθηθούν οι εξαιρετικές σχεδια-
στικές προτάσεις του διεθνή διαγωνισμού του 2011 [3]. Τα έργα
σκυροδετήσεων μέσα στη θάλασσα προκαλούν αλλαγές στη δυ-
ναμική των θαλάσσιων ρευμάτων, στην απόθεση άμμου και στη
δυναμική των θαλάσσιων οργανισμών (π.χ. γυαλιστερές, κυδώ-
νια, κ.ά. οστρακοειδή), στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει επαρ-
κής ανάλυση στη ΜΠΕ. Άραγε τα εργοτάξια θα φέρουν αναστατώ-
σεις στην πόλη (και στην πρόσφατα αναπλασμένη παραλία) ανά-
λογες με τα εργοτάξια του Μετρό;

-Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συσσώρευση οχημάτων κοντά
στις στάσεις. Παρά το γεγονός της αποθάρρυνσης της χρήσης του
ΙΧ, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πίεση για χώρους στάσης ταξί και
λεωφορείων και χώρους στάθμευσης ΙΧ, όπως έγινε και με τις
στάσεις του Μετρό στην Αθήνα. Θα περίμενε κανείς κάποιου εί-
δους συνέργεια με τον ΟΑΣΘ, για σημεία μετεπιβίβασης. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την ΜΠΕ. Επίσης, δεν υπάρχει
πρόβλεψη για μεταφορά ποδηλάτων (ίσως και μοτοσικλετών),
χωρίς να ενοχλούνται οι πεζοί.

-Για τη στάση της περιοχής του Ποσειδωνίου τελικά προκρί-
νεται η δημιουργία εξέδρας στο σημείο της οδού Π. Συνδίκα, αντί
να επιλεγεί η υπάρχουσα εξέδρα του Μεγάρου Μουσικής (με τις
όποιες τεχνικές βελτιώσεις), όπου υπάρχει ήδη πάρκινγκ αυτοκι-

νήτων.
-Στην περιοχή του αεροδρομίου ο διάδρομος πρόσβασης μέ-

χρι την προβλήτα έχει μήκος 225 μ (!) και θα κατασκευαστεί σε
περιοχή αδιαμόρφωτης φυσικής ακτής. Θα οδεύουν σε αυτόν τον
εκτεθειμένο διάδρομο ταξιδιώτες πεζοί με βαλίτσες; Δεν θα πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του χειμάρ-
ρου Ανθεμούντα; Ήδη ο Δήμος Θέρμης προτείνει τη βελτίωση της
οδικής πρόσβασης και κατάλληλη πρόταση διαμόρφωσης χώ-
ρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

-Θα πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες ίδρυσης των
φορέων λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων.  Μέχρι σήμερα
νόμιμα μπορεί να προσεγγίσει η θαλάσσια συγκοινωνία στον
ΟΛΘ, στην Αρετσού και στους Ν. Επιβάτες ή και στη Ν. Μηχανιώ-
να που έχουν φορέα και ζώνη λιμένα.

Παράλληλα τίθενται πολλές επιμέρους παρατηρήσεις και
προϋποθέσεις από την πλευρά της γνωμοδοτούσας αρχής της Πε-
ριφέρειας Κ. Μακεδονίας (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού), και του Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, όπως και από τον Δήμο
Θέρμης, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κές. Συνολικά, το έργο θα συμβάλει στην ανακούφιση του κέντρου
από τα ΙΧ. Επιπροσθέτως, θα συνδέσει την πόλη με την ιστορία
της. Ελπίζω ότι θα ευαισθητοποιήσει περισσότερο και τους πολί-
τες για την προστασία του Θερμαϊκού από τη ρύπανση. Ωστόσο,
χρειάζεται προσοχή στον σχεδιασμό, ώστε να μην επιβαρυνθούν
τα θαλάσσια οικοσυστήματα και η δυναμική απόθεσης άμμου και
βεβαίως το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, για την προστασία του
οποίου δόθηκαν πολλοί αγώνες. Σημειώνουμε ότι σε αντίστοι-
χους ανεπαρκείς σχεδιασμούς στις περιοχές της Περαίας και των
Ν. Επιβατών, υπήρξαν φαινόμενα διάβρωσης της ακτής ή συσ-
σώρευσης άμμου, σε σημεία που δεν είχαν προβλέψει οι αντίστοι-
χες μελέτες.

*Ο κ. Τρεμόπουλος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος της αυτοδι-
οικητικής κίνησης «Οικολογία Αλληλεγγύη» και πρώην ευρω-
βουλευτής.

#ΤΟΥRISMOS_Karfitsa
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

του Μιχάλη 
Τρεμόπουλου*

Επιστροφή στο μέλλον για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη  
Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσατε στους φο-

ρείς τα προς αξιοποίηση ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ στην πόλη.
Εκτιμάτε ότι εκτός του αεροδρομίου, του Λιμανιού, της
αγοράς Μοδιάνο θα πουληθούν τελικά και τα 12 ακίνητα
στα οποία αναφερθήκατε;

Η πρόθεση μας είναι να αξιοποιήσουμε τα ακίνητα αυτά σε
συνεργασία με τους φορείς της πόλης στα πλαίσια ενός συνολι-
κότερου σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό συγκαλέσαμε την πρό-
σφατη σύσκεψη. Το ΤΑΙΠΕΔ πήρε μια πρωτοβουλία που κανο-
νικά θα έπρεπε να έχει αναληφθεί προ πολλού. Η Θεσσαλονίκη
έχει στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας και δεν
μπορεί τίποτε να γίνεται στην τύχη. Όλα όσα κάνουμε όλοι πρέ-
πει να υπακούουν σε μια στρατηγική. 

Αλήθεια, τόσα χρόνια τι συνέβαινε σε αυτά τα κτίρια
στα ανατολικά και δυτικά της Θεσσαλονίκης (ακίνητο
ΕΡΤ, camping Αγίας Τριάδας κ.α.); Ποιος τα διαχειριζό-
ταν και σε τι κατάσταση ήταν αυτά όταν περιήλθαν στο
ΤΑΙΠΕΔ; 

Νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς ξέρουν πολύ καλά σε τι
κατάσταση είναι σήμερα η αγορά Μοδιάνο, ότι το κάμπινγκ
στην Αγία Τριάδα ρημάζει, ότι τα ακίνητα δίπλα στο αεροδρό-
μιο βρίσκονται σε εγκατάλειψη κτλ. Πρέπει αυτή η κατάσταση
να σταματήσει. Όπως έπρεπε να τακτοποιηθεί το θέμα της πα-
ραλίας της πόλης. Η δική μου η αντίληψη είναι ότι πρέπει να
λύνουμε προβλήματα καθημερινά, να σχεδιάζουμε το μέλλον
και να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα. Να σταματήσουμε να μοι-
ραζόμαστε τη μιζέρια και να παρακολουθούμε παθητικά την
κρίση. 

Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την αξιοποίηση
των παραπάνω ακινήτων και τι ποσό επιδιώκει το ΤΑΙ-
ΠΕΔ να προσθέσει στον κρατικό κορβανά από την αξιο-
ποίηση αυτών; 

Το κύριο για μένα δεν είναι το τι θα μπει στον κρατικό κορ-
βανά. Βεβαίως και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το κύριο είναι
ό,τι κάνουμε να ανοίγει αναπτυξιακές προοπτικές. Να δημιουρ-
γεί δυνατότητες απασχόλησης, δημιουργία νέων επιχειρήσε-
ων, να δημιουργεί κίνηση στην αγορά. Υπό αυτήν την έννοια
όσο πιο γρήγορα κάνουμε τέτοιες κινήσεις τόσο το καλύτερο. 

Για τα ακίνητα του δημοσίου που βρίσκονται στη
Θεσσαλονίκη και πρόκειται να αξιοποιηθούν από το
ΤΑΙΠΕΔ για να μην… ρημάζουν άλλο μιλά στην
Karfitsa ο Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο πρόεδρος του τα-
μείου που είναι υπεύθυνο για την πώληση και την
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας εκτιμά ότι το
προσεχές διάστημα θα υπάρξει στη χώρα «επενδυτι-
κή έκρηξη». Αφήνει αιχμές σε όσα κυβερνητικά στε-
λέχη βάλλουν εναντίον του λέγοντας ότι: «Όσοι υπε-
ρασπίζονται την υπάρχουσα κατάσταση και προσπα-
θούν να μην αλλάξει τίποτα, καταδικάζουν τον κό-
σμο στην σημερινή πίεση» και αναφέρει πως έχει
πλήρη συνείδηση του έργου και του ρόλου του. Τέ-
λος, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει
το νέο ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας
και τις διαφορές που αυτό θα έχει από το ΤΑΙΠΕΔ.  

www.karfitsa.gr

«Ποτέ δεν έγινε 
κανένα βήμα 

μπροστά… χωρίς
αντιδράσεις»

Ο Πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ,

Στέργιος Πιτσιόρ-
λας μιλά στην

Karfitsa
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Έχετε υπολογίσει τη συνολική αξία των ακινήτων
του ΤΑΙΠΕΔ στη Βόρεια Ελλάδα; Και εάν ναι, ποια είναι
αυτή; 

Τέτοιοι υπολογισμοί δεν μπορούν να γίνουν. Θα είναι
αυθαίρετοι. Όμως όσο κινείται η αγορά , τόσο θα ανεβαίνουν
και οι αξίες.

Από την πώληση και την αξιοποίηση δημόσιας πε-
ριουσίας θα ελαφρυνθεί ο φορολογούμενος στην πρά-
ξη ή τα αποτελέσματα θα είναι μόνο αριθμοί που θα
μείνουν στα χαρτιά και δεν θα φανούν στην πραγματι-
κή οικονομία; 

Ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι φόροι είναι να υπάρ-
ξει ανάπτυξη και να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα από την συ-
νολική κίνηση της οικονομίας. Όσοι υπερασπίζονται την
υπάρχουσα κατάσταση και προσπαθούν να μην αλλάξει τί-
ποτα, καταδικάζουν τον κόσμο στην σημερινή πίεση. Το να
έχει το κράτος στην ιδιοκτησία του ακίνητα που ρημάζουν
ποιον εξυπηρετεί; Το να συντηρεί παθητικές επιχειρήσεις
που δεν αφορούν δημόσια αγαθά, αλλά δουλειές που θα
μπορούσε να κάνει καλύτερα ένας ιδιώτης, τι νόημα έχει; 

Κύριε πρόεδρε, τι δεν πήγαινε καλά όλα αυτά τα
χρόνια και το ΤΑΙΠΕΔ «έπιασε» ουσιαστική δουλειά επί
των ημερών σας;

Είναι η τάση που έχουμε να μην θέλουμε να αγγίξουμε τα
κακώς κείμενα. Να συντηρούμε την υπάρχουσα κατάσταση.
Βολευόμαστε στο τέλμα. Δεν θέλουμε να σπάσουμε τα αυγά.
Έτσι όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ έχω πλήρη
συνείδηση ότι το ξεβόλεμα ενοχλεί πολλούς. Όμως ποτέ δεν
έγινε κανένα βήμα μπροστά χωρίς αντιδράσεις και χωρίς κά-
ποιοι να δυσαρεστηθούν. 

Στην Θεσσαλονίκη πριν λίγες ημέρες ξεκινήσατε το
διάλογο με τους εκπροσώπους των φορέων και τους
δημάρχους για την αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας στην πόλη. Πως θα διασφαλίσετε ότι ο διάλογος
θα είναι ειλικρινής και αληθινός και όχι προσχηματι-
κός όπως συμβαίνει πάντα; Οι δήμαρχοι δεν ήταν σύμ-
φωνοι σε όλα όσα τους παρουσιάσατε και αντέδρασαν
κυρίως στην αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων. 

Η συζήτηση που έγινε σε αυτήν την συνάντηση ήταν πολύ
θετική και γόνιμη. Ακούστηκαν πολλές ιδέες και αυτό είναι
καλό. Το θέμα είναι να μην μείνουμε στις συζητήσεις. Για αυ-
τό το λόγο συμφωνήσαμε να υπάρξει μια νέα συνάντηση
σύντομα στην οποία θα συζητηθούν πια συγκεκριμένες
προτάσεις. Πιστεύω ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, το Πανεπιστήμιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο και των άλ-
λων μπορεί να είναι ήδη καθοριστικός. 

Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του νέου ταμείου
που δημιουργείται και σε τι θα διαφέρει από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ; Θα σας ενδιέφερε να τοποθετηθείτε επικεφα-
λής και του νέου ταμείου; Πως αποτιμάτε το μέχρι
σήμερα έργο σας;

Θα είναι ένα πραγματικά μεγάλο ταμείο αξιοποίησης της
Δημόσιας Περιουσίας. Θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινή-
σεων από ότι το ΤΑΙΠΕΔ και τα έσοδα δεν θα πηγαίνουν όλα
στο χρέος αλλά θα μοιράζονται στο χρέος και στην οικονο-
μία. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη η δημιουργία
αυτού του ταμείου. 

Εκτιμάτε ότι όσο καθυστερεί η αξιολόγηση οι επεν-
δυτές… φεύγουν; Πως θα διασφαλίσετε ότι θα γίνουν
επενδύσεις στα ακίνητα που θα αξιοποιήσετε π.χ. στο
Λιμάνι ή το αεροδρόμιο; 

Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να κλείσει
σύντομα η αξιολόγηση. Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει αυτή
την πληγή και δεν υπάρχει άλλος δρόμος σήμερα. Βεβαίως
αυτό σημαίνει ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μπροστά μας και
άλλο δύσκολο δρόμο να διανύσουμε. Όμως από εδώ και πέ-
ρα θα αρχίσουν να φαίνονται και οι θετικές δυνατότητες και
το κλίμα θα είναι καλύτερο.  Ως προς το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον πιστεύω ότι μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι πολύ
πιθανό να έχουμε μια επενδυτική «έκρηξη» στην Ελλάδα.
Εάν έχουμε την ικανότητα να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαι-
ρία μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 

Ο μόνος τρόπος
για να μειωθούν οι

φόροι είναι να υπάρξει
ανάπτυξη και να αυξη-
θούν τα κρατικά έσοδα
από την συνολική κί-

νηση της οικονο-
μίας
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Αν δούμε όλη την
πορεία της κυβέρνησης

αντιλαμβανόμαστε πως οι
σπασμωδικές της κινήσεις δεν

είναι τίποτε άλλο από το να παρα-
μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο
στην εξουσία ώστε να μπορέσει να
υλοποιήσει όχι μόνον αυτά που θε-
ωρητικά είναι απαιτήσεις του 3ου
και πιο επαίσχυντου μνημονίου
αλλά και να πάει ένα βήμα πα-

ραπέρα για να είναι αρεστή
στους δανειστές

Της Λίτσας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου*
Είμαστε τέλη Απρίλη, επτά μήνες μετά τις δεύτερες

εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 και το γαϊτανάκι του εκ-
φοβισμού της διαπραγμάτευσης καλά κρατεί. Η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που «διαπραγματεύεται» ανελλιπώς
εδώ και 14 μήνες το μόνο που κατάφερε είναι να διαλύ-
σει περαιτέρω την οικονομία, τις εργασιακές σχέσεις και
να φτωχοποιήσει ακόμα περισσότερο τον ελληνικό λαό,
ενώ έχει επιδείξει πολύ καλές «επιδόσεις» στο ξεπούλη-
μα της δημόσιας περιουσίας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, που θα
τη ζηλεύουν και οι πιο νεοφιλελεύθεροι. Λέτε να είναι
ο… ανταγωνισμός με τις προηγούμενες κυβερνήσεις της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ; Αν δούμε όλη την πορεία της κυβέρ-
νησης αντιλαμβανόμαστε πως οι σπασμωδικές της κινή-
σεις δεν είναι τίποτε άλλο από το να παραμείνει όσο το
δυνατόν περισσότερο στην εξουσία ώστε να μπορέσει να
υλοποιήσει όχι μόνον αυτά που θεωρητικά είναι απαιτή-
σεις του 3ου και πιο επαίσχυντου μνημονίου αλλά και να
πάει ένα βήμα παραπέρα για να είναι αρεστή στους δανει-
στές (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΜΣ) οι οποίοι έχουν καταλάβει πως
η ιστορία της Ελλάδας έχει «ζουμί» και μπορούν να παί-
ξουν σε γήπεδο χωρίς αντίπαλο.

Και μετά από… καθυστερήσεις έφτασε στη βουλή και
το διπλό νομοσχέδιο κατ’ επιταγή των δανειστών-θεσμοί
κατά την κυβέρνηση- το οποίο είναι άκρως αποκρουστικό
με διατάξεις φορολογικής λεηλασίας για τα λαϊκά στρώ-
ματα και διαλύει ταυτόχρονα την κοινωνική ασφάλιση τη
στιγμή μάλιστα που τα όποια ταμειακά διαθέσιμα έχουν
μεταφερθεί στην ΤτΕ για την εξυπηρέτηση του ληστρικού
χρέους το οποίο ακόμη και οι ίδιοι ομολογούν πως δεν
είναι βιώσιμο. Ακόμη και τα αποθεματικά της βουλής
έχουν διατεθεί στη μαύρη τρύπα του χρέους. Ένας απί-

στευτος παραλογισμός σε μία χώρα η οποία παράλληλα
με την οικονομική της ύφεση έρχεται αντιμέτωπη με το
προσφυγικό που καλείται μάλιστα να το διαχειριστεί σχε-
δόν «μόνη» στην «ενωμένη» κατά τ’ άλλα Ευρώπη των
κλειστών συνόρων και των ρατσιστικών παραληρημά-
των. 

Βέβαια από την άλλη έχουμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
και την Τουρκία που πήρε το απίστευτο πακέτο των 6
δις να συνεχίζει τις προκλήσεις και με τις συνεχείς
παραβιάσεις και τώρα έχουμε και τις προκλήσεις στα
βόρεια σύνορά μας και από τα Σκόπια. Τα θέματα της
Εθνικής Κυριαρχίας και της Εθνικής Ασφάλειας εί-
ναι αίολα, με ευθύνη και αυτής της κυβέρνησης. Ας
επιστρέψω όμως στην Εβδομάδα των Παθών και
στις καθολικές αντιδράσεις απέναντι στο νομοσχέ-
διο που έχει εισαχθεί και συζητείτε στις συναρμόδιες
επιτροπές. Όποιος έχει παρακολουθήσει τη συζήτη-
ση της ακρόασης των φορέων θα έχει διαπιστώσει
πως δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος δεν κάνει σκλη-
ρή κριτική στον αρμαγεδώνα που θέλουν να ψηφί-
σουν αμέσως μετά το Πάσχα. Και από την άλλη έχου-
με τους κυβερνητικούς βουλευτές οι οποίοι επικα-
λούνται πως δεν μπορούν να επιστρέψουν για τις
ολιγοήμερες διακοπές τους για το Πάσχα στις περι-
φέρειές τους… Μάλιστα δείχνουν πως το πρόβλημά
τους το δημιουργούν τα πλέον 3,6 δις ευρώ των προ-
ληπτικών μέτρων και δεν έχουν τελικά κανένα πρό-
βλημα με τα 5,4 δις ευρώ το αρχικό δήθεν πακέτο της
διαπραγμάτευσης. 

Και εύλογα τίθεται το ερώτημα, μα δεν βλέπουν πως
αυτό δεν οδηγεί πουθενά πέρα από την απόλυτη κατα-
στροφή και θα είναι αυτοί που με την ψήφο τους θα βά-

λουν την ταφόπλακα στον κόσμο της εργασίας και στους
απόμαχους της ζωής; Με ποιο δικαίωμα θα το κάνουν αυ-
τό του… κομματικού καθήκοντος; Οι βουλευτές ψηφί-
ζουν κατά συνείδηση αν δεν το… γνωρίζουν.Τα μέτρα εί-
ναι άκρως αντιλαϊκά, υφεσιακά, αλλά και αντισυνταγμα-
τικά, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας που λέει το
αυτονόητο, πως ο καθένας πληρώνει ανάλογα με την φο-
ροδοτική του ικανότητα . 

Αν ψηφιστούν αυτά τα μέτρα, συνολικά των 9 δις ευ-
ρώ, θα πληγούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες
και αγρότες δηλαδή εν ολίγοις τα ευρύτερα λαϊκά στρώ-
ματα. Ήδη από το πρώτο πακέτο των 5,4 δις ευρώ, τα 1,8
δις αφορούν περικοπές συντάξεων, τα 1,8 δις άμεσους
φόρους και τα 1,8 δις έμμεσους φόρους. Και ταυτόχρονα
νομοθετούν και εφεδρικό μνημόνιο ύψους 3,6 δις. Είναι
αυτό που λένε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν
μαγειρεύουν ή τώρα που βρήκανε τον παπά ας θάψουνε
τη χώρα! Φυσικά ισχύει το δεύτερο γι αυτό δεν πρέπει να
τους επιτρέψουμε να το ψηφίσουν. Παλλαϊκός ξεσηκω-
μός τώρα ώστε να ανατρέψουμε την πολιτική του βέβαιου
θανάτου. Υπάρχει και άλλος δρόμος της ρήξης με τις πο-
λιτικές της ΕΕ που μας θέλουν χώρα αποικία, ο οποίος εί-
ναι ο μόνος που θα μας απαλλάξει από τα μνημόνια, θα
διαγράψει το δημόσιο χρέος, θα κάνει σεισάχθεια στο
ιδιωτικό, θα εθνικοποιήσει-κοινωνικοποιήσει το τραπε-
ζικό σύστημα και θα χρησιμοποιήσει ως μέσο το εθνικό
νόμισμα για την εφαρμογή ενός ριζοσπαστικού προγράμ-
ματος. Η ΛΑΕ είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων στο
κοινό μέτωπο με τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, νε-
ολαίους μέχρι τέλους. 
*Η κ. Αμμανατίδου είναι πρώην βουλευτής της Λαϊ-
κής Ενότητας

Παλλαϊκός ξεσηκωμός για την ανατροπή 
του βέβαιου… θανάτου του λαού
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Έρευνα στην πασχαλινή αγορά
πραγματοποίησε το ΚΕΠΚΑ για τις τι-
μές των τροφίμων, με σκοπό να ενη-
μερώσει τους καταναλωτές. Η τιμο-
ληψία έγινε τη Μ. Δευτέρα 25 Απρι-
λίου 2016 και οι τιμές των προϊόν-
των του πασχαλινού τραπεζιού φαί-
νονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως
διαφαίνεται υπάρχουν μεγάλες απο-
κλίσεις, ανάμεσα στις ανώτερες και
στις κατώτερες τιμές των... ίδιων
προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι
ένα τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τι-
μών, θα στοιχίσει υπερδιπλάσια,
από ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα
και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως,
αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές.
Μια προσεκτική έρευνα, πριν από
κάθε αγορά, και αξιοποιώντας τις
προσφορές, αποφεύγοντας τις παγί-
δες, μπορούμε να πετύχουμε χαμη-
λότερο κόστος, για το τραπέζι μας. Το
ΚΕ.Π.ΚΑ. υπολογίζει ότι το φετινό
Πασχαλινό τραπέζι, για 8 – 10 άτομα,
με μαγειρίτσα, δύο κύρια πιάτα, δύο
σαλάτες, τσουρέκι, αυγά και φρούτα,
θα στοιχίσει από 73,46 ευρώ έως
173,99 ευρώ. Δηλαδή, από -3,90 %
έως + 5,48%, σε σχέση με πέρυσι. To
ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους καταναλω-
τές: Όχι υπερβολές στις ποσότητες,
που αγοράζουμε. Να σημειωθεί ότι η
υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, πάντοτε
και καλύτερη ποιότητα.

Oι αποκλί-
σεις στις τιμές

είναι από -3,90%
έως + 5,48%, σε

σχέση με πέ-
ρυσι…

Εορταστικό τραπέζι από 73 ως... 173 ευρώ



Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ ΕΛ-
ΛΗΝΩΝ φορολογούμενων

συνεχίζεται με νέα βάναυσα

και σκληρότερα μέτρα, που

δεν έχουν προηγούμενο σε

καμία ιστορία όλων των

εθνών του κόσμου (!). Κα-

λείται εκ νέου ο κάθε Έλλη-

νας πολίτης, μετά από έξι

καταστροφικά χρόνια λιτότητας και ανεργίας, να ξανα-

πληρώσει το δημοσιονομικό χρέος που δημιούργησαν

οι πολιτικοί με τα λάθη τους και την ανευθυνότητα που

συνεχίζουν να την εκθρέφουν ακόμη και σήμερα... Πέ-

ρασαν 6 χρόνια και για να σωθούν οι Τράπεζες, δανει-

στήκαμε ήδη ακόμη 250 δις για να καταλήξουμε τελικά

στην ίδια και χειρότερη θέση. Από αυτά τα 250 δις τα

230 πήγαν στις Τράπεζες για να πληρωθούν δόσεις και

επιτόκια των ... δανειστών μας κι έτσι το χρέος παρέμει-

νε στα ίδια επίπεδα με το 2009 και ακόμα μεγαλύτερο.

Δηλαδή, όλες οι θυσίες του Ελληνικού λαού πήγανε χα-

μένες, μόνο και μόνο για να παραμείνουμε στο ευρώ και

για να ξεπουλήσουμε επιπλέον στους «δανειστές» μας

και ότι απέμεινε όρθιο και κερδοφόρο σε αυτόν τον τό-

πο και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας! Ξεπουλήσαμε τον

ΟΠΑΠ, τον ΟΤΕ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και ακο-

λουθούν οι παραλίες μας με τις ξενοδοχειακές μονάδες,

το νερό, οι συγκοινωνίες και ότι άλλο θα μπορούσε να

μας βοηθούσε τώρα και στο μέλλον να ξεπεράσουμε την

κρίση. Καταδικάζουν δηλαδή, μια χώρα ολόκληρη κι

έναν λαό να μην ορθοποδήσει ούτε τα επόμενα πενήντα

χρόνια! Να ξεπεράσουμε τον κάβο της αξιολόγησης (!)

μας λέει και μας ξαναλέει ο πρωθυπουργός, εννοώντας

ότι μετά τον ...κάβο όλα θα είναι καλύτερα, αλλά δεν μας

λέει πόσοι Έλληνες θα μείνουν τελικά όρθιοι, από αυ-

τήν την πρωτόγνωρη φορολογική λεηλασία και κατα-

στροφή!..  

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ... Έχουν λυσσάξει οι

Εφορίες με εντολές άνωθεν κατά των φορολογούμενων

ακόμη και εν μέσω εορτών του Πάσχα! Χιλιάδες έως

εκατομμύρια κατασχέσεις λογαριασμών για οφειλές σε

Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία ακόμη και για 500 ευ-

ρώ (!) «ληξιπρόθεσμα» τα λέει το σύστημα taxis αδιαφο-

ρώντας αν ο φορολογούμενος έχει να φάει, αν είναι άρ-

ρωστος ή άνεργος! Πρώτη φορά Αριστερά και ... «κολο-

κύθια τύμπανα» όπως λέει ο απλός λαός! Επέβαλαν με

εντολές των δανειστών - συγνώμη των «θεσμών» ήθελα

να πω - πρόστιμα επί προστίμων που ξεπερνούν κάθε

λογική και φαντασία, που δείχνουν μια πρωτοφανή

αγριότητα κατά των πολιτών! Τιμωρούν τον κάθε μερο-

καματιάρη που έτρεξε ο δόλιος να κάνει μια ρύθμιση

των χρεών του στην Εφορία - για να είναι εντάξει στα

άδικα βάρη που του επέβαλαν - με το ληστρικό και τοκο-

γλυφικό «επιτόκιο καθυστέρησης» κάθε μήνα 15% (!)

την ίδια ώρα που οι τράπεζες δίνουν σχεδόν μηδενικό

επιτόκιο στις καταθέσεις, αλλά εισπράττουν 16% για πι-

στωτικές κάρτες και 19% για δάνεια παρελθόντων ετών

(!) την ίδια ώρα, που άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες μέσω

αντιπροσωπειών αυτοκινήτων διαφημίζουν επιτόκιο

μόλις 4% για αγορά αυτοκινήτου και την ίδια ώρα, που

κάποιοι «ξένοι οίκοι» επωφελούμενοι της κατάστασης

συζητούν για επιτόκια δανεισμού σε επιχειρήσεις και

κάτω του 3% (!) Επομένως, κάποιοι κλέβουν φανερά

τον Έλληνα πολίτη - φορολογούμενο και κάποιοι Ει-

σαγγελείς δεν κάνουν το καθήκον τους και δεν διώκουν

τους υπευθύνους για αισχρή και απάνθρωπη και κατ’

εξακολούθηση τοκογλυφία! Δυστυχώς, αυτή είναι η πι-

κρή αλήθεια...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ... Πάνω απ' όλα η υγεία σας, αγα-

πητοί μας συμπολίτες. Το Φως της Ανάστασης να φέρει

κατ' αρχάς Ανάσταση στην πατρίδα μας, συναδέλφωση,

αλληλεγγύη, αγάπη, υπομονή και οικογενειακή γαλή-

νη. Τα προβλήματα που συνεχίζονται και που έρχονται,

ας ευχηθούμε ότι θα μας κάνουν καλύτερους και πιο δυ-

νατούς. Πολεμάμε και αντιστεκόμαστε το άδικο και το

κακό, για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και να

θυμάστε, ότι πάντα μετά το σκοτάδι, έρχεται - ξημερώνει

το φως της ημέρας... Καλό Πάσχα και χρόνια πολλά σε

όλους! 
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n
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων
για 728 θέσεις εργασίας πλήρους

απασχόλησης (5 μηνών) στο
Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή θέσεις
σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και
Μουσεία. Στο νομό Χαλκιδικής η
προκήρυξη αφορά 27 θέσεις εργασίας,
ΔΕ Βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό,
για την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων για την προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνο
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ. Για τη
διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – Οδηγίες
για την απόκτηση Κωδικών
Πρόσβασης.

n
Σε δήμους, υπουργεία και περιφέρειες σε όλη τη χώρα θα γίνουν
προσλήψεις προσωπικού για μόνιμο προσωπικό, αλλά και με

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα σε 17 Δήμους
ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας για. Η προκήρυξη αφορά 6.918 ανέργους. Οι
ειδικότητες είναι: Εργατοτεχνίτες, καθαριστές, ελαιοχρωματιστές,
ηλεκτρολόγοι, καθαριστές. Σε δύο μήνες θα ακολουθήσει το
δεύτερο μέρος του προγράμματος σε 34 ακόμα Δήμους, του
οποίου οι ωφελούμενοι ανέρχονται 12.600 σε Αγία Βαρβάρα,
Αιγάλεω, Αλεξάνδρεια, Αχαρνές, Βέροια, Γρεβενά, Δέλτα,
Δράμα, Ήλιδα, Θεσσαλονίκη, Ίλιον, Καρδίτσα, Καστοριά, Κιλκίς,
Κοζάνη, Κύμη-Αλιβέρι, Λαγκαδά, Λαμία, Λαυρεωτική, Λιβαδειά,
Μέγαρα, Νάουσα, Ναύπακτος, Νεάπολη-Συκιές, Νίκαια-Αγ. Ι.Ρέντη,
Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πετρούπολη, Πρέβεζα, Πύργος, Τρίκαλα,
Φλώρινα και Χαλκηδόνα. Στον τομέα τις αναμένεται να καλυφθούν
1.760 θέσεις τακτικού προσωπικού για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας
Υγείας που θα προκηρύξει το υπουργείο Υγείας μέσω ΑΣΕΠ. Οι θέσεις θα
αφορούν σε πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές, βοηθητικό υγειονομικό
προσωπικό, φαρμακοποιούς και διοικητικούς. Στην ΕΥΔΑΠ αναμένονται προσλήψεις
300 μονίμων υπαλλήλων, μέσα στο 2016, θα πραγματοποιήσει η Επιχείρηση. Το προσωπικό θα
επιλεγεί από 30 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, μεταξύ των οποίων Διοικητικοί,
Μηχανικοί, Τεχνίτες, Καταμετρητές, Φύλακες και Εργάτες. Ο διαγωνισμός θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ.

n
Από την πρωτομαγιά μπαίνει σε ισχύ το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ, ενώ θα
ισχύσει έως και το τέλος του Οκτωβρίου 2016. Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι θα ισχύσει και

φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1 Μαΐου 2016 έως 31 Οκτωβρίου 2016, το οικιακό τιμολόγιο με
χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00). Καταναλωτές που επιθυμούν
περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους. Το
Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (με Χρονοχρέωση) Γ1Ν είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι
καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με διαφορετικές τιμές,
την τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης “Ημέρας” και με μειωμένη τιμή “Νύχτας” στις
ώρες μειωμένης χρέωσης. Στην περίπτωση που επιθυμείτε το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση,
απαιτείται : 1. Να επισκεφτείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ,
έχοντας μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας,
ώστε να: · Υποβάλετε σχετική αίτηση. · Καταβάλετε 34 €* πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις
δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ. 2. Να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημά μας, έχοντας
μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση
Προμήθειας στο όνομά σας.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Παρατείνεται μέχρι
την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 η ηλε-

κτρονική υποβολή αιτήσεων χρημα-
τοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων

για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλη-
σης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

του ΕΣΠΑ 2014-2020, λόγω του μεγάλου ενδια-
φέροντος. «Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης

και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, μετά το πολύ μεγά-
λο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό, πα-
ρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα
17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματο-
δότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δρά-
ση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020»
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. 



n
Προκήρυξη για προσλήψεις με συμβάσεις έργου εξέδωσε το Ίδρυμα
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προκειμένου να καλυφθούν

θέσεις στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ που εποπτεύεται από
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη την με αρ.
3915/192/15.04.2016 απόφαση του ΔΣ «Έγκριση της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή προτάσεων προς σύναψη
Σύμβασης Έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής
και Φιλοξενίας Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και ασυνόδευτων ανηλίκων»
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Πρόταση συνεργασίας για σύναψη
σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
υλοποίησης του προγράμματος «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο». Το
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα
υλοποίησης του προγράμματος «Κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο», με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο
του εν λόγω προγράμματος που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης από Εθνικούς Πόρους, η ομάδα έργου περιλαμβάνει τις εξής
θέσεις ειδικών συνεργατών: Δύο Δικηγόροι, Τρείς Κοινωνικοί Λειτουργοί, Δύο
Ψυχολόγοι, Δύο Φιλόλογοι, Δύο Επόπτες, Ένας Εργάτης Μαγειρείου, Ένας
Διερμηνέας.

n
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την

εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα ενός μήνα και
δεκαπέντε ημερών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία
υπόψιν κ. Μαικούση Τριάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 2310801.402), έως τις 5-5-
2016. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. ΠΕ Αρχαιολόγοι, ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, ΥΕ Εργάτες, είναι οι
ειδικότητες για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. 
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Της Έλενας Καραβασίλη 
Το concept της διαδικτυακής εκπομπής, δια-

φορετικό από ότι έχουμε δει έως τώρα στα ελληνι-
κά δεδομένα και ανατρεπτικό. Ο Βασίλης Αργύρης
σε ρόλο σοφέρ- «ανακριτή» και στη θέση του συνο-
δηγού ένας διαφορετικός κάθε φορά τραγουδι-
στής, που θα… απαντήσει στις ερωτήσεις και θα
πει και ένα τραγούδι! Ο κ. Αργύρης μιλάει στην
Karfitsa για τα μελλοντικά του σχέδια, τους στό-
χους του αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Πως προέκυψε η ιδέα το «Jukebox Car»;
«Επειδή δεν παρακολουθώ τηλεόραση, ένα με-

γάλο μέρος του ελεύθερου μου χρόνου στο σπίτι
τον περνούσα βλέποντας βιντεάκια στο  Youtube
και δεδομένου της φύσης της συγκεκριμένης πλατ-
φόρμας, συνεχώς δελεαζόμουν από το να ξεκινή-
σω και εγώ να παράγω κάτι που θα μου προκαλού-
σε ενδιαφέρον και χαρά. Και επειδή πάντα μπο-
ρούμε να αναβάλουμε για αύριο κάτι που σκεφτό-
μαστε να κάνουμε σήμερα… αποφάσισα να το βά-
λω σε εφαρμογή. Κάπως έτσι ξεκίνησε -πριν από
έξι μήνες- ο σχεδιασμός του Argyris Project και με-
τά από δύο μήνες οργάνωσης, γεννήθηκε η ιδέα
της πρώτης εκπομπής, του Jukebox Car. Ουσιαστι-
κά είναι μια μεταφορά του Αμερικάνικου Carpool
Karaoke στην ελληνική πραγματικότητα. Παρακο-
λουθούσα διαρκώς τον James Corden στην εκπομ-
πή του The Late Late Show και το Carpool
Karaoke. Κατευθείαν ευχήθηκα να μπορούσα να
κάνω κάτι παρόμοιο. Κάμποσους μήνες και αρκε-
τές δυσκολίες μετά, φτάσαμε πριν λίγες μέρες στη
δημοσίευση του πρώτου επεισοδίου με τον Ευτύχη
Μπλέτσα».

Τι θα παρακολουθήσουμε στη συγκεκριμέ-
νη διαδικτυακή εκπομπή;

«Ως εκπομπή, δε την κατατάσσω στην κατηγο-
ρία των συνεντεύξεων, καθώς σκοπός δεν είναι να
κάνω ερωτήσεις σε κάθε καλεσμένο μου. Το ζητού-
μενο είναι να παραλαμβάνω φίλους μου με το αυ-
τοκίνητο, να απολαμβάνουμε τη βόλτα μας, να κά-
νουμε μία ευχάριστη συζήτηση και συχνά να λέμε
τραγούδια δικά τους από το ράδιο (όπως κάνουμε
όλοι πολλές φορές και ας μην το παραδεχόμαστε).
Δεν με νοιάζει να τους κάνω προσωπικές ερωτή-
σεις ή να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Δε με νοι-
άζει να βγάλω είδηση. Δε με νοιάζει η αποκλειστι-
κότητα. Θέλω ένα χαλαρό καλεσμένο που να περά-
σει μαζί μου ποιοτικό και ευχάριστο χρόνο εν κινή-
σει».

Μεγάλωσε στα Γιάννενα όπου έμαθε,
όπως λέει, να αγαπάει τη βροχή, να λα-
τρεύει τις κρέπες και να θεωρεί δεδομένο
τον μεζέ με το τσίπουρο (χωρίς έξτρα χρέ-
ωση). Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε για να
σπουδάσει Τοπογράφος Μηχανικός στην
Πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του και πήρε Δίπλωμα
στο Πιάνο. Πλέον δουλεύει ως Τοπογρά-
φος σε Τεχνική Εταιρία στη Θεσσαλονίκη
και λίγο πριν περάσει το κατώφλι των
πρώτων «-άντα», ο Βασίλης Αργύρης εί-
ναι έτοιμος να γίνει το νέο αστέρι στο y-
outube! Με πείσμα, επιμονή και υπομονή,
είναι έτοιμος να φέρει το Αμερικάνικο Car-
pool Karaoke στην Ελλάδα. Προσαρμο-
σμένο στην ελληνική πραγματικότητα, το
«Jukebox Car» δίνει έναν διαφορετικό αέ-
ρα στον τρόπο που γίνεται μία συνέντευξη
αλλά και… μία βόλτα στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης!

Το «Jukebox Car» ήρθε
στην Ελλάδα για να 

κατακτήσει το… Youtube!

«Το ζητούμενο 
είναι να παραλαμβάνω
φίλους μου με το αυτο-
κίνητο και όσο τους πη-

γαίνω κάπου να
κάνουμε μία ευχάριστη
συζήτηση και συχνά να
λέμε δικά τους τραγού-

δια από το ράδιο»
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Το Carpool Karaoke «σαρώνει» στην Αμερική

Jennifer Lopez, Adele, Sia, Chris Martin, Justin Bieber, Elton John, Stevie Wonder, Mariah Carey, Selena Gomez είναι μερικά μόνο από τα

ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής που έχουν βρεθεί στη θέση του συνοδηγού, με οδηγό τον James Corden. Ο 38χρονος Corden, είναι

Άγγλος ηθοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός, συγγραφέας, κωμικός και βρίσκεται στο «τιμόνι» του «The Late Late Show» και του Carpool

Karaoke, από τον Μάρτιο του 2015. Τα βίντεο με τον ίδιο και τους αστέρες που φιλοξενεί κάθε φορά, γίνονται viral στο διαδίκτυο, ενώ και οι

ίδιοι οι celebrities δε διστάζουν να «τσαλακωθούν» στην εκπομπή του προκειμένου να δείξουν μία άλλη πλευρά του εαυτού τους. Η συγκε-

κριμένη εκπομπή έχει εκατομμύρια views από ολόκληρο τον κόσμο, ενώ κατέφερε να κερδίσει το αμερικανικό κοινό σχεδόν από την πρώτη

στιγμή. Σύμφωνα με έρευνες, αντίστοιχα projects στην Αμερική τυγχάνουν ευρείας και άμεσης αποδοχής με οικονομικό αντίκρισμα… 
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Ποιες είναι οι δυσκολίες που είχατε να αντιμετω-
πίσετε στο πρώτο επεισόδιο;

«Όταν ξεκινάς κάτι σε ένα χώρο που δε γνωρίζεις και
κυρίως με μηδαμινό προϋπολογισμό, θα συναντήσεις μό-
νο τοίχους και αδιέξοδα. Ωστόσο πιστεύω ότι ξεπέρασα τα
εμπόδια ακολουθώντας το τετράπτυχο Επιμονή-Υπομο-
νή-Εφαρμογή-Αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαι-
ξαν τα παιδιά του White Zeppelin Photography (Ο Γιώρ-
γος και η Δέσποινα) οι οποίοι από την αρχή με στήριξαν
και με βοήθησαν παρόλο το επιβαρυμένο πρόγραμμά τους
καθώς και ο Ευτύχης- φυσικά- ο οποίος χωρίς να διστάσει
που δεν είχα δείγμα δουλειάς να του δείξω, με πίστεψε και
δέχτηκε να μου κάνει ποδαρικό. Γι’ αυτό θέλω να ευχαρι-
στήσω ιδιαίτερα αυτά τα τρία άτομα».

Τι απαιτήσεις έχουν τα συγκεκριμένα γυρίσματα
που γίνονται μέσα σε ένα αμάξι που είναι… εν κινή-
σει; 

«Για το συγκεκριμένο γύρισμα, χρειάστηκαν τρεις ac-
tion cameras για μέσα στο αμάξι, καθώς και μία επαγγελ-
ματική κάμερα με την οποία τραβούσε πλάνα η Δέσποινα
από το πίσω αμάξι που μας ακολουθούσε. Να τονίσω σε
αυτό το σημείο ότι επειδή πρόκειται για οδήγηση, στα γυ-
ρίσματα ακολουθούμε πολύ συγκεκριμένες διαδρομές
όπου οδηγούμε με χαμηλές ταχύτητες, φοράμε πάντα ζώ-
νες, ενώ είμαστε κανονικό κομβόι αυτοκινήτων ώστε να
υπάρχει ασφαλέστερη διεξαγωγή. Οτιδήποτε απαιτεί λίγο
περισσότερη προσοχή, από το να μιλάω μέχρι να… τρα-
γουδάω, σταματάμε το αυτοκίνητο και μετά συνεχίζουμε το
γύρισμα ακινητοποιημένοι.  Για το πρώτο επεισόδιο, ο
Ευτύχης έφερε και το Drone του που χρησιμοποιεί για τα
γυρίσματα του Happy Traveler στον ΣΚΑΙ οπότε βρέθηκε
στα χέρια μου και ένα όμορφο υλικό της παραλίας της
Θεσσαλονίκης από ψηλά. Από εκεί και πέρα, δεν έχω
συμπαραγωγούς παρά μόνο άτομα που με βοηθούν και με
συμβουλεύουν. Δεν εκπροσωπώ καμία εταιρία-όμιλο-ορ-
γανισμό παρά μόνον τον εαυτό μου. Όσες εταιρίες και άν-
θρωποι με βοηθούν, τους συμπεριλαμβάνω στις ευχαρι-
στίες στο τέλος του βίντεο».

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας στόχοι και ποιους
έλληνες και ξένους τραγουδιστές θα θέλατε να… πά-
τε βόλτα με το «Jukebox Car»;

«Η εκπομπή μετράει μόλις λίγες ημέρες ζωής, επομέ-
νως οι στόχοι και τα όνειρά μου είναι πολύ βραχυπρόθε-
σμα. Ουσιαστικά περιορίζονται στο να μπορέσω  να εξα-
σφαλίσω τραγουδιστές για επόμενα επεισόδια και να γίνε-
ται το Jukebox Car όλο και πιο ευχάριστο, όλο και πιο κα-
λογυρισμένο, όλο και πιο δημοφιλές. Επομένως, τουλάχι-
στον για τα επόμενα επεισόδια, δεν μπορώ να καθορίσω
ούτε τη συχνότητα των επεισοδίων, ούτε ποιους τραγουδι-
στές θα «πάω βόλτα». Για προτιμήσεις Ελλήνων, ξαναρώ-
τα με σε λίγους μήνες και ίσως σου απαντήσω, προς στιγ-
μήν θα το αποφύγω. Απλά θα ήθελα ιδανικά να πρωταγω-
νιστούν τραγουδιστές από κάθε μουσικό χώρο (έντεχνο,
λαϊκό, ποπ κλπ) διότι σπουδάζοντας κλασσική μουσική
έχω μάθει να βρίσκω καλαισθησία μέσα από κάθε έκφρα-
ση της και δεν θα ήθελα το Jukebox Car να πάρει κάποια
συγκεκριμένη μουσική ταυτότητα. Όσο για ξένους, νομίζω
πως κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση ανήκει μόνο
στη σφαίρα της φαντασίας».
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Την… τιμητική της είχε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη! Μόλις
πέντε λεπτά τηλεοπτικού χρόνου ήταν αρκετά για να δείξουν σε όλους τους Έλληνες
και τις Ελληνίδες πως η πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας διαθέτει το ανθρώπινο
δυναμικό για να την βγάλει… ασπροπρόσωπη! Η Θεσσαλονίκη μας έδωσε τον καλύ-
τερό της εαυτό μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του καναλιού «Ε» και την εκπομ-
πή της Ρούλας Κορομηλά. Η πόλη έδειξε πως σε αυτήν οι… χοροί κρατούν, παρά την
οικονομική κρίση και την κατήφεια που επικρατεί στην κοινωνία. Πρωταγωνιστές
και μάλιστα σε… απευθείας σύνδεση ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδας με
τον μαέστρο της Ευάγγελο Αραμπατζή και τα παιδιά του 9ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης
που συνόδευαν οι δασκάλες τους Μαρία και Σοφία Παγωνίδου και οι γονείς τους.
Από νωρίς το απόγευμα το περασμένου Σαββάτου ξεκίνησαν οι προετοιμασίες.
3,2,1… γράφουμε! Οι κάμερες είχαν στηθεί, τα φώτα και ο ήχος είχαν ρυθμιστεί και
σειρά έπαιρναν οι καρέκλες στις οποίες κάθισαν τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας
Νέων Ελλάδας. Δυστυχώς, οι ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα του Σαββάτου
έδειχναν πως μια οργάνωση δέκα και πλέον ημερών θα τιναζόταν στον… αέρα! Μετά
από σχετικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ του μαέστρου της Συμφωνικής
Ορχήστρας Νέων Ελλάδας Ευάγγελου Αραμπατζή και των επιτελών της (του προ-
έδρου, του παραγωγού, της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων, του γενικού γραμματέα
και φυσικά των μελών της) αποφασίστηκε πως βρέξει χιονίσει η Θεσσαλονίκη θα
αξιώσει να ακούσει από το «Μπράβο» όλης της Ελλάδας από τα χείλη της Ρούλας Κο-
ρομηλά! Και το κατάφερε, αφού όπως ισχυρίστηκαν συνεργάτες της γνωστής παρου-
σιάστριας «το συγκεκριμένο live ήταν ένα από τα καλύτερα ζωντανά που έχει βγάλει η
Ρούλα στη διάρκεια της τηλεοπτικής της καριέρας». Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων
Ελλάδας και η Παιδική και Νεανική Χορωδία της ΣΟΝΕ γέμισε την περιοχή στην Νό-
τια Πύλη της ΔΕΘ-HELEXPO (που παραχωρήθηκε από την Διοίκηση της Εταιρίας
στην εκπομπή «Μπράβο Ρούλα»)  με νότες και μελωδίες του Διονύση Σαββόπουλου
που ζήτησε «Ας κρατήσουν οι χοροί». Σημειώνεται ότι η ΣΟΝΕ γεννήθηκε  μέσα στην
κρίση και είναι άλλη μία απόδειξη ότι τα όνειρα, όταν βασίζονται σε υψηλές ιδέες,
βγαίνουν αληθινά.  Το όραμα ενός μόνο 18χρονου ανθρώπου του μαέστρου της
Ευάγγελου Αραμπατζή, έχει φτάσει σήμερα να αποτελεί έναν δυναμικό οργανισμό,
με κινητήρια δύναμη μία από τις ισχυρότερες στον πλανήτη: Το νεανικό πάθος. Το
πάθος για τη μουσική, την αρμονία, την τεχνική τελειότητα στην απόδοση, τη μετάδο-
ση του πολιτισμού, σε ένα ταξίδι με όχημα τη μουσική και το άπειρο των συναισθημά-
των που αυτή γεννά. Στη ΣΟΝΕ συμμετέχουν μουσικοί και τραγουδιστές ηλικίας έως
30 ετών από όλη την Ελλάδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα έξοδα της μετακίνησής
τους αλλά και της διαμονής τους στην πόλη τα καλύπτουν οι ίδιες οι οικογένειές τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την επόμενη συναυλία
της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδας την Κυριακή 8 Μαΐου στις 8:00
μμ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». 

Η Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων Ελ-
λάδας και οι μαθητές

του 9ου Νηπιαγω-
γείου Νεάπολης εντυ-
πωσίασαν τη Ρούλα

Κορομηλά

«Μπράβο» στη Θεσσαλονίκη



Οι μικροί μαθητές που 
μας γέμισαν ελπίδα
Την ίδια στιγμή, οι σαράντα μαθητές του 9ου Νηπιαγω-
γείου Νεάπολης έστειλαν το δικό τους μήνυμα με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου. Οι λιλιπούτιοι Θεσσαλο-
νικείς με τις δασκάλες τους Μαρία και Σοφία Παγωνίδου
και τους γονείς τους βρέθηκαν στο χώρο της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης. Οι δυο εκπαιδευτικοί, που πρωτο-
πορούν στη δουλειά τους (υπενθυμίζεται πως στο παρελ-
θόν φιλοξενήθηκαν και στις σελίδες της Karfitsa για το
έργο και την επιμονή τους- ζωγράφισαν μεταξύ άλλων,
πόντο πόντο με το χέρι ένα ολόκληρο σχολικό συγκρότη-
μα στα δυτικά της πόλης) μαζί με τους μαθητές τους έγρα-
ψαν ένα τραγούδι και προετοίμασαν σκετσάκια με αφορ-
μή την ημέρα του Βιβλίου. Οι μικροί μαθητές που κάθε
Παρασκευή δανείζονται ένα βιβλίο από την δανειστική
βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου κλήθηκαν αυτή τη φορά
να γράψουν και να ζωγραφίσουν το δικό τους μήνυμα για
τον συνάνθρωπο και την ανθρωπιστική κρίση σε μεγά-
λους πίνακες και δεκάδες μπαλόνια. «Όλοι εμείς οι άν-
θρωποι είμαστε οι πρωταγωνιστές και οι ήρωες ενός βι-
βλίου που γράφεται καθημερινά» ήταν το μήνυμα του μι-
κρού Άγγελου  που συγκίνησε τους παραβρισκόμενους.
Στο τέλος της σύνδεσης οι λιλιπούτιοι καλεσμένοι της Κο-
ρομηλά με τις δασκάλες τους και τους γονείς τους άφησαν
στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και με φόντο τον Πύργο
του ΟΤΕ δεκάδες μπαλόνια, στέλνοντας το δικό τους μή-
νυμα και χαρίζοντας σε ολόκληρη τη χώρα μια εικόνα γε-
μάτη αισιοδοξία και ελπίδα! Σημειώνεται ότι στο συγκε-
κριμένο σχολείο λειτουργεί και Δανειστική Συμβουλευτι-
κή Βιβλιοθήκη Γονέων με 70 και πλέον τίτλους βιβλίων.
Λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, αντί για τον συ-

νεργάτη της εκ-
πομπής Βαγγέλη
Στολάκη, χρέη…
ανταποκριτή ανέ-
λαβε ο γνωστός
τραγουδιστής
Χρήστος Χολί-
δης, ο οποίος δεν
χάλασε το χατίρι
μετά τη ζωντανή
σύνδεση σους κα-
λεσμένους του μι-
κρότερους και με-
γαλύτερους και
φωτογραφήθηκε
μαζί τους! 

Social_gossip_Karfitsa
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Στο
κλίμα των ημερών

μπήκε η Καβαλιώτισσα Δέ-
σποινα Βανδή (για τους δικούς της

Δέσποινα Μαλέα). Ως μητέρα και σύζυ-
γος μέρες που είναι , μπήκε στην κουζίνα  και

έπλασε με τα… χεράκια της κουλουράκια και
τσουρέκια πασχαλινά! Μάλιστα στη σχετική φω-
τογραφία που κοινοποίησε στον προσωπικό της
λογαριασμό στο facebook έγραψε: «Easter
time!Easter cookies! (Ώρα για Πάσχα! Πασχαλινά
κουλουράκια)! Εκτός από χρυσοχέρα, καλή νοικο-
κυρά, δούλα και κυρά η Δέσποινα Βανδή μέσα
από τα social media μας ενημερώνει και για τα

νέα της… Νέα πενταγράμμου και… σχεδί-
ου, αφού εκτός από διασκέδαση η ίδια

προσφέρει στους fans της δημι-
ουργίες υψηλής και όχι μό-

νο ραπτικής! 

#Όλο και περισσότερους αναγνώστες και φίλους αποκτά η… σελίδα της Χριστίνας
Κανατάκη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της δημοτικής τηλεόρασης

Θεσσαλονίκης (ή αλλιώς κανάλι του Μπουτάρη) σχεδόν καθημερινά μας αφηγείται
περίεργες ιστορίες… τρέλας που της συμβαίνουν ως επιβάτη σε ταξί. Η Κανατάκη μέσα από
τα social media δεν διστάζει να… «τσαλακωθεί» κι ας είναι εκτός από γυναίκα πολιτικού (βλ.
Νίκου Νυφούδη του «Ποταμιού) και μια από τις λίγες «φίρμες» της TV που διαθέτει η πόλη
με αναφορά και έργο και στην… Αθήνα. 

#Να μου το θυμηθείτε ότι η Ανθή Σαλαγκούδη ετοιμάζεται να κάνει τηλεοπτικό… come
back και γι’ αυτό το τελευταίο διάστημα έχει πάρει παραμάζωμα τηλεοπτικές συνεντεύξεις

και περιοδικά. Η Θεσσαλονικιά δημοσιογράφος που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται
στην Αθήνα μαθαίνουμε ότι είναι φουλ ερωτευμένη με τον άνθρωπο που ξέρει την
τηλεόραση καλύτερα και από την παλάμη του, Τζόνι Καλημέρη. Η κόρη του πρώην
υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης πρόσφατα
εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μίλησε για τη σχέση της, τη
δουλειά της, τους γονείς της και τα νέα επαγγελματικά της βήματα. Θυμήθηκε και την περίοδο
που ξεκινούσε ως ρεπόρτερ της ΕΡΤ3 δίπλα στη δική μας Μελίνα Καραπαναγιωτίδου και τον
Γιάννη Κυφωνίδη!

#Το δικό της ενημερωτικό site αποκτά άλλη μια Θεσσαλονικιά ρεπόρτερ  που…
«κατέβηκε» στην Αθήνα και πρόκοψε! Μετά την Πόπη Τσαπανίδου (που διατηρεί το δικό

της site και το διαφημίζει μέσα από το STAR) και η για χρόνια δημοσιογράφος του TV
Μακεδονία, Νάνσυ Παραδεισάνου αποκτά τη δική της ιστοσελίδα με νέα από τη showbiz και
όχι μόνο. Σημειώνεται πως η Νάνσυ τη φετινή σεζόν βρίσκεται στο «Σπίτι, Σπιτάκι» της
Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Βέβαια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη χρονιά
θα σμίξει τηλεοπτικά με τις φιλενάδες της Φαίη Σκορδά και Τίνα Μιχαηλίδου.
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Από την 
Aναστασία
Κατρανιά

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Μια ξεχωριστή επίδειξη μόδας με την υπογραφή του Βασίλειου Κοστέτσου, έγινε

στο PRINCESS CAZINO GEYGELIA με GUEST STAR την Εύη Βατίδου & HAIR

STYLING τον Τρύφωνα Σαμαρά.
Τραγούδησε ο Κωνσταντινός Χρυστοφόρου, στην μουσική επιμέλεια ήταν η

Μάγκυ Χαραλαμπίδου και στην μουσική επιλόγη ο Ανδρέας Νικάκης.

Την οργάνωση και παρουσίαση του show έκανε ο Κωνσταντινός Μιναρέτζης

που είχε δίπλα του μια πλειάδα μοντέλων απο την Θεσσαλονίκη.

VASSILIOS KOSTETSOS

FASHION SHOW 

PRINCESS CASINO

GEYGELIJA
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Ο ιδιοκτήτης Enis Oskan

Aνδρέας Νικάκης, Κώστας Μιναρέτζης, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, 
Σωτήρης Λιάντας, Τρύφων Σαμαράς, Βασίλειος Κωστέτσος, 

Εύη Βατίδου, Τίνα Μελά



#SOCIAL_LIFE_Karfitsa

Το team Hondos Center

Στην πλατεία του Ευόσμου, η εταιρεία HONDOS CENTER

πραγματοποίησε μια ξεχωριστή επίδειξη μόδας για τους

πελάτες της, παρουσία 3000 ατόμων. Το show μόδας έγι-

νε για την στήριξη της τοπικής αγοράς ενάντια στην κρί-

ση. Την οργάνωση είχε ο Κυριάκος Κερανόπουλος και τη

παρουσίαση η Αναστασία Κατρανιά.Χορηγοί επικοινω-

νίας ήταν οι εφημερίδες ESPRESSO & KARFITSA και το

Βεργίνα TV.
Φωτογραφίες: Πάνος Κόνιος και MYDAY

HONDOS CENTER

FASHION SHOW
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Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και δουλεύει ως μοντέλο και αισθητικός
στην εταιρεία MEDI B in beauty και τον ελεύθερο χρόνο της γυμνάζεται, γιατί

έχει το μοτό “ Νους Υγιής Εν Σώματι Υγιή”.
Έχει μεγάλων κυβικών μηχανή και λατρεύει την ταχύτητα. Το όνειρο της είναι

να γίνει  πετυχημένη  αισθητικός και να συμμετέχει σε δουλειές που να  αντιπρο-
σωπεύουν την αισθητική της, το ταμπεραμέντο και τις φιλοδοξίες της.

Στα Καλλιστεία Ομορφιάς MISS EUROPE WORLD GREECE στο Hotel 
NIKOPOLIS που εγιναν το Φεβρουάριο ‘16, κατέκτησε το τίτλο” MISS BODY GREECE

2016”.

Συντελεστές
Φορέματα: Love & Love – Nina Aggelou
Μακιγιάζ: Nανα & Νατασα Ζερβα
Καλλυντικά: ZERVA cosmetics
Κομμώσεις: Nestor Yannakis
Επιμέλεια: European Event Management
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“Αντωνία 
Σαριδάκη”

Οδηγεί μηχανή,
της αρέσει η ταχύ-

τητα για να ανεβαίνει η
αδρεναλίνη της και μονο-
πωλεί σε κάθε εμφάνιση
της τα φλας των φωτο-
γράφων και το ενδια-

φέρον του
κοινού.
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Οι Ιταλοί που τα τελευταία
χρόνια δεν τα πήγαν και τόσο
καλά με τα μοντέλα της Fiat, κά-
νουν τώρα ένα νέο ξεκίνημα.
Αυτήν τη φορά, με το FIAT 124
Spider. Αν και στην Ευρώπη
έχει κυκλοφορήσει το ιταλικό
roadstar, στην Ελλάδα η εμπορι-
κή του παρουσία ξεκίνησε στα
μέσα του μήνα που διανύουμε.

Η ιταλική φίρμα ελπίζει ότι
θα τα πάει καλά στην ελληνική
αγορά και ποντάρει στους πι-
στούς φίλους των roadster αλλά
και της φίρμας. Ιδιαίτερα σ’ αυ-
τούς που πιστεύουν στην πολύτι-
μη παρακαταθήκη του ονόματος
124 Spider. Πέρασαν σχεδόν 50
χρόνια από την κυκλοφορία του
πρώτου μοντέλου με αυτό το
όνομα. Τώρα, 50 χρόνια μετά, το νέο εμβληματικό
μοντέλο της FIAT διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκ-
δόσεις. Τις 124 Spider και Luxury. Η τιμή για το νέο
FΙΑΤ 124 στην έκδοση 124 Spider ξεκινά από τα
31.000 ευρώ, ενώ για την πιο πλούσια έκδοση Luxu-
ry από τα 33.000 ευρώ. Και στις δύο εκδόσεις, το
FΙΑΤ 124 χρησιμοποιεί έναν τετρακύλινδρο turbo
MultiAir 1.4 lt κινητήρα, ο οποίος για πρώτη φορά
τοποθετείται σε όχημα με πίσω κίνηση. Η «καρδιά»
του ιταλικού roadster αποδίδει 140hp και 240Nm ρο-
πής, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω ενός 6τάχυτου μη-
χανικού κιβωτίου ταχυτήτων.

Το ολοκαίνουργιο Fiat 124 Spider σχεδιάστηκε
στο Centro Stile στο Τορίνο και με τα στοιχεία από το
πρωτότυπο 1966 Spider. Δεν το έχουμε οδηγήσει
ακόμη. Θα το οδηγήσουμε τον Σεπτέμβριο πριν κυ-
κλοφορήσει στους ελληνικούς δρόμους. Η Fiat, πάν-
τως, υποστηρίζει ότι είναι ένα από τα πιο σταθερά αυ-
τοκίνητα. Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει με τη σταθερότητα που έχει στις στροφές και στο φρενάρισμα. Το εσωτερικό του FIAT
124, σχεδιασμένο με έμφαση στην ποιότητα και την εργονομία, ενισχύει την οδηγική απόλαυση, ενώ η οροφή soft-top, που
μετακινείται εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια, σε συνδυασμό με τη μόνωση της καμπίνας από τους εξωτερικούς θορύβους
και τους κραδασμούς, μετατρέπουν την open-air οδήγηση του Fiat 124 Spider σε μία μοναδική εμπειρία. Υπομονή μέχρι τον
Σεπτέμβριο, όπου θα φθάσουν τα πρώτα Fiat 124 Spider στην ελληνική αγορά.

AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

Όνομα «βαρύ» σαν ιστορία 

Πασχαλινή απόδραση… 
αλλά χωρίς νεύρα και βιασύνη 
Είστε ήδη έτοιμοι για τη μεγάλη απόδραση.
Κάποιοι που φρόντισαν να συνδυάσουν και
κάποιες ημέρες άδειας βρίσκονται ήδη στα χωριά
τους ή στους τόπους που θα κάνουν Ανάσταση και
ετοιμάζονται για το μεγάλο φαγοπότι!
Μια συμβουλή για εσάς που ετοιμάζεστε να
φύγετε. Φροντίστε αν δεν έχετε το πάσο για τα
διόδια, να έχετε αρκετά χρήματα δίπλα σας για να
μην ταλαιπωρείστε. Κάποιοι έχουν τη συνήθεια να
βάζουν τα πορτοφόλια τους στο πορτμπαγκάζ και
όταν φθάνουν στα διόδια σταματούν και
καθυστερούν τους άλλους ταξιδιώτες, που όλοι
βιάζονται και όλοι κορνάρουν.
Για να μην υπάρχουν νεύρα την τελευταία στιγμή,
φροντίστε να έχετε αρκετά ψιλά μαζί σας, γιατί τα
διόδια είναι αρκετά. Ένα μικρό χρηματικό πόσον
το βάζετε σε κάποια από τις θήκες
μικροαντικειμένων μεταξύ των μπροστινών
καθισμάτων. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολη η
πληρωμή, αλλά το κυριότερο αποφεύγετε τις
καθυστερήσεις. Και μια που αναφερόμαστε στα
διόδια. 
Μην πετάτε τα χαρτάκια από τα διόδια στον
δρόμο. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι τα μαζεύουν και
τα πετούν στα σκουπίδια.

Η SEAT επενδύει 3 εκατ. ευρώ
σε ένα καινοτόμο Κέντρο Υγεί-
ας για τους εργαζομένους
εργοστάσιο, στο Martorell. Στην εκδήλωση που
διοργανώθηκε με αφορμή το συγκεκριμένο
γεγονός, έλαβε την
πιστοποίηση Healthy
Workplace από την AENOR.
To νέο Κέντρο Υγείας και
Αποκατάστασης έχει έκταση
1.300 τετραγωνικά μέτρα και
θα επενδυθούν 3 εκατομμύρια
ευρώ σε τρεις τομείς –
υγειονομική περίθαλψη,
προληπτική ιατρική και
αποκατάσταση. 
Ένα highlight, ανάμεσα στις
πολλές καινοτομίες, είναι πως
το κέντρο θα παρέχει τη δυνατότητα σε
περισσότερες από 3.000 γυναίκες εργαζόμενες για
ετήσιο γυναικολογικό προληπτικό έλεγχο.
Παράλληλα, η δημιουργία ενός εξειδικευμένου
εργαστηρίου θα εφαρμόζει την τελευταία
τεχνολογία στον εργονομικό σχεδιασμό του
χώρου εργασίας και την παρακολούθηση των
μυοσκελετικών παθήσεων.
Στην τελετή για την επίσημη έναρξη της
κατασκευής του Κέντρου Υγείας και
Αποκατάστασης, προΐσταται ο Jordi Baiget,
υπουργός Business και Τεχνογνωσίας της
καταλανικής κυβέρνησης και ο SEAT Vice-
president Human Resources, Xavier Ros. Κατά τη
διάρκεια της τελετής ο πρόεδρος της AENOR,
Carlos Esteban, απένειμε το πιστοποιητικό
Healthy Workplace certificate. Η SEAT είναι η
πρώτη εταιρεία στον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία που
λαμβάνει αυτήν τη διάκριση.

Η τελετή έγινε στη Γερμανία πριν από μερικές ημέρες και, όπως ήταν λογι-
κό, η αίθουσα γέμισε από ειδικούς στους δύο τροχούς. Το βραβείο «Red Dot:
Best of the Best» κέρδισε η Ducati cruiser XDiavel S. Κέρδισε το βραβείο στην
κατηγορία «Σχεδιασμός Προϊόντος», που αποτελεί ένα από τα πιο σημαν-
τικά βραβεία σχεδιασμού στον πλανήτη. Η νέα XDiavel ήταν μια
πρόκληση τόσο για την Ducati, όσο και για το κέντρο σχεδια-
σμού της, που είναι επιφορτισμένο με την εξέλιξη του
DNA της μάρκας προς την κατεύθυνση του κόσμου των
cruiser. Χαμηλωμένη και μυώδης. Ο σχεδιασμός της
μοτοσικλέτας είναι εμπνευσμένος από τον κόσμο των
cruiser. Το βραβείο απονεμήθηκε τον Απρίλιο, αλλά
η επίσημη τελετή παράδοσης των βραβείων θα γίνει
στις 4 Ιουλίου, στο Aalto Theatre στο Essen της Γερ-
μανίας. Εκεί θα φιλοξενήσει το Red Dot Award Gala,
στο οποίο θα συμμετέχουν πάνω από 1.200 προσκε-
κλημένοι, μεταξύ των οποίων και κορυφαίοι διεθνείς
εκθέτες σχεδιασμού. Η τελετή απονομής των βραβείων θα
είναι το αποκορύφωμα αυτής της αναγνώρισης της δημιουργι-
κότητας.

Το βραβείο «Red Dot Award 2016: 
Best of the Best» στην Ducati XDiavel 

Στους ελληνικούς δρόμους θα
το δούμε από τον Σεπτέμβριο



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

«Η αρχή του κακού» εάν μπορεί να το χαρακτηρίσει
κάποιος έτσι ήταν η εκδήλωση για τον εορτασμό των 100
ετών από την ίδρυση του συλλόγου. Αν και από την ίδρυ-
ση του ο ΠΑΟΚ ήταν ένας σύλλογος με ξεκάθαρα λαϊκή
βάση, επιλέχθηκε για τον εορτασμό το Μέγαρο Μουσι-
κής, σε μια εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό προσκε-
κλημένων, που διέθετε μέχρι και… dress code. Όπως
ήταν λογικό, η πανάκριβη εκδήλωση προκάλεσε την αν-
τίδραση των οργανωμένων οπαδών του Δικεφάλου, που
αν και προσκλήθηκαν οι επικεφαλής των συνδέσμων
επέλεξαν να μην δώσουν το παρών. Αντίθετα πραγματο-
ποιήθηκε συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, που συνο-
δεύθηκε από πορεία. Το κλίμα στη συγκεκριμένη εκδή-
λωση ήταν ξεκάθαρο κατά της επιλογής της επίσημης
ΠΑΕ και της οργανωτικής επιτροπής να πραγματοποι-
ήσει μια εκδήλωση για λίγους στο Μέγαρο Μουσικής.
Σαν να μην έφτανε αυτό, η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη στο
περιθώριο της εκδήλωσης για πιθανή συμμετοχή στον
επαναληπτικό του ημιτελικού Κυπέλου με τον Ολυμπια-
κό στο Καραϊσκάκη. Οι κριτικές περί… «κωλοτούμπας»
ξεκίνησαν και έφεραν τους οργανωμένους οπαδούς του
Δικεφάλου να εκτοξεύσουν μύδρους εναντίον του ισχυ-
ρού άνδρα της ΠΑΕ, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο διε-
νέξεων οπαδών διοίκησης.

Ο «εμετός του lifestyle»
Οι σύνδεσμοι λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις Σαββίδη

προέβησαν στην έκδοση μιας κοινής ανακοίνωσης εκτο-
ξεύοντας σοβαρές αιχμές τόσο για τον μεγαλομέτοχο του
Δικεφάλου, όσο και για την «αυλή» του, στην οποία επιρ-
ρίπτουν σαφείς ευθύνες για την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Σχολιάζον-
τας την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, οι οπαδοί κά-
νουν λόγο για ένα «συνονθύλευμα κουστουμαρισμένων
μισαλλόδοξων αποτελούμενο δυστυχώς και από πολύ
σημαντικά για την ιστορία μας πρόσωπα», που  «πνίγη-
καν από τον εμετό του lifestyle». Στη συνέχεια γίνεται λό-
γος για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας τα χρόνια
της εποχής Ιβάν που χαρακτηρίζονται ως… «τραγωδία».
Αφού γίνεται σαφέστατος υπαινιγμός στον πρώην ποδο-
σφαιριστή και πρόεδρο του ΠΑΟΚ Θοδωρή Ζαγοράκη
που χαρακτηρίζεται ως «revolution», καταλογίζοντας
στην νυν διοίκηση το «ξελάσπωμα» του, αφού θεωρούν
ότι «φόρτωσε καμιά δεκαπενταριά εκατομμύρια ευ-
ρώ χρέη» την ομάδα. Καταλήγοντας το πρώτο μέρος της
ανακοίνωσης επισημαίνει ότι έχει εγκαθιδρυθεί το «σύ-
στημα του ΠΑΟΚ», το οποίο επεξηγείται ότι αποτελείται
από «δουλοπρεπή ανθρωπάκια αποτελούν την αυλή
του μεγαλομετόχου σιωπούν και δεν έχουν το σθέ-
νος να του πουν έστω και μια φορά όχι, φοβούμενοι

πως οποιαδήποτε άρνηση σε αυτόν θα τους
απεξαρτήσει από το μεροκάματο του σάλιου».
«Ο θεός Ιβάν»

Το δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης που είναι και το
σημαντικότερο, αποτελεί ίσως την πρώτη απόδειξη ότι
Σαββίδης και οπαδοί σημείωσαν την πρώτη ρήξη στις
σχέσεις τους. Ο σκεπτικισμός για τις επιλογές της διοίκη-
σης στην εποχή Σαββίδη, βρήκε αφορμή λόγω της εκδή-
λωσης των 90 χρόνων και της δήλωσης περί συμμετοχής
στον τελικό και μετουσιώθηκε σε μία έγγραφη διαμαρτυ-
ρία προς τον μεγαλομέτοχο μα βαρύτατους χαρακτηρι-
σμούς. «Ο ξεροκέφαλος μεγαλομέτοχος που νομίζει οτι
είναι ο θεός δεν δέχεται κουβέντα και το αποτέλεσμα
όλων αυτών...η ομάδα για την οποία είμαστε έτοιμοι να
θυσιαστούμε και για την οποία κάποιοι πέθαναν στον
δρόμο,κάνει αλλαγή στο 90 για να μην χάσει από τον
Πλατανιά», αναφέρει χαρακτηριστικό απόσπασμα της

Karfitsa_#AΘΛΗΤΙΚΑ
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Δυστυχώς ή 
ευτυχώς Σαββίδη σε αυ-
τήν την πόλη υπάρχουν
και κάποιοι που δεν πε-

ριμένουν στην σειρά
μήπως και σου πατή-

σουν τα δάχτυλα για να
τους προσέξεις

Η σεζόν ουσιαστικά μπορεί να τελείωσε για τον ΠΑΟΚ, αφού εκτός των πλέι οφ δεν υπάρχει
στον ορίζοντα κάποιος στόχος που πρέπει να προσβλέπουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου.
Ωστόσο ο Μάιος, αλλά και το καλοκαίρι φαίνεται πως θα είναι «καυτό» στην Τούμπα, όχι τό-
σο λόγω των θερμοκρασιών, αλλά της πρώτης σημαντικής ρωγμής που σημειώθηκε στις σχέ-
σεις του μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 

Οι ΠΑΟΚτσήδες… θύμωσαν



ανακοίνωσης, ενώ οι σύνδεσμοι κα-
ταλήγουν προαναγγέλλοντας ότι θα
απέχουν από τις εκδηλώσεις του πο-
δοσφαιρικού τμήματος. «Δυστυχώς
η ευτυχώς Σαββίδη σε αυτήν την πό-
λη υπάρχουν και κάποιοι που δεν
περιμένουν στην σειρά μήπως και
σου πατήσουν τα δάχτυλα για να
τους προσέξεις. Η συζήτηση για το
αν ο ΠΑΟΚ θα κατέβει ή όχι στο κα-
ραισκάκη αποτελεί από μόνη της
ντροπή για τον σύλλογο και για εσέ-
να μετά από όσα δήλωσες μετά το
παιχνίδι του κυπέλλου εκείνη την
ιστορική μέρα-ορόσημο για την
οπαδική μας κουλτούρα», αναφέρει
η ανακοίνωση στην τελευταία της
παράγραφο. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η συγκεκριμένη ανακοίνωση
δεν είναι «ταφόπλακα» στις σχέσεις
οπαδών διοίκησης, αφού δίνεται η
ευκαιρία στον Ιβάν Σαββίδη στο να
μην προχωρήσει σε «κυβίσθηση».
Αυτό έγινε από την πλευρά του με-
γαλομετόχου και η ομάδα δεν κατέ-
βηκε στο παιχνίδι. Ωστόσο, το μεγα-
λύτερο ζήτημα πλέον που ουσιαστι-
κά είναι αυτό που ζητούν και οι σύν-
δεσμοι, είναι η εκκαθάριση της «αυ-
λής» του Ιβάν Σαββίδη, αφού σύμ-
φωνα με τους οπαδούς είναι ο λόγος
που για πρώτη φορά στην ιστορία
της που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ αν
και απαλλαγμένος από χρέη και οι-
κονομική δυσπραγία παρουσιάζει
κάκιστη αγωνιστική εικόνα.

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Το τι μεσολάβησε από το βράδυ
της Τετάρτης 20 Απριλίου, ημέρα που
γιορτάστηκαν τα 90α γενέθλια του
ΠΑΟΚ, μέχρι την περασμένη Δευτέρα
που ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε ότι
«η ομάδα δεν θα πάει στο Γ. Καραϊ-
σκάκης» για τον ημιτελικό του Κυ-
πέλλου με τον Ολυμπιακό, κανείς δεν
μπορεί να είναι σίγουρος. Για όσους
πιθανόν δε γνωρίζουν ο ιδιοκτήτης
του «Δικεφάλου» σε τηλεοπτικές του
δηλώσεις μετά το τέλος της γιορτής
είχε τονίσει ότι "…σήμερα μπορώ να
πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πι-
θανότητα και δεν είναι τυχαίο που το
τονίζω αυτό το θέμα, ότι εμείς θα πά-
με στο Καραϊσκάκης με την πρώτη
ομάδα μας και θέλω να τους τιμωρή-
σω εκεί. Και αυτό θα είναι το μήνυμα
προς τους παίκτες μας και την διοί-
κηση μας». Ακολούθησε η ανακοίνω-
ση των Σ.Φ. ΠΑΟΚ η οποία χαρακτή-
ριζε «ντροπή το να πάει η ομάδα και
να αγωνισθεί με τον Ολυμπιακό» και
το θέμα κατέληξε με την οριστική, αρ-
νητική απόφαση τού ιδιοκτήτη του
«Δικεφάλου». Στην ουσία δηλαδή ο
κ. Σαββίδης υλοποίησε την απειλή
που εξέφρασε αμέσως μετά τη διακο-
πή του πρώτου ημιτελικού της Τούμ-
πας με τον Ολυμπιακό. Η απόφαση
σαφώς και έχει τη σημειολογία της
και αποτελεί έναν τρόπο εξευτελι-
σμού του ποδοσφαιρικού συστήμα-
τος το οποίο λυμαίνεται τον χώρο τις
δύο τελευταίες δεκαετίες. Το κόστος
για τον ΠΑΟΚ θα είναι οικονομικό,
καθώς αναμένεται να τιμωρηθεί με
χρηματικό πρόστιμο μέχρι 100.000
ευρώ και βαθμολογικό, καθώς σύμ-
φωνα με τον Κ.Α.Π προβλέπεται
αφαίρεση τριών βαθμών από το επό-
μενο Πρωτάθλημα. Εκτιμώ ότι όλα
αυτά λίγη σημασία έχουν για τον Ιβάν
Σαββίδη ο οποίος έχει αποφασίσει με
κάθε τρόπο να «γκρεμίσει» το διε-
φθαρμένο ποδοσφαιρικό σύστημα. Η
προσπάθεια είναι δύσκολη και ίσως
η απόφαση του να απέχει ο ΠΑΟΚ
από τον δεύτερο ημιτελικό να απο-
δειχθεί απλώς ένα γερό επικοινωνια-
κό χτύπημα στο ποδοσφαιρικό κατε-
στημένο. Ετούτη τη χρονική στιγμή
πάντως δεν είχε άλλο τρόπο αντίδρα-
σης. Εάν μάλιστα είχε αποφύγει και
τη δήλωση το βράδυ της γιορτής για
τα 90α γενέθλια, ο απόηχος θα ήταν
αισθητά μεγαλύτερος. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

του Βασίλη
Μάστορα

Ο Ιβάν περιμένει
τα… κέρδη
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Κρατάει χρόνια η… κολόνια
Το συγκεκριμένο περιστατικό βέβαια δεν είναι μοναδικό στην 90χρονη

πλέον ιστορία του «Δικεφάλου». Πάντοτε οι σχέσεις οπαδών και διοίκησης
στον Δικέφαλο δεν ήταν οι καλύτερες, αφού όπως δείχνει η ιστορία των τε-
λευταίων δεκαετιών υπήρξαν περιπτώσεις που το μίσος είχε σοβαρές επι-
πτώσεις στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ακόμα και στην περίπτωση του Γιώρ-
γου Παντελάκη, του παράγοντα που αντιστάθηκε στην κάθοδο του Γιώργου
Κούδα στην Αθήνα και τον Ολυμπιακό, αλλά και που έφερε τους πρώτους
τίτλους στην ομάδα, οι κόντρες στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ήταν ιστορι-
κές. «Φαλάκρα παραιτήσου-δεν είναι μαγαζί σου», ήταν το σύνθημα στα χεί-
λη των οπαδών του Δικεφάλου όταν η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει το πρω-
τάθλημα την περίοδο 1977-78, με την κόντρα να ολοκληρώνεται τελικά με
την αποχώρηση του παράγοντα το 1984. Η περίπτωση ωστόσο του Θωμά
Βουλινού ήταν αυτή που στιγμάτισε την ιστορία του Δικεφάλου όσον αφορά
τις σχέσεις οπαδών-διοίκησης. Η αγωνιστική πτώση της ομάδας μετά το
πρωτάθλημα του 1985, έφερε πρωτόγνωρα σκηνικά στην Τούμπα. Οι οπα-
δοί απείχαν από τη θύρα 4 ενώ τα σοβαρότατα επεισόδια του 1992 σε ευρω-
παϊκό αγώνα έφεραν βαρύτατη τιμωρία στον «Δικέφαλο». Μάλιστα, ο τότε
πρόεδρος της «Θύρας 4», Αντώνης Κλαδάς είχε χαρακτηριστεί από τον τότε
ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ως υποκινητής επεισοδίων. Η απομάκρυνση Βουλινού
και η έλευση Μπατατούδη έδειξε αρχικά να ηρεμεί την κατάσταση, όμως η
νέα οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, παρά το
γεγονός ότι φέρνει τίτλο στην ομάδα μετά από πολλά χρόνια φέρνουν πάλι
νέα ένταση. Η έλευση της διοίκησης Γούμενου-Παγώνη, δυναμιτίζει περισ-
σότερο την κατάσταση, ειδικά όταν το 2007 η ομάδα αδυνατεί να αγωνιστεί
στην Ευρώπη λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ παράλληλα πωλείταιο
Δημήτρης Σαλπιγγίδης στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι σύνδεσμοι
του ΠΑΟΚ στη δυτική Θεσσαλονίκη είχαν οργανώσει συναυλία οικονομικής
ενίσχυσης ώστε να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Η εποχή Ζα-
γοράκη φάνηκε να ηρεμεί την κατάσταση, ωστόσο τα νέα προβλήματα στα οι-
κονομικά του συλλόγου έστρεψαν τους οπαδούς ενάντια σε έναν άνθρωπο
που αρχικά έχαιρε της εκτίμησης της εξέδρας των οργανωμένων. Πλέον
στην εποχή Σαββίδη, υπάρχει ήδη ο σκεπτικισμός από τη μερίδα των οπα-
δών. Το οξύμωρο σε αυτήν την περίπτωση είναι πως δεν υπάρχουν πλέον τα
οικονομικά προβλήματα που υποκινούν αυτήν τη δυσπιστία, όμως υφίστα-
ται και τώρα αγωνιστική πτώση παρά την ευμάρεια. Οι επόμενες κινήσεις
του ισχυρού άνδρα του «Δικεφάλου» θα αποδειχθούν καθοριστικές, την ώρα
που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το πώς θα γίνουν αποδεκτές
από τους οπαδούς.
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