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Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 

(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 
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ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΕΛ

H Θεσσαλονίκη
στα... τραπέζια
όλου του κόσμου

Το παιχνίδι που «πουλάει» Λευκό Πύργο - Κάστρα - Αριστοτέλους

# ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Να γίνουμε μια κανονική χώρα...

«Στα δύσκολα
αγωνιζόμαστε

δεν το βάζουμε
στα πόδια»

# ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΙΒΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ
Γράφει ο Βασίλης Μάστορας

# ΟΙ 13 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

# ΑΦΙΕΡΩΜΑ KARFITSA ΣΤΟ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

# Ο ΠΙΟ ΣΥΧΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ... ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ!



Την ώρα που η αγωνία εκατομμυρίων πολιτών για
την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε κυβέρνηση
και δανειστές χτυπάει «κόκκινο», ο Νίκος Φίλης βάζει τις
τελευταίες πινελιές στο... σχέδιο αποδόμησης του εκπαι-
δευτικού συστήματος. Μάλιστα, ο υπουργός Παιδείας,
που στερείται πανεπιστημιακής μόρφωσης –με ό,τι αυτό
μπορεί να σημαίνει–, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει ως
«μεταρρύθμιση» τις αλλαγές που γυρνούν γονείς και μα-
θητές κάποιες δεκαετίες πίσω. Είναι ο ίδιος υπουργός
που στις 18 Δεκεμβρίου δήλωσε «ολοήμερα σχολεία

παντού» αυτός που σήμερα βάζει ταφόπλακα στα ολοήμερα σχολεία, με πρόσχημα την
ισότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης! 

Η «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση, αυτή που έχει κάνει σημαία «το δίκιο του λα-
ού», επιλέγει να απαξιώσει έναν από τους δημιουργικούς θεσμούς του εκπαιδευτικού
οικοδομήματος: το ολοήμερο σχολείο. Ο... ταξικός πόλεμος που έχει κηρύξει –κατά δή-
λωση κορυφαίων υπουργών– στην πράξη στοχεύει τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά
στρώματα, καθώς με τις αποφάσεις του κ. Φίλη χιλιάδες παιδιά στερούνται τη δυνατό-
τητα ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους και εμπλουτισμού των γνώσεών τους. Αλήθεια,
δεν γνωρίζει ο υπουργός Παιδείας ότι σε μία χώρα με την ανεργία σταθερά πάνω από το
24% και τη «μαύρη» εργασία να ενδημεί είναι δύσκολο να βρεθούν 14 παιδιά σε κάθε
τάξη που να μπορούν και οι δύο γονείς τους να αποδείξουν ότι εργάζονται; Ή μήπως
απώτερος στόχος είναι με το «κουτσούρεμα» του προγράμματος στα δημοτικά σχολεία
να φανεί πως καλύφθηκαν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό;  «Το νέο Δημοτικό θα
είναι πιο πλούσιο για όλα τα παιδιά», δηλώνει ο Νίκος Φίλης, την ώρα που μειώνει
ώρες από τα μαθήματα της Γυμναστικής, της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, της
Πληροφορικής, της Ευέλικτης Ζώνης (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
Πολιτιστικές Δραστηριότητες), της Αγγλικής Γλώσσας, των Θρησκευτικών (Ε΄, ΣΤ΄ τά-
ξη) και της Ελληνικής Γλώσσας-Φιλοαναγνωσίας (Α΄, Β΄ τάξη). Τα ολοήμερα σχολεία
με «Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» είναι ένας άκρως επιτυχημένος
θεσμός, που ξεκίνησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης –το 2010–, εντάχθηκε στο
ΕΣΠΑ και πλέον έφτασε να καλύπτει το 65% του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών
σχολείων της χώρας. Μία κίνηση που θα ζήλευε ακόμη και ο Αριστείδης Μπαλτάς, ο
προκάτοχός του στο υπουργείο Παιδείας, που δεν δίστασε να καταργήσει με συνοπτικές
διαδικασίες τα πειραματικά σχολεία και την αριστεία. aΤην ώρα που όλες οι αναπτυγμέ-
νες χώρες του κόσμου επενδύουν στην Παιδεία, όχι μόνο ως μέσο αύξησης του μορφω-
τικού επιπέδου των λαών τους, αλλά και ως βασικό όχημα για την οικονομική ανάπτυ-
ξη, η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να υποβαθμίσει τα σχολεία, να προχωρήσει σε μία
αναχρονιστική εξίσωση όλων προς τα κάτω. Δυστυχώς, η Παιδεία δεν είναι ο μόνος το-
μέας τον οποίο ο ετερόκλητος συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ υποβαθμίζει, αγνοώντας
ίσως τη ρήση του Σωκράτη ότι «η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέ-
ρει» (μτφ. η μόρφωση, όπως ακριβώς η εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά).
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Ψηφίζουν ασφαλιστικό-λαιμητόμο
με τους δημοσιογράφους και τα
ΜΜΕ χωρίς φωνή! Δηλαδή να ναι
καλά το facebook και το twitter! Nα
οργανωθούμε βρε παιδιά #apergia

“Το ασφαλιστικό είναι γενοκτονία”
είπε η πρώην πρόεδρος της Βουλής
και πρώην κολλητή του νυν πρωθυ-
πουργού #konstantopoulou 

https://www.facebook.com/anict-
tamme/ Η σελίδα της… αντίστασης
200 δημοσιογράφων που ζητούν να
δουλέψουν μέρες – σε βάρος μας –
που είναι #katrougalos #tsipras

Και νόμιζα ότι μόνο ο Φίλης, η Φωτί-
ου, ο Μάρδας, ο Φλαμπουράρης, ο
Παπάςκαι ο Τσίπρας είναι... ειλικρι-
νείς #syrizaleaks

«Τι άλλο μπορούσε να κάνει η κυβέρ-
νηση (με το να βγάλει στη φόρα το
διάλογο Τόμσεν – Βελκουλέσκου);
Το παλεύει με νύχια κα με δόντια το
ΔΝΤ. Πώς θα το… έκαιγε διαφορετι-
κά;» είπε ο κ.Παπαχριστόπουλος των
ΑΝΕΛ! Αυτοί οι δημοσιογράφοι ό,τι
θέλουν λένε ότι λέει…
#kleise_ta_kanalia

Απορία: Υποκλοπές και παρακράτος
σε εποχές… ΣΥΡΙΖΑ

Θα κλείσουν και το κανάλι της βου-
λής για… σιγουριά ε; 

Αυτοί του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ στους
καταδρομείς έκαναν φαντάροι ε;
#ΜΑΞΙΜΟΥ #ΝΤΟΥ Για… τεθωρακι-
σμένα δεν τους το χω…

Τετραήμερη πανελλαδική απεργία
από την ΠΝΟ - Χωρίς πλοία μέχρι
την Τρίτη! Ευτυχώς εμείς στη Θεσσα-
λονίκη δεν έχουμε ούτε απ΄ αυτά…

Απεργία και στο σιδηρόδρομο, όμως
γιατί ανησυχούμε σάματι έχουμε σύ-
νορα για μεταφορές; #ΕΙΔΟΜΕΝΗ

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εί-
ναι «αφύσικη» λέει ο επικεφαλής των
Σοσιαλιστών Δημοκρατών του ευρω-
κοινοβουλίου Τζιάνι Πιττέλλα. Μπα,
εμείς κι αυτό το συνηθίσαμε…
#λογικό

Μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί κι άλ-
λοι επαγγελματίες και βουλευτές θα
ψηφίσουν το ασφαλιστικό;;; Έχει
γούστο να πιστεύουν ότι θα μείνουν
μια ζωή εκπρόσωποι του… λαού;;;

Τη μία λέει ότι η Ειδομένη θα αδει-
άσει όμορφα κι ωραία και την άλλη –
αφού δεν άδειασε όμορφα κι ωραία –
ότι πρέπει να τελειώσει και θα… τε-
λειώσει! #ΜΟΥΖΑΛΑΣ 

Δεν κάνουν και μια δημοσκόπηση
για τα στελέχη του κυβερνώντος κόμ-
ματος – βλ ΣΥΡΙΖΑ – και ποια κατά-
φεραν να κερδίσουν τη μεγαλύτερη
δημοφιλία… Ο Πολάκης και «τα τρία
μέτρα κάτω από το χώμα»; Ο Φίλης
και «η μη γενοκτονία των Ποντίων»;
Η Φωτίου και «τα γεμιστά της»; Ο
Φλαμπουράρης και οι φραπέδες του;
Ο Μάρδας και οι επενδύσεις των
προσφύγων; 

Την ίδια ώρα, παρά την ενδυματολο-
γική επιλογή της παραλλαγής κοτζάμ
υπουργού Καμμένου, τα τουρκικά αε-
ροσκάφη βολτάρουν στα νησιά του
Αιγαίου… 

Σιγά μην έρθει για διακοπές η Τζολί
ή έστω ο Πάπας… Δεν βλέπω ούτε
τον Τσίπρα να πηγαίνει!

Υπάρχουν 500.000 φορολογούμε-
νοι που έσπευσαν να καταθέσουν σε
ένα μήνα φορολογικές δηλώσεις ενώ
οι υπόλοιποι 6.500.000 ακόμη το
σκέπτονται! Να δεις που θα τους βά-
λουν να πληρώσουν έξτρα φόρο
«γρήγορης προσέλευσης στις Δ.Ο.Υ.»
γιατί αυτοί έχουν ακόμη λεφτά!

SOCIALismata (asfalistikoooοο)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Αν. Ευθυμίου, Δ. Βασιλειάδης, Σ. Φάμελλος, 

Δ. Χαραλαμπίδου, Θ. Θεοχαρόπουλος, Χρ. Μακρίδης,

Ν. Νυφούδης, Δ.Γαλαμάτης, Π. Δαλαμπούρα, Αν. Τελίδης,

Αν. Λοβέρδος, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:
Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Βαφτίζοντας «μεταρρύθμιση»
τη διάλυση της Παιδείας

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας

Γιά́ννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαρά́λαμπος Αποστολίδης

Tηλ.: 2310 501375

Αυτοί αλληλέγγυοι εκτός από χτύπημα κατά της αδιαφορίας και της απανθρω-
πιάς και ένα χτύπημα κατά του καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού το
πέτυχαν, δεν το πέτυχαν; Βρε λες να είναι… αριστεροί κι αυτοί;

Πάλι καλά που όχι μόνο λειτουργούν τα διόδια αλλά γίνονται και νέα (καλορί-
ζικος ο… μετωπικός σταθμός διοδίων Πετρίνας)

Οι αγώνες δεν ξέρω πότε ακριβώς δικαιώνονται, ειδικά οι… μάταιοι

@karapanagiotidu

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



της Άννας Ευθυμίου*
«Ασφαλιστική φοροκαταιγίδα» επιφέρει η κατ’ επί-

φασιν «ασφαλιστική μεταρρύθμιση» του νομοσχεδίου
Κατρούγκαλου. Πρόκειται αφενός για επιβάρυνση όλων
από εξωφρενικές εισφορές, οι οποίες είναι αμφίβολο
εάν τελικά θα καταβληθούν από τους ασφαλισμένους και
αφετέρου για την πλήρη κατάργηση των βασικών αρχών
που πρέπει να διέπουν μία ασφαλιστική μεταρρύθμιση,
οι οποίες είναι η αρχή της ισότητας μεταξύ των ασφαλι-
σμένων, η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ ασφαλισμέ-
νων και συνταξιούχων και η αρχή της αλληλεγγύης με-
ταξύ των γενεών. Συγκεκριμένα, οι 13 πιο μεγάλες επι-
βαρύνσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου είναι οι εξής: 

1. Αυξάνεται ο χρόνος θεμελίωσης για πλήρη σύντα-
ξη στα 20 έτη (ή 6.000 Η.Α.) από τα 15 έτη (ή 4.500
Η.Α.) που είναι μέχρι σήμερα. Λόγω της οικονομικής

κρίσης, της μεγάλης ανεργίας κυρίως σε ηλικίες άνω των
40 ετών, τη ραγδαία επέκταση της μερικής απασχόλησης
ή της εκ περιτροπής εργασίας το νέο αυτό όριο είναι απα-
γορευτικό για τον μισό περίπου σήμερα ασφαλισμένο
πληθυσμό της χώρας.

2. Χορηγεί την πλήρη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ
μόνο με 40 χρόνια εργασίας στο 62ο έτος ηλικίας ή με
20 χρόνια στο 67ο, αποκλείοντας έτσι μεγάλες κατηγο-
ρίες ασφαλισμένων από την πλήρη εθνική σύνταξη.

3. Χορηγεί εθνική σύνταξη 6 ταχυτήτων, αφού προ-
βλέπει διαφορετικά είδη εθνικής σύνταξης ανάλογα με
την περίπτωση το ασφαλισμένου. Δηλαδή, άλλο ποσό
για 20 έτη ασφάλισης, άλλο ποσό για 19 έτη ασφάλισης
και ούτω καθεξής, ενώ υπάρχουν διαφορετικές ρυθμί-
σεις ακόμη και για τις συντάξεις αναπηρίας.

4. Διατηρεί την εξοντωτική ποινή (πέ-
ναλτι) ύψους έως και 40% (30%+10%)
για όσους αναγκάζονται ή αποφασίζουν να
εξέλθουν με μειωμένη σύνταξη στο 62ο
έτος ηλικίας.

5. Περιορίζει την προσωρινή σύντα-
ξη μέχρι του ύψους δύο «εθνικών», δη-
λαδή στο ποσό των 768 ευρώ με κλιμα-
κώσεις προς τα κάτω.

6. Καταργεί τα κατώτατα όρια της
σύνταξης, με συνέπεια να χορηγούνται
εφεξής χιλιάδες συντάξεις των 200-300
ευρώ.

7. Προβλέπει σοβαρές μειώσεις σε
εργαζόμενους συνταξιούχους με παρα-
κράτηση έως και του 60% της σύνταξης.

8. Τριπλασιάζει τις εισφορές για επι-
τηδευματίες, επιστήμονες, αγρότες, σε
συνθήκες κατάρρευσης της οικονομίας
και των εισοδημάτων, κυρίως των νέων
ασφαλισμένων.

9. Διατηρεί σε ισχύ τη ρύθμιση για
«πάγωμα» των κατώτατων ορίων σύντα-
ξης μέχρι το 2021, αφού «Μέχρι την
31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
των οργανισμών κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται
από τις οικείες καταστατικές και γενικές
διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που
ισχύει την 31.7.2015».

10. Σταδιακά καταργεί το ΕΚΑΣ μέ-
χρι τα τέλη του 2019, με συνέπεια, από
1-1-2020, οι 380.000 σημερινοί δι-
καιούχοι του ΕΚΑΣ να περιέλθουν σε
συνθήκες φτώχειας. Οι συνταξιούχοι
που θα θιγούν φέτος θα είναι 120.000
άτομα με ετήσιο εισόδημα άνω των περί-
που 8.000 ευρώ (7.972 ευρώ).

11. Προβλέπει αναπροσαρμογή των
επικουρικών συντάξεων με εφαρμογή
των διατάξεων εφόσον το άθροισμα κύ-
ριας και επικουρικής σύνταξης του δι-
καιούχου υπερβαίνει το ποσό των χι-
λίων τριακοσίων (1.300) ευρώ. Για την
εφαρμογή του ορίου αυτού λαμβάνεται
υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συν-
τάξεων, συμπεριλαμβανομένων της ει-
σφοράς υγειονομικής περίθαλψης και
της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιού-
χων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπε-
ται μετά την αναπροσαρμογή το άθροι-
σμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να
μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των
1.300 ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού
καταβαλλομένου ως προσωπική διαφο-
ρά.

12. Περικόπτει, με την επιβολή των
νέων «πλαφόν», τα ανώτατα όρια συντάξεων πάνω
από τα 2.000 ευρώ μεικτά (1.820 ευρώ καθαρά)
έναντι των 2.773 ευρώ σήμερα για τη μία σύνταξη
και πάνω από τα 3.000 ευρώ καθαρά, έναντι των
3.680 ευρώ σήμερα, για τις πολλαπλές συντάξεις.

13. Μειώνει αναδρομικά τα μερίσματα του Με-
τοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από
1.1.2016 έως 35% για 280.000 συνταξιούχους κα-
θώς και τα εκκρεμή εφάπαξ σε ποσοστό από 12% -
15%, καθώς προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού
με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.

*Η κ. Ευθυμίου είναι Δικηγόρος Εξειδικευμένη σε
θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου και 
Πολιτευτής Ν.Δ. Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
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#koinonia_sto_kokkino_Karfitsa

Οι 13 επιβαρύνσεις του Ασφαλιστικού

Καταργεί τα
κατώτατα όρια της
σύνταξης, με συνέ-

πεια να χορηγούνται
εφεξής χιλιάδες συν-

τάξεις των… 200-
300 ευρώ!



Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν πως εάν
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, περάσουν δηλαδή τα
μέτρα των 5,5 δις συν ο κόφτης δαπανών (που εί-
ναι υποτίθεται το καλό σενάριο από το να ψηφί-
σεις μέτρα «κάβα» άλλα 3,5 δις), η χώρα θα μετα-
τραπεί σε παράδεισο, θα ξεπεραστούν όλα τα προ-
βλήματα και η οικονομία θα ανακάμψει… Κούνια
που τους κούναγε! Ο κόφτης δαπανών είναι γερ-
μανικής εμπνεύσεως. Το έχουν και οι Γερμανοί
όταν οι δαπάνες τους ξεφεύγουν. Οι Έλληνες δια-
πραγματευτές βέβαια το παρουσιάζουν ως δική
τους ιδέα για να δείξουν το πόσο σκληρά αντιστέ-
κονται στις απαιτήσεις των «δανειστών» και πως
ως κυρίαρχη χώρα έχουμε το δικαίωμα να αποφα-
σίζουμε εμείς για την εφαρμογή των μέτρων. Μι-
λάμε όμως για κανονικό δούλεμα το οποίο έχει
συμφωνηθεί κατόπιν  συνεννόησης με τον κ.
Σόϊμπλε ώστε να παρουσιαστεί ως ελληνική πρό-
ταση. Τι είναι όμως χειρότερο; Τα μέτρα ή ο κό-
φτης δαπανών; Χωρίς αμφιβολία ο κόφτης και
εξηγούμαι. Αν κάνουμε μια προβολή στο μέλλον
και σε έναν έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα μέτρα πέ-
φτουν έξω, τότε θα πρέπει να πέσει κόφτης. Φαν-
ταστείτε τώρα να πρέπει να πέσει κόφτης σε δημό-
σιες δαπάνες ύψους ένα δις Ευρώ. Τι κάνει ο
Πρωθυπουργός; Καλεί για παράδειγμα τον
υπουργό Παιδείας (Φίλη) και τον υπουργό Υγείας
( Πολάκη) και τους λέει σύντροφοι θέλω περικο-
πές στα υπουργεία σας για 500 εκ. ο καθένας.
Μπορεί κάποιος να αναλογιστεί το τι θα συμβεί;
Εγώ λέω πως θα πέσει η Κυβέρνηση (όχι ότι μπο-
ρεί να μην έχει πέσει μέχρι πριν χρειαστεί οποι-
οσδήποτε κόφτης). Στο άλλο σκέλος των συνεπει-
ών τώρα, στο σκέλος του φορολογούμενου, ανα-
σφάλιστου /ασφαλισμένου πολίτη. Ποιος βιάζεται
να ολοκληρωθεί μια συμφωνία που προβλέπει
αύξηση ΦΠΑ στο 24%, αύξηση στις ασφαλιστικές
εισφορές, μείωση στις όποιες συντάξεις (επικου-
ρικές ή κύριες είναι το ίδιο για τον συνταξιούχο),
αύξηση στα καύσιμα, στα ποτά και στα τσιγάρα και
ζητώ συγνώμη αν ξέχασα κάτι. Η συμφωνία αυτή
είναι μια κακή συμφωνία και ως κακή που είναι,
είναι καταδικασμένη και να αποτύχει. Τις επιπτώ-
σεις της αποτυχίας θα τις πληρώσει πάλι ο λαός,
για αυτό και δεν πρέπει να περάσει και βεβαίως
ούτε καν να σκεφτεί κανείς από την αντιπολίτευση
να την στηρίξει, έστω και με το επιχείρημα ότι θα
σώσει την χώρα από την χρεοκοπία. Δεν μπορείς
να σωθείς από κάτι που έχει ήδη συμβεί! Η κυβέρ-
νηση δεν θέλει τον «άλλον» δρόμο. Τον δρόμο της
περικοπής της σπατάλης στο δημόσιο, στην κα-
τάργηση ή συγχώνευση των 1.800 φορέων του
δημοσίου που ο μόνος λόγος ύπαρξης τους είναι
για να μοιράζονται χαρτζιλίκια σε ημετέρους, στις
ιδιωτικοποιήσεις, στην αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων της χώρας μας. Με αυτό τον δρόμο
βγάζει επίσης σπυριά, είτε για ιδεοληπτικούς λό-
γους, είτε γιατί θα πρέπει να ξεβολέψει μάζες βο-
λεμένων ψηφοφόρων της. Ο κόμπος όμως έφτασε
το χτένι. Πάμε καρφί εκεί που θέλει ο Σόιμπλε και
μάλιστα με τον τρόπο που τον βολεύει: ανέξοδα,
οικειοθελώς και αυτοκαταστροφικά, ώστε κανείς
από τους άλλους να μην έχει την ευθύνη για ότι
συμβεί, να είναι όλη δική μας.
*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής
της εταιρίας «Interview»

Ο κόμπος έφτασε
στο χτένι!

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

www.karfitsa.gr
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«Η εταιρία που έχει
αναλάβει το έργο

δουλεύει πάρα πολύ
υπεργολαβικά, με

τους εργαζόμενους
στους υπεργολάβους
να φτάνουν περίπου

τα 400 άτομα.»

Χωρίς… λαμαρίνες

της Έλενας Καραβασίλη 

Με… γοργούς ρυθμούς προχωράνε τα έργα της κεντρι-
κής γραμμής στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον
πρόεδρο των εργαζομένων στο κατασκευαστικό κομμάτι του
Μετρό Θεσσαλονίκης, Σταύρο Στέτσικα. Όπως ανάφερε χα-
ρακτηριστικά στο karfitsa.gr, «αν όλα πάνε καλά, σύντο-
μα η πόλη θα μπορέσει να “ανασάνει” επιτέλους από
τις λαμαρίνες!». Ο ίδιος εξηγεί πως στις 5 Ιανουαρίου
2016 ξεκίνησαν να δουλεύουν εντατικά  πέντε εργοτάξια
στην κεντρική γραμμή (το αμαξοστάσιο Πυλαίας, της Νέας
Ελβατίας, της Βούλγαρη και του Πατρικίου). Μέσα στο
Μάρτιο άνοιξαν άλλοι τέσσερις σταθμοί (το Παπάφειο, το
Συντριβάνι, της Αγίας Σοφίας και της Πλατείας Δημοκρα-
τίας) και όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Στέτσικας, «μέσα
στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξουν και τα
υπόλοιπα πέντε εργοτάξια που βρίσκονται στην κεν-
τρική γραμμή». Όπως αναφέρει, σήμερα στον κατασκευα-
στικό τομέα απασχολούνται 250 άτομα και 300 στο αρχαι-
ολογικό κομμάτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, άμεσα θα προσλη-
φθούν ακόμη 100 αρχαιολόγοι, ενώ μέχρι τον Ιούνιο το αρ-
χαιολογικό κομμάτι αναμένεται να αποτελείται από 700 ερ-
γαζόμενους. «Εντατικές εργασίες από αρχαιολόγους γί-
νονται στα αμαξοστάσια Πυλαίας, Αγίας Σοφίας και
Πλατείας Δημοκρατίας. Η εταιρία που έχει αναλάβει το
έργο δουλεύει πάρα πολύ υπεργολαβικά, με τους ερ-
γαζόμενους στους υπεργολάβους να φτάνουν περίπου
τα 400 άτομα. Άρα μιλάμε για 950 εργαζόμενους στο
σύνολο, αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, το έργο προχω-
ράει με πολύ καλό ρυθμό και σε αρκετούς σταθμούς
βρισκόμαστε πιο μπροστά και από το χρονοδιάγραμ-
μα», υπογραμμίζει ο κ. Στέτσικας. Ο πρόεδρος των εργαζο-
μένων στο κατασκευαστικό κομμάτι, δεν παρέλειψε να ση-
μειώσει βέβαια πως οι συμβάσεις εργασίες δεν είναι ικανο-
ποιητικές, όμως «η ουσία είναι ότι το έργο προχωράει
με γρήγορους ρυθμούς». Στον αντίποδα, οι «παλιοί» ερ-
γαζόμενοι στο αρχαιολογικό κομμάτι του έργου… «μένουν
στην απ’ έξω», παρά το γεγονός ότι έγιναν και γίνονται
προσλήψεις αρχαιολόγων. «Όταν ο “Άκτωρ” είδε πως
εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από τις διεκδι-
κήσεις μας, αποσύρθηκε από κάθε προσπάθεια συμ-
βιβασμού και έφερε ως πρόσκομμα πως δεν προσλαμ-
βάνει κανέναν που έχει δικαστήριο απέναντι στην κοι-
νοπραξία. Τότε λοιπόν έγινε ένα μεγάλο κύμα προσ-

λήψεων αρχαιολόγων, νέων συναδέλφων σε ηλικία
και εμπειρία, ώστε να υπάρχει η εικόνα πως τα αρχαι-
ολογικά προχωράνε», λέει ο αρχαιολόγος και γενικός
γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρης Παππάς. «Με την ίδια λογική, δε θα
έπρεπε και η Αττικό Μετρό να έχει ανάδοχο την κοινο-
πραξία εφόσον είναι στα δικαστήρια μαζί της», τονίζει ο
ίδιος χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Παππά, τα σκάμ-
ματα της αρχαιολογικής έρευνας… προσπαθούν να βρουν
το ρυθμό τους. «Σε ένα συνεχιζόμενο έργο, μπήκαν 200
νέοι άνθρωποι, με ότι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό
στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Από την άλλη
εμείς διεκδικούμε από την κοινοπραξία 1.500.000 ευ-
ρώ, που θα επιδικαστούν αν αποδειχθεί άκυρη η από-
λυσή μας. Ένα ποσό που η κοινοπραξία θα ζητήσει
από την Αττικό Μετρό, στο πλαίσιο των διαιτησιών.
Κάτι που επιβαρύνει πάλι την εξέλιξη του έργου αλλά
και τον έλληνα φορολογούμενο», εξηγεί. Ο ίδιος τονίζει
πως όλο αυτό το διάστημα,  τους έδιναν ψεύτικες υποσχέ-
σεις πως θα βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους και θα επιστρέ-
ψουν στη δουλειά τους. «Πρόκειται για 59 εργαζόμενους
που είμαστε στα δικαστήρια με την κοινοπραξία. Από
τους 63 οι τέσσερις υπέκυψαν στον εκβιασμό, απέσυ-
ραν τις αγωγές τους για τις παράνομες απολύσεις που
είχαν γίνει το 2015 και επέστρεψαν με μείωση μισθού
που φτάνει στο 40%. Το δικό μας το ζήτημα είναι ότι
εφόσον το κουμάντο στο έργο κάνει η Αττικό Μετρό
και το υπουργείο, γιατί δεν επιβάλλουν την άποψή
τους στον ανάδοχο και ανέχονται το παιχνίδι των ερ-
γολάβων», τονίζει ο κ. Παππάς. Και συνεχίζει: «το έργο αυ-
τή τη στιγμή χάνει χρόνο και χρήμα, διότι στερείται 59 πολ-
λοί έμπειρων ανθρώπων. Συνεχίζονται οι ίδιες πρακτικές,
με την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Τι θα διαφοροποι-
ήσει λοιπόν την κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια», διερωτάται. «Ας μη ξεχνάμε πως αυτή τη στιγμή
τα έργα γίνονται σε μέτωπα που δεν έχουν ζητήματα,
όσο αφορά στο αρχαιολογικό κομμάτι. Το σταθμό της
Βενιζέλου ακόμα δεν τον έχουν αγγίξει, όπου εκεί εί-
ναι απαραίτητο το έμπειρο προσωπικό», καταλήγει ο κ.
Παππάς. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον κ. Παππά,
η αρχαιολογική υπηρεσία τόνισε στην κοινοπραξία πως θα
δυσκολευτεί να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα με το υπάρ-
χον προσωπικό, που δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία στις δυ-
σκολίες του συγκεκριμένου έργου. 



του Σωκράτη Φάμελλου* 

Οι παράλογες απαιτήσεις των δανειστών που τέθηκαν στις δια-
πραγματεύσεις τον Απρίλιο αποκάλυψαν ουσιαστικά ερωτήματα
για την Ευρώπη. Ερωτήματα που δεν τέθηκαν ξεκάθαρα στη δημό-
σια συζήτηση, όπου κυριαρχεί η παραπληρόφορηση των κυρίαρ-
χων μέσων ενημέρωσης και τα κατά συρροή ψέματα της αντιπολί-
τευσης. Η χώρα μας ήταν συνεπής στις δεσμεύσεις του συμβιβα-
σμού που αναγκάστηκε να κάνει το καλοκαίρι του 2015. Ενός συμ-
βιβασμού που επικυρώθηκε από τη Βουλή τον Αύγουστο αλλά και
από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Η απόδοση των δημοσιονομι-
κών μας ξεπέρασε τους στόχους που είχαν τεθεί. Σύμφωνα και με
τη EUROSTAT, το 2015 είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 0,7%, πα-
ρά τα capital control και την οικονομική ασφυξία. Η Ελληνική
πλευρά επεξεργάστηκε και κατέθεσε μέτρα που θα αποδώσουν
πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2018. Τα μέτρα αυτά έχουν γίνει αποδε-
κτά από τους θεσμούς. Όμως, από την πλευρά του ΔΝΤ αλλά και
κάποιων Ευρωπαίων - των ίδιων που μας πρότειναν την έξοδο
από το Ευρώ τον Ιούλιο - τέθηκαν νέες απαιτήσεις: Η νομοθέτη-
ση μέτρων 3,6 δις ευρώ πολύ πιο αυστηρών, που χτυπάνε
στην καρδιά της κοινωνίας και είναι έξω από κάθε λογική.
Οι απαιτήσεις αυτές τέθηκαν από το ΔΝΤ, το οποίο αμφι-
σβήτησε ξεκάθαρα τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, τη EURO-
STAT, αλλά και τη δημοκρατική και συνταγματική νομιμο-
ποίηση μιας κυβέρνησης. Ουσιαστικά, αμφισβητεί το δι-
καίωμα της Βουλής και των Ελλήνων να αποφασίζουν για
τις επιλογές της ζωής τους και επιβεβαιώνει διαρροές που
ήθελαν να μας οδηγήσουν σε νέο εκβιασμό. Στα παραπάνω
συνέβαλε και η άρνηση μέρους των Ευρωπαίων να συζητή-
σουν για το ελληνικό χρέος, παρότι αυτό είχε ρητά συμφω-

νηθεί και διατυπωθεί στη συμφωνία του καλοκαιριού. Μια
άρνηση που στοχεύει στην ικανοποίηση του δικού τους εκλογικού
ακροατηρίου και ταυτόχρονα κρύβει την ευθύνη των ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων στη δημιουργία του ελληνικού χρέους.  Οι επιλογές
αυτές, επί της ουσίας, αμφισβητούν τις ευρωπαϊκές συνθήκες, αλ-
λά και τις Ευρωπαϊκές συνθήκες. 

Και θέτουν νέα ερωτήματα στην Ευρώπη, όπως: Μπο-
ρούν υπερεθνικοί οργανισμοί - των οποίων η αξιοπιστία
κρίνεται -  να αμφισβητούν αποφάσεις κρατών και Ευ-
ρωπαϊκών οργάνων; Οι συμφωνίες γίνονται για να τη-
ρούνται μόνο από τους αδύναμους; Η άρνηση των συμ-
φωνιών και η υποτίμηση των δημοκρατικών διαδικα-
σιών συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο;  Έχει μέλλον
η παρουσία και η λειτουργία του ΔΝΤ στην Ευρώπη;
Μπορεί να υπάρξουν άλλες επιλογές στην Ευρώπη πέρα
και έξω από την Γερμανική λιτότητα; Το ευρώ δημιουρ-
γήθηκε μόνο για τα κέρδη των τραπεζών και των πολυε-
θνικών της Κεντρικής Ευρώπης;  Αυτό είναι το Ευρωπαϊ-
κό όραμα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης; Αυτή είναι η Ευ-
ρώπη της δημοκρατίας και της προόδου; 

Πιθανά τα ερωτήματα αυτά να μην απαντηθούν γρήγορα.
Ωστόσο, συνδέονται με τις εκλογές της Ισπανίας και με το δημοψή-
φισμα της Αγγλίας. Και συνδυάζονται με τις αγωνιώδεις αναζητή-
σεις των κοινωνιών. Αλλού με κοινωνικές διεκδικήσεις και αλλού
με ακροδεξιά στροφή και φοβικά σύνδρομα. Η πολιτική της Ευρώ-
πης σήμερα δεν δίνει απαντήσεις και όραμα. Αποδεικνύεται ότι ο
οικονομισμός και ο εναγκαλισμός με τους τραπεζικούς δείκτες δεν

Ουσιαστικά,
αμφισβητεί το 

δικαίωμα της Βου-
λής και των Ελλήνων
να αποφασίζουν για

τις επιλογές της
ζωής τους

#ΑΠΟΨΗ_Karfitsa
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Η Eυρώπη σε σταυροδρόμι

επαρκεί και οδηγεί σε λάθος μονοπάτια
και σε εκρηκτικά αδιέξοδα. Παρά τη λι-
τότητα στην Ευρώπη, την τελευταία δε-
καπενταετία, κάποιοι έγιναν (πολύ)
πλουσιότεροι. Όμως, η πλειοψηφία της
κοινωνίας έγινε φτωχότερη. Η Ευρώπη
οφείλει να σχεδιάσει ένα νέο, κοινό
μέλλον. Που να ικανοποιεί την ουσια-
στική ενοποίηση και την ευημερία των
λαών. Όχι των αριθμών.
*Ο κ. Φάμελλος είναι Κοινοβουλευτι-
κός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης



#Οβελία στην… Ναύπακτο έψησε ο
Θεσσαλονικιός βουλευτής της

Δημοκρατικής Συμπαράταξης από τη Β’
Περιφέρεια του νομού, Γιώργος
Αρβανιτίδης. Ο αιρετός της Θεσσαλονίκης
«κατηφόρισε» και από πέρασε τις ημέρες
της Ανάστασης παρέα με τον φίλο του και
επίσης βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη
Κωνσταντόπουλο που πολιτεύεται στην
περιοχή. Εντοπίσαμε τους δυο άνδρες στο
λιμάνι της Ναυπάκτου να χαζεύουν την
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου του… Σημίτη και
να λησμονούν τις εποχές του ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία! 

#«Η Πρωτομαγιά  δεν είναι αργία
είναι… απεργία». Με αυτό σύνθημα

το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
εκφράζει την αντίθεσή του στην
μετακίνηση του… εορτασμού της
εργατικής πρωτομαγιάς στις… 3 του
μήνα! Βέβαια, για να μην χαλάσουμε
και την… Τρίτη του ΠΑΣΧΑ η αργία -
απεργία θα γιορταστεί τελικά την
Κυριακή…8 Μαΐου στο μνημείο του
Εργάτη στα δεξιά του ΕΚΘ!

#Τα… άκουσαν πασχαλιάτικα οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τη

Θεσσαλονίκη Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
και Τάσος Κουράκης. Οι εκπρόσωποι του
λαού από τη Α’ Περιφέρεια λίγο πριν την
Ανάσταση έκαναν την καθιερωμένη…
βόλτα στην αγορά της πόλης. Στο Καπάνι
όμως τα πράγματα δεν ήταν όπως τα
περιμένανε. Βλέπετε, οι εποχές άλλαξαν
και πλέον οι ΣΥΡΙΖΑίοι έρχονται
αντιμέτωποι με τη δυσαρέσκεια του
κόσμου. Μιλώντας λίγες ώρες μετά το
περιστατικό στο Karfitsa.gr ο κ.
Μηταφίδης απέδωσε τους
προπηλακισμούς σε ακραία δεξιά στοιχεία,

παραδέχτηκε ωστόσο ότι ο κόσμος αντιδρά
ενάντια στη λιτότητα. ««Μας πυροβολούν
και από την πλάτη και από το στήθος.
Αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη με τα
βουβάλια. Όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό
έχει μπερδέψει τον αντίπαλο» δήλωσε
χαρακτηριστικά. Ο ίδιος δήλωσε επίσης
ξεκάθαρα πως σε περίπτωση που οι
δανειστές και οι θεσμοί ζητήσουν επιπλέον
μέτρα από αυτά που συμφωνήθηκαν με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τότε ο
Τσίπρας θα πρέπει να απευθυνθεί στο
λαό. 

#Από… πολιτικοί αντίπαλοι θα
καθίσουν τώρα στο ίδιο τραπέζι.

Αναφερόμαστε στον πρόεδρο της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και πρώην
πρύτανη του ΑΠΘ Γιάννη Μυλόπουλο
και στο πάλαι ποτέ alter ego του
Κώστα Καραμανλή και υπερυπουργό
της κυβέρνησης του τελευταίου
Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Την ερχόμενη
εβδομάδα ο δεύτερος θα μιλήσει στην
Αθήνα για το βιβλίο του πρώτου που
σχετίζεται με την ανάπτυξη του τόπου.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν επίσης ο
πολιτικός προϊστάμενος του κ.
Μυλόπουλου και υπουργός της
κυβέρνησης Τσίπρα, Χρήστος Σπίρτζης
και ο αναπληρωτής πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών Ναπολέων
Μαραβέγιας. Υπενθυμίζεται πως στις
εκλογές του 2007 ο κ. Μυλόπουλος
είχε διοριστεί εκπρόσωπος τύπου της
Νομαρχιακής Επιτροπής Α’
Θεσσαλονίκης, την ώρα που ο
Ρουσόπουλος υπερασπιζόταν τις
πολιτικές της τότε κυβέρνησης
Καραμανλή. Αυτά, όπως φαίνεται,
έμειναν στο παρελθόν…

www.karfitsa.gr
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Το… προσφυγικό της Β’ Θεσσαλονίκης

έχει σηκώσει στις πλάτες του ο βουλευ-

τής της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης

Φωκάς. Ο κ. Φωκάς πρόσφατα έκανε ένα

πέρασμα και από το Βαγιοχώρι, εκεί

όπου στήνεται το νέο hot spot στην πε-

ριοχή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ. Σημειώνεται ότι ο κ. Φωκάς εδώ

και καιρό ασχολείται εντατικά με το θέ-

μα και έχει καταθέσει ίσως τις περισσό-

τερες επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή για

το ζήτημα. 

Η πρόσφατη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετι-
κά με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό ήταν καταπέλτης απέναντι
στην επιχειρηματολογία του Υπουργείου Εργασίας και των κυβερνητικών στελε-
χών. Εξετάζοντας το ρόλο και τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων, κάνει
λόγο για εισπρακτικές και μόνο ρυθμίσεις υπό την πίεση της αξιολόγησης, προκει-
μένου δηλαδή να ικανοποιηθούν οι πιεστικές απαιτήσεις των δανειστών. Μάλιστα
θεωρεί απίθανη την επιτυχία και την διατήρηση των ρυθμίσεων αυτών. Το κυριό-
τερο όμως που προκύπτει από την γνωμοδότηση της ΟΚΕ, αφορά την εξέταση των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, όπου διαπιστώνει μια επιβάρυνση στο ακαθά-
ριστο εισόδημα από τον συνδυασμό ασφαλιστικών και φορολογικών μέτρων
ύψους 55-56%. Άλλωστε, και οι ίδιοι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος
έχουν αρχίσει να το αντιλαμβάνονται, όπως φαίνεται από την κυνική παραδοχή
του αντιπρόεδρου της βουλής ότι «κάποια κοινωνικά στρώματα πραγματικά θα
στριμωχτούν».Επιβεβαιώνονται λοιπόν οι διαμαρτυρίες των δεκάδων χιλιάδων
αγροτών, ελευθέρων επαγγελματιών και εργαζομένων τις οποίες προσπαθούσε να
κατευνάσει η κυβέρνηση τους τελευταίους τρεις μήνες προς χάρη περισσότερο της
κοινοβουλευτικής της ομάδας, η οποία θα κληθεί να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που
θα είναι μόνο η αρχή των νέων μέτρων. Στην έκθεση της Κομισιόν αποκαλύπτον-
ται τα συνολικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν
ώστε να πανηγυρίσουν μετά τα κυβερνητικά στελέχη την «επίτευξη» της αξιολόγη-
σης πάνω στα ερείπια της κοινωνίας και της οικονομίας: 1,8 δις περικοπές δαπα-
νών από το ασφαλιστικό συν 1,8 δις αύξησης άμεσων φόρων (νέες κλίμακες για
μισθούς, συντάξεις, ελευθέρια επαγγέλματα, ενοίκια και εισφορά αλληλεγγύης)
συν άλλο 1,8 δις που όπως φαίνεται θα προκύψει από έμμεση φορολογία (αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, τέλη αυτοκινήτων κλπ) και περι-
κοπές μισθών στο δημόσιο (κυρίως στα εισαγωγικά κλιμάκια). Η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέχρι τώρα κατάφερε να καθυστερήσει την εφαρμογή του βασικού όγ-
κου του μνημονίου που ψήφισε. Ο πολιτικός χρόνος όμως τελειώνει γρήγορα στις
μέρες μας και με τα μέτρα αυτά έρχονται οι πραγματικές συνέπειες της μνημονια-
κής στροφής. Αυτές τις μέρες επιστρατεύεται ξανά το γνωστό θρίλερ των διαπραγ-
ματεύσεων και του αδιέξοδου που βλέπουμε να μονοπωλεί την πολιτική ζωή της
χώρας τα τελευταία έξι χρόνια. Μόνο που όλοι γνωρίζουν πλέον ότι κάθε φορά
που οι μνημονιακές κυβερνήσεις φτάνουν σε αυτό το σημείο προετοιμάζουν την
επόμενη υποχώρησή τους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν αποδεχθεί
πλήρως, πέραν των 5,4 δις και τα «προληπτικά» μέτρα των 3,6 δις. Με δυο λόγια
τον αυτόματο μηχανισμό, που θα ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την κυβέρνηση
και με τη συμμετοχή των θεσμών, μέσω του οποίου θα περικόπτονται, εξαιτίας των
βέβαιων παρεκκλίσεων από το πρόγραμμα και από συγκεκριμένους κωδικούς του
προϋπολογισμού, μισθοί, συντάξεις, επιδόματα και θα αυξάνεται η φορολογία.

Όμως, ΔΝΤ και ΕΕ δεν αρκούνται στον «αυτόματο μηχανισμό» επιβολής φό-
ρων και περικοπής συντάξεων, τον οποίο αποδέχεται ο πρωθυπουργός, αφού τα
επιπλέον μέτρα θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα χωρίς να απαιτείται από την κοι-
νοβουλευτική ομάδα και το κόμμα να αναλάβουν το «φορτίο» της στήριξής τους. Οι
δανειστές ζητάνε να ονοματιστούν και να ψηφιστούν “προληπτικά” ένα προς ένα
τα μέτρα που θα ληφθούν. Πρόκειται φυσικά για μια απαίτηση με πολιτική σκοπι-
μότητα την υποταγή και μια ταπεινωτική υποχώρηση η οποία για τη σημερινή κυ-
βέρνηση, με τις επιλογές που έχει κάνει, είναι δυστυχώς μονόδρομος.Για την τε-
τράδα των θεσμών που επιτηρεί το ελληνικό πρόγραμμα, βεβαίως, το πολιτικό κό-
στος μεσοπρόθεσμα μικρή σημασία έχει, αφού το σύνολο σχεδόν της κοινοβου-
λευτικής αντιπολίτευσης αποτελεί εν δυνάμει μνημονιακές εφεδρείες, με την ΝΔ
του Κυριάκου Μητσοτάκη που δηλώνει την απόλυτη πίστη της στα μνημόνια και
την ΕΕ να αποτελεί έτοιμη εναλλακτική λύση. Το μόνο σίγουρο είναι η απόλυτη
προσήλωση του ευρωπαϊκού κατεστημένου στην βασική του αρχή που είναι: «για
κάθε δόση και νέα μέτρα χωρίς τέλος».Είπαμε ήδη ότι αυτές τις μέρες επιστρατεύε-
ται ξανά το χιλιοπαιγμένο θρίλερ των σκληρών διαπραγματεύσεων που μονοπω-
λεί την πολιτική ζωή τα τελευταία έξι χρόνια. Η μόνη στιγμή της πρόσφατης ιστο-
ρίας που αυτό δεν έμοιαζε με μια προβλέψιμη επανάληψη ενός τηλεοπτικού σή-
ριαλ ήταν όταν δόθηκε η ευκαιρία στον ελληνικό λαό να πάρει την διαπραγμάτευ-
ση στα χέρια του και να διατυπώσει ξεκάθαρα την άρνησή του στις απαιτήσεις της
ΕΕ και του ΔΝΤ. Τουλάχιστον, ως την επόμενη στιγμή, που το πραξικόπημα μιας
παραδομένης κυβέρνησης ανέτρεψε το περιεχόμενο της λαϊκής βούλησης. Η ερώ-
τηση είναι μέχρι πότε μπορεί να ανέχονται τα λαϊκά στρώματα τον κύκλο της μνη-
μονιακής καταστροφής μέχρι να διεκδικήσουν να ξαναπάρουν την τύχη της χώρας
στα χέρια τους;
*Η κ. Χαραλαμπίδου είναι πρώην βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας 
Α’ Θεσσαλονίκης

«Σκληρές» διαπραγματεύσεις και 
στο τέλος… νέα μέτρα

Της Δέσποινας 
Χαραλαμπίδου* 



#Μπορεί η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη να άκουσε τα… μύρια όσα
εξαιτίας της παρουσίας της στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα,

ο δικός μας ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Αμανατίδης δεν άκουσε ούτε ένα… γαλλικό. Και
αυτό γιατί οι εντός και οι εκτός ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν καλά πως ο σημερινός υφυπουργός
Εξωτερικών ήταν ανέκαθεν υπέρμαχος του δόγματος «Πατρίς- Θρησκεία- Οικογένεια».
Ο κ. Αμανατίδης είναι ο άνθρωπος που διατηρούσε διαχρονικά σχέσεις με το
Πατριαρχείο και έφερε κοντά τον Αλέξη Τσίπρα τόσο στον Ιερώνυμο όσο και στον
Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

#Στην Παναγιά των Ποντίων, την Παναγία Σουμελά έκανε Ανάσταση ο πρώην
νομάρχης Ημαθίας και πρώην αντιπεριφερειάρχης της περιοχής. Ο Κώστας

Καραπαναγιωτίδης βρέθηκε στον ναό από πολύ νωρίς, χαιρέτισε τους πιστούς και είχε
την ευκαιρία να συζητήσει για τα προβλήματα του τόπου του με τον σημερινό
αντιπεριφερειάρχη Σερρών Γιάννη Μωυσιάδη. 

#Μπορεί εκλογές να μην προκηρύχτηκαν ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης
ξεκίνησαν να σβήνουν και να… γράφουν! Το τελευταίο όνομα που

ακούστηκε για υποψήφιος βουλευτής της Β. Ηρακλείου είναι αυτό του Χρόνη
Μακρίδη. Ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης
όπως ακούγεται έχει κάνει ήδη τις πρώιμες συζητήσεις με την πρόεδρο του
κόμματος Φώφη Γεννηματά προκειμένου να πολιτευτεί στη Β’ Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται πως στο παρελθόν το όνομα του κ. Μακρίδη ακούστηκε και για
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το… 2019!

#Στα δυτικά του νομού ξεκίνησαν συζητήσεις για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Τα
«πηγαδάκια» σε καφέ που στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας αιρετού της περιοχής

δίνουν και παίρνουν. Οι… κακές γλώσσες λένε ότι οι διαφοροποιήσεις μελών της

#Ακούσαμε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές
το όνομα της πρώην επάρχου Λαγκαδά,

Πόπης Καλαϊτζή θα «φιγουράρει» στη «γαλάζια»
λίστα της Β’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, λέγεται ότι
εάν οι εκλογές γίνουν με λίστα η υποψήφια
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης με την
παράταξη του Γιάννη Ιωαννίδη θα βρίσκεται
σε… υψηλή θέση. «Γι’ αυτό πιέζει ο σημερινός
αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης…»
ανέφερε χαρακτηριστικά στο karfitsa.gr
κομματικό στέλεχος.

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa
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Οικογενειακά στο… χωριό πέρασε τις διακοπές του ΠΑΣΧΑ ο βου-
λευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης του
κόμματος για ζητήματα Μακεδονίας και Θράκης, Θεόδωρος Καρά-
ογλου. Όπως αποκάλυψε ο πρώην υπουργός στον προσωπικό του
λογαριασμό στο facebook… έψησε το αρνάκι στην Ανάβρα Λαμίας,
στο πατρικό της συζύγου του Γιώτας! Εκεί ως σωστός… ψήστης και
πατέρας μύησε τον γιο του Γιώργο – που γιόρταζε την επομένη- σε
όλα τα μυστικά του καλού ψησίματος. 

Απορία: Γιατί η
Έλενα Ράπτη δεν διαψεύ-

δει όλους όσους τη θέλουν να
εγκαταλείπει τα έδρανα της Βου-
λής και να «φλερτάρει» με το δη-
μαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης το
2019; Όπως λέει και ο θυμόσοφος
λαός όπου υπάρχει καπνός υπάρ-

χει και… φωτιά! Αλλωστε κα-
λύτερος είναι ο Γιάννης

Μπουτάρης;

ΜΟΤΣΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 88, 
Τ. 2310 928065

ΔΙΑΓΟΡΑ 49, 
Τ. 2310 682122

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 178
Τ. 2310 920686

TΟΥΜΠΑ -
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.motsanos.gr - info@motsanos.gr

#Αδειάζουν τα γραφεία τους τα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου της

ΕΥΑΘ Α.Ε. Σύμφωνα με έγκυρες

πληροφορίες η κυβέρνηση αναμένεται

τα ανακοινώσει τον νέο πρόεδρο και

διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας,

όπως επίσης και τα νέα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου εντός των

επομένων ημερών.

διοίκησης Τσουκνιδά στα τελευταία δημοτικά συμβούλια είναι προπομπός…
εξελίξεων. Όπως πληροφορείται η στήλη ούτε ένας, ούτε δυο αλλά τέσσερις
συνεργάτες του δημάρχου Χαλκηδόνας Γιάννη Τσουκνιδά «φλερτάρουν» με την
καρέκλα του δημάρχου στις επόμενες εκλογές του 2019. «Να δούμε τι θα κάνει
και ο σημερινός τοπικός άρχοντας και αν θα τηρήσει τη συμφωνία που είχε
κάνει προεκλογικά με σημερινό αντιδήμαρχό του, ότι δηλαδή θα αποσυρθεί και
θα βάλει πλάτη για να εκλεγεί ο τελευταίος» λένε χαρακτηριστικά στην Karfitsa
άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις. Στην  περιοχή όπως όλα
δείχνουν οι… προεκλογικές συμφωνίες καλά κρατούν. Υπενθυμίζεται πως ο
Παναγιώτης Δαϊκούδης στο ήμισυ της θητείας του παραιτήθηκε για να τον
αντικαταστήσει ο Γιάννης Μπίκος. Οι δυο άνδρες είχαν προχωρήσει σε αυτή τη
συμφωνία λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2010. 



Μπορεί πλέον ο ένας από
τους δυο Θεσσαλονικάρχες
να ζει στην… Αθήνα όμως,
Αγγελούδης και Μπουτάρης
«είναι… κολόνια» που κρα-
τάει χρόνια και ορισμένες
φορές κρατάει και… ομπρέ-
λα! Να θυμίσουμε ότι και οι
δύο ήταν πρόταση του Βαγ-
γέλη Βενιζέλου!

www.karfitsa.gr

#Στη Χαλκιδική βρέθηκε για ολιγοήμερες
διακοπές ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο…
«νομάρχης της καρδιάς» μας πέρασε τις γιορτές με
την οικογένειά του και λίγους καλούς φίλους στην
Ουρανούπολη, όπου μεταξύ άλλων πήρε το
μικρόφωνο και διασκέδασε τραγουδώντας τους
θαμώνες νυχτερινού κέντρου. Λογικό…

#«Τους χάλαγα τη σούπα. Γι’ αυτό ήθελαν γρήγορα
να με τελειώσουν». Αυτό δηλώνει τελευταία ο

πρόσφατα παραιτηθείς γραμματέας της ΝΔ, Ανδρέας
Παπαμιμίκος χωρίς ωστόσο να κατονομάζει όσους δεν
τον ήθελαν στη Λεωφόρο Συγγρού. Ο νεαρός
δικηγόρος λέει επίσης ότι δεν έφυγε ποτέ από την
παράταξη, απλά κάνει στην άκρη από την πρώτη
γραμμή της πολιτικής, κάτι που όπως λέει είχε
προαναγγείλει εδώ και μήνες. Για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ο κ. Παπαμιμίκος αναφέρει μεταξύ άλλων
πως  «πίστεψα και θέλω να συνεχίσω
να πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
του εύχομαι να κάνει ξανά τη Νέα
Δημοκρατία μεγάλη και ενωμένη».
Μάλιστα ξεκαθάρισε πως για να γίνει
αυτό πρέπει να παραμερίσει «τους
αυλικούς που στριμώχνονται δίπλα
του και θέλουν ένα κόμμα –
παραμάγαζό τους. Είμαι σίγουρος πως
δεν χωράνε αυτά στη λογική του».
Πάντως οι μέχρι πρότινος πολιτικοί
του φίλοι έχουν ξεκινήσει να
διαρρέουν δεξιά και… δεξιά ότι η
ομάδα Παπαμιμίκου στην
Θεσσαλονίκη είναι άφαντη! 

#Κοινή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές της

Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ και
Θεόδωρος Ζαγοράκης, με αφορμή τις πρόσφατες
αποκαλύψεις για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατικής δράσης του ISIS μέσω της
πώλησης λεηλατημένων αρχαιοτήτων σε
Ευρωπαϊκό έδαφος. Οι δύο Έλληνες
Ευρωβουλευτές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στους
τρόπους εξάρθρωσης των παράνομων
κυκλωμάτων λαθρεμπορίας αρχαιοτήτων με την
καλύτερη συνεργασία των αρχών των Κρατών -
Μελών.  Μεταξύ άλλων ρωτούν την Επιτροπή:
«Ποιά μέτρα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να
ενδυναμωθεί η συνεργασία των κρατών μελών με
τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για την
καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας
αρχαιοτήτων»;

SMS:
Τυχαίο; Δεν νο-

μίζω! Η πολιτεύτρια της
ΝΔ και μέλος του διοικητικού

συμβουλίου του Ινστιτούτου Δη-
μοκρατίας «Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής», Βίκυ Νάκου μίλησε στο

συνέδριο της ΝΔ λίγο πριν τους: Βο-
ρίδη, Γεωργιάδη και Σαμαρά. Τι ση-
μαίνει αυτό; Πως περισσότεροι από

3.000 σύνεδροι είχαν την ευκαι-
ρία να την ακούσουν και να

την καταχειροκροτή-
σουν! 

Μετά τα πολλά τηλέφωνα στα αυτιά και το καρότσι στοσούπερ μάρκετ ο Σταύρος Καλαφάτης μας έδειξε άλλη μιαπτυχή της προσωπικής ζωής του.  Φορώντας πουκάμισοκαι καλό παντελόνι πήρε τον οβελία στα χέρια και τον έβα-λε στα… κάρβουνα. Βέβαια αυτές οι απλές, προσωπικέςκαι καθημερινές στιγμές του πρώην υπουργού της ΝΔ τιςοποίες μας κάνει γνωστές μέσω facebook δεν βρίσκουνσύμφωνους πολλούς φίλους κι… εχθρούς του σύμφω-νους. «Μάλλον μυρίστηκε εκλογές και ξεκίνησε ήδη προ-εκλογική εκστρατεία…» σχολίαζε πρόσφατα σε «γαλάζιο»σουαρέ ΝΔκρατης της Β. Ελλάδας. 

SMS:
Αληθεύει πως «γα-

λάζιος» παράγοντας της
πόλης το έχει πάρει απόφαση

και δεν σκοπεύει να ριχτεί ξανά
στη μάχη του σταυρού; Ο ίδιος

δηλώνει πως το… σκέφτεται
μόνο εάν τοποθετηθεί σε κά-

ποια από τις εκλόγιμες θέ-
σεις στη λίστα της Α’

Θεσσαλονίκης. 
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XΩΡΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Και το Σάββατο οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη

θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αφού το συνδικάτο του

ΟΑΣΘ αποφάσισε απεργία μετά την απεργία της Κυ-

ριακής και τη στάση εργασίας της Παρασκευής, στα

πλαίσια της πανελλαδικής 48ωρης απεργίας της

ΓΣΕΕ.Τα δρομολόγια των γραμμών που θα εξυπηρε-

τούνται με το προσωπικό ασφαλείας, θα εκτελούν το

πρώτο δρομολόγιο από 04:55΄ και το τελευταίο

23:00΄περίπου. Η νυκτερινή λεωφορειακή γραμμή

Νο 78Ν «ΚΤΕΛ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» θα λειτουργήσει κα-

νονικά όπως επίσης θα λειτουργήσουν κανονικά και

τα ειδικά διασκευασμένα λεωφορεία για τη δωρεάν

μετακίνηση των Α.με.Α.. Ο Ο.Α.Σ.Θ. ζητά την κατα-

νόηση του επιβατικού κοινού διότι λόγω της 24ωρης

απεργίας θα παράσχει μερικώς, κατά την ημέρα της

απεργίας,  τις υπηρεσίες του στο επιβατικό κοινό της

πόλης.



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa
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«Δυνατό παίκτη»! Έτσι αποκαλού-
σαν τον Θεόδωρο Καράογλου στα
«πηγαδάκια» του 10ου Τακτικού
Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
Ο πρώην υπουργός κατάφερε και…
τραπέζωσε σε ταβέρνα περισσότε-
ρους από εβδομήντα συνέδρους.
Εννοείται πως όλοι ήταν Θεσσαλο-
νικείς. Και ενώ ο Καράογλου
έπαιρνε… ψήφο εμπιστοσύνης άλ-
λοι Βορειοελλαδίτες βρίσκονταν
σε… κουτουκάκια!

Και το Πάσχα έτρεχε σε έργα ο “δήμαρχος
των… τριακοσίων εγκαινίων”! Ο λόγος για
τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη που έκανε αυτοψίες
σε προβλήματα όλων των περιοχών του δή-
μου Πυλαίας Χορτιάτη με την ησυχία του,
αφού λόγω των εορταστικών ημερών την
είχε! Τα συμπεράσματα του δημάρχου,
όπως μαθαίνουμε, θα δημοσιοποιηθούν
προσεχώς και μάλιστα με νέα… έργα! 



Μιας εικόνας που για πολλοστή φορά τους τελευταί-
ους μήνες πλήττεται, καθώς ακόμη και το αυτονόητο,
αυτό της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων
από και προς το εξωτερικό, δεν διασφαλίζεται».
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, «το συγκεκριμέ-
νο πρόβλημα έρχεται να προστεθεί στα ήδη
υφιστάμενα προβλήματα που πνίγουν τις
ελληνικές επιχειρήσεις, και δη τις βορει-
οελλαδικές οι οποίες –ως γνωστόν- έχουν
εξωστρεφή προσανατολισμό».
Χάνονται… ευρώ και πελάτες

Όπως εξηγεί ο κ. Ιωαννίδης στην επιστο-
λή του προς τον υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, «οι επι-
πτώσεις είναι τεράστιες για τις εξαγωγικές εται-
ρίες οι οποίες σε μια απέλπιδα προσπάθεια να
ανταποκριθούν στις προθεσμίες των πελατών τους
στην Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη είναι αναγκασμέ-
νες να προωθούν τα φορτία μέσω Βουλγαρίας, επιλέγοντας,
δηλαδή, μια διαδρομή που επιφέρει επιπλέον κόστος 30%,
αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και καθυστερήσεις στους χρό-
νους παράδοσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα –σε πολλές περι-
πτώσεις- τη μη τήρηση των προθεσμιών, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την καταβολή αποζημιώσεων ή ακόμη και τη διακοπή

μακροχρόνιων συνεργασιών και την απώλεια
πελατών από το εξωτερικό». Σύμφωνα με

επιχειρήσεις –μέλη του ΣΕΘ- συνεχίζει
η επιστολή- , η διαδρομή μέσω Βουλ-

γαρίας διαρκεί έως και δύο μέρες
παραπάνω, ενώ εκτιμάται πως κο-
στίζει 5.000 με 10.000 ευρώ πε-
ρισσότερα ανά συρμό.

Προβλήματα, όμως, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΘ-
Νέοι Ορίζοντες,  «αντιμετωπί-
ζουν και επιχειρήσεις οι οποίες

περιμένουν εμπορεύματα και
πρώτες ύλες από την Κεντρική Ευ-

ρώπη με αποτέλεσμα την επιβρά-
δυνση της παραγωγικής δραστηριότη-

τάς τους ή ακόμη και την αδυναμία λει-
τουργίας τους». Μάλιστα ο κ. Γιώργος Ιωαννί-

δης, επικαλούμενος δηλώσεις αρμοδίων παραγόν-
των και  δημοσιεύματα που στηρίζονται σε πρώτες εκτιμήσεις

εξαγωγέων και διαμεταφορέων, οι επιβαρύνσεις στις μεταφο-
ρές από τον πρόσφατο αποκλεισμό της σιδηροδρομικής γραμ-
μής στην Ειδομένη, προσεγγίζουν τα 4 εκατ. ευρώ!

«Καμπανάκι» για την δραματική κατάσταση την οποία βιώνουν εκατοντάδες επιχειρήσεις εξαιτίας
του πολυήμερου –για δεύτερη φορά- αποκλεισμού από πρόσφυγες της σιδηροδρομικής γραμμής
στην Ειδομένη  «χτυπά» ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης (ΣΕΘ)-«Νέοι Ορίζοντες».Την
έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του ΣΕΘ για τα όσα διαδραματίζονται στην μεθόριο, εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Ιωαννίδης με επιστολή του προς τον υπουργό Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το κό-
στος του αποκλεισμού είναι πολλαπλό τόσο για τις επιχειρήσεις (εξαγωγικές και εισαγωγικές) όσο
και για την ελληνική οικονομία, καθώς και για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
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Karfitsa_#ΑΔΙΕΞΟΔΟ

«Οι επιβαρύν-
σεις στις μεταφορές
από τον αποκλεισμό
της σιδηροδρομικής
γραμμής στην Ειδο-
μένη, προσεγγίζουν

τα 4 εκατ.
ευρώ»!

Κραυγή απόγνωσης από επιχειρηματίες 
της Β. Ελλάδας για το προσφυγικό!

Να γίνουμε… «κανονική» χώρα
«Θεωρούμε, λοιπόν, πως είναι αδιανόητο

σε μια περίοδο όπου οι –ελάχιστες- ελληνικές
παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις δί-
νουν μάχη για να κρατηθούν ζωντανές στις
διεθνείς αγορές, αλλά και οι συνεργάτες τους
διαμεταφορείς, να καλούνται να επωμισθούν
ένα επιπλέον κόστος, το μεταφορικό, το οποίο
προστίθεται στα απανωτά πλήγματα που έχουν
υποστεί τον τελευταίο χρόνο από τα capital
controls και την παρατεταμένη περίοδο αστά-
θειας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΕΘ και
απευθυνόμενος προς τον υπουργό ζητά «το
προφανές: να εφαρμοστεί ο νόμος και να απε-
λευθερωθεί μόνιμα το σιδηροδρομικό δίκτυο
ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά,
παράδοση και παραλαβή προϊόντων προς και
από το εξωτερικό. Μόνο έτσι θα στείλετε στο
εξωτερικό το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια
«κανονική» χώρα, στην οποία λειτουργούν οι
νόμοι και ότι δεν πρόκειται για μια αποδιοργα-
νωμένη χώρα, που κάνει… ό,τι μπορεί για να
αποτρέψει τις επενδύσεις και  τις εξαγωγές των
προϊόντων της». Και η επιστολή προς τον κ.
Σπρίρτζη καταλήγει ως εξής: «Σας καλούμε να
λάβετε τα απαραίτητα μέτρα άμεσα, καθώς τα
περιθώρια ανοχής και αντοχής του επιχειρη-
ματικού κόσμου έχουν εξαντληθεί. Ηδη οι με-
σαίες και μικρές επιχειρήσεις που εξάγουν
προς τις άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και όσες ελ-
ληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις εισάγουν
από εκεί πρώτες ύλες βρίσκονται ήδη μπροστά
σε αδιέξοδο, ενώ την ίδια στιγμή είναι υπο-
χρεωμένες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώ-
σεις τους απέναντι στην Πολιτεία, καταβάλ-
λοντας τις υπέρογκες φορολογικές και ασφαλι-
στικές επιβαρύνσεις και επιβιώνοντας σε ένα
ασφυκτικό οικονομικό και επενδυτικό περι-
βάλλον».

«Ακόμη και το
αυτονόητο, αυτό

της ελεύθερης διακί-
νησης εμπορευμάτων
από και προς το εξω-

τερικό, δεν δια-
σφαλίζεται»

Πριν



του Ανδρέας Λοβέρδου* 

Αντιπολιτευόμαστε μια κυβέρνηση που εμπορεύεται
την εικόνα του εαυτού της ως κατατρεγμένου, ευτελιζόμε-
νη και ευτελίζοντας τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Και,
ενώ κάθε μήνας που περνάει αυξάνεται σε δις ευρώ ο λο-
γαριασμός για τον πολίτη, όπως πχ στο ασφαλιστικό που
ξεκίνησαν το φθινόπωρο από το μηδέν περικοπές και τώ-
ρα οι ίδιοι λένε πως θα περικόψουν και κύριες συντάξεις,
αυτοί μιλούν για υπερήφανη διαπραγμάτευση! Να το
πούμε καθαρά: αν μετά από όλα αυτά, έστω και ένας Έλ-
ληνας πολίτης, πέραν μελών και στελεχών ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
επιμένει να πιστεύει τα περί υπερήφανης διαπραγμάτευ-
σης της κυβέρνησης, τότε το μήνυμα που στέλνει αυτός ο
πολίτης στους πολιτικούς είναι , πως στην Ελλάδα στα-
διοδρομεί στην πολιτική μόνο αυτός που κοροϊδεύει κι
όχι αυτός που παλεύει για τη χώρα και τους ανθρώπους.
Πρέπει επιτέλους  το πολιτικό σύστημα να βάλει μυαλό.
Και οι πολίτες να μην ευνοούν τους δημαγωγούς, τους
ψεύτες και τους φιλοκατήγορους βουλευτές και άλλους. 

Έχουμε τον χειρότερο Πρωθυπουργό που θα μπο-
ρούσε η χώρα πότε να φανταστεί. Είναι ο άνθρωπος που
ενσαρκώνει το ρητό, ότι στην Ελλάδα όποιος να είναι
μπορεί να γίνει Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας κορόιδευε
τον ελληνικό λαό για 4 χρόνια για να κερδίσει την εξου-
σία και τώρα διαχειρίζεται εδώ και 1,5 χρόνο ο ίδιος την
κρίση με τα γνωστά σε όλους μας  αποτελέσματα. 

Είναι οι ειδήμονες του περιττού, ασχολούνται μόνο
με την επικοινωνία χρησιμοποιώντας ψέματα βυθίζον-
τας καθημερινά τη χώρα. Μας κυβερνάει μια παρέα που
ήθελε μόνο την εξουσία, συκοφαντώντας όλους τους
αντιπάλους της. Έχουμε χώρα χωρίς κυβέρνηση και δι-
οίκηση χωρίς πολιτική εποπτεία. Αυτές τις μέρες ζούμε
τη Βαρουφακειάδα νούμερο 2. Ότι γινόταν πέρσι τέτοιο
καιρό γίνεται και τώρα. Μιλάνε για «υπερήφανη δια-
πραγμάτευση» η όποια όμως το μόνο αποτέλεσμα που
έχει μέχρι στιγμής είναι συνεχώς να ανεβάζει  το λογα-
ριασμό για τους έλληνες πολίτες. Όποτε ό κ. Τσακαλώ-
τος πηγαίνει στο εξωτερικό επιστρέφει με κάτι δισ  πα-
ραπάνω μέτρα. Με αυτήν την Κυβέρνηση οι πολιτικές
εκτιμήσεις δεν είναι εύκολες. Κάθε διαβεβαίωση δια-
ψεύδεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η συγκεκριμένη
αξιολόγηση σέρνεται ήδη από το Νοέμβριο σε βάρος
βέβαια της χώρας. Τα αδιέξοδα συσσωρεύονται και η
Κυβέρνηση νομίζει ότι κερδίζει χρόνο. Για ποιον; Όχι
πάντως για την ασθμαίνουσα οικονομία και τις επιχει-
ρήσεις που κλείνουν, όχι για τους νέους μας που μετα-
ναστεύουν. Η  Κυβέρνηση ήρθε δήθεν να φέρει ανα-
κούφιση. Στην πορεία, αδυνατώντας να εκπληρώσει
όσα υποσχέθηκε και μη θέλοντας να δυσαρεστήσει άλ-
λο την κακώς εννοούμενη «πελατεία» της, επέλεξε και
πάλι τον εύκολο δρόμο. 

Φόροι κι άλλοι φόροι στους γνωστούς, συνεπείς
φορολογούμενους. Τελικά, με τη γνωστή της εμπάθεια
και ιδεοληψία η Κυβέρνηση κινείται (νομίζει) ταξικά.
Επιτίθεται ολόπλευρα στην ιδιωτική οικονομία και
την τελειώνει οριστικά. Έτσι όμως δεν πρόκειται ποτέ
να επέλθει ανάπτυξη και αντιστροφή της πορείας. Χω-
ρίς μεσαία τάξη και ιδιωτική οικονομία από πού θα
προέλθουν οι πόροι του κράτους.Έχω πει εδώ και μή-
νες, πως οι τελικοί πολιτικοί όροι αυτής της περιόδου
θα διαφανούν με την κατάθεση ασφαλιστικού και φο-
ρολογικού. Τότε θα διαρραγεί οριστικά ο δεσμός της
Κυβέρνησης με τους πολίτες που επί χρόνια εξαπατού-
σε. Εφόσον αυτά έρθουν στην ολομέλεια της  Βουλή,
δεν μπορώ να είμαι βέβαιος τι θα επακολουθήσει.
Από τη μια βλέπω μια διάθεση των συναδέλφων της
συμπολίτευσης για παραμονή στην εξουσία με κάθε
κόστος, δεν μπορώ όμως να δω, ειδικά από ορισμέ-
νους, πώς θα ψηφίσουν μέτρα πρωτοφανή και ανή-
κουστα. Γιατί αυτά που θα φέρουν, αυτοί που έταζαν
αυξήσεις μισθών και αφορολόγητου, επαναφορά συν-
τάξεων κλπ, είναι τέτοια.  To σίγουρο είναι πως ο λαϊ-
κισμός πεθαίνει. Ξεψυχάει. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ της χωράς
προϋποθέτει τον λάκκο του να σκάψει ο ίδιος ο λαός.
Αυτή θα είναι η λύτρωση.

*Ο κ. Λοβέρδος είναι πρ. υπουργός

www.karfitsa.gr
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Αν μετά από όλα
αυτά, έστω και ένας Έλ-
ληνας πολίτης, πέραν

μελών και στελεχών ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, επιμένει να πιστεύει τα

περί υπερήφανης διαπραγμά-
τευσης τότε το μήνυμα είναι

πως στην Ελλάδα σταδιοδρο-
μεί μόνο αυτός που κοροϊ-

δεύει… 

Ο λαϊκισμός πεθαίνει. Ξεψυχάει.



Karfitsa_#politiki
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Η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο. Εδώ και 15 μήνες η κυ-
βέρνηση δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχέδιο για την καταπο-
λέμηση της ανεργίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τις
απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τρέχει πίσω από τα
γεγονότα και δεν διαπραγματεύεται αποτελεσματικά, αγνοών-
τας τους διεθνείς συσχετισμούς, όπως απέδειξε και η πρόσφατη
προσπάθεια επικοινωνιακής αξιοποίησης των διαρροών τηλε-
φωνικών συνομιλιών από τα WikiLeaks. Το αποτέλεσμα είναι
καταστροφικό καθώς οδηγεί σε αργό θάνατο και υπάρχει ο κίν-
δυνος να καλλιεργηθεί κλίμα αντιευρωπαϊσμού που θα επιβε-
βαιώσει τις λογικές Σόιμπλε.  Ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει ότι το
Πάσχα θα έρθει μαζί με την ανάσταση της ελληνικής οικονο-
μίας. Ωστόσο η κυβέρνηση οδήγησε την ελληνική κοινωνία σε
σκηνές παθών, χωρίς την ανάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Η αξιοπιστία της πλέον έχει πέσει στο χαμηλότατο σημείο. Τι
να πρωτοθυμηθεί κανείς; Τις δηλώσεις για κατάργηση του ΕΝ-
ΦΙΑ, για 13η σύνταξη ή αυτές πάνω στα τρακτέρ; Δηλώσεις που
γίνονται με τεράστια ευκολία και την επόμενη ημέρα αυτοδια-
ψεύδονται και που διαλύουν την αξιοπιστία της αριστεράς, αλ-
λά και συνολικά του πολιτικού συστήματος. Δεν πρέπει όμως
να συγχέει κανείς την σημερινή κυβέρνηση, που είναι ένας μη-
χανισμός εξουσίας, με αυταπάτες και ιδεολογικές εμμονές, συ-
νολικά με την αριστερά, και ακόμη περισσότερο με την κεντρο-
αριστερά. Ο χώρος ο δικός μας, της ανανεωτικής και μεταρρυθ-
μιστικής αριστεράς, διαχρονικά είναι υπέρ της Ε.Ε. και με πολι-
τικό κόστος απέναντι σε κάθε λαϊκισμό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις έκανε ακριβώς τα
ίδια λάθη. Δεν έκλεισε άμεσα την συμφωνία και την αξιολόγη-
ση με τους εταίρους και όσο καθυστερούσε τόσο τα μέτρα γίνον-
ταν και πιο επώδυνα. Η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας
συνεχώς χειροτερεύει, καθώς στερεύουν τα ταμεία. Σήμερα η
κυβέρνηση αδειάζει ξανά τα αποθεματικά φορέων, με αποτέλε-
σμα να στεγνώνει και η ιδιωτική οικονομία από την μη πληρω-
μή των υποχρεώσεων του Δημοσίου. Η αναποτελεσματικότητα
της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να παρουσιάσει και να
εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει
σε εξυγιαντικές ρυθμίσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής, και
οι ιδεολογικές εμμονές ορισμένων εταίρων οδηγούν συνεχώς
στην υιοθέτηση υφεσιακά μέτρων και μέτρων υπερφορολόγη-
σης, παγιδεύοντας την χώρα σε φαύλο κύκλο ύφεσης και ανερ-
γίας. Η χώρα το 2016 κινδυνεύει να περάσει τα ίδια με το καλο-
καίρι του 2015. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει μάθει από τα
λάθη της, αλλά επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια. Το φορολογικό
και το ασφαλιστικό επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους ίδιους συνε-
πείς φορολογούμενους και όσους δεν έχουν βγει στην σύνταξη
και καταστρέφουν την ιδιωτική οικονομία και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Εμείς ζητήσαμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
και προτείναμε κοστολογημένες και βαθιές τομές σε όλους τους
τομείς πολιτικής. Η κυβέρνηση όμως δεν ακούει, δεν γνωρίζει
και δεν μπορεί.  Λύση για άρση του αδιεξόδου δεν είναι οι
εκλογές και τα δημοψηφίσματα κάθε εξάμηνο. Λύση στα τόσο
μεγάλα προβλήματα της χώρας δεν είναι οι κυβερνήσεις ορια-
κών πλειοψηφιών. Λύση είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική
που θα απαρτίζεται από τους καλύτερους, χωρίς ιδεολογικές εμ-
μονές και αγκυλώσεις του νεοφιλελευθερισμού και της ριζο-
σπαστικής αριστεράς, με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και
προοδευτική κατεύθυνση, για μια σύγχρονη Ελλάδα ισότιμο
μέλος της Ε.Ε. Μια κυβέρνηση όπου θα συνδυάζει τα στοιχεία
της εμπειρίας και της ανανέωσης. Μία κυβέρνηση όπου όλα τα
μέλη της θα δεσμεύονται σε μία προγραμματική συμφωνία για
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και θα βάζουν το εθνικό συμφέ-
ρον πάνω από το κομματικό. 

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι Προέδρος της ΔΗΜΑΡ και Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Η κυβέρνηση είναι
αναποτελεσματική!

του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου*

Η «Ανεξάρτητη Ελληνίδα»
του Θερμαϊκού!

«Μένω και Αγωνίζομαι». Με αυτό τον τρόπο απαντά σε όποιον την ρωτά για
ποιο λόγο θέλησε να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν εγκατέλειψε την Ελλάδα
όπως έχουν κάνει πολλοί συνομήλικοί της για ένα καλύτερο αύριο. Η νεαρή πο-

λιτεύτρια των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» στη Θεσσαλονίκη Όλγα Γιάννη μιλά
στην Karfitsa για τα μελλοντικά της σχέδια. Σχολιάζει την τρέχουσα επικαιρότη-
τα και στέλνει το μήνυμα ότι «η χώρα ακολουθεί τη σωστή πορεία και βρισκόμα-

στε λίγο πριν την έξοδο από την κρίση». Η Θεσσαλονικιά πολιτευτής δηλώνει
επίσης ότι την ενδιαφέρει η ενασχόληση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποκα-

λύπτει ποιο είναι το πρώτο που θα κάνει εάν εκλεγεί βουλευτής. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Η Όλγα Γιάννη
μιλά στην

Karfitsa για την
πολιτική και την

τηλεόραση



www.karfitsa.gr
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Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχει και το κόμμα με το οποίο διεκδικήσατε
την ψήφο των συμπολιτών σας, θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση με τους δανειστές;

Η κυβέρνηση είναι συνεπής στην υλοποίηση της συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού. Οι πο-
λίτες -παρά το Γολγοθά έξι ετών- έχουν βάλει πλάτη. Και έρχονται τα τελευταία στοιχεία της Eurostat,
τα οποία επιβεβαιώνει και η Κομισιόν, να επιβεβαιώσουν ότι το τρένο της οικονομίας βρίσκεται κανο-
νικά στις ράγες, ακολουθώντας την σωστή πορεία. Βρισκόμαστε δηλαδή σε φάση εξόδου από την εξα-
ετή κρίση και μετάβασης σε μία μεταμνημονιακή περίοδο ανάπτυξης. Επομένως, είναι κομβικό ση-
μείο να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση και να αρχίσει η συζήτηση για τη ρύθμιση στο χρέος. Τίθεται το
ερώτημα λοιπόν, θα υπάρξει κάποιος που θα θελήσει να πυροβολήσει την Ελλάδα στα πόδια, ενώ ει-
σέρχεται στην ευθεία που οδηγεί στην έξοδο από την κρίση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη; Είναι
σαφές ότι όποιος το επιχειρήσει -είτε εντός, είτε εκτός της χώρας- θα βρεθεί βαρύτατα εκτεθειμένος
έναντι της ευρωπαϊκής και της διεθνούς κοινής γνώμης. Ήδη υπάρχει κύμα στήριξης της Ελλάδας και
πιστεύω πως θα υποχωρήσουν οι παράφωνες φωνές. 

«Βλέπετε» εκλογές και αν ναι πότε; Τις θέλετε τις εκλογές;
Εκλογές είχαμε πριν επτά μήνες και το αποτέλεσμα ήταν ολοκάθαρο. Η κυβέρνηση διαθέτει το πο-

λιτικό απόθεμα δοσμένο από τον ίδιο τον πολίτη, αλλά και το ηθικό προβάδισμα έναντι των πολιτι-
κών της αντιπάλων, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία της.

Την ώρα που οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική, εσείς επιλέξατε να ριχτείτε στη
μάχη του… σταυρού στις εκλογές του 2015 και ξανά δοκιμαστήκατε με λίστα το Σεπτέμβριο.
Για ποιο λόγο; 

Η αποχή και η αποστασιοποίηση από την ενεργή πολιτική δίνει το δικαίωμα σε κάποιους να απο-
φασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να περνάμε στην πρώτη γραμμή των εξελί-
ξεων, παίρνοντας το μέλλον μας στα χέρια μας. 

Εάν είχατε εκλεγεί βουλευτής ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε όταν θα
μπαίνατε στη Βουλή; 

Θα ζητούσα από τους συναδέλφους, τόσο από τους παλιότερους και ειδικά από τους νεότερους, να
ενωθούμε για την κατάργηση των προνομίων των βουλευτών που τους καθιστούν κάτι σαν τα παιδιά
ενός «ανώτερου Θεού». Αναφέρομαι στο θέμα της βουλευτικής ασυλίας και σε πολλά άλλα. Οι βουλευ-
τές εκλέγονται από τους πολίτες και γι’ αυτό, πρέπει να είναι ένα με τους πολίτες.

Εκτιμάτε ότι ο αρχηγός σας, ο κ. Καμμένος έχει κάνει κάποιο λάθος και εάν ναι ποιο είναι
αυτό; 

Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος, αλλά δεν μπορώ -από την άλλη πλευρά- να μπω
στη λογική άσκησης πολιτικής κριτικής σε έναν αρχηγό ο οποίος, απέναντι σε έναν τόσο αδυσώπητο
και ισοπεδωτικό πόλεμο που του κάνουν κάποια οργανωμένα συμφέροντα, έχει υπερασπιστεί με τόση
πίστη και αυταπάρνηση τις αρχές και τις απόψεις του. 

Στο παρελθόν πολιτευτήκατε και σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα σας ενδιέφερε
να βγείτε μπροστά ως υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης με μια παράταξη που θα αποτε-
λούνταν από νέους ανθρώπους;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας στίβος προσφοράς προς τον πολίτη και την Κοινωνία και πε-
ριέχει και μία σχέση εγγύτητας προς τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Δεν έχω πάψει να ενδιαφέ-
ρομαι για το χώρο, το αντίθετο μάλιστα. Από εκεί και έπειτα τα πάντα στη ζωή γίνονται βήμα-βήμα και
σε ότι αφορά τα δημόσια πράγματα, πάντοτε σε συνάρτηση με το τι θέλει, τι χρειάζεται και τι ζητά ο πο-
λίτης. 

Στην εκπομπή σας φιλοξενείτε πρόσωπα αναγνωρίσιμα. Ποια συνέντευξη σας έκανε εν-
τύπωση και για ποιο λόγο; 

Κάθε καλεσμένος βγάζει κάτι δικό του, κάτι το εντελώς αυθεντικό στην εκπομπή και αυτό γιατί
φροντίζουμε να είναι ανεπιτήδευτη -όχι στημένη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να ξεχωρίσω
κάποιον καλεσμένο. Θα ήταν άδικο για τους άλλους. 

Από ποιο πρόσωπο που δεν έχετε φιλοξενήσει στην εκπομπή σας θα θέλατε να πάρετε συ-
νέντευξη και για ποιον λόγο;

Μακάρι να γυρνούσε ο χρόνος πίσω και να είχα προλάβει να πάρω συνέντευξη από τον Παντελί-
δη. Ήταν ένας αυθεντικός δημιουργός που απηχούσε στο κοινό και ιδίως στη νεολαία. Τον έκανε επί-
σης ξεχωριστό ότι κυνήγησε το όνειρό του ως αυτοδίδακτος και αυτοδημιούργητος. Κρίμα που έφυγε
τόσο νωρίς. 

Γιατί να επιλέξει να παρακολουθήσει κανείς την εκπομπή «Θες να Μάθεις»;
Επειδή το στυλ της εκπομπής δεν είναι «δήθεν». Γίνεται με ψυχή, με μεράκι και με σεβασμό στον

καλεσμένο. Και γι' αυτό το λόγο και ο καλεσμένος αφήνεται να βγάλει ελεύθερα προς τα έξω, αισθήμα-
τα και σκέψεις. Είναι μία εκπομπή original και έτσι θέλουμε να μείνει.

Who is Who
Η Όλγα Γιάννη γεννήθηκε στη Θεσσαλο-

νίκη και μεγάλωσε στην Αμερική. Επέστρεψε
σε ηλικία 17 ετών. Σπούδασε Ιατρική, Νοση-
λευτική και δημοσιογραφία. Η Θεσσαλονικιά
πολιτικός είναι παρουσιάστρια της ψυχαγω-
γικής εκπομπής «Θες να μάθεις» που μεταδί-
δεται κάθε Παρασκευή στις 23:00 από την
Euro Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας. Η
ίδια μεταξύ άλλων έχει φιλοξενήσει στην εκ-
πομπή της τους: Παναγιώτη
Ψωμιάδη, Αλέξη Κούγια,
Μητροπολίτη Άνθιμο,
Παναγιώτη Λιαδέλη,
Κώστα Μπίγαλη, Μιχάλη
Χατζηγιάννη, Γιώργο Μα-
ζωνάκη και άλλους. Πα-
ράλληλα με την πολιτι-
κή και την τηλεόρα-
ση ασχολείται και
με την φιλαν-
θρωπία. Η κ.
Γιάννη επιμένει
να λέει σε όσους
τη ρωτούν γιατί δεν
εγκαταλείπει τη χώρα:
«εδώ μπορώ να χτίσω το
καλύτερο. Εδώ λοιπόν,
γιατί αρνούμαι να εγ-
καταλείψω, και στα
χέρια άλλων να αφή-
σω τη χώρα μου.
Εδώ, στην Ελλάδα,
τώρα, στα δύσκολα.
Όχι απλά, δε φεύγω.
Μένω. Μένω και αγωνίζο-
μαι».

(photo credits: Παναγιώτης Τσαγκαμίλης)
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Παρακολουθούμε πάλι τις τελευταίες ημέρες να
εξελίσσεται ακόμη μία πράξη «διαπραγμάτευσης»
για την αξιολόγηση. Με κόκκινες γραμμές οι οποίες
όλο και ροδίζουν και με περήφανα «ΟΧΙ» που γίνον-
ται «ναι μεν αλλά».

Με τους δανειστές να μη βιάζονται, να κερδίζουν
χρόνο στερώντας ζωτικό οξυγόνο από τον αέρα της
κυβέρνησης. Περιττό είναι νομίζω να στοιχηματί-
σουμε ποιός θα επιβάλλει την άποψή του. Δυστυχώς
τα επίχειρα της αδέξιας ανερμάτιστης κυβερνητικής
πολιτικής μπορεί να ήταν αχρείαστα,  όμως θα τα

υποστούμε ως αποτέλεσμα του «ηθικού» πλεονεκτήματος της δήθεν αρι-
στεράς. Θα είναι δύσκολα, περιοριστικά, υφεσιακά. Το ερώτημα όμως πα-
ραμένει. Και μετά τί; Θα υπάρξει διέξοδος; Θα είναι τα τελευταία μέτρα; Εί-
ναι σίγουρο ότι οι πολίτες αμφιβάλλουν. Κλείνονται στον εαυτό τους και
στα ατομικά τους προβλήματα  καθώς και αυτά  των οικογενειών τους. Και
τελικά οδηγούνται από απογοήτευση, αγανάκτηση, ανάγκη, στην περιχα-
ράκωση, την περιθωριοποίηση, την αντίδραση ή και στην αποχή. Υπάρ-
χει όμως λύση στο πρόβλημα της χώρας χωρίς την ενεργή συμμετοχή των
πολιτών; Βεβαίως και όχι. Γνωρίζοντας το παραγωγικό πρόβλημα στην οι-
κονομία καταλαβαίνουμε ότι χωρίς την ενεργοποίηση των παραγωγικών
και δημιουργικών πολιτών δεν υπάρχει προοπτική. Τι είναι όμως αυτό
που μπορεί να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει, να ενεργοποιήσει το παρα-
γωγικό δυναμικό, τους νέους; Μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτές τις συν-
θήκες, σε αυτό το πλαίσιο πολιτικού συστήματος, της ηθικής, κοινωνικής
και οικονομικής παρακμής, αναγεννητική πορεία και ανάταξη της χώρας
και της οικονομίας της; Κατά την γνώμη μου δεν γίνεται αν δεν κτισθεί ένα
νέο όραμα που θα βασίζεται στην αναζωογόνηση, την ιδεολογική και πο-
λιτική  βασικών αρχών και αξιών όπως π.χ. της δημοκρατίας, της εθνικής
αξιοπρέπειας ,της ισονομίας, της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, της αλλη-
λεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας κλπ. 

Δεν γίνεται αν αυτό δεν παρουσιαστεί σε ένα σχέδιο δομικών αλλα-
γών, ανατροπών στο πολιτικό σύστημα, στο κράτος και την οικονομία. Αλ-
λαγών και ανατροπών που θα αποκαθιστούν την αξιοπιστία και την δια-
φάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του το πολιτικό σύστημα, με εμβά-
θυνση της δημοκρατίας στο κοινοβούλιο, τον συνδικαλισμό, την αυτοδι-
οίκηση. Μακριά από γραφειοκρατικές λογικές χειραγώγησης και ελέγχου
κάθε νέας ιδέας και καινοτόμου κίνησης. Δίνοντας νόημα στην έννοια του
δημοσίου συμφέροντος έναντι του ατομικού ή του συντεχνιακού. Αν δεν
αφεθούν «όλα τα λουλούδια» ν' ανθίσουν για να δημιουργήσουν το κρίσι-
μο υπόστρωμα που μόλις συντηχθεί θα εκφράσει δυναμικά την προωθητι-
κή πορεία, ως η νέα δύναμη αλλαγής που έχει ανάγκη η πατρίδα μας για
να αλλάξει σελίδα. Με δημιουργία συνθηκών νίκης της προόδου στον αέ-
ναο πόλεμο έναντι της αντίδρασης και της συντήρησης. Νίκη βασισμένη
στη διαδραστική σχέση του φορέα της προόδου με τα δυναμικά στρώματα
της κοινωνίας. Για να πραγματοποιηθεί η νέα εθνική λαϊκή ενότητα, η κοι-
νωνική συνοχή ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την προώθηση των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία. Για να υπάρξει
και παραγωγή και αναδιανομή. Για να υπάρξει πραγματική Ελπίδα.Τώρα
είναι η ώρα να κινηθούμε όσοι έχουμε την αγωνία της ανατροπής του τέλ-
ματος και της παρακμής. Όσοι θέλουμε να έχει η χώρα μας προοδευτική
πορεία μέσα σε μια Ευρώπη και Ε.Ε. της ισότιμης συμμετοχής αλλά και της
διεύρυνσης των δημοκρατικών ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων.
Όσοι θέλουμε να μην επικρατήσουν οι διχαστικές, αντιδραστικές ακροδε-
ξιές δυνάμεις στην Ευρώπη, την πατρίδα μας. Όσοι θέλουμε ρυθμισμένες
ελεύθερες αγορές έναντι των ασύδοτων αγορών του χρήματος και των πο-
λυεθνικών. Γίνονται προσπάθειες ανασύνταξης των δυνάμεων, των κομ-
μάτων και των κινήσεων της προόδου, του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Όσο αυτές όμως γίνονται σε επίπεδο συνεύρεσης παραγόντων, είναι θετι-
κές, δεν αφορούν όμως τους αγωνιούντες ενεργούς πολίτες του χώρου. Το
εγχείρημα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα έχει τύχη μόνο αν γίνει
υπόθεση της κοινωνίας των δημοκρατικών πολιτών. Αν καταστεί υπόθε-
ση του λαού και αποκτήσει διαδραστική σχέση μαζί του. Αν εκφράσει και
προτείνει λύσεις για την ανεργία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Την δημι-
ουργία συνθηκών ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας έναντι της πα-
ρασιτικής. Την αποκατάσταση της κρίσης αντιπροσώπευσης από αξιοπι-
στία και δημοκρατική λειτουργία. Με αξιακούς σταθερούς κανόνες, σοβα-
ρή και εντατική προσπάθεια μπορούμε να κάνουμε την ολική στροφή. Να
κτίσουμε νέο όραμα, να εμπνεύσουμε και με σχέδιο να υπηρετήσουμε, ο
καθένας από το δικό του μετερίζι, την καθοριστική  ανάταξη του ηθικού,
της αξιοπρέπειας αλλά και της ποιότητας ζωής των μη προνομιούχων πο-
λιτών. Ο δρόμος της σκληρής, επίμονης  προσπάθειας για την πρόοδο εί-
ναι τραχύς, δύσκολος, ανηφορικός. Είναι όμως ωραίος και αξίζει να προ-
σπαθήσουμε να τον διαβούμε.     

*Ο κ. Μακρίδης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ και του δικτύου «Σύγχρονοι Δημοκράτες» 

του Βαγγέλη Στολάκη / φωτο Σ. Αυγητίδης
Το νέο κτίριο, που είναι ένα από τα μεγαλύ-

τερα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο οικοδο-
μικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς
26ης Οκτωβρίου, Κωλέτη, Αγίου Γεωργίου και
Κεφαλληνίας. Εκτιμάται ότι προσεχώς θα στε-
γάσει διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, τους θεματικούς Αντι-
περιφερειάρχες, στενούς συνεργάτες του Από-
στολου Τζιτζικώστα και τους Περιφερειακούς
Συμβούλους από όλη την Κεντρική Μακεδονία

όταν θα συνεδριάζει το περιφερειακό συμβού-
λιο. Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην περιοχή
ΦΙΞ της Θεσσαλονίκης εκτείνεται σε 37.611
τ.μ., διαθέτει 780 γραφεία και περίπου 250 θέ-
σεις στάθμευσης που θα χρησιμοποιούνται τό-
σο από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας όσο και από τους πολίτες
που θα προσέρχονται στο χώρο για να πραγμα-
τοποιήσουν συναλλαγές με τις υπηρεσίες. Στον
ισόγειο χώρο του κτιρίου υπάρχουν επίσης 47
καταστήματα τα οποία αναμένεται να μισθω-
θούν από ιδιώτες επιχειρηματίες. 

Ένα ευάερο, ευήλιο και με θέα το… απέραντο γαλάζιο του Θερμαϊκού Κόλ-
που κτίριο αποκτά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστη-
μα αναμένεται να ξεκινήσει η μετακόμιση των υπηρεσιών της ΠΚΜ από το
νεοκλασικό της Β. Όλγας 198 στην νέα τετραώροφη έδρα της που βρίσκεται
στην οδό 26ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο Περιφερει-
άρχης Απόστολος Τζιτζικώστας αναμένεται να κρατήσει την έδρα του στην
«βίλα Αλλατίνη» με τους γνωστούς κήπους της (έναν από τους λίγους πνεύ-
μονες πρασίνου εντός πόλης), όπως είναι γνωστό το κτίριο που στεγάζει σή-
μερα την Περιφέρεια.  

www.karfitsa.gr
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Ο Περιφερειάρχης δεν πάει…
Μέγαρο, θα μείνει διατηρητέο!

Μέχρι
το Σεπτέμβριο

θα έχει ολοκληρω-
θεί η μετακόμιση των
υπηρεσιών στο νέο

«πράσινο» κτίριο της
Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας

Χρειαζόμαστε… αναζωογόνηση 

του Χρόνη 
Μακρίδη*



Μετακόμιση με τα… γκισέ ανοικτά
Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa τις επόμενες

ημέρες- εκτιμάται μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα- ανα-
μένεται να προκηρυχτεί και ο σχετικός διαγωνισμός για
την μετακόμιση των υπηρεσιών από την Β. Όλγας στην
26ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν στην Karfitsa συνερ-
γάτες του Απόστολου Τζιτζικώστα «πρόκειται για ένα στοί-
χημα που θέλει να κερδίσει η διοίκηση της Περιφέρειας.
Η μετακόμιση επίπλων, γραφείων και υπαλλήλων δεν θα
είναι εύκολη υπόθεση αφού όλα θα πρέπει να γίνουν την
ώρα που οι υπηρεσίες που θα μεταφερθούν στο νέο κτίριο
θα λειτουργούν κανονικά και θα εξυπηρετούν τους πολί-
τες». Εκτιμάται ωστόσο, ότι η μετακόμιση των υπηρεσιών
θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Όπως έχει γίνει γνωστό οι υπηρεσίες που θα μετακι-
νηθούν είναι οι: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας ΠΚΜ,  Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας ΠΚΜ και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την μεταφορά των
παραπάνω υπηρεσιών στον νέο ιδιόκτητο χώρο απελευ-
θερώνονται τουλάχιστον πέντε κτίρια που σήμερα μισθώ-
νει το ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένεται να εξοικονομη-
θούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ/ ετησίως. Εκτός από τις
υπηρεσίες όμως μετακινήσεις θα υπάρξουν και στην τάξη
των αντιπεριφερειαρχών. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέ-
πει πως τα σημερινά τους γραφεία θα εγκαταλείψουν οι
αντιπεριφερειάρχες: Γιάννης Ταχματζίδη (με τομέα ευθύ-
νης την Αγροτική Οικονομία), Θεοφάνης Παπάς (με το-
μέα ευθύνης την Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα

και Περιβάλλον), Ιωάννα Τζάκη (με τομέα ευθύνης τη δη-
μόσια Υγεία) και Χάρη Αηδονόπουλο (με τομέα ευθύνης
την Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη). Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν επίσης στην Karfitsa ότι στο μέλλον ενδεχο-
μένως να μεταφερθούν στο νέο κτίριο και οι υπόλοιποι
από τους 13 θεματικούς και χωρικούς αντιπεριφερειάρ-
χες. Γραφεία στο νέο κτίριο αναμένεται να λάβουν και οι
παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμ-
βούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. 
Δυο γραφεία για τον Τζιτζικώστα

Αν και ο σημερινός Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας έχει επισκεφτεί τον χώ-
ρο που αναμένεται να δοθεί στην Περιφέρεια από τον ερ-
γολάβο στα μέσα Μαΐου, όπως φαίνεται δεν θέλει να απο-
χωριστεί την «βίλα» του με τους καταπράσινους κήπους
στην οδό Β. Όλγας 198. Σύμφωνα με συνεργάτες του νεα-
ρού Περιφερειάρχη ο κ. Τζιτζικώστας θα διατηρεί δυο
γραφεία. Το σημερινό και ένα ακόμα στο νέο κτίριο. Οι
εθιμοτυπικές συναντήσεις με πολιτικούς, προσωπικότη-
τες και φορείς θα πραγματοποιούνται στο γνωστό κτίριο
της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, ενώ στο νέο κτίριο
θα πραγματοποιούνται τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον μό-
νο υπηρεσιακές συναντήσεις. Στο πλευρό του στο νυν κτί-
ριο θα παραμείνει και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης, Βούλα Πατουλίδου η οποία θα εξακολουθήσει και
μετά τις μετακινήσεις να διατηρεί το γραφείο της στον ισό-
γειο χώρο της «βίλας Αλλατίνη».  Η μετακόμιση της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα δυτικά της Θεσσαλο-
νίκης εκτιμάται πως θα δώσει ζωή σε μια περιοχή… «νε-
κρή». Περισσότεροι από χίλιοι υπάλληλοι αναμένεται κα-

θημερινά να βρίσκονται στην περιοχή ΦΙΞ. Αυτοί από μό-
νοι τους, χωρίς να υπολογίζει κανείς τους εκατοντάδες
πολίτες που θα εξυπηρετούνται αναμένεται να αλλάξουν
την καθημερινότητα της δυτικής πλευράς της πόλης. 

Σημειώνεται πως το κτίριο ξεκίνησε να κατασκευάζε-
ται το 2009 από την Αθωνική Τεχνική Α.Ε. σε οικόπεδο
που περιήλθε στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης το
2001. Η απόφαση για την απόκτηση ενός τέτοιου κτιρίου
ελήφθη από τον πρώην Περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψω-
μιάδη, και κρίνεται ακόμα και από τη σημερινή διοίκηση
της ΠΚΜ ως σημαντική. Αυτό που απομένει για να ολο-
κληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου είναι να γίνουν από
πλευράς δήμου Θεσσαλονίκης κυκλοφοριακές συνδέσεις
(κατασκευή πεζοδρομίου) ενώπιον του κτίσματος. Για την
ολοκλήρωση αυτών εντός του καλοκαιριού έχει δεσμευτεί
η διοίκηση του δήμου στην Περιφέρεια. 

#ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_Karfitsa

«Πράσινο» κτίριο από τα λίγα
«Η απόκτηση του συγκεκριμένου κτιρίου εί-

ναι σημαντική για τρεις λόγους: Αρχικά ο πολί-
της θα μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα από
όλες τις υπηρεσίες με μια και μόνο στάση. Κατά
δεύτερον, εξοικονομούνται αρκετά χρήματα
που σήμερα δίνονται για την ενοικίαση χώρων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών και τέλος, το μι-
κρό κόστος λειτουργίας του νέου κτιρίου αφού
είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που είναι «πράσι-
να» δηλαδή βιοκλιματικά» δηλώνει στην Karfit-
sa ο Στάθης Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ. 

6 Mαΐου 2016 | 15



Της Έλενας Καραβασίλη   
Όπως αναφέρει η αντιπεριφερειάχρης Πιερίας, στό-

χος είναι να προσελκύσουν επισκέπτες  που θα γνωρί-
σουν τις όμορφες ακτές της Παραλίας Κατερίνης και του
Πλαταμώνα, της Λεπτοκαρυάς και των Νέων Πόρων, αλ-
λά θα περιηγηθούν και στα μονοπάτια του Ολύμπου, στο
Λιτόχωρο και στη Βροντού. «Τουρίστες που θα βρε-
θούν στο Ελατοχώρι για σκι, θα κάνουν λασπόλου-
τρα στις Αλυκές Κίτρους, αλλά θα δοκιμάσουν και
τις εκλεπτυσμένες γεύσεις μας σε έναν παραδοσια-
κό ξενώνα στον Παλιό Παντελεήμονα, στον Άγιο
Δημήτριο ή στον Κολινδρό. Επισκέπτες που θα βρε-
θούν στη Βόρεια Πιερία, στο Μακρύγιαλο, στη Με-
θώνη ή στο Αιγίνιο, μπορούν να απολαύσουν ένα
ταξίδι γευσιγνωσίας», λέει η κα. Μαυρίδου. Και συνε-
χίζει: «η προσφορά των εξειδικευμένων τουριστικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας που ήδη παρέχουμε
και η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού, είμαστε βέβαιοι ότι θα συντελέσουν στη διεύ-
ρυνση της τουριστικής περιόδου, με πολλαπλά οφέ-
λη στην τοπική οικονομία και κοινωνία».

Αδρεναλίνη… στα ύψη
Οι επισκέπτες της Πιερίας έχουν τη δυνατότητα να

επιδοθούν σε διάφορά σπορ στους ορεινούς όγκους, που
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Από ορειβασία στον
Όλυμπο, μέχρι αναρρίχηση στην καρδιά της φύσης αλλά
και στις δύο τεχνητές αναρριχητικές πίστες στις εγκατα-
στάσεις του Αθλητικού Κέντρου Λιτοχώρου και του
Σ.Ε.Ο. Κατερίνης. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη με τα
αλεξίπτωτα πλαγιάς από τον μυθικό Όλυμπο, σε έναν
από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους διαδρόμους
απογείωσης της Ευρώπης για αλεξίπτωτο πλαγιάς και αι-
ωροπτερισμό. Περιπέτεια και ψυχαγωγία με ένταση προ-
σφέρεται σε όσους επιλέξουν να διασχίσουν με 4χ4 τους
δασικούς δρόμους και να εξερευνήσουν τον  Όλυμπο και
τα Πιέρια Όρη, φτάνοντας μέχρι τις εκβολές των ποτα-
μών της Πιερίας. Τέλος, το χιονοδρομικό κέντρο Ελατο-
χωρίου που βρίσκεται στη θέση «Παπα-χωράφι», στα
όρια των νομών Πιερίας - Ημαθίας - Κοζάνης, στο ιδιό-
κτητο δάσος Ελατοχωρίου και σε υψόμετρο βάσης
1400μ. και κορυφής (πρώτο Lift) 1700 μ.. Κάθε φορά
που χιονίζει έχει την τιμητική του από τους… δεινούς
σκιέρ, ενώ απέχει 36 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατε-
ρίνης και 8 χιλιόμετρα από το Ελατοχώρι. 

Είναι ο νομός που συνδυάζει με απόλυτη αρμονία τον ορεινό και παραθαλάσσιο τουρισμό. Απέ-
ραντες ακτές με χρυσή άμμο και καθαρή θάλασσα, βουνά με ιστορία και φυσική ομορφιά, άριστες
συγκοινωνιακές υποδομές και προσιτές τιμές στα καταλύματα, αποτελούν το «κλειδί» της επιτυ-
χίας στην Πιερία. Μέσα σε 70 χιλιόμετρα ακτής, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμε-
σα σε διαφορετικούς τύπους διακοπών, από τον ήρεμο οικογενειακό παραθερισμό, μέχρι τις διή-
μερες εξορμήσεις για… βραδινή έξοδο και «ξεφάντωμα». Όπως σημειώνει στην Karfitsa η αντιπε-
ριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, «βασική μας επιδίωξη είναι  η Πιερία να γίνει ένας 12μηνος
προορισμός. Για αυτό και προσπαθούμε να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς».

www.karfitsa.gr

Ο νομός για… όλα τα γούστα!
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«Βασική μας
επιδίωξη είναι  η
Πιερία, με βουνό
και θάλασσα, να

γίνει ένας 12μηνος 
προορισμός»

Τουρισμός όλο το χρόνο
Η νέα τουριστική περίοδος ξεκινά με περίπου

40.000 διαθέσιμες κλίνες, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, της Ένωσης
Ξενοδόχων Παραλίας, της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμε-
νων Δωματίων και Διαμερισμάτων Πιερίας και της
Ένωσης Κάμπινγκ Πιερίας. «Το πιο σημαντικό όμως
είναι ότι παράλληλα με την ποσότητα, διαθέτουμε
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στον τουρισμό. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρό-
οδο όσον αφορά στην ποιότητα του τουριστικού
μας προϊόντος, το οποίο είναι πλέον ανταγωνιστι-
κό διεθνώς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδο-
χείων μας έχει ανακαινιστεί, οι επιχειρηματίες
έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες των Εθνικών
και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής
στήριξης και ανάπτυξης σε ικανοποιητικό βαθμό
και ταυτόχρονα οι τιμές έχουν διατηρηθεί σε ρεα-
λιστικό επίπεδο», αναφέρει χαρακτηριστικά η κα.
Μαυρίδου. Όπως εξηγεί, υπάρχουν πάρα πολλοί λό-
γοι, που καθιστούν τις ακτές της Πιερίας ασυναγώνι-
στες. Από την πλούσια και χρυσή αμμουδιά, την ποι-
ότητα της θάλασσας, τον ανεπανάληπτο συνδυασμό της
ακτής και των ορεινών όγκων, την εναλλαγή του τοπίου
καθώς και η εύκολη οδική και σιδηροδρομική πρόσβα-
ση, οι διευκολύνσεις για τα μικρά σκάφη, η εναλλαγή
ηρεμίας και κοσμικής ζωής, η ποικιλία χλωρίδας και
πανίδας, η ξενοδοχειακή υποδομή, η ποικιλία στην
κουζίνα και τη διασκέδαση, το εύρος των αθλητικών
δραστηριοτήτων, τα πλούσια πολιτιστικά και οικολογι-
κά ενδιαφέροντα, η λειτουργία οργανωμένης αγοράς
μέχρι και η ποικιλία των οικισμών που περιβάλλουν
τις ακτές, καθιστούν την Πιερία ιδανικό προορισμό. 



#tourismos_Karfitsa
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Ταξίδι… στις γεύσεις 
Τοπικές και διεθνείς γαστρονομικές γεύσεις, χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία από

εστιατόρια, ταβέρνες, ψαροταβέρνες και άλλα μέσα εστίασης, καθιστούν την Πιερία
τον ιδανικό προορισμό για τους καλοφαγάδες. Η τοπική κουζίνα προσφέρει μια με-
γάλη ποικιλία από ελληνικά, τοπικά και παραδοσιακά φαγητά, γλυκίσματα και πο-
τά. Γεύσεις παραδοσιακές, ελληνικές, που έχουν την ομορφιά και το άρωμα της ρί-
γανης, του μαϊντανού, του βασιλικού, του δυόσμου, του μοσχοκάρυδου, της κανέ-
λας και του γαρύφαλλου, προκαλούν… τέρψη στον ουρανίσκο των επισκεπτών!
Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η ποικιλία εδεσμάτων, όπως η πρωινή μπουγά-
τσα, ο βραδινός πατσάς, ο γύρος και το σουβλάκι, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα
όσπρια, οι πίτες, τα ψητά και το κυνήγι ιδιαίτερα στα ορεινά μέρη, τα ψάρια και τα
θαλασσινά σερβίρονται κυρίως στα παραθαλάσσια καταστήματα. Η ποικιλία αυτή
μεγαλώνει τον κύκλο των γευστικών ανακαλύψεων, χάρη στη διαφορετική πολιτι-
στική και γαστρονομική παράδοση των ποντίων, των βλάχων, των σαρακατσαναί-
ων, των μικρασιατών και των ντόπιων κατοίκων. Πολλές συνταγές αυτών των εδε-
σμάτων συνδυάζουν την υγιεινή και τη νοστιμιά του ελαιόλαδου, των λαχανικών,
των σιτηρών και των ψαριών της Μεσογείου, που αποτελούν τη βάση της Μεσογει-
ακής διατροφής. Τα περισσότερα από αυτά τα εδέσματα μπορείτε να τα απολαύσετε
στα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα ουζερί και τους άλλους χώρους επαγγελματικής
κουζίνας που λειτουργούν στην Πιερία. Ορισμένες όμως παραδοσιακές γεύσεις
πρέπει οπωσδήποτε να τις αναζητήσετε στην οικιακή κουζίνα των ντόπιων κατοί-
κων, για να τις γνωρίσετε. Οι πίτες στη Μακεδονία αλλά και στην Πιερία, αλμυρές ή
γλυκές υπήρξαν και συνεχίζουν να αποτελούν την κορυφαία γεύση της παραδοσια-
κής κουζίνας και συνιστούν πραγματική τέχνη, αυθεντική και αξεπέραστη. 
Το οδικό δίκτυο

Η Πιερία διαθέτει πλήρη συγκοινωνιακή υποδομή, με εθνικό αυτοκινητόδρο-
μο, διεπαρχιακό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, λεωφορεία και σιδηροδρόμους. Η
Κατερίνη βρίσκεται μόλις 80 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία"
και 70 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, με την οποία συνδέεται με τον εθνικό αυτο-
κινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας Ε75. Ο Ε75 διασχίζει από βορρά προς νότο την
Πιερία, επιτρέποντας ταχεία πρόσβαση σε οποιοδήποτε παραθαλάσσιο σημείο της
και συνέχεια του ταξιδιού προς Λάρισα και Αθήνα. Μέχρι το ύψος της Κατερίνης,
παράλληλα με τον Ε75, εξυπηρετεί τον επισκέπτη και η παλαιά εθνική οδός Θεσσα-
λονίκης - Κατερίνης. Από την πρωτεύουσα της Πιερίας, η οδός διακλαδίζεται προς
την Ελασσόνα, διασχίζοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά τους ορεινούς όγ-
κους. Το δίκτυο των επαρχιακών δρόμων καλύπτει όλες τις τοπικές ανάγκες. Ένας
παραλιακός δρόμος αναπτύσσεται παράλληλα με την ακτή, από την Νέα Αγαθούπο-
λη μέχρι την Ολυμπιακή Ακτή. Ένας άλλος ξεκινάει από τη Γρίτσα Λιτοχώρου και
φτάνει μέχρι τον Πλαταμώνα. Κατά μήκος της Πιερίας, παράλληλα με την εθνική
οδό, αναπτύσσεται ένα πλήρες σιδηροδρομικό δίκτυο, με πολλούς ενδιάμεσους
σταθμούς. Επίσης, πλήρης είναι η κάλυψη όλων των οικισμών από το τοπικό δί-
κτυο λεωφορείων (ΚΤΕΛ Πιερίας).

Ιστορία αιώνων
Η Πιερία έχει να επιδείξει καταπληκτική πυκνότητα σημαντικών αρχαιολογικών

χώρων. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ανασκαφεί τα τελευταία χρόνια, ενώ σε
εκείνους που είναι γνωστοί από παλαιότερα, η ανεύρεση αρχαιοτήτων συνεχίζεται. Το
περίφημο Δίον, ο προϊστορικός οικισμός του Μακρύγιαλου, η αρχαία και βυζαντινή
Πύδνα, οι γειτονικές Λουλουδιές, τα αρχαία Λείβηθρα είναι οι γνωστότεροι επισκέψι-
μοι αρχαιολογικοί τόποι. Νοτιοδυτικά από το σημερινό Μακρύγιαλο βρίσκεται ένας
από τους μεγαλύτερους προϊστορικούς οικισμούς της Ελλάδας, που χρονολογείται στα
5.000 π. Χ. Στα αρχαία Λείβηθρα, ανάμεσα στην Παλαιά Λεπτοκαρυά και τη Σκοτίνα, ο
Ορφέας ίδρυσε τελεστήριο μυστηρίων και δίδαξε τη λατρεία του Διονύσου.  Αρχαιολο-
γικός τόπος με διεθνή ακτινοβολία είναι το Δίον, η "πόλις του Διός", η ιερή πόλη των
αρχαίων Μακεδόνων, στις βορειοανατολικές πλαγιές του Ολύμπου. Στο αρχαιολογικό
πάρκο μπορεί κανείς να περπατήσει ανάμεσα στα ευρήματα και να επισκεφτεί το διπλα-
νό μουσείο. Πολυετείς ανασκαφές έχουν αναδείξει πλήθος σημαντικών ευρημάτων. Το
ελληνικό θέατρο, κτίσμα του 4ου αιώνα, όπου ανέβηκαν τραγωδίες του Ευριπίδη, χρη-
σιμοποιείται σήμερα για τον ίδιο λόγο. Ό,τι απέμεινε από το ιερό της Ίσιδας, που αντι-
κατέστησε τη λατρεία της Άρτεμης, διασώθηκε σχεδόν απείραχτο. Το ιερό του Δία, το
παρακείμενο θέατρο των ρωμαϊκών χρόνων, που χτίσθηκε όταν έπαψε να χρησιμοποι-
είται το ελληνικό, η λεγόμενη έπαυλη του Διονύσου, με θαυμαστά ψηφιδωτά, τα ρωμαϊ-
κά δημόσια λουτρά, που καταλάμβαναν τέσσερα στρέμματα, το ιερό της Δήμητρας, λίγο
έξω από τα τείχη της πόλης, το μνημείο των Ασπίδων και πολλά άλλα ευρήματα περιμέ-
νουν τον επισκέπτη σε ένα προσκύνημα στην αρχαιότητα. Νότια του Μακρύγιαλου, η
Πύδνα κατοικείται επί αιώνες. Δημιουργήθηκε στο τέλος της ύστερης εποχής του χαλ-
κού και επεκτάθηκε κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου και την αρχαϊκή εποχή. Συνέ-
χισε την πορεία της και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, φθίνοντας σταδιακά μέχρι τα παλαι-
οχριστιανικά χρόνια. Η βυζαντινή Πύδνα, που μετά τον 6ο αιώνα ονομάσθηκε Κίτρος,
ήταν η σημαντικότερη μεσαιωνική πόλη της Πιερίας. Έχουν ανασκαφεί ερείπια του κά-
στρου, με την ενδιαφέρουσα φρουριακή αρχιτεκτονική του και ο μεσοβυζαντινός επι-
σκοπικός ναός. Ανάμεσα στις Αλυκές Κίτρους και τον Κορινό στη θέση “Λουλουδιές”
ανακαλύφθηκε πρόσφατα οχυρωμένος πρωτοβυζαντινός οικισμός που περιλαμβάνει
μία παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αιώνα, επισκοπικό μέγαρο, τάφους και εργα-
στήρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχαιολογικοί χώροι του μυκηναϊκού
νεκροταφείου στη θέση «Σπάθες» Αγίου Δημητρίου και της παλαιοχριστιανικής βασιλι-
κής της Βροντισμένης στην Κάτω Μηλιά.



Κάθε μέρα που περνά
εμπεδώνεται η αντίληψη,
ακόμη και σε ανθρώπους
που καλοπροαίρετα είδαν
την ελπίδα σε αυτή την κυ-
βέρνηση, ότι τελικά ούτε
μπορεί, ούτε και πρέπει να
πάει πολύ μακριά.  Η χώρα
έχει αλλάξει. Πολύ και δρα-
ματικά. Εμείς, εκπρόσωποι
της νεότερης γενιάς, κινδυ-

νεύουμε να γίνουμε η γενιά της μεγάλης ήττας.
Να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια χώρα
πολύ φτωχή -όχι μόνο οικονομικά αλλά και θε-
σμικά - απομονωμένη, διχασμένη. Αυτή η προ-
οπτική φαίνεται πως δεν αφήνει αδιάφορους πια
πολλούς που νοιάστηκαν και αγάπησαν την πο-
λιτική τα περασμένα χρόνια, ακόμη περισσότε-
ρους  που αγωνιούν κυρίως για το αύριο των
παιδιών τους. Τα πολλά χρόνια της κρίσης δια-
μόρφωσαν στη χώρα μια νέα κοινωνική βάση
από νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχει-
ρηματίες , παραγωγούς, νέους οικογενειάρχες,
νέους δημόσιους λειτουργούς, με ενάρετο βίο.
Είναι ένας νέος  δυναμικός  κοινωνικός κορμός
πάνω στον οποίο πρέπει να χτίσει, αλλά και να
αναζητήσει συμμαχίες  η ΝΔ. Είναι οι συνοδοι-
πόροι μιας εποχής στην Ελλάδα, που δεν έζησαν
πολέμους και εθνικούς διχασμούς, που βίωσαν
την Ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, που δείχνουν
ανθεκτικότητα στη λαίλαπα της κρίσης, γιατί
έφτιαξαν τη ζωή τους απαλλαγμένοι από δόγματα
και στερεότυπα (ιδεολογικά, επιστημονικά, κοι-
νωνικά, επιχειρηματικά, κλπ), προσηλωμένοι
στη σκληρή δουλειά και την αξιοσύνη, και που
σήμερα φλερτάρουν με την ιδέα να βγουν στο ξέ-
φωτο. Εκεί κυρίως θα πρέπει να επιχειρήσει η
ΝΔ  τη διεύρυνση της σχέσης εμπιστοσύνης της
με πολίτες, ακόμη και με αυτούς  που τοποθετή-
θηκαν διαφορετικά στο εκλογικό σκηνικό κατά
το παρελθόν. Δεν πρέπει πια να  δελεάζει ψηφο-
φόρους. Πρέπει να προσπαθήσει να πείσει πολί-
τες. Να τους κάνει συμμάχους και να διεκδικήσει
μαζί τους  τα μεγάλα προτάγματα του καιρού μας:
την έξοδο από την κρίση, τις μεταρρυθμίσεις για
τους πολλούς, την αλληλεγγύη για όσους δοκι-
μάζονται, την  αναγέννηση της χώρας. Να γίνει
αυτή η πολιτική δύναμη που θα εκφράσει την
ανάγκη για δράση, που σήμερα πια φαντάζει να
είναι κοινή σε πολλούς. Για να το πετύχει αυτό
απαιτείται μια συμφωνία αλήθειας με τον ελλη-
νικό λαό.  Αυτή είναι η πρώτη και ίσως η βασικό-
τερη προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί οριστι-
κά η κρίση . Η συμφωνία αυτή αφορά όλους εκεί-
νους τους ανθρώπους που νιώθουν την ασφυξία
που προκαλεί στον τόπο η αντίληψη εξουσίας, η
αισθητική, η κουλτούρα  αυτής της κυβέρνησης.
Αφορά όλους όσους είναι αποφασισμένοι να
προχωρήσουν μαζί στο δρόμο των αλλαγών για
τους πολλούς, που θα αλλάξουν αυτή την εικόνα
του «μαρτυρίου της σταγόνας» που βιώνουμε
σταθερά τα τελευταία χρόνια.  

*Ο κ. Γαλαμάτης είναι μέλος της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ, πρώην βουλευτής και
πρώην δήμαρχος

Η ΝΔ να εκφράσει την
ανάγκη για δράση 
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Ζούμε πρωτοφανείς στιγμές.
Αδράνειας και αδιαφορίας. Αναπο-
φασιστικότητας. Δυσλειτουργικότη-
τας και ανικανότητας. Δύο μήνες τα
σύνορα των Σκοπίων κλειστά. Η σι-
δηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονί-
κης με την καρδιά της Ευρώπης κλει-
στή. Οι απώλειες μετριούνται σε εκα-
τομμύρια ευρώ. Το κόστος που επω-
μίζονται οι εισαγωγείς μεγαλύτερο
από πριν. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν
μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστο-
ρίας. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτές. Κα-
νείς δεν προτείνει, κανείς δεν αποφα-
σίζει. Ολόκληρη η χώρα σε μια ημι-
θανής κατάσταση. Λες και η χώρα
ολάκαιρη διοικείται από ανθρώπους
που πηγαίνουν κάθε 1η και 15 του
μήνα και βλέπουν χρήματα στον λο-
γαριασμό τους. Έτσι. Χωρίς λόγο. 

Δίπλα σ' αυτό το μοντέλο βλέπεις
ανθρώπους που αγωνίζονται. Να πα-
ράξουν. Να εξάγουν. Να δημιουργή-
σουν γι' αυτούς, τις οικογένειές τους
και ως συνεπακόλουθο για τη χώρα
ολόκληρη. Συνομιλείς με στελέχη του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελ-
λάδος και βλέπεις στα μάτια τους την
αγωνία ανθρώπων της δημιουργίας.
Ας μην γελιόμαστε. Κανείς δεν εργά-
ζεται για το τίποτα. Και οι εργαζόμε-
νοι, αλλά και οι εργοδότες. Το παρόν
μοντέλο ανάπτυξης δεν εξυπηρετεί
κανέναν. Οι επιχειρηματίες έχουν εγ-
καταλείψει την ελπίδα του κέρδους
και οι εργαζόμενοι έχουν κουραστεί
να παράγουν για το βασικό μισθό.
Πώς όμως μπορεί αυτό το μοντέλο να
ανατραπεί. Μόνο με τις εξαγωγές.
Μόνο αν φρέσκο εισερχόμενο χρήμα
έρθει στην αγορά. Για να γίνει αυτό
όμως, πρέπει όσοι τολμούν και συνε-
χίζουν να δημιουργούν μέσα σ' αυτή
τη χώρα να βοηθηθούν. Να στηριχ-
θούν οι εξαγωγές με κίνητρα: φορο-
λογικά, ενισχυτικά, τραπεζικά. Να
στηριχθούν οι εξαγωγικές επιχειρή-
σεις με επιδοτούμενη εργασία, ευέλι-
κτη, αποτελεσματική και ουσιαστική.
Δεν υπάρχει χρόνος. Έχουμε περάσει
το '90 και παίζουμε ήδη στις καθυστε-
ρήσεις. Εξαγωγές, πριν να είναι αρ-
γά.

* Ο κ. Νυφούδης είναι τομεάρχης
εξαγωγών στο Ποτάμι και 
Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη

Εξαγωγές... πριν 
να είναι αργά

του Νίκου
Νυφούδη*

του Δημήτρη 
Γαλαμάτη*

Δ. Γαλαμάτης:
Τα πολλά χρόνια της κρίσης διαμόρφωσαν
στη χώρα μια νέα κοινωνική βάση από νέους
επιστήμονες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες,
παραγωγούς, νέους οικογενειάρχες, νέους
δημόσιους λειτουργούς, με ενάρετο βίο.

Ν. Νυφούδης:
Δίπλα σ' αυτό το μοντέλο βλέπεις ανθρώπους
που αγωνίζονται. Να παράξουν. Να εξάγουν.
Να δημιουργήσουν γι' αυτούς, τις οικογένει-
ές τους και ως συνεπακόλουθο για τη χώρα
ολόκληρη.

Π. Δαλαμπούρα:
Άσχημο πράγμα το μυαλό όμως. Μας παίζει
πάντα τα πιο βρώμικα παιχνίδια. Και δυστυ-
χώς στο  κυβερνητικό επιτελείο υπάρχουν
πολλά βρώμικα μυαλά. 

Αν. Τελίδης:
Παράλληλα θα δινόταν η δυνατότητα στους
πολίτες μέσω των ηλεκτρονικών δημοψηφι-
σμάτων να καταθέσουν την γνώμη τους κα-
θολικά για συγκεκριμένα ζητήματα με τις δι-
οικήσεις να έχουν ακριβή αντίληψη για τις
προθέσεις και επιθυμίες των πολιτών.
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Η αξιοποίηση νέων τεχνολο-
γιών στις συλλογικές διαδικασίες
αποτελεί πρόκληση και για την το-
πική αυτοδιοίκηση. Με την χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφοριών
και Επικοινωνίας θα μπορούσε να
επανακαθοριστεί πλήρως το σύ-
στημα λειτουργίας ενός Οργανι-
σμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) καθώς ο τρόπος λήψης απο-
φάσεων.

Αρχικά, μέσω της διάχυσης της πληροφορίας προς
τους πολίτες θα ήταν δυνατό να εξασφαλιστεί η διαφανής
λειτουργία του οργανισμού δίνοντας την δυνατότητα
στον ενδιαφερόμενο να λαμβάνει άμεσα την πληροφορία
για την δημόσια διοίκηση και να την αξιολογεί. Βασικό
αποτέλεσμα αυτής της νέας σχέσης που αναπτύσσεται εί-
ναι η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής του δημότη κα-
θώς δεν χρειάζεται να επενδύσει χρόνο και χρήμα για να
βρει την πληροφορία που θέλει. Ένα επίσης σημαντικό
στοιχείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα ήταν και η
εφαρμογή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για ζητήματα το-
πικού ενδιαφέροντος είτε και ακόμα για την εκλογή δη-
μοτικών αρχών. Με την χρήση κατάλληλων εφαρμογών
τα οφέλη που θα προέκυπταν θα εντοπίζονταν σε δύο επί-
πεδα. Αρχικά θα εξασφαλιζόταν η αύξηση της συμμετο-
χής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία κάτι που θα
σήμαινε και αντίστοιχη ενίσχυση της νομιμοποίησης των
συλλογικών οργάνων καθώς τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται σταθερή μείωση συμμετοχής των πολιτών. Πα-
ράλληλα θα δινόταν η δυνατότητα στους πολίτες μέσω
των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων να καταθέσουν την
γνώμη τους καθολικά για συγκεκριμένα ζητήματα με τις
διοικήσεις να έχουν ακριβή αντίληψη για τις προθέσεις
και επιθυμίες των πολιτών. Μια άλλη διάσταση είναι η
εξοικονόμηση πόρων (χρήμα, χαρτί, ανθρώπινο δυνα-
μικό κτλ) που κατασπαταλώνται για την διοργάνωση των
εκλογικών διαδικασιών με βάση την σημερινή πρακτική.

Στην θεώρηση αυτή (μείωση κόστους) τίθεται ως αν-
τιδιαστολή το ζήτημα του κόστους αγοράς και συντήρη-
σης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας
που είναι απαραίτητα για την διαδικασία των ηλεκτρονι-
κών ψηφοφοριών. Τα συστήματα αυτά εξαιτίας και της
κρισιμότητας της λειτουργίας που θα επιτελέσουν θα
πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις. Θα
πρέπει να μην υπάρχει περιθώριο αλλοίωσης της βούλη-
σης του πολίτη από κάποιον εξωτερικό ''εισβολέα'' αλλά
και να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου σύμφωνα
με την συνταγματικές επιταγές. Οι παράγοντες αυτοί αυ-
ξάνουν το κόστος για την λειτουργία τους. Όσον αφορά το
επίπεδο συμμετοχής με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής
δημοκρατίας από τους ΟΤΑ ελλοχεύει ο κίνδυνος μερίδα
πολιτών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολο-
γίες να βρεθούν αποκλεισμένοι από τις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων. Επίσης η χρήση εφαρμογών για την έκ-
φραση βούλησης των πολιτών σε τοπικά ζητήματα και θέ-
ματα σε άμεσο χρόνο με βάση ένα γεγονός ή μια κατάστα-
ση μπορεί να προκαλέσει την λήψη αρνητικών αποφάσε-
ων εξαιτίας συναισθηματικής έξαρσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες
και τα στοιχεία πρέπει να προχωρήσουμε σταθερά στον
σχεδιασμό ένταξης, τόσο στις λειτουργίες όσο και στην
κουλτούρα μας, της χρήσης κατάλληλων εφαρμογών για
την μετάβαση σε μια εποχή που η βούληση του πολίτη θα
εκφράζεται μέσα από διαδικασίες με την χρήση νέων τε-
χνολογιών.
*Ο κ. Τελίδης είναι δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλο-
νίκης 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία
και Τοπική Αυτοδιοίκηση

του Ανέστη 
Τελίδη*

Στην ζωή και στην πολιτι-
κή σπάνια ο χρόνος μετράει
και αντίστροφα για μας.  Εί-
ναι εκείνες οι φορές που μας
δίνεται η δίνεται η δυνατότη-
τα να ξαναζήσουμε το παρελ-
θόν και να το αντιμετωπίσου-
με είτε με ίδιο είτε με διαφο-
ρετικό τρόπο. Προφανώς και
οι μετανοιωμένοι για τις πρά-
ξεις  τους δεν τις επαναλαμ-

βάνουν με την πρώτη ευκαιρία.
Η ελληνική κυβέρνηση πέρυσι το Σεπτέμβριο

πέτυχε την τρίτη σε διάστημα ενός έτους εκλογική
της νίκης.  Έδειξε μετανοημένη για τον πρότερο
διαπραγματευτικό της βίο, και με επικοινωνιακή
μαεστρία μετέτρεψε μία 5ετή πολιτική ρητορική
περί άλλου δρόμου μέσα στο ευρώ χωρίς μνημό-
νια σε ανοησίες και άστοχες προτάσεις του υπουρ-
γού Οικονομίας Γιάνη Βαρουφάκη, από τις οποίες
όμως είχε πλανευτεί για ένα 7μήνο όλο το υπουρ-
γικό συμβούλιο. Ο στόχος των εκλογών του Σε-
πτεμβρίου διπλός. Το εσωκομματικό ξεκαθάρι-
σμα στο ΣΥΡΙΖΑ και η ανακατάληψη της κυριαρ-
χίας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και η δημοκρατική
νομιμοποίηση της επιλογής του Πρωθυπουργού
να υπογράψει τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου. Με
τη ψήφο των Ελλήνων πια, θα μπορούσε με τις
ευλογίες τους να εφαρμόσει την συμφωνία την
οποία διαπραγματεύτηκε. Οι καλοπροαίρετοι εί-
χαν πειστεί.  Ο Τσίπρας θα έκλεινε σύντομα τις
αξιολογήσεις και θα έβαζε επιτέλους φρέσκα χρή-
ματα στην ασφυκτιούσα ελληνική οικονομία. Ως
το καλοκαίρι τα σημάδια ανάκαμψης θα είχαν ήδη
κάνει την εμφάνισή τους και μπορεί επιτέλους θα
ερχόταν αυτό που ο ίδιος θα ευχόταν λίγες μέρες
πριν, «η Ανάσταση της ελληνικής οικονομίας».

Η πραγματικότητα όμως τυχαίνει να είναι σχε-
δόν πάντα αντίθετη με ό,τι δηλώνει ή εύχεται ο
Πρωθυπουργός. Διότι από τότε που ανέλαβε οι
Έλληνες ζουν μόνο εβδομάδες Παθών. Για την
ακρίβεια έχουν  εθιστεί στα σενάρια ρήξης και
ανωμαλίας. Είναι  πάντως σαφές  ότι είτε Ανάστα-
ση είτε Σταύρωση δεν θα υπάρξει  για την ελληνι-
κή οικονομία έως ότου στραγγιστούν και τα τελευ-
ταία αποθεματικά του κράτους, δηλαδή τις αρχές
Ιουλίου.  Υπάρχει όμως κάτι που να μετατραπεί
φέτος σε υπερόπλο για την κυβέρνηση; Πέρυσι ο
Γιάννης Δρασαγάκης, είχε αποκαλύψει πως αυτό
ήτανε η μη πληρωμή μιας δόσης του ΔΝΤ από την
ελληνική πλευρά. Αυτό ήταν που θα τρόμαζε τις
αγορές και θα έσπρωχνε τα ευρωπαϊκά χρηματι-
στήρια σε κατάρρευση. Το οποίο αποδείχτηκε τε-
λικά φενάκη. Φέτος ούτε αυτό υπάρχει. Άσχημο
πράγμα το μυαλό όμως. Μας παίζει πάντα τα πιο
βρώμικα παιχνίδια. Και δυστυχώς στο  κυβερνη-
τικό επιτελείο υπάρχουν πολλά βρώμικα μυαλά.
Ποιος θα ήθελε μία νέα ελληνική κρίση  παράλλη-
λα με την προσφυγική, το βρετανικό δημοψήφι-
σμα και τις ισπανικές εκλογές; Η ελληνική πλευ-
ρά.  Η οποία προφανώς και ξέρει ότι όσο ο χρόνος
τελειώνει, τόσο χειρότερη θα είναι η θέση της δια-
πραγματευτικά.  Παίζει  όμως για άλλη μία φορά
την τύχη της χώρας σε οριακά σενάρια αποσταθε-
ροποίησης και ανωμαλίας.  Στον τζόγο άλλωστε,
όταν οι αντίπαλοί σου κάθονται απέναντί  κρα-
τώντας όλους τους άσους, ένα πράγμα σου μένει
να κάνεις: να δώσεις μια κλωτσιά και να αναπο-
δογυρίσεις το τραπέζι.
*Η κ. Δαλαμπούρα είναι ιατρός και μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Τι θα πει… τζόγος! 

της Πένυς 
Δαλαμπούρα* 
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Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο συ-
χνότερος καρκίνος στον άνθρωπο και η συ-
χνότητά του αυξάνει με υψηλότερο ρυθμό
από οποιονδήποτε άλλον τύπο καρκίνου.
Τα καλά νέα, ωστόσο, είναι ότι εάν διαγνω-
σθεί έγκαιρα, είναι πλήρως ιάσιμος. Στις
Η.Π.Α. καταγράφονται 22 νέα περιστατικά
μελανώματος ανά 100.000 ανθρώπους
ετησίως, στην Ευρώπη 14, ενώ στην Αυ-
στραλία 47 νέες περιπτώσεις. Το 2016
εκτιμάται ότι θα έχουμε 76.380 νέες εμφα-
νίσεις μελανώματος στις ΗΠΑ, και 10.130
θανάτους από τη συγκεκριμένη ασθένεια.
Στην Ελλάδα περίπου 1500 άνθρωποι κά-
θε χρόνο εμφανίζουν μελάνωμα. Αυτά με-
ταξύ άλλων αποκάλυψαν σε συνέντευ-
ξη τύπου που δόθηκε με αφορμή την
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος και
την εβδομάδα για την προώθηση της
εκστρατείας έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του δέρματος ειδικοί ιατροί
της Α΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογι-
κής Κλινικής του Α.Π.Θ., στο Νοσοκο-
μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νό-
σων Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα στη συ-
ζήτηση συμμετείχαν ο Καθηγητής Δερ-
ματολογίας, και Διευθυντής της Κλινι-
κής Δημήτρης Ιωαννίδης και τα μέλη
της Κλινικής, δηλαδή ο Πανεπιστημια-
κός Υπότροφος και γραμματέας της
Διεθνούς Εταιρείας Δερματοσκόπησης
(International Dermoscopy Society)
Αιμίλιος Λάλλας, η Επίκουρη καθηγή-
τρια και γραμματέας της Ελληνικής
Εταιρείας Δερματοσκόπησης Ελισάβετ
Λαζαρίδου, η Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελένη Σωτηρίου, οι Λέκτορες Ευστρά-
τιος Βακιρλής και Μιχαήλ Αραμπατζής
και η Επιμελήτρια Β΄ Ζωή Απάλλα.
Όπως εξήγησαν, υπάρχουν πολλοί τύποι
καρκίνου του δέρματος, οι συχνότεροι
όμως είναι τρεις, το μελάνωμα και το βασι-

κοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό επιθη-
λίωμα. Το μελάνωμα είναι η πιο επιθετική
μορφή καρκίνου όχι μόνο του δέρματος,
αλλά και όλων των οργάνων του οργανι-
σμού, διότι προκαλεί γρήγορα μεταστάσεις
και είναι δυνητικά θανατηφόρο. Αντίθετα,
τα επιθηλιώματα εμφανίζονται κυρίως στο
πρόσωπο και εξελίσσονται ως επί το πλεί-
στον τοπικά, ενώ η συχνότητα τους είναι 20
φορές μεγαλύτερη από αυτή του μελανώμα-
τος. Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου
30.000 περιστατικά το χρόνο.
Καρκίνος δέρματος: πλήρως 
ιάσιμος, εάν εντοπισθεί έγκαιρα

Ο καρκίνος του δέρματος εάν διαγνω-
σθεί έγκαιρα, δηλαδή όσο ευρίσκεται ακό-
μη στην επιδερμίδα, είναι πλήρως ιάσιμος.
Αρκεί μια απλή χειρουργική αφαίρεση για
να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του
ασθενούς. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει
αναγνώριση του όγκου πριν αυτός γίνει
«ανησυχητικός» κλινικά, πριν δηλαδή υπο-
πέσει στην αντίληψη του ασθενούς ως ύπο-
πτη βλάβη. «Όλος ο πληθυσμός συστή-
νεται να εξετασθεί, κατά προτίμηση με
τη χρήση δερματοσκοπίου, ολοσωμα-
τικά άπαξ, ενώ κάποιοι ασθενείς χρή-
ζουν επιπλέον και χαρτογράφησης» εί-
παν οι ειδικοί δερματολόγοι, εξηγώντας ότι
«χαρτογράφηση ονομάζεται η ψηφιακή
απεικόνιση των σπίλων κλινικά και
δερματοσκοπικά». Η χαρτογράφηση δι-
ευκολύνει σημαντικά την έγκαιρη διάγνω-
ση του μελανώματος, ιδίως σε ασθενείς με
πολλαπλούς σπίλους. Στη συνέχεια, όσοι
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δη-
λαδή (όσοι έχουν στο οικογενειακό ή προ-
σωπικό ιστορικό τους καρκίνο του δέρμα-
τος, όσοι έχουν πολλές ελιές κι όσοι έχουν
πολύ ανοιχτό δέρμα) πρέπει να επανεξετά-
ζονται περιοδικά.

Έγκαιρη 
διάγνωση σημαίνει ανα-
γνώριση του όγκου πριν
αυτός γίνει «ανησυχητι-
κός» κλινικά, πριν δη-
λαδή υποπέσει στην

αντίληψη του ασθενούς
ως ύποπτη βλάβη.

Καρκίνος δέρματος: πλήρως
ιάσιμος, εάν εντοπισθεί έγκαιρα!
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Χαιρόμαστε αλλά και σεβόμαστε τον ήλιο
Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία εμπλέκεται σημαντικά στην παθογένεση

όλων των όγκων του δέρματος. Η προστασία από την υπερέκθεση στον ήλιο αποτε-
λεί απαραίτητη προληπτική συμπεριφορά για όλους, ιδίως για όσους ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου. Για τους μη μελανινοκυτταρικούς καρκίνους, δηλαδή τα
επιθηλιώματα, η πιθανότητα εμφάνισή τους αυξάνει ευθέως ανάλογα με την αθροι-
στική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Όσον αφορά το μελάνωμα, μεγαλύτερο ρόλο παίζει η έντονη περιοδική έκθεση
στον ήλιο, όπως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και τα εγκαύματα,
ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία. Όλοι μας μπορούμε να χαρούμε τον ήλιο και να
έχουμε μία φυσιολογική ζωή και βέβαια να απολαύσουμε τις καλοκαιρινές μας δια-
κοπές εάν φροντίσουμε να του δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό. Αυτό στην πρά-
ξη σημαίνει ότι αποφεύγουμε την έντονη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία αλλά και
τις υπερβολές (πχ. Ύπνος στην ξαπλώστρα) και χρησιμοποιούμε όλες τις μεθόδους
ηλιοπροστασίας (μπλουζάκι, αντηλιακό, σκιερά μέρη). Σύμφωνα με μελέτες κάποι-
ος που δεν χρησιμοποιεί καμία μέθοδο ηλιοπροστασίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι
στο δεύτερο ήμισυ της ζωής του θα αναπτύξει κάποιον από του μη μελανοκυτταρι-
κούς τύπους καρκίνου του δέρματος. Κατηγορηματικοί ήταν οι ιατροί και στο θέμα
του Solarium. Το solarium συνίσταται, κυρίως, από υπεριώδη ακτινοβολία τύπου
Α διαθέτοντας όλες τις αρνητικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Το 2015
στις ΗΠΑ το FDA εξέδωσε σχετική προειδοποίηση συνιστώντας να αποφεύγεται το
solarium, ιδιαίτερα πριν από την ενηλικίωση.
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Η ΕΚΠΟΜΠΗ "ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ" ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 07:30

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

Δωρεάν εξετάσεις 9 με 13 Μαίου
Η συγκεκριμένη εβδομάδα που διοργανώνε-

ται κάθε χρόνο από την ελληνική δερματολογική
εταιρεία, θα πραγματοποιηθεί φέτος 9 με 13
Μαίου. Στα πλαίσιά της, θα γίνει δωρεάν εξέτα-
ση των σπίλων και των όγκων του δέρματος,
από ιδιώτες γιατρούς αλλά και νοσοκομειακά
ιδρύματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλεί-
νουν ραντεβού στο τηλεφωνικό κέντρο
2152158523 ή στο 2313308867 για ραντεβού
στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων. Όπως επισημάνθηκε στη Συνέντευξη
Τύπου, το Nοσοκομείο Αφροδισίων και Δερμα-
τικών Νόσων Θεσσαλονίκης αν και συγχωνεύ-
τηκε διοικητικά με το Ιπποκράτειο, διαθέτει σε
πλήρη λειτουργία εξωτερικά ιατρεία και εργα-
στήρια (μυκητολογικό, ιστοπαθολογικό, δερμα-
τοσκόπησης, κλπ).Στους χώρους του Νοσοκο-
μείο λειτουργεί επίσης κέντρο υγείας αστικού τύ-
που ενώ οι κλίνες νοσηλείας μεταφέρθηκαν στο
Ιπποκράτειο, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, εγκαταλεί-
ποντας κενό το μόλις ανακαινισθέν κτήριο της
Βίλλας Χατζηλαζάρου, το οποίο εδωρήθη από
την οικογένεια στο Δημόσιο, με την προϋπόθε-
ση της στέγασης του Νοσοκομείου Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων. Στην Α΄ Πανεπιστημια-
κή Κλινική του Α.Π.Θ. πραγματοποιούνται 10
τακτικά και 10 ειδικά εξωτερικά ιατρεία εβδομα-
διαίως, εκ των οποίων τα 6 υπό την παρουσία
φοιτητών. Συνολικά, τα τελευταία έτη, εξετάζον-
ται στην Πανεπιστημιακή Κλινική περί τους
2500 ασθενείς μηνιαίως. Επιπλέον, τα μέλη της
Κλινικής προχώρησαν στη υποβολή των ακό-

λουθων προτάσεων που, όπως ανέφεραν, συνά-
δουν με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και
επιλύουν ταυτόχρονα πολλά προβλήματα:

Α) την επαναφορά των κλινών νοσηλείας
των ασθενών στο ιδιόκτητο ακίνητο του
Ν.Α.Δ.Ν.Θ., για την πλήρη εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων του Ν.Α.Δ.Ν.Θ. από άποψη υποδο-
μών αλλά και ιστορικής διαδρομής. Τούτο δεν
αντίκειται στους ισχύοντες Οργανισμούς, ούτε
απαιτεί να ανακτήσει το Ν.Α.Δ.Ν.Θ. διακριτή νο-
μική προσωπικότητα, γενονός που θα επέφερε
καινούριες δαπάνες.

Β) την ενίσχυση της λειτουργίας του Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου και του Φαρμακείου,
ώστε να υποστηριχθεί μερικώς η επαναφορά
των Κλινών.

Γ) την επαναφορά τουλάχιστον 2 διοικητι-
κών υπαλλήλων από τους πολλούς που «υφηρ-
πάσθησαν» με τη διοικητική ενοποίηση με το Ιπ-
ποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο.

Μία ενέργεια, όμως, η οποία μπορεί να
πραγματοποιηθεί άμεσα με ελάχιστο κόστος και
θα ανακουφίσει ιδιαίτερα την κοινωνία της Θεσ-
σαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας είναι η επα-
ναλειτουργία της καθημερινής, άλλως πενθήμε-
ρης, διευρυμένης λειτουργίας (8 π.μ. – 8 μ.μ.)
του Ν.Α.Δ.Ν.Θ., κατόπιν κοινής συμφωνίας του
τρόπου διαμόρφωσής της (εξωτερικά – απογευ-
ματινά ιατρεία, εφημερία κλπ.), ώστε να εξυπη-
ρετούνται, και μάλιστα με υψηλού επιπέδου πα-
ροχές, οι πολίτες που επλήγησαν διπλά από τις
μειώσεις των εισοδημάτων τους και τις περικο-
πές στις παροχές υγείας.

Η Αλφαβήτα του Μελανώματος (ABCDE)
Τα κλινικά σημεία που μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να εντοπίσει και

αφορούν στους σπίλους, δηλαδή στις ελιές, συνοψίζονται στον γνω-
στό κανόνα ABCDE. Πρόκειται για έναν οδηγό σύμφωνα με τον οποίο
είναι δυνατή η αναγνώριση των αρχικών προειδοποιητικών σημείων
του μελανώματος. Το γράμμα Α υποδηλώνει την ασυμμετρία (Αsym-
metry), το Β το ανώμαλο όριο (Border), το C την πολυχρωμία (Color),
το D τη μεγαλύτερη των 5 χιλιοστών διάμετρο (Diameter) και το E
υποδηλώνει την την ανύψωση ή την εξέλιξη και αλλαγή (Elevation, e-
volving). Όπως επισημάνθηκε τα σημεία αυτά γίνονται αντιληπτά, από
ένα στάδιο και μετά, γι αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη εξέταση
και διάγνωση. Όταν πρόκειται για καρκίνους του δέρματος εκτός μελα-
νώματος- έχουμε περιθώριο να επισκεφθούμε το δερματολόγο, αφού
εντοπίσουμε τα «σημάδια». Όταν όμως πρόκειται για μελάνωμα κι εμ-
φανιστούν τα ορατά κλινικά χαρακτηριστικά, είναι πολύ πιθανό ο καρ-
κίνος να έχει διηθήσει το κυρίως δέρμα, κάτω από την επιδερμίδα,
όπου βρίσκονται αγγεία και νεύρα. Τα τελευταία χρόνια η διαγνωστική
μέθοδος της δερματοσκόπησης, η οποία πραγματοποιείται με το φο-
ρητό δερματοσκόπιο ή με ειδικά διαμορφωμένα ψηφιακά δερματο-
σκόπια αύξησε ιδιαίτερα τη διαγνωστική ακρίβεια των καρκίνων του
δέρματος συμβάλλοντας σημαντικά στη έγκαιρη διάγνωσή τους. Η Α΄
Πανεπιστημιακή Κλινική ήταν η πρώτη που εφάρμοσε στην Ελλάδα τη
μέθοδο αυτή το 2000 με την αγορά του πρώτου ψηφιακού δερματο-
σκοπίου, διοργάνωσε πολλά σεμινάρια εκπαίδευσης των ειδικευομέ-
νων και ειδικών δερματολόγων και επαιξε κύριαρχο ρόλο στη ιδρυση
της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Οι προσπάθειες αυτές
και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα των μελών της Κλινικής
μας στο αντικείμενο αυτό συνετέλεσαν καθοριστικά στην ανάθεση του
επόμενου Παγκοσμίου Συνέδριο Δερματοσκόπησης του 2018 στη
Θεσσαλονίκη.



ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟ-
ΤΕΡΑ... αυτό μας διαβε-

βαιώνει Υπουργός της Κυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

αντί Πασχαλινών ευχών

και μάλιστα χαριτολογών-

τας «Τα άσχημα τελεί-

ωσαν... Έρχονται τα χειρό-

τερα».) Άφωνοι έμειναν

όσοι ήταν παρόντες και αναρωτιούνται ακόμη, αν αυτό

ήταν προειδοποίηση ή στο βάθος κακία και εκδίκηση

προς όλους τους Έλληνες που κατά το παρελθόν είχαν

την δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο για τα

παιδιά τους. Πρώτη και τελευταία φορά «Αριστερά» είναι

το συμπέρασμα των περισσοτέρων πολιτών που στενά-

ζουν κυριολεκτικά εδώ και δέκα μήνες με τις απίστευτες

γκάφες, τα ψέματα και τα τερτίπια των ...Υπουργών με τα

σακίδια στον ώμο! Αλήθεια, τι έχουν μέσα στα σακίδια;

Κολατσιό ή αλλαξιές με εσώρουχα;  Διαπραγματεύονται

- λένε - για το καλό των οικονομικά ασθενέστερων, μόνο

που παραλείπουνε να μας πούνε, γιατί έκλεισαν το πρώ-

το 3μηνο της χρονιάς ακόμη 10.000 επιχειρήσεις (!) και

θέλουν από πάνω να φορτώσουν στο λαό κι άλλους φό-

ρους, τη στιγμή που τα ταμεία του Κράτους πνέουν τα

λοίσθια και όλες οι δουλειές πάνε κατά διαβόλου! Περι-

μένουν - λένε - τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων

που παρήγγειλε το Μαξίμου και αναλόγως θα αποφασί-

σουν αν θα πάμε ξανά σε εκλογές! Ας μην περιμένουν

άδικα, λένε οι έμποροι στην αγορά της Θεσσαλονίκης, το

αποτέλεσμα το γνωρίζουμε... Θα είναι ΟΧΙ για την Κυ-

βέρνηση και αυτοί θα το μετατρέψουν σε ΝΑΙ !    

ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ»  ΗΤΑΝ ΣΤΗΜΕΝΟ! Αυτό έφερε στο

φως της δημοσιότητας έρευνα - σοκ της Σχολής Manage-

ment και Τεχνολογίας του Βερολίνου (!) - ΝΑΙ, σωστά

διαβάσατε, του Βερολίνου! Βύθισαν την Ελλάδα για να

σωθούν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες και για να «καλύψουν»

τα ελλείμματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Το έγκλημα

που μεθοδεύτηκε σε βάρος του Ελληνικού λαού, τεκμη-

ριώνεται από τα συμπεράσματα της μεγάλης έρευνας του

ESMT του Βερολίνου με σοκαριστικά στοιχεία! Από τα

220 δις των δανείων που εκταμιεύτηκαν προς την Ελλά-

δα, μόνο το 5% μπήκε στη χώρα (περίπου μόνο 10 δις)

ενώ όλα τα υπόλοιπα πήγανε για να σωθούν οι Ευρω-

παϊκές Τράπεζες. Κατέστρεψαν και καταλήστεψαν τα

αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, επί επτά  χρό-

νια συνεχίζουν και υπερφορολογούν κάθε φυσικό πρό-

σωπο και επιχείρηση στη χώρα και υποθηκεύουν το

μέλλον μιας ολόκληρης χώρας, φορτώνοντας ξανά και

ξανά δυσβάσταχτα μέτρα που γεννούν μόνον χρέη και

ζημίες παντού! Στον αντίποδα, υπό την απειλή χρεοκο-

πίας, μειώνουν συντάξεις και μισθούς, με σκοπό να εξα-

θλιώσουν τον Έλληνα σε σημείο τέτοιο που να μην μπο-

ρεί να σηκώσει κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια! 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ... Το πόσο απατεώνες και υπό-

λογοι ηθικά, πολιτικά και ποινικά είναι όλοι αυτοί που

λιβανίζουν το παραμύθι «να περάσουμε τον κάβο της

αξιολόγησης» αποδείχθηκε πλέον σε επίσημο ευρωπαϊ-

κό επίπεδο. Οι θεσμοί που δεν είναι άλλοι από κοινοί

εγκληματίες τοκογλύφοι, συνεχίζουν το παιχνίδι τους σε

βάρος της χώρας μας, με πρωτοκαθεδρία την Γερμανική

κυβέρνηση. Αν κοιτάξει κανείς από ψηλά τον χάρτη του

Αιγαίου και στρέψει λίγο το βλέμμα του πίσω στην ιστο-

ρία και θυμηθεί ότι η Ντόϊτσε Μπάνκ ήταν αυτή που έδι-

νε «ευνοϊκά» δάνεια σε επιχειρηματίες για να αγοράσουν

τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις των Ελλήνων που

έφευγαν από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη -

πουλούσαν όσο όσο για να σωθούν από τους διωγμούς -

η σημερινή αρπαγή των ελληνικών περιφερειακών αε-

ροδρομίων απλά είναι μια συνέχεια του σχεδίου, που

επεκτείνει τα συμφέροντα των Γερμανών στην περιο-

χή... Μην ξεχνάτε άλλωστε, ότι και στον πρώτο και στον

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τότε οι «σταθεροί σύμμα-

χοι» των Γερμανών ήταν οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι...

Τι, είπατε; Οι συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο από τους

Τούρκους, έχουν Γερμανικές εντολές και ...πλάτες;

Αστεία πράγματα... Μάλλον, τα παραλέτε κι η φαντασία

σας οργιάζει!
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Ο δήμος Βόλβης απευθύνει
δημόσια πρόσκληση για την

απόσπαση υπαλλήλων, κλάδου
Δημοτικής Αστυνομίας, όλων των
κατηγοριών και καλεί του
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή
δοκιμαστική υπηρεσία, να
υποβάλλουν αίτηση απόσπασής τους
στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου
Βόλβης, προκειμένου να καλύψουν τις
υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής
Αστυνομίας κατά την τουριστική
περίοδο και για μέχρι έξι μήνες. Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
λήγει στις 20-5-2016. Οι
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους στο Δήμο Βόλβης,
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τ.Κ. 570 14 Σταυρός - Θεσσαλονίκης
επισυνάπτοντας: α) Βιογραφικό
σημείωμα β) Πιστοποιητικό
Υπηρεσιακών Μεταβολών και γ) Τη
σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του
Δήμου της οργανικής τους θέσης.

n
To προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ

ΑΕ, ώστε να κατατεθεί προς έγκριση στο υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ο φάκελος τού master plan,
σύμφωνα με τον νόμο 4150/2013. Το master plan
αποτυπώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΟΛΘ ΑΕ για
αύξηση της δυναμικότητας για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων
πλοίων, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη
σύνδεση με την πόλη. Προβλέπει, επίσης, σημαντικό ύψος
επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και συστήματα
διαχείρισης. «Η εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
ΑΕ (ΟΛΘ ΑΕ), με την υποβολή του φακέλου του master plan,
θα αποκτήσει το πρώτο εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο
μεγάλου λιμένα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις πιο υψηλές
προδιαγραφές» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. Ο
διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρης Μακρής, επισήμανε ότι
ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του σχεδίου δίνει τη δυνατότητα,
μεσοπρόθεσμα, για αύξηση των θέσεων εργασίας με παράλληλη αύξηση του
κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας. Στόχος των
περιγραφόμενων στο master plan είναι μεταξύ άλλων το λιμάνι της Θεσσαλονίκης «να ανέβει
κατηγορία» (φτάνοντας στη μεσαία κατηγορία των ευρωπαϊκών λιμανιών). Εντός του Ιουλίου
αναμένεται να κατατεθούν και οι δεσμευτικές προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την
πώληση πακέτου μετοχών του ΟΛΘ.

n
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, εξέδωσε ο  δήμος Παύλου Μελά.  Πρόκειται για ΠΕ καθηγητές
φυσικής αγωγής (με ειδικότητα κολύμβηση και πτυχίο Ναυαγοσωστικής). Οι ενδιαφερόμενοι μαζί
με την αίτησή τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
απαιτούμενων προσόντων, καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη
δήλωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού
Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κας Παρασκευής
Ζάββα (τηλ. επικοινωνίας 2313302960, -961, -916). 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. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι διάρκειας 15 ημερών, μέχρι και την
Πέμπτη 12/5/2016. 

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

# Προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά 23 ατό-
μων, αναζητά ο Δήμος Πολυγύρου στο νομό

Χαλκιδικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών του. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν
σε: ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (χωρίς κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου), ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημά-
των (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργων (JCB), ΔΕ Χειριστών Μηχανημά-

των Έργων (Διαμορφωτή γαιών), ΔΕ Χειριστών Μηχανη-
μάτων Έργων (Φορτωτή), ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Υδραυ-
λικών, ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων, ΥΕ Εργατών-τριών Κα-
θαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εί-

ναι 15 ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες θα
βρίσκεται ολόκληρη η ανακοίνωση με τα παραρ-

τήματά της αναρτημένη στο site του Δήμου
www.polygyros.gr και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού κα-

ταστήματος στον Πολύγυ-
ρο.



n
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δύο ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της ΥΚΠΑΑΠ
θα γίνουν στο Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά. Συγκεκριμένα
πρόκειται για ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα αθλητικών
δραστηριοτήτων κλειστών χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π)» του Δήμου Λαγκαδά Χρ. Σμύρνης
29, Τ.Κ. 57 200 Λαγκαδάς, 4ος όροφος, υπόψη κ. Μυλώση Πουλχερίας, κ.
Τσακίρη Χαρίκλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2394020323). Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων ->
Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

n
Ναυαγοσώστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ψάχνουν και στον δήμο
Ωραιοκάστρου. Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας αφορούν σε ΠΕ Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης και πτυχίο ναυαγοσώστη, με
διάρκεια πεντάμηνης σύμβασης. Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του
Ν. 2190/1994, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18-67 ετών. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως στη δ/ση του Δ.
Κολυμβητηρίου Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ, από ώρα 9:00π.μ.
έως 14:00 μ.μ. 2016 έως και την Τρίτη 10-05-2016. Πληροφορίες στο τηλ.
2310 690793.

n
Η φετινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και την Τρίτη
10-5-2016. Οι 10 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Τα

καταστήματα, όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, μπορούν να
λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016. Προτεινόμενο ωράριο
από τις 11π.μ. έως 6μ.μ.
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Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

sales@karfitsa.gr



#makedonia_Karfitsa

Τον κίνδυνο να υπάρξει ανεπανόρθωτο πλήγ-
μα στη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων και των επαγγελμάτων που συνδέονται με την
τουριστική δραστηριότητα επισημαίνει η Ένωση
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της παράτασης
στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης που οδηγεί σε
επιβολή επιπρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσε-
ων, μειώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα
του ελληνικού προορισμού και προκαλώντας μεγα-
λύτερη ασφυξία στην τουριστική αγορά. Οι περισ-
σότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Θεσσαλο-
νίκης αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλα προβλήματα λό-
γω της υπερφορολόγησης που έχει επιβληθεί, της
παρατεταμένης ύφεσης και της έλλειψης ρευστότη-
τας που έχει δημιουργήσει συνθήκες τεράστιας πίε-
σης στην πραγματική τουριστική οικονομία. Διαρ-
κώς προστίθενται στη λίστα αυξημένοι ή νέοι φό-
ροι - όπως είναι η οριζόντια αύξηση του ΦΠΑ από
το 23% στο 24% και η φημολογούμενη επιβολή ει-
δικού τέλους διανυκτέρευσης - εντείνοντας ακόμα
περισσότερο την ανησυχία για την επίτευξη των
στόχων της φετινής χρονιάς. Την ίδια στιγμή ενι-
σχύεται ο προβληματισμός από ανεξέλεγκτα φαι-
νόμενα φοροδιαφυγής που δημιουργούνται μέσα
από χιλιάδες παράνομες μισθώσεις ιδιωτικών χώ-
ρων σε επισκέπτες, στερώντας κάθε χρόνο από τα

ταμεία του κράτους έσοδα πολλών εκατομμυρίων
ευρώ. Η αδυναμία εδραίωσης συνθηκών σταθε-
ρότητας, η αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση
που αφορά όλους, ακόμα και τους επισκέπτες, σε
συνδυασμό με τα προβλήματα στη διαχείριση του
προσφυγικού που επιμένουν, προκαλούν «τριγ-
μούς» στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων,
εμποδίζουν σχέδια για επενδύσεις που θα φέρουν
κεφάλαια, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας και
τοποθετούν αντικίνητρα στην εισροή περισσότε-
ρων δυνητικών τουριστών με κίνδυνο να τους κα-
τευθύνουν τελικά σε ανταγωνιστικούς προορι-
σμούς. Στο κατώφλι της θερινής τουριστικής πε-
ριόδου και σχεδόν στα μέσα της χρονιάς, οι προ-
ϋποθέσεις για ανάπτυξη δεν πληρούνται και οι
προοπτικές δεν διαγράφονται ευοίωνες. Η ΕΞΘ
προειδοποιεί ότι αν δεν επέλθει σταθερότητα, αν
δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αν δεν εγκα-
ταλειφθούν σχέδια για παράλογες φορολογικές
επιδρομές σε καθεστώς πανικού, η ανταγωνιστι-
κότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος θα
πληγεί ανεπανόρθωτα και οι επιχειρήσεις που θα
βλέπουν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται και τις
οφειλές τους να εκτοξεύονται θα κλείσουν, στε-
ρώντας θέσεις εργασίας και πόρους από την οικο-
νομική δραστηριότητα της χώρας.

Οι
περισσότερες

ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις της Θεσσαλο-
νίκης αντιμετωπίζουν…

ήδη μεγάλα προβλή-
ματα!

«Στην κόψη του ξυραφιού…»
Η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρα-

τίας, βουλευτής Α’ Αθηνών, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υπεύ-
θυνη του Τομέα Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Σερ-
ρών, κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:
«Επί πολλούς μήνες, η απραξία, η αδιαφορία και συνολικά
οι ανερμάτιστες κινήσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας στον ελληνικό
τουρισμό. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων έχοντας προειδοποιήσει από τον περασμένο Μάρτιο
ότι η εξέλιξη της τουριστικής περιόδου κινείται στην  ‘’κόψη
του ξυραφιού’’, απευθύνει νέα έκκληση προς την Κυβέρνηση
για ένα στοιχειώδες, σταθερό και ασφαλές περιβάλλον λει-
τουργίας της τουριστικής επιχειρηματικότητας και διατήρη-
σης της διεθνούς εικόνας της χώρας ως ασφαλούς τουριστι-
κού προορισμού. Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνά, η Κυβέρ-
νηση αποδεικνύει την ανεπάρκειά της, αδυνατώντας να στη-
ρίξει την τουριστική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικό-
τητα και να διαφυλάξει το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν της
Ελλάδας.  Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται ένα νέο, επικαι-
ροποιημένο στρατηγικό σχέδιο και διαρκείς βελτιωτικές κι-
νήσεις για να αναπτυχθεί περαιτέρω. Δεν μπορεί να στηρίζε-
ται για πολύ καιρό ακόμα σε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις
που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Έστω και τώρα, έστω και
αργά, ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους».
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Ανασφάλεια και υψηλοί φόροι «φρενάρουν» 
το μέλλον του τουρισμού 
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«Let's
do it»: Με επικεφα-

λής τον δήμαρχο, Ιγνάτιο
Καϊτεζίδη μικροί και μεγάλοι

εθελοντές καθάρισαν τους Ελαι-
ώνες στον πλουσιότερο και πιο…
νοικοκυρεμένο δήμο του νομού. Η
γειτονιά και του Βαγγέλη Βενιζέ-
λου – μένει χρόνια στην περιο-

χή του δημου Πυλαίας-
Χορτιάτη – έγινε λαμ-

πίκο! 

#Ένας λαμπρός θεσμός γεννιέται στη Θεσσαλονίκη, με
την υποστήριξη της ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και

χορηγό επικοινωνίας την εφημερίδα ΚARFITSA και το
No 1 ενημερωτικό site karfitsa.gr. Τα καλλιστεία
Ομορφιάς Μακεδονίας Θράκης, φιλοδοξούν να
αναδείξουν την ομορφιά, τα νιάτα, τις φιλοδοξίες και τα
όνειρα των νέων κοριτσιών του τόπου μας,
προσπερνώντας τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που
όλοι αντιμετωπίζουμε. H πρόσκληση είναι για τη Δευτέρα
9 Μαΐου 2016 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο
Helexpo ΔΕΘ! Με μια φαντασμαγορική γιορτή σε έναν
εμβληματικό -για τη Θεσσαλονίκη- χώρο, με μοναδικά
δώρα και ευκαιρίες για τις συμμετέχουσες, με πλήθος
καλεσμένων από τον πολιτικό, τον επιχειρηματικό,
αθλητικό, καλλιτεχνικό χώρο, η ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
θέλει να αποδώσει σε έναν θεσμό την αίγλη αλλά και τις
προοπτικές που αξίζουν τα νιάτα της περιοχής μας. Τα
έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στα παιδικά χωριά
SOS 

S
O
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H Αποστολία (Λία) Τσαμασλίδου είναι
Πόντια, ΠΑΟΚτσού και ακούει Παντελίδη.
Το προφίλ της στο fb δεν έχει το αληθινό
της όνομα, όμως ό,τι άλλο κάνει αυτή η
κοπέλα είναι πέρα για πέρα αληθινό! Με
φίλους κυρίως ανθρώπους της δουλειάς
όπως οδηγοί φορτηγών, έχει οργανώσει
στη Γερμανία όπου ζει, ένα μεγάλο φιλαν-
θρωπικό έργο με στόχο να ενισχύσει φο-
ρείς και ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας!
Προχθές μόλις έστειλε στο Κέντρο Υγείας
Κρύας Βρύσης στο νομό Πέλλας, ιατρο-
φαρμακευτικό υλικό, γεγονός που πολλοί
εκτίμησαν οι κάτοικοι της ευρύτερης πε-
ριοχής όπως είπε στην «Κ» ο συνάδελφος
Δημήτρης Τσουφλίδης! Aπ΄ότι φαίνεται
χωρίς να διατυμπανίζει το έργο της, κάνει
ό,τι μπορεί και πείθει να κάνουν και οι γύ-
ρω της το ίδιο, για την πατρίδα της κρίσης.
Πριν δε από λίγο καιρό βοήθησε και στο
νομό Έβρου και τα Παιδικά Χωριά sos
Θράκης, η διοίκηση των οποίων με σχετι-
κή επιστολή την ευχαρίστησε…

«Γέμισε» τις μπαταρίες του στις ΗΠΑ ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγε-

λος Βενιζέλος. Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε την Αμερική ως

ομιλητής σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στις φωτογραφίες που «ανέβασε»  δια-

κρίνουμε και τον πρώην υπουργό της ΝΔ Χρήστο Σταϊκούρα, ενώ όπως απο-

κάλυψε είχε την ευκαιρία να περάσει το ΠΑΣΧΑ με τον… Τομ Χάνκς. «Το

βράδυ της Μ. Παρασκευής εγκώμια και επιτάφιος στον καθεδρικό ναό της

Αγίας Σοφίας με τον Τομ Χανκς να σηκώνει στους ώμους του τον επιτάφιο

μαζί με άλλους, με μαύρο κουστούμι και άσπρα γάντια. Μεγάλος δωρητής

της εκκλησίας, το εντυπωσιακό πολιτιστικό κέντρο της οποίας φέρει και το

όνομα της οικογένειας Τομ Χανκς» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος.

#Δόξες… Βαρκελώνης και 1992 ζει
ξανά η ολυμπιονίκης και

Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
Βούλα Πατουλίδου. Όχι 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… 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 πρώτα στην Αθήνα (!) και
μετά στη Θεσσαλονίκη. 
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του Βαγγέλη Στολάκη
Οι επιτελείς της εταιρίας βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και με φόντο το Λευκό Πύργο ο

κύριος MONOPOLY απηύθυνε κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς να συμμετέχουν στη διαδι-
κασία κατασκευής του παιχνιδιού. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν τον επόμενο μήνα
στην σελίδα που διατηρεί η εταιρία στο facebook αναμένεται να αξιολογηθούν και στην
πορεία να επιλεγούν τα διασημότερα και ιστορικότερα σημεία της πόλης που θα απαρτί-
ζουν το ταμπλό της MONOPOLY Thessaloniki. 

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρίας, που ταξίδεψαν για το λόγο αυτό από το Λονδίνο,
η... Σαλονικιώτικη MONOPOLY θα βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων όλου του κό-
σμου τον ερχόμενο Οκτώβριο. Τον ίδιο μήνα θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση παρου-
σίασης του επιτραπεζίου στους Θεσσαλονικείς. «Η μυθολογία, ο πλούσιος πολιτισμός, ο
ήλιος οι ζεστοί άνθρωποι της Θεσσαλονίκης θα γίνουν γνωστοί σε όλο τον κόσμο μέσα
από το συγκεκριμένο επιτραπέζιο παιχνίδι. Ο κύριος MONOPOLY επέλεξε την πόλη σας
και θέλει ανάδραση. Μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες, ιστορίες της Θεσσαλονίκης που
θέλετε να γίνουν παντού γνωστές» είπε ο κ. Lazar Vukovic, Διευθυντής Ανάπτυξης της
Winning Moves. Η MONOPOLY αποτελεί ένα από τα διασημότερα επιτραπέζια παιχνίδια
στον κόσμο. Υπολογίζεται πως παίζεται από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο. Εκτιμάται επίσης ότι στο... ταμπλό της έχουν χτιστεί περίπου έξι δισεκατομμύρια
μικρά σπιτάκια και δυο δισεκατομμύρια ξενοδοχεία. «Είναι το παιχνίδι που ενώνει όλη
την οικογέβεια. Τους παππούδες με τα μικρά παιδιά. Όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται γύ-
ρω από το τραπέζι για περισσότερες από τέσσερις ώρες» σχολίασε ο κ.  Vukovic. 

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Σπύρος Πέγκας σημείωσε πως: «η κίνηση αυτή είναι ένα ακόμα βήμα στην
προσπάθεια που κάνουμε για να διεθνοποιηθεί η πόλη. Καλούμε τους πολίτες να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία, να αγοράσουν το παιχνίδι και να παίξουν». Συγχαρητήρια στους ιθύ-
νοντες της εταιρίας γιαα την επιλογή της πολης έδωσε και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίς. «Είναι μια σημαντική ευκαιρία για να διαφημιστεί και να προωθηθεί η πόλη
σε όλο τον κόσμο» δηλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.  Σημειώνεται πως εκτός από την
Θεσσαλονίκη, η εταιρία επέλεξε να κάνει επιτραπέζιο και την... Αθήνα. Όπως τόνισαν τα
στελέχη της εταιρίας που είναι υπεύθυνη για την έκδοση των συγκεκριμένων επιτραπέ-
ζιων καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η τιμή του παιχνιδιού να διατηρηθεί σε χαμηλά
επίπεδα. 

«Πήγαινε στο Λευκό Πύργο» και  από εκεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονί-
κης. «Προχώρα μέχρι το Διοικητήριο» και «πλήρωσε για επισκευές για
κάθε σπίτι που διατηρείς στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης 100 ευρώ».
Από εκεί προχώρα... στις Φυλακές Διαβατών. Αυτές και άλλες πολλές
ενδεχομένως να είναι οι εντολές και οι αποφάσεις που θα πρέπει να
εκτελέσεις ως παίκτης στην MONOPOLY της Θεσσλονίκης.  Η εταιρία
που διαχειρίζεται την έκδοση του διασημότερου επιτραπέζιου παιχνι-
διού στον κόσμο επέλεξε την πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, προ-
κειμένου να την κάνει παιχνίδι. 

Η MONOPOLY γίνεται... Σαλονικιά

Η ιστορία
της πόλης σε
ένα... ταμπλό
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“Τίνα Μελά”

Η Τίνα Μελά έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των editorial μόδας
και όλων μας. Πρωτοεμφανίστηκε ως μοντέλο ένα κορίτσι δυναμίτης

που φαίνεται να διαθέτει όλο το πακέτο... Ομορφιά, μυαλό, φωνή.
Από μικρή παρακολουθούσε μαθήματα χορού και φωνητικής. Η Τί-

να κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο “Παραπάνω” και
μας υπόσχεται και άλλα νέα τραγούδια σύντομα. Έχοντας μεγάλες

συνεργασίες στο βιογραφικό της όπως Σταμάτης Γονίδης, Χάρης Κω-
στόπουλος, Βαλάντης, Ανδρέας Στάμος, ερχεται στην Θεσσαλονικη

όπου θα έκανε πρεμιέρα το Πάσχα στις Μουσες  Έν Χορώ.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Οπτική και οπτωμετρία στο ΤΕΙ Αθηνών
ΣΤΟΧΟΣ-ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί 

στον χώρο του τραγούδιου, που αγαπάει τόσο πολυ.
ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Γυμναστική και shopping

ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: δυστυχώς , το τσιγάρο
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ: Το κορμί της

ΣΤΕΚΙ: Κωλονακι
ΦΛΕΡΤ: Ευπρόσδεκτο (Χαχα)

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Δεν το έχει βρει ακόμη
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Γυμναστική, μαθήματα φωνητικής,

χορός
ΤΡΕΙΣ ΕΥΧΕΣ: Υγεια Υγεια Υγεια

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Μύκονος
ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Ανυπόμονη και παρορμητική

Πρωτοεμφανί-
στηκε ως μοντέλο

ένα κορίτσι δυναμίτης
που φαίνεται να διαθέ-

τει όλο το πακέτο...
Ομορφιά, μυαλό,

φωνή.



Πέρασε το Πάσχα και μπήκαμε στον Μάιο.
Τον μήνα που τελειώνει το ευεργετικό μέτρο της
απόσυρσης. Και μια που σήμερα θα αναφερ-
θούμε στο οικογενειακό Opel Insignia Cosmo
1.6 CDTΙ, θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση
ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε με την τιμή που θα
κοστίζει το αυτοκίνητο την 1η Ιουνίου, που θα
είναι 28.300 ευρώ. Όμως, αν αγοραστεί μέχρι
το τέλος Μαΐου, η τιμή με το ευνοϊκό σύστημα
της απόσυρσης διαμορφώνεται στα 26.870 ευ-
ρώ. Η εξωτερική σχεδίαση του Insignia Cosmo
της δοκιμής μας δεν διαφέρει σε τίποτα από τα
άλλα μοντέλα Insignia. Η μόνη διαφορά βρί-
σκεται στο λογότυπο, στο πίσω μέρος του αμα-
ξώματος, με την ένδειξη CDTI. Ο τετρακύλιν-
δρος πετρελαιοκινητήρας CDΤI των 1.6 λίτρων
αποδίδει 136 ίππους. Είναι από τους καλύτερους στην κατη-
γορία του και έχει «φορεθεί» και σε άλλα μοντέλα της Opel.
Το Opel Insignia Cosmo 1.6 CDΤI είναι καθαρά οικογενει-
ακό αυτοκίνητο. Άνετο για πέντε επιβάτες και με μεγάλο πορ-
τμπαγκάζ. Το μήκος του Insignia είναι 4.842 χλστ., το πλά-
τος 2.084 χλστ. και το ύψος 1.498 χλστ. Ένας οικογενειάρ-
χης φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα στο εσωτερικό. Ικανοποι-
ητικότατος είναι και ο χώρος στο πορτμπαγκάζ, που προσφέ-
ρει από 530 έως 1.470 λίτρα. Σημαντικό είναι ότι η 5η πόρ-
τα έχει φαρδύ άνοιγμα και διευκολύνει το πέρασμα στα μεγά-
λα αντικείμενα. Στον δρόμο είναι σταθερό, υπάκουο και
αξιόπιστο. Ίσως αυτός ο κινητήρας να είναι ο πιο δυνατός
στην κατηγορία του. Άλλωστε, 136 PS και 32,6 kgm δεν εί-
ναι λίγα. Δικαιολογημένα οι Γερμανοί τον επέλεξαν για τη
ναυαρχίδα του στόλου τους. Η κατανάλωση του Insignia
CDΤI των 1.6 λίτρων είναι ικανοποιητική. Φυσικά, σε καμία
περίπτωση οι μετρήσεις που γίνονται στον δρόμο, στην πό-
λη ή στην εθνική οδό δεν μπορούν να πλησιάσουν αυτές τις
τιμές που δίνει το εργοστάσιο. Θα αναφέρω τις επίσημες τι-
μές του εργοστασίου. Για τον κινητήρα των 1.598 κ.εκ με τα
136 PS (3.500-4.000 σαλ) και ροπή 320 (2.000-2.200) εν-
τός πόλης, η εργοστασιακή μέτρηση δίνει 4.8 λίτρα στα 100
χλμ, στη μεικτή διαδρομή δίνει 4.1 λίτρα στα 100 χλμ. και
στην εκτός πόλης διαδρομή η μέση κατανάλωση πέφτει στα
3.7 λίτρα στα 100 χλμ. Εκπομπές ρύπων CO2 109-99
g/km.Ο κινητήρας 1.6 CDTI έχει σύστημα Start/Stop και
πακέτο τεχνολογίας Ecoflex. Το χειροκίνητο κιβώτιο έξι

σχέσεων μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν έχει χαμηλότε-
ρο επίπεδο τριβών, αλλά και ακρίβεια στις αλλαγές. Από 0-
100 χλμ. χρειάζεται 10,9 δευτ., ενώ η τελική με το 6τάχυτο
κιβώτιο άγγιξε τα 210 χιλιόμετρα. Οδηγώντας τη νύχτα το
Insignia, μου άρεσαν τα φώτα που έπαιρναν σήμα από το τι-
μόνι και «έμπαιναν» στη στροφή, πριν ακόμη στρίψει το αυ-
τοκίνητο. Θεωρώ ότι το σύστημα Προσαρμοζόμενου Εμπρό-
σθιου Φωτισμού (AFL+) είναι ένα από τα πιο προηγμένα
συστήματα φωτισμού στη μεσαία κατηγορία. Τα κινητά μέρη
bi-xenon φωτιστικών σωμάτων προσαρμόζονται αυτόματα
στις διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας, κάτι που κάνει τη
ζωή των οδηγών πολύ πιο εύκολη και, το βασικότερο, χωρίς
να χάσουν τη δύναμη της δέσμης, δεν ενοχλούν τους οδη-
γούς που κινούνται από την αντίθετη κατεύθυνση. Οι Γερμα-
νοί έχουν καταφέρει και έχουν βελτιώσει τη φωτεινότητα
στον δρόμο έως και 90% σε σχέση με τους συμβατικούς λαμ-
πτήρες. Με δύο λόγια, χαίρεσαι να οδηγείς το βράδυ. Η κον-
σόλα μπροστά είναι πλούσια με μια έγχρωμη οθόνη αφής
των 8 ιντσών. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός. Αριστε-
ρά και δεξιά από τον ψηφιακό πίνακα υπάρχουν και αναλο-
γικές ενδείξεις (στροφόμετρο, στάθμη καύσιμου, θερμοκρα-
σία κινητήρα). Αυτό, όμως, που μου άρεσε περισσότερο εί-
ναι το σύστημα πλοήγησης Navi 900 IntelliLink και η κάμε-
ρα οπισθοπορείας. Στα θετικά θα βάλω ότι σωστά είναι λίγα
τα μπουτόν, γιατί έτσι η προσοχή του οδηγού δεν διασπάται.
Το navigator είναι από τα καλύτερα της αγοράς, με φωνητικό
έλεγχο και τρισδιάστατο (3D) χάρτη πλοήγησης.

#AUTO_Karfitsa
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AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

«Ραμμένο» για απαιτητικό οικογενειάρχη Όφελος απόσυρσης 
από τη Volvo
Η παράταση του
μέτρου της απόσυρσης
ορίστηκε μέχρι την
31η Μαΐου. Από εκεί
και πέρα, τα
αυτοκίνητα θα
κοστίζουν ακόμη πιο
ακριβά. Για να
καταλάβετε καλύτερα την πρόταση, δείτε τα
παραδείγματα σε δύο από τα πλέον δημοφιλή
μοντέλα της Volvo:
• Volvo V40 Cross Country Τ3 Auto, σε
έκδοση Kinetic.
Με αρχική προτεινόμενη τιμή λιανικής 26.700
ευρώ, το συγκεκριμένο μοντέλο με τον νέο
κινητήρα 1.498 κ.εκ. και 152 ίππων
προσφέρει design, ασφάλεια και πολυτέλεια
που συνδυάζονται με εξαιρετικές επιδόσεις και
χαμηλή κατανάλωση, διαθέτοντας ένα από τα
καλύτερα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων της
αγοράς, το οποίο μάλιστα προσφέρεται χωρίς
πρόσθετη επιβάρυνση. Τo εγγυημένο όφελος
απόσυρσης είναι 1.320 ευρώ και σε
συνδυασμό με το προωθητικό πρόγραμμα της
Volvo Car Hellas η τελική προτεινόμενη τιμή
λιανικής διαμορφώνεται στα 22.900 ευρώ! 
• Volvo S60 T3 Auto, σε έκδοση Kinetic. 
Η αρχική προτεινόμενη τιμή λιανικής για το
συγκεκριμένο μοντέλο στην έκδοση Kinetic
είναι 27.900 ευρώ. Μία πλήρης πρόταση σε
εξαιρετικό επίπεδο εξοπλισμού, το S60 T3
Auto με τον νέο κινητήρα 1.498 κ.εκ. 152
ίππων προσφέρει κορυφαία ισχύ και χαμηλή
κατανάλωση, διαθέτοντας και αυτό το
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς πρόσθετη
επιβάρυνση. Το εγγυημένο όφελος απόσυρσης
είναι 1.320 ευρώ και σε συνδυασμό με το
προωθητικό πρόγραμμα η τελική
προτεινόμενη τιμή λιανικής διαμορφώνεται
στα 23.500 ευρώ!

Αυτές είναι οι σωστές μετρήσεις. Σε πραγματικές συνθήκες. Στους δρόμους που
εμείς οδηγούμε. Η Citroen και η DS Automobiles ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα με-
τρήσεων κατανάλωσης σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, αποδεικνύοντας πως οι
Euro 6 κινητήρες πετρελαίου BlueHDi επιτυγχάνουν εξαιρετικά επίπεδα χαμηλής
κατανάλωσης. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει μετρήσεις σε δημόσιους δρόμους στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Παρισιού (25,5 χλμ. αστικής διαδρομής, 39,7 χλμ. υπεραστικής και 31,1
χλμ. σε αυτοκινητόδρομο) υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, με επιβάτες και
αποσκευές, σε ανωφέρειες και κατωφέρειες, καθώς και με τη χρήση συστήματος κλι-
ματισμού. Βασισμένες στο πρόγραμμα που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κύκλος «RDE»
(Real Driving Emissions). Τα μοντέλα δοκιμής ήταν το Citroen C4 Grand Picasso 1.6
BlueHDi 120HP S&S BVM6 Exclusive και το DS 3 1.6 BlueHDi 120HP S&S BVM6
So Chic και τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν τα εξής: 

Μετρήσεις για
C4 Grand Picasso
και DS 3 σε 
πραγματικές 
συνθήκες

Opel Insignia Cosmo 1.6 CDΤI 

C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDi 
120HP S&S BVM6 Exclusive

DS 3 1.6 BlueHDi 120HP 
S&S BVM6 So Chic

Μέτρηση κατανά-
λωσης βάσει του
πρωτοκόλλου 
(λίτρα/100 χλμ.)

Μέτρηση κατανά-
λωσης από 
πελάτες
(λίτρα/100 χλμ.) 

5,6

5,5/5,7

4,9

5,1/5,3



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Όσο για τις χαρές; Σίγουρα υπήρξαν κάποιες, αφού το
ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπητό άθλημα στον κόσμο
διότι τίποτα δεν θεωρείται προδιαγεγραμμένο. Όμως,
τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια , η τηλεοπτική ει-
κόνα έδειχνε τις κερκίδες ασπρόμαυρες, όχι γιατί είχαν
καταληφθεί από αχόρταγους οπαδούς, αλλά επειδή έδει-
χναν τα άδεια ασπρόμαυρα καρεκλάκια, αφού η προσέ-
λευση λόγω θεάματος ήταν χαμηλότατη. Βέβαια, αν και
στους περισσότερους αγώνες οι οπαδοί και οι φίλαθλοι
πήγαιναν προετοιμασμένοι για το θέαμα που επρόκειτο
να δουν, υπήρξαν ορισμένες ήττες που κυριολεκτικά
ήταν… πάτημα στον «κάλο» για κάθε άνθρωπο που αγα-
πούσε την ομάδα. Η Karfitsa, λίγο πριν την έναρξη των
πλέι οφ, σκιαγραφεί τα πιο δυνατά «χαστούκια» που δέχ-
θηκε ο «Δικέφαλος» στη φετινή σεζόν, τα οποία πολλοί
θέλουν γρήγορα να ξεχάσουν.
4/10/2015:ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2

Αν και στην εποχή Σαββίδη ο ΠΑΟΚ δεν έχει στο
παλμαρέ του μεγάλα κατορθώματα, ένα πράγμα για το
οποίο είχαν πολλοί να πουν ήταν ότι κόντραρε στα ίσια
τον Ολυμπιακό, που λίγα χρόνια πριν είχε δημιουργήσει

παράδοση νικών τόσο εντός, όσο και εκτός Τούμπας.
Αποκορύφωμα η νίκη τον Δεκέμβριο του 2014 μέσα στο
Καραϊσκάκη, αλλά και η ισοπαλία στην Τούμπα λίγους
μήνες αργότερα  παρόλο που ο ΠΑΟΚ του Αναστασιάδη
βρισκόταν υπό αγωνιστική κατάρρευση. Στις 4 Οκτωβρί-
ου ο Ολυμπιακός, με τον Σίλβα πλέον στο τιμόνι επέστρε-
φε στην Τούμπα. Στον ΠΑΟΚ του Τούντορ, παρά τα αρχι-
κά αποτελέσματα, υπάρχει κλίμα ευφορίας μετά την ισο-
παλία με την Ντόρτμουντ στην Τούμπα, που θα μπορού-
σε να είναι και νίκη. Το κλίμα είναι φανατισμένο, αλλά
πολιτισμένο, με τους παίκτες των ερυθρολεύκων να κα-
ταθέτουν λουλούδια μπροστά στη θύρα 4 στη μνήμη των
θυμάτων των Τεμπών το 1999. Όλα καλά μέχρι που σφύ-
ριξε την έναρξη ο Θανάσης Γιάχος. Η άμυνα του «Δικεφά-
λου» πελαγοδρομεί, ο κυριολεκτικά σεληνιασμένος Φορ-
τούνης κάνει ότι θέλει από το κέντρο και μετά. Αποτέλε-
σμα; Πάσα στον Ιντέγε όταν η ασπρόμαυρη άμυνα έψα-
χνε ακόμα που θα πάει η μπάλα στο 27’ και ο Νιγηριανός
ντριμπλάρει τον πανάκριβο Ρικάρντο Κόστα πριν στείλει
την μπάλα στα δίχτυα του Όλσεν και πανηγυρίσει χαρα-
κτηριστικά σαν σκύλος που αφήνει το στίγμα του μπρο-
στά στη θύρα 4. Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε στο 36’ ο

Λούκα Μιλιβόγιεβιτς, να στείλει με κεφαλιά για δεύ-
τερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Το ματς τε-
λειώνει πριν τελειώσει το ημίχρονο, οι ελάχιστες ευκαι-
ρίες εξουδετερώνονται από έναν εκπληκτικό Ρομπέρτο.
Στο δεύτερο ημίχρονο το θέαμα φτωχό με τον Ολυμπιακό
να κατεβάζει ταχύτητα και τον ΠΑΟΚ ανήμπορο να πετύ-
χει κάτι. Λήξη αγώνα, εύκολη νίκη Ολυμπιακού και το
δύσπεπτο αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο ΠΑΟΚ δεν μπο-
ρεί με τίποτα να κοντράρει αυτόν τον Ολυμπιακό.
5/11/2015: Κράσνονταρ-ΠΑΟΚ 2-1

Όταν έγινε η κλήρωση για τους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ, θεωρήθηκε δεδομένο ότι η Ντόρτμουντ έχει στο
«τσεπάκι» την πρόκριση, με ΠΑΟΚ και Κράσνονταρ να
παλεύουν για το δεύτερο εισιτήριο, ενώ η Καμπάλα θεω-
ρήθηκε το απόλυτο αουτσάιντερ. Το 0-0 στην Τούμπα με
τους Ρώσους θεωρήθηκε ότι ήταν απλά ένα κακό παιχνί-
δι και από τις δύο ομάδες και όλοι παραδέχθηκαν ότι η
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Η Karfitsa, λίγο πριν
την έναρξη των πλέι

οφ, σκιαγραφεί τα πιο
δυνατά «χαστούκια»
που δέχθηκε ο «Δικέ-
φαλος» στη φετινή σε-
ζόν, τα οποία πολλοί
θέλουν γρήγορα να

ξεχάσουν.

Δεν μένουν παρά λίγα 24ωρα όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πατήσουν το χορτάρι της άδειας
λόγω τιμωρίας Τούμπας, προκειμένου να ξεκινήσουν τον ανηφορικό δρόμο των πλέι οφ
κόντρα στην ΑΕΚ. Και πώς θα γινόταν να μην ήταν ανηφορικός ο δρόμος φέτος, όταν η ομάδα
δέχθηκε πολλαπλά «στραπάτσα» στους φετινούς αγώνες, που έκαναν τους φίλους του «Δι-
κεφάλου» να απορούν αν πρέπει να ελπίζουν για το εάν η ομάδα μπορεί να πετύχει τη σεζόν
2015-16, το κάτι παραπάνω. 

Οι πέντε φετινές «σφαλιάρες»
που… πόνεσαν



πρόκριση θα κριθεί στη Ρωσία. Αν και ξεκίνησε καλά, ο Δικέφα-
λος άρχισε να παρουσιάζει σοβαρές αρρυθμίες, κυρίως στην άμυ-
να, λόγω και του «ροτέισον» που έκανε ο Τούντορ στην ενδεκάδα,
αν και ο αγώνας ήταν κρισιμότατος. Η μοίρα φαινόταν προδιαγε-
γραμμένη και στο 33’ ο Άρι ανοίγει το σκορ. Αν και η Ρώσοι ήταν
μπροστά με ένα μόλις γκολ, ο ΠΑΟΚ δεν αντιδρά όπως πρέπει και
επιτρέπει στην Κράσνονταρ να ψάξει το δεύτερο γκολ για να
«κλειδώσει» τη νίκη. Αυτό θα γίνει στο 67’, όταν η αποκάλυψη του
Τούντορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Χάρης Χαρίσης θα υποπέ-
σει στο μοναδικό και μοιραίο λάθος του στο παιχνίδι, να ανατρέ-
ψει εντός περιοχής τον Καλέσιν και στη συνέχεια ο Ζοαοζίνιο
εκτελώντας την εσχάτη των ποινών κάνει το 2-0. Το γκολ του Μακ
στη καθυστερήσεις δεν υπενθυμίζει παρά ότι είναι αργά για την
όποια ανατροπή. Αποτέλεσμα; Ήττα και αποκλεισμός από την Ευ-
ρώπη, αφού αποδείχθηκε περίτρανα ότι η ομάδα δεν μπορεί να
πετύχει το κάτι παραπάνω. 
14/2/2016: ΠΑΟΚ-Ηρακλής 0-1

Ημέρα το ερωτευμένων στην Τούμπα και ο «λειψός» ΠΑΟΚ
θέλει να φέρει και πάλι χαμόγελα στους φίλους του, που παρά τον
βροχερό καιρό πήγαν στο γήπεδο για το ντέρμπι της Θεσσαλονί-
κης με τον «Γηραιό». Η ανέλπιστη ισοπαλία που πήραν οι «κυανό-
λευκοι» στο Καυτανζόγλειο στο ματς του πρώτου γύρου φαίνεται
να έχουν πεισμώσει παίκτες και κόσμο, για να τιμωρήσουν την
παρέα του Απόστολου Βέλλιου. Το παιχνίδι ωστόσο τους διέψευ-
σε. Ο Νίκος Παπαδόπουλος «στήνει» ομάδα για σεμινάριο, εκμε-
ταλλευόμενος τις απουσίες των Μακ, Ροντρίγκεζ και Ζάιρο, μπλο-
κάροντας τον Μπερμπάτοφ που στάθηκε αδύνατο να κάνει το οτι-
δήποτε. Η άμυνα του «Δικεφάλου» έμπαζε και πάλι νερά, γεγονός
που επιτρέπει Βέλλιο και Λεοζίνιο να συνεργαστούν άψογα  σε μια
αντεπίθεση στο 72’, με τον Βραζιλιάνο να παίρνει την απίστευτης
ομορφιάς ασίστ του Έλληνα πρώτου σκόρερ του «Γηραιού» και να
νικά τον Βελλίδη. Η Τούμπα παγώνει, τα υβριστικά συνθήματα
για παίκτες και Τούντορ κυριαρχούν. Ήταν ένα παιχνίδι που ο
ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι μια ομάδα χωρίς ψυχή, αφού έχασε από
έναν Ηρακλή με εμφανώς χαμηλότερο οικονομικά ρόστερ, που
όμως έπαιξε ψυχωμένα και έξυπνα. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Στην περίπτωση που κάποιος
έκανε ετούτη την εποχή ένα γκά-
λοπ στον κόσμο του ΠΑΟΚ με το
ερώτημα: τι σας ενδιαφέρει περισ-
σότερο, το αποτέλεσμα των πλέι
οφ ή η επιλογή προπονητή; εκτι-
μώ ότι η δεύτερη ερώτηση θα ήταν
αυτή που θα κέρδιζε τις περισσότε-
ρες απαντήσεις. Όχι γιατί οι φίλοι
του Δικεφάλου δε νοιάζονται για
το τι θα κάνει η ομάδα τους στο μί-
νι Πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει
την Τετάρτη, αλλά έχουν μεγαλύτε-
ρη αγωνία για τον άνθρωπο που
θα αναλάβει να χτίσει μία αγωνι-
στικά αξιόπιστη και ισχυρή ομά-
δα. 

Στην διαδικασία των πλέι οφ
κατά βάθος, με κριτήριο τα όσα εί-
δαν σ’ όλη τη φετινή αγωνιστική
περίοδο, θεωρούν τον ΠΑΟΚ ως
αουτσάιντερ για τη δεύτερη θέση.
Ακόμη οι ΠΑΟΚτσήδες έχουν κου-
ραστεί να «σβήνουν» τη δίψα τους
για μεγάλες διακρίσεις, με επιτυ-
χίες πυροτεχνήματα όπως η συμ-
μετοχή στην προκριματική φάση
του Τσάμπιονς Λιγκ. Όχι δα ότι θα
τους κακόπεφτε η ομάδα να τερμά-
τιζε πρώτη στα πλέι οφ, αλλά εκεί-
νο που τους παθιάζει και το καρτε-
ρούν από την πρώτη ημέρα που
ανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης τον ΠΑ-
ΟΚ είναι η κατάκτηση του Πρωτα-
θλήματος και μία αξιοπρεπή πο-
ρεία στον «βασιλιά» των συλλογι-
κών διοργανώσεων που είναι το
Τσάμπιονς Λιγκ. Όσο ο ΠΑΟΚ δεν
θα βαδίζει σ’ αυτή τη ρότα τόσο θα
μεγαλώνει η πίκρα και ο θυμός
των φίλων του Δικεφάλου.Άρα το
ζητούμενο για τον Ιβάν Σαββίδη
είναι με ποιο τρόπο θα καταφέρει
να δημιουργήσει μία ομάδα ισχυ-
ρή αγωνιστικά, πού θα παίζει ελ-
κυστικό ποδόσφαιρο και θα μα-
γνητίζει τον κόσμο. Οι περισσότε-
ροι πιστεύουν ότι εάν ο ιδιοκτήτης
του ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα
χαρτί στο οποίο θα έχει γράψει με
μεγάλα γράμματα όλα τα λάθη που
έκανε τα τέσσερα χρόνια που διοι-
κεί τον Δικέφαλο, ώστε να τα απο-
φύγει φέτος, θα έχει κάνει έναν με-
γάλο βήμα προόδου. Κυρίως όμως
θα πρέπει να επιλέξει τον «καπετά-
νιο» που θα αναλάβει την πλοήγη-
ση του καραβιού, δίνοντας του
όμως εξουσίες. Γιατί διαφορετικά
ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να ζήσει ακό-
μη μία ίδια χρονιά.  

του Βασίλη
Μάστορα

Να μάθει ο Ιβάν
από τα λάθη του
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6/3/2016: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ 2-1
Η ομάδα δείχνει να έχει ανακάμψει μετά το

«έμφραγμα» της Τούμπας από τον Ηρακλή,
παίρνοντας μια παλικαρίσια ισοπαλία από τον
Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ νικά σχετικά
εύκολα στην Τούμπα τον κακό του δαίμονα,
τον Αστέρα Τρίπολης. Το απόγευμα στην Κο-
μοτηνή απέναντι στον «μισοϋποβιβασμένο»
Πανθρακικό για την 25η αγωνιστική δεν φαν-
τάζει φόβητρο. Κάτι που φαίνεται να αποδει-
κνύεται αρχικά, με τον Χατζηϊσαΐα να πετυχαί-
νει το πρώτο του γκολ με την ασπρόμαυρη φα-
νέλα νωρίς και όλα δείχνουν ότι ο Τούντορ θα
έπαιρνε το «διπλό» με σβηστές τις μηχανές. Το
ημίχρονο κλείνει με έναν μικρό εκνευρισμό
που ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε το δεύτερο γκολ παρά
την υπεροχή του, ώστε να «κλειδώσει» νωρίς
το ματς. Στο δεύτερο ο Πανθρακικός αιφνιδιά-
ζει στο 50’ με τον Ίγκορ και ισοφαρίζει. Με τον
Αθανασιάδη να έχει δοκάρι στο 67’, πολλοί
πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ θα ξυπνήσει και θα πά-
ρει τελικά μια δύσκολη νίκη. Κι όμως αυτός
που χαμογέλασε ήταν ο Πανθρακικός, στο 88’
όταν ήταν πολύ αργά για τον ΠΑΟΚ να αντι-
δράσει. ο Παπαγεωργίου βρίσκεται απέναντι
από τον Βελλίδη και κάνει το 2-1 πανηγυρί-
ζοντας έξαλλα αν και γνώρισε όπως και οι
συμπαίκτες του ότι κατά 99% είχαν χάσει το
τρένο της παραμονής. Η συγκεκριμένη ήττα
και οι δηλώσεις που έκανα ο Τούντορ ρίχνον-
τας τις ευθύνες για την εικόνα του ΠΑΟΚ  σε
όλους πλήν του ιδίου, κοστίζουν την απόλυση
του με συνοπτικές διαδικασίες, από μια διοί-
κηση που τον στήριζε σθεναρά παρά τις απο-
καρδιωτικές εμφανίσεις. 

3/4/2016: Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 3-1
Μένουν τρεις στροφές για τη λήξη του

πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με
αποκλεισμό από την Ευρώπη, αφού τα κακά
αποτελέσματα συν την αφαίρεση βαθμών λό-
γω της τιμωρίας για το επεισοδιακό παιχνίδι
Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, τα έχουν αφήσει
όλα στον αέρα. ΠΑΟΚ και Πανιώνιος είναι μα-
ζί στη βαθμολογία και η νίκη για όποιον την
έπαιρνε στη Νέα Σμύρνη θα έδινε ξεκάθαρο
αβαντάζ. Ο Ίβιτς έδειχνε να έχει φέρει την ηρε-
μία στην ομάδα και μετά από δύο επιτακτικές
νίκες με Παναιτωλικό εκτός και Καλλονή εν-
τός έδρας φαινόταν έτοιμος για μια μικρή
υπέρβαση απέναντι σε μια ιδιαίτερα φορμαρι-
σμένη ομάδα όπως ο Πανιώνιος και μάλιστα
στην έδρα του. Η παρέα του σούπερ Τάσου
Μπακασέτα , αριστοτεχνικά στημένη από τον
Μαρίνο Ουζουνίδη σφίγγει τον κλοιό και
ανοίγει το σκορ. Ο Ίβιτς δείχνει να λειτουργεί
ψύχραιμα, αλλάζει τη διάταξη στο ημίχρονο
και ισοφαρίζει στο 53’ με τον Τζιόλη, ενώ πιέ-
ζει και για δεύτερο γκολ. Όμως ο Μπακασέτας
καταφέρνει να σκοράρει το γκολ (ίσως) της μέ-
χρι τώρα καριέρας του, ενώ ο Ανσαριφάντ εκ-
μεταλλεύεται την σμπαραλιασμένη άμυνα και
κυρίως ψυχολογία των παικτών ΠΑΟΚ και στο
82’ παραβιάζει και αυτός την εστία του Βελλί-
δη. Ένας Πανιώνιος χωρίς άδεια, με Έλληνες
μόνο στην αρχική του ενδεκάδα και έναν ξένο
που μπήκε αλλαγή κατάφερε να σκορπίσει
τους πανάκριβους παίκτες του «Δικεφάλου». Η
είσοδος στα πλέι οφ εξασφαλίστηκε εν τέλει
για τον ΠΑΟΚ αλλά το ερωτηματικό παρέμει-
νε: πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ να
υπερκεράσει μετά τα εμπόδια των ΠΑΟ και
ΑΕΚ που έχουν βαθμολογικό αβαντάζ και αυτό
του Πανιωνίου με τον οποίο ισοβαθμεί; Η
απάντηση σε λίγες ημέρες…
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