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«Δεν θα... μαντρώσω κανέναν
Όποιος διαφωνεί παραιτείται»

Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μ. Μπόλαρης στην Karfitsa

«Η χώρα μετά από εξαετή πορεία στην έρημο των
πολιτικών ύφεσης είναι σε θέση να βγει από την κρίση»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης σε αποκλει-
στική συνέντευξη του στην Κarfitsa απαντά στους... δελ-
φίνους της παράταξης του, ύστερα από την... υπονόμευση
- όπως λέει - σε βάρος του μέσα στην «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Ακόμη,  μιλάει για το δάνειο που ζητάει και πως θα απο-
πληρωθεί, για το τι χρήματα έχει το ταμείο, καθώς και για
τα όσα... δεν πέτυχε μέχρι σήμερα.  Σελ. 12 - 13 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

σελ. 16-17

ΝΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Από 4.500 ευρώ το
μήνα ενοίκιο σε νέα γραφεία με... 1.000!

Ποιοι είναι και τι κάνουν οι
ΣΥΡΙΖΑιοι Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑRFITSA: Οι φόροι... «βουλιάζουν»
τα σκάφη στα λιμανάκια της Β. Ελλάδος

Θα μείνουμε ΚΑΙ
χωρίς γιατρούς!
Η Δημοκρατία του... Καζακστάν με 
επιστολή στον ΙΣΘ τους ζητάει όσο-όσο 



Με ιδιαίτερα κομψό αλλά και συνάμα σαφή τρό-
πο, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας, καθιστά σαφές πως το κλείσιμο της
πρώτης αξιολόγησης αποτελεί μία θετική εξέλιξη,
όχι όμως και πανάκεια. Γι’ αυτό και κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου από την υπέρμετρη φορολόγηση
που αποφασίστηκε στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου,
καθώς επαγγελματίες και μισθωτοί –η ραχοκοκαλιά
της οικονομίας δηλαδή– βλέπουν το εισόδημά τους

να μειώνεται περισσότερο, ενώ το πλαίσιο που διαμορφώνεται κάθε άλλο παρά
ευνοϊκό είναι για επενδύσεις. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα λέει ο άνθρωπος που
από την προηγούμενη θέση του, ως υπουργός Οικονομικών, κατάφερε να μετα-
στρέψει την ύφεση σε ανάπτυξη και το πρωτογενές έλλειμμα σε πλεόνασμα, δί-
νει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην έκθεση αυτή.

Ο διοικητής της ΤτΕ, ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα προς όλες τις εμ-
πλεκόμενες πλευρές –κυβέρνηση και δανειστές– πως η έξοδος της χώρας
από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης είναι εφικτή, προϋποθέτει όμως τη χα-
λάρωση της λιτότητας. Γι’ αυτό και πολύ εύστοχα ζητά από τους πολιτι-
κούς ιθύνοντες να μην επαναπαύονται στις ασαφείς δηλώσεις των «θε-
σμών» για ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Την ίδια ώρα και γνωρίζοντας τις εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής οικονο-
μίας, ζητά αλλαγή του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου, ώστε να διευ-
κολυνθεί η επιστροφή στην ανάπτυξη: «Ο τελικός στόχος για το πρωτογενές
πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, από 3,5% του ΑΕΠ, μπορεί να μειωθεί σε
2% του ΑΕΠ μετά το 2018, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επιστροφή της
ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμους και σχετικά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης», τονίζει ο κ. Στουρνάρας και, ταυτόχρονα, λέει αυτό που θέλουν να
ακούσουν οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο: ότι μία τέτοια κίνηση θα βοηθήσει στο
να διατηρηθεί το χρέος σε βιώσιμα επίπεδα, χωρίς ονομαστικό «κούρεμα» των
ομολόγων και χωρίς επιβάρυνση των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Φροντίζει, δε, να δείξει τον «οδικό χάρτη» για το πώς μπορεί να γίνει
αυτό. «Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για
άμεσες ενέργειες ελάφρυνσης του χρέους», τονίζεται στην έκθεση και
εξηγεί πως «τα επιτόκια παγκοσμίως βρίσκονται σε ιστορικώς χαμηλά
επίπεδα και η καμπύλη τους έχει σχετικά περιορισμένη κλίση, πράγμα
που σημαίνει ότι, με το ίδιο κόστος, η τυχόν ελάφρυνση του χρέους θα
μπορούσε να είναι επωφελέστερη για την Ελλάδα αν γίνει σήμερα παρά
έπειτα από μερικά χρόνια, όταν τα επιτόκια παγκοσμίως ενδεχομένως
θα είναι υψηλότερα». Και επειδή το ζητούμενο για να έρθει η ανάπτυξη
είναι οι επενδύσεις, σημειώνει πολύ εύστοχα πως «η ελάφρυνση του
χρέους, εάν εφαρμοστεί τώρα, θα συμβάλει στη βελτίωση της εμπιστοσύ-
νης των διεθνών επενδυτών προς τη χώρα, με αποτέλεσμα μείωση των
ασφαλίστρων κινδύνου, μείωση του κόστους χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων και ενίσχυση των επενδύσεων και των προοπτικών ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας». 

Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση του διοικητή της ΤτΕ μπορεί να αποτε-
λέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του οικονομικού επιτελείου. Αρ-
κεί, φυσικά, να σταματήσουν τα... πειράματα και να υπάρξει μία πιο ορ-
θολογική προσέγγιση. Ποια είναι αυτή; Υλοποίηση των μεταρρυθμίσε-
ων, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας, αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, με παράλληλη περι-
κοπή των μη παραγωγικών δαπανών του Δημοσίου.

www.karfitsa.gr

2

Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440

Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονί́κηpress@karfitsa.gr
Karfitsa

Ο διοικητής της ΤτΕ έδειξε
τον δρόμο της ανάπτυξης 

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

Η νίκη που πέτυχαν δεν είναι η επικράτηση τους στις εκλογές, αλλά ότι
άλλαξαν και εφαρμόζουν αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άλλοι. Οι
«άλλοι» τώρα που βλέπουν να εφαρμόζονται αυτά που ήθελαν ή έπρεπε να
εφαρμόσουν, τους αποκαλούν ψεύτες προκαλώντας έτσι την συσπείρωση
τους η οποία εμφανίζεται με επιχειρήματα τύπου «εμείς δώσαμε, δίνουμε
σκληρή μάχη». Φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτό που συνηθίζουν οι
του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ενώ υπογράφουν ιδιωτικοποιήσεις και «αξιοποί-
ηση» δημόσιας περιουσίας, να μην κάνουν πως κλαίνε κι από πάνω. Θα
επρόκειτο για την τέλεια κυβέρνηση!

Οι «άλλοι» μπερδεύτηκαν. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζουν άψογα την πο-
λιτική που θα ήθελε να εφαρμόσει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και αντί να τα βά-
ζουν με τους εαυτούς τους που όταν ήταν κυβέρνηση ήταν άτολμοι, υπολό-
γιζαν το πολιτικό κόστος και είχαν βουλευτές που μόλις άκουγαν για μνη-
μόνια πηδούσαν από τα παράθυρα, περιορίζονται στο να τους αποκαλούν
ψεύτες. Επίσης κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ΜΜΕ, ηλεκτρονικό ή έντυπο
(με ελάχιστες εξαιρέσεις) που να μην τους «βαράει», κυρίως  αναπαράγον-
τας όλες τις ανακολουθίες τους και τα ψέματα τους. Μάλιστα αυτά είναι τό-
σο μεγάλα που ακόμα και εγώ πολλές φορές δεν μπορώ να αντισταθώ
στον πειρασμό να μην αναφερθώ σε αυτά. Τα περισσότερα ΜΜΕ ή και
εμείς οι απλοί πολίτες, δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να τους ρίξουμε
ή γιατί θέλουμε μόνο να τους ρίξουμε. Το κάνουμε γιατί μας τρελαίνει το
τόσο ψέμα και μας τρελαίνει ακόμα πιο πολύ το γεγονός ότι παρά τα ψέμα-
τα έχουν κοινό που τους δίνει δίκιο για ότι έχουν κάνει. Και αυτό νομίζω
είναι το πιο θλιβερό.

Η πραγματικότητα αυτή αποτυπώνεται σε πρόσφατη δημοσκόπηση που
ενώ δίνει χειροπιαστή διαφορά υπέρ της ΝΔ (7,5% προβάδισμα) , τα πο-
σοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ υψηλά και αν σε αυτά προσθέσεις και τα πο-
σοστά των ΑΝΕΛ και κάνεις και τις αναγωγές και τις προβολές που κάνου-
με εμείς οι δημοσκόποι, τότε οι ΣΙΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί είναι πάνω από 25%,
πάνω δηλαδή από το ¼ του εκλογικού σώματος. Με ένα τόσο συμπαγές
ποσοστό, με μια κατακερματισμένη αλλά και πάνω απ όλα μπερδεμένη αν-
τιπολίτευση, με υψηλά ποσοστά αδιευκρίνιστης ψήφου και με έναν λαό
που δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, το ψέμα από την
αλήθεια, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το χειροπιαστό προβάδισμα των
μετρήσεων θα είναι τόσο σίγουρο σε πραγματικές εκλογικές συνθήκες.

Κι όμως 1 στους 4 στηρίζει
τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης, 

Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Δ. Βασιλειάδης, Μ. Λαμτζίδης, Μ. Τοπαρλάκη, 

Σ. Φάμελλος, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

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



#ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3

της Έλενας Καραβασίλη  

«Το Καζακστάν είναι μία πολύ φιλόδο-
ξη χώρα. Έχει μεταφέρει την πρωτεύουσα
του από το Αλμάτι στην Αστάνα, που είναι
μία πόλη που κατασκευάστηκε την τελευ-
ταία δεκαετία… εκ του μηδενός. Το νοσο-
κομείο που ζητούνε να επανδρώσουν με
Έλληνες γιατρούς, είναι πάρα πολύ σύγ-
χρονο και ο λόγος για τον οποίο αναζη-
τούν Έλληνες είναι διότι ανήκουν στα
πρώτα επτά κράτη με τους ποιοτικότερους
γιατρούς ανά τον κόσμο, σύμφωνα με επί-
σημες έρευνες», λέει στην Karfitsa ο πρό-
εδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
dr. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Όπως εξηγεί, ο
λόγος για τον οποίο απευθύνονται στη Θεσσα-
λονίκη, είναι ότι γνωρίζουν πως υπάρχουν
πολύ υψηλού επιπέδου υποδομές στον ιδιωτι-
κό τομέα και η ποιότητα της δουλειάς είναι ιδι-
αίτερα υψηλή. 

Έφυγαν 3.000 και ακολουθούν κι άλλοι…

«Πάρα πολλοί γιατροί μετακινούνται
πλέον για εργασία στο εξωτερικό. Κυρίως
οι νέοι, αλλά είναι αρκετοί και οι γιατροί
μεγάλης ηλικίας που αποφασίζουν να φύ-
γουν από την Ελλάδα», σημειώνει ο κ. Εξα-
δάκτυλος. Εξηγεί πως αυτή η κινητικότητα πα-
ρατηρείται σε όλες τις ειδικότητες και ο λόγος

είναι οι χαμηλοί μισθοί. «Αυτή τη στιγμή το
1/3 των γιατρών που βρίσκονται στη χώ-
ρα, σκέφτονται να αναζητήσουν εργασία
σε κάποια άλλη χώρα. Από το 2012 μέχρι
σήμερα, από όλη την Ελλάδα, έχουν φύγει
συνολικά 17.000 γιατροί, ενώ συγκεκρι-
μένα από τη Θεσσαλονίκη, έχουν αποχω-
ρήσει περίπου 3.500 γιατροί. Βάση της
έρευνας που έχουμε κάνει, το 30% όσων
έχουν παραμείνει στη χώρα, σκέφτονται
να φύγουν», επισημαίνει ο κ. Εξαδάκτυλος.
Και αναλύει: «με τις νέες ασφαλιστικές και
φορολογικές ρυθμίσεις, ο αριθμός αυτός
ολοένα και θα αυξάνεται. Η δυσαρέσκεια
των γιατρών συνεχώς επιδεινώνεται.
Δουλεύουν με ένα τρομακτικά γραφει-
οκρατικό σύστημα, ο ΕΟΠΥΥ είναι δια-
χρονικά αναξιόπιστος αφού δεν έχει πλη-
ρώσει ποτέ κανέναν στην ώρα του και χω-
ρίς να έχει προηγηθεί διαμαρτυρία! Οι τι-
μές των αποζημιώσεων είναι προ του
1991και μάλιστα όταν δε βγαίνει ο λογα-
ριασμός… επιβάλλει αναγκαστικές εκ-
πτώσεις, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να
εργάζονται χωρίς να γνωρίζουν τελικά τι
θα πληρωθούν», υπογραμμίζει ο κ. Εξαδά-
κτυλος. Ο ίδιος αναφέρει πως κάθε φορά που
κάποιος δημόσιος φορέας αντιμετωπίζει κά-
ποια δυσκολία, ρίχνει το βάρος στη συμπερι-

φορά των γιατρών. «Όταν λοιπόν οι γιατροί
δεν αμείβονται καλά, δε τυγχάνουν καλής
συμπεριφοράς από την πολιτεία και έχουν
να αντιμετωπίσουν μία λαίλαπα εισφο-
ρών και φόρων, είναι λογικό να προσπα-
θήσουν να βρουν μία διέξοδο, όταν μάλι-
στα ανήκουν στους επτά καλύτερους στον
κόσμο».   

Τους καλύτερους γιατρούς της Θεσσαλονίκης αναζητεί η Πρεσβεία της Δη-
μοκρατίας του Καζακστάν, με πρόσκληση που απεύθυνε προς τον Ιατρικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Νευρολόγοι, αναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι,
καρδιοχειρουργοί, ενδοκρινολόγοι, νευροχειρούργοι, είναι μερικές από τις
ειδικότητες γιατρών που καλούνται να επανδρώσουν μία νέα, υψηλού επι-
πέδου και πολλά υποσχόμενη κλινική, μέσα στην πρωτεύουσα του Καζακ-
στάν, στην Αστάνα.

Q

«Από τη
Θεσσαλο-

νίκη, έχουν
μεταναστεύ-

σει πάνω
από 3.500
γιατροί και

το 1/3 όσων
έχουν μεί-
νει… σκέ-
φτονται να
φύγουν κι

αυτοί»

}

}
Χωρίς αναλώσιμα  και… διάγνωση! 

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος
του ΙΣΘ, Δημήτρης Τσάμης σημειώνει πως
«το ενδιαφέρον όσον αφορά στην πρό-
σκληση ελλήνων γιατρών στο Καζακαστάν
είναι ότι, χώρες για τις οποίες εδώ στην Ελ-
λάδα υπάρχει μία εντύπωση ότι είναι…
υποανάπτυκτες, κάνουν οργανωμένες προ-
σπάθειες ανάπτυξης των υπηρεσιών υγεί-
ας, την ίδια ώρα που οι δικές μας υπηρεσίες
υγείας ολοένα και χειροτερεύουν. Στην
προσπάθεια τους να βελτιωθούν λοιπόν
αυτές οι χώρες, ζητούν να πάρουν από εδώ
έμπειρους γιατρούς την ίδια ώρα που εμείς
τους χάνουμε!» λέει. Και συνεχίζει: «ως ένα
βαθμό ο αριθμός των γιατρών πλεόναζε
στη χώρα μας, οι οποίοι στη συνέχεια
πήγαν να εργαστούν σε ευρωπαϊκές,
αραβικές, σκανδιναβικές και βορειοα-
μερικανικές χώρες. Όμως, αν συνεχι-
στεί αυτή η κατάσταση, τα επόμενα
χρόνια θα φτάσουμε στο σημείο έλλει-
ψης γιατρών. Διανύουμε μία περίοδο
που το σύστημα υγείας απαξιώνεται σε
επίπεδο εξοπλισμού και αποδυναμώ-
νεται σε επίπεδο στελεχών», καταλήγει ο
πρ. πρόεδρος του ΙΣΘ Δ. Τσάμης

Θα μείνουμε ΚΑΙ χωρίς… γιατρούς!
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Του Βαγγέλη Στολάκη 

Άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι
είναι παλιοί Κνίτες  και ορισμένοι δηλώνουν…
ΣΥΡΙΖΑίοι από την εποχή που το κόμμα δεν εί-
χε κατορθώσει να μπει στη Βουλή. Πανεπιστη-
μιακοί, δάσκαλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και
δημοσιογράφοι.  Ποιοι είναι οι οκτώ εκλεγμέ-
νοι βουλευτές της Κουμουνδούρου σε Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης, ποια είναι η ιστορία τους και τι
θέλουν να… κρύψουν από το εκλογικό σώμα; 
Νίκος Παρασκευόπουλος

Πρώτος στην
τάξη βουλευτής της
Α’ Θεσσαλονίκης
είναι ο σημερινός
υπουργός Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Ο
Νίκος Παρασκευό-
πουλος είναι το
νούμερο… ένα για
δυο λόγους. Και
γιατί από τους Θεσ-

σαλονικείς κυβερνητικούς είναι εκείνος που
κατέχει τον τίτλο του υπουργού (δεύτερος είναι
ο Μάρκος Μπόλαρης που είναι αναπληρωτής
υπουργός) και επειδή ο κ. Παρασκευόπουλος
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 με απόφα-
ση του ιδίου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα, τοποθετήθηκε πρώτος στη λίστα του ΣΥΡΙ-

ΖΑ στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πολλοί
κομματικοί ισχυρίζονται πως ήταν ένας τρόπος
για να ευχαριστήσει ο Αλέξης Τσίπρας τον Κα-
θηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής
του ΑΠΘ που από την πρώτη ημέρα ανάληψης
της εξουσίας τον Γενάρη του 2015 βρισκόταν
συνεχώς στο πλευρό του. Η τοποθέτηση βέβαια
του Παρασκευόπουλου στην πρώτη θέση του
ψηφοδελτίου του Σεπτεμβρίου 2015 κάθε άλλο
παρά ευχάριστη ήταν στους άλλους βουλευτές
του κόμματος και ειδικότερα στον Γιάννη Αμα-
νατίδη ο οποίος στις εκλογές του Ιανουαρίου
έδωσε την μάχη του σταυρού και ήρθε πρώτος
στις προτιμήσεις των συμπολιτών του. Ο κ. Πα-
ρασκευόπουλος γνωστός για τις… προχωρημέ-
νες απόψεις του στον τρόπο απονομής της Δι-
καιοσύνης γεννήθηκε το 1949. Είναι έγγαμος
με την συνταγματολόγο Ιφιγένεια Καμτσίδου
και γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά. Εί-
ναι ένας άνθρωπος με αναγνωρισμένο πανεπι-
στημιακό κύρος. Στο παρελθόν υπηρέτησε το
ΑΠΘ από διάφορες θέσεις, όπως είναι αυτή του
Προέδρου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, του
Κοσμήτορα, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος
του ΚΕΘΕΑ. Υπήρξε σύμβουλος του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης την περίοδο 1993-1995 και
Επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων του
Α.Π.Θ. για την επανένταξη αποφυλακισμένων.
Είναι δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης από το 1973 και από το 2009
επίτιμο μέλος του. 

Γιάννης Αμανατίδης
Γνωστός Θεσ-

σαλονικιός ΣΥΡΙ-
ΖΑίος είναι και ο
Γιάννης Αμανατί-
δης. Γεννημένος
στο Κιλκίς, μεγά-
λωσε στις Σέρρες
αλλά από νεαρή
ηλικία ζει και εργά-
ζεται ως εκπαιδευ-
τικός στην Καλαμα-
ριά Θεσσαλονίκης.
Προερχόμενος από

μια οικογένεια δασκάλων δεν θα μπορούσε και
ο σημερινός υφυπουργός Εξωτερικών να μην
επιλέξει τον δρόμο και τον χώρο της εκπαίδευ-
σης. Για πολλούς ο κ. Αμανατίδης είναι ο άν-
θρωπος που πήγε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη
Τσίπρα στην Εκκλησία. Για την εργατικότητα
και την μεθοδικότητά του επαινέθηκε από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος στον δεύτερο
ανασχηματισμό της «πρώτης φοράς Αριστερά»
του ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού
Εσωτερικών με αντικείμενο τους Έλληνες της
Ομογένειας και την Θρησκευτική Διπλωματία.
Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τον Μάιο
του 2012. Επανεκλέχτηκε τον Ιούνιο της ίδιας
χρονιάς και ήρθε πρώτος βουλευτής σε σταυ-
ρούς τον Ιανουάριο του 2015. Οργανωμένος
Κνίτης μέχρι το 1983, οπότε αποχώρησε από το

Οι ΣΥΡΙΖΑίοι της Θεσσαλονίκης 

Q

Πρώην δημο-
σιογράφοι,
δάσκαλοι,
καθηγητές
πανεπιστη-

μίου, δικηγό-
ροι και

ελεύθεροι
επαγγελμα-

τίες 
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ΚΚΕ για να ανοίξει την πόρτα του ενιαίου ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΜΟΥ το 1990. Στις περιφερειακές εκλογές του 2010
διεκδίκησε την ψήφο των συμπολιτών του με το ψηφο-
δέλτιο του Στρατή Πλωμαρίτη (πρώην προέδρου της
ΕΝΙΘ και σημερινού διορισμένου Περιφερειακού Διευ-
θυντή Υγείας), χωρίς να καταφέρει όμως να εκλεγεί.
Πολλοί θεωρούν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει στην
εξουσία και έρθει πρώτος στις επόμενες εθνικές εκλογές
ο Γιάννης Αμανατίδης θα προταθεί για τη θέση του Προ-
έδρου της Βουλής. 
Τάσος Κουράκης

Ο Τάσος Κουράκης είναι
ο… ποιητής της Κουμουν-
δούρου. Οι έξι ποιητικές του
συλλογές μάλιστα, έγιναν
γνωστές στο ευρύ κοινό όταν
έγινε και ο ίδιος γνωστός με
την πρότασή του για «φόρο
των Χριστιανών» ο οποίος
θα εξασφαλίζει την μισθοδο-
σία των κληρικών. Η πρότα-
ση αυτή κατατέθηκε από τον
κ. Κουράκη σε εκπαιδευτικό
συνέδριο του ΑΠΘ, προκα-

λώντας τότε θύελλα αντιδράσεων ακόμα και εντός ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Σχολίαζαν τότε τα κομματικά στελέχη της Θεσσαλονί-
κης ότι «δεν μπορεί ο κ. Κουράκης να κλείνει την πόρτα
σε ένα εκλογικό σώμα που πιστεύει, την ώρα που αυτούς
τους ψηφοφόρους τους χρειαζόμαστε για να γίνουμε κυ-
βέρνηση».  Ο Τάσος Κουράκης είναι ο πιο παλιός βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εκλέχτηκε για
πρώτη φορά το 2007 και από τότε επανεκλέγεται σε κάθε
εκλογική διαδικασία. Έχει διατελέσει αναπληρωτής
υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Βρέθηκε στον υπουργικό θώκο από τον Ιανουάριο του
20015 μέχρι και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, όταν εξε-
λέγη Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, αξίωμα που κατέχει
μέχρι σήμερα. Τον Ιούνιο του 2010 εκλέχτηκε Ζ΄ Αντι-
πρόεδρος της Βουλής. Γεννήθηκε το 1948, είναι παντρε-
μένος και έχει τρία παιδιά. Πριν την είσοδό του στη Βου-
λή ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
του Α.Π.Θ. στο εργαστήριο Γενετικής. Ο κ. Κουράκης έχει
την ειδικότητα του παιδιάτρου και στο παρελθόν ασχολή-
θηκε με τη διδασκαλία και την έρευνα. Κατά καιρούς δέ-
χτηκε επικρίσεις ακόμα και από «συντρόφους» του για το
γεγονός ότι το σπίτι του βρίσκεται στους Ελαιώνες Πανο-
ράματος στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο σπίτι του
Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Κουράκης στο παρελθόν πα-
ραλίγο να βρεθεί στην ηγεσία του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ,
αφού είχε προταθεί για την θέση αυτή λίγο πριν αναλάβει
τα ηνία του κόμματος ο Αλέκος Αλαβάνος. Ο κ. Κουράκης
ασχολείται με τα κοινά από το 2006. Είναι επίσης ξάδελ-
φος με τον δημοτικό σύμβουλο, Ανδρέα Κουράκη, ο
οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε από τα
ιδρυτικά μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς του Φώτη
Κουβέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των δυο
ανδρών ακόμα και σήμερα παραμένουν ψυχρές.
Μάρκος Μπόλαρης

Ο Μάρκος Μπόλαρης εί-
ναι το πρόσωπο στο οποίο
αποτυπώνεται η… διεύρυν-
ση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέ-
ξη Τσίπρα στον Κεντρώο
χώρο. Ο σημερινός αναπλη-
ρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
άθελά του είχε προκαλέσει
θύελλα αντιδράσεων στον
τοπικό ΣΥΡΙΖΑ όταν παρα-
μονές των εκλογών του Σε-

πτεμβρίου 2015 τοποθετήθηκε από τον ίδιο τον Αλέξη
Τσίπρα στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης και μάλι-
στα σε θέση εκλόγιμη. Το «φλερτ» του προερχόμενου από
το ΠΑΣΟΚ Μάρκου Μπόλαρη με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την
ημέρα κατέληξε σε… γάμο και έβαλε τέλος στις φήμες που
τον ήθελαν να αξιοποιείται από την πρώτη κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη θέση του πολιτικού διοικητή του Αγί-
ου Όρους. Από τους βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης ο Μάρ-
κος Μπόλαρης διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία τόσο
στα έδρανα της Βουλής όσο και σε υπουργικούς θώκους.
Εκλέγεται βουλευτής Σερρών από το 2004 (με εξαίρεση
τις εκλογές Ιανουαρίου 2015) και έχει διατελέσει Υφυ-
πουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
στην πρώτη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ-
μοδιότητες την Κοινωνική Πρόνοια και την Ψυχική
Υγεία στην συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ. Τον
Οκτώβριο του 2012 διαγράφηκε από την κοινοβουλευτι-
κή ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Την περίοδο 2013- 2014 ήταν
μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων
Δημοκρατικών Βουλευτών. Είναι γεννημένος το 1958
και βρίσκεται με τα δυο πόδια σε… τρεις πόλεις, αφού η
οικογένειά του μένει στις Σέρρες, ο ίδιος είναι βουλευτής
Θεσσαλονίκης και το υπουργείο του είναι στην Αθήνα. Ο
κ. Μπόλαρης είναι δικηγόρος έχει έξι παιδιά, τέσσερις
κόρες και δυο αγόρια. Εκτός των άλλων είναι και επικε-
φαλής της παράταξης «Συμμετέχω» στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης

Ο Τριαντάφυλλος Μητα-
φίδης είναι γέννημα θρέμμα
Θεσσαλονικιός. Γεννήθηκε
το 1947 στην Άνω Τούμπα
και είναι δάσκαλος. Στο πα-
ρελθόν ασχολήθηκε ενεργά
με τον συνδικαλισμό. Εργά-
στηκε στην Ιδιωτική και στη
Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση από όπου συντα-
ξιοδοτήθηκε το 2010. Πριν
εκλεγεί βουλευτής στις εκλο-
γές του Ιανουαρίου 2015 ο κ.

Μηταφίδης, ρίχτηκε στη μάχη του σταυρού κι άλλες φο-
ρές. Υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονί-
κης το 2004 και το 2007 και υποψήφιος δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης το 2010 και το 2014. Για τη συμμετοχή του
στις αντιδικτατορικές οργανώσεις «ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ –
ΛΑΪΚΗ ΠΑΛΗ» συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 1969,
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και αποβλήθηκε από
το πανεπιστήμιο. Αποφυλακίστηκε με την αμνηστία τον
Αύγουστο του 1973.
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Ο Αλέξανδρος Τριαντα-
φυλλίδης είναι επίσης βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης.
Γεννημένος το 1965 είναι
έγγαμος με μια κόρη. Είναι
δημοσιογράφος και φιλόλο-
γος. Έχει εργαστεί σε ιδιωτι-
κά και δημόσια Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης αλλά και
στο γραφείο τύπου της Νο-
μαρχίας Θεσσαλονίκης. Από
τα 21 του και για δώδεκα

χρόνια υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως δημοτι-
κός σύμβουλος Γιαννιτσών, ενώ το 1994 και το 1998
έθεσε υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου Γιαννι-
τσών. Μετά τον ανασχηματισμό του Ιουλίου 2015 και για
λίγους μήνες διετέλεσε χρέη κοινοβουλευτικού εκπρο-
σώπου του ΣΥΡΙΖΑ. 
Σωκράτης Φάμελλος

Στη Β’ Θεσσαλονίκης ο…
ΣΥΡΙΖΑίος που ξέρουν όλοι
είναι ο Σωκράτης Φάμελλος.
Ο βουλευτής της δεύτερης
περιφέρειας του νομού από
τον Σεπτέμβριο 2015 βρί-
σκεται στη θέση του κοινο-
βουλευτικού εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ ενώ το όνομά
του ακούγεται για θέση
υπουργού στον επόμενο

ανασχηματισμό. Γεννημένος το 1966 ο κ. Φάμελλος, εί-
ναι χημικός μηχανικός στο επάγγελμα, έγγαμος και πατέ-
ρας ενός 14χρονου αγοριού. Ασχολείται με τα κοινά από
νεαρή ηλικία. Από το 2006 βρίσκεται στα έδρανα του δη-
μοτικού συμβουλίου Θέρμης. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος,
Πρόεδρος Επιτροπής Διαβούλευσης, Πρόεδρος Δημοτι-
κής Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλη-
τισμού Θέρμης και μέλος ΔΣ και ΕΕ του Φορέα Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Στις
δημοτικές εκλογές του 2015 διεκδίκησε τον δημαρχιακό
θώκο Θέρμης απέναντι στον μέχρι τότε «δήμαρχό του». Ο
κ. Φάμελλος υπήρξε επίσης μέλος του SOSTE ΤΟ ΝΕΡΟ,
του Συλλόγου Φίλων και Αλληλέγγυων της Ελεύθερης
Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3, του Κοινωνικού Ιατρείου
Αλληλεγγύης Θέρμης και της Διαδημοτικής Επιτροπής
για τη Χωματερή των Ταγαράδων. Είναι προσωπικός φί-
λος του σημερινού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και
βρίσκεται στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ από την περίοδο της διά-
σπασης του κόμματος. 
Δημήτρης Μάρδας

Ο Δημήτρης Μάρδας εί-
ναι επίσης ένα από τα πρό-
σωπα που εντάχθηκαν στο
ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της δι-
εύρυνσης του κόμματος.
Στην Κυριακή των εκλογών
του Ιανουαρίου περπατούσε
στον πεζόδρομο της Ικτίνου
χωρίς ο ίδιος να ξέρει πως
λίγες ώρες αργότερα θα τον
καλούσε ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός και θα του ζητούσε

να συμμετέχει στην κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αρι-
στερά. Προερχόμενος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ από το
οποίο αποχώρησε, έκανε ένα πέρασμα από το «Ποτάμι»
του Σταύρου Θεοδωράκη για να καταλήξει στην Κου-
μουνδούρου. Τον Ιανουάριο 2015 τοποθετήθηκε στη θέ-
ση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, στο πλευρό
του Γιάνη Βαρουφάκη με τον οποίο διατηρούσε μέχρι
πρόσφατα φιλικές σχέσεις. Στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα
στην δύσκολη διαπραγμάτευση που ακολούθησε του δη-
μοψηφίσματος το καλοκαίρι 2015 και ο πρωθυπουργός
του το ανταπέδωσε τοποθετώντας τον δεύτερο στην εκλο-
γική λίστα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές Σεπτεμβρίου 2015
και στη συνέχεια στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών.
Τεχνοκράτης, πολυπράγμων, καλός γνώστης της οικονο-
μικής επιστήμης, φιλικός, με ενδιαφέρον για ενασχόλη-
ση με τα κοινά, συνεργάσιμος με δημοσιογράφους και
ΜΜΕ. Γεννημένος ανήμερα της εθνικής επετείου της
25ης Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκε
στη… συμβασιλεύουσα με την οικογένειά του ένα χρόνο
μετά, αποφοίτησε από το ιστορικό Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων
και είναι έγγαμος με δυο παιδιά. Σπούδασε στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές και τη διδακτορική του δια-
τριβή στο Παρίσι. Πριν μπει στο ΑΠΘ ως επιστημονικός
συνεργάτης, όπου και ακολούθησε την καριέρα του πανε-
πιστημιακού εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Απρίλιο του 2000 έως και
τον Φεβρουάριο του 2002 αξιοποιήθηκε από την κυβέρ-
νηση του «εκσυγχρονιστή» Κώστα Σημίτη και διετέλεσε
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και στη συνέχεια μέχρι το τέλος της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού
Εμπορίου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Υπήρξε λάτρης του… εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, αυτό
αποδεικνύεται άλλωστε και από την αξιοποίησή του από
τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη σε καίριες θέ-
σεις, αλλά και του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, ο
οποίος ήταν πρόεδρος του Κινήματος όταν ο κ. Μάρδας
το 2007 αποφάσισε να ριχτεί στη μάχη του… σταυρού
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Μπορεί να μην αποχώρησε από
το ΠΑΣΟΚ επίσημα και τυπικά, ωστόσο δεν κράτησε κρυ-
φό ποτέ το χάσμα που έχει με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυ-
τός ήταν και ο λόγος που από την ίδρυση του «Ποταμιού»
το… φλερτ ήταν έντονο με τον Σταύρο Θεοδωράκη. 
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#Πρώτος πρώτος στο γάμο του γιου του Ιβάν Σαββίδη στο
«Παλατάκι» βρέθηκε ο δήμαρχος Καλαμαριάς! Αν και ο κ.

Μπακογλίδης δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι έχει ιδιαίτερες
σχέσεις με τον ομογενή επιχειρηματία έλαβε πρόσκληση,
αφού το γεγονός της χρονιάς ή της... δεκαετίας για τη
Θεσσαλονίκη, φιλοξενήθηκε στα «χωράφια του». Ωστόδο, δεν
μάθαμε εάν ο κ. Μπακογλίδης έκανε παράπονα στους
διοργανωτές του γαμήλιου πάρτι για το γεγονός ότι πολλές…
λιμουζίνες τελικά στάθμευσαν εντός του "στρατοπέδου"
Κόδρα. Υπενθυμίζεται πως ο δήμος είχε ζητήσει να σεβαστούν
την περιοχή… Πάντως ο κ Μπακογλίδης δεν πήγε με...
παπιγιόν όπως άλλοι εκπρόσωποι του λαού.

#Σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν τις περασμένες ημέρες οι
Παπανδρεϊκοί της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος ήρθε στην

πόλη, τους είδε σχεδόν όλους, μίλησε σε ραδιόφωνα,
τηλεοράσεις και εφημερίδες και πραγματοποίησε μια
παραδόξως… επιτυχημένη συγκέντρωση σε γνωστό
ξενοδοχείο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης
η επίσκεψη του πρ. πρωθυπουργού δεν κόστισε στα ταμεία
του Κινήματος, αφού τόσο ο χώρος της εκδήλωσης όσο και το
δωμάτιο όπου κοιμήθηκε ήταν ευγενική... χορηγία του
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Αν κρίνουμε μάλιστα από τα…
κουπόνια που πουλήθηκαν στους 600 παραβρισκόμενους της
ομιλίας Παπανδρέου μάλλον τα πράγματα πήγαν… πολύ
καλά! 

#Λάβρος κατά του τρίτου δημόσιου καναλιού την ΕΡΤ3
εμφανίστηκε ο πρώην εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης

Παπανδρέου, Γιώργος Πεταλωτής. Με αφορμή τη συνέντευξη
που παραχώρησε στην ΕΡΤ3 και τους δημοσιογράφους της ο
κ. Πεταλωτής έγραψε στο facebook: «Πηγαίνει στην ΕΤ3 για
απευθείας συνέντευξη και ενώ ακόμη αυτή ήταν σε εξέλιξη , η
"δημόσια" ΕΤ3 βγάζει τουίτ με την ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ "κρίση" ότι "ο
Παπανδρέου δεν αποκλείει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ". Από
πού προέκυψε δεν έχει σημασία. Αυτό ήθελαν να περάσουν,
αυτό μεθόδευσαν να βγει. Είναι γνωστό το κόλπο και
καθόλου πρωτότυπα "δημοσιογραφικό", όταν η είδηση έχει
γραφεί… πριν την απάντηση . Σου κάνουν μια ερώτηση
τελείως μανιχαϊστική που δεν έχει νόημα να απαντηθεί με ένα

Παραδόθηκε σε κυκλοφορία ο οδικός
άξονας Ποτίδαια – Κασσανδρεία της
Χαλκιδικής, συνολικού προϋπολογι-
σμού 63 εκ. ευρώ, ένα από τα σημαντι-
κότερα έργα που αναμορφώνει το οδικό
κύκλωμα της χερσονήσου της Κασσάν-
δρας, του πρώτου «ποδιού» της Χαλκι-
δικής. «Πρόκειται για ένα, πραγματικά
κομβικό, συγκοινωνιακό έργο που υλο-
ποιήσαμε και μάλιστα καταφέραμε να
το ολοκληρώσουμε κάτω από πρωτό-
γνωρες για τη χώρα συνθήκες, με κλει-
στές τράπεζες το αντίστοιχο περσινό
διάστημα, με capital controls, με την
οικονομία σε νέα ύφεση και το κράτος,
μόνιμο κακοπληρωτή. Τα καταφέραμε
όμως, ακόμα και μέσα σ’ αυτές τις
πραγματικά αντίξοες συνθήκες, τηρών-
τας στο ακέραιο τη δέσμευση, που και
προσωπικά είχα δώσει στους πολίτες,
ότι θα παραδώσουμε το έργο αυτό, πριν
την έναρξη της φετινής θερινής περιό-
δου και μάλιστα παραμονές του τριημέ-
ρου του Αγίου Πνεύματος», επισήμανε
στην τελετή εγκαινίων ο κ. Τζιτζικώ-
στας. 

Το σημερινό πολιτικό σύστημα
στη χώρα μας χαρακτηρίζεται
ως «προεδρευόμενη κοινοβου-
λευτική δημοκρατία», δηλαδή
καθιερώνεται ένας πόλος κυ-
βερνητικής εξουσίας (κυβέρνη-
ση στηριζόμενη σε κυβερνητική
πλειοψηφία)  δημοκρατικά νο-
μιμοποιημένος μέσα από καθο-
λική ψηφοφορία των πολιτών.
Ενόψει επερχόμενης συνταγμα-
τικής αναθεώρησης,  πρέπει να
αποκλειστεί κάθε σκέψη για
εκλογή του Προέδρου της Δημο-
κρατίας μέσα από καθολικές
εκλογές - δηλαδή άμεσα από το
λαό- , διότι  έτσι  θα προστεθεί
και ένας δεύτερος πόλος εξου-
σίας με την ίδια δημοκρατική
νομιμοποίηση, αλλά με διαφο-
ρετική – ενδεχόμενα- πολιτική
θεώρηση του δημόσιου βίου.

Σε περίπτωση, που για αυτούς
τους δύο πόλους, θα υπάρ-
ξουν - σε διαφορετικές διαδοχι-
κές  εκλογικές αναμετρήσεις-
αποτυπώσεις των προτιμήσεων
του εκλογικού σώματος «απο-
κλίνουσες» - ή ακόμα και «συγ-
κλίνουσες», χωρίς  κανένας δεν
εξασφαλίζει τη  συνεχή ταύτιση
και συμπόρευση των φορέων
άσκησης των δύο αυτών εξου-
σιών- θα οδηγηθούμε πιθανά σε
πολιτικές εντάσεις , σε ψευδο-
διλήμματα (με την Κυβέρνηση ή
με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας;) σε διχασμό και σε πολιτι-
κές περιπέτειες.Και δε γνωρίζω,
κατά πόσο η ελληνική κοινωνία
και η οικονομία αντέχουν τέτοι-
ες καταστάσεις.

Για τους προφανείς αυτούς λό-
γους, κάθε τέτοια σκέψη πρέπει
να αποκρουστεί. Ενδεχόμενα
πολλές αλλαγές στο σημερινό
Σύνταγμα  έχουν καταστεί ανα-
γκαίες, αλλά   πρέπει να σχεδιά-
ζονται με προοπτική μεγάλου
«θεσμικού βάθους»  και όχι με
κριτήριο την – ενδεχόμενη πρό-
σκαιρα και συγκυριακά  -  εξυ-
πηρέτηση πολιτικών σκοπιμο-
τήτων.

* Ο κ. Λαμτζίδης είναι Δικηγόρος
και πρ. Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Κίνδυνος 
διχασμού των 

πολιτών!

του Μανώλη 
Λαμτζίδη*

Q

Απορία: Ποιο… κομματικό στέ-
λεχος της ΝΔ δεν πάτησε στις

εκδηλώσεις του κόμματος που
πραγματοποιήθηκαν τις περα-
σμένες ημέρες γιατί έχει… λε-

ρωμένη τη φωλιά της; 
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ναι ή ένα όχι, απαντάς πολιτικά και όχι οπαδικά
και βγαίνει η "είδηση" που θέλει ο πονηρός
"ερμηνευτής". Η συριζέικη ΕΤ3 εν προκειμένω»
σχολίασε χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του
πρ. πρωθυπουργού. 

#Ανοίγματα προς τα… δεξιά και ανοίγματα
προς τα… αριστερά πραγματοποιούν το

τελευταίο διάστημα οι παράγοντες (πολιτικοί και
οικονομικοί) της Θεσσαλονίκης. Έτσι μόνο
μπορούμε να δικαιολογήσουμε την παρουσία του
δημοτικού συμβούλου και πρώην μέλους του
διοικητικού συμβουλίου της  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Κωνσταντίνου Ζέρβα στην παρουσίαση του
βιβλίου του Γιάννη Μυλόπουλου. Ο κ. Ζέρβας ο
οποίος υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής με τη
ΝΔ όχι μόνο θα παραβρεθεί αλλά θα μιλήσει και
για το βιβλίο του προέδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
και πρώην πρύτανη Μυλόπουλου. Για το ίδιο
βιβλίο θα μιλήσουν επίσης ο υπουργός
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος, ο
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος – καθηγητής ΑΠΘ και ο
Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Κώστας Γουλιάμος. Υπενθυμίζεται πως στην
αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα για το βιβλίο
του πρώην προέδρου της ΕΡΤ3 είχε μιλήσει ο…
Θεόδωρος Ρουσόπουλος και ο Χρήστος Σπίρτζης 

#Θα… επιστρέψει στο Κιλκίς ο Κώστας
Κιλτίδης; Ο πρ. υπουργός της Νέας

Δημοκρατίας σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται
στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να επιστρέψει
στην εκλογική του περιφέρειά. Σε σχετική
ερώτηση του karfitsa.gr ο πρώην «γαλάζιος»
βουλευτής αρκέστηκε να δηλώσει πως «όταν τεθεί
το θέμα του σταυρού ο ίδιος ο αρχηγός της ΝΔ θα
επιλέξει που θα πολιτευτώ... στο Κιλκίς ή τη
Θεσσαλονίκη». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κιλτίδης
διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, όπως και με την Ντόρα Μπακογιάννη
την οποία συνάντηση την περασμένη Δευτέρα στη
Θεσσαλονίκη. 

#Το… αίμα του πίσω πήρε ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης και υφυπουργός Εξωτερικών,

Δημήτρης Μάρδας. Πρόσφατα το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμόν
806/2016 απόφασή του  έκρινε ότι τα
αναφερόμενα στο από 6 Μαΐου 2015 δημοσίευμα
της Bild εις βάρος του τότε Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών περί δήθεν μεταφοράς
χρηματικού ποσού 80.000 ευρώ σε λογαριασμό

Τράπεζας του Λουξεμβούργου τον
Μάρτιο του 2015 είναι ψευδή. Για το
λόγο αυτό επιδίκασε στον Μάρδα
χρηματική ικανοποίηση για την ηθική
βλάβη που υπέστη εξαιτίας προσβολής
της προσωπικότητας του, ενώ
παράλληλα διέταξε και την καταχώριση
στην ως άνω εφημερίδα περίληψης της
συγκεκριμένης απόφασης.

#«Σήμερα γάμος γίνεται, σ’ ωραίο
περιβόλι…». Αυτό μάλλον

σιγοτραγουδά τον τελευταίο καιρό η
ευρωβουλευτής της «Ελιάς» Εύα Καϊλή η
οποία σύντομα παντρεύει την αγαπημένη
της αδερφή, Μανταλένα. Η Μάντυ, όπως
την αποκαλούν χαϊδευτικά φίλοι και
συγγενείς, ανεβαίνει τα σκαλιά της
εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της
προσεχώς. Το γαμήλιο πάρτι κάθε άλλο
από κοσμικό θα είναι, αφού όπως
πληροφορείται η στήλη πρόσκληση έχουν
λάβει λίγοι φίλοι και συγγενείς. 

#Ψήνονται… συνεργασίες που
αναμένεται να αλλάξουν το ραδιοτηλεοπτικό

τοπίο της Βόρειας Ελλάδας. Πρόσφατα ο
ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Κεντρικής
Μακεδονίας, Ρήγας Φεραίος προκάλεσε… θόρυβο
με την πρότασή του προς την κυβέρνηση να δώσει
μια πέμπτη πανελλαδική άδεια τηλεοπτικού
σταθμού με έδρα την Θεσσαλονίκη. Τώρα,
προκαλεί εκ νέου… πονοκέφαλο με τη
φωτογραφία που «ανέβασε» στο προσωπικό του
προφίλ στο facebook. Ο Ρήγας Φεραίος
δημοσιοποίησε φωτογραφία του με τον εκδότη
Γιώργο Κουρή και υποσημείωση: «Νέα
συνεργασία στο τηλεοπτικό τοπίο»! Τι λέτε να
ετοιμάζει ο δραστήριος καναλάρχης; 

#«Μα πως τα κατάφερες υπουργέκαι το
έκοψες»; «Μπράβο, μπράβο». Αυτό άκουγε

από τα «γαλάζια» στελέχη της Θεσσαλονίκης η
Ντόρα Μπακογιάννη το απόγευμα της περασμένης
Δευτέρας. Όσοι γνωρίζουν την κ. Μπακογιάννη
ξέρουν πως τις τελευταίες δεκαετίες ήταν
μανιώδης καπνίστρια. Τα τελευταία χρόνια ήθελε
να το «κόψει» χωρίς ωστόσο μεγάλη επιτυχία.
Μετά την ψήφιση του τελευταίου μνημονίου από
την συγκυβέρνηση η Ντόρα το πήρε απόφαση και
το σταμάτησε μια ημέρα μετά την ψήφιση του...
αριστερού μνημονίου. 

«Έκλεισε» η ημερομηνία διεξαγωγής των εσωκομ-
ματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Οι κάλπες θα στη-
θούν στις 26 Ιουνίου. Για την Α’ Θεσσαλονίκης μέ-
χρι στιγμής ακούγονται δυο ονόματα. Το ένα είναι
του σημερινού γραμματέα και αντιπροέδρου του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Χρήστου
Βάρδα. Το άλλο είναι του επί χρόνια στενού συνερ-
γάτη της ευρωβουλευτίνας του ΠΑΣΟΚ, Εύας Καϊ-
λή, Χρήστου Παπαδούλη. Εκτιμάται πως η υποψη-
φιότητα του δεύτερου θα ενεργοποιήσει ένα μεγά-
λο κομμάτι της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ αφού ο κ. Παπα-
δούλης στο παρελθόν υπήρξε δραστήριο στέλεχος
της ΠΑΣΠ. Για την Β’ Θεσσαλονίκης ακούγεται
πως θα υπάρξει μια και μοναδική υποψηφιότητα
για τη θέση του γραμματέα, αυτή του Γιάννη Κυα-
νίδη.

Aυτοψία στις… αποθήκες 
φιλοξενίας του Δ. Θέρμης

Δήμαρχος και επιτροπή κατοίκων συμφώ-
νησαν - για τη νέα… δομή υποδοχής προ-
σφύγων και μεταναστών στο «Κορδογιάννη» -
ότι δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να διαφυλά-
ξουν και να ελέγξουν το χώρο ενώ υπάρχουν
και θέματα ασφαλείας τόσο για τους πρόσφυ-
γες όσο και για τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής. Σε κοινό κείμενο «εκφράζεται η
πλήρης διαφωνία για τη λειτουργία άλλης δο-
μής φιλοξενίας προσφύγων σε ιδιωτικό χώρο
μέσα στα γεωγραφικά όρια του δήμου. Δήμος
και κάτοικοι (…) ενωμένοι θα εργαστούμε για
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
προσφύγων καθώς και για την εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Οτιδή-
ποτε γίνει έξω από αυτά τα οποία έχουμε συμ-
φωνήσει θα μας βρει αντίθετους και απέναντι
σε κάθε αρμόδιο». Την ίδια ώρα ο κ. Στέλιος
Δούμπλιος, πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Βασιλικών δήμου Θέρμης, έκανε λόγο για
πρόσφυγες  που «αντέδρασαν γιατί ο χώρος
είναι… ακατάλληλος. Έκανα αυτοψία και οι
τουαλέτες είναι χημικές, δεν καλύπτουν τις
ανάγκες τους. Η ζέστη μες στα… τούνελ είναι
αφόρητη. Έχουν δύο ανεμιστήρες στα 100 μέ-
τρα. Δεν φτάνει. Επάνω είναι έξι φύλλα λαμα-
ρίνες και το έβδομο είναι αμίαντου», εξηγεί ο
κ. Δούμπλιος. «Ορισμένοι  δε κάτοικοι αντι-
δρούν στη λειτουργία του κέντρου καθώς «εί-
ναι ανημέρωτοι. Δεν ήρθε ούτε ένας κυβερνη-
τικός να ενημερώσει. Είναι λογικό να αντι-
δρούν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν
μας συμφέρει να υπάρχει ένταση. Όλους μας
βοηθάει να υπάρχει ειρήνη». Ο κ. Δούμπλιος
καταγγέλλει τους τοπικούς βουλευτές ότι
«στην τοπική κοινότητα δεν φάνηκε κανείς…
Το δε ΚΚΕ, που ήρθε εξέφρασε τις δικές του
θέσεις» Όπως τόνισε ο πρόεδρος «Η θέση μας
(σ.σ. ως τοπική κοινότητα) ήταν αρνητική
γιατί… δεν κάνει ο χώρος. Είναι πάνω στην
εθνική οδό!» γεγονός που επισημαίνουν στην
karfitsa κι άλλοι κάτοικοι οι οποίοι κάνουν
λόγο για σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων, τόσο
για τα παιδιά των προσφύγων και μετανα-
στών που… παίζουν στο δρόμο όσο και για
τους διερχόμενους οδηγούς
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Με… θρησκευτική ρήση απάντησε η πρό-
εδρος της ΚΕΔΗΘ Μαρία Πασχαλίδου στην
ερώτηση του www.karfitsa.gr για τα όσα…
«ανίερα» αποκαλύπτονται το τελευταίο διά-
στημα σε βάρος του δημάρχου Γ. Μπουτάρη
και στην παράταξη του (ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
και μάλιστα πίσω από την πλάτη του, από
δικά του στελέχη! (Οι ζυμώσεις εναντίον του
κορυφώθηκαν – όπως είχε αποκαλύψει η
εφημερίδα – τον καιρό που έλειπε υπηρεσια-
κό ταξίδι στις ΗΠΑ) Η κα Πασχαλίδου, από
τα πιο δημοφιλή στελέχη της σημερινής δη-
μοτικής διοίκησης, δεν θέλησε να τοποθε-
τηθεί για τις φιλοδοξίες και… ακραίες δηλώ-
σεις συναδέλφων της (βλ σκυλάκια με φίμω-
τρο και διακοσμητικές γλάστρες που θέλει ο
δήμαρχος) και αρκέσθηκε να σχολιάσει:
«Ποτέ σου μη ζητήσεις αξιώματα. Ποτέ σου
μη ζητήσεις τιμές. Ποτέ σου μη ζητήσεις να
ακουστεί το όνομά σου. Να μη φροντίζεις να
φανείς ότι είσαι έτσι… και έτσι, ότι τάχα δη-
λαδή έχεις αρετή, είσαι άξιος κλπ… Να μη
θέλεις να φαίνεσαι πως κάτι είσαι… Και τέ-
λος, να μη έχεις ποτέ, μα ποτέ σου μνησικα-
κία, ούτε ακόμη με τον χειρότερό σου εχθρό»
*από την προφορική διαθήκη του γέροντα
Γερμανού…

#Όλοι έσπευσαν να δουν την αδερφή του
αρχηγού τους! Αναφερόμαστε στα τοπικά

στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν το
βράδυ της περασμένης Δευτέρας σε γνωστό
ξενοδοχείο της πόλης για να ακούσουν την Ντόρα
Μπακογιάννη. Σταύρος Καλαφάτης, Σάββας
Αναστασιάδης, Θεόδωρος Καράογλου, Γιάννης
Μπίκος, Λεωνίδας Φάκας, Βίκυ Νάκου  και
πολλοί άλλοι κάθισαν στις πρώτες σειρές για να
ακούσουν τα επιχειρήματα της πρώην υπουργού
Εξωτερικών κατά του Γιώργου Σταθάκη και
φυσικά να την χειροκροτήσουν! 

#Με ένα... ζελεδάκι την έβγαλε ο κυρ Γιάννης!
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης «έκλεισε» τα 74

και προσέφερε στους δημοτικούς συμβούλους....
αποξηραμένα φρούτα. Ο ίδιος αναφέρθηκε και
στο δώρο που θα ήθελε να του κάνουν οι
Θεσσαλονικείς. «Με ρώτησαν από το ραδιόφωνο
τι δώρο θέλω να μου κάνουν οι δημότες. Θέλω να
αφήσουν στην άκρη τους εγωισμούς και να
αποκτήσουν συλλογική συνείδηση» είπε. Εδώ που
τα λέμε δήμαρχε... τίποτα δεν ζητάς!

#Τον «Εθνικό Διχασμό» του Γιώργου
Μαυροκορδάτου έδωσε δώρο στον Γιάννη

Μπουτάρη με αφορμή τα 74α γενέθλιά του ο
Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Ένα δώρο επίκαιρο,
εάν σκεφτεί κανείς όλα όσα συμβαίνουν στο
εσωτερικό της «Πρωτοβουλίας» τις τελευταίες
ημέρες και ειδικά όταν «ο... γάτος λείπει στις
ΗΠΑ». Να θυμίσουμε ότι ο δήμαρχος ζήτησε από
τον άλλοτε αναπληρωτή του Κ. Ζέρβα να
παραιτηθεί λόγω των πολλών διαφωνιών που
καταθέτει ενώ στην αντιπαράθεση μπήκε κι άλλος
δημοτικός σύμβουλος του, ο κ. Στ. Λιακόπουλος
που υποστήριξε ότι ο Μπουτάρης «θέλει σκυλάκια
με φίμωτρο και διακοσμητικές γλάστρες»
διαψεύδοντας ότι αυτά τα λέει επειδή δεν τον έχει
κάνει μέχρι σήμερα... αντιδήμαρχο

#Το παράδειγμα του εν ενεργεία δημοτικού
συμβούλου Θεσσαλονίκης Στέλιου Κανάκη

να… καταγγέλλει μέσω facebook με φωτογραφίες
παραβατικές συμπεριφορές στην πόλη ακολουθεί
και η πρ. δημοτική σύμβουλος, Δήμητρα

Αγκαθίδου. Έγραψε λοιπόν η «παπανδρεϊκιά»
Αγκαθίδου στο facebook πως στην περιοχή της
Τούμπας συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει
τοποθετήσει την… πραμάτια του εκτός ορίων
λαϊκής αγοράς με αποτέλεσμα να κάνει… χρυσές
δουλειές χωρίς να έχει άδεια. Η ίδια μάλιστα
συμπλήρωσε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας
έχει αυτή τη συνήθεια εδώ και χρόνια!
Αναρωτιόμαστε λοιπόν, γιατί η κ. Αγκαθίδου δεν
είχε προχωρήσει σε τέτοιες καταγγελίες την
περίοδο που βρισκόταν στα έδρανα του
δημοτικού συμβουλίου, αλλά μιλά εκ των
υστέρων; 

#Στην πλατεία Αριστοτέλους βρέθηκε με φιλικό
του πρόσωπο πριν λίγες ημέρες ο άλλοτε

«καπετάνιος» του Λιμανιού Στέλιος Αγγελούδης. Ο
πρώην πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. έδειχνε χαλαρός
να απολαμβάνει τη συντροφιά φιλικών του
προσώπων με τα οποία πλέον τους χωρίζουν…
504 χιλιόμετρα. Όπως είναι γνωστό ο
«καπετάνιος» τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται
στην Αθήνα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη τα
Σαββατοκύριακα για να δει την οικογένειά του.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει να
ασχολείται με το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της
χώρας που θεωρεί το… τρίτο του παιδί. Με
αφορμή τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην
εταιρία και την επικείμενη πώλησή του σχολίασε
στο διαδίκτυο πως χρειάζεται «σύνεση και
ψυχραιμία και προπάντων προσπάθεια για να
βρεθεί λύση». Και ο νοών νοείτο… 

#Μπορεί να δήλωσαν το παρών στις περσινές
κινητοποιήσεις του κινήματος «Μένουμε

Ευρώπη» κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν έγινε για
τους Χρόνη Μακρίδη και Χρήστο Παπαστεργίου,
πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης με
το κίνημα «Παραιτηθείτε». Πιο συγκεκριμένα, οι
δυο πρώην γραμματείς πραγματοποίησαν την ίδια
ημέρα και την ίδια ώρα εκδήλωση στα δυτικά του
νομού με θέμα τις απαραίτητες αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα, την
παραγωγή και την οικονομία. Μεταξύ των
ομιλητών ήταν και ο πρώην δήμαρχος Παύλου

Μελά, Διαμαντής Παπαδόπουλος. Σημειώνεται
πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον οποίο
«χρεώνονται» οι κκ. Μακρίδης και Παπαστεργίου
έδωσε την… ευλογία του σε όσους κατέβηκαν
στην πλατεία Συντάγματος και στην πλατεία
Λευκού Πύργου και κάλεσαν την κυβέρνηση να…
παραιτηθεί! 

#Με το… όνομα βαρύ σαν ιστορία που έχει
επιθυμεί να διεκδικήσει την καρέκλα του

δημάρχου σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Όπως πληροφορείται η στήλη ο εν λόγω αιρετός
έχει ήδη ξεκινήσει συναντήσεις και… γεύματα με
άλλους αυτοδιοικητικούς προκειμένου να δώσει
τα χέρια. Η προσπάθειά του μέχρι σήμερα
φαίνεται πως γίνεται αποδεκτή αφού ήδη μετρά
τις στηρίξεις δυο πρώην δημάρχων της περιοχής,
καμιά τριανταριά δημοτικών συμβούλων και εν
ενεργεία βουλευτών διαφόρων κομμάτων. Βέβαια,
όλα αυτά αλλάζουν αφού για τις εκλογές έχουμε
ακόμα… τρία χρόνια! 
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Q

Κουίζ: Ποιος αιρετός της Θεσσα-
λονίκης έχει λάβει δάνεια από

Τράπεζες για δυο εκλογικές ανα-
μετρήσεις τα οποία τώρα καλείται

να αποπληρώσει; Μαθαίνουμε
πως σε όσους τον τηλεφωνούν

για να του υπενθυμίσουν τα χρέη
τους απαντά: «ουκ αν λάβετε

παρά του μη έχοντος…»



#POLITIKH

9

Ακίνητο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας
Δικηγόρων  θα είναι η νέα… βάση της Δι-
οικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης. Ο χώρος επιφάνειας 466τ.μ. - ο οποί-
ος βρίσκεται στην Μιχαήλ Καλού με
Αφροδίτης στο… Βαρδάρη - σύμφωνα με
τον διευθυντή της Διοικούσας της ΝΔ Θεσ-
σαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς πληροί το
βασικότερο κριτήριο και αυτό είναι το…
οικονομικό. «Μετακομίζουμε για να… μα-
ζέψουμε τα οικονομικά στο «σπίτι» μας»,
είπε στην KARFITSA ο διευθυντής αφού
«ένας από τους βασικούς στόχους του κόμ-
ματος είναι η μείωση των οικονομικών
εξόδων ακόμα και στην μίσθωση των ακι-
νήτων που θα φιλοξενούνται τα γραφεία».
«Θα φύγουμε από ένα ενοίκιο  που μας κο-
στίζει περίπου 4.500 ευρώ το μήνα και θα
πάμε σε ένα πολύ οικονομικότερο, στα…
1.000 ευρώ. 

Ήταν πολλά τα λεφτά και επί… δεκαετίες!

Στην Μητροπολίτου Ιωσήφ νοικιάζου-
με τρεις διαφορετικούς χώρους, οπότε εί-
χαμε όλα τα λειτουργικά έξοδα… επί τρία,
ενώ στο καινούργιο χώρο θα έχουμε ενι-
αίο όροφο και έτσι ένα… λογαριασμό».
Πριν καταλήξουν στο συγκεκριμένο ακί-
νητο είχαν ψάξει… 25 άλλους χώρους.
«Είχαμε δει χώρους στο κέντρο της πό-
λης και στην ανατολική πλευρά αλλά
καταλήξαμε στην περιοχή του ΟΣΕ,
καθώς πέρα από το οικονομικό κριτή-
ριο δεν μπορέσαμε να βρούμε αντί-
στοιχο χώρο που να καλύπτει όλες τις
ανάγκες μας, όσον αφορά την διάταξη
του χώρου». Η μετακόμιση των γρα-
φείων της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης  θα γίνει «μέσα στο καλοκαίρι και
σίγουρα… πριν τον Αύγουστο. Τώρα
γίνονται κάποιες απαραίτητες εργα-

σίες». Ο προϊστάμενος του Ταμείου Αλλη-
λοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
(πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης), Ευστάθιος Αποστολίδης
είπε στην «karfitsa» ότι «η συμφωνία έγι-
νε πριν δυο μήνες, έπειτα από δημό-
σιο διαγωνισμό». Ο συγκεκριμένος  χώ-
ρος, όπως μας  πληροφόρησε ο ίδιος ήταν
άδειος για τρία χρόνια!
Tι λένε οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της
νέας γειτονιάς της ΝΔ

Το επταώροφο κτήριο – χρώματος…
μπλε- που θα φιλοξενήσει στο πέμπτο πά-
τωμα του το κόμμα είναι το νούμερο 6 στην
οδό Καλού και έχει ακριβώς μπροστά
του… εργοτάξιο του μετρό. Στη γειτονιά
δραστηριοποιούνται κυρίως συνεργεία
ανταλλακτικών και επισκευής ΙΧ και δικύ-
κλων, τυπογραφία και διάφορες βιοτε-
χνίες. Τα μαγαζιά συνήθως κλείνουν στις
6 το απόγευμα. Ωστόσο, σε επικοινωνία
που είχαμε με επιχειρηματίες της περιο-
χής μας είπαν ότι «στην οδό Αφροδίτης
και Καλού η πορνεία, οι κλοπές και η
επαιτεία είναι καθημερινό φαινόμενο
ειδικά μόλις κλείσουν τα μαγαζιά». 

Όπως περιέγραψε ο Κώστας Στεργά-
κος, ιδιοκτήτης συνεργείου «σχολάω το
απόγευμα και έχω παρατηρήσει αρκε-
τές φορές τις κοπέλες που ξεκινούν
εκείνη την ώρα να κάνουν… πιάτσα».
Ο Αλέξανδρος Κεχαγιόπουλος, τόνισε ότι
«ανοίγουν πολλά αμάξια και παίρνουν
ότι βρουν, αλλά και σπίτια ανοίγουν
και πορνεία υπάρχει» ενώ θεωρεί ότι το
γεγονός ότι στο διπλανό κτήριο από το μα-
γαζί του όπου θα μετακομίζουν τα γραφεία
ενός κόμματος «δεν θα φέρει την ασφά-
λεια στην περιοχή». 

Ο Χρήστος Χατζηγεωργίου, επιχειρη-
ματίας, πιστεύει ότι «στην περιοχή η ΝΔ

Η ΝΔ Θεσσαλονίκης θα βλέπει τα τρένα να περνούν...

θα είναι ασφαλής, εμείς δεν νομίζω, γιατί δεν έχου-
με δική μας αστυνόμευση», προσθέτοντας ότι «ξέρω
ότι η οδός Καλού τα βράδια γίνεται πιάτσα πορνεί-
ας. Το διαπίστωσα και μόνος μου ένα βράδυ που
χρειάστηκε να φύγω αργά από την δουλειά». Από την
πλευρά του ο διευθυντής της Διοικούσας της ΝΔ, ερωτη-
θείς για την κακή «φήμη» της περιοχής ο κ. Ιωακείμοβιτς
είπε ότι «η περιοχή για εμάς δεν είναι υποβαθμισμέ-
νη. Δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ. Άλλωστε το πρώτο
μέλημα μας είναι  βάλουμε σε μια τάξη τα οικονομι-
κά  στο σπίτι μας και μετά στη… χώρα». 

Η οδός Μιχαήλ Καλού και η ιστορία που κρύβει

Η οδός Μιχαήλ Καλού, στην οποία θα μεταφερθούν
τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, έχει πάρει το όνομα
της από τον άνθρωπο που σήκωσε πρώτος την ελληνική
σημαία στις 26 Οκτωβρίου 1912 . Ημέρα ύψιστης σημα-
σίας για τον μακεδονικό λαό, καθώς η κατεχόμενη από
τους Οθωμανούς Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται. Ο Μι-
χαήλ Καλός, ο οποίος διατηρούσε μια βιοτεχνία στην
πλατεία Βαρδαρίου, μόλις έμαθε τα χαρμόσυνα νέα έβαλε
την κόρη του να υφαίνει κρυφά μια ελληνική σημαία.
Μόλις μπήκαν οι έλληνες στρατιώτες στην Θεσσαλονίκη
ο Μ.Καλός σήκωσε την γαλανόλευκη ψηλά αναπτερώ-
νοντας ψυχολογικά του καταπονημένους στρατιώτες και
μένοντας στην ιστορία ως ο πρώτος που κυμάτισε την ση-
μαία της χώρας στον ουρανό!!!

Φ. Βλαστού

Q

Το νέο ορμη-
τήριο της ΝΔ
Θεσσαλονί-

κης θα κοστί-
ζει στο

κόμμα 1.000
ευρώ το

μήνα,
έναντι…

4.500 ευρώ
που έδινε
μέχρι σή-

μερα!

}

}
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#ΑΠΟΨΗ

Τελικά οι κινηματικές φιλοδοξίες των
«Παραιτηθείτε!» δεν πήγαν πλατεία…
Ίσως η ώρα, ίσως η ζέστη, ίσως η ακα-
τανόητη ρητορεία των διοργανωτών,
ίσως ο λαός ο μαραζιάρης που δε νογά-
ει από ανέξοδους ηθικολογικούς δογ-
ματισμούς τύπου «Μετανοείτε!» (καλού
κακού, σεις ξέρετε γιατί) που πάντως
μονοπωλούνται από τις εκβιαστικές
προτροπές του τηλεμάρκετινγκ «Τηλε-
φωνήστε τώρα!»… τι να πεις; Μάλλον
οι αναπόφευκτες συγκρίσεις με τους
«Αγανακτισμένους» της προηγούμενης
ζωής μας -πριν από την «δεύτερη φορά
Αριστερά» κυβέρνηση Τσίπρα, εννοώ-
ήταν εκείνες που με γύρισαν πίσω στον
όχι και τόσο μακρινό πυκνό πολιτικό
χρόνο, τότε που η παραίτηση δεν ήταν
επιλογή.

H ανηφόρα και η σκυτάλη…
Η επιγραμματική απόρριψη ενός πλή-

ρως απονομιμοποιημένου πολιτι-
κού συστήματος στη συνείδηση του λα-
ού με τον αφορισμό «κλέφτες, κλέφτες»
που ακούστηκε για πρώτη φορά στις 5
Μαϊου 2010 (γενική απεργία ΓΣΣΕ-
ΑΔΕΔΥ), «πνίγηκε» στα χημικά της βί-
αιης καταστολής, στις τραγικές αναθυ-
μιάσεις της Marfin και τα αναπάντητα
ερωτηματικά των 3 θανάτων. Το επό-
μενο σκίρτημα εκείνης της χρονιάς έρ-
χεται απ΄ τις εξεγερμένες πλατείες της
«αραβικής Άνοιξης» (Δεκέμβρης
2010), ένα νέο τρόπο οργάνωσης της
αντίστασης που σύντομα θα υιοθετή-
σουν οι Ισπανοί Αγανακτισμένοι (11
Μαϊου 2011). Ένα απλό, «φιλικό προς
τον χρήστη» μήνυμα αναρτήθηκε στο
Facebook λίγες μέρες αργότερα (20
Μαϊου), καλώντας σε συγκέντρωση
τους Αγανακτισμένους στο Λευκό Πύρ-
γο της Θεσσαλονίκης: «[…]Κατά όλων
αυτών που μας οδήγησαν σ΄ αυτό το
σημείο. Αυθόρμητα, χωρίς κόμματα,
ομάδες και ιδεολογίες. Τετάρτη. 25
Μάιος. 6.00μ.μ.-11.30μ.μ.» Τέσσερα
ανάλογα καλέσματα και αναρίθμητες
αναπαραγωγές δηλώνουν «παρόντα»
στη συγκέντρωση των «Αγανακτισμέ-
νων στο Σύνταγμα», κινητοποιώντας
δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην Αθήνα
και σε 38 ακόμα πόλεις της περιφέρει-
ας, το βράδυ της 25ης Μαϊου. Η λακω-
νική απλότητα της περιγραφής του στό-
χου, της αιτίας  κινητοποίησης και του
καθορισμού πλαισίου της δράσης δια-
χώριζαν το πνεύμα του από τις κυρίαρ-
χες πρακτικές πολιτικής διαμαρτυρίας,
τις συνδηλώσεις της βίας αλλά και τις
πατρωνίες των οργανωμένων συλλογι-
κοτήτων. Η «εκκίνηση» είχε δοθεί, η
«ανηφόρα» μόλις ξεκινούσε, η «σκυτά-
λη» περνούσε στο «κίνημα των πλατει-
ών»… Το μέσο ήταν η επαναδιεκδίκη-
ση του αστεακού χώρου, η μετατροπή
των προκαθορισμένων όρων χρήσης
ενός κεντρικού πολιτικο-χωρικού
στοιχείου, η εγκαταβίωση της χωρικό-
τητας του κοινωνικού κινήματος στον
εξεγερσιακό συμβολισμό ενός τόπου
νοηματοδοτημένου ανέκαθεν από συλ-

λογικές διεκδικήσεις ενάντια στην
εξουσία – των ανακτόρων παλιότερα,
της Βουλής των Ελλήνων σ΄ ένα παρόν
που είχε υπεξαιρεθεί. Η εφήμερη διεκ-
δίκηση του δημόσιου χώρου που είχε
σιωπηρά συνομολογηθεί ως χωρική
ρήτρα του μεταδικτατορικού κοινωνι-
κού συμβολαίου, υπονομευμένη από
το ατελές πρελούδιο των Δεκεμβρια-
νών του ́ 08 καταργείται ουσιαστικά με
την ad hoc κατάληψη της πλατείας. 

Κινηματικό ρεπερτόριο μέχρι
τους «Αγανακτισμένους»
Στο βαθμό που η ορατότητα της δια-

μαρτυρίας εξαντλείται στην κατά-
κτηση/απόσυρση του αντικειμένου
της, η διαφορικότητα αυτής της νέας
μορφής δημόσιας παρουσίας –η οποία
ανακαλούσε τη στρατηγική των «κατα-
σκηνωτών» του αντιπαγκοσμιοποιητι-
κού κινήματος “Occupy”- κρίθηκε στην
διάρκειά της, όσο και στην περιβόητη
χωροταξική διάκριση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της Πάνω Πλατείας
από την Κάτω. Από τις 25 Μαϊου μέχρι
τα μέσα περίπου του Ιουλίου καταγρά-
φεται μια από τις μεγαλύτερες ακολου-
θίες διαρκούς παράθεσης κινηματικού
ρεπερτορίου σ΄ όλη την επικράτεια με
κορύφωση τη μεγαλειώδη ανταπόκρι-
ση του κόσμο στα δύο πανευρωπαϊκά
καλέσματα των «Αγανακτισμένων» στις
29 Μαϊου και 5 Ιουνίου. Ασκείται φο-
βερή πίεση στην παραπαίουσα κοινο-
βουλευτική συσπείρωση των μνημο-
νιακών πολιτικών, με αποτέλεσμα ο
κατασταλτικός βραχίονας των συστημι-
κών δυνάμεων να επιδοθεί σε άνευ
προηγουμένου ασκήσεις πυγμής για
την αντιμετώπιση της συντεταγμένης –
αυτή τη φορά- ανυπακοής. 

Δακρυγόνα και άγριοι ξυλοδαρμοί
Την Τετάρτη 15 Ιουνίου, ημέρα συμβο-

λικού αποκλεισμού της Βουλής στη
διάρκεια της γενικής απεργίας που
εξήγγειλαν ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, θα εξαπολυ-
θεί ένα κύμα πρωτοφανούς βίας για τη
διάλυση της μαζικότατης συγκέντρω-
σης. Συνοπτικός απολογισμός της συ-
ζήτησης που διεξάγονταν στη Βουλή
για το Μεσοπρόθεσμο: ανελέητη ρίψη
δακρυγόνων και χημικών, άγριοι ξυ-
λοδαρμοί, τραυματισμοί, 18 προσαγω-
γές, 2 συλλήψεις, μια παρ΄ ολίγον πα-
ραίτηση της κυβέρνησης, «μισός» ανα-
σχηματισμός, χοροί, τραγούδια και
συγκίνηση στη φρεσκοπλυμένη από
την αλυσίδα των εθελοντών πλατεία,
σε μια συναυλία που στήθηκε αυθόρ-
μητα από πλήθος γνωστών καλλιτε-
χνών. Το βράδυ της 29ης Ιουνίου, η
πλατεία των «Αγανακτισμένων» στο
Σύνταγμα παρουσιάζει εικόνα πεδίου
μάχης μετά την ασύλληπτη καταστολή
που προασπίστηκε τον διήμερο κάματο
υπερψήφισης ενός ακόμα σχεδίου
«διάσωσης» από το ελληνικό κοινο-
βούλιο (ψήφιση Μεσοπρόθεσμου 28-
29 Ιουνίου). Σίγουρα το όργιο της βίας,
ίσως ακόμα η κούραση, αλλά και  ό,τι

βιώθηκε σαν «ήττα» να αλλάζει το σκη-
νικό την επαύριο, ωσότου τα ξημερώ-
ματα της 30ης Ιουλίου συνεργεία του
Δήμου Αθηναίων και δυνάμεις της δη-
μοτικής αστυνομίας αναλάβουν δράση
για την εκκένωση της πλατείας Συντάγ-
ματος. Μια εβδομάδα αργότερα, την 7η
Αυγούστου, η πλατεία Λευκού Πύργου
θα αποδοθεί «αποκαθαρμένη» στους
Θεσσαλονικείς και οι τελευταίοι «Αγα-
νακτισμένοι» θα οδηγηθούν στα δικα-
στήρια με τις κατηγορίες «παραβίασης
αρχαιολογικών χώρων»!  Πολύς λόγος
έγινε για το αν και κατά πόσο η ανολο-
κλήρωτη εμπειρία των πλατειών που
έθεσαν το ζήτημα των ορίων του κυ-
ρίαρχου πολιτικού μοντέλου και επί-
σης της έλλειψης εναλλακτικού, υπήρ-
ξε μια γόνιμη παρακαταθήκη για τις
διεργασίες που χαρακτηρίζουν τις «κοι-
νωνίες σε κίνηση» και αντιστοιχίζονται
σε έμπρακτα αποτελέσματα

Από τις ζωές μας δεν είμαστε 
πρόθυμοι να… παραιτηθούμε
Πολλοί αναγνώρισαν το πνεύμα των

«Αγανακτισμένων» στα επεισόδια έν-
τονης αποδοκιμασίας των κυβερνητι-
κών αξιωματούχων –με χαρακτηριστι-
κότερη την αποχώρηση του ΠτΔ Κάρο-
λου Παπούλια από την εξέδρα των επι-
σήμων στη Θεσσαλονίκη την 28η
Οκτωβρίου του 2011- όταν οι μνημο-
νιακές στρεβλώσεις αθροίζονταν πια
σ΄ ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος με
μηδενικά δημοσιονομικά αποτελέσμα-
τα. Ήταν η επομένη της υπογραφής
συμφωνίας για τη μεγαλύτερη ανα-
διάρθρωση χρέους στην Ιστορία
(27/10 -172 δις ευρώ) από τον έλληνα
πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες, η θη-
τεία του οποίου επρόκειτο να ναυαγή-
σει άδοξα στα παρασκήνια της τρικυ-
μιώδους Συνάντησης Κορυφής των
Κανών, εξαιτίας ενός ατυχήσαντος –τε-
λικά- δημοψηφίσματος για την έγκρισή
της. Σαν «έτοιμος από καιρό», ο Λουκάς
Παπαδήμος (πρώην Διοικητής της ΤτΕ
και πρώην Αντ/ος της ΕΚΤ) θα διαδεχ-
θεί τον μηδέποτε παραιτηθέντα Γ.Α.
Παπανδρέου στην πολυπληθή μεταβα-
τική κυβέρνηση που θα σχηματιστεί με
τη στήριξη ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ στις
11/11/2011. Σοβαρές ενστάσεις έγ-
κριτων συνταγματολόγων για τη νομι-
μότητα της συγκρότησής της θα την
υποδεχτούν από κοινού με τα σαρκα-
στικά σχόλια μερίδας του διεθνούς τύ-
που, σε πλήρη αντιδιαστολή με την «γε-
νικευμένη» αίσθηση ανακούφισης που
διοχετεύονταν σε τεράστιες δόσεις από
τα ελληνικά ΜΜΕ. Μπορούμε να συζη-
τήσουμε για ό,τι ακολούθησε στην
πρώτη ευκαιρία που θα μας δοθεί, αρ-
κεί να συμφωνήσουμε ότι απ΄ τις ζωές
μας δεν είμαστε πρόθυμοι να παραιτη-
θούμε. 

Info: Χ. Γιοβανόπουλος –Δ. Μητρόπου-
λος, (επιμ.), Δημοκρατία under 
Construction: Από τους δρόμους στις
πλατείες, Α/συνέχεια, Αθήνα 2011 

Όταν οι πλατείες «αγανακτούν»: ένα σύντομο χρονικό…

της Μάρας 
Τοπαρλάκη*

* δημοσιογράφος

Q

Πολλοί ανα-
γνώρισαν το
πνεύμα των

«Αγανακτισμέ-
νων» στα επει-
σόδια έντονης
αποδοκιμασίας
των κυβερνητι-

κών αξιωμα-
τούχων

}

}
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Η  Ελληνική κοινωνία αναγκάζεται να
πληρώσει στο δημοσιονομικό επίπεδο
βαρύ τίμημα για τον άφρονα δανεισμό
και την πολιτική προς όφελος των "ολί-
γων", που εφάρμοσαν οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις. Μετά την ολοκλήρω-
ση των δημοσιονομικών μέτρων που
απαίτησαν οι δανειστές, μπαίνει πλέον
σε πρώτη προτεραιότητα η συζήτηση
για το νέο υπόδειγμα ανάπτυξης της
χώρας. Μία συζήτηση αναγκαία, εφό-
σον, μαζί με τα μνημόνια έχουμε υπο-
στεί πλήρη καθίζηση της παραγωγής
και της εργασίας. Παράλληλα με την
συζήτηση για την πραγματική οικονο-
μία, θέτω αρχικά δύο βασικές προϋπο-
θέσεις. Η πρώτη είναι η ύπαρξη μιας
αποτελεσματικής και αξιόπιστης δημό-
σιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα και η
άλλη είναι η ύπαρξη εύρωστων και
αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών
και ελεγκτικών δομών.  Ας ξεκινήσου-
με από την αναπτυξιακή στρατηγική.
Πού βρίσκεται η χώρα μας; Κεντρικό
στοιχείο της οικονομίας μας είναι η έλ-
λειψη αναπτυξιακής στρατηγικής τα τε-
λευταία, τουλάχιστον, δεκαπέντε χρό-
νια. Το μοντέλο που υπηρέτησαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις ευθύνεται
για τον περιορισμό του πρωτογενούς
και δευτερογενούς τομέα στο 18% του
ΑΕΠ, για την κατά 25% μείωση του
ΑΕΠ, για το 27% ανεργία.

Το μοντέλο που υπηρετήθηκε και χρη-
ματοδοτήθηκε ήταν με χαμηλό τεχνο-
λογικό περιεχόμενο και χαμηλή έντα-
ση γνώσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το 95% των σχεδίων που εντάχθηκαν
στους προηγούμενους αναπτυξιακούς
νόμους ήταν χαμηλής τεχνολογίας και
χαμηλής έντασης γνώσης. Στην υψηλή
και μέση τεχνολογία ανερχόταν μόνο
το 4% των επενδύσεων, ενώ στην Ευ-
ρώπη είναι το 47%. Το αποτέλεσμα
ήταν η καταδίκη της οικονομίας μας σε
μια χαμηλή θέση στη διεθνή παραγω-
γική αλυσίδα.  Παράλληλα, οι κρατικές

ενισχύσεις συγκεντρώθηκαν σε λίγα
χέρια. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά:
Σε τρεις αναπτυξιακούς νόμους έξι όμι-
λοι υπέβαλαν 133 σχέδια. Το 0,1%
των επιχειρήσεων υπέβαλαν το 17%
των σχεδίων και διεκδίκησαν το 50%
του προϋπολογισμού. Τελικά, το 4,3%
των σχεδίων αντιπροσώπευε το 43,6%
των επενδύσεων. Αποτέλεσμα αυτής
της εντυπωσιακής συγκέντρωσης των
ενισχύσεων με χαμηλή καινοτομία
ήταν η παράλληλη επιδείνωση των
ανισοτήτων, η μείωση των αμοιβών
και το κλείσιμο των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.

Οι επενδύσεις πλέον δεν δίνονταν με
κριτήριο την εργασία. Παράδειγμα:
Κάθε θέση εργασίας που δημιουργούν-
ταν το 1998 κόστιζε 123.000 €, το
2004 κόστιζε 566.000 € και το 2011
κόστιζε 976.000 €.  Ο ιδιωτικός τομέ-
ας μπήκε στο ψυγείο. Πάνω από 2 χρό-
νια είχαν παγώσει 6.300 επενδύσεις,
ύψους 6,4 δις €, τάχατες εγκεκριμένες!
Κανείς στις κυβερνήσεις δεν ενδιαφε-
ρόταν στ' αλήθεια για την ανάπτυξη και
την οικονομία, εκτός φυσικά από τους
ημέτερους. Από την άλλη, το κράτος
παρέμενε ρουσφετολογικό και αδρα-
νές. Με περιθώριο στη διαφθορά.
Ήταν στρατηγική επιλογή των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων η υποβάθμι-
ση της δημόσιας διοίκησης. Για να ξε-
πουλιέται κομμάτι-κομμάτι.

Αυτοί που μας κατηγορούν για κρατι-
σμό είναι οι ίδιοι που στην πραγματι-
κότητα διέλυσαν ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα. Το παράδειγμα των χειρισμών
τους στους αναπτυξιακούς νόμους εί-
ναι η απόδειξη. Μόνο κουφάρια σε όλη
την Ελλάδα και προκαταβολή 100% σε
λίγους και εκλεκτούς. Μόνο πρότυπο ο
γρήγορος και εύκολος πλουτισμός.
Ποιος ήταν λοιπόν ο αντίπαλος της
ιδιωτικής οικονομίας; Αλλά και της ερ-
γασίας, της ανάπτυξης και της κοινωνι-
κής συνοχής;

Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγματικότητα
που προσπαθούμε να ανατρέψου-
με. Πρώτο βήμα μας είναι η διατύπω-
ση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγ-
ματος. Με καινοτομία και ανταγωνιστι-
κότητα στο διεθνές περιβάλλον. Με εγ-
χώρια προστιθέμενη αξία στηριγμένη
στους νέους και τις νέες της χώρας μας.
Με ενίσχυση της εργασίας στον πρωτο-
γενή και τον δευτερογενή τομέα. Με
διασπορά των κρατικών και ευρωπαϊ-
κών ενισχύσεων σε πολλούς, με προτε-
ραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Με ισοτιμία, διαφάνεια και δι-
καιοσύνη. Και με προτεραιότητα στην
οικονομία του πραγματικού προϊόντος.

Χρειαζόμαστε νέο υπόδειγμα Ανάπτυξης

του Σωκράτη 
Φάμελλου

* Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου 

ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτή
Β' Θεσσαλονίκης

Q
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κατηγορούν
για κρατισμό
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}
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Συνέντευξη στους Μ. Καραπαναγιωτίδου - Β.Στολάκη 

Η προηγούμενη εβδομάδα για τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη ήταν δύσκολη, σε
προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο.  Από τη
μια προσπαθούσε να κάνει τη Θεσσαλονίκη
γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
και από την άλλη οι δικοί του άνθρωποι, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ», ζητούσαν να… παραιτηθεί καταγ-
γέλλοντας μάλιστα ότι τους συμπεριφέρεται
«σαν να είναι… σκυλάκια με φίμωτρο και δια-
κοσμητικές γλάστρες»! Τρεις μέρες μετά την τε-
λευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-

ου (13/6/2016) όπου όλως παραδόξως
«δεν… άνοιξε μύτη» ο Γιάννης Μπουτάρης
απαντά μέσα από την karfitsa σε όλους  και για
όλα όσα διαδραματίζονται - κυρίως πίσω από
την πλάτη του - με κρυφές συναντήσεις και φα-
νερές πια ζυμώσεις για την επόμενη ημέρα στη
διοίκηση του δήμου. «Περνάμε μια περίοδο
πλήρους παρακμής. Έχει χαθεί κάθε έννοια
συλλογικότητας, πράγμα που υπάρχει βέβαια
σε όλο τον κόσμο. Στην Βόρεια Ευρώπη βέβαια
το αίσθημα της ομαδικότητας είναι εντονότερο.
3Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε ο καθένας στο
σπιτάκι του και οι άλλοι δεν μας νοιάζουν. Το
κράτος μπλόκαρε με αποτέλεσμα η ανομία να
ζει και να βασιλεύει» λέει και τον ρωτάμε: 

Τι έχει αλλάξει στη Θεσσαλονίκη επί
των δικών σας ημερών; 

Στο κομμάτι της ανακύκλωσης ο κόσμος αν-
ταποκρίνεται. Όχι όμως στα σκουπίδια, οι πο-
λίτες πρέπει να ενδιαφερθούν και να μην πε-
τούν οι ίδιοι τα σκουπίδια τους. Εμείς από την
πλευρά μας θα οργανώσουμε την αποκομιδή
σε διαφορετική βάση ώστε να «εκπαιδεύσουμε»
τους πολίτες. Επιδιώκουμε να κάνουμε τη Θεσ-
σαλονίκη πνευματικό κέντρο, κέντρο νεολαίας
και εκπαίδευσης, εξωστρεφές, όπως ήταν στο
παρελθόν, μέσα από τη στήριξη και την προ-
ώθηση των πανεπιστημίων της – πράγμα που
κάνουμε στο πλαίσιο της Διπλωματίας των Πό-
λεων. Βιομηχανία δεν έχουμε και δεν μπορού-
με να αποκτήσουμε, υπηρεσίες, όμως, μπορού-
με να παράσχουμε και ως δήμος και ως πόλη
στους δημότες αλλά και στους υποψήφιους
επενδυτές. Εκεί «κολλάει» και το Οικοσύστημα
Καινοτόμων Νεοφυών Επιχειρήσεων «OK!
Thess», όπως φυσικά και οι προσπάθειες που

καταβάλλουμε στον τομέα τουρισμού που όπως
φαίνεται αποδίδουν…

Πιστεύετε ότι αναγνωρίζεται η δουλειά
σας;

«Νομίζω πως ναι. Αυτό δείχνουν και τα
στοιχεία άλλωστε. Το 2010 οι τουρίστες ανέρ-
χονταν στο 1,3 εκ. και το 2015 έφτασαν τα 2,3
εκ. Όλη αυτή η πολιτική ήταν - εν τέλει  -μια
στρατηγική.  Θα ήταν προτιμότερο βέβαια, εάν
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήμοι
του νομού, οι φορείς και οι θεσμοί της πόλης
συνεργάζονταν καλύτερα. 

Με άριστα το δέκα τι βαθμό βάζετε στη
διοίκησή σας; 

Έξω πάμε καλά και έχουμε αποτελέσματα
αλλά μέσα έχουμε… θεματάκια. Πρέπει να λύ-
σουμε τα προβλήματα με την αποκομιδή των
σκουπιδιών, το κυκλοφοριακό, την εξυπηρέτη-
ση του πολίτη. Αυτά είναι τα τρία βασικά που
πρέπει ως διοίκηση να αντιμετωπίσουμε. Αλλά
πώς να τα… καταφέρουμε; Δυο χρόνια, για πα-
ράδειγμα δεν είχαμε δημοτική αστυνομία. Η
πόλη ήταν μπάχαλο…

Εκτός από αυτά τα… θεματάκια έχετε
όμως κι άλλες δυσκολίες μέσα στην παρά-
ταξη σας. Πώς λοιπόν θα πετύχετε στόχους
όταν υπάρχει πολεμική, όχι από τους αντι-
πάλους σας – που θα ήταν λογικό και ανα-
μενόμενο – αλλά από τους πρώην και νυν
συνεργάτες σας; 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε. 

Ακούσαμε πολλά το τελευταίο διάστη-
μα. Σας κατηγορούν στελέχη σας, όπως ο
κ. Ζέρβας.

Είχα μεγάλη απογοήτευση από τον Ζέρβα.

Q

«Αν μπο-
ρούσα θα

είχα διαγρά-
ψει τρεις και
θα τους ζη-
τούσα – φυ-

σικά- τις
έδρες τους.
Κι εγώ είχα
διαφωνήσει
στο παρελ-
θόν με τον
Αγ. Σαχίνη

και παραιτή-
θηκα… »

}

}

«Δεν θα μαντρώσω κανέναν...»
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Από λόγια χορτάσαμε. Τώρα αρχίζω να μαθαίνω τα της
πολιτικής. Η πολιτική έχει διπλό ρόλο. Άλλα λες στον
έναν, άλλα στον άλλον, άλλα στον τρίτο και μετά λες ότι
εννοούσες άλλα πράγματα. Δημιουργήσαμε την «Πρω-
τοβουλία» με κοινό άξονα ότι δεν θέλουμε κομματικά εν-
ταγμένους. Στην πορεία το σχήμα φορτώθηκε με πολ-
λές… φιλοδοξίες. Έβαλα το κεφάλι μου μπροστά. Δου-
λεύω όλη τη μέρα και την ίδια στιγμή βλέπω ότι υπάρ-
χουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι… αδιαφορούν.
Δεν μπορείς να μην εμφανίζεσαι στο δημοτικό συμβού-
λιο… Έχεις μια δουλειά να κάνεις…

Αδιαφορούν γιατί; Επειδή δεν τους κάνατε
αντιδημάρχους – όπως έχετε πεί - δεν πήραν
«καρέκλα» Ποιος είναι το λάθος σας;

Δεν ξέρω! Η συμπεριφορά ορισμένων συναδέρ-
φων δυσκολεύει τα πράγματα χωρίς λόγο και αιτία.
Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζαμε με διάλογο τα προ-
βλήματα. Εάν στην Πρωτοβουλία μπορούσαμε να
διαγράψουμε κόσμο, εγώ θα είχα διαγράψει… τρεις
συμβούλους. Είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός και
όχι απαιτητικός. Αυτό είναι το λάθος μου. Η σκέψη
μου είναι «αφήστε τα γίδια ελεύθερα» μέσα στο πλαί-
σιο που ορίζει τις αρμοδιότητες  κάθε αντιδημάρ-
χου. Όταν κάποιος εφαρμόζει την ατζέντα του δη-
μάρχου οφείλει να προσαρμόσει την προσωπική
του. Αν δεν το κάνει… έχασε.

Το 2019 θα είστε υποψήφιος; Θα τα εκατοστή-
σετε στην καρέκλα του δημάρχου, αν το θελήσουν
οι δημότες της Θεσσαλονίκης;

Καλώς εχόντων των πραγμάτων γιατί να μην συνεχί-
σω όσο μπορώ αφού έμαθα και τη «δουλειά»;  Δεν θα
αποκαλύψω μέχρι την τελευταία στιγμή τι θα κάνω, γιατί
οι όποιοι κύριοι… δελφίνοι θα δείξουν πως λειτουρ-
γούν… 

Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ανασχηματισμό; 
Ο ανασχηματισμός θα γίνει στα μέσα της θητείας και

θα εξαρτηθεί από τον νέο κανονισμό λειτουργίας. Μην
ξεχνάμε και τα στελέχη του δήμου που έχουν τις δικές
τους αντιλήψεις και τρόπο λειτουργίας…

Από τους νυν αντιδημάρχους ποιους θα παίρ-
νατε στη δουλειά σας, στην επιχείρησή σας; 

Θα έπαιρνα το 70% της δημοτικής ομάδας. Το 30%
δεν θα το έπαιρνα. Όχι γιατί δεν είναι καλοί αλλά έχουν
διαφορετική αντίληψη από τη δική μου. Δεν θέλω υπο-
βολιμαίες συμπεριφορές, ότι θα κάνω αυτό για να την
πατήσει ο άλλος…

Έχετε καταγράψει συνωμοσίες (και υπονομεύ-
σεις) σε βάρος σας;

Οικονομικά στοιχεία
Αναφερόμενος στα οικονομικά του δήμου Θεσσα-

λονίκης ο Γιάννης Μπουτάρης λέει πως στο ταμείο του
δήμου υπάρχουν γύρω στα 20 εκ. ευρώ. Ο ίδιος ανα-
φέρει επίσης πως ο δήμος θα προχωρήσει μέσω κοι-
νοτικών προγραμμάτων ή με το Πράσινο Ταμείο ή με
δάνεια από τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την
Παγκόσμια Τράπεζα, την Τράπεζα Μαύρης Θάλασσας
(που έχουν χαμηλό επιτόκιο) ή με τη συνεργασία δη-
μοσίου και ιδιωτών σε έργα στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης και επαναφέρει την πρότασή για δημοτικά ομό-
λογα. «Η κατ’ αρχήν έγκριση ενός δανείου ύψους
έως 50 εκ. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα εί-
ναι ύψους 50 εκ. ευρώ. Αυτά τα λεφτά προορίζον-
ται για έργα. Θα δημιουργήσουμε θέσεις εργα-
σίας. Δεν φοβάμαι την περίοδο των μνημονίων
να λάβω δάνειο. Μια ζωή ασχολούμαι με επιχει-
ρήσεις. Ξέρω πώς να χειριστώ ένα δάνειο. Οι πο-
λίτες δεν θα επωμιστούν μεγαλύτερα δημοτικά
τέλη. Θα υπάρξει απόσβεση αυτών των δανείων
και οι δημότες θα πληρώσουν λιγότερα τέλη εάν
καταφέρουμε για παράδειγμα να μειώσουμε το
κόστος του ηλεκτροφωτισμού» καταλήγει ο κ.
Μπουτάρης. 

Όχι, καμία! Αν φύγω εγώ, τι θα γίνει
στην Πρωτοβουλία; Αίμα και άμμος.
Ποιος θα βγει; Δαχτυλίδι λοιπόν, δεν δί-
νω το έχω δηλώσει. Επίσης έχω ένα ιδε-
ολογικό πρόβλημα. Έχω πει ότι η θητεία
των δημάρχων δεν πρέπει να είναι πά-
νω από δυο φορές και αυτό γιατί η εξου-
σία φθείρει και διαφθείρει…

Νιώθετε πως  υπάρχουν συνεργά-
τες σας που σας ζηλεύουν λόγω έντο-
νης και… δημοφιλούς (σύμφωνα με
δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας) προσωπικότητας; 

Δεν νιώθω ότι υπάρχει ζήλεια.
Υπάρχει… αναγκαστική υποστήριξη. 

Σε ποιο πρόσωπο βασίζεστε πε-
ρισσότερο;

Σε όλους τους αντιδημάρχους μου
και τους ειδικούς μου συμβούλους. Οι
ειδικοί σύμβουλοι είναι άτομα που
οσφραίνονται το τι συμβαίνει γύρω. Εί-
ναι οι «κολλητοί» μου και τους ξέρω, δο-
κιμασμένα στην πράξη, πολλά χρόνια.
Πολλούς αντιδημάρχους δεν τους ήξε-
ρα. Τους γνώρισα στο δρόμο… (στην
πορεία της θητείας μου)

Τι απαντάτε στον κ. Λιακόπουλο
και τον κ. Ζέρβα και όλα όσα υπο-
στηρίζουν σε βάρος σας;

Δεν τους απαντάω. Δεν κρατάω κα-
κίες. Αρκεί να συνειδητοποιήσουν τι θέ-
λουν και να μου το πουν! Ο Λιακόπου-
λος θέλει να γίνει αντιδήμαρχος. Δεν θα
τον κάνω γιατί δεν κάνει γι’ αυτή τη δου-
λειά. Εάν, το να γίνει αντιδήμαρχος είναι
η φιλοδοξία της ζωής του, τότε… έχασε. 

Είπε ότι τους θέλετε «σκυλάκια»
και «διακοσμητικές γλάστρες»

Γιατί δεν τα λένε στη δημοτική μας
ομάδα;

Ποιος ενορχήστρωσε και ποιος
επέτρεψε να γίνουν αυτά και μάλιστα
όσο εσείς λείπατε στην Αμερική; 

Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα δείγμα της
ελευθερίας που έχουμε στην Πρωτοβου-
λία. Δεν έχουμε «κομματική πειθαρχία».
Η… κομματική αντίληψη δεν περνάει
στην παράταξη μας. Θα αντιμετωπίσω
την υπονόμευση με αδιαφορία. 

Στο παρελθόν είχατε δυο υπαρ-
χηγούς, τους κκ. Αβραμόπουλο και
Κουράκη. Εξακολουθείτε να τους
έχετε;

Τι θα πει υπαρχηγός; Ο Παναγιώτης
Αβραμόπουλος είναι πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου και οφείλει να κρα-
τά τις ισορροπίες στο δημοτικό συμβού-
λιο. Για το λόγο αυτό έχουμε πολύ καλή
συνεργασία. Με τον Ανδρέα «χωρίσα-
με». Η Πρωτοβουλία δεν είναι συνεται-
ρισμός. Ό,τι καλό και ό,τι κακό γίνεται
στην πόλη «το τρώω εγώ στο κεφάλι» ως
επικεφαλής και μ... Επομένως δεν μπο-

ρώ να το μοιραστώ με κανέναν και δεν
είναι του χαρακτήρα μου να αποφεύγω
ευθύνες, «όποιος δεν μπορεί και φοβά-
ται πάει και κοιμάται…» 

Είπατε ότι ο πρόεδρος…
οφείλει να κρατά τις ισορροπίες.
Το κάνει; 

Νομίζω ότι είναι από τους κα-
λούς προέδρους. Και εμάς μας επα-
ναφέρει στην τάξη. Γίνεται ουσιαστι-
κή συζήτηση στο δημοτικό συμβού-
λιο. 

Ο κόσμος παρακολουθεί το
δημοτικό συμβούλιο; Τι σας λένε
τα νούμερα της… τηλεθέασης της
TV 100;

Οι νέοι δεν παρακολουθούν δη-
μοτικό συμβούλιο. Οι μεγαλύτερες
ηλικίες το βλέπουν. Εάν δεν ήταν σε
απευθείας σύνδεση το συμβούλιο
θα ήταν πιο άνοστο. Είμαι υπέρ της
προβολής των συνεδριάσεων, φαί-
νεται ποιος δουλεύει και ποιος
απουσιάζει.  Σκέφτομαι μάλιστα να
βάλουμε κάθε ώρα πέντε λεπτά
διάλλειμα για να πέφτουν και… δια-
φημίσεις. 

Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον
κ. Τζιτζικώστα;

Είμαστε σε μια φάση δυσάρεστη…
(μετά τις πολλές δημόσιες αντιπαραθέ-
σεις για ΝΔ και προσφυγικό) Σε πολλά
πράγματα διαφωνούμε. Αλλά έχουμε
υποχρέωση να βρούμε μια κοινή γραμ-
μή. Και με τον Άνθιμο τα πράγματα ήταν
δύσκολα αλλά βρήκαμε τρόπο συνεν-
νόησης και τώρα είμαστε οι πρώτοι φί-
λοι! 

Τι μήνυμα στέλνετε στους συμ-
βούλους σας;

Παιδιά ελάτε να… εξηγηθούμε! Είναι
μια δύσκολη διαδικασία. Αλλά δυστυ-
χώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να
προχωρήσει το έργο για τη Θεσσαλονί-
κη…

Δακτυλίδι δεν θα δώσετε σε αντι-
δήμαρχο ή συνεργάτη σας, όμως
μπορείτε να μας πείτε από τα εγγόνια
σας ποιος κάνει για…. Δήμαρχος;

Χα χα… Ο Γιάννης Καραπαναγιωτί-
δης, ο γιος της κόρης μου Φανής Μπου-
τάρη και του… «καραπόντιου»  Χάρη Κα-
ραπαναγιωτίδη αν και 14 ετών έχει ορι-
σμένα χαρακτηριστικά για αυριανός αι-
ρετός… Ενδιαφέρεται και με βομβαρδί-
ζει συνεχώς με ερωτήσεις για τα πάντα… 

Τελικά αερόστατα θα φέρετε ή θα
έχουν κι αυτά την τύχη του τελεφε-
ρίκ; 

Θα φέρουμε. Το τελεφερίκ ήταν μια
πολύ ακριβή υπόθεση

Q

«Ο καθένας
είναι υπεύ-

θυνος για τις
πράξεις του.» 

«Δεν λέω
εάν θα είμαι
ξανά υποψή-
φιος, γιατί οι

δελφίνοι
θα… δείξουν
ποιοι είναι!»

}

}
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Μπορεί να ψήφισε νομοσχέδια με τα οποία εξακολουθεί να διαφω-
νεί και τα οποία επέβαλαν οι δανειστές της χώρας, δηλώνει πως ο ίδιος
αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν θα το βάλουν
κάτω και δεν θα παραιτηθούν. Ο λόγος για το βουλευτή Α’ Θεσσαλονί-
κης με το ΣΥΡΙΖΑ, Τριαντάφυλλο Μηταφίδη ο οποίος μιλώντας στην
KARFITSA σχολιάζει ότι το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε
στη Βουλή… «έκλεισε έναν φαύλο κύκλο μνημονίων». Ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ μιλά επίσης για τα κινήματα #παραιτηθείτε και ξεκαθαρίζει
πως η διαμαρτυρία είναι συνταγματικό δικαίωμα και μάλιστα αναφαίρε-
το, εκτιμά ωστόσο πως δεν έχει καμία σχέση με τα «κινήματα των πλα-
τειών». Ο κ. Μηταφίδης σχολιάζει τέλος, τα λάθη του Αλέξη Τσίπρα και
της κυβέρνησης και αναφέρεται σε όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν για
να σταματήσει η Θεσσαλονίκη να είναι… «καφεδοφραπεδούπολη». 

Tελικά η συμφωνία που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή,
και ειδικότερα από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης, είναι νέο
μνημόνιο ή όχι, και γιατί;

Έκλεισε ο φαύλος κύκλος των μνημονίων, το οποίο ο Ελληνικός λα-
ός πλήρωσε με αίμα. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το Eu-
rogroup και τη δρομολόγηση της κρίσιμης απόφασης για τη δραστική
μείωση του δημοσίου χρέους η Ελλάδα μετά από έξι χρόνια πείνας,
φτώχειας, ανεργίας και εκποίησης της δημόσιας και ιδιωτικής περιου-
σίας έχει τη δυνατότητα να μπει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Στο παρελθόν υπήρξατε συνδικαλιστής που βγήκε στο δρόμο
εκατοντάδες φορές για να διεκδικήσει. Ποια είναι η άποψή σας
για την εκδήλωση #παραιτηθείτε; Συμφωνείτε με τις δηλώσεις
του κ. Φίλη πως κινείται στα όρια της συνταγματικότητας; 

Προφανώς  δεν έχει  καμιά σχέση με το «κίνημα των πλατειών» και
τις  αυθόρμητες πρωτοβουλίες «από τα κάτω» που  εκδηλώθηκαν σ’ όλη
τη χώρα την περίοδο των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Το επιχείρησαν

«Δεν πρόκειται να 
παραιτηθούμε…» 

και κατά την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν με
σύνθημα «όχι Μπαλτάς και Χασάπης στην Παιδεία» προσπάθησαν να
ακυρώσουν τα μέτρα εκδημοκρατισμού της Εκπαίδευσης. Η επιχείρη-
ση αυτή κατέληξε σε φιάσκο. Οι μέντορές του φαντασιώνονται εξελί-
ξεις αλλά Βενεζουέλα και καταφεύγουν σε στρατηγικές έντασης και πό-
λωσης, παριστάνοντας τους όψιμους «φίλους του λαού». Φυσικά, το
συνταγματικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι αναφαίρετο και απόλυ-
τα σεβαστό για την Αριστερά που έδωσε σκληρούς κοινωνικούς αγώ-
νες.

Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα κάνει... πίσω στις προεκλογικές
της δεσμεύσεις; Ποια είναι ή ποια θα έπρεπε να είναι η «κόκκινη
γραμμή» απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών;

«Κόκκινη γραμμή» για μας  είναι  η ικανοποίηση των λαϊκών αναγ-
κών μέσω  μιας δίκαιης  ανάπτυξης, με σεβασμό στα εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα. Είναι η απελευθέρωση της χώρας από το
το ζυγό του χρέους.

Με ποια σημεία του πολυνομοσχεδίου που πρόσφατα ψηφί-
στηκε διαφωνήσατε αλλά τελικά τα ψηφίσατε;

Με την απόσυρση π.χ. του άρθρου 50 για την «αλληλέγγυα ευθύνη
των μετόχων» και με την προσωπική τους περιουσία, που αποσκοπού-
σε στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, όταν μένουν έκθετοι
απέναντι στην κακοδιαχείριση του εργοδότη τους. Συχνά η μη καταβο-
λή των δεδουλευμένων αποτελεί την εύκολη λύση για περιστολή των
εξόδων της επιχείρησης.

Υπήρξατε πρωταγωνιστής «προπηλακισμού» το Πάσχα. Τι
απαντάτε σε όλους αυτούς που αντιδρούν στην πολιτική που
ακολουθεί η κυβέρνηση;

Στόχος απρόκλητου προπηλακισμού, θέλετε να πείτε, από γνωστό
και μη εξαιρετέο, ακροδεξιών φρονημάτων, επαγγελματία στο Καπάνι.
Είναι δικαίωμα των πολιτών που υποφέρουν να αντιδρούν στην πολι-
τική μας. Οι κοινωνικοί αγώνες ενισχύουν τις αντιστάσεις της κυβέρ-
νησης απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ καλούνται να
ψηφίσουν μέτρα με πολλά από τα οποία διαφωνούν τελεί-
ως. Σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε;

Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από τη σκληρή προσπάθεια
να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα της υπανάπτυξης, της ανθρω-
πιστικής κρίσης και ενός χρέους που δεν είναι βιώσιμο. Αυτή την
εντολή μας έδωσε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο.

Ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει λάθη;
Εάν ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο; 

Ο Αλέξης Τσίπρας  δεν ασκεί κάποια προσωπική πολιτική. Εί-
ναι ο πρωταγωνιστής μιας άνισης, ιστορικών διαστάσεων μάχης
για την ανόρθωση της χώρας, για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης
και όχι του αγοραίου νεοφιλελευθερισμού, φρούριο απέναντι
στης γης τους ξεριζωμένους. Υπερτιμήσαμε τη δυνατότητά μας να
ανατρέψουμε τους αρνητικούς πολιτικούς συσχετισμούς στην Ευ-
ρώπη, ώστε να βγούμε από το ζόφο των μνημονίων. Τα πολιτικά
ρήγματα που προκάλεσε στην Ευρώπη η εκλογική επιτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ και τα διεθνή μέτωπα κατά της λιτότητας που συγκροτήθη-
καν  δεν μπόρεσαν να κάμψουν την ακαμψία του ευρωενωσιακού
κατεστημένου, αλλά άνοιξαν το δρόμο για προοδευτικές εξελίξεις
στην Πορτογαλλία, την Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης.

Μέχρι τη λήξη της θητείας σας, τι θα θέλατε να έχετε καταφέ-
ρει για την εκλογική σας περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη;

Δεν έχω βάλει κάποιο προσωπικό «στοίχημα» για τη Θεσσαλονίκη
που τη μαστίζει η ανεργία. Η παραγωγική της ανασυγκρότηση με την
αναζωογόνηση της  βιομηχανικής ζώνης  και με την αναβάθμιση του
λιμένα Θεσσαλονίκης σε διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο είναι οι απα-
ραίτητοι υλικοί όροι για να βγεί από τη σημερινή υποτιμητική θέση της
«καφεδοφραπεδούπολης», με τον ενεργό πληθυσμό της να αιμορρα-
γεί.

Τι σχεδιάζει η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Διεκδίκησης των Γεμανικών Οφειλών της οποίας είστε πρό-
εδρος;

Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε  το πόρισμα των εργασιών της
Επιτροπής και σχεδιάζουμε πολιτική εξόρμηση  στα ευρωπαϊκά κοινο-
βούλια, έτσι ώστε οι ιστορικά απαράγραπτες διεκδικήσεις μας να διε-
θνοποιηθούν και να δικαιωθούν. Με την ευκαιρία να χαιρετίσω την
καθιέρωση με Π.Δ. ως δημόσιας γιορτής της 30ης Οκτωβρίου - τη μέ-
ρα που το 1944  ο ΕΛΑΣ απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη από τα ναζι-
στικά στρατεύματα κατοχής και έσωσε τις υποδομές της από την κατα-
στροφή.

Q

Ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ

Α’ Θεσσαλο-
νίκης, Τριαν-

τάφυλλος
Μηταφίδης
«ανοίγει τα
χαρτιά του»

στην
KARFITSA

}

}
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#ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Βαγγέλη Στολάκη

Ήταν πρωί του Φεβρουαρίου 2015. Για την
ακρίβεια το ημερολόγιο έδειχνε το νούμερο 5.
Ήταν η ημέρα που θα ορκιζόταν η νέα βουλή που
προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
και έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στο Μέγαρο Μαξίμου και
τη ΝΔ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε εκείνη την τελετή ορκωμοσίας τίποτα δεν ήταν
ίδιο με τις άλλες φορές. Οι έμπειροι κοινοβου-
λευτικοί συντάκτες άφησαν τις επίσημες δηλώ-
σεις για λίγο και κοιτούσαν τους ΣΥΡΙΖΑίους στο
λαιμό και τα χέρια. Έψαχναν ποιοι φορούσαν
γραβάτες και ποιοι ορκίστηκαν με θρησκευτικό
όρκο! Ένας από αυτούς ήταν ο Θεσσαλονικιός
απλά βουλευτής τότε και σημερινός υφυπουργός
Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης.  Ο Γιάννης
Αμανατίδης κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο.
Όσο κι αν ήθελε να κρύψει το άγχος του που υπο-
δεχόταν επίσημα στον «Ναό της Δημοκρατίας»
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο το πακέτο του που
άδειασε σε λιγότερο από μισή ώρα, έδειχνε το αν-
τίθετο.  Για πολλούς ο Καλαμαριώτης εκπαιδευτι-
κός, που πρόσφατα έχασε τον αγαπημένο του πα-
τέρα, είναι ο «άνθρωπος των ειδικών θρησκευτι-
κών αποστολών». Είναι ένας από εκείνους που
από την πρώτη ημέρα εκλογής του στη Βουλή το
2012 πάλεψε και τελικά κατάφερε να «γεφυρώ-
σει» το χάσμα του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Εκ-
κλησία. Ποτέ δεν έκρυψε για να γίνει αρεστός
από τους «συντρόφους» του αλλά και τους εκλο-
γείς του πως είναι θρήσκος, πιστεύει, κάνει το
σταυρό του και προσεύχεται. «Το υπουργιλίκι δεν
τον άλλαξε. Είναι ο ίδιος Γιάννης που χτυπούσα-
με στην πλάτη, που συζητούσαμε και προβληματι-
ζόμαστε στο παρελθόν. Θα θέλαμε βέβαια να είχε
καλύτερη επαφή με το κινητό του και να τον βλέ-
πουμε πιο συχνά» σχολιάζουν στην Karfitsa φί-
λοι του. 
Με τους ηγέτες της Εκκλησίας 

Αυτές τις ημέρες ο κ. Αμανατίδης σημειώνει
στο βιογραφικό του άλλη μια επιτυχία που θα
γραφτεί στην ιστορία, αφού θα παραβρεθεί ως
εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του ελληνικού
κράτους την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας που πραγματοποιείται στην
Κρήτη και θα χαιρετίσει τον Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίο. Πρόκειται για μια συνάντηση 14 εκκλησια-
στικών ηγετών από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες

όλου του κόσμου, την οποία οργανώνει ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εδώ και πολ-
λές δεκαετίες. «Είναι σημαντικό για την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ πως επί δικής της παραμονής στο
Μέγαρο Μαξίμου συντελείται μετά από 1.000
χρόνια ένα τόσο σπουδαίο γεγονός για την Ορθο-
δοξία» σχολιάζουν στην Karfitsa συνεργάτες του
κ. Αμανατίδη. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για
τον σημερινό υφυπουργό Εσωτερικών κάνουν
λόγο για την… «Αριστερά του Κυρίου». Και δεν
έχουν άδικο, αν αναλογιστεί κανείς πως από τον
Ιανουάριο 2015 έως και σήμερα ο κ. Αμανατίδης
άλλοτε ως απλός βουλευτής και άλλοτε ως υπουρ-
γός μερίμνησε να φέρει την Κουμουνδούρου πιο
κοντά στον… Θεό. Ήταν ο άνθρωπος που χωρίς
να σκεφτεί πολιτικό κόστος αλλά και τις έντονες
εσωκομματικές κραυγές συμμετείχε το 2013 στο
επιστημονικό συνέδριο «Εκκλησία και Αριστε-
ρά». Είναι επίσης εκείνος που προετοίμασε από
τη θέση του υπεύθυνου Τομέα Θρησκευμάτων
του ΣΥΡΙΖΑ την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα ως
επικεφαλής  της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο
Βατικανό προκειμένου να συναντήσει τον Πάπα
και που πήγε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
Μαζί με τον σημερινό πρωθυπουργό και τον ση-
μερινό υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά τότε εί-
χαν διανυκτερεύσει στην Ιερά Μονή Ξενοφών-
τος. Βέβαια, η Αθωνική Πολιτεία είναι ένα μέρος
γνώριμο για τον κ. Αμανατίδη, αφού συνηθίζει να
την επισκέπτεται και να διανυκτερεύει σε κάποιο
μοναστήρι μια φορά το τετράμηνο, όταν πρόκει-
ται για ιδιωτικές επισκέψεις, γιατί ως πολιτικός
προϊστάμενος  του Όρους επισκέπτεται το «Περι-
βόλι της Παναγιάς» τακτικότερα. Τις περασμένες
ημέρες για παράδειγμα βρέθηκε στις Καρυές για
την αλλαγή της Ιεράς Επιστασίας (της «κυβέρνη-
σης» των Αγιορειτών Μοναχών) αλλά και πριν
λίγες εβδομάδες για την επίσκεψη του Ρώσου
Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.  Ο στόχος του Αμα-
νατίδη να φέρει κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αρι-
στερά με την Εκκλησία γίνεται πιο ρεαλιστικός τη
στιγμή που διορίστηκε ως υφυπουργός εξωτερι-
κών στον πρώτο ανασχηματισμό του Αλέξη Τσί-
πρα τον Ιούλιο του 2015. Ο Αμανατίδης εισάγει

τότε, δυναμικά την θρησκευτική διπλωματία
που ήταν στα αζήτητα, διορίζει ειδικό Γραμ-
ματέα Θρησκευτικής και Πολιτιστικής δι-
πλωματίας και πραγματοποιεί συναντήσεις
με τους περισσότερους θρησκευτικούς ηγέ-
τες παγκοσμίως και είναι εκείνος που επί
δυο συναπτά έτη το Μεγάλο Σάββατο φέρνει
στην Ελλάδα το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυ-
μα. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το
2012, ενώ τον Ιανουάριο του 2015 έκανε
την έκπληξη καταλαμβάνοντας την πρώτη
θέση μεταξύ των υπολοίπων βουλευτών του
κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης. Θέση την
οποία έχασε στις εκλογές Σεπτεμβρίου 2015
από τον σημερινό υπουργό Νίκο Παρα-
σκευόπουλο που «διορίστηκε» πρώτος στη
λίστα του κόμματος. Στο παρελθόν «κατέβη-
κε» υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Q

Ο Γ. Αμανατί-
δης «γεφύ-
ρωσε» το
χάσμα Εκ-

κλησίας-κυ-
βέρνησης 

}

}

Ο ΣΥΡΙΖΑιος των ειδικών 
θρησκευτικών αποστολών… 

Η δουλειά του σερβιτόρου 
Ο κ. Αμανατίδης δεν έζησε τη διάσπα-

ση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ αφού εντάχθηκε
σε αυτόν το 1990. Κατέληξε εκεί μετά από
μια επταετία αναζήτησης μετά την αποχώ-
ρησή του από το ΚΚΕ το 1983. Από τα μα-
θητικά του ακόμα χρόνια κατέβαινε στους
δρόμους… διεκδικώντας. Όταν έγινε
φοιτητής εντάχθηκε στην ΚΝΕ, όπως οι
περισσότεροι άλλωστε σημερινοί υπουρ-
γοί της κυβέρνησης. Γεννήθηκε το 1961
στο Κιλκίς και έζησε μέχρι το 1978 στις
Σέρρες. Από το 1985 μέχρι σήμερα εργά-
ζεται ως δάσκαλος σε σχολεία της Καλα-
μαριάς, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε
στον ιδιωτικό τομέα ως σερβιτόρος, οδη-
γός αλλά και στην Λαχαναγορά Θεσσαλο-
νίκης. Είναι παντρεμένος και έχει δυο
παιδιά ενώ άλλα δυο παιδιά έχει η σύζυ-
γός του. Ο κ. Αμανατίδης προέρχεται από
μια οικογένεια εκπαιδευτικών με γυναί-
κα, γονείς και αδέρφια δασκάλους, ενώ
στον ελεύθερο χρόνο του πηγαίνει για…
ψάρεμα! 
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Ο λόγος φυσικά για την μικρή Αμμουλιανή,
που υπάγεται στην άκρως τουριστική Χαλκιδι-
κή και με την προσπάθεια ετών που καταβά-
λουν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται  σε αυτή, πέτυχαν να κά-
νουν το νησί τους γνωστό και στο εξωτερικό.
Το αποτέλεσμα είναι πλέον τα καλοκαίρια οι
τουριστικές υποδομές της Αμμουλιανής να γε-
μίζουν όχι μόνο από τους λίγους Βορειοελλαδί-
τες που γνώριζαν το μέρος, αλλά και από ξέ-
νους. Επισκέπτες από τα Βαλκάνια, αλλά και
την Ευρώπη έμαθαν για τις εξαιρετικής ομορ-
φιάς παραλίες της Αμμουλιανής και η θερινή
σεζόν στο νησί είναι πλέον… πολύγλωσση.
Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός πως όσα
έχουν πραγματοποιηθεί στην Αμμουλιανή, ένα
νησί δίπλα στο Άγιον Όρος, οφείλονται στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Έτσι, μέσα στα χρόνια
της οικονομικής κρίσης, επιχειρηματίες της πε-
ριοχής με δικά τους έξοδα αποφάσισαν να δι-
ευρύνουν το target group των τουριστών, επεν-
δύοντας στο ενδιαφέρον που δείχνουν για την
ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, Βούλγαροι,
Ρουμάνοι και Σκοπιανοί. Την ίδια ώρα, το δια-
δίκτυο έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ώστε να
μπορέσει το νησί να γίνει γνωστό και στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, με τις προκρατήσεις να παρου-
σιάζουν θετικό πρόσημο. Μοναδικό παράπονο
των κατοίκων δεν είναι άλλο από αυτό που
έχουν και άλλοι νησιώτες, τη συμπαράσταση
της πολιτείας, παρόλο που η Αμμουλιανή απέ-
χει μόλις 130 από τη Θεσσαλονίκη και δέκα λε-
πτά από τις ακτές της Χαλκιδικής.
Μια προσπάθεια 600 κατοίκων

Το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρι-
κής Μακεδονίας βλέπει τον πληθυσμό του τα
τελευταία καλοκαίρια να πολλαπλασιάζεται
αφού παρά την οικονομική κρίση η προσέλευ-
ση των τουριστών ακολούθησε διαφορετική
πορεία. Σύμφωνα με τον πρόεδρος του Ανα-
πτυξιακού Συλλόγου Αμμουλιανής Νικήτα
Μαρτυγάκη, αυτό είναι κάτι που επετεύχθη χά-
ρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία των ντόπιων

επιχειρηματιών. «Η προσπάθεια που γίνεται
όλα αυτά τα χρόνια για την τουριστική ανα-
βάθμιση του νησιού γίνεται αποκλειστικά
με δικά μας έξοδα. Δίνουμε το παρών σε
εκθέσεις που γίνονται σε Ελλάδα και εξω-
τερικό με δική μας πρωτοβουλία και φυσι-
κά έξοδα, ειδικά σε περιοχές από όπου έρ-
χονται τουρίστες, όπως το Βουκουρέστι, τη
Σόφια, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες»,
εξηγεί στην Karfitsa ο κ. Μαρτυγάκης. Διαφη-
μιστικό υλικό και προώθηση των σμαραγδέ-
νιων παραλιών του νησιού σε ΜΜΕ του εξωτε-
ρικού, βοήθησαν με συλλογική προσπάθεια
να “μεγαλώσει” η τουριστική σεζόν, να γίνει
καλύτερη ποιοτικά και φυσικά πολύ πιο ποικι-
λόμορφη με τον ερχομό ξένων τουριστών.
«Από εκεί που για περίπου μια επταετία
δουλεύαμε μόνο με Έλληνες, πλέον έχουμε
κόσμο από διάφορες περιοχές, κυρίως
από Βαλκάνια, αλλά έχουν έρθει και Άγ-
γλοι, Γερμανοί και ελάχιστοι Ρώσοι. Όσον
αφορά την τελευταία ομάδα τουριστών,
τους Ρώσους, περιμένουμε να δούμε απο-
τελέσματα από εδώ και πέρα, αφού ήδη έρ-
χονται αρκετά στην περιοχή λόγω του Αγί-
ου Όρους», αναφέρει ο Νικήτας Μαρτυγάκης.

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Αμμουλιανής
μετρά συνολικά 98 εγγεγραμμένα μέλη, με τον
τουρισμό να αποτελεί τη βασική ενασχόληση
των επιχειρηματιών του νησιού. Εκτός από ξε-
νοδοχεία και καταλύματα, υπάρχουν και φυσι-
κά και άλλες επιχειρήσεις όπως εστιατόρια εμ-
πορικά καταστήματα και beach bar. Οι ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις αγγίζουν τις 50 και μπο-
ρούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.500 επισκέ-
πτες. Σύμφωνα με τον κ. Μαρτυγάκη, μαζί με
τις κρουαζιέρες που γίνονται στην περιοχή από
το νησί περνούν 7.000 με 8.000 άνθρωποι την
θερινή περίοδο. 
Τα προβλήματα

Σε ένα νησί που όλα όσα έχουν γίνει μετά
από ιδιωτική πρωτοβουλία, τα παράπονα και
το αίσθημα παραμέλησης από την πολιτεία εί-
ναι τα κυριότερα ζητήματα για ένα άκρως τουρι-
στικό νησί.  «Πράγματα όπως η διαφήμιση,
η ευταξία των δημόσιων χώρων, μέχρι και
η καθαριότητα είναι υποθέσεις που λύνου-
με μόνοι μας», αναφέρει ο κ. Μαρτυγάκης.
Ένα βασικό πρόβλημα υποδομών είναι η κακή
κατάσταση του οδικού δικτύου, κάτι που αποτε-
λεί για τους ντόπιους το πρώτο πρόβλημα που
πρέπει να επιλυθεί, προκειμένουννα υποστη-
ριχθούν τα αυξημένα νούμερα τουριστών που
καταφθάνουν στο νησί με τα ΙΧ τους. «Αν και
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε
πολύ καλό επίπεδο, εάν υπάρχουν προ-
βλήματα όπως στους δρόμους, το βιολογι-
κό καθαρισμό ή ακόμα και τα μικρά λιμά-
νια που δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν όλα
τα σκάφη δίνοντας ρεύμα», υποστηρίζει ο
Νικήτας Μαρτυγάκης.
Οι παραλίες

Οι παραλίες είναι σίγουρα ο πρώτος λόγος
για έναν επισκέπτη που πρέπει να κάνει το ταξί-
δι στη μικρή Αμμουλιανή. Αν και περιμετρικά
υπάρχουν αρκετές μικρές παραλίες οι κυριότε-
ρες είναι τέσσερις και προκαλούν εντύπωση με
τα σμαραγδένια τους νερά. Ο Άγιος Γεώργιος

Το «εξωτικό» νησί της Χαλκιδικής
Μπορεί η Ελλάδα να είναι κυριολεκτικά «σπαρμένη» με νησιά τα οποία στην πλειοψηφία τους το καλοκαίρι προ-
σελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών ενισχύοντας τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, όμως η Κεντρική
Μακεδονία διαθέτει μόλις ένα νησί στα γεωγραφικά της όρια.

Q

Επισκέπτες από τα
Βαλκάνια, αλλά
και την Ευρώπη
έμαθαν για τις

εξαιρετικής ομορ-
φιάς παραλίες της

}

}
Ο άγνωστος παράδεισος

Οι «Αλυκές» είναι ίσως το διασημότερο αξιοθέατο της Αμμουλινής. Μια παραλία στο πί-
σω μέρος του νησιού, τραβά κάθε καλοκαίρι σαν… «μαγνήτης» τους επισκέπτες που σπεύ-
δουν για να δουν από κοντά τα γαλαζοπράσινα νερά που βλέπουν στις φωτογραφίες, με το
θέαμα να είναι καλύτερο από κοντά. «Η συγκεκριμένη παραλία τουλάχιστον για τα 21
χρόνια που βρισκόμαστε εδώ ήταν άγνωστη τόσο σε ξένους, όσο και Θεσσαλονι-
κείς», εξηγεί στην Karfitsa ο Σπύρος Σπυρόπουλος που διατηρεί καντίνα στις «Αλυκές». Η
διαφήμιση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει διάσημο όπως είναι λογικό το
σημείο με τη σεζόν να… μεγαλώνει. «Παλιά για εμάς οι μήνες Μάιος και Ιούνιος ήταν
νεκρή περίοδος. Τώρα με την φήμη που έχει η συγκεκριμένη παραλία κυρίως από
το διαδίκτυο δουλεύουμε κανονικά. Ειδικά οι Βαλκάνιοι ξεκινούν να έρχονται
στην αρχή του καλοκαιριού, κάτι που είναι πολύ θετικό», επισημαίνει ο κ. Σπυρόπου-
λος. Όσο για τους Θεσσαλονικείς, μπορεί να έχουν τη Χαλκιδική στους κορυφαίους προορι-
σμούς τους, όμως η Αμμουλιανή και ειδικά οι «Αλυκές», σύμφωνα με τον Σπύρο Σπυρόπου-
λο έγιναν γνωστά την τελευταία πενταετία, με την προσέλευση να είναι αθρόα. Μια σημαντι-
κή άνοδο στην προσέλευση τουριστών την τελευταία δεκαετία παρατηρεί από την πλευρά
του και ο Μιχάλης Κουτρουμπάκης που διατηρεί το beach bar «Ammos» στην παραλία «Αλυ-
κές». «Η σεζόν βλέπουμε να μεγαλώνει κυρίως λόγω των Βούλγαρων τουριστών που
έρχονται. Παλαιότερα το 90% των επισκεπτών της Αμμουλιανής ήταν Έλληνες, αυ-
τό τώρα αλλάζει και ο κόσμος αυξάνεται. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αυξάνονται και
οι απαιτήσεις προς εμάς τους επαγγελματίες και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε
με τον καλύτερο τρόπο», εξηγεί ο κ. Κουτρουμπάκης.

#ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ
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είναι η πρώτη παραλία που συναντά ο επισκέπτης στην Αμμουλιανή και βρίσκεται σε
σημείο που «κοιτά» την Ουρανούπολη, ενώ είναι προσβάσιμη και με αυτοκίνητο. Οι
Αλυκές είναι από τις διασημότερες παραλίες της Αμμουλιανής, που βρίσκεται από την
πίσω πλευρά του νησιού, έχοντας θέα τη Σιθωνία. Το Πόρτο Άγιο είναι επίσης μια
από τις όμορφες παραλίες, ενώ δεν πρέπει να παραλείπονται τα Δρένα ή Γαϊδουρονή-
σια, ένα μικρό σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων
από την Αμμουλιανή ή την Ουρανούπολη. Η πρόσβαση γίνεται με σκάφος, ενώ εκτε-
λούνται και δρομολόγια καθημερινά από την Ουρανούπολη.  

Από τουρίστες… ξενοδόχοι 
Η Όλγα Τρατσέλα και ο σύζυγος της πα-

ραθέριζαν στο νησί της Αμμουλιανής όταν
ήταν ακόμα άγνωστο στο ευρύ κοινό, με τις
πρώτες τους διακοπές να γίνονται εκεί το
1974. Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια και
αφού η Αμμουλιανή ήταν μόνιμος θερινός
προορισμός, φέτος αποφάσισαν να δραστη-
ριοποιηθούν και επιχειρηματικά στο νησί
με τη δημιουργία του ξενοδοχείου Nissos.
«Σίγουρα στην Ελλάδα η βαριά βιομη-
χανία είναι ο τουρισμός δεν αφού δεν
έχουν μείνει πολλά πράγματα. Αποφα-
σίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα στην
Αμμουλιανή την οποία γνωρίζουμε και
αρκετά καλά», εξηγεί στην Karfitsa η κ,
Τρατσέλα. 

Όσον αφορά το ενδιαφέρον των τουρι-
στών, σύμφωνα με την ίδια υπάρχει αρκετά
μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από
τις ΗΠΑ, το Βέλγιο, ενώ ήδη υπάρχουν προ-
κρατήσεις μέχρι και για τον Σεπτέμβριο. «Αν
αναλογιστούμε ότι πρόκειται για ένα
καινούργιο κατάλυμα τα πράγματα πη-
γαίνουν αρκετά καλά. Αυτό που βοηθάει
βέβαια και ιδιαίτερα μια νέα επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στον τουρισμό
είναι το διαδίκτυο, από όπου μπορεί να
γίνει γνωστή», επισημαίνει η Όλγα Τρα-
τσέλα. Από την εμπειρία που έχει τόσα χρό-
νια στην Αμμουλιανή, ότι το νησί προτιμά-
ται, εκτός από τους Έλληνες που το γνωρί-
ζουν, από τους Βούλγαρους, τους Ρουμά-
νους και τους Σκοπιανούς. «Θα μπορούσε
να είναι ένα νησί παράδεισος για τη Βό-
ρεια Ελλάδα, αφού είναι και το μοναδι-
κό στην Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχει
μια άνοδος τα τελευταία χρόνια στην
προσέλευση τουριστών, αυτό που πρέ-
πει να γίνει είναι μια αναβάθμιση των
υποδομών», αναφέρει χαρακτηριστικά η
ξενοδόχος της Αμμουλιανής.

Αμμουλιανή Χαλκιδικής - Παραλία Αλυκές
6997-121623
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#ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Της Μ. Καραπαναγιωτίδου

Τι ρόλο παίζει η ποιότητα της παραγωγής και η
μείωση του κόστους σε καιρό… μνημονίων; Πώς
θα επιτευχθεί η ανάκαμψη της αγροτικής οικονο-
μίας στην πράξη;

Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι το κλειδί για
την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Οι Έλ-
ληνες έμποροι κυριάρχησαν στο διεθνές εμπόριο εδώ
και 4.000 χρόνια χάρη στην ποιότητα των προϊόντων
που παρήγαγαν και εμπορεύονταν και όχι στην ποσότη-
τα αυτών. Διαχρονικά λοιπόν και ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών στη χώρα ή
και διεθνώς, η προσήλωση στην παραγωγή τυποποι-
ημένου, επώνυμου, πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόν-
τος, είναι ο πλέον ασφαλής δρόμος για την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς αγροτικού εισοδήματος. To προϊόν με
προστιθέμενη αξία εξασφαλίζει υψηλότερη τιμή και μει-
ώνεται το κόστος παραγωγής. Αυτό δεν αναιρεί την υπο-
χρέωση της πολιτείας να χτυπήσει την αισχροκέρδεια
στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
των γεωργικών εφοδίων, όπως και τα φαινόμενα παρά-
νομης διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
τα τελευταία χρόνια έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ιδιαίτε-
ρα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο ρόλος του Υπουργεί-
ου είναι να θέσει το σωστό κανονιστικό πλαίσιο και δη-
μιουργήσει τις κατάλληλες συνέργειες ώστε να ελεγχ-
θούν επαρκώς οι πύλες εισόδου της χώρας, προς όφε-
λος του έλληνα παραγωγού και του φορολογούμενου
πολίτη. Υπάρχει ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης στον
αγροδιατροφικό τομέα ώστε τα προϊόντα μας να χαρα-
κτηρίζονται από Ποιότητα – Πιστοποίηση – Τυποποί-
ηση – Καινοτομία – Επωνυμία – Εξωστρέφεια.

Τι κίνητρα θα δώσετε στους νέους να επιστρέ-
ψουν στα χωράφια των παππούδων τους; Πώς θα
επιτευχθεί η ανάκαμψη της αγροτικής οικονομίας;

Το Δεκέμβρη που πέρασε εγκρίθηκε το νέο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
ύψους 6 δισ. €. Στόχος του προγράμματος δεν είναι μό-
νο η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του
αγροτικού τομέα, αλλά και η προώθηση της επιχειρημα-
τικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η
καινοτομία και η εξωστρέφεια. Το νέο ΠΑΑ περιλαμβά-
νει 16 Μέτρα, μεταξύ των οποίων και δράσεις μεταφο-
ράς γνώσεων και ενημέρωσης, που θα βοηθήσουν πολύ
τους νέους, όπως επίσης και οι συμβουλευτικές υπηρε-
σίες,  επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
(π.χ. σχέδια βελτίωσης, εγγειοβελτιωτικά, εμπορία, με-
ταποίηση, κ.ά.), ανάπτυξη νέων γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων και επιχειρήσεων, στήριξη του LEADER και βασι-
κές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές πε-
ριοχές, που θα προσελκύσουν τους νέους να αισθαν-
θούν πιο φιλικά και βιώσιμα τα μέρη αυτά, ώστε να πά-
ρουν την απόφαση να αφήσουν τα αστικά κέντρα και
ενισχύσεις περιοχών με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονε-
κτήματα. Όλα αυτά δίνουν τα κατάλληλα κίνητρα στους
νέους μας ώστε να επιστρέψουν στα χωράφια των παπ-
πούδων τους για να δημιουργήσουν υγιείς επιχειρημα-
τικά αγροτικές μονάδες. Το Μέτρο για τους Νέους Αγρό-
τες αφορά νέους κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει
δήλωση ΟΣΔΕ το 2016 και έχουν τις προϋποθέσεις να
εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε-
ταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα
επαγγελματίες γεωργοί, ενώ δεσμεύονται να ασφαλι-

στούν στον ΟΓΑ. Πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλ-
λευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας
(τυπική απόδοση) 8.000 € και για πρώτη φορά είναι
επιλέξιμα και νομικά πρόσωπα, που ανήκουν κατά κύ-
ριο λόγο σε νέο γεωργό. Ο νέος αγρότης θα υλοποιήσει
το τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της
γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε 3 με 4 έτη. Το βασικό
ποσό ενίσχυσης είναι 17.000 € και προσαυξάνεται
αθροιστικά, ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας
του και το αν πρόκειται για ζωική παραγωγική κατεύ-
θυνση, και μπορεί να φτάσει τα 22.000 €. Και επειδή
γνωρίζουμε τι θα πει γραφειοκρατία και καθυστέρηση
πληρωμών στην Ελλάδα, επισημαίνω ότι το μέτρο θα εί-
ναι πλήρως μηχανογραφημένο. Με άλλα λόγια θα μει-
ωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στη
λήξη της προθεσμίας υποβολής και στην εκταμίευση του
ποσού της πρώτης δόσης.

Τα αγροτικά επιμελητήρια μπορούν να οργανώ-
σουν τις προσπάθειες για περισσότερα και καλύτε-
ρα προϊόντα;

Το λάθος πρότυπο το οποίο για χρόνια είχε υιοθετη-
θεί στη χώρα, ήταν ο αγρότης παρίας των κοινωνικών
και οικονομικών εξελίξεων. Ο αγρότης που έμεινε στο
χωριό και στο χωράφι γιατί δεν μπόρεσε να πάει στην
πόλη. Ο αγρότης ο οποίος περίμενε την επιδότηση για
να μπορέσει να ζήσει και στριμωχνόταν στην ουρά για
τις κρατικές ενισχύσεις. Σήμερα χρειαζόμαστε ένα νέο
μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, σύγχρονο και πάνω από
όλα προοδευτικό. Σήμερα χρειαζόμαστε μια αλλαγή κα-
τεύθυνσης. Ο αγρότης που αγαπά και σέβεται τη γη του
και είναι υπερήφανος για τα προϊόντα που αυτή βγάζει.
Ο αγρότης ο οποίος λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση (μέσω αναμορφωμένων αγροτικών ΕΠΑΛ αλλά και
νέων δομών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) και μπορεί να δρα
ως επιχειρηματίας του πρωτογενή τομέα. Έχει γνώσεις
λογιστικής, μάρκετινγκ, πληροφορικής, διαδικτύου, με-
τεωρολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων και συμμετέχει
ως ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργηθούν αγροτικά
επιμελητήρια ώστε να αποτελέσουν το χώρο διάχυσης
αυτής της νέας αντίληψης. Επιπρόσθετα, μέσα στα επι-
μελητήρια ο παραγωγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε ει-
δικές τεχνικές συμβουλές, να σχηματίσει ομάδες για κα-
λύτερη προώθηση και προβολή των προϊόντων του και
να είναι μέλος σε ένα θεσμικό σύμβουλο του Υπουργεί-
ου, ώστε να συνδιαμορφώνει τις πολιτικές με έναν τρό-
πο πολύ αποτελεσματικό.  

Γιατί δεν εξάγουμε περισσότερο λάδι ενώ την
ίδια ώρα γειτονικές χώρες το κάνουν με μεγάλο
κέρδος; Ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτή-
ματα;

Το ελληνικό ελαιόλαδο, το χρυσάφι της ελληνικής
γης αποτελεί ένα από τα προϊόντα σημαία για τον πρω-
τογενή τομέα. Τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά εί-
ναι μοναδικά και εξαιρετικά, ενώ υπάρχουν πλήθος ια-
τρικών μελετών για τις θετικές επιδράσεις στην υγεία
από την κατανάλωση  εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
ψυχρής έκθλιψης. Η πραγματική αξία της τεράστιας
πλειοψηφίας της παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου
στη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερη από την εμπορική
αφού αυτός ο θησαυρός πωλείται στην πλειοψηφία του
είτε χύμα σε εμπόρους ντόπιους και ξένους (Ιταλούς ή
σε τενεκέδες μιας χρήσεως για να καλύψει τις ετήσιες
ανάγκες μιας οικογένειας). Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι

«Ο αγρότης σήμερα δεν 
περιμένει τις επιδοτήσεις…»
«Η χώρα μας είναι ένας αγροτοπαραγωγικός παράδεισος, όχι μόνο από άποψη ποικιλίας, αλλά και από άποψη ποι-
ότητας» λέει στην karfitsa o του Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μ. Μπόλαρης. «Τα προϊόντα που
γνωρίζουμε σε διπλωμάτες και σε χώρες του εξωτερικού είναι μεταξύ άλλων  μήλα, τυριά, φέτα, βρώσιμες ελιές,
ελαιόλαδο, ψάρια, στα οποία είμαστε πρώτοι στις εξαγωγές…» Ολόκληρη η συνέντευξη του κ Μπόλαρη:

Q

«Ο σημερινός
παραγωγός
έχει γνώσεις
λογιστικής,
μάρκετινγκ,

πληροφορικής,
διαδικτύου, με-
τεωρολογίας,
διοίκησης επι-
χειρήσεων και
συμμετέχει ως
ενεργό μέλος

της τοπικής κοι-
νωνίας και οι-

κονομίας»

}

}
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χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης στην οργάνω-
ση και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εξα-
γωγές. Είναι αναγκαίο να αναζητηθούν άμεσα
νέα λειτουργικά σχήματα. Ο παραγωγός πρέ-
πει να προστατεύσει το προϊόν του με την ορ-
γάνωσή του σε δομές όπως οι Ομάδες Παρα-
γωγών και να προχωρήσει στην τυποποίηση,
την πιστοποίηση της ποιότητας και την επώνυ-
μη πώληση του προϊόντος του μεγιστοποιών-
τας την τιμή που απολαμβάνει και διεκδικών-
τας μέσω της συμμετοχής του σε διεθνείς δια-
γωνισμούς και εκθέσεις τη θέση που αρμόζει
στο προϊόν του. Να είστε σίγουροι ότι η θέση
που αξίζει στο ελληνικό ελαιόλαδο είναι μόνο
το ακριβότερο ράφι της διεθνής αγοράς.

Τα στατιστικά στοιχεία της πενταετίας
2009-2014 αποδεικνύουν ότι οι εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων της χώρας μας στη
Ρωσία αποτέλεσαν περίπου το 34% των
συνολικών εξαγωγών. Σήμερα, μετά τη συ-
νάντηση Πούτιν-Τσίπρα αλλάζει κάτι προς
το καλύτερο;

Ο ελληνικός και ο ρωσικός λαός είναι
αδελφοί λαοί, ομόδοξοι, με ισχυρές ιστορικές
σχέσεις και δεσμούς. Η φετινή χρονιά περιέχει
ένα ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συμπληρώ-
νονται χίλια χρόνια από την πρώτη καταγραφή
παρουσίας Ρώσων μοναχών στην Αγιώνυμη
Πολιτεία του Άθωνος, σημείο συνάντησης των
πανορθοδόξων. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε το
2016 ανακηρύχτηκε επίσημα ως «Έτος Ελλά-
δας στη Ρωσία» και αντίστοιχα «Έτος Ρωσίας
στην Ελλάδα». Στους αιώνες που ακολούθη-
σαν, οι δύο λαοί, Ρωμιοί και Ρώσοι, με σημεία
αναφοράς την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσα-
λονίκη και το Άγιο Όρος, ξεκίνησαν μια πορεία
με εξαιρετική πολιτισμική και πνευματική αν-
θοφορία και ποιοτικούς καρπούς. Οι πολύ κα-
λές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και το καλό
κλίμα συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί μετα-
ξύ τους, επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη
επίσκεψη του Προέδρου της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα. Η
επίσκεψη αυτή και η συνάντησή του με τον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, στα σημερινά
γεωπολιτικά - γεωστρατηγικά δεδομένα, στην
ευρύτερη άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος
περιοχή, δείχνει το μέτρο των μεγάλων προ-
κλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσου-
με. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς τη
Ρωσία όντως κινούνταν σε υψηλά επίπεδα
πριν το εμπάργκο με τα φρούτα και τα λαχανικά
να συνιστούν τη ναυαρχίδα των εξαγωγών
μας. Με αυτό ως δεδομένο και με το οικονομι-
κό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον να με-
ταβάλλεται διαρκώς, επιβάλλεται συντονισμέ-
νη προσπάθεια εκ μέρους τόσο της πολιτείας,
όσο και των ιδιωτών – επιχειρήσεων για αν-
ταλλαγή εμπειριών και σύναψη νέων συνεργα-
σιών προς αναζήτηση ευκαιριών, προκειμένου
να ενισχυθεί και να τονωθεί η εμπορική σχέση
των δύο χωρών και να αρθεί κατά το μέτρο του
δυνατού η δυσμενής για το εμπόριο κατάσταση
που επικρατεί σήμερα.

Έχετε συναντηθεί με διπλωμάτες όλου
του κόσμου, πχ με τον πρέσβυ των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων Sultan Mo-
hammed Al Ali. Τι μπορούμε να τους που-
λήσουμε ως εξαιρετικό και ελληνικό;

Η χώρα μας είναι ένας αγροτοπαραγωγικός
παράδεισος, όχι μόνο από άποψη ποικιλίας,
αλλά και από άποψη ποιότητας. Όταν αυτό
συνδυαστεί με την κατάλληλη συσκευασία, τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και την κατάλληλη
δικτύωση και προώθηση, τότε μπορούμε να
καταφέρουμε να βάλουμε τα καλύτερα των
προϊόντων μας στις καλύτερες και απαιτητικό-

τερες διεθνείς αγορές και μάλιστα στις καλύτε-
ρες τιμές. Πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζουμε και
για αυτό ερχόμαστε σε επαφή με Πρέσβεις άλ-
λων χωρών στην Ελλάδα, συνδράμοντας στην
αγροτική εξωστρέφειά μας.Τους γνωρίζουμε
τα καλύτερα των προϊόντων μας και προσπα-
θούμε να τα προωθήσουμε φέρνοντας σε επα-
φή απευθείας τους Έλληνες παραγωγούς με
τους εμπόρους των εκάστοτε χωρών. Ενδεικτι-
κά κάποια εξαιρετικά προϊόντα μας είναι τα μή-
λα, τα τυριά μας, η φέτα, οι βρώσιμες ελιές, το
ελαιόλαδο, τα ψάρια, στα οποία είμαστε πρώ-
τοι στις εξαγωγές, τα όσπρια, τα αρωματικά φυ-
τά μας, τα ροδάκινα, το ούζο, το κρασί, τα
φρούτα (συμπεριλαμβανομένων των μεταποι-
ημένων, κομπόστες), τα πορτοκάλια, τα ακτινί-
δια, τα κηπευτικά, οι μπύρες, τα παγωτά, το
κρέας (αιγοπρόβειο και βόειο), το ροδέλαιο,
καθώς επίσης και προϊόντα πολύ ιδιαίτερα και
μοναδικά παγκοσμίως, όπως η μαστίχα και ο
κρόκος.

Θεωρείται ότι η κυβέρνηση μπορεί
να… παράγει έργο με 153 βουλευτές; Τι
απαντάτε σε όσους πιστεύουν (π.χ. δη-
μοσκόποι και ο Πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων Β. Λεβέντης) ότι θα έχουμε
προσεχώς… πρόωρες εκλογές;

Κυβέρνηση και κυβερνησιμότητα δεν
είναι πρώτιστα υπόθεση αριθμών και κομ-
ματικών συναλλαγών. Η κυβέρνηση κρίνε-
ται πρώτιστα από την ύπαρξη δημοκρατικής
πολιτικής πρότασης. Πρόταση δικαιοσύνης
και διαφάνειας, πρόταση σεβασμού των
αγώνων και των θυσιών του πολίτη, πρότα-
ση αλλαγής κατεύθυνσης, πρόταση για αλ-
λαγή παραγωγικού προτύπου, πρόταση για
την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η πα-
τρίδα μας έχει και εξαιρετικές δυνάμεις –
αναφέρομαι στο ποιοτικό ανθρώπινο δυνα-
μικό – και ταυτόχρονα εξαιρετικές δυνατό-
τητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Χρει-
αζόμαστε δημοκρατική συναίνεση, σταθερή
βούληση και σαφή στρατηγικό σχεδιασμό.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξης
Τσίπρας, με στοχευμένο πολιτικό λόγο στο
Μουσείο Ακροπόλεως την Πέμπτη 16 Ιου-
νίου, περιέγραψε τον στρατηγικό σχεδια-
σμό για μια δίκαιη ανάπτυξη στην Ελλάδα,
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.  Και είναι σαφής και σταθερή η πο-
λιτική βούληση του Πρωθυπουργού, της
Κυβέρνησης για συμπόρευση με τους πολί-
τες, τις παραγωγικές ομάδες, τις κοινωνικές
ομάδες που σήκωσαν το βάρος της κρίσης,
τους μη προνομιούχους Έλληνες, που απέ-
δειξαν έμπρακτα τις αστείρευτες δυνάμεις
του λαού μας.  Υπογραμμίζω ότι μέσα σε ένα
μεταβαλλόμενο και ασταθές γεωπολιτικό
περιβάλλον η χώρα μας είναι παράγοντας
σταθερότητας και δημοκρατίας, με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα, φιλόξενη για
τους κατατρεγμένους πρόσφυγες, συνεπείς
με τις αξίες της Ρωμιοσύνης, την ανθρωπιά,
την φιλοξενία, την περίθαλψη των ταλαι-
πωρημένων. Γι’ αυτό και υπερήφανα, παρά
την οικονομική μας δυσχέρεια, διαχειριζό-
μαστε με επιτυχία τα περίπλοκα θέματα της
εξωτερικής μας πολιτικής στην διεθνή κονί-
στρα. Η χώρα μετά από εξαετή πορεία στην
έρημο των πολιτικών ύφεσης που μας επι-
βλήθηκαν, είναι σε θέση να βγει από την
κρίση, αφού και η πολιτική βούληση υπάρ-
χει και ο στρατηγικός οδικός χάρτης για την
έξοδο από αυτήν. Μπορούμε. Θα τα καταφέ-
ρουμε.  



ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ γιατί
αυτό που αναμένεται να
προκύψει από τις συνε-
δριάσεις των Κοινο-
βουλευτικών Επιτρο-
πών για τα μνημόνια
και το χρέος, σε συν-
δυασμό με τα ευρήματα
της δικαστικής έρευνας

για την αλλοίωση του ελλείμματος το 2009, θα είναι
μια συγκλονιστική αποκάλυψη! Μεγάλο μέρος της
ευθύνης για την χρεωκοπία της χώρας έχουν οι Γερ-
μανοί, οι οποίοι σε αργαστεί συνεργασία με τους το-
πικούς εκπροσώπους τους το 1998 - 2003 φόρτω-
σαν τη χώρα με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος για εξο-
πλιστικά και μετά το 2010 τη "βούλιαξαν" στα Μνη-
μόνια για να τους πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης
τα δανεικά.
ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ να αγοράσουμε εξοπλι-
σμούς μαμούθ 84 δις ευρώ για να μπούμε στην ΟΝΕ.
Γερμανοί έδωσαν εντολή στους εδώ υπαλλήλους
τους να αλλοιώσουν το έλλειμμα του 2009 με επιπλέ-
ον 4,7 δις εκ των οποίων τα 2,9 δις για μελλοντικές
παραλαβές εξοπλιστικών (!) Τα στοιχεία είναι ατράν-
ταχτα. Το ποσό των 84 δις για εξοπλιστικές δαπάνες

αντιστοιχεί στο 25% του δημόσιου χρέους και ξεσκε-
πάζει όλο το σύστημα που έβαλε την Ελλάδα στην
ΟΝΕ με μια πέτρα στον λαιμό... Αυτό το ίδιο το σύ-
στημα, που πίεζε τον Καραμανλή να κατεβάσει το έλ-
λειμμα κάτω από το 3% από τη μία και να αγοράσει τα
πανάκριβά Eurofighter και τα ελαττωματικά υποβρύ-
χια από την άλλη (αρνήθηκε και το πλήρωσε). Σύ-
στημα το οποίο ζητούσε επιτακτικά να υπαχθούμε σε
επιτήρηση, αλλά όταν ο Καραμανλής επεδίωξε τον
εξοστρακισμό της κλεπτοκρατίας - μέσω του βασικού
μετόχου - εκείνο έβαλε "βέτο" μέσω των εκπροσώ-
πων του στην Κομισιόν.
Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ όπως θα καταδειχθεί στις επιτρο-
πές, εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη το 1998 -
2003 μας φόρτωσαν τα 84 δις που μας εκτόξευσαν
στις πέντε πρώτες χώρες του κόσμου παγκοσμίως
στα εξοπλιστικά (!). Στη δεύτερη φάση, το 2010, όταν
λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, χάθηκε ο
έλεγχος, έβαλαν τη Γερμανική ηγεσία της Eurostat να
"πειράξει" μέσω των εδώ υπαλλήλων της το έλλειμμα
του 2009, ώστε να χωθούμε ακόμα πιο βαθιά στα
Μνημόνια και να εξοφλήσουμε με βαριά μέτρα λιτό-
τητας τους εμπόρους όπλων! Είκοσι δις ευρώ δαπά-
νες μόνο για τα εξοπλιστικά πλήρωσε το Ελληνικό
Δημόσιο την περίοδο 2010 - 2015 την ίδια ώρα που
έκοβε μισθούς και συντάξεις!

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΟΔΥΝΗΡΗ Η ΣΤΙΓΜΗ, στην
οποία θα καταλάβουν άπαντες, ότι το ευρώ δεν είναι
το κοινό νόμισμα όλων, αλλά μια "πονηρή" μετεξέλι-
ξη και μετονομασία του γερμανικού μάρκου - μια με-
γάλη μπίζνα σε βάρος όλων των λαών της Ευρώπης.
Θα είναι πικρή η ημέρα όπου οι Ευρωπαίοι θα συνει-
δητοποιήσουν ότι πέντε χρόνια τώρα δεν δανείζουν
την Ελλάδα, αλλά πληρώνουν για να εξοφληθεί μέ-
χρι και το τελευταίο ευρώ στους Γερμανούς εμπόρους
όπλων, πολιτικούς φίλους των σοσιαλδημοκρατών
και των χριστιανοδημοκρατών. Θα είναι πικρή η
ημέρα που θα ξεχωρίσουν οι πολιτικοί που έβαλαν
τους εμπόρους όπλων πάνω από έναν ολόκληρο λαό
συνθλίβοντας στη κυριολεξία χιλιάδες οικογένειες,
καταστρέφοντας χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις και
οδηγώντας 10.000 Έλληνες που δεν άντεξαν την πίε-
ση και τον εξευτελισμό στην αυτοκτονία!
ΓΙ΄ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ένα μεγάλο μέρος του
χρέους μας είναι πράγματι ανήθικο και απεχθές και η
Ελλάδα πρέπει να αξιώσει να ρυθμισθεί γενναία
άμεσα και χωρίς εκπτώσεις. Παράλληλα, να ζητήσει
να "παγώσουν" οι πληρωμές του χρέους για τα επό-
μενα 10 χρόνια, έτσι ώστε να βοηθηθεί η ελληνική
οικονομία να ανακάμψει, χωρίς βαριά φορολογία
και χαράτσια που είναι βέβαιο ότι μας οδηγούν στην
πλήρη καταστροφή για πολλές δεκαετίες... 
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Στις 570 ορίστηκαν οι προσλήψεις
στους δήμους για τις κρατικές

κατασκηνώσεις όπου και θα αφορούν
άτομα με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου διάρκειας τριών μηνών. Οι
προσλήψεις θα αφορούν διάφορες
ειδικότητες ενώ θα καλύψουν τις ανάγκες
του προγράμματος των κρατικών
κατασκηνώσεων για την καλοκαιρινή
περίοδο, που έχει ανατεθεί στους
δήμους. Οι δήμοι σε συνεργασία με τα
Διοικητικά Συμβούλια των
κατασκηνώσεων, στους οποίους ανήκει η
λειτουργία των κατασκηνώσεων, θα
πρέπει να μεριμνήσουν για την
πρόσληψη του αναφερόμενου
προσωπικού και οι προκηρύξεις θα
εκδοθούν άμεσα. Στο Σταυρό
Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν
συνολικά 48 θέσεις εργασίας για τους
ενδιαφερόμενους, ενώ για τη
Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, οι θέσεις
αυτές θα είναι 46. Αφορούν σε μάγειρες,
νοσοκόμες, γυμναστές, οδηγούς,
φύλακες, τεχνίτες, ναυαγοσώστες. 

n
Ακόμη 784 προσλήψεις σε δήμους της χώρας αναμένεται να
προκηρυχθούν τις επόμενες μέρες με απόφαση του υφυπουργού

Εσωτερικών κ. Μπαλάφα. Οι προσλήψεις θα αφορούν προσωπικό για
ανταποδοτικούς φορείς 55 δήμων σε όλη τη χώρα. Με την πρώτη
απόφαση εγκρίνεται η σύναψη 101 συμβάσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 45 συμβάσεων μίσθωσης έργου
σε ΝΠΙΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους
ωφελούμενους. Με την δεύτερη απόφαση εγκρίνεται η σύναψη 540
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες (για αναγνωρισμένες
σχολές) ή έως 11 μήνες (για παιδικούς σταθμούς) και 98 συμβάσεων
μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση
υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου. Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη
οι θέσεις αυτές αφορούν στους δήμους: Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου και Αμπελοκήπων-
Μενεμένης. Ενώ για τη Χαλκιδική αφορούν σε 13 θέσεις εργασίας στο δήμο Κασσάνδρας. Η
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με εποπτεία του ΑΣΕΠ.

n
Έτοιμο προς προκήρυξη είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά
ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν στα hotspots καταγραφής των προσφύγων. Με την

προκήρυξη θα δοθεί και η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μέσω
ΟΑΕΔ. Για την προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος, με στόχο την επιτάχυνση όλων των
γραφειοκρατικών διαδικασιών, έχει ασχοληθεί επισταμένα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας,
κα Ράνια Αντωνοπούλου. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν
μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των
25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες
από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής. Επισημαίνεται πως οι
εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα
λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ. Τη δαπάνη για το συγκεκριμένο
επίδομα, θα αναλάβει ο ΟΑΕΔ, με τους πρώτους υπολογισμούς να κάνουν λόγο για μια πρόσθετη
επιβάρυνση ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση η
οποία θα περιλαμβάνει την πρόσληψη για 8 μήνες άλλων 2.703 ανέργων. Συνεπώς, συνολικά και
στις δύο φάσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν 5.000 ωφελούμενοι.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από
κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020, και από εθνικούς πόρους.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Ανακοίνωση για την
πρόσληψη, με σύμβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, τεσσάρων ατόμων- δύο ΠΕ

Ναυαγοσωστών και δύο ΔΕ Ναυαγοσω-
στών- για την πραγματοποίηση του προ-

γράμματος «Παιδί και θάλασσα» έτους 2016
δημοσίευσε ο δήμος Ωραιοκάστρου. Οι εν-

διαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν και να υποβάλλουν την αίτηση στην

ακόλουθη διεύθυνση : Κομνηνών 76,
Τ.Κ. 57013 στο Δημαρχείο Ωραιοκά-
στρου. Η προθεσμία υποβολής των

αιτήσεων είναι έως και τις 22
Ιουνίου 2016.



n
Στο ειδικό τιμολόγιο των ευπαθών ομάδων θα εντάξει η ΕΥΑΘ Α.Ε. την υδροδότηση
420 περίπου προσφύγων οι οποίοι θα φιλοξενηθούν σε διαμερίσματα εντός της

Θεσσαλονίκης ή στα όρια του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, στο πλαίσιο προγράμματος
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ που υλοποιεί ο δήμος Θεσσαλονίκης. Τα διαμερίσματα,
70 περίπου στον αριθμό, θα τα μισθώσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, χωρίς μάλιστα να
καταβάλει στην ΕΥΑΘ τις σχετικές εγγυήσεις ύψους 7.000 ευρώ περίπου, στο πλαίσιο
έργου στο οποίο συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι δήμοι Νεάπολης –
Συκεών και Καλαμαριάς, η ΧΑΝΘ, η ΜΚΟ «Praksis», η «Άρσις», το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το
μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει χρονική διάρκεια έως 31/12/2016, με δυνατότητα
παράτασης ενός έτους, εφόσον συνεχιστεί η χρηματοδότηση του έργου από την Ύπατη
Αρμοστεία. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε αιτούντες ασύλου και δικαιούχους του
προγράμματος επανεγκατάστασης σε χώρες της ΕΕ. Η ΕΥΑΘ, μετά την αποστολή υλικού
στη Λέσβο και την κατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στα Διαβατά, παραμένει
αρωγός στην ευρύτερη προσπάθεια για τη βέλτιστη υποδοχή των προσφύγων στη χώρα
μας και τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

n
Το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων
του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

παραμένει ανοιχτό. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων
εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς,
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Το
ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Στο μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος (και στην επιχορήγηση) συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες
πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, όπως επίσης
οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας. Οι
εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής –
υπεύθυνη δήλωση, που εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (μέχρι εξάντλησης των
διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος), υπό την προϋπόθεση να έχουν παραλάβει
κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e- services). Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει επίσης να
έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να
διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
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Της Έλενας Καραβασίλη

Όπως εξηγεί, η Βόρεια Ελλάδα έχει να αν-
τιμετωπίσει δύο μάστιγες. Το ένα ζήτημα εί-
ναι η υπερφορολόγηση του σκάφους αναψυ-
χής σε όλα τα επίπεδα, από τον έκτακτο φόρο
εισφοράς μέχρι το φόρο που πρέπει να πλη-
ρώνουν οι ιδιοκτήτες στα λιμάνια. «Το δεύ-
τερο σοβαρό πρόβλημα του κλάδου μας
είναι οι ορδές Βουλγάρων που φτάνουν
στη χώρα με σκοπό να συντηρήσουν και
να επισκευάσουν μηχανές θαλάσσης με
ελάχιστο κόστος. Έτσι οι Έλληνες κατανα-
λωτές στρέφονται σε αυτούς. Όμως με αυ-
τό τον τρόπο χάνει το ίδιο το κράτος ει-
σφορές και φορολογίες, εφόσον ο Βούλ-
γαρος δεν αποδίδει τίποτα. Επίσης υπάρ-
χει αθέμιτος ανταγωνισμός. Ο Βούλγαρος
έχει ΦΠΑ 10%, ενώ εμείς 24%, έχει πρό-
σβαση σε πιο φτηνά ανταλλακτικά  και
από εκεί και πέρα η αντίδραση είναι αλυ-
σιδωτή. Αρχίζει να έχει πρόβλημα επι-
βίωσης ο συντηρητής, ο επισκευαστής
και ούτω καθεξής, που μπορεί να μας
οδηγήσει στο σημείο ενώ είμαστε ναυτι-
κός λαός, να μην έχουμε τίποτα ελληνι-
κό. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με
αποτέλεσμα να προκύπτουν μέχρι και πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα», σημειώνει ο κ.
Επιτροπάκης. Εξηγεί πως εφόσον δεν υπάρ-
χει έλεγχος στους επαγγελματίες από τη Βουλ-
γαρία, κανένας δε μπορεί να γνωρίζει που
απορρίπτονται τα λάδια και οι μπαταρίες
αφού αλλαχτούν. 

Επισκευές χωρίς άδεια!
Ο ίδιος επισημαίνει πως από το 1948 που

έγινε το επαγγελματικό περίγραμμα των τε-
χνικών θαλάσσης, μέχρι και σήμερα, οι επι-
χειρηματίες του κλάδου δεν έχουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. «Αναλαμβάνουμε
δηλαδή να επισκευάσουμε το σκάφος, να
στείλουμε στη θάλασσα οικογένειες και όλα
αυτά… εξαρτώνται από το πόσο καλός είναι ο
ίδιος ο επαγγελματίας! Αυτή τη στιγμή η πολι-

τεία μας ωθεί στο να κάνουμε αυτοπιστοποί-
ηση. Επισκευάζουμε σκάφη του πολεμικού
ναυτικού, πλωτά του λιμενικού, πλωτά του
στρατού και δεν έχουμε άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, με ευθύνη της πολιτείας. Που
σημαίνει ότι δεν είμαστε καταχωρημένοι και
δεν έχουμε ευθύνη για αυτό που παραδίδου-
με. Ο δικηγόρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ετοιμάζεται
να καταθέσει αγωγή στο υπουργείο Ανάπτυ-
ξης γι’ αυτό το λόγο, αν δε βρεθεί σύντομα μία
λύση», τονίζει ο κ. Επιτροπάκης. Υπογραμμί-
ζει επίσης, πως ενώ ο Έλληνας επαγγελματίας
πληρώνει ΦΠΑ, ΤΕΒΕ, φόρους και έχει τρία
άτομα προσωπικό, δεν έχει άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και παράλληλα έχει να ανταγω-
νιστεί τον Βούλγαρο επαγγελματία». 

Αράχνες και… μόλυνση υδάτων
Ο κ. Επιτροπάκης επισημαίνει πως οι

βάρκες που δε συντηρούνται, λόγω της οικο-
νομικής δυσπραγίας των ιδιοκτητών τους,
αποτελούν εστίες μόλυνσης και ρύπανσης.
«Μπορεί το σκάφος να έχει μία διαρροή
και τα λάδια να χύνονται στη θάλασσα ή
να έχει κακορυθμισμένη μηχανή που ρυ-
παίνει πολύ περισσότερο φυσικά. Άρα θα
μπορούσε το κράτος να μη βάλει κεφαλι-
κό φόρο, αλλά να υποχρεώνει τον ιδιο-
κτήτη να συντηρεί το σκάφος του και έτσι
να εισπράττει χρήματα και παράλληλα να
ανοίγουν θέσεις εργασίας». Εξηγεί πως ο
ιδιώτης πλέον δεν υπάρχει. «Βρισκόμαστε
στα μέσα του Ιουνίου και έχω παραδώσει
μόλις επτά σκάφη ιδιωτών. Σκεφτείτε ότι
στο παρελθόν δεν ασχολούμασταν καθό-
λου με τον επαγγελματία. Μιλάμε για
σκάφη που είναι από 3 μέχρι 15 μέτρα. Οι
ιδιώτες είτε πούλησαν τα σκάφη τους σε
εξευτελιστική τιμή είτε τα αφήνουν να σα-
πίζουν γιατί δε μπορούν να τα συντηρή-
σουν. Υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν
δουλειές χωρίς να πληρώνονται και αυτό
γιατί όταν βλέπουν ότι ο παππούς που
τον είχε πελάτη 30 χρόνια τώρα δε μπορεί
να ρίξει τη βαρκούλα του να πάει για ψά-
ρεμα, δε μπορούν να τον αφήσουν έτσι».
Σύμφωνα με τον κ. Επιτροπάκη, η κακή κατά-
σταση στη οποία έχουν περιέλθει πολλά σκά-
φη, έχει «παγώσει» τις κατασχέσεις τους από
τις τράπεζες! «Έχουμε φτάσει σε σημείο τα
πάρκινγκ σκαφών να είναι γεμάτα με πα-
ρατημένα σκάφη. Αφενός γιατί χρωστάνε
τα φύλαχτρα και αφετέρου γιατί δεν
έχουν τα χρήματα για να τα φτιάξουν.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σκάφος
είναι αγορασμένο με δάνειο και η τράπε-
ζα δεν ασχολείται, σε άλλες εποχές θα το
είχε κατασχέσει. Τώρα όμως δεν τη συμ-
φέρει γιατί θα πρέπει να πληρώνει εκείνη
τα φύλαχτρα και δεν έχει αξία μεταπώλη-
σης. Το… ξεχνάει λοιπόν, διότι δε συμ-
φέρει να το έχει στην ιδιοκτησία της», εξη-
γεί.  

Ναυτικός λαός… χωρίς βάρκες!
Μπορεί η ‘Ελλάδα να είναι θαλασσινή χώρα και να αποτελεί την τρίτη πολυνησία στον κόσμο με χιλιάδες
χιλιόμετρα ακτογραμμής, όμως κινδυνεύει να μείνει χωρίς… σκάφη, αφού η απόφαση επιβολής φόρου
πολυτελείας, ανάγκασε πολλούς ιδιοκτήτες να δώσουν τα σκάφη τους όσο όσο ή να τα αφήσουν να…
αραχνιάζουν στις μαρίνες. «Είμαστε λαός της θάλασσας, κανονικά θα έπρεπε ο κάθε Έλληνας να ασχολεί-
ται με αυτήν. Ακόμη και για λόγους άμυνας και εθνικής κυριαρχίας, είναι διαφορετική η εικόνα όταν κυ-
κλοφορούν σκάφη με ελληνική σημαία», λέει στην Karfitsa ο γ.γ. του Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών
Θαλάσσης Μικρών Σκαφών, Εμμανουήλ Επιτροπάκης.
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«Τα σκάφη έχουν απαξιωθεί»
Ο Μιχάλης Φαχίδης ασχολείται με την εμπορία και επι-

σκευή σκαφών εδώ και 33 χρόνια. Όπως λέει, «η κατάσταση
πάει από το κακό στο χειρότερο. Ο κόσμος πλέον δε
μπορεί να υποστηρίξει τα σκάφη του. Από εκεί που στο
παρελθόν κάνανε πλήρες service, τώρα φτάσαμε στο ση-
μείο να επιδιορθώνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα ή
να μην τα συντηρούν καθόλου. Καταρχάς έχει πάρα πολ-
λούς ιδιοκτήτες που έχουν παραδώσει τις άδειες κυκλο-
φορίας τους στο λιμεναρχείο. Η πτώση της κίνησης στον
κλάδο, πλέον υπερβαίνει το 50%». Όπως λέει αυτή η πτώ-
ση επήλθε σταδιακά. «Στην αρχή της οικονομικής κρίσης,
παρότι ο κόσμος έβλεπε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά,
έριχνε το σκάφος στη θάλασσα, έστω για μία βόλτα. Στη
συνέχεια τα σκάφη μετατράπηκαν σε καταλύματα, όπου
τα είχαν απλώς μέσα στο νερό και έμεναν στο σκάφος
μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να τα… «παρκάρουν» σε
αυλές φίλων. Για να πέσει ένα σκάφος στη θάλασσα πρέ-
πει να έχει τα χαρτιά του, δηλαδή να υπάρχει τεκμήριο.
Πλέον παίρνουν την άδεια για ένα μήνα και μετά την πα-
ραδίδουν ξανά. Έχει πάρα πολλά παρατημένα σκάφη,
μέχρι και στις μάντρες των επαγγελματιών». Ο κ. Φαχίδης
λέει χαρακτηριστικά πως στο παρελθόν η δική του επιχείρη-
ση, μέσα στον Απρίλιο έριχνε στη θάλασσα 15 σκάφη και φέ-
τος δεν έριξε… σχεδόν κανένα. «Είναι δεδομένο πως ο κό-
σμος πλέον δε μπορεί να ανταπεξέλθει στην υψηλή φο-
ρολόγηση, αλλά ακόμη και αυτοί που μπορούν είναι
επιφυλακτικοί. Υπάρχουν ιδιώτες που πήραν τα σκάφη
από τη φύλαξη στις μαρίνες και τα πήγαν σε σπίτια για να
γλυτώσουν περίπου 150 ευρώ το χρόνο, καταλαβαίνεται
λοιπόν πως μιλάμε για πολύ δύσκολη κατάσταση». Ο
Γιάννης Πολατίδης είναι ο πρώτος επαγγελματίας που έφερε
τις μηχανές Suzuki στη Βόρεια Ελλάδα, είναι στο χώρο εδώ
και 37 χρόνια και όπως λέει, αν δεν ακολουθούσε την οικογε-
νειακή επιχείρηση ο γιός του… θα είχε ήδη βάλει λουκέτο.
«Τα σκάφη πλέον έχουν απαξιωθεί. Μπορεί να το αγό-
ρασε ένας ιδιώτης 50.000 ευρώ, σήμερα να το πουλάει
10.000 ευρώ και πάλι να μη μπορεί να το δώσει, που ση-
μαίνει ότι σαν περιουσία απαξιώθηκε. Εμείς δε ζητάμε
φοροαπαλλαγές, αυτό που θέλουμε είναι να μη μας βάζει
τρικλοποδιά το κράτος, να μην είναι εχθρός μας. Πως γί-
νεται να βάζουν φόρο πολυτελείας σε ένα σκάφος μόλις
πέντε μέτρων; Με αυτό τον τρόπο θα τον κάνεις να μη
καταναλώσει και τελικά να το αφήσει, πως κερδίζει το
κράτος έτσι;». Όπως λέει, πουλούσε 100 μηχανές το χρόνο
και τώρα… με τα βίας δίνει τις 15. «Τα τελευταία έξι χρόνια
μπαίνουμε συνέχεια μέσα, αλλά κρατάω την επιχείρηση
γιατί ακολουθεί ο γιος μου. Αλλιώς… θα με συνέφερε να
το είχα κλείσει. Με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν
τον κλάδο μας σε αλυσιδωτά λουκέτα, ήδη έχουν κλείσει
περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις», καταλήγει. 
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Αρχικά κατάφερε να λάβει το ιστορικό πα-
λατάκι γνωστό στους Θεσσαλονικείς και ως
«Κυβερνείο» από την υφυπουργό Μακεδο-
νίας-Θράκης προκειμένου εκεί να γιορτάσουν
οικογένεια, φίλοι και καλεσμένοι τη γαμήλια
δεξίωση. Έκανε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη να μιλήσει με τον πρόεδρο
των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργό
Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο με τον οποίο
οι σχέσεις του κάτι παραπάνω από «ψυχρές»
είναι. Έφερε από τη Ρωσία υψηλούς προσκε-
κλημένους και «πρώτα» ονόματα του ρωσικού
πενταγράμμου για να τραγουδήσουν τον πρώ-
το χορό των νεόνυμφων και πλάι τους για τους
Έλληνες καλεσμένους του έβαλε τον Λευτέρη
Πανταζή, ο οποίος τους ταξίδεψε… «απάνω σε
χαλιά, σε μαγικά χαλιά» σε μια άλλη εποχή,
όπου η Ελλάδα δεν βίωνε οικονομική κρίση
και οι αγελάδες ήταν παχιές. Σύμφωνα με πε-
ρίοικο στην περιοχή της Καλαμαριάς τα βεγγα-
λικά που έριξαν οι διοργανωτές στον ουρανό
της Θεσσαλονίκης γύρω στις 11 το βράδυ του
περασμένου Σαββάτου όχι μόνο έκαναν την
νύχτα μέρα, αλλά έκαναν όσους δεν γνώριζαν
για το… event να ανησυχήσουν νομίζοντας
πως έχουμε πόλεμο! 
Λάμψη και χλιδή 

Το νυφικό της Γιάννας ήταν πριγκιπικό. Η
λάμψη της δε, τόσο στον Ιερό Ναό Αγίου
Πνεύματος στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, μια
εκκλησία που έχτισε ο ομογενής επιχειρημα-

τίας για τους γονείς του, θύμιζε χολιγουντιανή
σταρ. Το ίδιο και ο 24χρονος γιος του Σαββίδη
τα μάτια του οποίου έλαμπαν από απόλυτη ευ-
τυχία. Μάλιστα ο Γιώργος Σαββίδης σε μια
στιγμή αμηχανίας απέναντι στα φλας των δε-
κάδων φωτογράφων που συγκεντρώθηκαν τό-
σο στον Ναό όσο και στο Κυβερνείο σχημάτισε
με τα δάχτυλά του τον αριθμό τέσσερα που πα-
ρέπεμπε στη θύρα 4 του ΠΑΟΚ. Οι καλεσμένοι
ήταν περισσότεροι από 600. Όλοι ένας κι
ένας. Η αφρόκρεμα της πολιτικής, πολιτιστι-
κής και αθλητικής ζωής της χώρας. Στη μια
γωνία έβλεπε κανείς τον υπουργό Άμυνας Πά-
νο Καμμένο με τον πρώην πρωθυπουργό Κώ-
στα Καραμανλή, συνοδευόμενοι από τις συζύ-
γους τους Έλενα και Νατάσα αντίστοιχα και
από την άλλη τον μεγαλοεπιχειρηματία Δημή-
τρη Μελισσανίδη. Στο ένα τραπέζι καθόταν ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης
μαζί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και στο άλ-
λο γνωστοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με τον
παλαίμαχο Πάμπλο Γκαρσία. Στο ένα «πηγα-
δάκι» διέκρινες τον πρώην γραμματέα της ΝΔ
Ανδρέα Παπαμιμίκο συνοδευόμενο από την
σύντροφό του και ανιψιά του Ιβάν, Σόνια Σαβ-
βίδου και στο άλλο τον Θοδωρή Ζαγοράκη με
την Ιωάννα Λίλη.  Όσοι γνωρίζουν τον Ιβάν
Σαββίδη αναφέρουν στην Karfitsa πως η επι-
λογή του Κυβερνείου κάθε άλλο από… τυχαία
είναι. «Θέλει να δείξει πως επενδύει στα
σύμβολα της Θεσσαλονίκης. Αγόρασε τον

Πολιτικοί και εφοπλιστές στην 
«αυλή» του Ιβάν Σαββίδη… 
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Ήταν ένας γάμος που τα είχε όλα! Dress code, υψηλούς καλεσμένους, σαμπάνια να ρέει άφθονη, μαύρες θωρακι-
σμένες λιμουζίνες, παπιγιόν, τουαλέτες και χλιδή που περισσεύει! Δικαίως ο γάμος του γιου του Ιβάν Σαββίδη,

Γιώργου με τη Γιάννα Κουντάκοβα χαρακτηρίστηκε ως «το γεγονός της χρονιάς» για τη Θεσσαλονίκη. Και πώς να
μην ήταν άλλωστε, όταν διοργανωτής της φιέστας ήταν ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης με τον

γάμο της χρονιάς κατάφερε να κάνει τα αδύνατα δυνατά! 
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ΠΑΟΚ, το κόκκινο κτίριο του κέντρου, τη Βί-
λα Ζαρντινίδη και τώρα επέλεξε το Παλατάκι
όπου έκανε εργασίες προκειμένου να είναι
έτοιμο για το γάμο. Με τον τρόπο αυτό ο
Ιβάν δείχνει πως ήρθε για να μείνει στην πό-
λη. Επιχειρηματικά και όχι μόνο…» σχολιά-
ζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Υπενθυμίζεται πως η πα-
ραχώρηση από πλευράς υπουργείου Μακεδο-
νίας Θράκης και Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά του
Κυβερνείου σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από
τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Μιλώντας
στην Karfitsa συνεργάτες της Σερραίας πολιτικού
κατόπιν σχετικού ερωτήματος είχαν απαντήσει
ότι «ο χώρος παραχωρήθηκε γιατί ο κ. Σαβ-
βίδης θεωρείται ευεργέτης. Για τους ίδιους
λόγους στο παρελθόν έχει παραχωρηθεί σε
οργανισμούς και φορείς δημόσιους και
ιδιωτικούς».  Η φύλαξη του χώρου όπου πραγ-
ματοποιήθηκε το γλέντι ήταν… αυστηρή. Αν και
απαγορευόταν ρητά η είσοδος σε δημοσιογρά-
φους και φωτογράφους- ακούστηκε μάλιστα ότι
απαγορεύτηκαν και οι φωτογραφίες από τους κα-
λεσμένους- ο οικοδεσπότης Ιβάν Σαββίδης
φρόντισε να υπάρξει μπουφές με φαγητό και ποι-
κιλία κρασιών για τους εργαζόμενους στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης. 
Οι πρώτοι και οι τελευταίοι

Η προσέλευση των καλεσμένων στο Παλατά-
κι, αμέσως μετά την τέλεση του μυστηρίου, ξεκί-
νησε λίγο μετά τις 20:30. Πρώτος έφτασε ο δή-
μαρχος Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης,
συνοδευόμενος από τη σύζυγο του. Ακολούθη-
σαν ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης και
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και… συγκυβερνή-
της Πάνος Καμμένος συνοδευόμενοι απόν τις
συζύγους τους . Από τους πρώτους που πέρασαν
την εντυπωσιακή πύλη που είχε στηθεί στην εί-
σοδο του Κυβερνείου ήταν και οι παίκτες του ΠΑ-
ΟΚ όπως οι: Αλέξανδρος Τζιόλης,  Μασιέλ Λίνο,
Γιώργος Τζαβέλλας, Δημήτρης Χατζηησαΐας, Ευ-
θύμης Κουλούρης. Στις 21:30, έφτασε ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας με την σύζυγο του Ελεάνα Βλάχου
αλλά και η υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια Τσα-
ρουχά.  Στις 21:45 έφτασε ο Ιβάν Σαββίδης με
τη σύζυγό του, αποφεύγοντας να κάνει δηλώ-
σεις. Μετά από λίγα λεπτά το παρόν έδωσε και
ο πρώην γραμματέας της ΝΔ, Ανδρέας Παπα-
μιμίκος με την Σόνια Σαββίδη και ακολούθη-
σαν ο εφοπλιστής Δημήτρης Μελισσανίδης, ο
Αλέξανδρος Λυκουρέζος με την Ζωή Λάσκα-
ρη, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής με την Νατάσσα Παζαΐτη και ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.  Λί-
γο μετά τις 22:00 οι καλεσμένοι άρχισαν να
συρρέουν  ο ένας μετά τον άλλο. Μετά τον πα-
λαίμαχο ποδοσφαιριστή Γιώργο Κούδα έφτα-
σε ο αδερφός του Ιβάν Σαββίδη, Γρηγόρης και
ο υπεύθυνος του Τομέα Ναυτιλίας και Αιγαίου
της ΝΔ και πρώην κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Σίμος Κεδίκογλου. Ο Πατριάρχης Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο
οποίος τέλεσε την ακολουθία του γάμου δεν
θα μπορούσε να λείπει από την δεξίωση. Στη
συνέχεια,  εμφανίστηκε ο Λευτέρης Πανταζής
με την κόρη του, Κωνσταντίνα. Από τους τε-
λευταίους έφτασαν ο πρώην πρόεδρος της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ευρωβουλευτής της ΝΔ Θο-
δωρής Ζαγοράκης με την γυναίκα του Ιωάννα
Λίλη, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βλάνταν
Ίβιτς. Φυσικά τελευταίοι έφτασαν οι νεόνυμ-
φοι,  Γιώργος και Γιάννα Σαββίδη, με ένα μαύ-
ρο πολυτελέστατο αυτοκίνητο…  

Β. Στολάκης-Φ. Βλαστού

Q

Δόξες… 
Χόλυγουντ
και κόκκινα
χαλιά στο

«Παλατάκι» 

}

}



Οι Σουηδοί δεν χρειάζονται πολλές
συστάσεις για να αποδείξουν ότι κατα-
σκευάζουν ασφαλή αυτοκίνητα. Άλλω-
στε, όλες οι δοκιμές ξεκινούν από τα
χιόνια ή τις παγωμένες λίμνες και μετά
γίνονται στην πίστα ή στο χώμα.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας σή-
μερα είναι το Volvo V60 Cross Country
D4, που απευθύνεται σε όσους αναζη-
τούν στιλ και ποιότητα. Σε όσους ανα-
ζητούν χώρους, δύναμη, αξιοπιστία,
οικονομία αλλά και περιπέτεια σε χω-
μάτινους δρόμους, χωρίς προβληματι-
σμούς. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας,
με κωδικό 3HJ, αποδείχθηκε και αρκε-
τά οικονομικό στο ταξίδι. Το V60
Cross Country D4 κάτω από το καπό
του «φοράει» έναν δίλιτρο ( 1969 cc)
κινητήρα turbo diesel, που αποδίδει
190 ίππους (φορολογήσιμοι ίπποι
14). Η κίνηση μεταδίδεται στους
μπροστινούς τροχούς μέσω του αυτό-
ματου κιβωτίου 8 σχέσεων. Το κιβώτιο
ταχυτήτων είναι από τα καλύτερα που
υπάρχουν σήμερα. 

Στην εθνική οδό κινείσαι γρήγορα
και το ταξίδι για τους τέσσερις επιβάτες
είναι άνετο. Όταν οι επιβάτες γίνουν
πέντε, σίγουρα οι τρεις πίσω στριμώ-
χνονται αρκετά. Η Volvo δίνει επίσημα
τελική ταχύτητα 210 χιλιόμετρα, με
χρόνο επιτάχυνσης 7,8 δευτ. από 0-
100 χλμ. Οι εκπομπές ρύπων (CO 2)
είναι 120 γρμ./χλμ. Η μεγίστη ισχύς
του V60 είναι 190 HP/4250 Rpm και
η μεγίστη ροπή 400 Νμ/1.750-2.500
ρπμ. Η επίσημη εργοστασιακή μέτρη-
ση στην κατανάλωση είναι 5,3 λίτρα
στην πόλη, στον μεικτό κύκλο 4,6 λί-
τρα και 4,2 λίτρα εκτός πόλης. Η κατα-
νάλωση, σύμφωνα με το κομπιούτερ
ταξιδιού, στην πόλη ξεπέρασε τα 7,1

λίτρα/100 χλμ. Στην εθνική οδό,
όμως, κρατώντας μια σταθερή ταχύτη-
τα, με τη βοήθεια του cruise control η
μέση κατανάλωση έφτασε μόλις τα 4,7
λίτρα. Πολύ κοντά, δηλαδή, στην εργο-
στασιακή μέτρηση. Ο κινητήρας με τα
400 Νm ροπής είναι πρόθυμος στις
εντολές του οδηγού, ο οποίος μπορεί
να ρυθμίζει από μόνος του και να εκμε-
ταλλεύεται τις παροχές Εco, perform-
ance, comfort.

Παρά το γεγονός ότι το καινούργιο
μοντέλο cross country είναι πιο ψηλό
κατά 65 χλστ. σε σχέση με το «απλό»
V60 και η απόσταση από τον δρόμο
αρκετά μεγάλη, το αυτοκίνητο, ακόμη
και οδηγώντας το οριακά, δεν παρου-
σίασε ούτε περίεργες πλεύσεις, αλλά
ούτε περίεργες κλίσεις στις στροφές.
Τα φρένα του υποδειγματικά. Μπρο-
στά οι αεριζόμενοι δίσκοι είναι 316
χλστ. και πίσω 302 χλστ. Το V60 Cross
Country D4 «πατάει» σε ελαστικά 18
ιντσών. Στο εσωτερικό, το V60 Cross
Country της δοκιμής ήταν ντυμένο μέ-
σα στο δέρμα. Έχει αυτόματο διζωνικό

σύστημα κλιματισμού (ECC), ψηφιακό
πίνακα οργάνων, υπολογιστή ταξιδι-
ού, φωτιζόμενο επιλογέα ταχυτήτων,
ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς
ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους
καθρέφτες με φωτισμό εδάφους, κα-
θώς και αισθητήρα βροχής 2ης γενιάς. 

Εξωτερικά κυριαρχούν τα διακο-
σμητικά (μπροστά χαμηλά στον προ-
φυλακτήρα), στον πίσω με τις δύο εξα-
τμίσεις και στα πλαϊνά. Εμφανέστατες
και καλαίσθητες είναι οι ράγες ορο-
φής, ενώ τα διακοσμητικά στα μαρσπιέ
τονίζουν ιδιαίτερα την έκδοση Cross
Country. Ο χώρος των αποσκευών με
τα καθίσματα σε πλήρη διάταξη προ-
σφέρει 430 λίτρα, ενώ όταν αναδι-
πλωθούν αγγίζει τα 742 λίτρα. Όμορ-
φες είναι και οι ζάντες αλουμινίου 18
ιντσών (235/50/R10).

Οι τιμές δεν έχουν οριστεί ακόμη.
Όμως, μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, η τιμή του ήταν –για
το συγκεκριμένο αυτοκίνητο της δοκι-
μής μας στην πλούσια έκδοση– περί-
που 50.000 ευρώ.
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AUTO
Γράφει

ο Πέρης
Χαλάτσης

Volvo V60 Cross Country D4

Για τον οδηγό που έχει απαιτήσεις!

Προληπτική 
αντικατάσταση 
βάσεων στήριξης της
μπροστινής  ανάρτησης 
σε 555 Yaris

Όταν η ίδια η εταιρεία, σε συνεργασία με το
Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας, ανακοινώνει ένα
πρόβλημα, μη σας πιάνει πανικός.
Η ίδια η Toyota ανακοίνωσε ότι για 555
Toyota Yaris παραγωγής από τις 13 Ιανουαρίου
2015 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015 θα πρέπει
να ελεγχθούν και να γίνει προληπτική
αντικατάσταση των βάσεων στήριξης της
μπροστινής ανάρτησης. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα προς το παρόν, αλλά
για να μην υπάρξει στο μέλλον, η Toyota ζητάει
από τους ιδιοκτήτες αυτής της σειράς των
αυτοκινήτων να επικοινωνήσουν με τον
αντιπρόσωπο της περιοχής κάθε ιδιοκτήτη, για
να κάνουν, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση, την αντικατάσταση.
Αυτό για να μην «τρελαίνονται» όσοι έχουν
αυτοκίνητα Toyota Yaris. Το πρόβλημα
εντοπίστηκε μόνο στη συγκεκριμένη παρτίδα
και αφορά 555 οχήματα.

Νέος διευθυντής 
Πωλήσεων στην
Τoyota Ελλάς 

Από την 1η Ιουνίου 2016, τη Διεύθυνση του
Τμήματος Πωλήσεων της Toyota Ελλάς (Sales
Director) ανέλαβε ο Γιώργος Γαρδέλης. O Γ.
Γαρδέλης, που είναι πτυχιούχος Διοίκησης
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Marketing
και στα Οικονομικά, διαθέτει πολυετή εμπειρία
στον χώρο των Πωλήσεων και ήδη μια
επιτυχημένη πορεία στην καριέρα του. Η
σταδιοδρομία του ξεκίνησε το 1990, σε θέσεις
και αρμοδιότητες Πωλήσεων και ανάπτυξης
δικτύου εταιρειών αυτοκινήτου, ενώ έχει
επιτυχώς εκτελέσει καθήκοντα γενικού
εμπορικού διευθυντή σε ελληνική εταιρεία
εισαγωγής και διανομής αυτοκινήτων.

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε συνειδητοποιήσει τις νέ-
ες τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων και να υπάρχει ένα
αλαλούμ στον χώρο της αυτοκίνησης. Όμως, αυτό που ξέ-
ρουμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη για την προβολή των νέων
μοντέλων, των καινοτόμων τεχνολογιών και των προωθη-
τικών ενεργειών. Σίγουρα μετά τις αλλαγές στη φορολογία
των οχημάτων, οι τιμές πήραν την ανηφόρα. Και πάλι οι
μικρομεσαίοι θα πληρώσουν τα σπασμένα και θα υποχρε-
ωθούν να επιβαρυνθούν όλα όσα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει για το
καλό αυτού του τόπου. Το σίγουρο όμως είναι ένα. Ότι ο
κόσμος, οι υποψήφιοι αγοραστές ζητούν ενημέρωση. Και
αυτή την ενημέρωση θα την έχουν από τις 22 έως τις 30
Οκτωβρίου 2016 στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας
(πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο) στην Έκθεση Αυτοκινήτου
στην Ελλάδα, την «Αυτοκίνηση 2016». Πριν από την Έκθε-
ση Αυτοκινήτου («Αυτοκίνηση 2016»), θα έχει προηγηθεί
στο Παρίσι η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου (1-16 Οκτω-
βρίου 2016), όπου πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες θα πα-

ρουσιάσουν σε παγκόσμιες πρεμιέρες τα καινούργια μον-
τέλα. Και επειδή δεν θα μπορείτε να πάτε εσείς στο Παρίσι,
θα έρθουν τα καινούργια μοντέλα, που θα παρουσιαστούν
σε παγκόσμια πρώτη, στην Ελλάδα για τη δική μας έκθε-
ση.Οι αντιπροσωπείες που δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα προγραμματίζουν τα νέα μοντέλα που θα εμφανι-
στούν στο Παρίσι να πραγματοποιήσουν την πανελλήνια
πρεμιέρα τους στην Έκθεση Αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση
2016». Αναμένεται να συμμετάσχει η συντριπτική πλει-
ονότητα των εταιρειών που εκπροσωπούν στην Ελλάδα τις
δημοφιλείς αυτοκινητοβιομηχανίες. Επίσης, θα υπάρχουν
προϊόντα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το αυτοκίνητο
και τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τη χρήση και
τη συντήρησή του. Στην «Αυτοκίνηση 2016», που διοργα-
νώνει ο Άρης Γαλανόπουλος, δίνεται η δυνατότητα στους
επισκέπτες να οδηγήσουν περισσότερα μοντέλα στα προ-
γραμματισμένα test drive. Φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρη, κατά 2.500 τ.μ. εκθεσιακού εσωτερικού χώρου.

Στις 22 Οκτωβρίου η έκθεση αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση 2016»
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#Αυξημένα μέτρα λόγω… Αγίου Πνεύματος.
Πρόκειται για το πρώτο τριήμερο εντός του

καλοκαιριού που αρκετοί προγραμματίζουν και
την πρώτη τους θερινή εξόρμηση. Ο σχεδιασμός
των μέτρων της τροχαίας περιλαμβάνει: Αυξημένη
τροχονομική αστυνόμευση του οδικού δικτύου.
Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και
αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου,
όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα.
Ρύθμιση της κυκλοφορίας στις εισόδους-εξόδους
των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου
παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων. Παρουσία
τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι
θα ισχύει η απαγόρευση κίνησης φορτηγών
αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5
τόνου…

#Ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει την
καριέρα του άφησε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο

οποίος έχει συμβόλαιο με τη ΜακΛάρεν έως το
τέλος του 2017. Ο 34χρονος Ισπανός πιλότος της
Φόρμουλα 1, σε συνέντευξη στη γερμανική «Sport
Blind», εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις νέες
αλλαγές στους κανονισμούς, που αναμένεται να
ισχύσουν τη νέα περίοδο. «Εγώ θέλω να
ευχαριστιέμαι τους αγώνες και αυτό κάνω όλα
αυτά τα χρόνια. Θέλω να το διασκεδάζω. Το ράλι
είναι η ζωή μου και είναι το μόνο πράγμα που
θέλω και γνωρίζω να κάνω. Όμως αν ο νέος
τύπος των μονοθέσιων, που θα ισχύσει στο νέο

πρωτάθλημα, σταματήσει να με διασκεδάζει, τότε
κι εγώ θα σταματήσω να αγωνίζομαι στη
Φόρμουλα 1», τόνισε μεταξύ άλλων ο δύο φορές
παγκόσμιος πρωταθλητής

#Ο πλούτος του Michael
Schumacherισοδυναμεί με το 43% του

συνόλου του top 10 των πιο ακριβοπληρωμένων
οδηγών… Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής
είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της
F1 και ο τρίτος πλουσιότερος αθλητής όλων των
εποχών, με τον Ion Tiriac και τον Michael Jordan
να τον περνάνε. Ξεκίνησε να αγωνίζεται στη F1 το
1991, πάνω από 19 σεζόν, αγωνίστηκε για τις
Jordan, Benetton, Ferrari και Mercedes,
κερδίζοντας δύο πρωταθλήματα με την Benetton
και πέντε με την Ferrari… 

#Μια από τις καλύτερες επιλογές για να μειωθεί
η εξάρτηση μας από τα ορυκτά καύσιμα είναι

η ανάπτυξη των κυψελών καυσίμου. Πρόκειται
για τεχνολογικές μονάδες, οι οποίες
εκμεταλλεύονται την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από την αντίδραση του υδρογόνου με το
οξυγόνο. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν
προχωρήσει αυτή την τεχνολογία, αλλά ακόμη η
ευρεία εφαρμογή της δεν είναι εφικτή, γιατί μόνο
σε μερικά ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει μικρός
αριθμός πρατήριων χορήγησης υγρού υδρογόνου
στα αυτοκίνητα. Η Nissan πάντως αναπτύσσει το
πρώτο όχημα στον κόσμο με τεχνολογία
ενεργειακών κυψελών SOFC, που τροφοδοτείται
με ηλεκτρική ενέργεια από βιοκαύσιμο. 

#H Fiat στη Βερόνα της Ιταλίας
πραγματοποίησε την πανευρωπαϊκή

παρουσίαση του νέου Abarth 595, το οποίο είναι
η εξέλιξη του μικρού δημοφιλούς ιταλικού
μοντέλου. Η νέα πρόταση φέρνει στη κατηγορία
της, πιο ισχυρούς κινητήρες, πλουσιότερο
στάνταρ εξοπλισμό και πολλά στοιχεία που
συνήθως προορίζονται για αυτοκίνητα
υψηλότερης κατηγορίας. Το νέο Abarth 595

διατίθεται ως hatchback ή convertible, καθώς και
σε τρία επίπεδα εξοπλισμού (595, 595 Turismo
και 595 Competizione) και τρία επίπεδα ισχύος
κινητήρα. Πολλές από τις αναβαθμίσεις που
παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας
που αποκτήθηκε μέσα από την εξέλιξη του 695
Biposto.

#Η δεύτερη γενιά του VW Tiguan προστίθεται
στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV. Το

γερμανικό αυτοκίνητο που λανσάρεται αυτή τη
περίοδο στην ελληνική αγορά, είναι το πρώτο
όχημα ελεύθερου χρόνου, του ομίλου
Volkswagen, που διαθέτει την καινοτομική
πλατφόρμα MQB. Πρόκειται για ένα πάτωμα, το
οποίο έχει κοστίσει μερικά δισ. ευρώ και έχει την
δυνατότητα να μεταβάλει το μήκος του. Έτσι είναι
εύκολη η προσαρμογή του σε πολλά μοντέλα, τα
οποία έχουν διαφορετικό μήκος. Η δεύτερη γενιά
του VW Tiguan φέρνει αρκετές σημαντικές
αλλαγές στην εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση.
Οι στιλίστες τόνισαν τα δυναμικά στοιχεία της
γνωστής φόρμας και ανανέωσαν την εικόνα του
γνωστού αυτοκινήτου. 

#Ο Βέλγος Τιερί Νουβίλ πήρε την πρωτιά στις
εννέα από τις 19 ειδικές διαδρομές και

τερμάτισε στην κορυφή του Ράλι της Σαρδηνίας. Ο
οδηγός της Hyundai i20 WRC, κάλυψε την
απόσταση των 324.60 χιλιομέτρων σε 3:35.25.8,
αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Φινλανδό Γιάρι
Μάτι Λατβάλα με Volkswagen Polo R WRC και στην
τρίτη τον Σεμπαστιάν Οζιέ (νικητής του ράλι από το
2013 έως και πέρυσι), επίσης με Volkswagen. Αυτή
ήταν η μόλις δεύτερη νίκη του 27χρονου Νουβίλ σε
WRC, μετά το 2014 όταν και είχε πάρει την πρωτιά
στο ράλι της Γερμανίας και πάλι με συνοδηγό τον
Βέλγιο Νικολά Γκιλσούλ. Μετά τους πρώτους έξι
αγώνες του εφετινού πρωταθλήματος, προηγείται ο
Οζιέ με 132 βαθμούς, ενώ ακολουθούν οι Μίκελσεν
με 69 και Σόρντο με 68 βαθμούς (πληροφορίες από
Πρακτορείο)
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Από την 
Μαρίνα 
Βλάχου

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Με dress code navy η καλοκαιρινή collection του πολυκαταστήματος attica μας ταξίδεψε
μακριά ενώ έλαβε χώρα στους κήπους του Grand Hotel Palace.Ακολούθησε cocktail με το
συγκρότημα 2 ΖΩΕΣ
Make up: MAC
Hairstyling: Alexopoulos, Τρύφωνας Σαμαράς 
Αccessories: Bibelekou jewellery
Styling: Δημήτρης Ελισσαίος
Χορηγοί: Ορθολογισμός, Mouzenidis group: Ellinair – GRecodom, LG VIP cars, Φιλαλή-
θης Αναστάσιος-Πλαστικός χειρουργός, Όμιλος Σαράντη, MegaSun, KYANA, Embryolab,
Sailing Time ,Todaylisious,Technopolis,Kings café-bar, The cleaners

H εκδήλωση «YACHT COUTURE» 
που μέρος των εσόδων διατέθηκε υπέρ των αναγκών του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ 

«ο Σωτήρ» 

Μαρία Κρημανιώτη,
Δημήτρης Κρημανιώτης

Γιώργος Τζέρτσης,
Ντόμυ Δεδέογλου

Συγκρότημα 2 Ζωές Στιγμιότυπο από την επίδειξη

Νίκος Παχούμης, Ευδοκία Κυριακοπούλου,
Άκης Κυριακόπουλος 

Μάρθα Αδαμίδου, 
Πόλυ Δεδέογλου Τρύφωνας Σαμαράς,

Νάνσυ Υφαντίδου

Μανίνα Μπιμπελέκου,
Κατερίνα Σταμούλη 

Νόπη Σαββίδου, 
Στέλλα Καράμπελα 

Σούζυ Στεφανίδου, Ρίτσα Κουγιώνη, Σαλίνα Τσάνα, 
Μένια Ιωαννίδου, Ελισάβετ Αλαμπουρινού Κατερίνα Σταμούλη,

Γιώργος Αλεξόπουλος Γιάννη Βασιλειάδης

Ζήνων Οικονόμου

Άποψη του χώρου

Νίκος Παχούμης της 
VIP CARS με την Μάρθα
Αδαμίδου area manager
του Ομίλου Λεμονή στη

Β.Ελλάδα

Νόπη Σαββίδου marketing director
Grand Hotel Palace, Στέλλα 

Καράμπελα project manager Αttica,
Νάνσυ Υφαντίδου της εταιρείας 

δημοσίων σχέσεων PR BIZZ



#SOCIAL_LIFE

Στην κατάμεστη αίθουσα «Βούλα Πατουλίδου» του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace φι-
λοξενήθηκε το εναρκτήριο κάλεσμα του Πολιτιστικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών Θεσ-
σαλονίκης. Στόχος του ανθρώπινου δικτύου είναι η υποστήριξη πολιτιστικών δρώμε-
νων από τους χώρους των εικαστικών, της μουσικής και του θεάτρου.

Εναρκτήριο κάλεσμα του 

Πολιτιστικού Συνδέσμου 

Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης

Kώστας Μισιάλης, Παντελής Βογιατζής, Διογένης Μαριόλας, 
Κωνσταντίνος Μουτσιάνας,  Γιώργος Παπαδημητρίου

Παναγιώτης Ζελελίδης, Άγγελος Ροδαφηνός, Γιάννης Βασιλειάδης

Πόλυ Δεδέογλου,
Σοφία Τσολαχίδου

Ιωάννα Ζήσιου Ελίνα και Αλεξία Σινοπούλου

Μάρθα Οικονόμου, Γιώργος Ιωσηφίδης

Το ζεύγος Δημήτρη και Ειρήνης Καρατσιουμπάνη
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Karfitsa_#ΕUROPEAN_TOP GIRL

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΚΑΡΚΑΝΗ

Η δίμετρη κουκλάρα από την Θεσσαλονίκη που τρελαίνει όλο τον αντρικό πληθυσμό. Είναι
λάτρης των γλυκών και δε δείχνει ποτέ τις αδυναμίες της και πάντα είναι ψύχραιμη. Θέλει
να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε καλή ευκαιρία της δωθεί στο χώρο του μόντελινγκ. Είναι
πρωτοετής στο Οικονομικό Α.Π.Θ. και δίνει εξετάσεις για να περάσει στη σχολή Αστυνομι-
κών. Φέτος ήταν βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης.
Ξεκινησε από μικρή με το μπαλέτο και τον χορό και συνέχισε με το τέννις. Συμμετείχε σε
αγώνες της Εθνικης Ελλάδος και κατέκτησε πολλές διακρίσεις. Τώρα γυμνάζεται καθημερι-
νά σε γυμναστήριο.

ΡΟΥΧΑ:EVERLAST
MAKIΓΙΑΖ: NANA ZERVA-ZERVA COSMETICS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ξεκινησε από
μικρή με το μπα-

λέτο και τον χορό και
συνέχισε με το

τέννις.Συμμετείχε σε αγώ-
νες της Εθνικης Ελλάδος

και κατέκτησε πολλές
διακρίσεις
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Η αγωνιστική περίοδος 2015-16 ολοκληρώθηκε στις 31
Μαΐου στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει τελικά να
πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ
της νέας περιόδου, αν και η χρονιά ήταν ιδιαίτερα προβλη-
ματική.

Το πρώτο δείγμα για τη νέα σεζόν το είδαμε λίγο μετά το
σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό,
όπου ο Ιβάν Σαββίδης μπροστά στις κάμερες έδωσε το χρί-
σμα του πρώτου προπονητή στον Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον πάγκο σαν υπηρεσιακός
τεχνικός, μετά την απόλυση του Ιγκόρ Τούντορ. Το στοίχημα
για το τη μορφή θα έχει ο ΠΑΟΚ της νέας περιόδου ήταν και
είναι μεγάλο, όμως τα πρώτα δείγματα αποδεικνύουν ότι τη
φετινή χρονιά υπάρχει ξεκάθαρα η επιλογή να γίνου όλα με
σοβαρότητα. Η κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Λούμπος Μίχελ
αλλά και τον Βλάνταν Ίβιτς να απαντούν ευθέως σε καίρια
ερωτήματα, έδωσαν άτυπα το έναυσμα για την ευρύτατη αλ-
λαγή στην ομάδα. Με αυτή τη λογική έγιναν με κινηματογρα-
φική  ταχύτητα οι πρώτες μεταγραφές, αφού η νέα σεζόν ξεκι-
νά επίσημα την ερχόμενη Παρασκευή στην Τούμπα, με την
πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Η διαφαινόμενη οικονο-
μική κατάρρευση της Ντνίπρο σε συνδυασμό με την τεχνο-
γνωσία για την ουκρανική αγορά που είχε ο Λούμπος Μίχελ
από τη θητεία του στη Σαχτάρ, έφεραν τρεις παίκτες υψηλού
επιπέδου. Σακχόφ, Λέο Μάτος και Ματέους συμφώνησαν να
φορέσουν την ασπρόμαυρη φανέλα, ενώ αίσιο τέλος είχε και
η συμφωνία με τον Τζάλμα Κάμπος για συμπληρωθεί προς το
παρών μια τετράδα νέων ποδοσφαιριστών. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η λογική ο ΠΑΟΚ να κι-

νηθεί στην αξιοποίηση των «δικών του παιδιών», κάτι που τα
τελευταία χρόνια γίνεται με ιδιαίτερη επιτυχία, με τους Αθα-
νασιάδη, Κωνσταντινίδη, Κίτσιου και Κάτσε να αποτελούν
πλέον τον κορμό της ομάδας προερχόμενοι από τα σπλάχνα
του «Δικεφάλου». Έτσι, οι Κουλούρης και Γιαννούλης που
επέστρεψαν από τον δανεισμό τους σε Ανόρθωση και Βέροια
αντίστοιχα είναι πολύ πιθανό να πάρουν την ευκαιρία που
δικαιούνται προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση ως βα-
σικά στελέχη του «Δικεφάλου».

Από δανεισμό επιστρέφει και ένας ακόμα παλιός γνώρι-
μος του ΠΑΟΚ ο Φακούντο Περέιρα που βρισκόταν στην πα-
τρίδα του και τη Ρασίνγκ για ένα εξάμηνο, χωρίς ωστόσο να
είναι γνωστό ακόμα τι θα γίνει με τον Αργεντίνο εξτρέμ.
Ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό πλανάται σχετικά με το τι θα
γίνει με τους δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που αγωνίζον-
ται στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γαλ-
λίας, τον Ρόμπερτ Μακ και τον Εργκίς Κάτσε. Και οι δύο άφη-
σαν πολύ καλά δείγματα στα παιχνίδια που έπαιξαν με τις
εθνικές τους ομάδες. Ειδικά στην περίπτωση του Ρόμπερτ
Μακ, η προοπτική η εθνική ομάδα της Σλοβακίας να συνεχί-
σει στη διοργάνωση πέραν τον ομίλων, σε συνδυασμό με την
εξαιρετική απόδοση του επιθετικού του ΠΑΟΚ, φέρνουν πο-
λύ κοντά τις «σειρήνες» της μεταγραφής. Ο Κάτσε μπορεί να
τραυματίστηκε, όμως και στην περίπτωση του Αλβανιού χαφ
οι εντυπώσεις από το παιχνίδι με την Ελβετία όπου έπαιξε ως
αλλαγή ήταν πολύ καλές. Προς το παρών το τεχνικό επιτελείο
βρίσκεται προς αναζήτηση σέντερ μπακ, μετά και την αποχώ-
ρηση του Μιγκέλ Βίτορ, ενώ απομακρύνθηκε η περίπτωση
απόκτηση τερματοφύλακα μετά και την συμφωνία με τον
Μάρκο Βελλίδη για τα επόμενα δύο χρόνια. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Είναι αλήθεια ότι η απουσία της
εθνικής ομάδας της Ελλάδας από
του Euro 2016 έχει ξενερώσει του
Έλληνες απέναντι στη φετινή διορ-
γάνωση. Μας έχουν μείνει ως ανά-
μνηση εκείνες οι ουρανομήκης
κραυγές χαράς από το διπλανό
μπαλκόνι ή από το γειτονικό καφέ
στις προηγούμενες διοργανώσεις
οπότε οι φετινές βραδιές του Euro
μας φαίνονται φτωχότερες. Έτσι εί-
ναι το ποδόσφαιρο. Εάν δεν έχεις
ενδιαφέρον για την ομάδα της πα-
τρίδας σου μοιάζει η διοργάνωση με
ξαναζεσταμένη σούπα. Έτσι εκτιμώ
ότι το αντιλαμβάνονται οι περισσό-
τεροι του Euro, παρότι το ποδόσφαι-
ρο και το θέαμα δεν έχουν πατρίδα
και χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι είναι
οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων εί-
τε της Γερμανίας, είτε της Γαλλίας ,
είτε της Ισπανίας.

Όσο ενδιαφέρον κι αν έχει η κο-
ρυφαία διοργάνωση σε επίπεδο
εθνικών ομάδων και στην πασαρέλα
παρελαύνουν δεκάδες αστέρια του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όταν δεν
αγωνίζεται η ομάδα της πατρίδας
σου και οι διεθνείς από την οπαδική
σου προτίμηση δύσκολα η αδρενα-
λίνη χτυπάει κόκκινο. Εάν βρεις μέ-
σα στην καθημερινότητα τον χρόνο
κάθεσαι απέναντι από την οθόνη για
να παρακολουθήσεις έναν αγώνα κι
αν έχει παίξει και κανένα Bet τότε
ίσως να προωθείς λίγο περισσότερο.
Το ενδιαφέρον μίας αθλητικής διορ-
γάνωσης δεν έχει ως αφετηρία μόνο
το θέαμα. Το κύριο εφαλτήριο της εί-
ναι η οικειότητα ή το «δέσιμο» που
έχει κάποιος με τους πρωταγωνι-
στές.

Πάντως και σε επίπεδο θεάματος
αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής
δεν μας οδηγούν  στο να πετάξουμε
τη σκούφια μας. Τα γνωστά συστή-
ματα 4-4-2 ή 4-3-3 μέσα στις τέσσε-
ρεις γραμμές και χωρίς έξυπνες ιδέες
στην εξέλιξη του αγώνα από τους
προπονητές, συντηρητικό ποδό-
σφαιρο και γκολ από του… πουθενά
είναι αυτά που συνθέτουν το σκηνι-
κό. Ακόμη, η διαπίστωση ότι τα φα-
βορί όπως η Γερμανία, η Ισπανία και
η Γαλλία ξεκίνησαν σε χαμηλές
στροφές. Όσο για την Πορτογαλία
ακόμη δεν… πήγε στη Γαλλία.

Επειδή πάντως η ελπίδα πεθαίνει
τελευταία περιμένουμε κάτι καλύτε-
ρο στη συνέχεια.

του Βασίλη
Μάστορα

Χαμηλές 
στροφές
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Με σοβαρότητα λίγο
πριν τη νέα σεζόν
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