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Φορολογική δικαιοσύνη σημαί-

νει, όλοι να πληρώνουν και να

συμμετέχουν, αναλόγως των δυ-

νατοτήτων τους, με σωστή αναλογία, στα φορο-

λογικά βάρη. Το αναφέρει και το Σύνταγμα, με

αυτήν ακριβώς τη διατύπωση. Φορολογική συ-

νείδηση σημαίνει, οι πολίτες να είναι ειλικρινείς

και να δηλώνουν χωρίς να αποκρύπτουν τα ει-

σοδήματά τους και χωρίς να χρειάζονται (ή να

επιβάλλονται)… αστυνομικού τύπου έλεγχοι. 

Όμως ακόμη κι αν υπήρχε φορολογική δικαιο-

σύνη, πάλι ο Ελληνας… δεν θα ήταν ειλικρινής,

διότι υπεισέρχεται ένας άλλος παράγοντας, το...

αντισταθμιστικό όφελος. Τα χρήματα που πλη-

ρώνουμε σε  -έμμεσους και άμεσους-  φόρους

δεν μας επιστρέφονται ως όφελος ούτε στο ελά-

χιστο!

Στην πραγματικότητα το πελατειακό κράτος

δημιούργησε ένα «δημόσιο τέρας», με υπερά-

ριθμο προσωπικό και οι φόροι μας ξοδεύονται

σε μισθούς και λειτουργικά έξοδα του κρατικού

μηχανισμού καθως και των ζημιογόνων επιχει-

ρήσεών του (ΔΕΚΟ).  (Για να μην πω για δάνεια,

τοκοχρεολύσια και τόκους, που έλαβαν για να

διατηρούν τους ψηφοφόρους τους σε έμμισθες

ή περιττές θέσεις.)

«Άρα γιατί να πληρώνω φόρους; Θα βελτιωθεί

η ζωή μας ή θα κάνουν νέα «parties» διορισμών

και ρουσφετιών στο δημόσιο;» αναρωτιούνται οι

περισσότεροι. Μου είχε πει κάποτε ένας απογοη-

τευμένος επαγγελματίας «όλη μου τη ζωή πλη-

ρώνω φόρους και αν εξαιρέσουμε το δημόσιο

σχολείο που φοίτησαν τα παιδιά μου, το μοναδικό

που μου προσφέρει είναι να μου πετάει τα σκου-

πίδια,αλλά κι αυτό… μισό το κάνει γιατί τελικά

δρόμοι και πεζοδρόμια ειναι βρώμικα! Γιατί λοι-

πόν, αν βρω ευκαιρία να γλιτώσω φόρους να

μην το εκμεταλλευτώ και να μην… φοροδια-

φεύγω;»

Δυστυχώς, ο πολίτης βλέπει το κράτος σαν

έναν… κλέφτη, που θέλει να του αρπάξει τα

λεφτά μέσω μιας… νόμιμης κλεψιάς που ονομά-

ζεται φορολογία!Αυτή είναι η ψυχολογία μας που

προσαρμόζεται σε μία άθλια πραγματικότητα

όπου οι κοινωνικές δομές έχουν παρακμάσει.

Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν και κανείς

δεν εμπιστεύεται το κράτος.

Η φορολογική δικαιοσύνη είναι ζητούμενο,

αλλά μέσω αυτής δεν πρόκειται να αποκτήσουμε

φορολογική συνείδηση, αν πρώτα δεν πειστεί ο

πολίτης ότι τα χρήματά του πιάνουν τόπο και δεν

κατασπαταλώνται! Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό θα

πρέπει να περάσει μια ολόκληρη γενιά ανθρώ-

πων που θα δουλέψει σκληρά για να αποκατα-

στήσει την αξιοπιστία των κυβερνώντων και των

πολιτικών διευθυντηρίων.  Έως τότε ας μην επι-

καλούνται τη συνείδηση, το φιλότιμο και την ει-

λικρίνειά μας. Η μόνη αποτελεσματικότητα

στην είσπραξη φόρων θα είναι… αστυνομικού

τύπου, με μέτρα, ελέγχους και σκληρή νομο-

θεσία. Ό,τι ξέρουν δηλαδή να κάνουν καλύ-

τερα…

✎Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

Ψηλά τα χέρια!
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✔ «Ο ΣΜΑ θα γίνει είτε με το καλό...

είτε ακολουθώντας τη νόμιμη οδό» δια-

μήνυσε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος

του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Μιχά-

λης Γεράνης μιλώντας σε τηλεοπτική

εκπομπή και απαντώντας σε σχετική

ερώτηση υποστήριξε ότι δεν θα κάνει

πίσω για την κατασκευή του. Κάλεσε

τους συμπολίτες του να στηρίξουν το με-

γάλο περιβαλλοντικό αυτό έργο…

✔ Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον περι-

φερειακό σχεδιασμό, ο οποίος προχωρά

με γοργούς ρυθμούς. «Δίνουμε μάχη με

τον χρόνο και πιστεύω ότι βρισκόμαστε

σε καλό σημείο» είπε χαρακτηριστικά και

συμπλήρωσε ότι στόχος του είναι ο επα-

νασχεδιασμός του περιφερειακού σχε-

διασμού.

✔ Κακόβουλα σχόλια από ορισμένους

κακοήθεις χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα

των τελευταίων ημερών για την απομά-

κρυνση των δύο αντιδημάρχων του ο

δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου. Σε τηλε-

φωνική επικοινωνία ο κ. Λαφαζανίδης

μας ενημέρωσε ότι οι δύο αντιδήμαρχοι

έχουν θέσεις εντεταλμέ-

νων συμβούλων και δεν

έχει δημιουργηθεί κάποιο

πρόβλημα εντός της πα-

ράταξης όπως αφέθηκε να εννοηθεί …

✔ Με όνειρο την ανασύσταση του

ΠΑΣΟΚ ζουν τον τελευταίο καιρό στε-

λέχη του κόμματος, οι οποίοι έχουν δη-

λώσει τη διαφωνία τους με την πολιτική

που ακολουθείται από τον Ευάγγελο Βε-

νιζέλο. Την περασμένη εβδομάδα οι Κώ-

στας Μαμέλης και Χάρης Τσιόκας δι-

οργάνωσαν έναν απογευματινό καφέ

κάτω από το γραφείο του κ. Τσιόκα με

φίλους που συμμερίζονται τις απόψεις

των δύο πράσινων στελεχών και... «τα

είπαν». 

✔ Όπως μάθαμε σε αυτό που συμφώ-

νησαν είναι ότι το προσεχές διάστημα θα

πρέπει να πραγματοποιηθεί μια νέα συγ-

κέντρωση με τη συμμετοχή όλων των

τάσεων του κόμματος ενώ θα πρέπει να

προσεγγιστούν και στελέχη της νεολαίας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ιδεολογι-

κού ρεύματος, η πορεία του οποίου κα-

νείς δεν μπορεί να φανταστεί ποια θα

είναι. Σε ερώτηση αν σκέφτονται τη δη-

μιουργία νέου κόμματος, οι περισσότεροι

απάντησαν ότι μια τέτοια συζήτηση δεν

είναι της στιγμής. 

✔ Ανέλαβε ρόλο από όσο φαίνεται ο

Παντελής Κουκουλεκίδης και στέλνει δελ-

τία τύπου στα μέσα της πόλης, προκειμέ-

νου να τα ενημερώσει σχετικά με θέματα

της Περιφέρειας. Αυτό φαίνεται πως προ-

κάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των υπο-

λοίπων μελών της παράταξης Μπόλαρη,

οι οποίοι τα... έβαλαν με τον Παντελή, κα-

τηγορώντας τον ότι θέλει να υπερκαλύψει

τον επικεφαλής τους! Βέβαια, δεν είναι η

πρώτη φορά που ο Κουκουλεκίδης δέχε-

ται τα βέλη των... συντρόφων του. 

✔ Παρελθόν αποτελεί για την τοπική ορ-

γάνωση της ΝΔ του δήμου Νέας Προπον-

τίδας (Xαλκιδικής) ο μέχρι πριν λίγες

ημέρες πρόεδρος της. Μάλιστα ο πρώην

πρόεδρος έχει γίνει το μήλον της έριδος

για πολλούς υποψηφίους δημάρχους της

περιοχής και όχι μόνο… καθώς όπως μά-

θαμε δέχθηκε πρόταση ακόμη και από τον

κυρ Γιάννη να τον συμπεριλάβει στο ψη-

φοδέλτιο του στην περιοχή της Τριανδρίας.

Ο ίδιος κρατά κλειστά τα χαρτιά του τόσο

για τους λόγους της παραίτησής τους όσο

και για τα επόμενα σχέδια του. Όπως είπε

σε φίλους και γνωστούς είναι αποφασι-

σμένος να μιλήσει μετά τις δημοτικές

εκλογές σεβόμενος την φιλία του με τον

νυν δήμαρχο Ν. Προποντίδας, Δαμιανό

Ιορδανίδη.

Τα... αγκάθια! Του Νίκου Πουλιάδη



Της Χρύσας Κυριακού

Α
πό οικογένεια αυτοδιοικη-

τικών δεν θα μπορούσε να

μην τον κερδίσει η πολι-

τική. Από πολύ μικρός ο

Σάκης Ιωαννίδης δείχνει το

ενδιαφέρον του για το

χώρο αυτό. Τα πρώτα του

βήματα τα κάνει όταν κατεβαίνει στην Αθήνα

για να σπουδάσει Οικονομικά στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο. Από τις πρώτες ημέρες παρα-

μονής του στην πρωτεύουσα ο νεαρός Σάκης

Ιωαννίδης εντάσσεται στη ΔΑΠ- ΝΔΦΚ και

αρχίζει τον αγώνα. Έναν αγώνα που συνεχί-

ζει μέχρι σήμερα, πλέον ως πρόεδρος της

νεολαίας της ΝΔ.

Εδώ και λίγες ημέρες ο Σάκης Ιωαννίδης

κρατά το τιμόνι της ΟΝΝΕΔ κερδίζοντας στην

εκλογική διαδικασία της περασμένης Κυρια-

κής με ψήφους 26.837 σε σύνολο 29.194 σε

όλη την Ελλάδα. Ο έτερος συνδιεκδικητής

της ηγεσίας της ΟΝΝΕΔ, Γιώργος Ασημακό-

πουλος, λίγες ώρες πριν την εκλογική διαδι-

κασία αποσύρθηκε από την κούρσα διαδο-

χής... χάριν της ενότητας αφήνοντας τον Σά-

κη μοναδικό διεκδικητή. 

Η στήριξη στον Παπαμιμίκο
Η στήριξη που παρείχε ο Σάκης Ιωαννίδης

όλα αυτά τα χρόνια στον Ανδρέα Παπαμιμίκο

ήταν εμφανής με αποτέλεσμα ο πρώην πρό-

εδρος της ΟΝΝΕΔ να δηλώσει και ο ίδιος την

αμέριστη στήριξή του στον 30χρονο από τη

Δράμα, όταν ήρθε η ώρα η ηγεσία της νεο-

λαίας να αλλάξει χέρια. Από την πρώτη

στιγμή ο Παπαμιμίκος μιλά με τα καλύτερα

λόγια για τον Σάκη και τον στηρίζει με όποιο

τρόπο μπορεί. Άλλωστε όπως λέει ο Σάκης

είναι ο μόνος που μπορεί να πάει την οργά-

νωση της νεολαίας ένα βήμα πιο μακριά. «Ο

φίλος μου ο Σάκης μπορεί... να κάνει πολλά.

Τον πιστεύω και τον στηρίζω με όλη την καρ-

διά μου» τονίζει σε φίλους και γνωστούς.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που χαρακτη-

ρίζουν τον Σάκη Ιωαννίδη ως τον «υπαρ-

χηγό» του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος

θεωρείται ως ο επικρατέστερος για τη θέση

του γραμματέα της ΝΔ., που θα αναδειχθεί

μετά το Συνέδριο του κόμματος στο τέλος

Ιουνίου.

Οι φίλοι, η στήριξη 
και οι «αντίπαλοι» 

Παιδί με φιλοδοξίες, εργατικός, μεθοδικός,

ιδεολόγος με χαμηλό προφίλ που ωστόσο

δεν κάνει εύκολα πίσω διεκδικεί την προ-

εδρία της νεολαίας με τη στήριξη του προ-

έδρου του κόμματος και σημερινού πρωθυ-

πουργού, Αντώνη Σαμαρά τον οποίο και είχε

στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές για την

ανάδειξη αρχηγού της ΝΔ. «Ο πρωθυπουρ-

γός πιστεύει στις ικανότητες του Σάκη. Για

αυτό τον στηρίζει τόσο πολύ» αναφέρει στην

«Κ» στέλεχος της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. 

Ο νυν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονί-

κης, Χρήστος Βρίκος, ο νυν υπεύθυνος ΔΑΠ-

ΝΔΦΚ, Θεοδόσης Νταϊρούσης, ο πρώην

αναπληρωτής υπεύθυνος επαρχιακών εκδη-

λώσεων, Βασίλης Γεωργιάδης, και τα μέλη

της Κεντρικής Επιτροπής Θοδωρής Καρα-

γιάννης και Ανανίας Τσαλουχίδης είναι οι κα-

λύτεροι φίλοι του Σάκη Ιωαννίδη στη Θεσσα-

λονίκη. Αν πετύχεις τον Σάκη στο κέντρο της

πόλης, είναι σίγουρο ότι θα συνοδεύεται από

τους πέντε «κολλητούς» του, με τους οποί-

ους πολύ συχνά πίνει τον καφέ του στα στέ-

κια της Παύλου Μελά, εκεί όπου υπήρχαν τα

παλιά γραφεία της ΔΑΠ. Οι πέντε φίλοι κά-

νουν τα πάντα ώστε ο Σάκης να ηγηθεί της

νεολαίας του κόμματος. Στην προσπάθειά

του αυτή ο νεαρός από τη Δράμα έχει στο

πλευρό του όλους τους «γαλάζιους» βου-

λευτές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι από την

πρώτη στιγμή δηλώνουν τη στήριξή τους στο

πρόσωπό του. Στο πλευρό του βρίσκονται

επίσης πολιτευτές της ΝΔ αλλά και πολλά

στελέχη του κόμματος, οι οποίοι βοηθούν τον

Σάκη στην εκλογή του. Στον αντίποδα οι πο-

λιτευτές Παντελής Τσακίρης και Μαρία Μή-

τσιου, οι οποίοι δηλώνουν τη στήριξή τους

στον Γιώργο Ασημακόπουλο. 
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ΠΩΣ Ο ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ»

Ένας Βορειοελλαδίτης στο τιμόνι της ΟΝΝΕΔ

«Μια νέα πορεία 
για την ΟΝΝΕΔ»

Α
μέσως μετά την εκλογή του ο

Σάκης Ιωαννίδης στέλνει το

δικό του μήνυμα στη νεολαία

του κόμματος τονίζοντας ότι «η σημε-

ρινή μαζική συμμετοχή αποτελεί το
ισχυρότερο μήνυμα στήριξης των
μεταρρυθμίσεων που προωθεί ο
πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης
Σαμαράς και τη δυνατότερη απάν-
τηση μίας γενιάς που αντιστέκεται
στη μιζέρια και το λαϊκισμό». Όπως

λέει και ο ίδιος «Όλο αυτό το διάστημα

δώσαμε ένα δίκαιο αγώνα. Συνεχί-

ζουμε ακόμα πιο δυνατοί, θέτοντας

τον άνθρωπο στο κέντρο της πολιτι-

κής μας και την περιφέρεια βασική

προτεραιότητα των δράσεων μας».

Και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει

τον Ανδρέα Παπαμιμίκο για τη βοήθεια

του. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ, στον απερχόμενο πρόεδρο της
οργάνωσης, Ανδρέα Παπαμιμίκο,
γιατί η θητεία του ήταν κομβικό ση-
μείο στην αλλαγή της πορείας της
ΟΝΝΕΔ και αποτέλεσε για όλους
εμάς την έμπνευση για να διεκδική-
σουμε ακόμα περισσότερα» αναφέρει

και καταλήγει ότι ξεκινά πλέον μια νέα

πορεία για την ΟΝΝΕΔ: «Με σκληρή
δουλειά και πίστη σε όσα εκπροσω-
πούμε, προκειμένου η ΟΝΝΕΔ της
δικής μας γενιάς να γίνει δύναμη
εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας.
Για να κάνουμε την οργάνωση μας,
εκφραστή μιας ολόκληρης γενιάς
που δε συμβιβάζεται».

Τι λένε για αυτόν
Γιάννης Ιωαννίδης - 
υφυπουργός Αθλητισμού 
«Εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή

μου συγχαρητήρια στον Σάκη Ιωαν-

νίδη για την εκλογή του στη θέση του

Προέδρου της ΟΝΝΕΔ και του εύχομαι

ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο

έργο που του ανέθεσαν οι νέοι μας με

την ψήφο τους. Η νεολαία είναι το ελ-

πιδοφόρο μέλλον της πατρίδας μας

και στη δύσκολη αυτή περίοδο των

αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων,

ένας ικανός ηγέτης θα εμπνεύσει τους

αγώνες που οφείλουν να δώσουν οι

νέοι μας, με στόχο την ανάδειξη μιας

νέας Ελλάδας. Θερμά συγχαρητήρια

εκφράζω ωστόσο και στον απερχό-

μενο Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ανδρέα

Παπαμίκο, για το πλούσιο σε προ-

σφορά και δράση έργο του». 

Θεόδωρος Καράογλου -
υπουργός Μακεδονίας -
Θράκης:
«Θέλω να εκφράσω τα μου συγχαρη-

τήρια στον Σάκη Ιωαννίδη για την

εκλογή του στην προεδρία της

ΟΝΝΕΔ. Του εύχομαι μια δημιουργική

θητεία, ώστε να προχωρήσει την ορ-

γάνωση ένα βήμα παραπέρα, βασιζό-

μενος στις αρχές και τις αξίες της

παράταξης μας. Σε μια δύσκολη στιγμή

για τη χώρα, ο Σάκης Ιωαννίδης δια-

δέχεται μια άξια ηγεσία, όπως ήταν

αυτή του πρώην προέδρου Ανδρέα

Παπαμιμίκου ο οποίος άφησε το δικό

του στίγμα, εμπνέοντας χιλιάδες νέους

ανθρώπους να αγωνιστούν για τις

ιδέες που πρεσβεύουν». 

Γιώργος Ορφανός - 
βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσ/νίκης:
«Το γεγονός ότι η νεολαία της ΝΔ εξέ-

λεξε σχεδόν ομόφωνα τον Σάκη

Ιωαννίδη στην προεδρία της ΟΝΝΕΔ

είναι ένα ισχυρό όπλο για τον ίδιο και

την παράταξη. Του εύχομαι καλή επι-

τυχία γιατί η νέα γενιά σηματοδοτεί το

μέλλον της χώρας μας».

Ποιος είναι

Ο
Σάκης Ιωαννίδης γεννήθηκε

στις 15 Απριλίου 1983 στην

Δράμα. Φοίτησε στο 1ο Γυμνά-

σιο της πόλης και το 2001 τελείωσε το

1ο Λύκειο. Πέρασε στο Τμήμα Οικονο-

μικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

του Παντείου Πανεπιστημίου και ολο-

κλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

του ίδιου Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του, συμμετείχε ενεργά στα φοιτητικά

δρώμενα, διατελώντας Πρόεδρος του

Συλλόγου Φοιτητών Παντείου από το

2004 έως το 2006. Κατά το ίδιο διά-

στημα ήταν υπεύθυνος της ΔΑΠ-

ΝΔΦΚ Παντείου Πανεπιστημίου και

συμμετείχε στα όργανα διοίκησης του

Πανεπιστημίου.

Από τα φοιτητικά του χρόνια εργα-

ζόταν, έχοντας απασχοληθεί το περισ-

σότερο διάστημα σε εταιρία χρηματο-

οικονομικών μελετών, αλλά και ως

ειδικός συνεργάτης στον τομέα Επι-

μόρφωσης και Πολιτικής Ακαδημίας

του Ινστιτούτου Δημοκρατίας.

Από το 2007 είναι μέλος της Κεν-
τρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και

από το 2010 διετέλεσε για δύο χρόνια

Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπι-

στημίων.

Επίσης, είναι μέλος του Οικονομι-

κού Επιμελητηρίου Ελλάδος,του Συν-

δέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,

καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Συνδέσμου Πτυχιούχων

Παντείου Πανεπιστημίου.



Τ
α προγράμματα α-

νεργίας, που ακόμη

δεν έχουν λάβει την

έγκριση της Κομι-

σιόν, καθώς και ο

ΦΠΑ στην εστίαση

ήταν τα κύρια ζητή-

ματα που έθεσαν ο πρωθυπουργός

και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγε-

λος Βενιζέλος στο γεύμα που παρέ-

θεσε ο κ. Σαμαράς στον επικεφαλής

του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμ-

πλουμ. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ευάγ-

γελος Βενιζέλος, εξερχόμενος του

Μεγάρου Μαξίμου, η ελληνική

πλευρά επισήμανε στον ολλανδό

υπουργό Οικονομικών ότι οι αντοχές

της κοινωνίας έχουν φτάσει στο όριό

τους και ότι πρέπει να διασφαλιστεί

όχι μόνο η βιωσιμότητα του ελληνι-

κού χρέους, αλλά και η βιωσιμότητα

του προγράμματος προσαρμογής. Ο

κ. Βενιζέλος ανέφερε ακόμη ότι ο

ΦΠΑ στην εστίαση και το χαράτσι

ήταν μέτρα προσωρινού χαρακτήρα,

τα οποία τώρα πρέπει να εγκαταλει-

φθούν και να αντικατασταθούν.

Στο γεύμα παρευρέθη το οικονο-

μικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος.

Είχε προηγηθεί κατ' ιδίαν συνάντηση

του κ. Σαμαρά με τον κ. Ντάισελμ-

πλουμ, η οποία σύμφωνα με τον

υπουργό Οικονομικών Γ.  Στουρνάρα

πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό

κλίμα. Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι

στο τραπέζι δεν έγινε συζήτηση για

μείωση του χρέους.

Προτεραιότητα μας οι νέοι
Στο μεταξύ, κάλεσμα στους νέους

να σταθούν δίπλα στους πολίτες που

έχουν ανάγκη, χαρακτηρίζοντας την

σημερινή εποχή, εποχή της προσφο-

ράς, απηύθυνε ο πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς, σε εκδήλωση τη

ΟΝΝΕΔ το απόγευμα της περασμέ-

νης Πέμπτης, με την ευκαιρία της

ανάληψης των καθηκόντων του

νέου προέδρου της οργάνωσης νε-

ολαίας της ΝΔ, Σάκη Ιωαννίδη.

Στην εκδήλωση, ο πρωθυπουρ-

γός τόνισε πως «ζούμε μια μέρα δι-

καίωσης, καθώς βλέπουμε ένα

ποτάμι ελπίδας μέσα σε ένα συγ-

κρουσιακό περιβάλλον». Ο Αντώνης

Σαμαράς κάλεσε τους νέους να κρα-

τήσουν ψηλά τη σημαία και τη χώρα,

επισημαίνοντας πως προτεραιότητα

για ότι κάνει η κυβέρνηση είναι οι

νέοι.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος

στην ΟΝΝΕΔ είπε ότι η χώρα έχει

ανάγκη να βλέπει μια οργάνωση με

στόχους, να παλεύει και να κερδίζει

τις μάχες που δίνει. Από την πλευρά

του, ο νέος πρόεδρος τόνισε πως η

ΟΝΝΕΔ πρέπει να γίνει μια οργά-

νωση ριζοσπαστική και μαχητική,

επισημαίνοντας πως το Συνέδριο

της νεολαίος πρέπει να είναι ένα συ-

νέδριο αρχών και θέσεων. Κάλεσε

μάλιστα τον Αντώνη Σαμαρά να συ-

νεχίσει τη μάχη που δίνει για αλλα-

γές και μεταρρυθμίσεις, επιση-

μαίνοντας πως οι νέοι θα είναι

πάντα στο πλευρό του πρωθυπουρ-

γού.
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ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ EUROGROUP «ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥΣ»Τουρισμός και νέο ΕΣΠΑ
Του Απόστολου Τζιτζικώστα*

Η
νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-

2020 αποτελεί το σημαντικότερο ερ-

γαλείο για την οικοδόμηση ενός

δυναμικού οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου στην

Κεντρική Μακεδονία. Δυναμική οικονομία σημαίνει επένδυση

στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε έμφαση στη σύγχρονη επιχειρη-

ματικότητα με δράσεις, που διατρέχουν οριζόντια τους κλά-

δους της οικονομίας μας και κατά προτεραιότητα στους

παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισμός,

ο οποίος μέσα στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, φέρνει

πολύτιμα κεφάλαια, ζεστό χρήμα στην Κεντρική Μακεδονία.

Στον τομέα του τουρισμού λοιπόν, του οποίου η συμβολή

στην τοπική μας οικονομία ανέρχεται στα 2,2 δισεκατομμύρια

ευρώ ετησίως, κορυφαίος μας στόχος είναι οι πόροι από τα

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, να αξιοποιηθούν για τη συ-

νολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των υπη-

ρεσιών που παρέχονται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς

και για τη δημιουργία δωδεκάμηνης τουριστικής περιόδου.

Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη καταρτίσαμε και προωθούμε ένα

ενιαίο θεματικό πρόγραμμα, που αναδεικνύει τις εναλλακτι-

κές μορφές τουρισμού, όπως, μεταξύ άλλων, τον αγροτου-

ρισμό, τον ιαματικό – ιατρικό, τον αρχαιολογικό – ιστορικό,

τον εκθεσιακό – συνεδριακό, τον γαστρονομικό, τον θρη-

σκευτικό, τον αθλητικό, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

και τις υποδομές, που διαθέτουν οι Περιφερειακές Ενότητες

της Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί κορυφαία

μας προτεραιότητα η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων ερ-

γαλείων προβολής και τουριστικού marketing, με κυρίαρχο

το διαδίκτυο, ώστε να διαμορφώσουμε ένα ελκυστικό και

πρακτικό portfolio – παρουσίαση της Κεντρικής Μακεδονίας

στις διεθνείς εκθέσεις και αγορές. 

Παράλληλα, επενδύουμε στις δυναμικές αγορές – στό-

χους, όπως της Ρωσίας, από την οποία καταγράψαμε το 2012

αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά 37,39% και για το

2013, αναμένουμε αύξηση κατά 50% των Ρώσων τουριστών

που θα επισκεφθούν την Κεντρική Μακεδονία. Η γεωγραφική

μας εγγύτητα, το ολοένα αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο της

χώρας αυτής και κυρίως η κοινή, βαθιά, θρησκευτική μας

πίστη, διαμορφώνουν ένα πλέγμα συγκριτικών πλεονεκτη-

μάτων, τα οποία εφόσον συνεχίσουμε να αξιοποιούμε σωστά,

μπορούν να καλλιεργήσουν το έδαφος ώστε να αυξηθούν με

ακόμα πιο δυναμικούς ρυθμούς τα ποσοστά αφίξεων Ρώσων

τουριστών προς την περιοχή μας. Αντί λοιπόν να διασπεί-

ρουμε τις δυνάμεις μας και να σπαταλούμε πολύτιμους πό-

ρους και χρόνο για την τουριστική προβολή σε διάφορες

κορεσμένες τουριστικές αγορές, από τις οποίες δεν έχουμε

τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είναι πολύ πιο αποτελεσμα-

τικό να επικεντρωθούμε όλοι, σε χώρες στις οποίες μπο-

ρούμε να πετύχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για την

Κεντρική Μακεδονία.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με

γνώμονα πάντα το συμφέρον του τόπου και της οικονομίας

μας. Οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις, που υλοποιούμε

και δρομολογούμε, σε συνδυασμό με το κορυφαίο αναπτυ-

ξιακό εργαλείο, το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, θα

δώσουν αναμφίβολα, αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή μας.

Το πραγματικό διακύβευμα, για το μέλλον της Κεντρικής Μα-

κεδονίας, είναι να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην

προστιθέμενη αξία των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρω-

τικών ταμείων, ώστε να ενισχύσουμε τους εξωστρεφείς κλά-

δους της οικονομίας μας, που έχουν προστιθέμενη αξία για

τον τόπο μας. 
* Ο κ. Τζιτζικώστας είναι Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας

«Η πρώτη νίκη θα έρθει

από τον τουρισμό»

«Τ
ο στοίχημά μας είναι να κά-

νουμε θαύματα και αυτό το

στοίχημα μπορούμε να το κερ-

δίσουμε μόνο όλοι μαζί. Μπορούμε να

κερδίσουμε και θα κερδίσουμε» ήταν το

μήνυμα του πρωθυπουργού στην ομιλία

του κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευ-

σης του ΣΕΤΕ.  Σημείωσε δε ότι «όταν μία

χώρα δίνει μία μάχη επίπονη για να σταθεί

στα πόδια της και να φτιάξει το μέλλον της

μέσα σε δύσκολες συνθήκες κρίσης χρει-

άζεται κάπου να στηριχθεί και να έχει νίκες,

ο τουρισμός είναι ένα τέτοιο στήριγμα».

«Δεν περπατάμε τρέχουμε, ένα χρόνο μόνο

είμαστε στην κυβέρνηση αλλά όλη η χώρα

πρέπει να τρέξει» είπε ο κ. Σαμαράς.

Ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι οι πρω-

ταθλητές της οικονομίας μας δήλωσε ο

πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι όπως

φαίνεται πρόκειται να χαρίσει στην οικονο-

μία μία σημαντική νίκη. «Οι αφίξεις στην

Ελλάδα θα ξεπεράσουν κάθε προηγού-

μενο και θα φθάσουν σε επίπεδο ρεκόρ.

Και το εισόδημα που θα αφήσουν οι του-

ρίστες δείχνει ότι θα είναι επίσης σε επί-

πεδα ρεκόρ. Θα είναι μία νίκη για τον

τουριστικό κλάδο που απασχολεί εκατον-

τάδες χιλιάδες ανθρώπους και δημιουργεί

εισόδημα που διαχέεται σε όλη την κοινω-

νία. Οι επιδόσεις του τουρισμού θα είναι

μία νίκη αλλά και ελπίδα ότι μπορούμε να

βγούμε από το τούνελ, ότι βγαίνουμε από

το τούνελ». 

Η ανεργία στην αντζέντα 
Σαμαρά - Ντάισελμπλουμ
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Α
ντίθετη με την ιδιωτικο-

ποίηση της ΕΥΑΘ δηλώ-

νει η κομματική οργά-

νωση της Δημοκρατικής

Αριστεράς Θεσσαλονίκης,

όπως ανακοίνωσαν τα

στελέχη αλλά και οι δυο

βουλευτές του νομού κατά τη διάρκεια συ-

νέντευξης τύπου. Ξεκαθαρίστηκε ωστόσο,

πως η αντίθεσή τους αυτή στις προωθούμε-

νες κυβερνητικές ενέργειες, αν και αποτελεί

κεντρική κομματική γραμμή, δεν θα είναι

αφορμή για να «ρίξουν την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γραμματέας

της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, Πα-

ναγιώτης Δημητρακάς, «η ΕΥΑΘ δεν έπρεπε

να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν

συντρέχουν λόγοι για την ιδιωτικοποίησή

της. Παντού αυτός ο τομέας είναι μονοπω-

λιακός και όχι ανταγωνιστικός. Η ΕΥΑΘ είναι

κερδοφόρα και δεν έχει υπεράριθμο προσω-

πικό». Ο ίδιος ξεκαθάρισε επίσης ότι το

κόμμα του Φώτη Κουβέλη «δεν είναι αντί-

θετο με την ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένων

τομέων του δημοσίου, με γνώμονα τη δυνα-

τότητα αφενός αξιοποίησης νέων τεχνολο-

γιών, υλικών και ανθρωπίνων πόρων, αφ’

ετέρου δημιουργίας ανταγωνισμού με ευερ-

γετικά αποτελέσματα για το καταναλωτή,

όπως συνέβη στην τεχνολογία». «Δεν μπο-

ρεί να καταστεί ανεξέλεγκτη η τιμή του

νερού αλλά πρέπει να ασκείται ο κεντρικός

έλεγχος» κατέληξε ο κ. Δημητρακάς. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου

τα στελέχη αλλά και οι βουλευτές του κόμ-

ματος μίλησαν και για την πρόσφατη υπο-

γραφή συμφωνίας μεταξύ της ΕΥΑΘ και της

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, συμφερόντων

τράπεζας Πειραιώς και Ελληνικού Δημο-

σίου, για τον εκσυγχρονισμό της Μονάδας

Κατεργασίας Αποβλήτων, θέμα που ανέδειξε

η «Κ». Σημειώνεται πως μετά τα δημοσιεύ-

ματα της εφημερίδας υπογράφτηκε συμφω-

νία των δυο πλευρών παρουσία του

υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρου

Καράογλου για παρεμβάσεις ύψους 3,5 εκα-

τομμυρίων ευρώ στην ΜΚΑ. Η τελευταία

λειτουργεί χωρίς άδεια με αποτέλεσμα να

«πέφτουν» περίπου πέντε εκατομμύρια κυ-

βικά μέτρα ακατέργαστα βιομηχανικά λύ-

ματα στο Θερμαϊκό Κόλπο. Τα ρεπορτάζ της

«Κ» προκάλεσαν παρέμβαση του αντιπερι-

φερειάρχη Γιώργου Τσαμασλή που αποφά-

σισε να μπει «λουκέτο» στην ΜΚΑ. Β. Στολ.

ΔΗΜΑΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

✔ Ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικο-
ποιήσεις και επενδύσεις με... δημο-
ψήφισμα φαίνεται πως θέλει ο
Γιάννης Μπουτάρης. Την ώρα που ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης δηλώνει
σε ρωσόφωνο επιχειρηματικό κοινό
ότι «ο δήμος περιμένει τους ξένους
επενδυτές με ανοιχτές αγκάλες» το
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης
ζητά τη διεξαγωγή δημοψηφίσμα-
τος για την ΕΥΑΘ και σύμφωνα με
πληροφορίες προς αυτή την κατεύ-
θυνση προσανατολίζεται και για
το... Λιμάνι! Δηλαδή για να καταλά-
βουμε, εάν ο κυρ Γιάννης δεν ήθελε
τις επενδύσεις τι θα έκανε;

✔ Διεκδίκησε το... σταυρό των

Θεσσαλονικέων σε δυο εκλογικές
αναμετρήσεις, δεν κατόρθωσε να
εκλεγεί και τώρα το έριξε στην... τη-
λεόραση. Ο λόγος για τη Μαρία Μή-
τσιου της Νέας Δημοκρατίας,
υποψήφιας περιφερειακής συμβού-
λου με την παράταξη Ψωμιάδη και
υποψήφιας βουλευτή τον περσινό
Μάιο. Άλλωστε η ίδια διαθέτει όλες
τις προϋποθέσεις! Νέα είναι, ωραία
είναι, ξανθιά είναι! Ωστόσο, ο κανό-
νας δεν είναι από την τηλεόραση
στην... πολιτική;

✔ Όχι μόνο δεν πηγαίνει στον ΑΝΤ1

για την καλοκαιρινή σεζόν αλλά

όπως όλα δείχνουν ετοιμάζει νέα

εκπομπή - μετά τη μεγάλη επιτυχία

που σημείωσε - στην κρατική τηλε-

όραση. Σύμφωνα με τις πληροφο-

ρίες η Ανθή Σαλαγκούδη ήδη έχει

ξεκινήσει γυρίσματα όπως επίσης

και... συζητήσεις για την ανανέωση

της σύμβασης της  που λήγει στις

αρχές του επόμενου Σεπτέμβρη! Μι-

λώντας η ίδια  στο karfitsa.gr τό-

νισε οτι  «ετοιμάζουμε κάτι καλο-

καιρινό» βάζοντας τέλος στα σενά-

ρια που θέλουν την κόρη του πρώην

υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας

να εγκαταλείπει τη... «δημόσια»

Αγία Παρασκευή και να πηγαίνει στο

«ιδιωτικό» Μαρούσι! Άλλωστε για

να πάει στον ANT1, θα έπρεπε να

της έχει γίνει... προταση!

✔ Μπορεί η ίδια να είναι βουλευτής

αλλά όπως μαθαίνουμε εξακολου-

θεί να εργάζεται στη φαρμακευτική

εταιρία που απασχολούνταν πριν τις

εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Η

Κατερίνα Μάρκου της Δημοκρατι-

κής Αριστεράς εκτός από τις παρου-

σίες στη Βουλή, τις εκδηλώσεις και

τις βουλευτικές υποχρεώσεις δα-

πανά αρκετό χρόνο και για τη δου-

λειά της.  Μάλιστα αν αληθεύουν οι

πληροφορίες οτι δίνει και το 25%

της βουλευτικής της αποζημίωσης

στο κόμμα (και μάλιστα χωρίς...

απόδειξη)  σιγά μην της φτάσει ένας

μισθός!

✔ Επιβεβαιώθηκε για μία ακομη
φορά η free press της Θεσσαλο-
νίκης karfitsa! Eδώ και μέρες
έγραψε ότι τη θέση του καλλιτε-
χνικού διευθυντή του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος θα την
καλύψει ένας πρώην βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ! Ο λόγος για τον ηθο-
ποιό Γιάννη Βούρο που διαδέχε-
ται τον Σωτήρη Χατζάκη, κατά
γενική ομολογία πετυχημένο στη
θητεία του, παρά τις δυσκολίες
που είχε λόγω... προέδρου Μάκη
Τρικούκη!

✔ Μπορεί ο ίδιος να δηλώνει
ΠΑΣΟΚ, ωστόσο όπως λένε συ-
νάδελφοι του «φλερτάρει» και με
ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αρι-
στερά! Ο δήμαρχος Καλαμαριάς,
Θεοδόσης Μπακογλίδης ήταν ο
μόνος από τους δημάρχους του
νομού που την περασμένη Δευ-
τέρα έδωσε το παρών στη συνέν-
τευξη τύπου που παραχώρησε το
κόμμα του Φώτη Κουβέλη για
την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ!  

✔ Σαμαράς και Βενιζέλος ανα-
μένεται να «ανηφορίσουν» στη
Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββα-
τοκύριακο, ο πρώτος για την
προσυνεδριακή διαδικασία της
Νέας Δημοκρατίας και ο δεύτε-
ρος για τις εσωκομματικές εκλο-
γές στο ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται όμως
πως ο Φώτης Κουβέλης, πρό-
λαβε τον πρωθυπουργό και το
δεύτερο κυβερνητικό εταίρο
στη... στροφή. Ο πρόεδρος της
Δημοκρατικής Αριστεράς θα επι-
σκεφτεί πρώτος τη Θεσσαλονίκη
και θα μιλήσει την Τρίτη σε συγ-
κέντρωση του κόμματός του στο
Λιμάνι.

«Καλά... δεν θα ρίξουμε και την κυβέρνηση» 
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✔ Σχολιασμός των πολιτικών εξελί-
ξεων μετά τύρου και... αχλιαδιού για
τον πρώην υφυπουργό και πρώην
βουλευτή από το Κιλκίς, Κώστα Κιλ-
τίδη! Εθεάθη με μεγάλη παρέα σε κεν-
τρικό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης να
επαναλαμβάνει τις δηλώσεις του στην
«Κarfitsa» πως «η χώρα πρέπει να
τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγ-
κης»! Μαζί του και ο ηθοποιός και
πρωταγωνιστής του Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδας, Γιώργος
Κωνσταντίνου! Όπως μαθαίνουμε
πάντως, οι πιέσεις από τη Λεωφόρο
Συγγρού για επιστροφή στη Νέα Δημο-
κρατία εντείνονται ενόψει μάλιστα του
συνεδρίου της «γαλάζιας» παράταξης!
Πάντως ο πρώην υφυπουργός την ερ-
χόμενη Τετάρτη στις 20:00 θα μιλήσει
στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών σε εκδήλωση
με θέμα «Η Ελλάδα στη νέα πραγματι-
κότητα». Εισηγητές θα είναι επίσης ο
Σπύρος Λίτσας και ο Διονύσης Χιόνης. 

✔ Αληθεύει πως δήμαρχος μεγάλου
δήμου της Θεσσαλονίκης καθυστερεί
να υπογράψει εντάλματα πληρωμών
σε προμηθευτές του δήμου του, εάν οι
τελευταίοι δεν συνεισφέρουν το κατι-
τίς τους για την Κοινωνική Πολιτική
του δήμου;

✔ Στιγμές χαλάρωσης για την πρώην
βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή η
οποία την περασμένη Δευτέρα βρέ-
θηκε στη Θεσσαλονίκη και πήγε... σι-
νεμά! Ως καλή αδερφή έδωσε το

παρών σε εκδήλωση που διοργάνωσε
η αδερφή της Μανταλένα σε γνωστό
πολυκινηματογράφο της Θεσσαλονί-
κης και παρακολούθησε ξένη ταινία σε
πρώτη προβολή! Σε όσους τη ρωτού-
σαν απαντούσε πως πλέον «η βάση
της είναι η Αθήνα» και πως εργάζεται
στον τομέα της επικοινωνίας. Όσο για
το... ΠΑΣΟΚ, το υπηρετεί ως ένα απλό
μέλος και από ότι μαθαίνουμε δεν έχει
και διάθεση να ασχοληθεί με τις εσω-
κομματικές εκλογές που θα πραγμα-
τοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα για
την ανάδειξη των τοπικών επικεφα-
λής του κόμματος. Σημείωση: Την
ίδια ταινία παρακολούθησε και ο Πε-
ριφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, ο οποίος μάλιστα καθόταν
ακριβώς στην πίσω θέση από την
όμορφη Εύα!

✔ Κάτι «τρέχει» με το Χάρη Καστανίδη!
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και
ιδρυτής της «Κοινωνικής Συμφωνίας»
(παρέα με την Κατσέλη) πρόσφατα βρέ-
θηκε για περίπου δυο ώρες σε ακριβό
εστιατόριο της ανατολικής Θεσσαλονί-
κης και συζητούσε για τις πολιτικές
εξελίξεις. Μαζί του βρέθηκαν ο δημοτι-
κός σύμβουλος του Μπουτάρη, Ανέ-
στης Τελίδης και το πρώην στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και υποψή-
φιος βουλευτής με το κόμμα των Κα-
τσέλη-Καστανίδη, Λούης Κουρτίδης!
Λέτε ο Χάρης να ετοιμάζει την επι-
στροφή του στην… πολιτική! Άλλωστε
δεν είναι λίγοι που τον θέλουν υποψή-
φιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης με το ΣΥ-

ΡΙΖΑ!  

✔ Στα νεοδημοκρατικά «πηγαδάκια»
το τελευταίο διάστημα η συζήτηση
στρέφεται γύρω από τις ευρωεκλο-
γές του 2014 αλλά και τους Θεσσα-
λονικείς που ενδεχομένως να συμ-
περιληφθούν στο ευρωψηφοδέλτιο
της Λεωφόρου Συγγρού. Μέχρι στιγ-
μής επικρατέστερος πάντως για να
τοποθετηθεί σε εκλόγιμη θέση στη
«γαλάζια» λίστα φέρεται να είναι ο ει-
δικός γραμματέας του υπουργείου
Άμυνας, Αντώνης Οικονόμου!

✔ Συνεργασία εντός αλλά και εκτός
Βουλής φαίνεται πως επιδιώκουν
ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά με
φόντο το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο
και ενδεχομένως τις εθνικές εκλογές,
καθώς τα κόμματα του Βαγγέλη Βε-
νιζέλου αλλά και του Φώτη Κουβέλη
βγαίνουν… λαβωμένα δημοσκοπικά
από τη συμμετοχή τους στην τρικομ-
ματική κυβέρνηση. Έτσι, την ώρα που
το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ προχωρούν
στη δημιουργία μετώπου για την προ-
ώθηση της επίμαχης νομοθετικής
πρωτοβουλίας στο Κοινοβούλιο εκ-
πρόσωποι των δυο κομμάτων συμμε-
τέχουν και σε κοινές εκδηλώσεις.
Σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει εκδήλωση με
θέμα: «Στη Θεσσαλονίκη της μνήμης
δεν έχουν θέση ο ναζισμός, ο ρατσι-
σμός, η βία» και ομιλητές το Βαγγέλη
Βενιζέλο, το Γιάννη Μπουτάρη και το
Νίκο Μπίστη που ήταν ΠΑΣΟΚ και με-
τέπειτα εντάχθηκε στη ΔΗΜΑΡ.

ΚarfitsomataΚarfitsomata

✔ Μαθαίνουμε πως στο δήμο Θερ-
μαϊκού πολλαπλασιάζονται οι φωνές
που κατηγορούν το δήμαρχο Γιάννη
Αλεξανδρή πως όσο καιρό βρίσκεται
στο «τιμόνι» της διοίκησης δεν προ-
χώρησε στις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να μην «περάσουν» τα
κάμπινγκ του ΕΟΤ στα χέρια του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, που με τη σειρά του θα βάλει...
πωλητήριο! Και λογικό είναι φωνές
να προέρχονται από την αντιπολί-
τευση, όταν όμως φωνάζουν και οι
άνθρωποι του δημάρχου το πρόβλημα
διοίκησης είναι προφανές!

✔ Ευχές και χαιρετίσματα από τη
Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρ-
κελ μετέφερε στον... Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο
Τζιτζικώστα ο  υφυπουργός Εργασίας
και εντεταλμένος για την ελληνογερ-
μανική συνεργασία, Χανς Γιοακίμ

Φούχτελ. Όπως είπε ο τελευταίος
στον κ Τζιτζικώστα «η καγκελάριος
Μέρκελ είπε να μεταφέρω τις ευχές
της στον γοητευτικό Περιφερει-
άρχη»!!!

✔ Δουλειά και διάλειμμα μαζί! Ο
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεό-
δωρος Καράογλου εθεάθη στο Πανό-
ραμα παρέα με τον πρόεδρο του
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των και πρόεδρο του εκεί δημοτικού
συμβουλίου, Μιχάλη Γεράνη! Οι δυο
άνδρες είχαν τη δυνατότητα να συζη-
τήσουν τα της πορείας της ελληνικής
οικονομίας, το μέλλον της κυβέρνη-
σης αλλά και τις επικείμενες δημοτι-
κές εκλογές. Στο ίδιο μαγαζί, λίγο
παραπέρα είδαμε και τον πρώην νο-
μάρχη Θεόδωρο Παπαδόπουλου...
Απ’ ότι είδαμε όλοι τίμησαν τα τρί-
γωνα Πανοράματος...

✔ Τι κι αν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
δηλώνει δεξιά και αριστερά πως «το
ΠΑΣΟΚ έχει πεθάνει»; Ο Βαγγέλης
Βενιζέλος φαίνεται πως εξακολουθεί
να δίνει στον κυρ Γιάννη... άφεση
αμαρτιών! Σήμερα το πρωί ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Γιάννης
Μπουτάρης θα μιλήσουν από κοινού
σε εκδήλωση που διοργανώνει το
ΠΑΣΟΚ στο δημαρχείο και θέμα το
ρατσισμό!

✔ Από το ΠΑΣΟΚ και το... ΛΑΟΣ,
τώρα ανεξάρτητος! Ο λόγος για επι-
κεφαλής παράταξης μεγάλου δήμου
του νομού που, όπως όλα δείχνουν
θα ηγηθεί ψηφοδελτίου στις επόμενες
δημοτικές εκλογές. Τι κι αν στις προ-
ηγούμενες εκλογές εξελέγη δημοτι-
κός σύμβουλος με το χρίσμα του
ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Καρατζα-
φέρη! Στις μέρες μας «πουλάει» η...
ανεξαρτησία!

Κουιζ: Ποιος πρώην δήμαρχος δήμου
της δυτικής Θεσσαλονίκης που βρί-
σκεται σήμερα στα έδρανα της... αν-
τιπολίτευσης ακούει στο όνομα...
«Μπερλουσκόνι»;

✔ Πληροφορούμαστε πως οι «γαλά-
ζιοι» αυτοδιοικητικοί της χώρας ενό-
ψει του διήμερου συνεδρίου της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
στα Γιάννενα μαζεύτηκαν το βράδυ
της Τετάρτης με πρόταση της κεντρι-
κής γραμματείας της Λεωφόρου Συγ-
γρού, προκειμένου να συζητήσουν τη
στάση που θα κρατήσουν στις εργα-
σίες του συνεδρίου. Κρίμα που το συ-
νέδριο πέρασε... απαρατήρητο ή μή-
πως φρόντισαν γι’ αυτό οι βόρειοι το-
πικοί άρχοντες;



Karfitsa
www.karfitsa.gr

09
1

IOYNIOY

2013

Tου Βαγγέλη Στολάκη

Λ
ίγες ημέρες πριν η κυβέρνηση συ-

νεργασίας υπό τον Αντώνη Σα-

μαρά κλείσει... ένα χρόνο, τα

«δεξιά» χέρια του πρωθυπουρ-

γού, του Ευάγγελου Βενιζέλου

και του Φώτη Κουβέλη μιλούν

στην «Κ» για τη λειτουργία της

τρικομματικής κυβέρνησης, το μέχρι τώρα έργο

της, τις αποκλίσεις από το κείμενο συμφωνίας αλλά

και την ανάγκη... αναθεώρησής του! 

Σύμφωνα με όσα ορίζει η συμφωνία των τριών

κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση «στόχος

της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει το

δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους

της Δανειακής Σύμβασης, χωρίς να θέσει σε κίν-

δυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ούτε την

παραμονή της στο ευρώ». Επίσης οι εκπρόσωποι

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστεράς συμφώ-

νησαν πως «η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα

είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή, λειτουργική και επι-

τελικού χαρακτήρα. Δεν θα αποτελείται από «φέ-

ουδα» κομματικών επιρροών, θα λειτουργεί ενιαία,

θα στηρίζεται στην διαφάνεια, στις προγραμματικές

συμφωνίες των κομμάτων που την στηρίζουν και

στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανισμού

με αξιοκρατικά κριτήρια». 

Οι προτεραιότητες της συγκυβέρνησης αφορούν

ζητήματα αναθεώρησης όρων της δανειακής σύμ-

βασης, αναπτυξιακής ανασυγκρότησης με αξιοποί-

ηση των κοινοτικών πόρων, συμφωνία για αλλαγές

στο πολιτικό σύστημα της χώρας και στο κράτος,

κατάρτιση νέου φορολογικού νομοσχεδίου, μέτρα

για ασφάλεια και την παράνομη μετανάστευση, δια-

τήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και

αξιοποίηση του θεσμού των συμβάσεων παραχώ-

ρησης για βασικές υποδομές. Επίσης, το κείμενο

που δόθηκε τότε στη δημοσιότητα αναφερόταν σε

δραστικό περιορισμό του αριθμού των ειδικών συμ-

βούλων και συνεργατών των υπουργών, Γενικών

Γραμματέων  και βουλευτών, κατάργηση της βου-

λευτικής ασυλίας για τα θέματα που δεν έχουν

σχέση με την πολιτική δραστηριότητα και κατάρ-

γηση της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή

σε επιτροπές της Βουλής. 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

«Να υπάρξει 
καλύτερος 
συντονισμός» 

«Έ
κλεισε ένας κύκλος

και σε αυτό βοήθησε

τα μέγιστα πέρα από

οποιαδήποτε ιδεολογική διαφορά

η Δημοκρατική Αριστερά, ως

υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Βέ-

βαια, στο επόμενο χρονικό διά-

στημα έχουμε μια δύσκολη πορεία

που σχετίζεται με τη δημοσιονο-

μική πολιτική για τη μείωση του

χρέους μέσω της ανάπτυξης και

της κοινωνικής προστασίας» σχο-

λιάζει ο Γραμματέας της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας της Δημο-

κρατικής Αριστεράς, Γιάννης Α-

μοιρίδης. Ο ίδιος συμπληρώνει

πως: «Το μείζον ήταν η σωτηρία

της χώρας την περίοδο της υπο-

γραφής της προγραμματικής συμ-

φωνίας και αυτό επετεύχθη. Ζη-

τάμε πλέον να υπάρξει καλύτερη

συνεργασία, καλύτερος συντονι-

σμός του κυβερνητικού έργου και

να γίνονται σεβαστές οι ιδεολογι-

κές θέσεις όλων των κομμάτων.

Το θέμα δεν είναι αριθμητικό αλλά

ποιοτικό. Δεν γνωρίζω αν αυτό

λέγεται νέα προγραμματική συμ-

φωνία ή κυβέρνηση με σεβασμό

στην ιδεολογία των κομμάτων

που την απαρτίζουν και τη συμμε-

τοχή τους» καταλήγει ο κ. Αμοιρί-

δης αφήνοντας ανοικτό το εν-

δεχόμενο ανασχηματισμού από

την Αγίου Κωνσταντίνου. 

«Χρειαζόμαστε νέα
συμφωνία»  

Α
πό την πλευρά του ο γραμ-

ματέας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος

Ανδρουλάκης σχολιάζει

στην «Κ» ότι «η υλοποίηση των με-

ταρρυθμίσεων καθυστερεί. Το

Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να

συνεδριάζει συχνά και οι μεταρ-

ρυθμίσεις να συζητούνται εντός

και όχι εκτός Βουλής. Η Βουλή

πρέπει να λειτουργεί. Η Κυβέρ-

νηση οφείλει να αποκτήσει θε-

σμική λειτουργία. Εάν γίνει ανα-

σχηματισμός, η οποιαδήποτε τή-

ρηση εκλογικών ή εσωκομματι-

κών ισορροπιών θα είναι κατα-

στροφική. Οφείλουμε να δώσουμε

ελπίδα στο λαό, να συνεργα-

στούμε αποτελεσματικά και όχι να

στηρίζεται αυτή η Κυβέρνηση στην

αδυναμία της Αντιπολίτευσης να

παρουσιάσει εναλλακτικό σχέδιο

διακυβέρνησης της χώρας». Ο

ίδιος συμπληρώνει πως «δεν είναι

δυνατόν για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ

να παίρνει την πρωτοβουλία να

καταθέσει πρόταση νόμου για την

αντιμετώπιση του ρατσισμού και η

Νέα Δημοκρατία να χειρίζεται το

μείζον αυτό ζήτημα με επικοινω-

νιακούς όρους». «Χρειαζόμαστε

άμεσα μια νέα προγραμματική

συμφωνία που θα βάζει στο τρα-

πέζι συγκεκριμένες μεταρρυθμί-

σεις με ρεαλιστικό χρονοδιά-

γραμμα υλοποίησης. Οι μεταρρυθ-

μίσεις στη Δημόσια Διοίκηση πρέ-

πει να πραγματοποιηθούν άμεσα

με δίκαιο, αξιοκρατικό και διαφανή

τρόπο. Να φτιάξουμε ένα δίκαιο

και απλό φορολογικό σύστημα το

οποίο να εγγυάται προοδευτικότε-

ρους φορολογικούς συντελεστές

για τους οικονομικά ασθενέστε-

ρους και φιλικότερες ρυθμίσεις για

τους φορολογικά συνεπείς. Επί-

σης, είναι ανάγκη να προχωρή-

σουμε σε ένα νέο εκλογικό νόμο,

που θα θέτει θητείες στα αξιώματα

και θα προβλέπει λογικές εκλογι-

κές περιφέρειες. Τέλος, πρέπει να

ανοίξει το ζήτημα της χρηματοδό-

τησης των κομμάτων και ο έλεγ-

χος των οικονομικών τους, κάτι

που έκανε γενναία το ΠΑΣΟΚ» κα-

ταλήγει. 

Ένας χρόνος μαζί...

«Ζηλεύουν και 
οι Ευρωπαίοι» 

Ω
ς τεράστιο βήμα πολιτικού πολιτισμού

προς τα μπρος χαρακτηρίζει τη συνερ-

γασία της Νέας Δημοκρατίας, του

ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς ο Γε-

νικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνη-

τικού Έργου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.  «Είναι

γεγονός πως η ύπαρξη τριών κομμάτων είναι

ένα πείραμα πρωτόγνωρο ακόμα και για τα ευ-

ρωπαϊκά δεδομένα, διότι αν εξαιρέσουμε το με-

γάλο συνασπισμό της Γερμανίας συνήθως οι

συγκυβερνήσεις αποτελούνται από κόμματα

που προέρχονται από ένα όμοιο ιδεολογικό

χώρο. Σε εμάς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, υπάρχει

μια συνεργασία κομμάτων από το ευρύτερο

συνταγματικό τόξο: και από την κεντροδεξιά και

από την κεντροαριστερά. Αξιολογούμε εξαιρε-

τικά θετικά τον ένα χρόνο της συγκυβέρνησης.

Κατορθώσαμε να διευθετήσουμε σε ελάχιστο

χρονικό διάστημα ζητήματα που σχετίζονται με

το προσωπικό.

Το γεγονός ότι η

κυβέρνηση επε-

λέγη και σε επίπεδο

υπουργών, γραμμα-

τέων αλλά και στελε-

χιακού δυναμικού από

τρία κόμματα χωρίς να

υπάρχουν ουσιαστικές

τριβές είναι ένα δείγμα πολιτικής ωριμότητας

για όλους τους συμμετέχοντες. Πρόκειται για

κάτι που θα ζήλευαν και οι Ευρωπαίοι! Στην Ελ-

λάδα δεν υπάρχει η εμπειρία και η παράδοση

των λεπτών προγραμματικών δεσμεύσεων

που υπάρχει στη Γερμανία. Οι δεσμεύσεις των

τριών κομμάτων είναι επί βασικών αρχών και

αξόνων πολιτικής και όχι λεπτομερειών. Είναι

σαφές επίσης ότι εξαιτίας της διαφορετικής ιδε-

ολογικής προέλευσης των τριών κομμάτων θα

υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ορισμέ-

νων θεμάτων. Είναι ζητήματα που προκύπτουν

αλλά αντιμετωπίζονται με την ανάπτυξη της εν-

δοκυβερνητικής συνεργασίας». 



Karfitsa
www.karfitsa.gr
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Σ
το κυνήγι επιχειρηματικών

ευκαιριών για Έλληνες μπαί-

νει η ελληνική πρεσβεία στην

Άγκυρα, αναζητώντας ανα-

ξιοποίητες περιοχές στη γει-

τονική Τουρκία, στην προσ-

πάθεια διεύρυνσης του δι-

κτύου των 500 ελληνικών επιχειρήσεων που

βρίσκονται ήδη εκεί, αλλά σχεδόν αποκλει-

στικά στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως τόνισε ο γενικός σύμβουλος Οικο-

νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)

Β' της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα,

Χαράλαμπος Κουναλάκης στην εκδήλωση

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-

κης για την τουρκική και βουλγαρική αγορά,

η περιοχή της Κωνσταντινούπολης θεωρεί-

ται κορεσμένη και αυτό γιατί το 50% των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων (δραστηριοποιούνται

περί τις 500, σε τομείς όπως ο τραπεζικός, τα

τρόφιμα και η ενέργεια) εδρεύουν σε αυτή.  

Για αυτό το λόγο, στόχος της πρεσβείας

είναι το επόμενο εξάμηνο του 2013 να επι-

σκεφθεί 15 περιοχές της Τουρκία μεταξύ των

οποίων την Άγκυρα, την Σμύρνη, την  Προ-

ύσα, το Γκαζιαντέπ, την Καισάρεια, το Ικόνιο,

την Τραπεζούντα, την  Σαμψούντα, την Αν-

τιόχεια,  το Μαρντίν και το Ντιγιαρμπακίρ,

προκειμένου να εκτιμήσει πιθανά επιχειρημα-

τικά ενδιαφέροντα.

Οι συγκεκριμένοι νομοί, μπορούν σύμ-

φωνα με τον κ. Κουναλάκη να εξελιχθούν σε

επιχειρηματικούς παραδείσους, αφού σε πε-

ρίπτωση επένδυσης εκεί προβλέπεται μεί-

ωση συντελεστών εταιρικής φορολόγησης

και φορολόγησης εισοδήματος, μείωση ερ-

γοδοτικών εισφορών για την κοινωνική

ασφάλιση, παραχωρήσεις γης, εξαίρεση κα-

ταβολής ΦΠΑ, εξαίρεση τελωνειακών επι-

βαρύνσεων και επιστροφή ΦΠΑ.

Όπως αναφέρουν τα διμερή οικονομικά

στοιχεία, οι ελληνικές επενδύσεις στην Τουρ-

κία ξεπερνούν τα 6,5 δισ. δολάρια, με τις αν-

τίστοιχες τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα

να μην είναι το ίδιο υψηλές, αφού μόλις

οκτώ επιχειρήσεις έχουν επιλέξει να επενδύ-

σουν στη χώρα μας, με συνολικό κεφάλαιο

70 εκ. ευρώ.

Πρώτοι πελάτες οι Τούρκοι
Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του 2012, η

Τουρκία είναι η πρώτη χώρα πελάτης της Ελ-

λάδας όσον αφορά τις εισαγωγές της, εάν

υπολογιστούν στις ελληνικές εξαγωγές και

τα πετρελαιοειδή και η έκτη χωρίς αυτά.

Τουρκικό ενδιαφέρον παρατηρείται για πε-

τρελαιοειδή – λιπαντικά, παρασκευάσματα

φρούτων και λαχανικών, ζώντα ζώα, ανόρ-

γανα χημικά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα,

μηχανήματα οπτικής – μετρήσεων, δέρματα,

καλλυντικά, διάφορα δομικά υλικά, ιατρικά –

φαρμακευτικά, πλαστικές ύλες – μονωτικά,

μηχανήματα γραφείου, ηλεκτρικές συσκευές

και προϊόντα ξυλείας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ελληνικές εξα-

γωγές προς την Τουρκία, από 369 εκατ.

ευρώ το 2002 εκτοξεύτηκαν το 2012 σε 2,6

δις ευρώ. Ωστόσο οι ελληνικές εξαγωγές

προς τη γειτονική χώρα αντιπροσωπεύουν

μόλις το 1,06% των τουρκικών εισαγωγών

από ολόκληρο τον κόσμο και από τις 65.500

εισαγωγικές εταιρείες που δραστηριοποιούν-

ται στη χώρα, μόνο οι 2.201 (το 3,2%) εισά-

γουν από την Ελλάδα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον

κ. Κουναλάκη στη ραγδαία ανάπτυξη του κα-

τασκευαστικού τομέα στην Τουρκία, με την

Τουρκία να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

κατασκευαστική βιομηχανία παγκοσμίως

μετά την Κίνα, με διαφορά 33 εταιρειών. Οι

30 μεγαλύτερες εταιρείες από τον κατάλογο

των 225 top εταιρειών εδρεύουν και δρα-

στηριοποιούνται στην Τουρκία και έχουν ανα-

λάβει έργα σε Αφρική, Ασία και Μ. Ανατολή.

Σημειώνεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος

αντιπροσωπεύει το 6% του ΑΕΠ της χώρας

και απασχολεί 1,5 εκ. εργαζόμενους.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Επενδυτικός 
εταίρος η 
Βουλγαρία

Τ
η διευρυμένη επιχειρηματική

δραστηριποίηση των Ελλήνων

στη Βουλγαρία επιβεβαίωσε

στην ίδια εκδήλωση η γραμματέας

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-

σεων (ΟΕΥ) Β' της ελληνικής πρε-

σβείας στη Σόφια, Θεολογία Βούλ-

γαρη.

Σύμφωνα με την ίδια, «η δραστη-

ριότητα των ελληνικών επιχειρή-

σεων στην Βουλγαρία γνώρισε μεγά-

λη ώθηση από το 2000 και, ύστερα

από μία προσωρινή υποχώρηση κατά

την διετία 2002–2004, έφθασε σε

ύψος ρεκόρ το 2007 για να υποχω-

ρήσει εκ νέου το 2008 υπό το κράτος

της διεθνούς χρηματοπιστωτικής

κρίσης». Στη γενική κατάταξη των

ξένων επενδυτών στην Βουλγαρία, η

Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, μετά

την Αυστρία και Ολλανδία, με άμεσες

επενδύσεις ύψους 3,5 δις ευρώ αν-

τίστοιχα. Όπως αναφέρουν τα στοι-

χεία της Εθνικής Τράπεζας Βουλ-

γαρίας (ΒΝΒ), το 2012 καταγράφη-

καν καθαρές εκροές ελληνικών επ-

ενδυτικών κεφαλαίων της τάξης των

99 εκ. ευρώ. Πάντως, τα εν λόγω

προσωρινά στοιχεία συχνά υπόκειν-

ται σε μεταγενέστερες αναθεωρή-

σεις, σημείωσε.

Για τις ελληνικές επενδύσεις στη

Βουλγαρία ανέφερε πως παρατηρεί-

ται μία ευρεία διασπορά τους σε διά-

φορους τομείς, με σημαντικότερο

τον χρηματοπιστωτικό.

Όσον αφορά το επιχειρηματικό πε-

ριβάλλον της Βουλγαρίας, τα θετικά

στοιχεία όπως τα παρουσίασε η κ.

Βούλγαρη είναι η δημοσιονομική

θέση (χαμηλό έλλειμμα και χρέος), η

γεωγραφική θέση/γειτνίαση με την

Ελλάδα, το χαμηλό κόστος “doing

business”, φορολογικό και μισθολο-

γικό (ενιαίος φορολογικός συντελε-

στής 10%) και ο φόρος μερισμάτων

5%,ΦΠΑ 20%. Ακόμα, ο φόρος ακί-

νητης περιουσίας κυμαίνεται από

0,01 % - 0,45%, ενώ υπάρχει στα-

θερή νομισματική ισοτιμία από 2002,

την ώρα που η Βουλγαρία είναι μέ-

λος της ΕΕ από το 2007. Βέβαια, υφί-

στανται και αρνητικά στοιχεία, όπως

η διαφθορά, η γραφειοκρατία, η

συχνά αδιαφανής διαδικασία δημο-

σίων διαγωνισμών, το αργό δικα-

στικό σύστημα και ο μικρός πλη-

θυσμός 7,3 εκ.  που στην πλειθοψη-

φία του είναι χαμηλού σχετικά εισο-

δήματος.

Τους έχουν... «πασάδες»
Διπλάσιοι τουρίστες

Ι
διαίτερα αισιόδοξα είναι τα νέα για

το τουριστικό ρεύμα από την Τουρ-

κία, αφού η χώρα μας γίνεται βαθ-

μιαία ελκυστικός προορισμός για τους

γείτονες. 

Οι προτιμήσεις των Τούρκων του-

ριστών εστιάζονται στη Βόρεια Ελ-

λάδα και τη Θεσσαλονίκη, την Κα-

βάλα, την Ξάνθη και την Αλεξανδρού-

πολη, αλλά και τα ελληνικά νησιά με

δημοφιλέστερα τις Μύκονο, Σαντο-

ρίνη, Ρόδο, Κω, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο

και Κρήτη.

Τα κριτήρια επιλογής των προορι-

σμών είναι το ιστορικό και πολιτιστικό

υπόβαθρο, που παρέχουν τη δυνατό-

τητα αγορών και ψυχαγωγίας, καθώς

και οι θρησκευτικοί λόγοι. Σύμφωνα

με τον κ. Κουναλάκη πάνω από 30 με-

γάλα τουριστικά πρακτορεία της

Τουρκίας συμπεριλαμβάνουν την Ελ-

λάδα στους τουριστικούς τους προ-

ορισμούς. 

Όσον αφορά τα στοιχεία για το

2012, σημειώθηκε αύξηση 57,6% των

Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα σε

σχέση με το 2011, δηλαδή από 62.226

τουρίστες το 2011 φτάσαμε τους

98.062 το 2012. Συνολικά, την περα-

σμένη χρονιά αφίχθησαν στην Ελλάδα

περίπου 500.000 Τούρκοι τουρίστες

με κανονικές βίζες του 2012 (αλλά και

παρελθόντων ετών), με πράσινα δια-

βατήρια καθώς και με κρουαζιερό-

πλοια.

Για το σύνολο του 2013  οι εκτιμή-

σεις ανεβάζουν τον αριθμό των του-

ριστών σε 1 εκατ., ενώ μόνο στους

πρώτους δύο μήνες του 2013, σημει-

ώθηκε αύξηση 100% στον αριθμό

των Τούρκων επισκεπτών στην Ελ-

λάδα.



Tου Βαγγέλη Στολάκη 

Τ
ις έντονες αντιδράσεις μελών

του διοικητικού συμβουλίου

αλλά και εργαζομένων του

νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς

προκάλεσε πρόσφατη από-

φαση της διοίκησής του να

παρατείνει κατά ένα μήνα την

έναρξη καταβολής του μισθώματος για το κυ-

λικείο του. Ορισμένοι κάνουν λόγο για... «δω-

ράκι» στον νέο ιδιοκτήτη, που τυγχάνει να

είναι συγγενής της «γαλάζιας» βουλευτού

Έλενας Ράπτη, αξίας 9.100 που ζημιώνει το

ταμείο του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της

διοικήσης του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Γεν-

νηματάς» της 16ης Μαΐου 2013 που αναρτή-

θηκε στη «Διαύγεια» ο πρόεδρος αλλά και η

πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμ-

βουλίου αποφάσισαν να αποδεχτούν το αί-

τημα της κ. Αντιγόνης Ράπτη, αδερφής της

βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Έλενας και

να εγκρίνει ως ημερομηνία έναρξης καταβο-

λής του ενοικίου ύψους 9.100 ευρώ το μήνα

από την 11 Μαΐου αντί της καταβολής του ένα

μήνα πριν. Σύμφωνα με την απόφαση η κ. Αν-

τιγόνη Ράπτη φέρεται να ζητά από τη διοίκηση

του νοσοκομείου «παράταση της συμφωνη-

θείσας έναρξης καταβολής του μισθώματος

του κυλικείου λόγω επιβεβλημένης ανακαί-

νισης των χώρων του, επειδή παρέμενε κλει-

στό για μεγάλο διάστημα». 

Από την πλευρά της η διοίκηση του νοσο-

κομείου με την οποία επικοινώνησε η «Κ» ανα-

λαμβάνει όλη την ευθύνη της καθυστέρησης

παράδοσης του κυλικείου στην κ. Ράπτη,

καθώς όπως ισχυρίζεται ο διοικητής Παύλος

Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο «τι-

μόνι» του νοσοκομείου επί υπουργίας Ανδρέα

Λοβέρδου το Νοέμβριο του 2011, «ο προηγού-

μενος ενοικιαστής του κυλικείου προσέφυγε

στη δικαιοσύνη. Η υπόθεση αναβλήθηκε και η

εκδίκασή της καθυστέρησε με αποτέλεσμα να

καθυστερήσουμε να παραδώσουμε τα κλειδιά

στην εργολάβο περίπου δυο μήνες». Ο ίδιος

αρνείται αυτό που ισχυρίζονται ορισμένα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου πως «το νοσοκο-

μείο χάρισε ένα ενοίκιο στην αδερφή της βου-

λευτού» και ισχυρίζεται ότι «ενημερώσαμε εγ-

γράφως την κ. Ράπτη πως θα καθυστερούσε

η παράδοση του χώρου και αυτή με τη σειρά

της ζήτησε να μεταφερθεί η καταβολή του μι-

σθώματος. Μάλιστα υπήρχε κίνδυνος η εταιρία

της να λύσει τη συνεργασία».

Οι προσφορές
Υπενθυμίζεται πως η κ. Αντιγόνη Ράπτη

ανέλαβε τη διαχείριση του κυλικείου του νο-

σοκομείου, όπως έχει αναλάβει εξάλλου τα

κυλικεία των Ιπποκρατείου και Αγίου Δημη-

τρίου, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό το

Νοέμβριο του 2011 με μηνιαίο μίσθωμα 9.100

ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δυο

ακόμα εταιρίες οι οποίες προσέφεραν 8.550

ευρώ και 8.500 ευρώ αντίστοιχα. Μετά την

απόφαση μάλιστα της διοίκησης του νοσοκο-

μείου να παραταθεί η συμφωνηθείσα έναρξη

καταβολής του μισθώματος του κυλικείου

από την αδερφή της «γαλάζιας» βουλευτού,

δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως «εν-

δεχομένως οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι να

κινηθούν νομικά καθώς η προσφορά της ερ-

γολήπτριας εταιρίας εάν διαιρεθεί το ποσό

των 9.100 ευρώ μειώνεται σημαντικά». 

Στην εν λόγω συνεδρίαση του διοικητικού

συμβουλίου μειοψήφισε το τακτικό μέλος

Χρήστος Παπαδούλης. Μιλώντας στην «Κ» ο

ίδιος σχολιάζει πως «θα έπρεπε να καταβλη-

θεί το ενοίκιο κανονικά γιατί διαφορετικά προ-

σβάλλεται ο διαγωνισμός. Όταν υποβλήθηκε

η πρόταση του ενδιαφερομένου γνώριζε την

κατάσταση του κυλικείου και έπρεπε να δια-

μορφώσει την πρότασή του βάσει αυτού. Αν

θέλει να κάνει ανακαίνιση στο χώρο για λό-

γους μαρκετινγκ είναι προσωπική του επιλογή

αλλά θεωρώ πως δεν έπρεπε να καθυστερή-

σει η έναρξη καταβολής του μισθώματος». 

Χωρίς άδεια λειτουργίας
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες

το εν λόγω κυλικείο φέρεται να λειτουρ-

γούσε χώρις άδεια για περίπου 27 χρόνια.

«Και το κυλικείο του Γ. Γεννηματάς όπως και

αυτό του Αγίου Δημητρίου πήραν άδεια λει-

τουργίας στις αρχές του 2013» σχολιάζει ο κ.

Κετικίδης ενώ ο κ. Παπαδόπουλος μας παρα-

πέμπει να ρωτήσουμε τους «προηγούμε-

νους».

Στο μεταξύ, εργαζόμενοι αλλά και ασθενείς

καταγγέλλουν στην «Κ» πως το εν λόγω κυ-

λικείο διακινεί προϊόντα σε υψηλές τιμές. Έτσι

για παράδειγμα, όπως προκύπτει από αυτο-

ψία της «Κ» εάν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει

ένα σάντουϊτς και έναν καφέ θα πρέπει να

πληρώσει 4,60 ευρώ. Ενδεικτικά μια κασε-

ρόπιτα κοστίζει δυο ευρώ, μια τυρόπιτα 1,50

ευρώ κ.α. Από την πλευρά του ο κ. Παπαδό-

πουλος αναφέρει πως «το νοσοκομείο δεν

μπορεί να επιβάλει συγκεκριμένο τιμοκατά-

λογο στην επιχείρηση. Ήδη έχει γίνει μια συ-

ζήτηση και επιτεύχθηκε έκπτωση της τάξης

του 20% στους εργαζόμενους αλλά όλοι

έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν από τα

γειτονικά καταστήματα». 
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«ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΡΑΠΤΗ» ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Καφές «φαρμάκι»

Υ
πενθυμίζεται πως στο παρελθόν οι

επιχειρηματικές δραστηριότητες

συγγενών της βουλευτού της

Νέας Δημοκρατίας μπήκαν στο στόχα-

στρο δημοσιευμάτων της «Karfitsa», της

«Δημοκρατίας» και της «Μακεδονίας».

Μάλιστα όπως σχολίασε η εφημερίδα

«Δημοκρατία», «πικρόχολα σχόλια συνα-

δέλφων της βουλευτού συνδυάζουν τη

φιλική σχέση που αναπτύχθηκε με τον

πρώην δελφίνο του ΠΑΣΟΚ (και τότε

υπουργό Υγείας) Ανδρέα Λοβέρδο με το

νέο επιχειρηματικό άνοιγμα του Δημήτρη

Ράπτη στην εκμετάλλευση χώρων

εστίασης σε δημόσιες υπηρεσίες και νο-

σοκομεία της Θεσσαλονίκης». Ο τελευ-

ταίος φέρεται να είχε ζητήσει μείωση του

ενοικίου του κυλικείου του Ιπποκρατείου

Νοσοκομείου, το οποίο ανέρχεται σε

48.000 ευρώ κατά 15%. Τότε ο διοικητής

του νοσοκομείου Γ. Χριστιανόπουλος δή-

λωνε πως εάν γινόταν αποδεκτή η μεί-

ωση θα έπρεπε να διενεργηθεί νέος

διαγωνισμός. Σύμφωνα πάλι με τα τότε

δημοσιεύματα ο ιδιοκτήτης του κυλι-

κείου είχε προχωρήσει σε επέκταση της

επιχείρησής του και τα 85 τ.μ. που ανα-

γράφονταν στο μισθωτήριο συμβόλαιο

έφτασαν τα... 200. Σε ό,τι αφορά τις τιμές

των προϊόντων χαρακτηρίζονταν από

τον πρόεδρο των εργαζομένων του Ιπ-

ποκρατείου «απλησίαστες».

Ζητούν ενημέρωση

οι εργαζόμενοι 

Γ
ια «προφορική συμφωνία πως το

ενοίκιο θα ξεκινήσει να καταβάλ-

λεται από την ημέρα που θα χτυ-

πηθεί η πρώτη απόδειξη» κάνει λόγο ο

πρόεδρος της ΕΔΟΘ Πέτρος Κετικίδης,

που κατέχει και τη θέση του προέδρου

του Συλλόγου Εργαζομένων. Για την

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

ο ίδιος τονίζει ότι «οι εργαζόμενοι δεν

είχανκαμία ενημέρωση. Για το λόγο

αυτό επαναφέρουμε το πάγιο αίτημά

μας να λαμβάνουμε μέρος στις συνε-

δριάσεις χωρίς να έχουμε δικαίωμα

ψήφου». Ο κ. Κετικίδης διερωτάται μά-

λιστα «πως δόθηκε η συναίνεση από

την νομική υπηρεσία του νοσοκομείου

προς το διοικητικό συμβούλιο να απο-

φασίσει τη διεξαγωγή πλειοδοτικού

διαγωνισμού, ενώ μέσα στο κυλικείο

βρισκόταν ο προηγούμενος ιδιοκτή-

της». Από την πλευρά του πάντως, ο

διοικητής κ. Παπαδόπουλος αρνείται

πως «υπήρξε οποιαδήποτε προφορική

συμφωνία με την κ. Ράπτη. Για το λόγο

αυτό άλλωστε όλες οι αποφάσεις,

ακόμα και η αποδοχή δωρεών λαμβά-

νονται από δ.σ. και αναρτώνται στη Δι-

αύγεια». Από την πλευρά της, το μέλος

της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών

Θεσσαλονίκης, Δάφνη Κατσίμπα που

εργάζεται στο νοσοκομείο Γ. Γεννημα-

τάς δηλώνει άγνοια και αρκείται να

αναφέρει πως «ξαφνικά το βρήκα να

λειτουργεί».

Η «γαλάζια» βουλευτής, το Γ. Γεννηματάς 
και ο «πικρός» καφές των... 9.100 ευρώ
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Α
πενοχοποίηση, παραδοχή

αλλά... και εθισμός στη

διαδικτυακή πορνογραφία

είναι τα στοιχεία που χαρ-

τογραφούν τις προτιμή-

σεις των Ελλήνων

χρηστών του διαδικτύου

τα τελευταία χρόνια. Το αμερικάνικο λογο-

παίγνιο «το πορνό δίνει περισσότερα από το

καλαμπόκι» (porn gives more than corn),

επιβεβαιώνεται περί-

τρανα και στην ελλη-

νική περίπτωση, αφού

τα στοιχεία δείχνουν

ότι οι Έλληνες χρή-

στες του διαδικτύου

ανοίγουν τον υπολο-

γιστή τους προκειμέ-

νου να «βυθιστούν»

στο διαδικτυακό έρω-

τα. Έναν «έρωτα» που

μπορεί να αποβεί και επικίνδυνος, αφού

μέσα στις ιστοσελίδες πορνογραφίας είναι

πιθανόν να κρύβονται πολλές φορές αρχεία

παράνομης πορνογραφίας, όπως η παιδική.

Η πορνογραφία στο διαδίκτυο έχει στη

συντριπτική της πλειοψηφία ως ακροατήριο

άνδρες νεαρής, έως μέσης ηλικίας. Η οικο-

νομική κρίση όπως όλα δείχνουν κρίνει

απαγορευτική για πολλούς τη νυχτερινή

έξοδο η οποία ήταν η δημοφιλέστερη παρα-

δοσιακή μέθοδος γνωριμιών, έχει ευνοήσει

κατα πολύ τη διαδικτυακή πορνογραφία.

Βέβαια, ο φόβος της απόρριψης, είναι και

αυτό ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινω-

νίας που έχει διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό,

δημιουργώντας ομάδες χρηστών, κυρίως

ανδρών, που διέπονται από συναισθηματικό

φόβο και ηδονοβλέψία. Την ίδια ώρα, η

πορνογραφία φαίνεται να είναι ευρύτατα

διαδεδομένη και σε ανηλίκους. Οι «δύο

ταινίες σεξ» που έπαιζαν κάποτε ορισμέ-

νοι εξειδικευμενοι κινηματογράφοι και

είχαν χαρακτήρα «άβατου» για τα αγόρια

κάτω των

18,  έχουν

περάσει σή-

μερα στην

ιστορία. Το

διαδικτυακό

πορνό είναι

πλέον καθη-

μερινότητα

για πολλούς

ανηλίκους,

ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η ευκολία και η

ιδιωτικότητα της πρόσβασης το έχει κάνει

διαδεδομένο και σε κορίτσια εκτός από τα

αγόρια.

«Ηδονοβλεπτικός εθισμός»
«Το πορνό μέσω διαδικτύου είναι γρή-

γορο, είναι φθηνό και είναι εύκολο», αυτά

είναι σύμφωνα με το γνωστό ψυχίατρο

εξειδικευμένο σε θέματα σεξουαλικής

υγείας Θάνο Ασκητή, τα στοιχεία που συ-

νηγορούν στο να υπάρχει έξαρση στη διαδι-

κτυακή πορνογραφία. «Αναλογιστείτε ότι

ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δε διαθέτει

χρήματα και θέλει να εκτονώσει την ερω-

τική του επιθυμία, σκέφτεται ότι δεν έχει

άλλη επιλογή», επισημαίνει ο κ. Ασκητής,

τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικτυακής

πορνογραφίας διαθέτει επαναληψιμότητα ,

που τελικά οδηγεί στον εθισμό των περισ-

σότερων χρηστών. «Το προφίλ του ατόμου

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΖΟΓΟ, ΑΝΘΕΙ ... Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ !

«The Greek
Porn Project»

«Φωλιές» παιδικής
πορνογραφίας

Γ
ια τις παγίδες που υφίστανται στις

πορνογραφικές ιστοσελίδες έκανε

λόγο ο προϊστάμενος της υποδιεύ-

θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

τος Μανώλης Σφακιανάκης. «Η παιδική

πορνογραφία διακινείται ανεξάρτητα από

την κοινή διαδικτυακή πορνογραφία.

Ωστόσο, μέσα στη νόμιμη πορνογραφία

οι επιτήδειοι βάζουν «φωλιές» παιδικής

πορνογραφίας, έτσι ώστε να διανθίζουν

το υλικό τους. Υπάρχει ζήτημα δηλαδή

με ύποπτες τοποθεσίες μέσα στη νόμιμη

πορνογραφία», τονίζει ο κ. Σφακιανάκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής

της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

δεν υφίσταται έξαρση στο ζήτημα της

διακίνησης παιδικής πορνογραφίας μέ-

σω διαδικτύου. «Τα τελευταία επτά

χρόνια  έχουν συλληφθεί 801 παιδό-

φιλοι. Έξαρση δεν υπάρχει και το λέω

κατηγορηματικά. Το φαινόμενο της παι-

δικής πορνογραφίας ελέγχεται και κάθε

χρόνο ο αριθμός των συλλήψεων μι-

κραίνει για έναν και μόνο λόγο: Γιατί

υπάρχει αστυνόμευση στο διαδίκτυο».

Όπως τονίζει μάλιστα ο ίδιος, όσο έυ-

κολο είναι για κάποιον να διακινεί και να

λαμβάνει ύποπτο πορνογραφικό υλικό,

άλλα τόσο έυκολο είναι να συλληφθεί,

«χάρη στην υψηλή τεχνολογία ειδικών

φίλτρων εντοπισμού που χρησιμοποιεί η

Ελληνική Αστυνομία σε αυτόν τον το-

μέα».

Το διαδικτυακό πορνό είναι
πλέον καθημερινότητα για
πολλούς ανηλίκους, ενώ
είναι αξιοσημείωτο ότι η ευ-
κολία και η ιδιωτικότητα της
πρόσβασης το έχει κάνει δια-
δεδομένο και σε κορίτσια
εκτός από τα αγόρια.

Θάνος Ασκητής



που παρακολουθεί ιστοσελίδες πορνο-

γραφικού περιεχομένου είναι υπερεγω-

τικό, εσωστρεφές, καταπιεσμένο και έχει

συνήθως προκλητικές φαντασιώσεις»,

αναφέρει ο Θάνος Ασκητής, προσθέτοντας

ότι η συνεχής παρακολούθηση της πορνο-

γραφίας από τι διαδίκτυο οδηγεί σε μια

ζωώδη συμπεριφορά, μια κατάσταση για

την οποία ευθύνεται κατά ένα μεγάλο ποσο-

στό και η οικονομική κρίση, που έκλεισε αρ-

κετό κόσμο μέσα στα σπίτια του. Κάτι τέτοιο,

έρχεται σε αντιδιαστολή κατά τον κ. Ασκητή

με τις παλαιότερες δεκαετίες, όπου οι ται-

νίες πορνογραφικού περιεχομένου υπήρχαν

μεν, αλλά ήταν διαθέσιμες σε συγκεκριμέ-

νους κινηματογράφους. «Το σεξ παλιά ήταν

κάτι απαγορευμένο. Η παρακολούθηση τέ-

τοιων ταινιών σε κινηματογράφους ήταν

μια φυγή από την καθημερινότητα. Τώρα

που όλα έχουν απομυθοποιηθεί, τα πράγ-

ματα έχουν αντιστραφεί και η πορνογρα-

φία για πολλούς, στην πλειοψηφία άν-

τρες, είναι μια καθημερινότητα. Παράλ-

ληλα, ο κ. Ασκητής σημειώνει ότι ο εθισμός

στην παρακολούθηση των πορνογραφι-

κών ταινιών δημιουργεί έναν σεξουαλικό

φόβο για αυτά τα άτομα, «τα οποία έχουν

δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα για

το σεξ και αποστασιοποιούνται από τις πα-

ραδοσιακές κοινωνικές επαφές που οδη-

γούν στη σεξουαλική επαφή», συμληρώνει

ο Θάνος Ασκητής. Το εθισμένο ακροατήριο

πορνογραφικών ταινιών από το διαδίκτυο

περνά όπως επισημαίνει ο κ. Ασκητής σε μια

παθολογία, απεμπολώντας τη σεξουαλική

υγεία που μπορεί να διαθέτει ένας άνθρω-

πος ο οποίος προτιμά τις πραγματικές σε-

ξουαλικές επαφές. «Τα άτομα αυτά λει-

τουργούν ως βουλιμικά καθώς δεν κορέ-

νονται από την αυνανιστική λογική στην

οποία έχουν εγκλωβιστεί» επισημαίνει ο

γνωστός ψυχαναλυτής, προσθέτοντας ότι η

σεξουαλική δυσλειτουργία σε αυτά τα

άτομα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι άν-

τρες κυρίως που παρακολουθούν με πάθος

πορνό μέσω του διαδικτύου έχουν φτάσει

να είναι κενοί συναισθημάτων, που σύμ-

φωνα με τον κ. Ασκητή φοβούνται σε με-

γάλο βαθμό την απόρριψη.

Το πορνό στο... πανεπιστήμιο
Η πρώτη έρευνα για την παρακολούθηση

ταινιών πορνογραφικού περιεχομένου στην

Ελλάδα έγινε από μια ομάδα φοιτητών του

τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την

καθοδήγηση της επίκουρης καθηγήτριας

Λίζας Τσαλίκη. 

Σύμφωνα με την κ. Τσαλίκη, οι Έλληνες

χρήστες του διαδικτύου όπως έδειξε και η

έρευνα που τιτλοφορείται με τον τίτλο «The

Greek Porn Project», δείχνουν να έχουν...

απενοχοποιήσει την πορνογραφία. «Το

πορνό που τις παλαιότερες δεκαετίες ή-

ταν θέμα ταμπού, πλέον υπάρχει και σε

άλλα σημεία εκτός από τις ταινίες, όπως

η μόδα και οι διαφημίσεις. Πρόκειται για

το λεγόμενο “porn sic”», εξηγεί η κ. Τσα-

λίκη.

Όπως αναφέρει η κ. Τσαλίκη στην Karfi-

tsa, τα αποτελέσματα της έρευνας που δεν

έχουν δημοσιευθεί ακόμα παρουσιάζουν

αρκετά ενδιαφέροντα δείγματα. «Ένα σο-

βαρό σεξιστικό στοιχείο είναι η προτίμηση

σε πρωταγωνίστριες ...μικρής ηλικίας, την

ώρα που οι άντρες πορνοστάρ έχουν «με-

γαλύτερη διάρκεια» ζωής. Το 78% απ'

όσους δήλωσαν ότι βλέπουν πορνοται-

νίες είναι άντρες, ενώ στο ερώτημα γιατί

τις βλέπουν, απάντησαν ότι το παρακο-

λουθούν προκειμένου να αυτοϊκανοποι-

ηθούν αλλά και να διεγερθούν. Επίσης,

ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι τις παρακο-

λουθεί οταν δεν έχει να κάνει τίποτα καλύ-

τερο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι

Έλληνες προτιμούν να βλέπουν ταινίες που

εμπεριέχουν ετερόφυλο σεξ, ομοφυλόφιλο

μεταξύ γυναικών, αλλά και… ομαδικό.

«Εμείς στην έρευνα μας, κοιτάξαμε την

mainstream πορνογραφία. Ωστόσο διαπι-

στώσαμε ότι το πορνό είναι ικανό να δη-

μιουργήσει ολόκληρες ομάδες ατόμων

που συζητούν για εξειδικευμένα σεξουα-

λικά θέματα», κα-

ταλήγει η κ. Τσαλί-

κη.

Όσον αφορά την

ελληνική βιομηχα-

νία του πορνό, στην

οποία αυτή τη

στιγμή υπάρχει μο-

νοπώλιο, η έρευνα έδειξε ότι έχει χτυπηθεί

από το διαδίκτυο. «Ο κ. Σειρηνάκης παρα-

δέχθηκε ότι το διαδίκτυο έχει μειώσει την

παραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας του

πορνό, ωστόσο είχαμε και δηλώσεις από

παραγωγούς ταινιών από το εξωτερικό ότι

η ελληνική βιομηχανία ταινιών ενηλίκων

είναι πάρα πολύ καλή», επισημαίνει η κ.

Τσαλίκη.

«Πρωταθλητής» του διαδικτύου
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένω-

σης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ Νίκος

Βασιλάκος, «στατιστικά στοιχεία που να

δείχνουν τη ραγδαία άνοδο της επισκεψι-

μότητας των πορνογραφικών σάιτ δεν

υπάρχουν». Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο,

υφίστανται κάποιες γνωστές πλατφόρμες

μέτρησης της επισκεψιμότητας που αποδει-

κνύουν κάτι τέτοιο. «Ο οποιοσδήποτε μπο-

ρεί να δει από τον υπολογιστή του αυτές τις

μετρήσεις και να διαπιστώσει ότι οι δημοφι-

λέστερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο είναι

κατά πρώτον αυτές του τζόγου και κατά

δεύτερον αυτές του πορνογραφικού περιε-

χομένου», επισημαίνει ο κ. Βασιλάκος.  Σύμ-

φωνα με τον ίδιο, οι γονείς παιδιών που

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο θα πρέπει να

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να

προστατέψουν τα παιδιά τους από ενδεχό-

μενους κινδύνους. «Αφήνοντας τα παιδιά να

σερφάρουν στο διαδίκτυο χωρίς προστασία,

είναι για παράδειγμα σαν να τα αφήνουμε να

παίρνουν το κλειδί του αυτοκινήτου μας και

να οδηγούν, με ό,τι κινδύνους μπορεί να πε-

ριέχει κάτι τέτοιο». Κατά τον κ. Βασιλάκο, η

έλλειψη επίβλεψης των ανήλικων χρηστών

του διαδικτύου μπορεί να έχει ποινικές κυ-

ρώσεις για τους γονείς, καθώς σε περί-

πτωση που ένας ανήλικος απαντά ότι είναι

πάνω από 18 ετών στην ερώτηση ιστοσελί-

δας πορνογραφικού περιεχομένου, θέτει ως

υπεύθυνο το γονέα εφόσον στη συνέχεια

υπάρξει πρόβλημα. «Αυτό που λέμε στους

γονείς που ρωτάνε τη συμβουλή μας, είναι

να τοποθετούν

πάντα φίλτρα

π ρ ο σ τ α σ ί α ς

στους υπολο-

γιστές που

χ ρ η σ ι μ ο π ο ι -

ούνται από αν-

ήλικους, όπως

κάνουν τα σχολεία» τονίζει ο πρόεδρος της

ΕΕΧΙ. Όπως συμπληρώνει ο Νίκος Βασιλά-

κος, οι επισκέψεις των ενεργών μελών της

Ένωσης σε σχολεία είναι συνεχείς προκει-

μένου να ενημερώνονται σωστά μαθητές,

δάσκαλοι και γονείς για τους κινδύνους που

μπορεί να ανακύψουν από την ανεξέλεγκτη

περιήγηση ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Karfitsa
www.karfitsa.gr

13
1

IOYNIOY

2013

Η κρίση του... σεξ

Ο
ι επιχειρήσεις που έχουν ως

αντικείμενο ενασχόλησης το

σεξ, δε φάινεται να εξαιρούνται

από τον κανόνα της οικονομικής κρί-

σης. Ωστόσο, μιας και το σεξ πάντα

«πουλάει», η κρίση δεν έχει καταβάλει

τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά

απλά τις έχει οδηγήσει σε πιο συντη-

ρητικές επιλογές ώστε να καταφέ-

ρουν να επιβιώσουν. Χαρακτηριστική

περίπτωση είναι ο Ραμόν Ντόκας, ιδιο-

κτήτης αλυσίδας καταστημάτων στη

Θεσσαλονίκη που εμπορεύονται ερω-

τικά είδη. «Η οικονομική κρίση μας

έχει επηρρεάσει όπως όλες τις επιχει-

ρήσεις. Σε σύγκριση με το 2009 ή το

2010 είμαστε 50% κάτω όσον αφορά

το τζίρο», αναφέρει χαρακτηριστικά,

προσθέτοντας ότι έχει κλείσει δύο από

τα πέντε συνολικά καταστήματα που

διέθετε, μειώνοντας στο μισό το προ-

σωπικό του. Ο κ. Ντόκας που δραστη-

ριοποιείται αρκετά χρόνια στο συγκε-

κριμένο χώρο, επισημαίνει ότι δε θα

ενθάρρυνε κάποιο νέο επιχειρηματία

να ασχοληθεί με τέτοιου είδους επιχεί-

ρηση. «Αυτόν τον καιρό όσοι κάνουν

επιχειρήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα

προσεκτικοί και να έχουν την απαραί-

τητη εμπειρία, επομένως δε θα συνι-

στούσα δραστηριοποίηση στο χώρο

αυτό» εξηγεί ο επιχειρηματίας. Βέβαια,

μεγάλη είναι η βοήθεια που δίνει στις

συγκεκριμένες επιχειρήσεις η πώληση

των ειδών  μέσω διαδικτύου. «Στα κα-

ταστήματα έρχονται νεαρά άτομα συ-

νήθως. Από το διαδίκτυο επιλέγουν να

κάνουν αγορές μεγαλύτερες ηλικίες ή

άνθρωποι που θέλουν εχεμύθεια»,

επισημαίνει ο κ. Ντόκας. Και μπορεί η

οικονομική κρίση να έχει χτυπήσει το

«καμπανάκι» και να έχουν γίνει περι-

κοπές, ωστόσο τα συγκεκριμένα κα-

ταστήματα έχουν την ευκαιρία να

περάσουν από τα στενά σε κεντρικούς

δρόμους. «Υπάρχει για παράδειγμα μια

επιχείρηση που δραστηριοποιείται

όπως εμείς στο εμπόριο των ερωτι-

κών ειδών και από τον μικρό δρόμο

που βρισκόταν έχει μεταφερθεί στη

Βασιλίσσης Όλγας, που είναι κεντρι-

κός δρόμος», σημειώνει ο κ. Ντόκας,

αποδεικνυόντας ότι η νέκρωση εμπο-

ρικών δρόμων και τα χαμηλά ενοίκια,

είναι αρκετά για να φιλοξενήσουν τέ-

τοιες επιχειρήσεις, που πριν μερικά

χρόνια θεωρούνταν αδιανόητο.

«Στα καταστήματα έρχονται
νεαρά άτομα συνήθως. Από το
διαδίκτυο επιλέγουν να κά-
νουν αγορές μεγαλύτερες
ηλικίες ή άνθρωποι που θέ-
λουν εχεμύθεια»

Λίζα Τσαλίκη

Μανώλης Σφακιανάκης



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Τ
ην ευκαρία να χαρούν το

γαλάζιο των παραλιών

του νομού Θεσσαλονίκης

θα έχουν ΑμεΑ από την

Ελλάδα, αλλά και ολό-

κληρο τον κόσμο, αφού

μετά από ένα χρόνο καθυ-

στέρηση, παρακάμφθηκαν όλα τα γραφει-

οκρατικά εμπόδια για την εγκατάσταση της

ελληνικής ευρεσιτεχνίας seatrac, που επι-

τρέπει την πρόσβαση στο νερό της θάλασ-

σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά

προβλήματα, κυρίως στα κάτω άκρα. 

Το ζήτημα της εγκατάστασης των εν

λόγω μηχανημάτων που δίνουν για πρώτη

φορά την ευκαιρία στα ΑμεΑ να χαρούν τις

παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης xωρίς

τη βοήθεια συνοδού, είχε τεθεί επί τάπητος

το Μάιο του 2012. Ο Απόστολος Τζιτζικώ-

στας, ως αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-

κης τότε, είχε εισηγηθεί στη Μητρο-

πολιτική Επιτροπή την αναγκαιότητα να

εγκατασταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα

Θεσσαλονίκης το συγκεκριμένο σύστημα

πρόσβασης στην παραλία, ώστε να δω-

θούν ίσες ευκαιρίες στα Άτομα με Αναπη-

ρία.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας έθεσε το ζή-

τημα της τοποθέτησης των συγκεκριμέ-

νων μηχανημάτων μετά από επικοινωνία

που είχε με μέλη του Παραρτήματος Κεν-

τρικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συλ-

λόγου Παραπληγικών. Τα μέλη του

Συλλόγου είχαν ενημερώσει τον τότε αν-

τιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης για την

επιτυχία που είχε γνωρίσει η συγκεκριμένη

ευρεσιτεχνία σε παραλίες της Ελλάδας και

της Κύπρου. Στη συνέχεια ο κ. Τζιτζικώ-

στας είχε ενημερωθεί για την ευρεσιτεχνία

από την ομάδα του Πανεπιστημίου Πα-

τρών και αποφάσισε να τη μεταφέρει και

στη Θεσσαλονίκη.

Τουρισμός και... γραφειοκρατία
«Είδαμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα

δίνει πολλές δυνατότητες τόσο στα ΑμεΑ

να επισκεφθούν την παραλία και να χαρούν

τη θάλασσα, όσο και τον τόπο όπου υπάρ-

χει το seatrac να δεχθεί ένα ρεύμα τουρι-

στών που θα είναι ΑμεΑ», επισημαίνει ο

πρόεδρος του παραρτήματος Κεντρικής

Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συλλόγου

Παραπληγικών Γιώργος Αυγουστίδης.

Όπως εξήγησε στην «Κ» ο κ. Αυγουστί-

δης, τα μέλη του συλλόγου ήρθαν σε

επαφή με τον περιφερειακό σύμβουλο Δυ-

τικής Ελλάδας Γεράσιμο Φεσσιάν, ο οποίος

σε συνεργασία με την ομάδα του Πανεπι-

στημίου Πατρών είχε προχωρήσει στην

πρώτη εγκατάσταση του μηχανήματος se-

atrac στην παραλία του Αγίου Βασιλέιου

Αχαΐας.

Η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτρο-

πής στην εισήγηση του κ. Τζιτζικώστα ήταν

ομόφωνα θετική και μετά την έγκρισή της,

αναμενόταν να προχωρήσει άμεσα η σύ-

ναψη της σύμβασης με το Πανεπιστήμιο

Πατρών για την προμήθεια των δύο συ-

στημάτων. Ωστόσο, τα γραφειοκρατικά

προβλήματα φάνηκε ότι ήταν ανυπέρ-

βλητα, με αποτέλεσμα η εγκατάσταση του

συστήματος να αναβληθεί για τη φετινή

χρονιά. Όπως επισήμανε ο κ. Αυγουστίδης,

ο Σύλλογος των Παραπληγικών έλαβε τις

διαβεβαιώσεις του αρμόδιου αντιπεριφε-

ρειάρχη Γιώργου Τσαμασλή ότι τα μηχανή-

ματα θα εγκατασταθούν το αργότερο μέχρι

τις 20 Ιουνίου σε μια παραλία του δήμου

Θερμαϊκού και μια παραλία του δήμου

Βόλβης.

«Τέτοιες δράσεις όπως αυτή της Περι-

φέρειας ενισχύουν αδιαμφισβήτητα το του-

ριστικό προϊόν της περιοχής μας», τονίζει

ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης.

«Οι παραλίες μας, όσο όμορφες και αν τις

θεωρούμε, για ορισμένους ανθρώπους

είναι δυσπρόσιτες και θέλω να ευχαρι-

στήσω τον κ. Τζιτζικώστα που δίνει τη δυ-

νατότητα στους ανθρώπους με κινητικά

προβλήματα να επισκεφθούν τις παραλίες

του νομού Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα που

μπορεί να φέρει ο τουρισμός ανθρώπων

με αναπηρία μπορούν να είναι ιδιαίτερα

υψηλά, ανα αναλογιστεί κανείς ότι παγκο-

σμίως υπάρχουν 180 εκ. άνθρωποι με κι-

νητικά προβλήματα. «’Ηδη έχουμε δεχθεί

οχλήσεις από ΑμεΑ σε Σκανδιναβία και

Ρωσία, που θέλουν να επισκεφθούν τις πα-

ραλίες μας» σημειώνει ο κ. Αυγουστίδης,

προσθέτοντας ότι στόχος πλέον είναι την

επόμενη χρονιά, οι παραλίες της Χαλκιδι-

κής και της Πιερίας να είναι και αυτές προ-

σβάσιμες για τα ΑμεΑ.

Karfitsa
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ Karfitsa

«Μονοπάτι» για
ΑμεΑ στην παραλία

Τι είναι το seatrac

Η
ευρεσιτεχνία seatrac, είναι

μια παγκόσμιας πρωτοτυ-

πίας συσκευή, εξ’ ολοκλήρου

σχεδιασμένη από το εργαστήριο Τε-

χνικής Μηχανικής του Τμήματος Μη-

χανολόγων και Αεροναυπηγών του

Πανεπιστημίου Πατρών. Ο σχεδια-

σμός της είναι λιτός, οικολογικός και

πάνω απ' όλα λειτουργικός για τους

χρήστες της. Πρόκειται για μια διά-

ταξη η οποία ουσιαστικά περιλαμβά-

νει ένα κάθισμα και με την ηλιακή

ενέργεια κινείται σε σταθερή τροχιά.

Ο χειρισμός της είναι εξίσου απλός,

αφού το μόνο που χρειάζεται ο χρή-

στης είναι ένα απλό αδιαβροχοποι-

ημένο τηλεχειριστήριο με δύο μόλις

κουμπιά, ένα για τη θάλασσα και ένα

για την ξηρά. Το κάθισμα οδηγεί το

άτομο με αναπηρία στη θάλασσα σε

ένα μικρό βάθος ώστε να μπορέσει

να κολυμπήσει. Το κόστος συμπερι-

λαμβανομένης της μεταφοράς και

της εγκατάστασης δεν ξεπερνά τα

32.000 ευρώ.

Δεν είναι νόμιμη η 

παράταση της θητείας

του Λάζαρου Κυρίζογλου*

Σ
ε εκτεταμένα δημοσιεύματα, σε

πολλές μεγάλης κυκλοφορίας

Κυριακάτικες (3.2.13) εφημερί-

δες, γίνεται λόγος για μετάθεση των Περιφερειακών και

Δημοτικών Εκλογών από τον Ιούνιο του 2014 στον Οκτώ-

βριο ή Νοέμβριο του 2015. Γίνεται λόγος για παράταση

της διάρκειας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου

(1.1.2011 – 31.8.2014) κατά 16 μήνες δηλ. μέχρι την

31.12.2015. Καλό είναι η Κυβέρνηση, τα κόμματα, οι Βου-

λευτές και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) να

λάβουν υπόψη τους ορισμένες πολύ σοβαρές επισημάν-

σεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2 του Ελλη-

νικού Συντάγματος «οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές

τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία,

όπως ο νόμος ορίζει». Ο νόμος όμως (κοινός νομοθέτης)

δηλ. ο νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης) ορίζει ότι η διάρ-

κεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου αρχίζει την

1.1.2011 και λήγει την 31.8.2014. 

Οι δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 έγιναν

με βάση την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση. Οι πολίτες

των τοπικών κοινωνιών ψήφισαν, σύμφωνα με το Σύν-

ταγμα και τον νόμο και εξέλεξαν συγκεκριμένους δημάρ-

χους και δημοτικούς συμβούλους για 3 έτη και 8 μήνες.

Έτσι οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουμε δημο-

κρατική νομιμοποίηση, με βάση το ερώτημα που τέθηκε

στους πολίτες, κατά τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου

2010, μέχρι την 31.8.2014. Η τελευταία σταγόνα της κλε-

ψύδρας του χρόνου της λαϊκής μας νομιμοποίησης τε-

λειώνει την 31.8.2014. Κατά συνέπεια κάθε ακόμη και

σκέψη για παράταση της διάρκειας της τρέχουσας δημο-

τικής περιόδου (1.1.2011–31.8.2014) είναι αντίθετη προς

το Σύνταγμα της Ελλάδος και προς τον νόμο 3852/2010

(Καλλικράτης). Ταυτόχρονα είναι πράξη αντιδημοκρατική.

Αλήθεια με ποιο κύρος θα μπορέσει να σταθεί όρθιος

ένας δήμαρχος μετά την 31.8.2014, όταν ΜΜΕ, αιρετοί,

κόμματα και βουλευτές θα βάλουν εναντίον τους και θα

αμφισβητούν τη δημοκρατική του νομιμοποίηση; 

Η επίκληση ως επιχειρημάτων των προσχημάτων, τα

οποία υπακούουν στη λογική της δήθεν εξεύρεσης πε-

ρισσότερου χρόνου για την απορρόφηση των πόρων του

ΕΣΠΑ και του ότι η χώρα διανύει περίοδο έκτακτης κα-

τάστασης, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και σε καμία πε-

ρίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την

επιμήκυνση του χρόνου της τρέχουσας δημοτικής περιό-

δου πέραν της 31.8.2014. 

Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εσωτερικών, τα κόμ-

ματα, οι Βουλευτές και η ΚΕΔΕ οφείλουν να σεβαστούν

και να προστατέψουν το κύρος της αυτοδιοίκησης και των

αιρετών, την εκπεφρασμένη κατά το Σύνταγμα και το νόμο

λαϊκή βούληση στην καθολική ψηφοφορία των δημοτι-

κών εκλογών του Νοεμβρίου του 2010. Να μην επιτρέ-

ψουν την καταστρατήγηση του Συντάγματος και του

νόμου. Να μην συνεργήσουν στον βιασμό της λαϊκής εν-

τολής και της παρασχεθείσης από τους πολίτες στους αι-

ρετούς δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Ας αφεθεί επιτέλους η αυτοδιοίκηση έξω από τις

άθλιες μεθοδεύσεις της κεντρικής εξουσίας. Μεθοδεύ-

σεις που θα τις πληρώσουν πολιτικά όσοι τις απεργάζον-

ται αλλά εκθέτουν και προσβάλουν θεσμικά την

αυτοδιοίκηση. Εκθέτουν και προσβάλουν τους αιρετούς.
*Ο κ. Κυρίζογλου είναι δήμαρχος Αμπελοκήπων-
Μενεμένης



Συνέντευξη στο Βαγγέλη Στολάκη

Την πεποίθησή της ότι η τρικομμα-

τική κυβέρνηση θα έχει ορίζοντα τε-

τραετίας και πως «απολαμβάνει την

υποστήριξη της κοινωνίας» εκφράζει

στην «Κ» η βουλευτής της Δημοκρα-

τικής Αριστεράς από τη Β’ Θεσσαλο-

νίκης, Κατερίνα Μάρκου. Θεωρεί

πως η κοινωνία χρειάζεται ένα

«σύγχρονο αντιρατσιστικό νόμο»,

εκτιμά πως δεν μπορεί να υπάρξει

συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ και λέει

πως το κόμμα του Φώτη Κουβέλη

δεν βάζει... κόκκινες γραμμές στην

κυβέρνηση. 

Πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου της

Δημοκρατικής Αριστεράς Θεσσαλονί-

κης εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση

του κόμματος στην προωθούμενη

ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, με τα στε-

λέχη σας ωστόσο να σχολιάζουν πως

«δεν θα ρίξουμε και την κυβέρνηση».

Ποιες είναι κόκκινες γραμμές της

ΔΗΜΑΡ που θα μπορούσαν να αποτε-

λέσουν αφορμή για απομάκρυνση από

το κυβερνητικό σχήμα; 

Ούτε υπάρχουν, ούτε δεν υπάρχουν

κόκκινες γραμμές. Δεν μπορεί να λει-

τουργεί έτσι μια τρικομματική, ανομοι-

ογενής ιδεολογικά μάλιστα, κυβέρνηση.

Εννοώ με κόκκινες γραμμές. Η καλή

πίστη, η διάθεση συνεννόησης για το

καλό του τόπου, είναι τα κριτήρια μας.

Αυτή είναι άλλωστε και η εντολή του

κόσμου. Δείτε τις δημοσκοπήσεις. Παρά

τα προβλήματα, η τρικομματική απολαμ-

βάνει σχετικώς την υποστήριξη μεγάλου

μέρους της κοινωνίας, όταν τίθεται το

τελικό ερώτημα, τι είδους κυβέρνηση

θέλετε στις επόμενες εκλογές!

Θα μπορούσε το ζήτημα του αντιρα-

τσιστικού νόμου να αποτελέσει ταμ-

πού και την από κοινού απομάκρυνση

της ΔΗΜΑΡ με το ΠΑΣΟΚ από την κυ-

βέρνηση; 

Όχι φυσικά. Είναι ένα ζήτημα για το

οποίο τόσο η ΔΗΜΑΡ όσο και ο κ.

Υπουργός, έχουν μια συγκεκριμένη

θέση. Πιστεύουμε ότι πρέπει η κοινωνία

να είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο νόμο,

γιατί ακριβώς το φαινόμενο της  φασι-

στικής συμπεριφοράς στους δρόμους,

το φαινόμενο της «πολιτοφυλακής» της

Χρυσής Αυγής και των προπηλακισμών

σε πολίτες και μετανάστες αποτελεί από

μόνο του άσκηση ωμής βίας. Η κουλ-

τούρα της ανθρωπιστικής δημοκρατικής

αριστεράς δεν μπορεί να το επιτρέψει

αυτό.

Χαρακτηρίσατε «αστειότητες» τις

δηλώσεις της συναδέλφου σας κ. Ρε-

πούση για τις «τουρκικές γενοκτο-

νίες». Θεωρείτε πως η ηγεσία της

Δημοκρατικής Αριστεράς πρέπει να

διαχωρίσει καλύτερα τη θέση της, εν-

δεχομένως και με πιθανή διαγραφή

της κ. Ρεπούση;

Οι θέσεις μου για το ζήτημα είναι κα-

θαρές, σαφείς, ευδιάκριτες και εγκαί-

ρως διατυπούμενες στον τύπο. Ο

καθένας μας κρίνεται για τις θέσεις του,

τις αξίες και τον πολιτικό του λόγο. Η

αστική μου ευγένεια δεν μου επιτρέ-

πει να περιπέσω στο πεδίο προσωπι-

κών αντιπαραθέσεων και χαρακτη-

ρισμών. Νομίζω πάντως ότι ο πρό-

εδρος έκανε σαφείς δηλώσεις στις

οποίες και σας παραπέμπω. 

Θεωρείτε πως ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ

πρέπει να εξετάσουν εκ νέου το ενδε-

χόμενο συνεργασίας, έστω εκλογι-

κής; Μπορεί να αποτελέσει η

Δημοκρατική Αριστερά το κόμμα που

θα ενώσει την Κεντροαριστερά; 

Κοιτάξτε, γνωρίζετε τα προβλήματα

του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να υπάρξει,

εκτιμώ, κανενός είδους ευρύτερη συ-

νεργασία πέραν της τρικομματικής, όσο

εκεί κυριαρχεί αναταραχή και τα προ-

βλήματα εντείνονται. Σε κάθε περί-

πτωση,  δεν είναι ώρα για τέτοια. Πρέπει

όλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε

την παραγωγική μηχανή της χώρας

μπροστά. Ο πολίτης δεν δίνει και με-

γάλη σημασία για τέτοια θέματα σήμερα.

Ζητά να σχεδιάσουμε το μέλλον της

χώρας, να του δείξουμε μια πιθανή κα-

τεύθυνση, να εξασφαλίσουμε την κοι-

νωνική ανταπόδοση των θυσιών αλλά

και των φόρων που πληρώνει!

Η Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου

κινδυνεύει με «λουκέτο» εξαιτίας της

έλλειψης άδειας της ΜΚΑ, θέμα για

το οποίο υποβάλατε σχετικές ερωτή-

σεις στη Βουλή. Πρόσφατα μεταξύ

της ΕΥΑΘ και της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ υπο-

γράφτηκε συμφωνία ύψους 3,5 εκ.

ευρώ με τη ΔΗΜΑΡ να διαφωνεί.

Ποια τα σημεία διαφωνίας σας; 

Τις λεπτομέρειες της υπόθεσης της

ΜΚΑ  τις γνωρίζουν καλά οι αναγνώ-

στες σας αφού η «Κ» και εσείς προσω-

πικά αναδείξατε και προβάλατε το θέμα

με συνεχή δημοσιεύματα και ευαισθη-

τοποιήσατε την κοινή γνώμη. Από εκεί

και πέρα, δεν μπορούμε να πανηγυρί-

ζουμε για την υπογραφή μίας συμφω-

νίας που καμία λύση δεν προσφέρει στα

μείζονα προβλήματα της μόλυνσης του

Θερμαϊκού Κόλπου, της προστασίας της

δημόσιας υγείας και της λειτουργίας

των επιχειρήσεων που βρίσκονται στη

ΒΙ.ΠΕ. και απλά μεταθέτει το βάρος

στους «ώμους» της ΕΥΑΘ Παγίων,

αφήνοντας την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και την

ΕΥΑΘ A.E. με «καθαρά χέρια». Υπάρ-

χουν ακόμα θέματα που παραμένουν

αδιευκρίνιστα. Για παράδειγμα, το κό-

στος αναβάθμισης της ΜΚΑ, που, με κά-

ποιον τρόπο, έπεσε στα 3,5 εκ. ευρώ

από 13 εκ. που είχε υπολογιστεί αρχικά.

Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αδει-

οδότησης. 

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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Μνημείο για τον Γκότσε

Ντέλτσεφ στην Ελλάδα;
Του Δημήτρη Γαρούφα* 

Σ
ύμφωνα με δημοσίευμα (in-

foserres.gr) αντιπροσωπεία

κατοίκων της περιφέρειας

Μπλαγκόεφγκραντ (της λεγόμε-

νης Μακεδονίας του Πιρίν) με υπόμνημά τους στον

Βούλγαρο Περιφερειάρχη ζητούν να υποβληθεί αί-

τημα στην Ελλάδα για να στηθεί μνημείο σε τοπο-

θεσία κοντά στην Ορεινή Σερρών όπου ήταν το

χωριό Καρυές(Μπάνιτσα) όπου σκοτώθηκε ο Γκό-

τσε Ντέλτσεφ ήρωας των Βουλγάρων(τον διεκδι-

κούν και τα Σκόπια)  που αγωνίστηκε κατά των

Τούρκων αλλά και κατά των Ελλήνων την περίοδο

του Μακεδονικού αγώνα…

Το δημοσίευμα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε

λίγο την ιστορία και τα όσα υπέστησαν οι κάτοικοι

της Ανατολικής Μακεδονίας την περίοδο της Βουλ-

γαρικής κατοχής 1916-1918. Η πόλη των Σερρών

είχε τον Αύγουστο του 1916 (έναρξη της Βουλγα-

ρικής κατοχής) περίπου 35.000 κατοίκους ,τον Φε-

βρουάριο του 1917 μειώθηκε ο πληθυσμός σε

23.093 άτομα και τον Οκτώβριο του 1918 είχαν

απομείνει 5.800 άτομα. Από όλα τα χωριά των Σερ-

ρών ο Χριστιανικός πληθυσμός υπέφερε τα πάν-

δεινα και οι άνδρες στέλνονταν ως «ντουρ-

ντουβάκια» στη Βουλγαρία όπου δούλευαν υπό

άθλιες συνθήκες σε ορυχεία κι΄ άλλα δημόσια έργα

και μέσα σε 2 χρόνια πέθανε περίπου το 35%. Τον

Ιανουάριο του 1910 διασυμμαχική ανακριτική επι-

τροπή ερεύνησε το θέμα και σε έκθεση της αναφέ-

ρει «είμαστε βέβαιοι ότι η Βουλγαρία είχε ένα

συγκεκριμένο στόχο: την καταστροφή του ορθόδο-

ξου Ελληνικού πληθυσμού της Ανατολικής Μακε-

δονίας..»

Η Βουλγαρία δεν ζήτησε ποτέ συγνώμη για όσα

έκανε τότε ούτε για όσα έκανε στην άλλη κατοχή

την περίοδο 1941-1944 όταν μετέφερε πληθυσμό

από τη Βουλγαρία για να αλλοιώσει την πληθυ-

σμιακή σύνθεση, ούτε πήγε ποτέ εκπρόσωπος της

Βουλγαρίας να καταθέσει στεφάνι σε κάποια τελετή

μνήμης που διοργανώνουν κάθε χρόνο Δήμοι των

Σερρών ή της Δράμας…

Με τη Βουλγαρία σήμερα έχουμε φιλικότατες

σχέσεις, δεν υπάρχουν εκατέρωθεν εδαφικές διεκ-

δικήσεις και είμαστε μέλη της Ε.Ε. Η χώρα μας

οφείλει όμως να μην ξεχνά την ιστορία της, να κα-

θιερώσει επίσημα ημέρα μνήμης για τα θύματα

αυτής της θηριωδίας και να ζητήσει επιστροφή  των

κειμηλίων που κλάπηκαν από τα μοναστήρια μας

την περίοδο των Βουλγαρικών κατοχών και ταυτό-

χρονα να ζητήσει να επιτραπεί  ανέγερση μνημείων

στα ορυχεία της Βουλγαρίας  όπου  θανατώθηκαν

χιλιάδες ΄Ελληνες.

Με αφορμή το Βουλγαρικό αίτημα  να τους

υπενθυμίσουμε  ότι πριν ζητήσουν μνημεία για

Βούλγαρους «κομιτατζήδες» σε Ελληνικό χώρο

πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν οι Γερμανοί για

τα δικά τους θύματα  συμμετέχοντας στις τελετές

που γίνονται κάθε χρόνο και   τιμώντας  τη μνήμη

των αδικοχαμένων νεκρών... Η αναγνώριση των

εγκλημάτων και η απόδοση τιμής στα θύματα από

το κράτος-θύτη αποφορτίζει το κλίμα και δίνει ου-

σιαστικό περιεχόμενο στο σημερινό κλίμα φιλίας

και συνεργασίας.
*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος και πρώην 

πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η... «ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Karfitsa»

«Η ευγένεια
μου δεν μου
επιτρέπει να
ασχοληθώ

με τη... 
Ρεπούση»



Tου Βαγγέλη Στολάκη

«Φωτιά» στα επιτελεία των εν
ενεργεία δημάρχων αλλά και
όσων επιθυμούν να διεκδικήσουν
την καρέκλα του... δημάρχου
στους δήμους της Θεσσαλονίκης,
έβαλαν οι πληροφορίες πως οι
κάλπες για τις επόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές αναμένεται να
«στηθούν» σε περίπου ένα χρόνο.

Η
ιδέα της παράτασης των

θητειών των δημάρχων

αλλά και περιφερειαρ-

χών από πλευράς τρι-

κομματικής κυβέρνη-

σης, φαίνεται πως εγκα-

ταλείπεται μετά το τελε-

σίγραφο της τρόικας με τους τοπικούς

«άρχοντες» να σβήνουν και να γράφουν

ονόματα υποψηφίων που θα στελεχώσουν

τους συνδυασμούς τους. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγ-

μής γνωστά οι δημοτικές και περιφερειακές

κάλπες αναμένεται να στηθούν παράλληλα

με αυτές των ευρωεκλογών, το Μάιο του

2014. Την ώρα όμως που εγκαταλείπεται το

σενάριο παράτασης της θητείας των σημε-

ρινών δημοτικών αρχών, κάτι το οποίο συ-

ζητήθηκε έντονα σε επίπεδο αρχηγών της

τρικομματικής κυβέρνησης, Σαμαράς, Βε-

νιζέλος και Κουβέλης φέρονται να εξετά-

ζουν αλλαγές και στον τρόπο ανάδειξης

των δημάρχων. Σύμφωνα με πληροφορίες

η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύει τις

υπερκομματικές υποψηφιότητες προσανα-

τολίζεται στο διαχωρισμό της ψήφου για

την ανάδειξη δημάρχου από αυτή των δη-

μοτικών συμβούλων, οι οποίοι θα επιλέ-

γονται από ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Ωστόσο, ενδεχόμενες αλλαγές στον εκλο-

γικό νόμο προκαλούν αντιδράσεις των φε-

ρόμενων διεκδικητών των δημαρχιακών

θώκων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι «θα είναι

δύσκολο να εκλεγούν νέοι άνθρωποι στην

πολιτική εξαιτίας της μη προβολής τους».

Άλλοι πάλι τονίζουν πως «εάν τελικά αλ-

λάξει ο τρόπος εκλογής δημάρχων και δη-

μοτικών συμβούλων και καταργηθούν οι

παρατάξεις τότε υπάρχει η πιθανότητα ένας

δήμαρχος να μην ελέγχει την πλειοψηφία

των δημοτικών συμβουλίων με αποτέλε-

σμα τη δυσλειτουργία τους». 

Μιλώντας στην «Κ» ο πολιτικός αναλυ-

τής της εταιρίας Interview, Δημήτρης Βασι-

λειάδης τονίζει ότι «ακόμα και εάν η κυ-

βέρνηση αποφασίσει το διαχωρισμό ψήφου

για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών,

αυτό δεν θα ισχύσει στις επόμενες αυτοδι-

οικητικές εκλογές». Ο ίδιος συμπληρώνει

πως «μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημες

προτάσεις αλλά διαρροές» και υπογραμμί-

ζει ότι «κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην

Κύπρο και δεν έχει αποδειχτεί πως πρόκει-

ται για τον καλύτερο εκλογικό νόμο».  

Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ό,τι αφορά πάντως την ονοματολογία

στους δήμους του νομού αυτή καλά κρατεί

με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή να μην εμ-

φανίζουν μέχρι στιγμής πιθανές υποψηφιό-

τητες αλλά να θεωρείται δεδομένο πως θα

επιχειρήσουν να καταρτίσουν δικά τους ψη-

φοδέλτια.  Στον κεντρικότερο δήμο, αυτό

της Θεσσαλονίκης ο σημερινός δήμαρχος

Γιάννης Μπουτάρης έχει δηλώσει αρκετές

φορές δημόσια πως όχι μόνο θα είναι υπο-

ψήφιος αλλά θα... είναι και ο επόμενος δή-

μαρχος! Ο Γιάννης Μπουτάρης φαίνεται

πως έχει εξασφαλίσει στη στήριξη ΠΑΣΟΚ,

Δημοκρατικής Αριστεράς αλλά και της

«Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα» του Αν-

δρέα Λοβέρδου. Πιθανή θεωρείται και η

υποψηφιότητα του Σπύρου Βούγια, ενώ

έχει ακουστεί και το όνομα της Εύας Καϊλή.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της «γα-

λάζιας» δημοτικής παράταξης και βουλευ-

τής της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας έχει

επίσης εκδηλώσει το ενδιαφέρον να κατα-

θέσει υποψηφιότητα. Από το «γαλάζιο»

στρατόπεδο ακούγεται επίσης το όνομα του

υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Ιωαν-

νίδη, της βουλευτή Έλενας Ράπτη αλλά

και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-

νίας, Απόστολου Τζιτζικώστα. Άγνωστο

παραμένει το όνομα του... εκλεκτού του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, με το βουλευτή της Α’ Περιφέρειας

Τάσο Κουράκη να φέρεται ως επικρατέ-

στερος. Στους διαδρόμους του δημαρχια-

κού μεγάρου συζητιέται και το όνομα του

πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και συνι-

δρυτή (με τη Λούκα Κατσέλη) της «Κοινω-

νικής Συμφωνίας», Χάρη Καστανίδη. Η

βουλευτής Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει δη-

λώσει σε συνεδρίαση του δημοτικού συμ-

βουλίου πως θα είναι υποψήφια δήμαρχος

από την πλευρά των «Ανεξαρτήτων Ελλή-

νων» ενώ από το ΚΚΕ προκρίνονται ο

πρώην βουλευτής Γιάννης Ζιώγας και ο

σημερινός επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης» Γιάννης Δελλής. Υποψήφιος δή-

μαρχος από την πλευρά της Χρυσής Αυγής

ακούγεται πως θα είναι ο σημερινός βου-

λευτής της Αντώνης Γρέγος.

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Το ψηφοδέλτιό του σύμφωνα με πληρο-

φορίες φέρεται να «κλείνει» για το δήμο

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο σημερινός

δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος

δηλώνει στην «Κ» πως θα διεκδικήσει την

ψήφο των συμπολιτών του με ένα ανεξάρ-

τητο ψηφοδέλτιο. «Δεν θέλω ούτε χρίσμα,

ούτε στήριξη, ούτε υποστήριξη» τονίζει.

Ανεξάρτητος υποψήφιος επιθυμεί να είναι

και ο Γιώργος Κυριλλίδης, που ανέλαβε

πριν καιρό την παράταξη της Βούλας Τε-

κτονίδου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μετέ-

πειτα υποψήφιας της «Κοινωνικής Συμ-

φωνίας». Από το ΚΚΕ φέρεται να προκρί-

νεται ο Γιάννης Κατσαρός, ενώ από το ΣΥ-

ΡΙΖΑ, τη Δημοκρατική Αριστερά και τη

Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κά-

ποια επίσημη ανακοίνωση.

Δήμος Δέλτα
Στο δήμο Δέλτα ο Γιώργος Γλώσσης

που εκλέχτηκε δήμαρχος από τα στελέχη

της δημοτικής ομάδας μετά τον αιφνίδιο

θάνατο του Νίκου Γιουτίκα, αν και ενδια-

φέρεται να είναι υποψήφιος συναντά τις έν-

τονες αντιδράσεις των υπολοίπων στε-

λεχών. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας
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ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος Κορδελιού-

Ευόσμου

Σ
το δήμο Κορδελιού-Ευόσμου υπο-

ψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Στά-

θης Λαφαζανίδης, ο οποίος ήδη

μετρά απώλειες. Ο Παναγιώτης Θεοδω-

ρίδης που ανήκε στο συνδυασμό του ση-

μερινού δημάρχου θα διεκδικήσει την

κάθοδό του στις εκλογές με δικό του ψη-

φοδέλτιο, ενώ το δημαρχιακό θώκο φέ-

ρεται πως θα διεκδικήσει ο επικεφαλής

της ελάσσονος αντιπολίτευσης και δημο-

τικός σύμβουλος Πέτρος Σούλας. Μαζί

του θα «κατέβει» και ο Γιάννης Καμαρι-

νός, που ενώ στην αρχή δήλωνε πως θα

καταρτίσει ψηφοδέλτιο φαίνεται πως θα

ακολουθήσει τον κ. Σούλα, όπως επίσης

και ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Χατζη-

βρέττας. Πρόθεση να διεκδικήσει το δήμο

έχει εκφράσει και ο Γιάννης Λεμπετλής

από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο «εκλε-

κτός» του ΚΚΕ όπως όλα δείχνουν θα

είναι ο Λεωνίδας Ναθαναηλίδης.

Γιάννης Αναστασιάδης

Γιάννης Ιωαννίδης Γιώργος Τσαμασλής Στάθης Λαφαζανίδης Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Δημήτρης Γαλαμάτης Λάζαρος Κυρίζογλου Διαμαντής Παπαδόπουλος
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ακούγεται το όνομα του πρώην αντινο-

μάρχη και πρώην αντιπεριφερειάρχη Μίμη

Φωτόπουλου, ενώ συζητείται έντονα και

το όνομα του γιου του αποθανόντος δημάρ-

χου.  Από το ΠΑΣΟΚ ο επικεφαλής της αν-

τιπολίτευσης Σπύρος Σταματάκης ανα-

μένεται να ηγηθεί του «πράσινου» ψηφο-

δελτίου, ωστόσο στελέχη του κόμματος

πιέζουν και τον πρώην βουλευτή και πρώ-

ην δήμαρχο Εχεδώρου Γιώργο Αρβανιτίδη

ενώ έντονα ακούγεται και το όνομα του

Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου, περιφερει-

ακού συμβούλου στην Περιφέρεια Κεντρι-

κής Μακεδονίας. Δεδομένη πρέπει να

θεωρείται και η υποψηφιότητα του Γρη-

γόρη Ουζούνη.

Δήμος Παύλου Μελά
Στο δήμο Παύλου Μελά δεδομένη πρέπει

να θεωρείται η κάθοδος του σημερινού δη-

μάρχου και στενού φίλου του προέδρου

του ΠΑΣΟΚ, Διαμαντή Παπαδόπουλου,

ενώ ακούγονται και τα ονόματα των:

Κώστα Θεοδωρίδη (πρώην δημάρχου Πο-

λίχνης), Δημήτρη Δεμουρτζίδη (αντιδη-

μάρχου και πρώην προέδρου του δημο-

τικού συμβουλίου), Αλέξη Παπαδόπουλου

(που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παρά-

ταξη του σημερινού δημάρχου), Όλγας Μυ-

ρίδου (κόρης του πρώην δημάρχου Πο-

λίχνης Πέτρου Μυρίδη) και του Δημήτρη

Ασλανίδη, που προς το παρόν παραμένει

στην παράταξη της διοίκησης και φέρεται

να υποστηρίζεται από τον εκκλησιαστικό

χώρο. 

Δήμος Βόλβης
Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η υποψη-

φιότητα του Δημήτρη Γαλαμάτη στο δήμο

Βόλβης, ενώ δεν έχουν εκδηλωθεί υποψη-

φιότητες από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Δημοκρα-

τική Αριστερά. Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ

προκρίνεται ο Δημήτρης Στοΐτσας, γιος

του πρώην δημάρχου Αγίου Γεωργίου και η

Βασιλική Πολυζωίδου, ενώ επικεφαλής

ψηφοδελτίων φέρονται πως θα τοποθετη-

θούν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι

Βασίλης Ναούμ και Γιάννης Αλμαλόγλου.

«Τέλος στην ενασχόληση με την τοπική αυ-

τοδιοίκηση» λένε οι διοικούντες πως έβαλε

«ο Άγγελος Φραντζής, πρώην δήμαρχος

Αγίου Γεωργίου μετά την παραίτησή του

από επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης».

Δήμος Θερμαϊκού
Στο δήμο Θερμαϊκού υποψήφιος δήμαρ-

χος φέρεται να είναι ο σημερινός αντιπερι-

φερειάρχης Θεσσαλονίκης, Γιώργος Τσα-

μασλής αλλά και ο Γιάννης Αλεξανδρής.

Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ σε κάθοδο προ-

σανατολίζονται ο πρώην δήμαρχος Μηχα-

νιώνας Γιάννης Μαυρομάτης αλλά και ο

Θανάσης Μπαλασάς που ανεξαρτητοποι-

ήθηκε από την παράταξη του πρώτου. Υπο-

ψήφιος δήμαρχος φέρεται να είναι και ο

ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κυριά-

κος Στεφανίδης, ενώ «εκλεκτή» του ΚΚΕ

φέρεται πως θα είναι η Ντίνα Μώραλη. 

Δήμος Νεάπολης-Συκεών
Στο δήμο Νεάπολης-Συκεών νέα αυτοδι-

οικητική θητεία αναμένεται να διεκδικήσει

ο Σίμος Δανιηλίδης αλλά και ο Βασίλης

Μιχαηλίδης. Στον ίδιο δήμο υποψήφιος με

τη Νέα Δημοκρατία αναμένεται να είναι ο

σημερινός επικεφαλής της αξιωματικής αν-

τιπολίτευσης Δημήτρης Ζιγκιρίδης, από

τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» ο υποψή-

φιος βουλευτής του κόμματος Κώστας

Κυζιρίδης και από τη Δημοκρατική Αρι-

στερά το στέλεχος του κόμματος και δημο-

τικός σύμβουλος Σωτήρης Σιωμάδης.

Διεργασίες για την ανάδειξη του υποψη-

φίου δημάρχου του έχει ξεκινήσει και ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ενώ πιέσεις φέρεται να δέχεται και ο

πρώην δήμαρχος Νεάπολης Νάκης Λαδό-

πουλος. 

Δήμος Λαγκαδά
Απέναντι από τον ξάδερφό του και βου-

λευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Ανα-

στασιάδη αναμένεται να βρεθεί ο δήμαρχος

Λαγκαδά, Γιάννης Αναστασιάδης στις αυ-

τοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014,

ενώ πιθανή θεωρείται και νέα υποψηφιό-

τητα του πρώην δημάρχου Ασσήρου Δημή-

τρη Ράβναλη. 

Δήμος Θέρμης
Στο δήμο Θέρμης την ψήφο των συμπο-

λιτών του θα διεκδικήσει για ακόμα μια

φορά ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπου-

λος αλλά και ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης από

το ΚΚΕ. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπο-

λίτευσης Ν. Βεζυρτζής, όπως όλα δεί-

χνουν αποχωρεί από την ενεργό δράση. 

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Την πρόθεσή του να διεκδικήσει ξανά τη

θέση του δημάρχου δηλώνει ανοιχτά και ο

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης από το δήμο Πυλαίας-

Χορτιάτη, ο οποίος στο ψηφοδέλτιό του θα

περιλαμβάνει στελέχη από όλους τους πο-

λιτικούς χώρους. Απέναντί του αναμένεται

να βρεθούν οι:  Νίκος Νυφούδης (από το

ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά),

Απόστολος Αντωνούδης (από το ΣΥΡΙΖΑ)

και Οδυσσέας Μάιτα (από το ΚΚΕ). 

Δήμος Χαλκηδόνας
Τέλος, στο δήμο Χαλκηδόνας οι Π. Δαϊ-

κούδης και Γ. Μπίκος έχουν εκφράσει το

ενδιαφέρον τους για μια νέα υποψηφιότητα.

Ενώ, είναι πολύ πιθανό να ηγηθούν ψηφο-

δελτίου οι παραιτηθέντες αντιδήμαρχοι της

σημερινής διοίκησης. 

Δήμος Καλαμαριάς

Ε
κ νέου υποψήφιος για το δήμο Κα-

λαμαριάς θα είναι ο «πράσινος»

Θεοδόσης Μπακογλίδης με τα

τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσα-

λονίκη να σχολιάζουν ότι «ο κ. Μπακογ-

λίδης επιχειρεί να κάνει ανοίγματα και στο

ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Δημοκρατική Αρι-

στερά».  Κλειστά τα χαρτιά του κρατά

μέχρι στιγμής ο υποψήφιος της ΝΔ στις

προηγούμενες εκλογές Γιάννης Χαρα-

λαμπίδης, αλλά και ο Βασίλης Τριαντα-

φυλλίδης (Χάρρυ Κλυνν) ενώ έτοιμος να

διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο εμφα-

νίζεται ο Μιχάλης Παναγιωτίδης. Για την

περιοχή το τελευταίο διάστημα ακούγεται

και το όνομα της πρώην βουλευτή Χρύ-

σας Αράπογλου.

Δήμος Ωραιοκάστρου

Α
ποφασιμένος να διεκδικήσει ξανά

την ψήφο των συμπολιτών του

είναι ο σημερινός δήμαρχος Ωραι-

οκάστρου, Δημήτρης Σαραμάντος. Από

το χώρο της Νέας Δημοκρατίας προέρ-

χεται και ο πρώην δήμαρχος Μυγδονίας

Αστέριος Γαβότσης που ήδη έχει ξεκινή-

σει την προεκλογική του εκστρατεία ενώ

αναπάντητο παραμένει εάν θα «κατέβει»

ξανά η «εκλεκτή» του Βαγγέλη Βενιζέ-

λου, Χριστίνα Αλίρη που υποστηρίχτηκε

από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αρι-

στερά. Για τον ίδιο δήμο ακούγεται επίσης

το όνομα του Δάκη Μανουσάκη, ενώ

«κλειστά τα χαρτιά» του κρατά ο πρώην

δήμαρχος Νίκος Μπάτος.

Αυτό το δήμο ποιος 
θα τον... πάρει; 



Συνέντευξη στο 

Βασίλη 

Παπαβασιλείου

Αλήθεια, την περί-

μενες αυτή την επαγ-

γελματική σου εξέλιξη;

Ομολογώ ότι δεν είχα ποτέ

σκεφτεί τι θα μπορούσε να μου

φέρει το επαγγελματικό μου

μέλλον. Ούτε και μπορώ να φαν-

ταστώ τί μου επιφυλάσσει παρα-

κάτω. Δεν είχα φτιάξει ποτέ μια

ιδανική εικόνα για το πώς και πού

θα ήθελα να δουλεύω μετά από

μερικά χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά.

Μ’ αρέσει να με εκπλήσσω αλλά,

και να με εκπλήσσουν.

Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό ή

πιστεύεις ότι όλα οφείλονται στο

ταλέντο;

Πιστεύω ακράδαντα στην εργατικό-

τητα και την τύχη. Δεν κατανοώ την έν-

νοια ταλέντο, παρά μόνο ως τάση και

ευκολία. Η επιμονή στη δουλειά με πίστη

και εργατικότητα μάς φέρνει ένα βήμα

πιο κοντά στο στόχο μας. Η τύχη, αν

έρθει, δίνει την ώθηση για την απογεί-

ωση λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Νιώθεις ευνοημένος καλλιτεχνικά;

Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός. Οφείλω πολλά

στην εμπιστοσύνη αρκετών ανθρώπων

που με πιστεύουν και μου δίνουν ευκαιρίες. Από

την αρχή της θεατρικής μου καριέρας, υπήρξαν άν-

θρωποι που με στήριξαν και ελπίζω να μην τους

απογοήτευσα. Προσπαθώ μέσα από κάθε μου δου-

λειά να κερδίζω έναν ακόμα σύμμαχο στον αγώνα

μου.

Είναι ζητούμενο για ένα νέο καλλιτέχνη  να

βρει την υπογραφή του, και πώς το φέρνει;

Δεν ξέρω αν είναι ζητούμενο, είναι όμως θεμιτό.

Δεν πιστεύω τόσο στην ανάγκη της υπογραφής,

όσο στο προσωπικό ταξίδι που θα μας οδηγήσει

αναπόφευκτα εκεί. Ανεξαρτήτως χρόνου και τρό-

που, όλοι αποκτούν το δικό τους στίγμα στην καλ-

λιτεχνική τους υπόσταση. Προσωπικά, δεν το

αναζητώ αλλά το ακολουθώ…

Ποιοι ρόλοι σε ιντριγκάρουν περισσότερο;

Αυτοί που κρύβουν πολλά και λένε λίγα. Μου έχει

λείψει να παίξω κάτι «ήσυχο». Πάντα με ελκύουν

ρόλοι διαφορετικοί από αυτούς που παίζω, και

όταν τελικά καταπιάνομαι μαζί τους αναζητώ κάτι

άλλο!

Είσαι από τους ελάχιστους ηθοποιούς που κά-

νουν τηλεόραση, το «Κάψε το σενάριο», που

παίζεται  στο MEGA, γιατί συνεχίζει και δεύ-

τερη χρονιά;

Το «Κάψε το σενάριο» με πολλούς θαυμαστές αλλά

και πολλούς επικριτές, πιστεύω ότι παραμένει ό,τι

πιο φρέσκο και διαφορετικό έχει να προτείνει η ελ-

ληνική τηλεόραση σήμερα. Έχει ταχύτητα, έχει νε-

ανικότητα, έχει λάθη, έχει αυθορμητισμό, έχει

«αληθινούς» ανθρώπους, έχει άμεση επαφή με

τον κόσμο. Είναι ένα υπέροχο αυτοσχεδιαστικό

παιχνίδι, μια τηλεοπτική φάρσα χωρίς όρια. Με ό,τι

αυτό συνεπάγεται.

Τι σε τρομάζει κυρίως στη σημερινή εποχή;

Η έλλειψη ήθους και αξιοπρέπειας. Νιώθω ότι

έχουμε κρίση αξιών και  όχι οικονομική κρίση. Με

φοβίζουν οι άνθρωποι και οι συμπεριφορές τους.

Τα ψέματα και το θράσος τους, που πια έχουν τα

κότσια να το  κάνουν κοιτώντας σε στα μάτια.

Λένε ότι η νέα γενιά των ηθοποιών δε διακρί-

νεται και πολύ για τη σεμνότητά της και έχει

ύφος και έπαρση. Συμφωνείς με την άποψη

αυτή;

Ακριβώς το αντίθετο θεωρώ ότι συμβαίνει. Είμαστε

μια γενιά που παλεύει για την επιβίωση και ο

λόγος που μπορεί κανείς πια να ασχοληθεί με την

τέχνη σίγουρα δεν είναι ούτε για τη δόξα ούτε για

τα χρήματα. Νομίζω ότι οι νέοι ηθοποιοί είμαστε

πιο συνειδητοποιημένοι από ποτέ. Οι εποχές που

γινόταν κανείς κάποιος από το τίποτα έχουν πα-

ρέλθει.

Ποιο είναι το όνειρό σου για το μέλλον;

Να είμαι υγιής και ευτυχισμένος με τους δικούς

μου ανθρώπους. Και αυτή η χώρα να σταθεί στο

ύψος που της αξίζει.

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σου σχέ-

δια;

Προς το παρόν προετοιμάζουμε μια μικρή θεα-

τρική περιοδεία του «Κάψε το σενάριο» σε επιλεγ-

μένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μετά το

πρόγραμμα έχει διακοπές και σκέψη για τα σχέδια

του χειμώνα. 
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«Βιώνουμε κρίση αξιών
και όχι οικονομική κρίση»

Είναι από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς. Υποδύεται με άνεση και ευκολία κάθε θεατρικό ή τηλε-

οπτικό ρόλο, χωρίς να τυποποιείται και να «πέφτει» στην παγίδα της μανιέρας. Το όνομά του έγινε σύντομα γνωστό

και ο ίδιος αναγνωρίσιμος, χάρις στο ταλέντο του και μόνο. Η θεατρική του «Κατσαρίδα» και η χιουμοριστική τη-

λεοπτική του δουλειά «Κάψε το σενάριο» στο MEGA σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και παίχτηκαν για δύο συνεχείς

σεζόν. Ο Δημήτρης Μακαλιάς «χτίζει» σε γερά θεμέλια την καριέρα του και βαδίζει με γρήγορους ρυθμούς στην

κορυφή!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ
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Η
ήττα από τον Ατρόμητο στο

τελευταίο λεπτό μέσα στην

Τούμπα την περασμένη Τε-

τάρτη χαρακτηρίστηκε από πολ-

λούς ως «ταφόπλακα» στα όνειρα

του ΠΑΟΚ για έξοδο στο Τσάμπιονς

Λιγκ.

Όπως είναι γνωστό, το πάνω χέρι

πια το έχει η ομάδα του Περιστε-

ρίου, αφού για να καταφέρει ο Δι-

κέφαλος να συμμετέχει στον

προκριματικό γύρο της κορυφαίας

διασυλλογικής διοργάνωσης θα

έχει το νου του στο Περιστέρι, όπου

θα διεξάγεται ο αγώνας του Ατρο-

μήτου με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο ΠΑΟΚ, για να έχει ελπί-

δες για την πρωτιά, θα πρέ-

πει σίγουρα να νικήσει τον

ΠΑΣ μέσα στα Γιάννενα, ενώ

το ίδιο θα πρέπει να κάνουν

και οι Αρκάδες στην έδρα

του Ατρομήτου. Βέβαια, εάν

ο Αστέρας καταφέρει και

πάρει τη νίκη κόντρα στους Περι-

στεριώτες, ο ΠΑΟΚ έχει και την πο-

λυτέλεια της ισοπαλίας, αφού και

έτσι κατακτά την πρώτη θέση στη

βαθμολογία των πλέι οφ. Το τρίτο

ενδεχόμενο να πάρει ο ΠΑΟΚ το ει-

σιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ είναι

να νικήσει τον ΠΑΣ και στο άλλο

παιχνίδι ο Ατρόμητος με τον Αστέρα

να έρθουν ισόπαλοι.

Ο Γιώργος Γεωργιάδης για τον

αυριανό αγώνα δε θα πρέπει να

υπολογίζει τους Κοστίν Λάζαρ και

Κώστα Σταφυλίδη που είναι τιμω-

ρημένοι, ενώ ο Αραούχο Έττο αντι-

μετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι

έτοιμοι για τον αγώνα των Ιωαννί-

νων, με τον τεχνικό του Δικεφάλου

να σκέφτεται μέχρι την τελευταία

στιγμή το σχήμα στο οποίο θα κα-

ταλήξει. 

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ

Γιάννινα είναι αδιάφορος καθώς

δεν έχει ελπίδα συμμετοχής στο

Τσάμπιονς Λιγκ, ωστόσο παραμένει

επικίνδυνος, αφού ο Γιάννης Χρι-

στόπουλος και οι παίκτες του γνω-

ρίζουν ότι όσο ψηλότερα τερ-

ματίσουν τόσο μεγαλύτερο όφελος

θα έχει η ομάδα.

Πέραν των αγωνιστικών υποχρε-

ώσεων της ομάδας που ολοκλη-

ρώνονται αύριο, αξιοσημείωτη

θεωρείται και η επίτευξη συμ-

φωνίας του ΠΑΟΚ με τον Πορτο-

γάλο τεχνικό Ντομίνγκος Πασι-

ένσια. Ο 44χρονος προπονητής βρι-

σκόταν στη λίστα με τους υποψή-

φιους για να αναλάβουν την τεχνική

ηγεσία του ΠΑΟΚ, με το βιογραφικό

του να έχει σημαντικές επιτυχίες, με

μεγαλύτερη τη συμμετοχή της

Μπράγκα στον τελικό του Γιουρόπα

Λιγκ, την περίοδο 2010-2011. Η

συμφωνία που επετεύχθη βέβαια

είναι προφορική και ο νέος προπο-

νητής του Δικεφάλου αναμένεται

να έχει συνάντηση με το Ζήση

Βρύζα και το Γκέρμαν Τσιστιακόφ

σήμερα, όπου θα συζητηθούν οι λε-

πτομέρειες μέχρι να οριστικοποι-

ηθεί η συμφωνία.

ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟΣ ΠΑΣΙΕΝΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Τελευταία ευκαιρία 
για «σεντόνι»

Ο «φερετζές»
του αυτοδιοίκητου 

Του Βασίλη Μάστορα

Ο
ι σκηνές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Πέμ-

πτης στα γραφεία της ΕΠΟ στο Γουδί, κατά τη διάρκεια της

εκδίκασης των εφέσεων που κατέθεσαν ο Παναθηναϊκός

και ο ΠΑΣ Γιάννινα για την αδειοδότηση τους δεν προξενούν καμία εντύπωση.

Για εκείνους που δε γνωρίζουν περίπου 100 οπαδοί του Παναθηναϊκού εισέβαλαν

στα γραφεία βρίζοντας και απειλώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Ο στόχος τους

ήταν προφανής: ήθελαν να τρομοκρατήσουν τα μέλη της επιτροπής εφέσεων γιατί

είχαν την πληροφορία ότι η εισήγηση του διευθυντή αδειοδοτήσεων Γιώργου Δημη-

τρίου ήταν αρνητική τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον ΠΑΣ.  

Για τους υποψιασμένους το γεγονός δε προκαλεί καμία έκπληξη για τον απλού-

στατο λόγο ότι παρόμοιες μεθόδους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στο πρόσφατο

παρελθόν είχαν ακολουθήσει και άλλες ομάδες και οι τραμπουκισμοί τους έπιασαν

τόπο. Γι’ αυτό και οι πετυχημένες συνταγές δεν αλλάζουν. Ο μόνος που ουσιαστικά

την πλήρωσε σ’ αυτή την ιστορία των αδειοδοτήσεων, από τη στιγμή που μπήκε ως

διαδικασία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ο Ηρακλής τον οποίο στη συνέχεια  προ-

κειμένου να του «χρυσώσουν το χάπι» τον προβίβασαν πέρυσι το καλοκαίρι μία κα-

τηγορία.  

Στο παρελθόν του εγχώριου ποδοσφαίρου υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παρα-

τυπιών οι οποίες τις περισσότερες φορές έχουν ως ηθικούς αυτουργούς, κυρίως,

τους ιδιοκτήτες των ομάδων, αλλά και τους πολιτικούς. Στην Ελλάδα το αυτοδιοίκητο

του ποδοσφαίρου μοιάζει μ’ έναν φερετζέ που στόχο έχει να κρύψει τα όσα κωμικο-

τραγικά, και ορισμένες φορές παράνομα, γίνονται στην ΕΠΟ. Πάντως για να λέμε όλη

την αλήθεια ούτε η UEFA, ούτε η FIFA είναι χώροι οι οποίοι διεκδικούν Oscar διαφά-

νειας. Και οι διεθνείς Ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου έχουν μηχανισμούς ελέγχου

αποφάσεων, βοηθούν τους ισχυρούς και γενικώς κάνουν τα «παιχνίδια» τους. Με

ένα minimum αξιοπρέπειας όμως και όχι λειτουργώντας απροκάλυπτα και δίνοντας

την αίσθηση ότι διακατέχονται από το ακαταδίωκτο. 

Στην Ελλάδα το κακό έχει παραγίνει. Το ποδόσφαιρο είναι συνώνυμο της διαφθοράς

την οποία, επί της ουσίας, ουδείς δείχνει τη διάθεση να τη γκρεμίσει. Χρόνο με το

χρόνο το κακό μεγαλώνει και οι επόμενοι κάνουν ότι έκαναν οι  προηγούμενοι και

πάει λέγοντας.

Τα πράγματα είναι απλά: όποιος επιχειρήσει αλλαγές μπορεί να τις πετύχει. Χρει-

άζεται όμως αποφασιστικότητα, γενναιότητα και αδιαφορία για το όποιο κόστος προ-

κύψει. Επειδή όμως οι εξαρτήσεις περισσεύουν στην διαπλοκή του ποδοσφαίρου και

η πολιτική το χρησιμοποιεί για ψηφοθηρικούς λόγους θα πρέπει να συμβιβαστούμε

με τα όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν. Οι ασυμβίβαστοι απλώς δεν ασχολούνται και

αξιοποιούν με άλλο τρόπο τις Κυριακές τους. 

Υ.Γ: Απόσπασμα από την  ανακοίνωση της ΕΠΟ για την επίθεση των οπαδών: “…

οι αδειοδοτήσεις  ΠΑΕ δεν εξασφαλίζονται με τραμπουκισμούς, εκφοβιστικές μεθό-

δους και αισχρές ύβρεις, ακόμη και εναντίον γυναικών υπαλλήλων της ΕΠΟ”. Και η

καλή απόφαση για τους «πράσινους» πώς εξασφαλίστηκε;

Y.Γ1: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Η ΕΠΟ για μια ακόμη φορά απέδειξε

ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σπεύδοντας να εκδώσει μια προ-

σβλητική ανακοίνωση εμμέσως πλην σαφώς εις βάρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με

αφορμή μια αυθόρμητη κίνηση αγωνιούντων οπαδών της». Μεγαλείο!

Βαθμολογία πλέι οφ
2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.   10
3. Π.Α.Ο.Κ.                   10
4. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ       8
5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ        7

6η αγωνιστική πλέι οφ
Κυριακή, 02 Ιουνίου           

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20:30  NS2

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ  20:30  NS1
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Της Έφης Σαραφίδου

Εγκαίνια για το «THYMARE»- Restaurant

Τ
ο ξενοδοχείο Makedonia Palace εγκαινίασε το νέο του εστιατόριο «THYMARE – Sea Food Pleasure». Αντίβ
ψημένο, ντολμαδάκια θαλασσινών, ριζότο με γαρίδες, σουτζουκάκια ψαριού και ψάρι ψημένο στα κάρβουνα
ήταν μερικά από τα πιάτα που γεύτηκαν οι εκλεκτοί καλεσμένοι συνοδεία κρασιού και ελληνικής μουσικής. Το

μενού του νέου εστιατορίου έχει επιμεληθεί ο γνωστός chef Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ζήσης Βρύζας, Γκέρμαν Τσιτσιακόφ Η παρέα της Σόνιας Σαββίδη 

Γ. Καρυπίδης, Γ. Γαραντζιώτης

Κ. Ζδράλης, Β. Γαλατσόπουλος, Μ.Γκοντζάροβα, Α. Παναγιωτίδου, Μ. Πρέλεβιτς

Ο γενικός διευθυντής του ΜAKEDONIA PALACE Γ. Σπυρόπουλος  με τους 
Π. Πετρά και Γ. Δακούρα

Ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ 
Γιώργος Γεωργιάδης με τη σύζυγό του

Αντυ Παναγιωτίδου με το ζεύγος Αμεράνη Μ. Γκοντζάροβα, Ι. Λίλη, σύζυγος Θ. Ζαγοράκη 



Tου Βασίλη Μπουζιώτη*

Απ’την μια η Αγιοποίηση του Γιάννη
Χουβαρδά -μοιράσανε και… κονκάρδες με
τα αρχικά του Μεγάλη η Χάρη του!.  Από
την άλλη το άγριο «πέσιμο» στον Σωτήρη
Χατζάκη. Τι κι αν είχε απ’ το ’80 κάνει εξαι-
ρετικές δουλειές ο δεύτερος -από το Θέ-
ατρο της Καισαριανής μέχρι την ιστορική
Φόνισσα με την Κονιόρδου και τους Αχαρ-
νής με τον Κραουνάκη στην Επίδαυρο;

Τι κι αν έχει κάνει παραστάσεις σε όλο
τον κόσμο,  τι κι αν έχει διευθύνει ΔΗΠΕΘΕ
και μέχρι πρόσφατα το ΚΘΒΕ; Τι και αν
υπήρξε αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευ-
θυντής στο Εθνικό με διευθυντή τον Νίκο
Κούρκουλο; Όλα αυτά διαγράφηκαν και
άρχισε ένα άγριο - πολύ άγριο- «πέσιμο»
επειδή «επιβλήθηκε», επειδή «φορέθηκε»,
επειδή, επειδή,επειδή. 

Στην «πυρά» ο Χατζάκης, σε… εικόνισμα
ο Χουβαρδάς, από τους ίδιους που αν ανα-
τρέξει κανείς σε κριτικές-ρεπορτάζ για τις
πρώτες παραστάσεις του, τον χτύπαγαν
ανελέητα, υπάρχουν αρχεία. «Καταχειρο-
κροτήθηκε ο Χουβαρδάς», «Δάκρυα κυ-
λούσαν στα μάτια όλων» και να τα αφι-
ερώματα «σεντόνια» και να οι ύμνοι…

Έκανε καλές δουλειές ναι, μας «πλού-
τισε» αληθινά  με το Αμόρε του ναι, έδωσε
ευκαιρίες στο Εθνικό σε δημιουργούς ναι,
αλλά…μπάστα. Μεγάλος σκηνοθέτης δεν
υπήρξε ποτέ,ούτε ήταν ο ιδεωδέστερος
διευθυντής για το Εθνικό Θέατρο. Και
λάθη έκανε και «φάουλ».

Φεύγει -σου λέει- ο Χουβαρδάς και…
τρίζουν τα κόκαλα του Κούρκουλου -το
διάβασα και το άκουσα πολύ τελευταία-
επειδή πάει ο Χατζάκης. 

Εντάξει δεν έφυγε από το Εθνικό ο Βο-
γιατζής- και να με συγχωρείτε... Ο Χου-
βαρδάς έφυγε και πήγε ο Χατζάκης. Που
έχει παράξει ένα έργο ουσίας και βάζει ένα
καινούργιο στοίχημα. Με πλάτες ή χω-
ρίς,δεν με αφορά. Ούτε «φίλος» μου είναι!
Απλώς μου κάνει πολύ κανιβαλικό όλο
αυτό το «πέσιμο», λες και είναι ο τυχάρπα-
στος, ο «άσχετος».  Από την «Φόνισσα»,
στο…ξεφώνισα;

onlytheter.gr
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Στην πυρά ο Χατζάκης 
σε... κονκάρδα 
ο Χουβαρδάς;

ΣΤΟ ΝΕΟ ΥΠΕΡΩΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τζοκόντα vs ΝταΒίντσι 

Μία σταρ που από Τζοκόντα θέλει να
γίνει Ντα Βίντσι! Και ένας Ντα Βίντσι που το
παίζει Τζοκόντα… Ένα ερωτικό τρίγωνο,
τρεις ηθοποιοί που συγκρούονται στη ζωή
και στη σκηνή. Το θέατρο είναι ο καθρέφτης
της ζωής τους… κι η πραγματική αλήθειά
τους είναι το θέατρο!

Στο βραβευμένο με το Πρώτο Κρατικό
Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου κεί-
μενο της Καρίνας Ιωαννίδου ξεδιπλώνεται
ένας μικρόκοσμος με συμπαντική αξία για

τους πρωταγωνιστές του.
Μια ιστορία για το Θέατρο, για τη Ζωή και

την Τέχνη, για τα φώτα της ράμπας αλλά
και τα μυστικά που κρύβει το παρασκήνιο.
Μια ιστορία με ανομολόγητα πάθη, έρωτες,
μίση, αντιζηλίες και προδοσίες. Μια ιστορία
απλή και περίπλοκη όσο και η ανθρώπνη
ζωή…

Η «Τζοκόντα», σύμβολο, μήνυμα, κώδι-
κας… χαμογελάει αινιγματικά στον δημι-
ουργό της και τον ξεπερνάει (;).

Συντελεστές

Συγγραφέας: Ιωαννίδου, Καρίνα
Σκηνοθεσία: Φεζολλάρι, Ένκε
Σκηνικά: Θεοδωράκη, Αλεξία
Κοστούμια: Θεοδωράκη, Αλεξία
Φωτισμοί: Φεζολλάρι, Ένκε
Μουσική επιμέλεια: Φεζολλάρι, Ένκε
Βίντεο: Λιάσκου, Αθηνά
Βοηθός σκηνοθέτη: Γρίβα, Μαρία
Οργάνωση παραγωγής: Ζαχαροπούλου,
Χριστίνα
Παίζουν:

Γιάννης Σαμψαλάκης  (Άρης)
Γιολάντα Μπαλαούρα  (Ελένη)
Εύη Σαρμή  (Μίνα)
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο
ΥΠΕΡΩΟ 
Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 10 ευρώ
Φοιτητικό/Ομαδικό/Άτομα άνω των 65: 8
ευρώ  
Κάρτα Ανεργίας: 5 ευρώ
Πληροφορίες: Eταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2): Τρίτη-Κυ-
ριακή: 9.30 π.μ.-21.30 μ.μ, Βασιλικό θέατρο
(Πλατεία Λευκού Πύργου): Τρίτη-Κυριακή:
9.30 π.μ.-21.30 μ.μ.
Τηλ. κρατήσεων: 2315 200200

THE CALL
Σκηνοθεσία: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΤ' ΟΒΙΝΤΙΟ
Σενάριο: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΤ' ΟΒΙΝΤΙΟ
Ηθοποιοί: ΧΑΛΙ ΜΠΕΡΙ, ΜΟΡΙΣ ΤΣΕΣΤΝΑΤ, ΑΜΠΙΓΚΕΪΛ ΜΠΡΕΣ-
ΛΙΝ, ΜΑΪΚΛ ΙΜΠΙΡΙΟΛΙ
Διάρκεια: 95 λεπτά
Χρονολογία παραγωγής: 2013
Είδος ταινίας: ΘΡΙΛΕΡ
Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ
Καταλληλότητα ταινίας: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

THE HANGOVER 3
Σκηνοθεσία: ΤΟΝΤ ΦΙΛΙΠΣ
Σενάριο: ΤΟΝΤ ΦΙΛΙΠΣ, ΓΚΡΕΓΚ ΜΑΖΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΝ ΓΚΟΥΝΤΜΑΝ, ΧΕΔΕΡ ΓΚΡΑΧΑΜ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ
ΚΟΥΠΕΡ, ΤΖΑΣΤΙΝ ΜΠΑΡΘΑ, ΕΝΤ ΧΕΛΜΣ, ΚΕΝ ΤΖΕΟΝΓΚ, ΖΑΚ
ΓΑΛΙΦΙΑΝΑΚΗΣ
Διάρκεια: 100 λεπτά
Χρονολογία παραγωγής: 2013
Είδος ταινίας: KΩΜΩΔΙΑ
Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ
Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 15

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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✱ Πολλές επισκέψεις έχει ο Γενικός Δι-

ευθντής Ενημέρωσης Αιμίλιος Λιά-

τσος, όπως φαίνεται και από το

λογαριασμό για τους καφέδες, διακό-

σια τριανταπέντε ευρώ, παρακαλώ...

✱ Απαλλάσεται από τα καθήκοντά του

αναπληρωτή προϊσταμένου της διεύ-

θυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας ο Νι-

κόλαος Κωνσταντουράκης (;)

✱ Η διοίκηση της ΕΡΤ ακύρωσε το διε-

θνή ανοιχτό διαγωνισμό που είχε προ-

κηρύξει για την ανάδειξη διαφη-

μιστικής εταιρείας η οποία και θα ανα-

λάμβανε τη διαφημιστική προβολή της

εταιρείας. Προς το παρόν θα παραταθεί

η συνεργασία με την υπάρχουσα δια-

φημιστική εταιρεία μέχρι να ολοκλη-

ρωθούν οι διαδικασίες του νέου

διαγωνισμού και εκδοθεί κατακυρω-

τική απόφαση γι ατο νέο ανάδοχο, κάτι

που αναμένεται να γίνει μετά την 31

Δεκεμβρίου του 2013.

✱ Ετοιμάζονται για τη νέα τηλεοπτική

σεζόν στο τρίτο δημόσιο κανάλι και ήδη

στήνονται τα σκηνικά για τις εκπομπές

που έχουν εγκριθεί για τη νέα τηλεο-

πτική περίοδο.

✱ Ακόμη δε βγήκε στον αερα και ετοι-

μάζει χαρτιά για να την κόψει ο Γενι-

κός...  Απορία: Ποιανού εκπομπή είναι; 

✱ Δεκατέσσερεις εργαζόμενοι της
ΕΡΤ(δημοσιογράφοι, εικονολήπτες,
ηχολήπτες κτλ) ακολούθησαν την

προηγούμενη βδομάδα τον πρωθυ-

πουργό Α. Σαμαρά στις Βρυξέλλες για

τη Σύνοδο Κορυφής, με κόστος 17.000

ευρώ, δέκα εργαζόμενοι τον πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλη Βενιζέλο για

την ομιλία του στην... Χαλκίδα, με κό-

στος 529 ευρώ  και τρεις κάλυψαν
την επίσκεψη του πρόεδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην Ισπανία με

συνολικό κόστος 6.000 ευρώ. Δηλαδή

ο πιο οικονομικός ειναι ο πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ  ή η κουστωδία πηγαίνει με

τα...ποσοστά του κόμματος; 

✱ Συναγερμό αναγκάζονται να βάλουν
στο ραδιοφωνικο σταθμό της ΕΡΤ στις
Σέρρες γιατί απομακρύνθηκαν οι μονά-
δες του στρατοπέδου και η φύλαξη
κατά την ώρα απουσίας του προσωπι-
κού είναι δύσκολη... (Τα φαντάρια και
σε ρόλο σεκιουριτά!)

✱ Ανασυγκροτήθηκε το Συμβούλιο
Προγράμματος της ΕΡΤ και τα μέλη
του είναι:

Ο Γενικός Διευθυντής, δημοσιογράφος,
παρουσιαστής και συγγραφέας Κώ-
στας Μπλιάτκας, ο Διευθυντής Τηλεό-
ρασης Αλέξανρος Κάντερ Μπαξ, ο
Σύμβουλος Γενικής Διεύθυνσης Δημή-
τρης Παπαγρηγορίου, ο Σύμβουλος Γε-
νικής Διεύθυνσης και δημοσιογράφος
Χρήστος Νικολαίδης, ο υποδιευθυντής
ειδήσεων Θωμάς Τσίμπας, η υποδιευ-
θύντρια Επικοινωνίας Μαρία Σιώτη, η
σκηνοθέτης Κυριακή Μάλαμα, οι δημο-
σιογράφοι Νίκος Ασλανίδης και Θωμάς
Σιώμος.  Έργο της επιτροπής είναι να
εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή
της ΕΡΤ3 τους γενικούς προσανατο-
λισμούς του προγράμματος και των
ενημερωτικών εκπομπών...

ΕΤ3

07:30 Η Σάντι … φυσικά  
08:00 Έκτη αίσθηση
08:30 Πώς λειτουργεί;    
09:00 Balkan express
10:00 Δεύτερη ανάγνωση
12:00 Άξιον Εστί
13:00 Ειδήσεις
13:30 Έξυπνη ζωή
14:30 Του νερού τα παραμύθια
15:30 Διασπορά
16:50 Δες Θεςς...
17:00 Ειδήσεις
17:05 Animated φιλόσοφοι
17:40 Πραγμάτων ύλη μαγική
18:00 Ελληνική ταινία
20:00 Κροίσοι
20:30 Ο ξεναγός
21:00 Τα τραγούδια της 

οθόνης
22:00 Ειδήσεις
23:00 Ξένη ταινία
01:00 Αποκωδικοποιώντας το 

Νοστράδαμο 
02:00 Μάο Τσε Τουγκ 
03:30 Ο υπέροχος κόσμος 

του Βυθού
04:00 Έξυπνη ζωή
05:00 Δεύτερη ανάγνωση

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Charmed
07:10 Κορίτσια για σπίτι
08:00 Δημοπρασίες
09:30 Food Iq
10:00 Man mad
11:30 Birth stories
12:00 Δημοπρασίες
14:00 Food Iq
14:30 Δημοπρασίες
16:30 Just for laughts
17:00 Δημοπρασίες
20:15 Cine club
21:00 Birth stories
21:30 Ειδήσεις
22:05 Daughter the bride
23:30 Sex and the city
00:30 Δημοπρασίες
04:00 Cine club
05:00 Ο Θρίαμβος της αγάπης
05:45 Δημοπρασίες

TV 100

07:00 Η υγεία των παιδιών
07:20 Το ασχημόπαπο και εγώ 
07:50 Το ασχημόπαπο και εγώ 
08:15 Το ασχημόπαπο και εγώ 

08:35 Έρευνα για το μέλλον
09:00 Κηπουρική 
09:30 Η Ελλάδα μέσα από το 

θέατρο σκιών 
10:00 Η Ελλάδα μέσα από το 

θέατρο σκιών 
10:30 Εξερευνώντας τη 

Μεσόγειο 
11:00 Διψασμένος Πλανήτης 
11:30 Αρχαιολογία & 

Ανθρωπολογία 
12:30 Φυσικά Συστήματα 

στο Περιβάλλον 
13:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι 
14:00 Πεδίο ιδεών 
15:00 Σύντομο δελτίο 

ειδήσεων 
15:30 ΚΟΘ συναυλίες 
16:30 Επτά τοις 100 
18:30 Μεγάλα Παγκόσμια 

Μυστήρια 
19:00 TV 100 Ειδήσεις 
20:00 Ιπποκράτης
20:36 Κρίσεις  
21:00 Doc Stories  
21:30 Εναλλακτικές Πηγές 

Ενέργειας 
22:00 Fatsabook 
22:30 Κακές συνήθεις

24:00 TV 100 Ειδήσεις 

4Ε

8:00 Ακολουθία του Όρθου
9:05 Ακολουθία του 

Αγιασμού
12:00 Γράμματα σπουδάματα
13:00 Πες… αλεύρι
13:45 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
15:05 Αναστάσιμοι ύμνοι
15:30 Ημερολόγιο
15:35 Αγιογραφικά 

αναγνώσματα
16:00 Κοντά στον πολίτη
16:30 Λέξεις και έννοιες
16:40 Σκιές ονείρου
17:10 Μικρό συναξάρι
17:30 Παιχνιδοπαγίδες
18:20 Ακολουθία του 

εσπερινού
19:15 Επικαιρότητες
19:50 Ταξίδια
20:25 Κοινωνία πληροφορίας 

και επικοινωνίας
21:00 Προσεγγίσεις
22:05 Προσανατολισμοί
23:20 Μικρό απόδειπνο

Σάββατο στην tv
ΕΤ3

07:00 Ιστορικές διαδρομές  
07:30 Θεία λειτουργία 

λειτουργία
10:30  Οδοιπορικό στην Πίνδο 
11:00  Tόποι ζωής ιδέων 
12:00  Ο τόπος και το τραγούδι
13:00 Ειδήσεις
13:30 Χωρίς αυτοκίνητο
14:00 Μητέρα Γη
15:00 Κυριακή στο χωριό
17:00 Ειδήσεις
17:05 Κυριακή στο χωριό
18:00 Ελληνών δρώμενα
19:00 Ελληνική ταινία
21:00 Βalkan express
22:00 Ειδήσεις
23:00 Κωδικός Αίνιγμα 
01:00 Αποκωδικοποιώντας το 

Νοστράδαμο 
02:00 Tόποι ζωής, τόποι ιδεών
03:30 Χωρίς αυτοκίνητο
04:00 Kυριακή στο χωριό

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

07:10 Κορίτσια για σπίτι 

08:00 Δημοπρασίες
09:30 Food Iq
10:00 Daughter the bride
11:30 Birth Stories
12:00 Δημοπρασίες
14:00 Food Iq
14:30 Δημοπρασίες
16:30 Just for laughts 
17:00 Δημοπρασίες 
20:15 Cine club
21:00 Birth stories
21:30 Ειδήσεις
22:05 Dear Prudence
23:30 Sex and the city
00:30 Δημοπρασίες
04:00 Cold blood
05:00 Ο θρίαμβος της αγάπης

TV 100

07:00 Η Υγεία Των Παιδιών 
07:25 Το Ασχημόπαπο & Εγώ 
07:50 Το Ασχημόπαπο & Εγώ 
08:15 Το Ασχημόπαπο & Εγώ 
08:35 Έρευνα για το Μέλλον 
09:00 Κηπουρική 
09:30 Η Ελλάδα μέσα από το 

θέατρο σκιών 
10:00 Η Ελλάδα μέσα από το 

θέατρο σκιών
10:30 Εναλλακτικές Πηγές 

Ενέργειας 
11:00 Επτά τοις 100
13:00 Στη γη της Μακεδονίας 
14:00 Αρχαιολογία & 

Ανθρωπολογία 
15:00 Σύντομο δελτίο 

ειδήσεων 
15:30 Ανοιχτά Μικρόφωνα 
16:30 Ιστορία των πόλεων μας
17:30 Μεγάλα Παγκόσμια 

Μυστήρια 
18:00 Πόλις Πολίτης Πολιτική 
19:00 TV 100 Ειδήσεις
20:00 Ανοιχτά Μικρόφωνα 
20:50 Πάτερ ημών
22:55 Η τέχνη της αρνητικής 

σκέψης
00:10 TV 100 Ειδήσεις 

4Ε

7:30 Όρθος-Θεία λειτουργία
10:15 Εν χορδαίς

10:45 Προσανατολισμοί
11:45 Στον τόπο που 

γεννήθηκα
13:00 Σημεία των καιρών
15:05 Αναστάσιμοι ύμνοι
15:30 Ημερολόγιο
15:35 Αγιογραφικά 

αναγνώσματα
16:00 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
17:05 Επαγγελματικός 

προσανατολισμός
17:20 Η συντροφιά μας
18:00 Ακολουθία του 

εσπερινού
18:40 Γνωρίζετε ότι…
18:45 Στους δρόμους της 

παράδοσης
20:05 Από τη Θεσσαλονίκη 

με αγάπη…
20:25 Μοναστήρια του τόπου

μας
21:00 Επί τας πηγάς των 

υδάτων
21:30 Επικαιρότητες
23:00 Μικρό απόδειπνο

Κυριακή στην tv

Στον αστερισμό της
Υπάρχει «Ζήτημα Καθήκοντος» στην ΕΡΤ-3

Μία νέα εκπομπή με δράση,

πληροφορία αλλά και συναί-

σθημα θα προβάλλει από αυτήν

τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και κάθε

Δευτέρα η ΕΡΤ-3.

Πρόκειται για το «Ζήτημα Κα-

θήκοντος» μία εκπομπή που διε-

ρευνά και παρουσιάζει τη

δραστηριότητα των υπηρεσιών

προστασίας του πολίτη (Αστυνο-

μία, Πυροσβεστική, Λιμενικό και

ΕΚΑΒ).

Καταδιώξεις με περιπολικά

και μοτοσικλέτες, επικίνδυνες

πυρκαγιές που απειλούν ζωές και περιουσίες, περιπολίες στο Αιγαίο με ταχύπλοα σκάφη, επιχειρήσεις

με εκρήξεις ύποπτων αντικειμένων παρουσιάζονται μπροστά στις κάμερες, καθώς η εκπομπή χρησι-

μοποιεί ρεαλιστικό τηλεοπτικό υλικό αλλά και υλικό από λήψεις στη διάρκεια επιχειρήσεων και ασκή-

σεων.

Παράλληλα, παρουσιάζεται και ο άνθρωπος κάτω από την στολή! Το τι νιώθει και πως δρα ο απλός

ένστολος, που παρά τις τεράστιες οικονομικές και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει θέτει τον εαυτό

του στην υπηρεσία της κοινωνίας. Γιατί γι’ αυτόν η βάρδιά του ή μία παρακινδυνευμένη ενέργεια στη

διάρκεια μίας επιχείρησης είναι «Ζήτημα Καθήκοντος».

Η εκπομπή παρουσιάζει επίσης κάθε εβδομάδα ένα θέμα-ρετρό. Στην πρώτη εκπομπή, πυροσβέ-

στες, δημοσιογράφοι αλλά και απλοί πολίτες εξιστορούν την περιπέτεια της μεγάλης φωτιάς στις εγ-

καταστάσεις της Jet Oil, τον Σεπτέμβριο του 1987, που ξενύχτησε όλη τη Θεσσαλονίκη.

Παρουσιάζεται ακόμη η ΕΜΑΚ, η Ομάδα Δίας της Ελληνικής Αστυνομίας και ένα αναλυτικό ρεπορ-

τάζ για τις περιπολίες του Λιμενικού με τα υπερσύγχρονα ταχύπλοα σκάφη.

«Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε, στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνά η Πατρίδα μας, θετικά

πρότυτα, ανθρώπους, υπηρεσίες και ενέργειες που ξεφεύγουν από τα τετριμμένα και τα συμβατικά

και υπακούουν μόνο σε μία αξία: την προσφορά στον συνάνθρωπο και την κοινωνία», δηλώνει για

την εκπομπή ο σύμβουλος διοίκησης της ΕΡΤ-3 και διοργανωτής της ομάδας παραγωγής, Δημοσιο-

γράφος Χρήστος Νικολαΐδης.

Κατά τον αρχισυντάκτη και παρουσιαστή της εκπομπής Κώστα Μπούρη, «στα γυρίσματα όλοι μας

υποδέχθηκαν με ζεστασιά και όρεξη. Γυρίσαμε καταπληκτικές σκηνές. Μας δόθηκαν εκπληκτικά βίντεο

από πραγματικές επιχειρήσεις. Εργαζόμαστε σκληρά για να δείξουμε στην ελληνική κοινωνία το τι

κατορθώνουν καθημερινά αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι ένστολοι., που τόσο εύκολα και συχνά συ-

κοφαντούνται».

Ρεπορτερ της εκπομπής είναι η Εύη Καλλίνη και ο Άρης Κουτσιούκης, εικονολήπτης ο Αντώνης

Βουτσάς, ενώ η εκτέλεση παραγωγής είναι της εταιρίας «Tech and Tact».

ΥΓ. Η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 23.00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων

της ΕΡΤ-3.

Της Μαρίας Βλάχου
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Σημαντική ήταν η κερδοφορία που κα-
τέγραψε η ΟΛΘ ΑΕ κατά την περίοδο Ια-
νουαρίου – Μαρτίου 2013. Παρά τη
συνεχιζόμενη ύφεση στην Ελλάδα, αλλά
και την οικονομική επιβράδυνση στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που επη-
ρεάζει σημαντικούς πελάτες του λιμα-
νιού της Θεσσαλονίκης από άλλες χώρες
των Βαλκανίων, τα καθαρά μετά από φό-
ρους κέρδη της ΟΛΘ ΑΕ διαμορφώθη-
καν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους
στα 4,871 εκατ. ευρώ, αυξημένα οριακά
κατά 0,08%, έναντι των 4,867 εκατ.
ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος της
περσινής χρονιάς. 

Την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων
διαμορφώθηκαν στα 6,022 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 1,38% έναντι του 2012. Ο
κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ήταν 12,306
εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,27%,
έναντι των 13,130 εκατ. ευρώ του 2012.
Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του Σταθ-
μού Εμπορευματοκιβωτίων, που αποτε-
λεί το βαρόμετρο της λειτουργίας του
εμπορικού λιμένος, μειώθηκαν την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013 μόλις
κατά 0,80%, γεγονός που επιτρέπει την
εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες οι
απώλειες αυτές θα ανακτηθούν.  

«Συνεχίζουμε την κερδοφορία»
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέ-

σματα του πρώτου τριμήνου ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ
Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε τα εξής:
«Παρά το δυσμενές και υφεσιακό οικο-
νομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριο-
ποιείται η ΟΛΘ ΑΕ τα μεγέθη της εταιρίας
αντέχουν. Η κερδοφορία συνεχίζεται,
όπως συνεχίζονται και οι επενδύσεις για
τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
της λειτουργικότητας του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης. Η προσπάθεια της διοίκη-
σης, των στελεχών και των εργαζομέ-
νων της ΟΛΘ ΑΕ δεν είναι εύκολη.
Εκείνο που έχει σημασία είναι το τελικό
θετικό αποτέλεσμα, κάτι που αποτελεί κί-
νητρο και πρόκληση μαζί για να συνεχί-
σουμε. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν
είναι απλώς μία ακόμη επιχείρηση. Απο-
τελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα της
πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Μπο-
ρεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονο-
μική ανάπτυξη, αφού αποτελεί τον
βασικότερο κρίκο στην πορεία ολοκλή-
ρωσης της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονο
διαμετακομιστικό κέντρο για τη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. Ας μη τα ξεχνάμε
αυτά, ιδίως τώρα που βρισκόμαστε ενώ-
πιον εξελίξεων και ανακατατάξεων. Επι-

προσθέτως, η θέση του λιμανιού στην
«καρδιά» του κέντρου της πόλης δημι-
ουργεί πρόσθετες δυνατότητες, αλλά και
υποχρεώσεις από την πλευρά μας για να
τις αναδείξουμε και να τις αξιοποι-
ήσουμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά οι
οιωνοί για την ΟΛΘ είναι ευνοϊκοί». 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

Θετικοί οιωνοί για το Λιμάνι
Έργα

Κ
ατά την περίοδο Ιανουάριος
2012 - Μάρτιος 2013  η ΟΛΘ
ΑΕ ολοκλήρωσε μία σειρά

έργων και προμηθειών που συνέβα-
λαν στην βελτίωση της λειτουργίας
του λιμένα. Ανάμεσά τους τα σημαν-
τικότερα είναι: δύο διασκελετικοί με-
ταφορείς (straddle carrier) για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων
και των φορτηγών, δώδεκα αρπά-
γες για τους Η/Γ στο συμβατικό λι-
μένα, ένα βυτιοφόρο καυσίμων για
την πετρέλευση των μηχανημάτων
της εταιρείας, τρεις νέοι πετρελαιοκί-
νητοι φορτωτές χωρητικότητας 5
κυβικών μέτρων, ένας εκσκαφέας,
εννέα οχήματα διαφόρων τύπων
(μικρά φορτηγά), ολοκλήρωση συν-
τήρησης σιδηροδρομικού δικτύου
λιμένα, εγκατάσταση και λειτουργία
συστήματος επιχειρηματικής ευ-
φυΐας, SAP/ERP. Μάλιστα πρόκειται
για το πρώτο λιμάνι στην χώρα που
υιοθετεί αυτό το σύγχρονο εργαλείο
διοίκησης, το οποίο καλύπτει όλο το
φάσμα των διοικητικών και αρκετών
επιχειρησιακών λειτουργιών (π.χ.
διαχείριση πόρων, εργασιών κτλ).
Επίσης πραγματοποιήθηκε οριστική
έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Λιμένα, προμήθεια αυ-
τοκινούμενου σαρώθρου για την κα-
ταπολέμηση της σκόνης στα
κρηπιδώματα και αγορά νέου απορ-
ριμματοφόρου οχήματος 12 κυβι-
κών μέτρων. 

Αλλαγές στα δικαστικά 

συστήματα της π.Γ.Δ.Μ 

και της Σερβίας
Του Μανώλη Λαμτζίδη*

Ο
ι αλλαγές στο δικαστικό σύστημα βρί-

σκονται στην ημερήσια διάταξη των πε-

ρισσότερων χωρών της περιοχής των

Δυτικών Βαλκανίων και ειδικότερα της

π.Γ.Δ.Μακεδονίας και της Σερβίας. Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα

των  δικαστικών μεταρρυθμίσεων έχει σκοπό  να κάνει το σύστημα

«διαφανές» και «αποδοτικό», ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει

περισσότερο αποτελεσματικά την εγκληματική δράση οργανωμέ-

νων ομάδων και τη διαφθορά.

«Οι βασικοί στόχοι των μεταρρυθμίσεων» σύμφωνα με  δή-

λωση  εκπρόσωπου του  Συνταγματικού  Δικαστηρίου της π.Γ.Δ.Μ.

«είναι η αυξημένη απόδοση του δικαστικού συστήματος, η απο-

τελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, η εισα-

γωγή  ταχέων και αποτελεσματικών διαδικασιών, η αποτροπή της

κατάχρησης εξουσίας από την πλευρά των κρατικών οργάνων, η

καταπολέμηση της διαφθοράς και η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών

προτύπων.Αυτές οι επαναστατικές «αλλαγές»  θα τεθούν σε εφαρ-

μογή μέχρι τον Ιούλιο».

Τα τελευταία δυο χρόνια σε μία προσπάθεια ευθυγράμμισης με

τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της απονομής

της δικαιοσύνης , στη γειτονική χώρα έχουν υιοθετηθεί περίπου

30 νέοι νόμοι. H απόδοση των δικαστών στην π.Γ.Δ.Μ. θα αξιολο-

γείται πλέον σύμφωνα με τον αριθμό των  υποθέσεων που επι-

λύουν σε συνδυασμό με  τον  αριθμό των  δικαστικών αποφάσεων

που επικυρώνονται, μεταρρυθμίζονται ή ακυρώνονται από  ανώ-

τερο δικαστήριο.

Επιπρόσθετα, το νέο «πακέτο μεταρρυθμίσεων»  θεσπίζει νέους

κανόνες για την πρόσληψη  δικαστών με αυξημένα  προσόντα και

με ανάλογο ψυχολογικό «προφίλ» με σκοπό τη μείωση του ενδε-

χομένου λήψης  εσφαλμένων αποφάσεων. Η θέσπιση και ανά-

πτυξη ενός σύγχρονου  και αποδοτικού δικαστικού συστήματος

ενισχύεται μέσω ενός ψηφιακού προγράμματος για τη δικαιοσύνη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εγκατάσταση 150 υπολογιστών

σε 33 δικαστήρια της χώρας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις εμπορι-

κές διαφορές , η επιχειρηματική κοινότητα στην π.Γ.Δ.Μ. απαιτεί

ριζικότερες αλλαγές. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της  π.Γ.Δ.Μ. πα-

ρήγγειλε τη διεξαγωγή μιας  έρευνας ανάμεσα στα μέλη του στα

τέλη του προηγούμενου έτους (2012) προκειμένου να σχηματίσει

την  εικόνα που έχουν για την αποδοτικότητα των δικαστικών διε-

νέξεων  μεταξύ επιχειρηματιών και  επιχειρήσεων.

Οι δικαστικές διενέξεις στη γειτονική χώρα έχουν μεγάλη διάρ-

κεια. Οι μεγάλες δυσκολίες   σχετίζονται συχνά με την διευθέτηση

πληρωμών. Οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με την είσπραξη  των

αξιώσεών τους λόγω των εξαιρετικά μακρόχρονων διαδικασιών.

Γι΄ αυτό οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να πάνε στα δικα-

στήρια, και στις μεταξύ τους συμφωνίες περιλαμβάνουν ρήτρα

υπαγωγής των μελλοντικών τους διαφορών στη διαδικασία της

διαμεσολάβησης.

Στη Σερβία, οι προσπάθειες της κυβέρνησης προς το παρόν

επικεντρώνονται στη μεταρρύθμιση του υπάρχοντος  δικτύου δι-

καστηρίων στη χώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Νι-

κόλα Σελακόβικ.

Η Σερβία χρειάζεται αλλαγή στο δικαστικό της σύστημα . Η δη-

μιουργία νέων δικαστικών σχηματισμών σε ορισμένες  περιφέ-

ρειες δεν πρέπει να εκληφθεί ως ευκαιρία για δημιουργία

περισσότερων θέσεων εργασίας στη δημόσια διοίκηση, αλλά ως

προσπάθεια ικανοποίησης της ανάγκης των πολιτών για  πρό-

σβαση στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Σελακόβικ στο Σερβικό Κοινο-

βούλιο.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στατιστικές της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής  η Σερβία κατατάσσεται  στις τελευταίες θέσεις του κατα-

λόγου των χωρών της περιοχής  σε αναλογία δικαστικών

σχηματισμών (1,7)  ανά 100.000 κατοίκους .
* Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος και πρώην πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θέλοντας να ενεργοποιήσουν τη συμμε-

τοχή όλων των πολιτών και ιδιαίτερα της

νέας γενιάς στην προστασία του οικοσυστή-

ματος του Θερμαϊκού Κόλπου, το υπουργείο

Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με

τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης θε-

σμοθετούν από φέτος τις «Ημέρες Θερμαϊ-

κού».

Η φετινή διοργάνωση θα διαρκέσει από 1

έως 15 Ιουνίου 2013 και περιλαμβάνει έκ-

θεση ζωγραφικής και φωτογραφίας, καθώς

και περιβαλλοντικά βιωματικά δρώμενα για

παιδιά των δημοτικών σχολείων. Οι ώρες

λειτουργίας της έκθεσης θα είναι καθημε-

ρινά (Δευτέρα έως Κυριακή) από τις 09.30

έως τις 13.00 και από τις 18.30 έως τις

21.30.

Συνδιοργανωτές σε αυτήν την πρωτο-

βουλία είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Α’

και Β΄ Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

τα γραφεία Α΄θμιας περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης νομού Θεσσαλονίκης, το Διεθνές

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Κέντρο Πε-

ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού

Ολύμπου Πιερίας, ο Φορέας Διαχείρισης

Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, η ΜΚΟ

Helmepa και το Σώμα Ελλήνων Προσκό-

πων. 

«Ημέρες Θερμαϊκού» 
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