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Είχε πει κάποτε ο Φαρούκ της Αιγύπτου ότι
στο τέλος του 20ου αιώνα θα έχουν μείνει
πέντε βασιλιάδες. Ο Ρήγας σπαθί, ο Ρήγας...

Δύσκολες εποχές 
για πρίγκιπες... 
Της Μ. Καραπαναγιωτίδου

Συνέχεια στη σελ. 2

Περικλής Στέλλας «Ο Νίκος 
Χατζηνικολάου με πίκρανε» 

ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ «ΝΗΣΙ»
ΤΩΝ 82.454 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

σελ. 5

Δ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ «ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ «Κ» σελ. 3

Μετά το συντονισμό της
κυβέρνησης αναλαμβάνει
και την κινητικότητα

Μ. ΓΕΡΑΝΗΣ

Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας πέρασε
από... 71 ελέγχους 
και αδειοδοτήσεις!

M. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

«Η Ελλάδα δεν πωλείται
αλλά εκπλειστηριάζεται» 

σελ. 8  σελ. 11  σελ. 16  

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΜΑ
ΑΠΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

σελ. 10  

σελ. 21  

σελ. 14-15  

H karfitsa θα είναι ξανά μαζί σας, 
24 Αυγούστου. Καλές Διακοπές!

KONTΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΜΕ... ΜΕΛΛΟΝ
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Είχε πει κάποτε ο Φαρούκ της Αιγύπτου ότι
στο τέλος του 20 αιώνα θα έχουν μείνει πέντε
βασιλιάδες. Ο Ρήγας σπαθί, ο Ρήγας καρό, ο

Ρήγας μπαστούνι, ο Ρήγας κούπα και ο βασιλιάς της Αγ-
γλίας! Έτσι, ο νέος πρίγκιπας της Μεγάλης Βρετανίας – που
ήρθε πρόσφατα στον κόσμο – έχει αρκετές πιθανότητες
να… βασιλέψει! Ο δε Βασιλιάς Φαρούχ (που είχε προαναγ-
γείλλει και τη δική του πτώση) είχε δίκιο στην πρόβλεψή
του. 

Οι Εγγλέζοι θα παραμένουν πάντοτε προσκολλημένοι
στις παραδόσεις τους και την πριγκιπική γενιά, αλλά επειδή
δεν διαβάζω λεπτομέρειες αυτής της γενιάς, θα σας πω,
από πού κρατά η σκούφια του νέου πρίγκιπα, να ‘ναι γερός,
όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, με ή χωρίς βασιλικούς τίτ-
λους.

Από το σόι του παππού του γεννήτορα της οικογένειάς
του ήταν ο πρίγκιπας της Ελλάδας Ανδρέας. Η Ελλάδα
τον τίμησε με τα υψηλότερα αξιώματα και με το βαθμό
του υποστράτηγου ως επιτελάρχη του Β´ Σώματος
Στρατού στην Μικρασιατική εκστρατεία. Αυτός όμως
αρνήθηκε να εκτελέσει εντολές του στρατηγού Παπού-
λια, εγκατέλειψε τη θέση του αποσύροντας το Β´ ΣΣ
προσφέροντας στους Τούρκους την κρισιμότερη στιγμή
-στον Σαγγάριο- μία ανέλπιστη νίκη που αργότερα με-
τατράπηκε σε καταστροφή της χώρας μας!

Ο… προδότης πρίγκιπας Ανδρέας δικάστηκε μετά την
επανάσταση του 1922 και καταδικάστηκε σε έκπτωση από
το βαθμό του και ισόβια εξορία. Δεν καταδικάστηκε σε θά-
νατο μαζί με τους έξι στο Γουδί, γιατί ο στρατηγός Πάγκαλος
προτίμησε να τον ανταλλάξει στους Άγγλους με ένα καράβι
όπλα. Μέχρι το τέλος της ζωής του ΔΕΝ σταμάτησε να κα-
ταριέται την Ελλάδα να εύχεται την καταστροφή της και να
υποστηρίζει τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο γιος του Φίλιππος που
γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1921, είναι σήμερα με τον τίτλο
του Δούκα του Εδιμβούργου, σύζυγος της Βασίλισσας της
Αγγλίας Ελισάβετ.

Ο εφοπλιστής Σταύρος Νιάρχος που ήταν μέγας κα-
λαμπουρτζής είχε ψυχολογήσει καλά τους Άγγλους που
ήθελαν τίτλους και στέμματα. Τους πουλούσε λοιπόν
«φούμαρα» ότι η γενιά του προέρχεται από τον ναύαρχο
του Μ. Αλεξάνδρου τον Νέαρχο – από εκεί και το όνομά
του Νιάρχος (Μαθιόπουλος- βιογραφία Νιάρχου). Έως
ότου ανακαλύψουν το ψέμα οι Εγγλέζοι έτρεμαν μπρο-
στά του με δέος και τον… προσκυνούσαν!

Ας είναι καλά, λοιπόν, το νεογέννητο παιδάκι και να το
χαίρονται οι γονείς του. Κάπου όμως σε άλλες μεριές της
γης, γεννήθηκαν παιδάκια χωρίς πριγκιπικούς τίτλους.
Μπορεί σε μια καλύβα στην Ινδονησία, σε μια σκοτεινή σπη-
λιά στο Νεπάλ, σε ένα φτωχό χωριό στη σαβάνα της Αφρι-
κής, μέσα σε μια παγωμένη σκηνή στην τούνδρα του
Καυκάσου. Κάποια από αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν ταυ-
τόχρονα με τον πρίγκιπα, θα διαπρέψουν στις επιστήμες και
την τεχνολογία. Όπως ο Έντισον που καταγόταν από φτωχή
οικογένεια και ο Στιβ Τζόμπς που ήταν παιδί φτωχών μετα-
ναστών από τη Συρία.

Αυτά τα παιδιά -που δεν απασχολούν τον παγκόσμιο
τύπο – μπορεί να προσφέρουν επιτεύγματα τεχνολογίας
και ιατρικής, κάνοντας καλύτερη τη ζωή και απαλύνον-
τας τον ανθρώπινο πόνο. Θα ανατραφούν χωρίς πριγ-
κιπικές τιμές και λαμπρές τελετές σε παλάτια με αυ-
λικούς και υπηρέτες.

Σε αυτά τα παιδιά που θα διαπρέψουν στο μέλλον, η
ανθρωπότητα  οφείλει να γονατίσει, χωρίς πολλές πολ-
λές φανφάρες και… κορώνες!

✎Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

Δύσκολες εποχές 
για πρίγκιπες...

Karfitsa
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✔ Κλεφτές ματιές προς την Περιφέ-
ρεια ρίχνουν πολλοί νυν αντιδήμαρχοι και

δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θέλουν να

αφήσουν πίσω τους τα έδρανα του δημο-

τικού συμβουλίου και να βάλουν πλώρη

προς τη Βασιλίσσης Όλγας 198. Μάλιστα

ορισμένοι «γαλάζιοι» έχουν ήδη προσεγγί-

σει την πλευρά Τζιτζικώστα ενώ οι «πρά-

σινοι» αναζητούν ακόμη τον υποψήφιο

επικεφαλής… με αποτέλεσμα να μην μπο-

ρούν να προχωρήσουν σε σχετικές συζη-

τήσεις. 

✔ Δεν έχουν αφήσει πανηγύρι για πα-

νηγύρι οι wannabe δήμαρχοι αλλά και δη-

μοτικοί σύμβουλοι δήμων της Θεσσα-

λονίκης. Οι υποψήφιοι βρήκαν μια καλή ευ-

καιρία όχι μόνο να… διασκεδάσουν αλλά

και να έρθουν κοντά στους δημότες, οι

οποίοι θα κληθούν να τους ψηφίσουν στις

επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τον ερ-

χόμενο Μάιο. «Τόσο συγκεντρωμένο κόσ-

μο που αλλού θα βρεις;» ακούστηκαν να

λένε με τους δημότες όμως να έχουν το

μυαλό τους στο χορό και το

φαγητό και όχι τις εκλογές

και τις κάλπες!

✔ Οπαδοί του facebook

φαίνεται πως είναι οι αυτο-

διοικητικοί του δήμου Νεάπολης- Συκεών.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι οι

ανακοινώσεις για οποιοδήποτε θέμα δί-

νουν και παίρνουν! Πρόσφατο παράδειγμα

η ανακοίνωση – σχόλιο του επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος

μέσω του προσωπικού του λογαριασμού

κατηγορεί τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής

Μακεδονίας για επικοινωνιακά παιχνίδια

και τρικ. «Αν πραγματικά θέλει να παραιτη-

θεί ο Σίμος Δανιηλίδης μπορεί να στείλει

την επιστολή παραίτησης του στην Απο-

κεντρωμένη Περιφέρεια για να έχει η ενέρ-

γεια του πραγματική υπόσταση και

περιεχόμενο... Όλα τα άλλα είναι παραμύ-

θια!», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Ζιγκε-

ρίδης.

✔ Φαίνεται πως δεν έχουν τέλος τα

έργα στο δήμο Λαγκαδά. Όσοι παρευρέθη-

σαν την περασμένη Δευτέρα στον απολο-

γισμό των πεπραγμένων της διοίκησης του

δήμου Λαγκαδά για το 2012 και άκουσαν

τον Γιάννη Αναστασιάδη να μιλά για το τι

έκανε η διοίκηση στον τόπο τους, θα απο-

χώρησαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Ο δή-

μαρχος ανέφερε πως οι κόμβοι Λαχανά και

Ασσήρου παραδίδονται σύντομα σε χρήση,

έγινε η αδειοδότηση των παιδικών χαρών,

ιδρύθηκε κοινωνικό φαρμακείο-παντοπω-

λείο-ιατρείο, ιδρύθηκαν νέοι παιδικοί σταθ-

μοί, έγιναν ασφαλτοστρώσεις, λύθηκε το

πρόβλημα του νερού σε χωριά που είχαν

πρόβλημα (Ζαγκλιβέρι, Πετροκέρασα,

Αδάμ, Αρδαμέρι), βελτιώθηκε η αστική

συγκοινωνία, έγιναν παρεμβάσεις σε σχο-

λικά κτίρια κ.α. 

✔ «Είμαστε ο μοναδικός δήμος που

τολμάμε και κάνουμε ανοιχτές συγκεντρώ-

σεις σε πλατείες, κάτι που ποτέ δεν έγινε

από τις προηγούμενες διοικήσεις» ανέφερε

ο δήμαρχος και δεν έχει και άδικο καθώς

σχεδόν κανένας δήμαρχος δεν έχει μπει σε

αυτή τη διαδικασία της πλατείας. Αντιθέτως

σε κάποιους άλλους δήμους είχαν ξεκινή-

σει το θεσμό των λαϊκών συνελεύσεων,

όπου οι δημότες όχι μόνο πήγαιναν να πα-

ρακολουθήσουν όσα θα έλεγε ο τοπικός

άρχοντας αλλά να του τα ψάλουν για όλα

αυτά που δεν έχει κάνει… 

Χ. Κυριακού 

Τα... αγκάθια!
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Α. Διαμαντόπουλος

Α. Σαμπαζιώτης

Μ. Βλαχογιάννης

Γ. Κεφαλογιάννης

Μ. Κόνσολας

Β. Μάστορας

Χρ. Νικολαΐδης
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Συνέντευξη στο Βαγγέλη Στολάκη

Γ
ια το ενδιαφέρον επιχειρή-
σεων από το εξωτερικό να
επενδύσουν στη Θεσσαλο-
νίκη, την αξιοποίηση των
ακινήτων με πρώτο και κα-
λύτερο αυτό των Λουτρών
της Θέρμης που θα επανα-

λειτουργήσει άμεσα σε συνεργασία με την
Αμερικανική Γεωργική Σχολή αλλά και το
εδώ και επτά μήνες χαρτοφυλάκιό του μιλά
στην «Κ» ο αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότη-
τας και Απασχόλησης. Ο Χασδάι Καπόν απο-
καλύπτει το ποσό που έχει σήμερα το ταμείο
του δήμου Θεσσαλονίκης, σχολιάζει τις σχέ-
σεις του με τα υπόλοιπα στελέχη της «Πρω-
τοβουλίας» που στο παρελθόν ζήτησαν
εγγράφως από το Γιάννη Μπουτάρη να τον
απομακρύνουν από τη διοίκηση και αναφέ-
ρεται στην υπόθεση
της υπεξαίρεσης,
τα λάθη του πορί-
σματος Τσεμπερά
και τα ισόβια του
Βασίλη Παπαγεωρ-
γόπουλου.

«Πρόκειται για
μια αντιδημαρχία πρωτότυπη για τα ελλη-
νικά δεδομένα. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και
πολλά χρόνια υπάρχει μια σημαντική έλ-
λειψη επιχειρηματικότητας και ένα κίνημα…
από-επιχειρηματοποίησης» λέει και συμπλη-
ρώνει: «πολλές επιχειρήσεις μεταναστεύουν
είτε εκτός Ελλάδας είτε στην Αθήνα με απο-
τέλεσμα η πόλη μας να σημειώνει ρεκόρ
ανεργίας στους νέους και τις γυναίκες. Θέ-
λουμε να βοηθήσουμε με τις μικρές δυνά-
μεις που έχει ο δήμος σε αυτό που λέγεται

εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος και των
κανονιστικών αποφάσεων». 

Αντιδημαρχία Επιχειρηματικότητας
«Εδώ και επτά μήνες έχουμε κάνει αρκε-

τές ενέργειες. Ήδη υπάρχει πρόγραμμα 1,7
εκατομμυρίων με θέμα την απόκτηση ειδι-
κών δεξιοτήτων από εργαζόμενους. Υπάρχει
επίσης πλειάδα προγραμμάτων που βρί-
σκονται σε στάδιο έγκρισης. Συμμετέχουμε
ενεργότατα στο πρόγραμμα επανεκπαίδευ-
σης ανέργων» αναφέρει σχετικά με το αντι-
κείμενο της νέας αντιδημαρχίας της οποίας
έχει τεθεί επικεφαλής. «Προσπαθούμε να
δώσουμε έμφαση σε προγράμματα που σχε-
τίζονται με την εκπαίδευση και τη δια βίου
μάθηση. Προγράμματα που σχετίζονται με
υπηρεσίες στην πόλη και δεν είναι… μπετό,
δηλαδή κάποιο έργο» τονίζει και δέχεται
«υπό κάποια έννοια» πως η αντιδημαρχία

Επιχειρηματικό-
τητας λειτουργεί
ως ένα γραφείο
ευρέσεως εργα-
σίας. Ο ίδιος σχο-
λιάζει επίσης πως
ο δήμος Θεσσα-
λονίκης σκοπεύει

να αξιοποιήσει κα μάλιστα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα να ακίνητα που έχει στην κα-
τοχή του με πρώτο το ακίνητο των Λουτρών
της Θέρμης. «Σε συνεργασία με ιδιωτικούς
φορείς θα αναπτύξουμε τον αγροτουρισμό
και θα επαναλειτουργήσουμε τα λουτρά,
που είναι πιστοποιημένα για τις θεραπευτικές
τους ιδιότητες» λέει. 

Επενδυτές και Ιβάν
Αναφορικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον

ξένων επιχειρηματιών να δραστηριοποι-
ηθούν στη Θεσσαλονίκη ο Χασδάι Καπόν
υπογραμμίζει ότι «πολλές μεγάλες επιχειρή-
σεις ενδιαφέρονται για το αεροδρόμιο, το
ακίνητο της ΔΕΘ, το Λιμάνι και την ΕΥΑΘ.
Ενδιαφέρονται επενδυτές από τη Ρωσία, τη
Γαλλία, το Χονγκ Κονγκ, την Αγγλία, το
Ισραήλ, τη Γερμανία» λέει, ενώ για την πε-
ρίπτωση του Ιβάν Σαββίδη υπογραμμίζει
πως «θα ήθελα να βλέπαμε περισσότερα
πράγματα από τον κ. Σαββίδη στη Θεσσαλο-
νίκη».

Ο αντιδήμαρχος Καπόν, που κατείχε επί
μια διετία τον τίτλο του… τσάρου του δήμου
Θεσσαλονίκης υποστηρίζει πως σήμερα στα
ταμεία του δήμου υπάρχουν «περίπου 25
εκατομμύρια ευρώ». «Όταν αναλάβαμε στις
αρχές του 2011 ο δήμος βρισκόταν σε κακή
οικονομική κατάσταση. Από την πρώτη
στιγμή αποφασίσαμε να μην δημιουργή-
σουμε νέα ελλείμματα αλλά να αποπληρώ-
σουμε τα χρέη μας. Αποφύγαμε νέα δα-
νειοδότηση και μειώσαμε ταυτόχρονα κατά
24% το σύνολο των δανειακών υποχρεώ-
σεων. Μειώσαμε τον προϋπολογισμό και τις
δαπάνες μας και δώσαμε έμφαση στα έσοδά
μας. Έτσι δημιουργήθηκε πλεονασματικός
προϋπολογισμός» σχολιάζει. Θεωρεί μάλι-
στα πως ο νέος του ρόλος, αυτός του αντι-
δημάρχου Επιχειρηματικότητας του «πηγαί-
νει καλύτερα από τον προηγούμενο». 

Για την υπόθεση 
Παπαγεωργόπουλου

Ο κ. Καπόν μιλώντας στην «Κ» σχολιάζει
και την υπόθεση της υπεξαίρεσης που οδή-
γησε τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο στις
φυλακές Διαβατών. Θεωρεί ότι το πόρισμα
της Τσεμπερά «είχε υπερβολές και λάθη. Τα

είπα στο δικαστήριο. Το ποσό της υπεξαίρε-
σης δεν είναι 50 εκατομμύρια ευρώ αλλά
18,5 εκατομμύρια. Το βασικό δεδομένο δεν
είναι όμως εάν τα εκατομμύρια της υπεξαί-
ρεσης ήταν 50 ή λιγότερα. Υπήρξε μια τερά-
στια για τα δεδομένα της ελληνικής τοπικής
αυτοδιοίκησης υπεξαίρεση». «Είναι ένα πό-
ρισμα θηριώδες με πάρα πολλές χιλιάδες
σελίδες… Το έχω διαβάσει όλο και είναι
πολύ εξειδικευμένο. Μου πήρε καιρό να κα-
τανοήσω κι εγώ πως γινόταν η υπεξαίρεση
και πόσα είναι τελικά τα χρήματα που λεί-
πουν. Το ποσό δεν είναι δεδομένο όμως γιατί
δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τις
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία» συμπλη-
ρώνει. 

«Αδελφός και δεύτερος πατέρας»
Τέλος για τη σχέση του με το Γιάννη

Μπουτάρη αλλά και το γεγονός πως ο δή-
μαρχος του παρέχει στήριξη κάθε φορά που
θα βρεθεί στο επίκεντρο των εσωπαρατα-
ξιακών αντιπαραθέσεων λέει: «έχουμε υ-
πάρξει στενοί συνεργάτες, με έχει βοηθήσει
στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και
πάντα ήταν ένας μεγάλος αδερφός και δεύ-
τερος πατέρας μου. Είναι ο άνθρωπος που
με ώθησε να ασχοληθώ με τα κοινά». 

Ο Χ. ΚΑΠΟΝ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ» ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

«Το πόρισμα της Τσεμπερά
είχε υπερβολές και λάθη» 

Οι εκλογές 
του 2014 

Α
ναφορικά με τις ισορροπίες στο
εσωτερικό της «Πρωτοβου-
λίας» που παραμένουν… λε-

πτές, ο ίδιος πιστεύει πως υπάρχουν
θετικά και αρνητικά.  Αρκείται ωστόσο
να δηλώσει «προσπαθούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της
σχέσης μας με στόχο το καλό της
πόλης. Άρα αυτό που έχει σημασία δεν
είναι οι κομματικές μας καταβολές,
ούτε οι προσωπικές μας φιλοδοξίες.
Αλλά ένα κοινό πρόγραμμα. Και αυτές
οι αντιπαραθέσεις, παρότι είναι επώ-
δυνες έχουν μια δημιουργική αίσθηση.
Μας γαλουχούν καλύτερα». Σχετικά
με τις εκλογές του 2014 και το ενδε-
χόμενο η παράταξη του δημάρχου να
μην υποστηριχτεί από το ΠΑΣΟΚ αλλά
και τη Δημοκρατική Αριστερά λέει:
«ευελπιστώ ότι θα είναι μεγαλύτερος
ο αριθμών των κομματικών ανθρώ-
πων που θα μας στηρίξουν. Η προ-
σπάθεια που έχει ξεκινήσει στη
Θεσσαλονίκη, να υπάρχουν δηλαδή
υποψηφιότητες που δεν είναι κομμα-
τικές πρέπει να συνεχιστεί. Είναι αυτό
που θα δώσει στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση να συνεχίσει την αυτόνομη πο-
ρεία της. Το ψηφοδέλτιο μας πρέπει
να διευρυνθεί από νέους πετυχημέ-
νους ανθρώπους από όλα τα κόμ-
ματα, με εξαίρεση αυτά που δεν
εκφράζουν την αστικού τύπου δημο-
κρατία όπως εμείς την αντιλαμβανό-
μαστε».

«Πρόκειται για μια αντιδημαρ-
χία πρωτότυπη για τα ελληνικά
δεδομένα. Στη Θεσσαλονίκη
υπάρχει σημαντική έλλειψη
επιχειρηματικότητας»
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«Οι άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι 
δεν θα πρέπει να ανησυχούν»

Σ
αφείς εντολές για την επιτά-

χυνση του μεταρρυθμιστικού

έργου και την τήρηση των χρο-

νοδιαγραμμάτων σχετικά με την

κινητικότητα στο Δημόσιο,

έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς

στους αρμόδιους υπουργούς,

κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβου-

λίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στη σύσκεψη

που έγινε παρουσία του αντιπροέδρου Ευ. Βενι-

ζέλου και των υπουργών Οικονομικών, Εσωτε-

ρικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παιδείας Κ,

Ανάπτυξης και Υγείας.

Κατά τη σύσκεψη δόθηκαν κατευθύνσεις για

επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυ-

βέρνησης, σε ό,τι αφορά και στα ποιοτικά και

στα ποσοτικά στοιχεία ενώ το Συμβούλιο ενέ-

κρινε την αξιολόγηση των δομών και των υπη-

ρεσιών του υπουργείου Παιδείας καθώς και τη

διαχείριση του προσωπικού, που αφορά στην

Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρε-

σίες, το σύνολο της Πρωτοβάθμιας και της Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα ΙΕΚ.

«Για το καλό του τόπου»
Σε σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου αναφο-

ρικά με τις αλλαγές στο δημόσιο και την κινητι-

κότητα ο πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη

να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις και να

προχωρήσουν οι αλλαγές, οι οποίες, όπως είπε,

δεν θα πρέπει να είναι πλέον οριζόντιες. «Πρέπει

να πείσουμε τους πολίτες πως οι αλλαγές αυτές

γίνονται για το καλό του τόπου. Οι άξιοι δημόσιοι

υπάλληλοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν» τόνισε

ο κ. Σαμαράς. Ξεκαθάρισε επίσης πως περιμένει

τη συμμετοχή όλων των υπουργών στις σχετι-

κές διαδικασίες, θέλοντας έτσι να απαντήσει σε

όσους υπουργούς δηλώνουν πως από πλευράς

τους έχουν τελειώσει με την κινητικότητα.

Τέλος Σεπτεμβρίου 
Από την πλευρά του ο υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δη-

λώσεις του ανέφερε ότι ο ορίζοντας λήξης υλο-

ποίησης του δεύτερου αυτού «κύματος» είναι το

τέλος Σεπτεμβρίου τονίζοντας ότι σε αυτό θα

συμμετέχουν όλα τα υπουργεία. Ο κ. Μητσοτά-

κης διευκρίνισε ακόμα ότι τα στοιχεία του δεύ-

τερου κύματος για τη μείωση του μεγέθους του

Δημόσιου τομέα θα προέλθουν από την αξιολό-

γηση των δομών των υπουργείων, που όπως

είπε χαρακτηριστικά «μας οδηγεί στον εντοπισμό

των πλεοναζόντων θέσεων που θα αξιολογη-

θούν με αξιοκρατικές διαδικασίες για να ενταχ-

θούν στην κινητικότητα». «Έχω ξαναπεί ότι

πρέπει να αφήσουμε πίσω μας οριζόντια μέτρα

και παρεμβάσεις» πρόσθεσε ο υπουργός Διοι-

κητικής Μεταρρύθμισης. Σε ερώτηση για το αν

το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

επαρκεί για την εκπλήρωση των στόχων του

προγράμματος κινητικότητας, ο κ. Μητσοτάκης

απάντησε: «Ο χρόνος είναι δεδομένος, η χώρα

θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο

ακέραιο». Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό,

εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έλαβαν

μέρος ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της

κυβέρνησης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, καθώς

και οι Γενικοί Γραμματείς όλων των υπουρ-

γείων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ «Κ» ΓΙΑ ΤΟ INTERREG ΕΛΛΑΔΑΣ-FYROM

Υπουργεία και κρατικά στελέχη
ανέχονται τη… «Μακεδονία»
Των Μ. Καραπαναγιωτίδου-
Β. Στολάκη

Σ
το προηγούμενο φύλλο της η
«Κarfitsa» είχε αποκαλύψει πως
στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμ-

ματος συνεργασίας, Interreg, μεταξύ Ελ-
λάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η γείτονα
χώρα και οι αρμόδιοι φορείς της (που
συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρό-
γραμμα) κυκλοφόρησαν χιλιάδες διαφη-
μιστικά και ενημερωτικά φυλλάδια, στα
οποία περιλαμβάνονται και φωτογρα-
φίες των Ελλήνων εκπροσώπων, που
φέρουν την ονομασία «Δημοκρατία της
Μακεδονίας».

Όπως δήλωσε στην «Κ» το περα-
σμένο Σάββατο ο προϊστάμενος του
προγράμματος, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, κ. Γιώργος Εμμανουήλ τόσο ο
ίδιος όσο και η υπηρεσία του είναι
ενήμεροι για την κυκλοφορία των πα-
ραπάνω φυλλαδίων τα οποία διανέ-
μονται εδώ και τρία χρόνια, όσο
δηλαδή διαρκεί το πρόγραμμα, και
έχουν προχωρήσει σε διαβήματα τόσο
στα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και
Εξωτερικών όσο και στους υπεύθυ-
νους διοργανωτές των Σκοπίων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει σταλεί
και επιστολή προς το τμήμα που διαχει-
ρίζεται το πρόγραμμα στα Σκόπια, στην
οποία η ελληνική πλευρά διατυπώνει τη
δυσαρέσκειά της για την ύπαρξη και τη
διανομή των παραπάνω φυλλαδίων.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως
έχει γίνει  επικοινωνία με το υπουργείο
των Σκοπίων και οι εκπρόσωποί του
υποσχέθηκαν πως δεν πρόκειται να επα-
ναληφθεί, ενώ σε κάθε τόνο διαμηνύουν
στην «Κ» πως οι «σχέσεις τους με τους
Έλληνες παραμένουν καλές». Δυστυ-
χώς όμως μέχρι σήμερα παρατηρείται
απραξία των πολιτικών ηγεσιών των
δυο εμπλεκόμενων ελληνικών υπουρ-
γείων παρά τα συνεχή διαβήματα που
ισχυρίζεται πως έχει κάνει ο κ. Εμμα-
νουήλ αλλά και εργαζόμενοι του προ-
γράμματος της Θεσσαλονίκης, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει η πε-
ποίθηση πως η
ελληνική πλευρά
αποδέχεται τον
όρο «Δημοκρατία
της Μακεδονίας»
και μάλιστα την
ώρα που ο πρωθυ-
πουργός Αντώνης
Σαμαράς έχει στεί-
λει τα δικά του
σκληρά μηνύματα
στον Νίκολα Γκρού-
εφσκι. 

Πόσα και πότε τα διαβήματα;
Την ίδια ώρα, πληροφορίες της «Κ»

σχολιάζουν πως «το διάβημα για την
ενέργεια των Σκοπιανών έγινε μόλις την
περασμένη εβδομάδα και μάλιστα λίγη
ώρα μετά την επικοινωνία που είχε η «Κ»
με τον Γιώργο Εμμανουήλ (την ενημέ-
ρωσή που είχε για το ρεπορτάζ και τη δη-
μοσίευσή του). 

«Με ενημέρωσε ο προϊστάμενος κ.
Εμμανουήλ. Δεν έχω δει ακόμα το υλικό.
Δεν το έχω στα χέρια μου γιατί είναι και
η απόσταση της Αθήνας με τη Θεσσαλο-
νίκη. Μου είπε τηλεφωνικά ότι έχει βγει
αυτό και του απάντησα να το δούμε. Δεν
το έχω δει ιδίοις όμμασι επομένως δεν
το γνωρίζω» τονίζει στην «Κ» η Αγγελική
Μπουζιάνη συνεργάτης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
Γιώργου Γιαννούση, στο χαρτοφυλάκιο
του οποίου βρίσκονται τα προγράμματα
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
«Για τις παρελθούσες ενέργειες για τα in-
terreg δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω.
Ενημερώθηκα για το ζήτημα (των φυλ-
λαδίων) πριν λίγες ημέρες από τον κ.
Εμμανουήλ» τονίζει. 

Εν αναμονή(;)
Επικοινωνήσαμε εκ νέου με το γρα-

φείο του κ. Γιώργου Εμμανουήλ,  ο
οποίος απουσίαζε και αφήσαμε στους
συνεργάτες του μήνυμα να επικοινωνή-
σει με την εφημερίδα προκειμένου να
παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή
τα διαβήματα αλλά και τις ημερομηνίες
που τα κατέθεσε η υπηρεσία του στους
προϊστάμενούς του, προκειμένου να
ερευνήσουμε την υποθέση αλλά και να
δοθεί μια απάντηση στην καθυστέρηση
που συναντάται και επιτρέπει στους «γεί-
τονες» να χρησιμοποιούν τον όρο «Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας» δίπλα σε
φωτογραφίες Ελλήνων εκπροσώπων. 

Μέχρι την ώρα που έκλεινε το φύλλο,
ο κ. Εμμανουήλ δεν επικοινώνησε μαζί
μας. Είμαστε ωστόσο στη διάθεσή του
και στο μέλλον για να φιλοξενήσουμε τα
στοιχεία που θα παραθέσει.

«Κίτρινη» κάρτα 

Σ
το μεταξύ, ο πρωθυπουργός, μέσω

του γραμματέα της κοινοβουλευτι-

κής ομάδας, Θανάση Μπούρα, απέ-

στειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους

δύο βουλευτές της ΝΔ, Δημήτρη Κυρια-

ζίδη και Νικήτα Κακλαμάνη, οι οποίοι δή-

λωσαν «παρών» στην τροπολογία για τη

διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών της τε-

χνικής εκπαίδευσης, που κατέχουν μετα-

πτυχιακό τίτλο. Ο κ. Σαμαράς διεμήνυσε

πως σε περίπτωση που σε μελλοντική

ψηφοφορία υπάρξει διαφοροποίηση βου-

λευτή από τη θέση της κυβέρνησης σε

άρθρο που να αποτελεί προαπαιτούμενο

για την είσπραξη της δόσης, απαραίτητης

για να βγει η χώρα από την κρίση, τότε η

Νέα Δημοκρατία θα είναι υποχρεωμένη

να διαγράψει τον βουλευτή αυτόν.



Γράφει ο Karfitsas

Είναι γνωστό τοις πάσι πως ο Γιάννης
Μπουτάρης διοικεί το δήμο με τη λο-
γική του «πες, πες κάτι θα μείνει».
Τρία χρόνια τώρα προτιμά τα λόγια
και έχει αφήσει τα έργα… στην άκρη!
Στο παραπάνω συμπέρασμα άλλωστε
καταλήγει το σύνολο των συμπολι-
τών μας που στις καθημερινές τους
συζητήσεις μιλούν για «βρώμικη»
πόλη, χωρίς υποδομές! Aν ο δήμαρ-
χος δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό,
τουλάχιστον οφείλει να μην «μπαίνει»
εμπόδιο στα μεγάλα έργα που αποδε-
δειγμένα άλλοι πασχίζουν να γίνουν!

Ας πάρουμε το παράδειγμα του Μετρό, που

μετά από τους μήνες απραξίας που χάθηκαν,

το αρμόδιο υπουργείο και ο σχετικός Γενικός

Γραμματέας Δημοσίων Έργων τοποθέτησαν

στην κορυφή της ατζέντας με σκοπό την ολο-

κλήρωσή του στο συμβατικό χρόνο! 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε

προσωρινή διαταγή με την οποία δεν επιτρέπει

την απόσπαση των αρχαιοτήτων του σταθμού

της Βενιζέλου και ο κυρ Γιάννης βγήκε… ικα-

νοποιήμενος για αυτή την έκ-

βαση! Υπενθυμίζεται άλλωστε

πως ο ίδιος δήλωνε πως

«μόνο πάνω από το πτώμα

του» θα απομακρυν-

θούν οι αρχαιότη-

τες από τον εν     

λόγω σταθμό!

Και αυτό έμεινε

στο λαό της

Θεσσαλονι-

κης. Ότι δη-

λαδή ο δή-

μαρχος της

πόλης δεν

πρόκε ι τα ι

να… «αλλα-

ξοπιστήσει»

και πως θα

π α ρ α μ ε ί ν ε ι

σταθερός στην ά-

ποψή του.

Δυστυχώς ό-

μως, και για τους

πολίτες και για

τον ίδιο, ο κυρ

Γιάννης όπως α-

ποκάλυψε το

karfitsa.gr λίγες

ώρες πριν γίνει

γνωστή η από-

φαση του Συμ-

βουλίου της Επι-

κρατείας είχε δώ-

σει τα χέρια με τον πρόεδρο

και διευθύνων σύμβουλο της Αττικό Μετρό,

Χρήστο Τσίτουρα προκειμένου να απομα-

κρυνθούν τα αρχαία και εν συνεχεία να επα-

νατοποθετηθούν μερικώς. Μια πρόταση, την

μόνη βιώσιμη, την οποία εδώ και μήνες υπο-

στηρίζει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων

Έργων Στράτος Σιμόπουλος. 

«Μυστική» συνάντηση
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στη

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία της Αττικό Μετρό Α.Ε. στην Αθήνα και

στην οποία εκτός των κυρίων Μπουτάρη και

Τσίτουρα συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας

του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο

αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, που

τυγχάνει και μέλος του διοικητικού συμβου-

λίου της εταιρίας και αρχαιολόγοι. Στη συνάν-

τηση ακούστηκαν διάφορες απόψεις, πληρο-

φορίες κάνουν λόγο μάλιστα και για αντιπα-

ράθεση και διαπληκτισμό μεταξύ των αρχαι-

ολόγων και στο τέλος ο κ. Μπουτάρης,

προφανώς επειδή αντιλήφθηκε πως η άποψη

Σιμόπουλου είναι η μόνη ρεαλιστική για να

ολοκληρωθεί το έργο που τόσο έχει ταλαιπω-

ρήσει την πόλη αποδέχτηκε την πρόταση προ-

σωρινής απομάκρυνσης και μερικής επανατο-

ποθέτησης των αρχαιοτήτων. Την πληροφο-

ρία της «Κ» επιβεβαίωσε ο κ. Τσίτουρας. «Νο-

μίζω ότι Αττικό Μετρό, υπουργείο Πολιτισμού

και ο δήμαρχος έχουμε βρει τον τρόπο αυτό

έτσι ώστε τα αρχαία να επανέλθουν στο με-

γαλύτερό τους βαθμό ή σε όλο. Θα κάνουμε

τα αδύνατα δυνατά μετά την απόσπαση αλλά

είναι η καλύτερη αναγκαία συνθήκη. Αλλιώς

δεν έχουμε Μετρό, δεν έχουμε σταθμό. Υπάρ-

χει πλέον το πρόσφορο έδαφος αλλά δεν

μπορεί χωρίς απόσπαση να έχουμε σταθμό

Μετρό. Υπάρχει η βούληση να προχωρή-

σουμε» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίτουρας.

Λίγες ώρες αργότερα βέβαια έγινε γνωστή

η προσωρινή διαταγή του ΣτΕ (στο οποίο είχε

προσφύγει ο δήμος) που απαγόρευε την απο-

μάκρυνση των αρχαίων και ο Μπουτάρης

επέστρεψε από την Αθήνα… ικανοποιημένος.

«Αν το Υπουργείο είχε ανταποκριθεί από μιας

αρχής στην αίτηση θεραπείας που είχαμε κα-

ταθέσει τότε και είχε ανακαλέσει την εν λόγω

απόφαση, όλη αυτή η φασαρία θα είχε απο-

φευχθεί και δεν θα είχε χαθεί χρόνος πολύτι-

μος για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα

ολόκληρη» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων σε

ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης. 

Οι αποκαλύψεις της «Κ» βεβαίως εκθέ-
τουν το δήμαρχο, ο οποίος αναγκάστηκε να
αποδεχτεί την πρόταση του Στράτου Σιμό-
πουλου. Ο τελευταίος μετά την προσωρινή

διαταγή του ΣτΕ δήλωσε: «Για το θέμα των

αρχαιοτήτων στο σταθμό «Βενιζέλου» του

Μετρό Θεσσαλονίκης, έχω δηλώσει εδώ και

μήνες ότι, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό Α.Ε.,

οι λύσεις που έχουν προτείνει το Τεχνικό Επι-

μελητήριο Ελλάδος– Τμήμα Κεντρικής Μακε-

δονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης, και οι οποίες προϋποθέτουν από-

σπαση και μερική επανατοποθέτηση, είναι

βιώσιμες. Χαίρομαι που ο κ. Μπουτάρης, σύμ-

φωνα με τη σημερινή του δήλωση, φαίνεται

να συμμερίζεται την ίδια άποψη. Θέλω να δια-

βεβαιώσω τους Θεσσαλονικείς ότι σε λίγα

χρόνια θα απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του

πιο σύγχρονου Μετρό της Ευρώπης». 

Μέλλον με φόντο τα… αρχαία 
Μετά λοιπόν το… φιάσκο των δηλώσεων

Μπουτάρη περί αρχαιοτήτων και… πτωμάτων

στη μάχη κατά του Σιμόπουλου μπήκε σύσ-

σωμη η «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη»

δηλαδή η παράταξη του δημάρχου, αντιλαμ-

βανόμενη ότι ο αγώνας εναντίον του Γενικού

Γραμματέα Δημοσίων Έργων συνεχίζεται.

Στους αυτοδιοικητικούς κύκλους της Θεσ-
σαλονίκης ακούγεται έντονα πως στις δη-
μοτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου
ενδεχομένως ο κ. Σιμόπουλος να διεκδι-
κήσει το δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης,
υποστηριζόμενος όχι μόνο από τη Νέα Δη-
μοκρατία αλλά και από ένα σημαντικό κομ-
μάτι των αστών της πόλης, το οποίο στις
περασμένες εκλογές είχε γυρίσει την πλάτη
στην υποψηφιότητα Γκιουλέκα. Σε ανάρ-

τησή της λοιπόν στο facebook η «Πρωτοβου-

λία» ανέφερε ότι «στη βιασύνη του, λοιπόν, ο

κ. Γενικός σκόνταψε πάνω στο Συμβούλιο

Επικρατείας, το οποίο αποδεχόμενο "ολικώς

ως ισχυρούς και βάσιμους τους λόγους που

επικαλείται ο δήμος Θεσσαλονίκης δια του

νόμιμου εκπροσώπου του, Γιάννη Μπουτάρη",

αποφάσισε "να διακοπούν αμέσως και πλή-

ρως οι εργασίες για την απομάκρυνση των

παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών αρχαι-

οτήτων από το σκάμμα του υπό κατασκευή

σταθμού του Μετρό στη συμβολή των οδών

Βενιζέλου και Εγνατίας, μέχρις ότου εξεταστεί

η ουσία της υπόθεσης, διατάσσει το Συμβού-

λιο της Επικρατείας"». Και καταλήγει: «δεν

μένει, λοιπόν, παρά ο κ. (α)Σημ(αντ)όπουλος

να καταγγείλει και τους "οπισθοδρομικούς 

κρατιστές" του Συμβουλίου της Επικρατείας

και παίρ-

νοντας το

κομπρεσέρ

του να πάει μόνος

του να "τακτοποι-

ήσει το ζήτημα" υλο-

ποιώντας τις δικές του

"αναπτυξιακές παρεμ-

βάσεις”».

Είχε προηγηθεί επίθεση

προς τον Γενικό Γραμματέα

Δημοσίων Έρ-γων επίσης

της «Πρωτοβουλίας» χαρα-

κτηρίζοντάς τον «Γενικό

Γραμματέα καταστροφής αρ-

χαιοτήτων με αΜΕΤΡΟέ-

πεια σε όλη της τη

μικρότητα». Σύμφωνα
μάλιστα με πληροφο-
ρίες της «Κ» με τις παραπάνω
ανακοινώσεις δεν συμφωνεί το σύνολο
των μελών και στελεχών της παράταξης
αλλά και εν ενεργεία δημοτικών συμβού-
λων, οι οποίοι μάλιστα σχεδιάζουν να μην
θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα με το
Γιάννη Μπουτάρη! 

Νικητής της μάχης αποδεικνύεται αδιαμφι-

σβήτητα ο «ορθολογιστής» Σιμόπουλος ο

οποίος εδώ και μήνες επιμένει στην μόνη

βιώσιμη πρόταση για το πολύπαθο Μετρό της

Θεσσαλονίκης αφήνοντας… «γυμνό» το «βα-

σιλιά» Μπουτάρη και τις κορώνες που αυτός

κατά καιρούς πετά! Άλλωστε και ο ίδιος ο κ.

Γενικός σε συνεντεύξεις του έχει μιλήσει για

τη διοίκηση Μπουτάρη και χαρακτήρισε τον

πρόσφατο απολογισμό της διοίκησης ως

«απολογισμό ΜΗ πεπραγμένων»!
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟ Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

Κόντρα με… μέλλον! 
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✔ Μπορεί η Λούκα Κατσέλη (και το

περίφημο «Λεφτά Υπάρχουν») να ε-

γκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά όπως

φαίνεται δεν έχουν καταλήξει

ακόμα στο… ΣΥΡΙΖΑ παρά το έν-

τονο φλερτ που υπάρχει μεταξύ

των δυο πλευρών! Πριν λίγες ημέ-

ρες η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

διοργάνωσε εκδήλωση σε κεντρικό

ξενοδοχείο των Αθηνών. Το παρών

έδωσαν εκπρόσωποι των Οικολό-

γων, της ΔΗΜΑΡ και φυσικά του

ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ήταν και ο… Χάρης

Καστανίδης! Μάλιστα η κ. Κατσέλη,

έστειλε προσωπικές επιστολές σε

καθέναν από τους προσκεκλημέ-

νους. «Αγαπητέ Μιχάλη, Επισυνά-

πτω την πρόσκληση για την Πα-

ρασκευή 19 Ιουλίου. Περιμένουμε

με χαρά την αντιπροσωπεία των Οι-

κολόγων-Πράσινων και τις εισηγή-

σεις σας. Φιλικά, Λούκα» έγραψε η

πρώην υπουργός των κυβερνή-

σεων Παπανδρέου στην επιστολή

της, που αποκάλυψε το karfitsa.gr

στον πρώην ευρωβουλευτή Μιχάλη

Τρεμόπουλο!

✔ «Δεν τολμά να με… πλησιάσει,

όχι να μου κάνει παρατήρηση!Η

Βουλή έχει ευπρεπείς αστυνομι-

κούς και δεν χρειάζεται χωροφύλα-

κες» είναι το σχόλιο της «Ανε-

ξάρτητης Ελληνίδας» Χρυσούλας

Γιαταγάνα στο συνάδελφό της Αν-

δρέα Ψυχάρη, που σύμφωνα με δη-

μοσιεύματα φέρεται να της έκανε

παρατήρηση όταν εκείνη επιχείρησε

να ανάψει τσιγάρο στο Περιστύλιο

της Βουλής. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες ο κ. Ψυχάρης έχει γίνει ο…

φόβος και ο τρόμος των θεριακλή-

δων συναδέλφων καθώς τους φω-

τογραφίζει την ώρα που… καπ-

νίζουν εντός Βουλής. Τελευταίο…

θύμα του η επίσης Θεσσαλονικιά

βουλευτής των «Ανεξάρτητων Ελ-

λήνων» Σταυρούλα Ξουλίδου που

άναψε ένα τσιγαράκι στο Εντευκτή-

ριο την ημέρα της παραπομπής Πα-

πακωνσταντίνου στο Ειδικό Δικα-

στήριο και ο Ψυχάρης την... μοίρασε

στα social media. Η αλήθεια είναι

πως Γιαταγάνα και Ψυχάρης έ-

χουν τσακωθεί και στο παρελθόν

για τον ίδιο λόγο. Μόνο που τώρα

όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η

«Κ» η Θεσσαλονικιά Χρυσούλα

προσπαθεί να το κόψει και δεν

καπνίζει όπως παλιά!

✔ Λίγο πριν το… απολογιστικό

δημοτικό συμβούλιο του δήμου

Θεσσαλονίκης σε πηγαδάκι είχαν

τη δυνατότητα να τα πουν ο πρό-

εδρος Αβραμόπουλος και ο Αντι-

περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης,

Γιώργος Τσαμασλής. «Μοντελάκι

είσαι κύριε Αντιπεριφερειάρχα»

ακούσαμε να λέει ο Αβραμόπου-

λος στον Τσαμασλή, με τον τε-

λευταίο ωστόσο να χαμογελά και

να… μην ανταποδίδει τη φιλο-

φρόνηση! 

✔ Σε ένα άλλο πηγαδάκι ο πρώ-

ην αντιδήμαρχος του Παπαγεωρ-

γόπουλου και σημερινός δη-

μοτικός σύμβουλος της μείζονος

αντιπολίτευσης Κώστας Καζαν-

τζίδης ενημέρωνε τους συναδέλ-

φους του… από τη συμπολίτευση

μεριά πως η παρουσία του εκεί

ήταν τυπική καθώς είχε ληφθεί η

απόφαση να αποχωρήσει η ομάδα

Γκιουλέκα. «Αφού θα φύγετε που

θα φύγετε δεν περνάτε και μια

βόλτα να δώσετε αίμα» του είπε η

Μαρία Πασχαλίδου δείχνοντάς

του τον χώρο όπου διεξαγόταν αι-

μοδοσία του ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗ όπου και εργάζεται η ίδια! 

✔ Κουίζ: Ποιος αυτοδιοικητικός

της Θεσσαλονίκης δεν σηκώνει

σχεδόν ποτέ το τηλέφωνό του

όταν τον καλείς και σε παίρνει στη

συνέχεια αυτός με τη δικαιολογία

«δεν το άκουσα γιατί ήμουν στο…

σκάφος»; 

✔ Πληροφοριοδότες μας από τα

Γιάννενα ισχυρίζονται στο karfi-

tsa.gr πως «από τότε που ο συ-

νεργάτης του άνοιξε σούπερ μάρ-

κετ, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έρ-

χεται όλο και πιο συχνά». Η αλή-

θεια είναι πως ο έκπτωτος Περι-

φερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-

νίας επισκέπτεται συχνά την πε-

ριοχή λόγω των φιλικών σχέ-

σεων που διατηρεί με παράγοντες

της περιοχής. «Τελευταία φορά

είδαμε τη σύζυγό του σε ξενοδο-

χείο να πραγματοποιεί συνεντεύ-

ξεις με υπαλλήλους για το συγ-

κεκριμένο σούπερ μάρκετ. Μάλι-

στα αυτοπροσδιοριζόταν ως εταί-

ρος της επιχείρησης» τονίζουν οι

ίδιοι! Καλορίζικο και εύγε για την

επένδυση σε χαλεπούς καιρούς…

✔ Έχουν πάρει τους φορείς…

σβάρνα η πρόεδρος του Κρατικού

Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και ο

καλλιτεχνικός διευθυντής του!

Έτσι, μετά τον υπουργό Καράο-

γλου, τον Περιφερειάρχη Τζιτζι-

κώστα, τον «καπετάνιο» του Λι-

μανιού Αγγελούδη η Μένη Λυσ-

σαρίδου και ο Γιάννης Βούρος

συναντήθηκαν με τον Τάσο Τζήκα

της ΔΕΘ-Helexpo προκειμένου να

συζητηθούν τρόποι συνεργασίας

των δυο φορέων. Εξωστρέφεια

θέλει το ΚΘΒΕ, φορέας εξωστρέ-

φειας η έκθεση κάπου θα τα…

βρουν οι εμπλεκόμενοι!

✔ Ο κυρ Γιάννης για ακόμα μια

φορά πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν

πρόκειται να παραιτηθεί εξαιτίας

των νομοθετημάτων που έρχον-

ται σε αντίθεση με την τοπική αυ-

τοδιοίκηση! Βέβαια στην αρχή,

εφαρμόζοντας την συνήθη πρα-

κτική του «πες, πες, πες κάτι θα

μείνει» ήταν ο πρώτος που ισχυ-

ρίστηκε πως «θα δώσει τα κλειδιά

του δήμου στον υπουργό». Σιγά

μην το κουνήσει ρούπι από την

καρέκλα του…

ΚarfitsomataΚarfitsomataΟι Έλληνες δεν χρειάζονται 
τέτοια σωτηρία

Του Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου*

Π
οτέ δεν πίστευα  ότι θα μπορούσε το πολιτικό σύ-

στημα να πέσει τόσο πολύ ως θεσμός στην υπό-

ληψη των  πολιτών της  χώρας μας άλλα και της

Ευρώπης συνολικά.

Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα φτάναμε στο σημείο να ταυτίζουμε

την πολιτική σχεδόν με την ποινικοποίηση και να θέλουμε να τιμωρήσουμε τους

πολιτικούς, ψηφίζοντας κάποιους που με την συμπεριφορά του δρόμου, θα έκα-

ναν κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε εμείς στην θέση τους.

Αυτή η ανάλυση όμως, έχει κουράσει αρκετά και δεν έχει κανένα αντίκρισμα

αν δεν την εμβαθύνουμε και δεν αποδώσουμε, έστω ηθικά, ευθύνες.

Προκύπτουν ρητορικά ερωτήματα δίχως ουσιαστικές απαντήσεις.

Ποιοι ευθύνονται για την μετατροπή της περήφανης Ελλάδας σε τριτοκοσμική

χώρα που δεν έχει την στοιχειώδη κοινωνική φροντίδα για τους πολίτες της;

Ποιοι είναι αυτοί που με 12% είχαν βαθύ το αίσθημα  ευθύνης και γίνανε κα-

πετάνιοι για να σώσουν την χώρα όταν δεν μπορούν να σώσουν το ίδιο τους το

κόμμα ;

Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με δάφνες στρογγυλεύοντας τον λόγο τους

για να γίνουν πιο εμπορικοί αλλά πριν φτάσουν έκαναν την στάση τους στον

Λευκό Οίκο;

Είναι ανατριχιαστικά ερωτήματα που έχουν ανατριχιαστικές απαντήσεις.

Αυτοί που μας έφτασαν σε αυτή την άθλια κατάσταση ως λαό και χώρα, είναι

αυτοί που σήμερα θέλουν να μας σώσουν. Είναι αυτοί που με την άμεση συμ-

βολή τους και την χαρακτηριστική πολιτική τους, βαπτίζονται στην κολυμπήθρα

του Σιλωάμ ως καθαροί και φορώντας τον μανδύα του καλού πολιτικού, συνα-

σπίζονται σε μια καινούρια δύναμη για να απομακρύνουν την μιζέρια από την

ζωή μας.

Μα από τι να μας σώσουν άραγε;

Υπάρχει κάποιος που δεν αντιλαμβάνεται πως όλη αυτή η τεχνητή λιτότητα

οδηγεί εσκεμμένα στον στραγγαλισμό των Ελλήνων; Στην διάλυση των ονείρων

των νέων ανθρώπων που υποφέρουν από μελαγχολία καθώς αισθάνονται ανε-

νεργοί στην ζωή;

Όλο αυτό το καλοστημένο κόλπο θα σταματήσει μόνο όταν ο μισθός θα φτάσει

στα 300 ευρώ και θα έχουν ξεπουληθεί τα πάντα σε μεγαλοεπενδυτές που θα

έρθουν στην πατρίδα μας για να κερδίσουν!

Υπάρχει κάποιος που θα έρθει επειδή αγαπά την Ελλάδα; Επειδή θέλει να

βοηθήσει τους Έλληνες; ΌΧΙ!

Θα έρθει γιατί οι Έλληνες θα εργάζονται με μισθούς πείνας ως σερβιτόροι

στην γη τους!

Τα κεφάλαια θα φεύγουν και πάλι στο εξωτερικό και η ανάπτυξη που ακούμε

θα γίνει πραγματικότητα, όταν φτάσουμε στον πυθμένα, όταν εμείς δεν θα

έχουμε μάτια να δούμε τίποτα άλλο παρά τα παιδιά μας που δεν θα μπορούμε

να μεγαλώσουμε. Αν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε παιδιά.

Μόνο μέσα από τις πολιτικές ανησυχίες  των κοινωνικών μαζών μπορούν

να  δημιουργηθούν καινούρια καθαρά κινήματα. Μέσα από τον λαό να ζυμω-

θούν και να βγουν καινούριοι πολιτικοί ηγέτες. Μέσα από τον λαό να ξαναστηθεί

η παραγωγή και ο λαός να καθαρίσει το πολιτικό σύστημα και να καθορίσει τις

τύχες του, με πολιτικούς που θα σκέφτονται και θα πράττουν για το συμφέρον

του λαού και όχι την ιδιοτέλεια.

Χρειαζόμαστε ένα ΣΟΚ. Μια κοινωνική επανάσταση με πολιτικά χαρακτηρι-

στικά που θα επιφέρουν δικαιοσύνη και ευνομία στην χώρα.

*Ο κ. Διαμαντόπουλος είναι περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας
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✔ Στο στόχαστρο όμως της …«Ανε-

ξάρτητης Ελληνίδας» έπεσε και ο

δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η Γιατα-

γάνα τον αποκάλεσε «Τουρκόφιλο»

με αφορμή την πρότασή του για τη

μετονομασία οδού σε Κεμάλ Ατα-

τούρκ αλλά και την πρόσκληση στον

Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ

Νταβούτογλου να επισκεφτεί τη

Θεσσαλονίκη. Ο κυρ Γιάννης τα διέ-

ψευσε, δήλωσε πως αυτά γράφτη-

καν σε… «κωλοεφημερίδες» και α-

νακοίνωσε ότι θα μηνύσει τη Γιατα-

γάνα. Βέβαια, όταν η βουλευτής επα-

νέφερε το ζήτημα στην τελευταία

συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-

λίου ο πρόεδρος Αβραμόπουλος είπε

«καλά ρε Χρυσούλα, δεν συζητού-

σαμε να κατεβούμε μαζί στις εκλογές

και πήγες με τον Γκιουλέκα»;

✔ Δυο τεράστιες συναγρίδες έφα-

γαν οι υπουργοί Γεωργιάδης και

Σταϊκούρας μετά των συζύγων

τους στις Λιβανάτες Φθιώτιδας

όπου βρέθηκαν το περασμένο Σάβ-

βατο. Ο Άδωνις και η Ευγενία Μα-

νωλίδου έφτασαν πρώτοι στο ε-

στιατόριο μετά από πρόσκληση

στην περιοχή του αναπληρωτή υ-

πουργού Οικονομικών και μάλιστα

μια ημέρα μετά την επίθεση που δέ-

χτηκε στο «Αττικόν» Νοσοκομείο! Η

λυπητερή βέβαια πήγε στον οικοδε-

σπότη Σταϊκούρα, ο οποίος ωσ-

τόσο από ότι πληροφορείται η «Κ»

δεν πρέπει να έβαλε και πολύ βαθιά

το χέρι στην τσέπη, αφού το κατά-

στημα ανήκει στον κουμπάρο του! 

✔ Όχι έναν αλλά… δυο εκπροσώ-

πους τύπου έχει το ΠΑΣΟΚ! Τουλά-

χιστον τόσοι εμφανίζονται στα

social media! Όπως μαθαίνουμε το

Κίνημα δεν είδε τα ανοδικά ποσο-

στά των τελευταίων δημοσκοπή-

σεων και αποφάσισε να μοιράσει τη

δουλειά του Οδυσσέα Κωνσταντι-

νόπουλου, ο οποίος με απόφαση

Βενιζέλου ασκεί χρέη εκπροσώπου

τύπου της Χαριλάου Τρικούπη. Α-

πλώς η Φώφη Γεννηματά ξέχασε

να αλλάξει τον… τίτλο της στον

προσωπικό της λογαριασμό στο

twitter σε Αναπληρώτρια Υπουρ-

γός Εθνικής Άμυνας! Και κάποιοι

στο ΠΑΣΟΚ κατέχουν σταθερά…

τίτλους! 

✔ Πρωτοπόρα για ακόμα μια φορά

η Θεσσαλονίκη! Δεκατρείς συνο-

λικά οι δήμοι με χρέη άνω των δέ-

κα εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα

με στοιχεία που έδωσε στη δημο-

σιότητα το υπουργείο Εσωτερικών,

δυο προέρχονται από το νομό! Πρό-

κειται για τους δήμους Καλαμαριάς

και Κορδελιού-Εύοσμου! 

✔ Πολλές απουσίες γράφει τον τε-

λευταίο καιρό ο Κώστας Γκιουλέ-

κας από το δήμο Θεσσαλονίκης.

Ούτε στην ειδική συνεδρίαση για

τον απολογισμό του 2012 πήγε

ούτε στο τελευταίο δημοτικό συμ-

βούλιο της… σεζόν! Κρίμα, γιατί

από όσο μάθαμε οι «γαλάζιοι» δη-

μοτικοί υπάλληλοι του επεφύλασ-

σαν ωραία… υποδοχή μετά το «ναι»

που ψήφισε στο πολυνομοσχέδιο!

Πάντως, ο υφυπουργός Παιδείας

την περασμένη Δευτέρα και ενώ

συνεδρίαζε το όργανο… βρισκόταν

στην πόλη, και πιο συγκεκριμένα

στη πισίνα του… Μακεδονία Παλ-

λάς. Είχε προγραμματίσει συνάν-

τηση με τους δημοτικούς του συμ-

βούλους για να τους οργανώσει. Οι

περισσότεροι δε, εκτός από τον

Χάρη Αηδονόπουλο και την Άννα

Ευθυμίου, που απέχει μετά τα γεν-

νητούρια από τα κοινά, φρόντισαν

να εγκαταλείψουν από νωρίς τα

έδρανα του δημαρχείου και να

σπεύσουν στη συνάντηση του pool

bar.

✔ Ο κ. Γκιουλέκας έφτασε στις

9:30 (το ραντεβού είχε δοθεί για τις

9) οδηγώντας ο ίδιος το λευκό

σπορ αμάξι του. Μπήκε στο ξενοδο-

χείο και συνάντησε τα μέλη της πα-

ράταξής του στο κεντρικό καφέ.

Λίγη ώρα αργότερα, μετά από πρό-

ταση Γκιουλέκα η παρέα… μετακό-

μισε σε τραπέζι του εστιατορίου

δίπλα από την πισίνα και με θέα το

Θερμαϊκό για να αποφύγουν τα

αδιάκριτα βλέμματα και… αυτιά!

✔ Εκεί, ο βουλευτής της ΝΔ δή-

λωσε για ακόμα μια φορά στα μέλη

της «Ομάδας Δημιουργίας» την

πρόθεσή του να συνεχίσει να ασκεί

αντιπολίτευση στη διοίκηση Μπου-

τάρη, άφησε ωστόσο για πρώτη

φορά ανοικτό το ενδεχόμενο να

μην διεκδικήσει το δημαρχιακό θώ-

κο Θεσσαλονίκης. «Παραμένω πα-

ρών, μας είπε» σχολίασε στην «Κ»

σημαίνον στέλεχος της παράταξης

Γκιουλέκα και συμπλήρωσε: «αφή-

νοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχό-

μενο να μην είναι υποψήφιος εάν η

παράταξη, δηλαδή η ΝΔ αποφασί-

σει να παρέχει στήριξη σε κάποιον

άλλον». Σύμφωνα με πληροφορίες

ο κ. Γκιουλέκας είπε ακόμα στους

δημοτικούς του συμβούλους πως

«το τοπίο θα ξεκαθαρίσει το Γενάρη.

Εάν είναι υποψήφιος δήμαρχος θα

παραιτηθεί από υφυπουργός προ-

κειμένου να ξεκινήσει την προεκλο-

γική του εκστρατεία. Δεν θα κατέβει

στις εκλογές με αγώνα δεκαπέντε-

είκοσι ημερών». 

✔ Μήπως τελικά ο Γενικός Γραμ-

ματέας Συντονισμού του Κυβερνη-

τικού έργου είναι πολύ… σκληρός

για να πεθάνει; Πληροφορίες…

αθηναϊκών εφημερίδων προ δεκα-

πενθημέρου έκαναν λόγο για εν-

τός - εκείνων των ημερών – παραί-

τηση του Θεσσαλονικιού Δημήτρη

Βαρτζόπουλου επειδή συγκρού-

στηκε με το πρωθυπουργικό περι-

βάλλον! Μήπως τελικά οι… πληρο-

φορίες αυτές είναι αβάσιμες και οι

διαρροές προς εκπροσώπους του

Τύπου ουδεμία σχέση έχουν με την

πραγματικότητα; Η «Κ» είναι σε θέ-

ση να γνωρίζει πάντως πως ο πρω-

θυπουργός δηλώνει και μάλιστα με

το παραπάνω ικανοποιημένος από

το έργο του Βαρτζόπουλου. Άλλω-

στε η καλύτερη απά-ντηση στα...

παπαγαλάκια είναι το γεγονός πως

εκτός από την πλήρη επανδρωμένη

Γενική Γραμματεία Συντονισμού ο κ.

Βαρτζόπουλος έχει επιφορτιστεί

και με την... κινητικότητα.

✔ Περίπου 25 δήμαρχοι της Κεν-

τρικής Μακεδονίας έστειλαν κοι-

νή επιστολή παραίτησης από τα

δημοτικά τους αξιώματα σε Πρω-

θυπουργό, Βενιζέλο και μια πλει-

άδα υπουργών! Στους Γενικούς

Γραμματείας Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων ξέχασαν να τη στεί-

λουν, που είναι και οι υπεύθυνοι

για την αντικατάσταση των δη-

μάρχων μετά από την παραίτηση

τους! Γιατί άραγε; Μήπως είναι…

ήξεις αφήξεις αυτές οι παραιτή-

σεις; «Πρόκειται για μοχλό πίεσης.

Είναι πολιτικές οι παραιτήσεις μας

και όχι πραγματικές» αναφέρει στην

«K» ο δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης

Γαλαμάτης, ενώ ο συνάδελφός του

από το δήμο Κορδελιού-Εύοσμου,

Στάθης Λαφαζανίδης υποστηρίζει

πως «δεν μπορούν να αποφασίζουν

πριν από εμάς, χωρίς εμάς. Δεν εί-

μαστε μαριονέτες! Μας έχει ψηφίσει

ο κόσμος και μάλιστα με πολλούς

περισσότερους σταυρούς από ότι

πήραν κάποιοι υπουργοί» λέει! Άρ-

χισαν να μετριούνται τώρα ποιος

έχει τις περισσότερες… ψήφους! 

Δεν δαιμονοποιούμε την
παραγωγή πλούτου 

Του Δημήτρη Σαμπαζιώτη*

Σ
την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δη-

μοκρατίας, τον Οκτώβριο του 1974, ο

Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέφερε

χαρακτηριστικά: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παρά-

ταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους

ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, την εθνική

ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία». Σήμερα σχεδόν σα-

ράντα χρόνια μετά, καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε

αρχές και αξίες ώστε να γίνει πράξη η μετάβαση από την

Μεταπολίτευση στη Νέα Μεταπολίτευση για την Νέα Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο συνέδριο της

ΝΔ το είπε ξεκάθαρα, η παράταξη αλλάζει συνολικά, η πα-

ράταξη ανοίγει την αγκαλιά της για να μπουν όλοι οι Έλληνες

ανεξαρτήτως του τι ψήφιζαν ή πίστευαν μέχρι τώρα, η πα-

ράταξη έχει καινούριο σύνθημα: «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και προ-

φανές και πεντακάθαρο πρόταγμα που δεν είναι άλλο από

την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται σήμερα ως ο βασικός

πόλος της ευρωπαϊκής πορείας και του οικονομικού εκσυγ-

χρονισμού της χώρας. Η πρόκληση, βεβαίως, είναι τεράστια:

να χτίσεις πάνω σε συντρίμμια! Πάνω σε μια οικονομία κα-

τεστραμμένη, με τους πολίτες εξουθενωμένους.

Το όραμα μας για την «ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ξεκίνησε με στόχο

την σωτηρία και την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η Νέα

Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι η παράταξη που πρε-

σβεύει τον Φιλελευθερισμό και την Ευρωπαϊκή προοπτική

της χώρας. Όποιον προσδιορισμό και αν τοποθετήσει κά-

ποιος πριν τον Φιλελευθερισμό, είναι η ιδεολογική αρχή που

εμπεριέχει την Δημοκρατία, την ισότητα των πολιτών, προ-

στατεύει την ιδιωτική πρωτοβουλία από την γραφειοκρατία

και περιορίζει το ρόλο του κράτους. Το επιχειρείν αποκτά

τον πραγματικό του ρόλο. Δεν δαιμονοποιούμε την παρα-

γωγή πλούτου, αντίθετα είμαστε σίγουροι ότι είναι ο μόνος

δρόμος για να «ανοίξουν» δουλειές και να διώξουμε τον

εφιάλτη της ανεργίας. Το κράτος λειτουργεί ως εποπτεύων

ρυθμιστής με κύριο ρόλο στην ανεργία, στην Παιδεία, στην

Υγεία και στην Εθνική ασφάλεια.

Αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά με την αριστερά

που είναι ενάντια σε κάθε επένδυση και με σύμμαχο το

λαϊκισμό οραματίζεται το αποτυχημένο στην πράξη μον-

τέλο, του κράτους επιχειρηματία. Είναι γνωστό άλλωστε

ότι όλο το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ που αποβιομηχάνισε τη χώρα

και πολέμησε τον ιδιωτικό τομέα, σήμερα βρίσκεται ως

άλλη μία συνιστώσα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το 9ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτέλεσε

ορόσημο για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα.

Έδωσε το έναυσμα για να ανοίξουμε πρώτοι το δρόμο και

να περάσουμε από τα ξεπερασμένα κόμματα μαζών σε νέες

μορφές αντιπροσώπευσης. Να αναπτύξουμε μια «νέα πλου-

ραλιστική συλλογικότητα» με στόχο την ενδυνάμωση και

ισχυροποίηση της ενότητάς μας με πολιτικούς, ιστορικούς

και ιδεολογικούς όρους. 

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μετεξελιχθεί σε ένα σύγ-

χρονο, ευέλικτο πολιτικό οργανισμό, που θα έχει βάση του

την ισχυρή σχέση με τον πολίτη και θα μπορεί να επηρεάσει

και να επηρεαστεί από τα κοινωνικά ρεύματα που αναπτύσ-

σονται. Η μετεξέλιξη αυτή θα αποτελέσει εχέγγυο για την

πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και ταυτόχρονα θα

δώσει τέλος σε λαϊκιστικά πολιτικά μορφώματα που έχουν

επενδύσει στην καταστροφή του τόπου.

*Ο κ. Σαμπαζιώτης είναι βουλευτής Μεσσηνίας της 
Νέας Δημοκρατίας



Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ» ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλο-
νίκης έχει πάρει την απόφασή του
για το άνοιγμα των καταστημάτων
ΟΛΕΣ τις Κυριακές του χρόνου και
πρόκειται να επαναφέρει πρότασή
του που στο παρελθόν ως αντινο-
μάρχης Εμπορίου είχε θέσει στο…
τραπέζι! Ο Γιώργος Τσαμασλής λοι-
πόν σκέφτεται να αποφασίσει το

άνοιγμα των καταστημάτων, επανα-
λαμβάνουμε ΟΛΕΣ τις Κυριακές σε
ό,τι αφορά το εμπορικό κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Για τις υπόλοιπες περιο-
χές, μας λένε οι ίδιες πληροφορίες,
ο αριθμός των Κυριακών βρίσκεται
υπό… συζήτηση!

Ο ίδιος σε σχετική ερώτηση της
«Κ» δεν επιβεβαίωσε, ούτε όμως…
διέψευσε την πληροφορία! Σε ό,τι

αφορά τη δίκη με την υπόθεση του
δρόμου του Ωραιοκάστρου επιμένει
πως δεν έπρεπε να αποφασιστεί η
αναβολή της για τις 1.10.2013 και
αισθάνεται σίγουρος για τη δικαίωσή
του. «Εδώ και το δικαστήριο διερω-
τήθηκε γιατί είμαστε κατηγορούμε-
νοι αφού δεν υπάρχουν μάρτυρες
κατηγορίας από πλευράς ελληνικού
δημοσίου…» Ο κ. Τσαμασλής πάν-
τως, και ως πρόεδρος του Οργανι-
σμού Τουριστικής Προβολής Θεσ-
σαλονίκης αφού είδε πως τα μέλη
δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις
τους, δηλαδή δεν βάζουν το χέρι
στην τσέπη αν και έτσι συμφώνησαν
αρχικά κατέθεσε πρόταση για το
μέλλον του Οργανισμού. Είπε λοι-
πόν, στη συνεδρίαση της περασμέ-
νης Πέμπτης πως θα πρέπει να
απομακρυνθούν από τον Οργανισμό
όσοι δεν πληρώνουν τις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις και πρότεινε
να αναλάβουν τον Οργανισμό είτε ο
δήμος Θεσσαλονίκης είτε η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η απόφαση Τσαμασλή για το «άνοιγμα» των Κυριακών

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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Στο δια ταύτα…
Του Ηλία Βλαχογιάννη*

Ό
λοι ομολογούν ότι η χώρα μας

διέρχεται την πιο κρίσιμη πε-

ρίοδο, από τη μεταπολίτευση και

μετά.

Όλοι συνομολογούν ότι η έξοδος από

την κρίση, ούτε εύκολη είναι, ούτε ευ-

χάριστη. Απαιτούνται θυσίες... Απαιτούνται γενναίες απο-

φάσεις. Απαιτείται πολιτικό θάρρος. Απαιτείται ει-

λικρίνεια και συνέπεια. Κυρίως απαιτείται δικαιοσύνη,

εντιμότητα και σταράτες κουβέντες.

Ο λαός, που υφίσταται τις βαριές θυσίες, απαιτεί για

την κρίση να πληρώσουν όλοι. Έκαστος με τις δυνάμεις

του και έκαστος με τις ανάγκες του. Μέχρι τώρα το

βάρος των μέτρων σήκωσαν κυρίως οι μισθωτοί και οι

συνταξιούχοι.  Και κυρίως οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι

του ιδιωτικού τομέα.

Για μια ακόμη φορά, οι «συνήθεις ύποπτοι» πάλι ξε-

φεύγουν. Η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει και οι αρ-

μόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν αμήχανες, το

συνεχιζόμενο πάρτυ. Οι πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν

στην αντιπολίτευση, συνεχίζουν την μικροπολιτική του

χθες. Συνεχίζουν να πολιτεύονται με πρακτικές και τα-

κτικές της δεκαετίας το ́ 80, πρακτικές που αποδοκίμασε

και  καταδίκασε κατ’ επανάληψη ο ελληνικός λαός. 

Στηρίζουν πρακτικές και πολιτικές, που ευθύνονται

για τη βαθειά κρίση που περνάει η πατρίδα μας. Κρίση

οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πρωτίστως ηθική.

Κρίση αξιών και θεσμών. Σε μια κοινωνία που τώρα

φαίνεται να ξυπνάει από το λήθαργο της ευδαιμονίας,

του εύκολου κέρδους, της αρπαχτής και του ωχαδερφι-

σμού.

Με την απειλή της χρεοκοπίας επί θύρας, τους εταί-

ρους μας να ικανοποιούνται που βρήκαν επιτέλους την

ευκαιρία να βγάλουν το άχτι τους σε βάρος των τεμπέ-

ληδων του νότου και τους συνήθεις επιτήδειους, που

βρήκαν την ευκαιρία να πλουτίσουν σε βάρος του λαού

μας, βγάζοντας τα χρήματα τους σε τράπεζες του εξω-

τερικού!

Το πολιτικό μας σύστημα είναι στα όρια του. Κάποιοι

σκέφτονται την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και κά-

ποιοι το μέλλον του τόπου μας. Από τη μια μεριά οι μο-

νίμως διαμαρτυρόμενοι και συνάμα υποσχόμενοι τα

πάντα στους πάντες, κι από την άλλη οι αίροντες το

σταυρό του μαρτυρίου για τα ανομήματα μιας ολόκληρης

τριακονταετίας.

Αναλάβαμε κόστος δυσανάλογο του μερτικού ευθύ-

νης μας και παρά τις όποιες δυσκολίες, θα το φέρουμε

εις πέρας. Κι όταν έρθει η ώρα και σώσουμε την πα-

τρίδα, να είναι όλοι βέβαιοι ότι θα κριθούμε δίκαια από

τους πολίτες. Έκαστος με τις ευθύνες του και με την προ-

σφορά του. Ούτε γαλαζοαίματοι, ούτε πορφυρογέννητοι,

ούτε εκλεκτοί της διαπλοκής θα επιβιώσουν, αν δεν επι-

βιώσει η χώρα.

Γι’ αυτό κυβερνώντες, αντιπολιτευόμενοι και πολίτες,

να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Στις δημοκρατίες

ουδείς ανεύθυνος. Όλοι κρινόμαστε, όλοι θα λογοδοτή-

σουμε. 

Τώρα όμως προέχει η σωτηρία του τόπου μας. Προ-

έχει η σωτηρία της πατρίδος. Προέχει η σωτηρία μιας

ολόκληρης γενιάς, που κινδυνεύει να πληρώσει το

«μάρμαρο» των πεπραγμένων της μεταπολίτευσης.

* Ο κ. Βλαχογιάννης είναι βουλευτής Τρικάλων της Νέας
Δημοκρατίας

✔ Πάντως ορισμένοι ισχυρίζονται

πως οι δήμαρχοι προχώρησαν σε

αυτή την κίνηση για να δείξουν στον

Ασκούνη της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων της χώρας τι… εστί Σίμος

Δανιηλίδης της ΠΕΔΚΜ! 

✔ Την επιστολή, διαμαρτυρόμενος

στις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα

των δημοτικών υπαλλήλων υπέ-

γραψε και ο δήμαρχος του νομού

που έχει κολλητηλίκια με τον Φού-

χτελ και του δίνει κάτω από το τρα-

πέζι ονόματα, τηλέφωνα και δι-

ευθύνσεις. Σύντομα θα κάνουμε και

τα αποκαλυπτήρια!  

✔ Για παραιτήσεις δημάρχων… «μαϊ-

μού» κάνουν λόγο κύκλοι του υ-

πουργείου Εσωτερικών στην «Κ»

σχολιάζοντας την κοινή επιστολή πα-

ραίτησης δημάρχων της Κεντρικής

Μακεδονίας. Αρμόδιος για να κάνει

δεκτή την παραίτηση κάποιου δημάρ-

χου είναι ο υπεύθυνος Γενικός Γραμ-

ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

της κάθε περιοχής, και στην περί-

πτωση της Κεντρικής Μακεδονίας ο

κ. Αθανάσιος Καρούντζος. Η «Κ» επι-

κοινώνησε με τον κ. Καρούντζο ο

οποίος τόνισε ότι δεν έχει φτάσει στο

γραφείο του επιστολή παραίτησης

από κανέναν δήμαρχο. «Εμείς έχουμε

αποκλειστικά την αρμοδιότητα να

αντικαταστήσουμε κάποιον δήμαρχο

που θέλει να παραιτηθεί. Προφανώς

πρόκειται περί πολιτικών παραιτή-

σεων και όχι πραγματικών. Ή παραι-

τείται κάποιος ή όχι. Αν φτάσει

κάποια επιστολή παραίτησης δημάρ-

χου πάντως η διαδικασία αντικατά-

στασής του θα ξεκινήσει σύντομα».

✔ Απορία: Αληθεύει πως ο Απόστο-

λος Τζιτζικώστας την περασμένη

βδομάδα έπινε καφέ στο γραφείο του

με περιφερειακό σύμβουλο της αντι-

πολίτευσης, όπου αποφασίστηκε

πως στις επόμενες εκλογές ο τελευ-

ταίος θα βρεθεί στο στρατόπεδο Τζι-

τζικώστα; Και όταν λέμε αντιπολί-

τευση δεν εννοούμε μόνο την παρά-

ταξη Μπόλαρη! (Μαθαίνουμε ότι ο

Περιφερειάρχης στην επόμενη συνε-

δρίαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου αναμένεται να κάνει γνωστά στο

σώμα τα ποσοστά απορρόφησης

κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με

πληροφορίες της «Κ» ξεπερνούν το

60%). 

✔ Ο έκπτωτος έπιασε στο στόμα του

και τον Βενιζέλο! Ο Παναγιώτης

Ψωμιάδης σε ανακοίνωσή του ανα-

φέρει: «Αν και διαφωνώ με πολλές

επιλογές του, δεν μπορεί να παρα-

βλέψει κανείς πως ο Βαγγέλης Βενι-

ζέλος είχε το πολιτικό θάρρος να

βάλει πλάτες στα δύσκολα, δεν κρύ-

φτηκε, ανέλαβε ιστορικές ευθύνες με

προσωπικό κόστος. Αυτή την κρίσιμη

περίοδο για την Πατρίδα μας, ο Βενι-

ζέλος πρέπει να στηριχθεί, καταρχήν

από το ίδιο του το κόμμα, από τα

παλιά και τα νεότερα στελέχη του

ΠΑΣΟΚ». Πληροφορίες από τη Χαρι-

λάου Τρικούπη πάντως κάνουν λόγο

για δυσαρέσκεια Βενιζέλου με α-

φορμή τις αναφορές Ψωμιάδη. Προ-

σθέτουν μάλιστα πως ο αντι-

πρόεδρος της Κυβέρνησης σκο-

πεύει στο άμεσο μέλλον να… φρε-

νάρει τον έκπτωτο Περιφερειάρχη! 

✔ Στη διάψευση δημοσιεύματος της

εφημερίδας «Έθνος» που εμφάνιζε

το δήμο Έδεσσας υποψήφιο για οι-

κονομικό έλεγχο του προϋπολογι-

σμού του από το «Παρατηρητήριο»

προχώρησε με ανακοίνωσή του ο

αντιδήμαρχος Οικονομικών του

δήμου. «Δυστυχώς για μία ακόμη

φορά η παραπληροφόρηση των

ΜΜΕ περισσεύει!!! Ο δήμος Έδεσσας,

πλην ελαχίστων μικροεκκρεμοτή-

των, δεν οφείλει ούτε στη ΔΟΥ ούτε

στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά ούτε

σε εργολάβους και προμηθευτές ενώ

ο προϋπολογισμός του 2013 εκτελεί-

ται με θρησκευτική ευλάβεια!», ανα-

φέρει ο κ. Μουράτογλου.



Tων Μ. Καραπαναγιωτίδου - Β. Στολάκη

Δ
εκαετής κάθειρξη χωρίς

αναστολή και τριετή στέ-

ρηση των πολιτικών τους

δικαιωμάτων είναι η… καμ-

πάνα του Μονομελούς Εφε-

τείου Κακουργημάτων Θεσ-

σαλονίκης για τους τέσσερις

κατηγορούμενους μέλη της «σπείρας των Μο-

ναστηριών» που στις 23 Απριλίου του 2012

είχε αφαιρέσει από το πατριαρχικό Μοναστήρι

της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας

στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης τα λείψανα της

Αγίας. Οι δράστες δεν ομολόγησαν το όνομα

του τελικού αποδέκτη των ιερών λειψάνων,

ανυπολόγιστης αξίας, με τα τελευταία να ανα-

ζητούνται και τους συνηγόρους υπεράσπισης

της Μονής να κάνουν λόγο για «ερωτήματα

που παραμένουν αναπάντητα, ταφόπλακα που

μπήκε στην υπόθεση» και να θεωρούν επιτα-

κτική ανάγκη την ενεργοποίηση των διωκτι-

κών αρχών. 

Η δίκη των ληστών των λειψάνων που σε

σύντομο διάστημα είχε γίνει «ο

φόβος και ο τρόμος» Εκκλησιών,

Ναών και Μοναστηριών σε πε-

ριοχές της Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε την

Τετάρτη και ολοκληρώθηκε χθες με τις απο-

λογίες των κατηγορουμένων. Οι ίδιοι ευθύνον-

ται για τις διαρρήξεις σε εκκλησίες του Βόλου,

των Σερρών και του Αγίου Μηνά της Θεσσα-

λονίκης αλλά και την δολοφονία καντιλανά-

φτη στο Ωραιόκαστρο. Από την πλευρά του, ο

Μητροπολίτης Μιλήτου κκ. Απόστολος θεωρεί

πως η «Μονή ευελπιστεί μετά την απόφαση

του δικαστηρίου να βρεθούν τα ιερά λείψανα

καθώς οι δράστες ομολόγησαν πως τα πακε-

τάρισαν και τα έστειλαν στη Ρουμανία».

Η ληστεία
Τα αγία λείψανα κλάπηκαν στις 23 Απριλίου

2012. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η

διάρρηξη πραγματοποιήθηκε τη νύχτα και οι

ληστές χρειάστηκε να «ανοίξουν» πέντε πόρ-

τες για να φτάσουν στο εσωτερικό του ναού

και να αρπάξουν τη «λεία» τους, δηλαδή την

λειψανοθήκη με την Κάρα της Αγίας Αναστα-

σίας, τη λειψανοθήκη με το πόδι της, όπως επί-

σης και μια τρίτη που περιείχε αποτμήματα της

Αγίας Αναστασίας, της Αγίας Παρασκευής και

του Αγίου Μοδέστου. 

Σύμφωνα

με τον κκ.

Α π ό σ τ ο λ ο

υπάρχουν δυο

εικασίες για το

που μπορεί να

βρίσκονται σή-

μερα τα ιερά

λείψανα. «Ή βρί-

σκονται στην

κατοχή κάποιου

«ευσεβή» που τα

ήθελε στην ιδιο-

κτησία του ε-

πειδή είχε λατ-

ρεία στην Αγία Α-

ναστασία και την

ήθελε για ευλογία

στο σπίτι του και

πλήρωσε για να

τα αποκτήσει ή πίσω από την υπόθεση κρύβε-

ται «σχισματικός» κληρικός αιρετικός από τις

βόρειες χώρες». «Οι δικαζόμενοι είναι εκτελε-

στικά όργανα. Υπάρχει εγκέφαλος και χρημα-

τοδότης της υπόθεσης.

«Για την Ιερά Μονή αποτελεί μεγάλο γεγο-

νός η δίκη. Δυστυχώς δεν παρίστανται όλοι οι

κατηγορούμενοι αλλά μόνο οι τέσσερις εκ των

εννέα κατηγορουμένων καθώς οι άλλοι δια-

φεύγουν» σχολίασε ο κκ. Απόστολος στην «Κ»

αμέσως μετά το πέρας της ακροαματικής δια-

δικασίας. Συμπλήρωσε ότι «ευελπιστούμε να

μας πουν αυτοί που διέπραξαν την απαγωγή

των ιερών λειψάνων που τα παρέδωσαν για

να μπορέσουμε να τα επαναφέρουμε στο μέ-

ρος που φυλάσσονταν από τον 9ο αιώνα.

«Γιατί όμως πήραν και τις τρεις λειψανοθήκες;

Πιστεύω πως ήταν στοχευμένη η πράξη διότι

δεν αφαίρεσαν από το Μοναστήρι άλλα πολύ-

τιμα αντικείμενα και ήδη λατρείας, που δεν τα

άγγιξαν». Τονίζει δε ότι «με την ένταξη της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση δεν υπάρχει κανείς έλεγχος
στα ελληνικά σύνορα. Οι Βούλγαροι και οι
Ρουμάνοι μπαίνουν με την άνεσή τους και
δεν γίνεται έλεγχος στα αυτοκίνητά τους».

Μονή Αγίας Αναστασίας 
Φαρμακολύτριας

Το Μοναστήρι των Βασιλικών εδώ και ενά-

μιση χρόνο έχει βυθιστεί στο πένθος με τους

κληρικούς και τους πιστούς να κάνουν καθη-

μερινές επικλήσεις στην Αγία Αναστασία για να

επανέλθουν τα ιερά λείψανα στη θέση τους.

Εκεί φυλάσσονταν από το 1830, δηλαδή μετά

το ολοκαύτωμα της μονής. Το Μοναστήρι είναι

το αρχαιότερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

που βρίσκεται εκτός Αγίου Όρους και ιδρύθηκε

από την αυτοκράτειρα Θεανώ το 888μ.Χ. Το

1552 ο μοναχός Θεωνάς βρήκε στο σημείο ένα

ερειπωμένο εκκλησάκι και έφτιαξε το μονα-

στήρι που άνθισε και απέκτησε ακίνητη περι-

ουσία σε Χαλκιδική και Βαλκάνια. Το 1821 οι

Τούρκοι το έκαψαν και έσφαξαν όλους τους

καλόγερους, ενώ σώθηκε μόλις η νότια

πλευρά του. 

Στο πλευρό το Μητροπολίτη Μιλήτου βρέ-

θηκε από την πρώτη στιγμή ο Οικουμενικός

Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος έστειλε

επιστολές σε όλους τους Προκαθήμενους των

Ορθοδόξων Εκκλησιών προκειμένου να ενη-

μερωθούν επίσημα για την κλοπή των αγίων

λειψάνων. Ενημερώθηκαν επίσης διπλωματι-

κές Αρχές χωρών για να εντοπιστεί ο αποδέ-

κτης των λειψάνων σε περίπτωση που αυτά

εκτεθούν κάπου δημόσια, καθώς αυτά είναι

τεκμηριωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του

Πατριαρχείου, του υπουργείου Πολιτισμού και

της 10ης Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Σχετική ενημέρωση έγινε και στον Πα-

τριάρχη Μόσχας Κύριλλο κατά την πρόσφατη

επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, καθώς εκτιμάται

πως ο κάτοχος των λειψάνων ενδεχομένως

να βρίσκεται στη Ρωσία. «Ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης προσεύχεται για να βρεθούν τα λεί-

ψανα. Στις αρχές Ιουνίου όταν υποδέχτηκα τον

κκ. Κύριλλο τον ενημέρωσα για το θέμα που

μας πονά, του επέδωσα αντίγραφο επιστολής

προς την αγιότητά του και αμέσως μου έστειλε

έγγραφο με το οποίο ζητούσε διασαφήσεις για

το θέμα της ιεροσυλίας και ντοκουμέντα προ-

κειμένου να κάνει εκ νέου γράμμα στη Ρωσία,

τη Λευκορωσία και το εξωτερικό». 

Karfitsa
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Υπεράσπιση…
προέδρων  

Σ
ημειώνεται πως την υπεράσπιση

της μονής ανέλαβαν ο σημερι-

νός αλλά και ο πρώην πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο-

νίκης, Νίκος Βαλεργάκης και Μανώ-

λης Λαμτζίδης, αντίστοιχα. Ο τελευ-

ταίος σημείωσε στην «Κ» ότι «η δίκη

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Από νομική άποψη διότι έγινε δεκτή

παράσταση πολιτικής αγωγής από την

πλευρά της Ιεράς Μονής Αγίας Ανα-

στασίας ως ιδιόμορφου νομικού προ-

σώπου κατά των φερόμενων ως

δραστών της κλοπής των λειψάνων

της Αγίας Αναστασίας από το Μονα-

στήρι. Και έτσι για το ποινικό αδίκημα

του άρθρου 372 παρ. 1 («κλοπή») στη

διακεκριμένη του μορφή («κλοπή από

τόπο προορισμένο για θρησκευτική

λατρεία» αντικειμένου «αφιερωμένου

σε αυτή», άρθρ. 374 στοιχ. α) σήμερα

από το Μονομελές Εφετείο Κακουρ-

γημάτων έγινε δεκτό ότι μπορεί να

παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγουσα η

Μονή. Από πολιτιστική-θρησκευτική

άποψη διότι διαφαίνεται ότι η κλοπή

ήταν στοχευμένη και κατευθυνόμενη

από κάποιον ή κάποιους «εγκεφά-

λους» εγκατεστημένους στο εσωτε-

ρικό της χώρας ή σε χώρες του πρώ-

ην υπαρκτού σοσιαλισμού μέλη της

οικονομικής «ελίτ», που τείνουν στη

«λειψανολατρεία» ως μια μορφή ει-

δωλολατρείας και ως επιβεβαίωση

της ισχύος και του πλουτισμού τους.

Η «σκιά» στη δίκη αυτή οφείλεται στο

ότι διαφαίνεται μεγάλη δυσκολία στον

εντοπισμό του προορισμού των λει-

ψάνων και των αποδεκτών τους,

ώστε να γίνει δυνατός ο «επαναπατρι-

σμός» τους». 

Η δίκη, το Πατριαρχείο, η Αγία Αναστασία
και τα λείψανά της που... αναζητούνται!

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ Ή «ΕΥΣΕΒΗΣ» ΙΔΙΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΙΛΗΤΟΥ 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

«Οι πολίτες να μη φοβηθούν το ΣΜΑ Ευκαρπίας» 
Του Μιχάλη Γεράνη*

Ε
νωμένοι και αποφα-
σισμένοι να κατα-
σκευάσουμε ένα δη-

μόσιο έργο που θα ωφελήσει το περιβάλ-
λον και τους πολίτες μας.

Μετά από μια πλατιά διαδικασία ενημέρω-

σης των πολιτών για το τι πραγματικά είναι

το έργο αλλά και μια μεγάλη κοινωνική δια-

βούλευση, από την οποία προέκυψαν απα-

ραίτητα και χρήσιμα βελτιωτικά μέτρα

είμαστε πλέον, φορείς και κάτοικοι της Θεσ-

σαλονίκης, ενωμένοι και αποφασισμένοι να

κατασκευάσουμε ένα δημόσιο έργο που θα

ωφελήσει το περιβάλλον, τους δήμους και

τους πολίτες μας.

Η ομόθυμη θέση της Αυτοδιοίκησης, των

επιστημονικών συλλόγων της Θεσσαλονί-

κης και των εργαζομένων του Συνδέσμου

ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης έρχεται πλέον να

γίνει κτήμα και των ίδιων των πολιτών. Αυτό

πλέον είναι πασιφανές και μετά την πρό-

σφατη έρευνα της κοινής γνώμης τα αποτε-

λέσματα της οποίας παρουσιάζεται και εσείς

σήμερα στην εφημερίδα σας.

Είναι πλέον αντιληπτό από την συντρι-

πτική πλειοψηφία των πολιτών ότι το έργο

είναι απολύτως απαραίτητο για την καλύ-

τερη οργάνωση των προγραμμάτων διαχεί-

ρισης των αστικών απορριμμάτων, την

προστασία του περιβάλλοντος και την εξοι-

κονόμηση πόρων για τους Δήμους και συ-

νεπώς για τους ίδιους τους πολίτες.  

Ένα έργο που πέρασε 71 ελέγχους, κρί-

σεις και αδειοδοτήσεις. Ένα έργο που θα

προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια

υγεία, όπως τονίζεται μάλιστα και στην ομό-

φωνη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου

Θεσσαλονίκης, που απέρριψε τις όποιες αι-

τιάσεις. 

Σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα

μας δεν έχουμε πλέον τα περιθώρια λαθών

του παρελθόντος. Δεν μπορούμε για ένα

τόσο χρήσιμο και ουσιαστικό έργο το οποίο

• είναι αδειοδοτημένο και ικανοποιεί όλες

τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής

και ελληνικής νομοθεσίας,

• είναι δημοπρατημένο και χρηματοδοτείται

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

• έχει εγκατεστημένη την ανάδοχο εργολα-

βική εταιρεία, να παρουσιάζει πολύμηνη

καθυστέρηση στην υλοποίησή του με

άμεσο και ορατό κίνδυνο να χαθεί η χρη-

ματοδότηση και στην ουσία να μην γίνει

ποτέ το έργο.

Είναι κατανοητή και σεβαστή η όποια επι-

φύλαξη της τοπικής κοινωνίας, αλλά  όταν:

• το ίδιο το ΤΕΕ προσφέρεται για τις όποιες

διαδικασίες της τεχνικής παρακολούθη-

σης αλλά και σε αυτές της κοινωνικής πα-

ρακολούθησης, που θα χρειαστούν για την

κατασκευή και λειτουργία του έργου

• ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης

αλλά και ο αντίστοιχος Φαρμακευτικός

Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συνηγορούν για

την κατασκευή του έργου, καθώς είναι

απόλυτη η βεβαιότητά τους για την προ-

στασία της δημόσιας υγείας.

• ο ίδιος ο Σύλλογος Εργαζομένων του

Συνδέσμου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, των

ανθρώπων δηλαδή που θα βρίσκονται κα-

θημερινά μέσα στον συγκεκριμένο χώρο

και θα δουλεύουν τάσσεται υπέρ του

έργου

• ήδη ο ΣΜΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης,

που βρίσκεται πλάι στο νοσοκομείο «Άγιος

Παύλος» λειτουργεί εντός του αστικού

ιστού χωρίς καμία όχληση, ούτε καν στο

παρακείμενο νοσοκομείο κι ενώ μάλιστα

ο ΣΜΑ Ευκαρπίας θα έχει ακόμα πιο σύγ-

χρονες προδιαγραφές

• δεκάδες ΣΜΑ με παρόμοιες προδιαγρα-

φές σε όλο τον κόσμο λειτουργούν μέσα

στις μεγάλες πόλεις χωρίς κανένα πρό-

βλημα

• όλος ο γύρω χώρος θα δενδροφυτευτεί,

δημιουργώντας ένα νέο πνεύμονα πρασί-

νου, εμβαδού 70 στρεμμάτων, που θα

αποδοθεί ως πάρκο ανακύκλωσης  στην

τοπική κοινωνία

• θεωρώ ότι μόνο ως παραλογισμός μπορεί

να θεωρηθεί η επιπλέον καθυστέρηση της

υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι οι πολίτες
δεν έχουν απολύτως τίποτε να φοβη-
θούν από τη λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρ-
πίας!  Αντίθετα μόνο οφέλη έχουμε να
αποκομίσουμε. Όφελος για το περιβάλ-
λον, όφελος για την οικονομία μας.

*Ο κ. Γεράνης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α.
νομού Θεσσαλονίκης  (Φο.Δ.Σ.Α.)







Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Έ
να ιδιότυπο «νησί» μπορεί

να υπερηφανεύεται ότι δια-

θέτει η Χαλκιδική και ο

λόγος είναι για την Κασσάν-

δρα,  μια περιοχή γνωστή

στους Θεσσαλονικείς και

ως «πρώτο πόδι». Η ιδιο-

μορφία που παρουσιάζει χάρη στη διώρυγα

της Ποτίδαιας οδηγεί ορισμένους κατοίκους

στο να χαριτολογούν λέγοντας ότι είναι…

«νησιώτες». Πρόκειται για μια περιοχή που

ήταν γνωστή την περίοδο της Τουρκοκρατίας

για τα ιδιαίτερα προνόμια που είχε από το

σουλτάνο. Σήμερα η περιοχή που διοικητικά

μετά τον Καλλικράτη αποτελεί το δήμο Κασ-

σάνδρας, συνεχίζει να αποτελεί μια προνομι-

ούχο περιοχή, αφού τη θερινή περίοδο το

τουριστικό ρεύμα στην περιοχή είναι αρκετά

μεγάλο, τόσο από Έλληνες, όσο και από ξέ-

νους τουρίστες. Ιδιαίτερα οι Ρώσοι παραθε-

ριστές, που τα τελευταία χρόνια είναι ευ-

πρόσδεκτοι καθώς πρόκειται για τουρίστες

με οικονομική ευρωστία, δείχνουν ζωηρό

ενδιαφέρον για την περιοχή της Κασσάνδρας

σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές της Χαλ-

κιδικής. 

Ωστόσο, τα προβλήματα για την ιδιαίτερα

τουριστική Κασσάνδρα δεν εκλείπουν, με απο-

τέλεσμα οι κίνδυνοι για την ισχυρή τουριστική

βιομηχανία της περιοχής να παραμονεύουν. Το

κακοσυντηρημένο και επιβαρυμένο οδικό δί-

κτυο είναι πλέον επικίνδυνο για τους οδηγούς,

ενώ την ίδια ώρα το Κέντρο Υγείας που βρί-

σκεται στην έδρα του δήμου, την Κασσαν-

δρεία, υπολειτουργεί  αδυνατώντας να

ανταπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που πα-

ρουσιάζονται στη θερινή περίοδο. Την ίδια

ώρα, το παρεμπόριο την περίοδο των θερινών

μηνών είναι καθημερινότητα, με τα έσοδα που

χάνουν οι τοπικές επιχειρήσεις και ο δήμος

να είναι μεγάλα και την αστυνόμευση

σχεδόν ανύπαρκτη.

Ασυντήρητοι δρόμοι
Το οδικό δίκτυο της περιοχής στα

περισσότερα σημεία του παρουσιά-

ζει σοβαρά προβλήματα, αφού η

οικονομική δυσχέρεια και οι βρα-

δυκίνητη γραφειοκρατία, έχουν

καθυστερήσει τις απαραίτητες

επισκευές, που έπρεπε να γίνουν

εδώ και πολύ καιρό. 

«Η συντήρηση του οδικού δι-

κτύου γίνεται με ιδιαίτερη δυ-

σκολία γιατί περιμένουμε να

εγκριθεί από την Περιφέρεια το

ποσό προκειμένου να γίνουν οι

απαραίτητες εργασίες», αναφέ-

ρει στην Karfitsa, ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης

Γιώργος. Σύμφωνα με τον ίδιο,

την επόμενη εβδομάδα τα συνερ-

γεία θα προχωρήσουν στη δια-

γράμμιση του οδικού δικτύου της

Κασσάνδρας και στη συνέχεια θα

διευθετηθεί το ζήτημα της καθαριό-

τητας στα πλαϊνά σημεία των δρό-

μων. Όπως αναφέρει ο περιφερεια-

κός σύμβουλος Χαλκιδικής Απόστο-

λος Πάνας, «το οδικό δίκτυο της πε-

ριοχής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο, από

τη μεγάλη κίνηση της θερινής περιόδου,

με τα προβλήματα να παρουσιάζονται

τόσο στη σήμανση, όσο και την ασφαλτό-

στρωση». Ο κ. Πάνας μάλιστα είχε έρθει σε

επαφή με τη Διεύθυνση Ελέγχου και Συντή-

ρησης Έργου Χαλκιδικής, η οποία έχει κάνει

πολλές εκκλήσεις ζητώντας ασφαλτικά
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ΟΙ ΡΩΣΟΙ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΚοινωνικός φιλελευθερισμός: 
η απάντηση στο αδιέξοδο

Του Γιάννη Κεφαλογιάννη*

Ο
κοινωνικός φιλελευθερισμός έχει τις ιδε-
ολογικές του ρίζες στις κοινωνικές και οι-
κονομικές ανακατατάξεις που επέφερε η

Βιομηχανική Επανάσταση και εξέφραζε την ανησυχία για τις πρωτο-
φανείς κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που «δοκίμαζαν» τα όρια
της κοινωνικής συνοχής τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη. 

Ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός  αποκρυσταλλώνεται στην πεποί-
θηση ότι ο φιλελευθερισμός οφείλει να περιλαμβάνει την έννοια της
κοινωνικής βάσης προκειμένου να ξεπεράσει τον εαυτό του και να
εξελιχθεί από μια θεωρία όπου ελευθερία σημαίνει την απουσία κα-
ταναγκασμού, αρνητική έννοια ελευθερίας, σε μια θεωρία όπου η έν-
νοια της ελευθερίας είναι πιο διευρυμένη και παραπέμπει στις
δυνατότητες που έχει ένα άτομο να επιτύχει τους στόχους, «θετική»
ερμηνεία της ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό οι υπέρμαχοι της ιδέας
αποδέχονται τον κρατικό παρεμβατισμό προκειμένου να εξισορρο-
πηθεί η ατομική ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

Βασική πεποίθηση αρκετών οπαδών του κοινωνικού φιλελευθε-
ρισμού του 19ου αιώνα υπήρξε η βασική αρχή ότι τα προνόμια συνε-
πάγονται και ευθυνών, «noblesse oblige». Υπήρξε η απάντηση των
ίδιων των φιλελευθέρων απέναντι στα δεινά που προκαλούσε ο οι-
κονομικός φιλελευθερισμός της εποχής, όπως τα βίωνε η Μεγάλη
Βρετανία, το πιο βιομηχανοποιημένο κράτος στον πλανήτη εκείνη την
εποχή, και μας τα μετέφεραν μέσα από τα έργα τους αρκετοί βικτο-
ριανοί συγγραφείς όπως ο Κάρολος Ντίκενς, ο Thomas Carlyle, ο
Matthew Arnold και άλλοι, οι οποίοι έγιναν δριμύτατοι επικριτές της
κοινωνικής αδικίας την οποία παρατηρούσαν σε ολόκληρο το φάσμα
της βρετανικής κοινωνίας. 

Κατά τον 20ο αιώνα η ιδεολογική αντιπαράθεση είχε πολωθεί  ανά-
μεσα στην ελεύθερη αγορά και το έντονα παρεμβατικό κράτος και ο
κοινωνικός φιλελευθερισμός σταδιακά έπαψε να έχει την επιρροή
που είχε κατά τον προηγούμενο αιώνα. Στις αρχές όμως του 21ου
επανεμφανίζονται σημάδια κοινωνικής κόπωσης, οι ανισότητες εν-
τείνονται όπως και ο ατομικισμός του σύγχρονου ανθρώπου. Τα σύγ-
χρονα κράτη φαίνεται να αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την έξαρση
αυτή των συμπτωμάτων που θα μπορούσαν να βάλλουν σε περιπέ-
τειες ολόκληρα κράτη και να ταλαιπωρήσει δεκάδες εκατομμύρια αν-
θρώπων. Η Νέα Δημοκρατία ούτε αρνείται τις «χάρες» του
καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς ούτε όμως εθελοτυφλεί
αγνοώντας τη λιγότερο ευχάριστη πλευρά της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης. Οι μέχρι τώρα «συνταγές» για ελάχιστο κρατικό παρεμβατισμό ή
το αντίθετο, γιγάντιους κρατικούς μηχανισμούς, έχουν αποδείξει δια-
χρονικά ότι δεν λειτουργούν μακροπρόθεσμα. Αν πράγματι επιθυ-
μούμε να εξελιχθούμε ιδεολογικά και κοινωνικά τότε θα πρέπει να
στραφούμε σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις και να αντλήσουμε όλα τα
θετικά κομμάτια της ελεύθερης αγοράς, χωρίς να εκτεθούμε στις ανε-
ξέλεγκτες δυνάμεις της. Να στήσουμε ένα κράτος που θα εγγυάται
την ευμάρεια των πολιτών, χωρίς να κινδυνεύουμε να γίνει ο γίγαντας
που θα μας ποδοπατήσει σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο.

Το μεγαλύτερο δώρο του ελληνικού πολιτισμού στην ανθρωπότητα
είναι η «έννοια» της ελευθερίας, η οποία είναι βαθύτατα ριζωμένη
στην «ελληνικότητα». Και είναι το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε
να χάσουμε. Αλλά τι σημαίνει ελευθερία; Σίγουρα για τον καθένα μας
κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι που χρειάζεται περισσότερο από πουθενά
το συνεκτικό στοιχείο μιας ιδεολογίας. Μια κοινή αντίληψη για την
ελευθερία δεν είναι αναγκαία για τον καθένα μας. Μια κοινή αντίληψη
όμως για το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος την ελευθερία των πολιτών
του είναι απαραίτητη όσο ποτέ για τον επαναπροσδιορισμό της κοι-
νωνίας μας. Μια ερμηνεία πιο διευρυμένη και παραπέμπει στις δυ-
νατότητες που έχει ένα άτομο να επιτύχει τους στόχους του. Ο
κοινωνικός φιλελευθερισμός αποσκοπεί στην «διάχυση» ευκαιριών
και ευημερίας παντού, σε οικονομία και κοινωνία. Το τρίπτυχο Ευη-
μερία-Ελευθερία-Κοινωνική Δικαιοσύνη μπορεί και πρέπει να ανα-
πτυχθεί όχι μόνο για να ξεπεράσει η χώρα μας την παρούσα κρίση
και να ξεχάσουμε τα μαθήματα που πήραμε όλοι τα τελευταία 4 χρόνια,
αλλά για να είμαστε είναι σε θέση να δημιουργήσουμε όλες εκείνες
τις συνθήκες που θα επιτρέψουν σε κάθε Έλληνα πολίτη να «ανακα-
λύψει» ο ίδιος τις ικανότητες και τις δυνατότητές του ώστε να μη χρει-
άζεται ούτε ένα κράτος «δεκανίκι» ούτε ένα κράτος αδιάφορο στην
καθημερινότητά του. Και ο δρόμος για κάτι τέτοιο είναι μόνο ένας: ο
κοινωνικός φιλελευθερισμός όπου η κοινωνία και η οικονομία μα-
θαίνουν να σέβονται ο ένας τον άλλο και λειτουργούν πλέον ως ενι-
σχυτές ολόκληρου του κράτους και «απελευθερωτές» των πολιτών
από τα δεινά των ιδεολογικών υπερβολών.
*Ο κ. Κεφαλογιάννης είναι βουλευτής Ρεθύμνου με τη Νέα Δημοκρατία 

Το άγνωστο… «νησί» 
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υλικά, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επι-

σκευές. «Όσον αφορά την έλλειψη προσω-

πικού, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε

μεταφέροντας προσωπικού από την περι-

φερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης» επιση-

μαίνει ο κ. Πάνας. «Απελπιστική» χαρα-

κτηρίζει την κατάσταση του οδικού δικτύου

της Κασσάνδρας ο δήμαρχος της περιοχής

Βασίλης Παπαγιάννης, ενώ ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Κα-

πούλας επισημαίνει ότι η κατάσταση σε του-

ριστικές περιοχές όπως η παραλία Πα-

λιουρίου και το πρώην Ξενία είναι ιδιαίτερα

άσχημη και φυσικά επικίνδυνη, ειδικά για

τους οδηγούς που δε γνωρίζουν την πε-

ριοχή.

Όσο για την έλλειψη φωτισμού που πα-

ρατηρείται τις βραδινές ώρες σε αρκετά ση-

μεία του οδικού δικτύου, ακόμα και τις

διασταυρώσεις, η βασική αιτία είναι οι κλο-

πές καλωδίων. «Η κύρια αιτία που παρου-

σιάζεται έλλειψη φωτισμού είναι οι κλοπές

καλωδίων από τις περίφημες «συμμορίες

του χαλκού». Οι συγκεκριμένες απώλειες

είναι δύσκολο να αποκατασταθούν. Επίσης

στα σημεία που δεν υπάρχει καθόλου φω-

τισμός, οι πυλώνες φωτισμού τοποθετούν-

ται βάσει μελέτης και όπως καταλαβαίνετε

δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για να

γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή», εξηγεί ο

αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος.

Οργιάζει το παρεμπόριο
Μεγάλο πλήγμα για την οικονομία της πε-

ριοχής είναι το παρεμπόριο, που ιδιαίτερα

τους θερινούς μήνες παρουσιάζει μεγάλη

αύξηση, αφού οι αλλοδαποί μικροπωλητές

στοχεύουν στη μεγάλη πελατεία των λουό-

μενων στις παραλίες.

«Το πρόβλημα με τους αλλοδαπούς στις

παραλίες είναι ιδιαίτερα μεγάλο» επισημαί-

νει στην Karfitsa ο πρόεδρος του Εμπορι-

κού Συλλόγου Παλλήνης Νίκος Μπαμπινής.

«Παλαιότερα είχαν γίνει κάποιες επιχειρή-

σεις, κατασχέθηκαν πολλά προϊόντα, αλλά

πλέον το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις

Λερναίας Ύδρας, οι συγκεκριμένοι μικρο-

πωλητές ξεφυτρώνουν από παντού». 

«Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας

έχει φέρει μεγάλη ζημιά στο δήμο όσον

αφορά το παρεμπόριο, αφού ευνοεί την

ασυδοσία στις παραλίες», σημειώνει από

την πλευρά του ο δήμαρχος Κασσάνδρας κ.

Παπαγιάννης.

Εκτός των μικροπωλητών, την Κασσάν-

δρα επισκέπτονται κατά κύματα και παρα-

γωγοί οπωρολαχανικών, που πωλούν τα

προϊόντα τους στο οδικό δίκτυο από τα

αγροτικά τους οχήματα. «Έρχονται παρα-

γωγοί και πωλούν χωρίς απόδειξη και τα

απαραίτητα παραστατικά την παραγωγή

τους σε όλα τα σημεία του πρώτου ποδιού.

Η εικόνα αυτή είναι αρνητική για την πε-

ριοχή, δείχνει τριτοκοσμική. Είναι εις βάρος

των καταστημάτων μας αφού εμείς κατα-

βάλουμε κανονικά τις υποχρεώσεις μας και

προσπαθούμε να δουλέψουμε το καλο-

καίρι», επισημαίνει ο κ Μπαμπινής, που

όπως λέει οι έμποροι της περιοχής έχουν

εναποθέσει τις ελπίδες τους στην Τουρι-

στική Αστυνομία. «Η αστυνόμευση είναι

ελάχιστη στην περιοχή, αφού πλέον δεν

υπάρχει δημοτική αστυνομία, ενώ οι περισ-

σότεροι αστυνομικοί βρίσκονται στη Βορει-

οανατολική Χαλκιδική, εξαιτίας των

ταραχών στις Σκουριές», καταλήγει ο πρό-

εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παλλήνης.

Υπολειτουργεί το Κέντρο Υγείας
Σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση βρίσκεται το

μοναδικό Κέντρο Υγείας της περιοχής, το

οποίο βρίσκεται στην έδρα του δήμου την

Κασσανδρεία. Αν και είναι η μοναδική λύση

για την παροχή πρώτων βοηθειών, το γε-

γονός ότι οι γιατροί που το στελεχώνουν

είναι ελάχιστοι, δημιουργεί σοβαρό πρό-

βλημα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ

βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής

περιόδου. 

«Το κέντρο υγείας της Κασσάνδρας δε θα

μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στο πρό-

βλημα που αντιμετωπίζει γενικότερα ο το-

μέας της υγείας στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα

τα Κέντρα Υγείας, τα οποία υπολειτουρ-

γούν», επισημαίνει στην Karfitsa ο πρό-

εδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Για-

τρών και Κέντρων Υγείας Χαλκιδικής, Άρης

Τσαχουρίδης.

Όπως τονίζει μάλιστα, το μήνα Ιούλιο

προέκυψε σοβαρό πρόβλημα με τις εφημε-

ρίες, αφού για οκτώ μέρες μένει μόνο ένας

γιατρός, την ώρα που τους καλοκαιρινούς

μήνες το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας δέ-

χεται 100 με 150 άτομα που χρειάζονται ια-

τρική βοήθεια. «Οι γιατροί του Κέντρου

κάνουν πέντε εφημερίες και τους πιέζουν

να κάνουν και έκτη. Πρέπει να σημειωθεί

ότι το μικροβιολογικό εργαστήριο στο συγ-

κεκριμένο Κέντρο Υγείας λειτουργεί μέχρι

το μεσημέρι, ενώ το ακτινολογικό δε λει-

τουργεί καθόλου», αναφέρει χαρακτηρι-

στικά ο κ. Τσαχουρίδης. Όπως τονίζει μά-

λιστα, το γεγονός ότι το μοναδικό ασθενο-

φόρο υπολειτουργεί, αφού δεν διαθέτει τον

απαραίτητο αριθμό διασωστών, δημιουργεί

μια δύσκολη κατάσταση όταν υπάρχουν

επείγοντα περιστατικά.

Ρευστότητα… τώρα!
Του Μάνου Κόνσολα* 

Η
χώρα έχει ανακτήσει

ένα πολύ μεγάλο μέρος

της αξιοπιστίας της. Τον

τελευταίο χρόνο, υπάρχει αναγνώριση από τους

εταίρους μας, των σοβαρών προσπαθειών που

κάνει η κυβέρνηση αλλά και των θυσιών στις

οποίες έχει υποβληθεί ο μέσος Έλληνας πολί-

της.

Αυτή τη στιγμή όμως, είμαστε σε ένα κομβικό

σημείο. Είμαστε στο σημείο που η κοινωνία έχει

εξαντλήσει τα όρια της φοροδοτικής της αντο-

χής, στο σημείο που η οικονομία πρέπει να αρ-

χίσει και πάλι να κινείται.

Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει περιθώριο

για κανένα άλλο μέτρο. Οι διαρθρωτικές αλλα-

γές προχωρούν, μία χώρα όμως που βρίσκεται

για έκτο συνεχή χρόνο σε ύφεση και με ανεργία

27%, πρέπει να πάρει ανάσες. Θα ήταν ολέθριο,

παράλληλα με την ύφεση και την ανεργία να

οδηγηθούμε σε μία παρατεταμένη περίοδο απο-

πληθωρισμού.

Στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονο-

μίας , κυρίαρχο ρόλο πρέπει να διαδραματίσει

το τραπεζικό σύστημα. Μετά την επιτυχή ολο-

κλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαι-

οποίησης των τραπεζών και την αναδιάταξη του

χρηματοπιστωτικού χάρτη της χώρας, με τις

αγορές και τις συγχωνεύσεις, δεν υπάρχουν

πλέον δικαιολογίες.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις άρχισαν να επιστρέ-

φουν και υπάρχει ήδη μία αύξηση της τάξης του

12% σε σχέση με τον Μάιο του 2012. Η τάση

αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί όταν οι τρά-

πεζες αρχίσουν να προσφέρουν ρευστότητα στη

χειμαζόμενη ελληνική οικονομία, όταν αρχίσουν

να χρηματοδοτούν και πάλι τις επιχειρήσεις.

Τα spread έχουν μειωθεί κατά 25% ενώ και

οι τιμές των τραπεζικών μετοχών έχουν παρου-

σιάσει άνοδο. Όπως επιβεβαιώνεται και από τα

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξάρτηση

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την

ΕΚΤ έχει μειωθεί κατά 35%. Ο ρόλος του τρα-

πεζικού συστήματος είναι να χρηματοδοτεί την

επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτό πρέπει

να γίνει τώρα. Χρειάζεται ευελιξία αλλά και άμε-

σες κινήσεις.

Η εκταμίευση των πόρων του ΕΣΠΑ, μέσα

από τις τράπεζες, δίνει ευελιξία. Συμβάλει

σε μία ταχύτερη εκταμίευση, κάτι που μέχρι

σήμερα δεν συμβαίνει αφού η διαδικασία

ελέγχεται από ενδιάμεσες αρχές και φορείς.

Υπάρχουν 12 δις ευρώ που πρέπει να φτά-

σουν ή να μπουν στην αγορά μέχρι το τέλος του

2015 και 16,4 δις που είναι οι πόροι του επόμε-

νου ΕΣΠΑ που και αυτοί πρέπει να διοχετευθούν

στην πραγματική οικονομία, να στηρίξουν μία

νέα επιχειρηματικότητα, εξωστρεφή και με έμ-

φαση στην καινοτομία.

Άρα η λύση είναι μία. Ρευστότητα και οξυ-

γόνο στην αγορά τώρα. Και τα κλειδιά αυτής

της λύσης τα έχουν οι τράπεζες.

* Ο κ. Κόνσολας είναι βουλευτής Δωδεκανήσου
της Νέας Δημοκρατίας 

Η ρωσική… μόδα 

Η
περιοχή της Κασσάνδρας τα

τελευταία χρόνια έχει παρου-

σιάσει μεγάλη τουριστική ανά-

πτυξη, ενώ είναι χαρακτηριστική η

προτίμηση των Ρώσων τουριστών

στην περιοχή. Μάλιστα οι πρώτοι

Ρώσοι που επισκέφθηκαν την πε-

ριοχή το επανέλαβαν αρκετές φορές

με πολλούς από αυτούς να προχω-

ρούν ακόμα και σε αγορά εξοχικής

κατοικίας, κάτι που γίνεται κατά

κόρον τον τελευταίο καιρό. 

«Η Κασσάνδρα συγκεντρώνει έναν

αξιόλογο αριθμό Ρώσων τουριστών

γιατί κατά κύριο λόγο έχει γίνει μια

πολύ καλή προώθηση των πλεονε-

κτημάτων της περιοχής από τους

tour operators περιοχής», επισημαί-

νει ο γραμματέας της Ένωσης Τουρι-

στικών Γραφείων Μακεδονίας Θρά-

κης Χρήστος Παπαδόπουλος. Όπως

λέει ο ίδιος, η Κασσάνδρα φαίνεται να

έχει γίνει μόδα στην ρωσική τουρι-

στική αγορά. «Σε αυτό συμβάλει βέ-

βαια και το γεγονός ότι η ξενο-

δοχειακή υποδομή είναι πολύ καλύ-

τερη σε σχέση με άλλες περιοχές της

Χαλκιδικής, ενώ είναι αρκετοί και οι

tour operators που ασχολούνται με

την περιοχή αφού παρατηρείται τόσο

μεγάλο ενδιαφέρον», τονίζει ο κ. Πα-

παδόπουλος. Οι ξενοδόχοι όπως

είναι λογικό δείχνουν να είναι ιδιαί-

τερα ικανοποιημένοι από την προσέ-

λευση των Ρώσων τουριστών, αφού

πρόκειται για τουρίστες με υψηλό

προϋπολογισμό, που επισκέπτονται

την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της

τουριστικής σεζόν, σε αντίθεση με

τους Έλληνες και άλλους τουρίστες

που επιλέγουν μόνο τις ημέρες της

υψηλής τουριστικής κίνησης.



Της Χρύσας Κυριακού 

Ι
διαίτερα έντονο είναι τον τελευταίο

καιρό το ενδιαφέρον υπηκόων

άλλων χωρών για αγορά κατοικίας

σε παραθαλάσσιες περιοχές και

νησιά της χώρας μας, οι οποίοι επι-

λέγουν να αποκτήσουν το ακίνητο

των ονείρων τους όχι μέσω κατα-

σκευαστών και εργολάβων αλλά μέσω

πλειστηριασμών, όπου οι τιμές είναι πλέον

εξευτελιστικές. Όπως καταγγέλλει μιλών-

τας στην «Κ» ο δικηγόρος, Μπάμπης Απο-

στολίδης τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται

ένα ξεπούλημα της γης μας και των ακινή-

των μας μέσω των πλειστηριασμών. 

«Ένα ακίνητο εκτιμάται καταρχάς με

βάση την αντικειμενική του αξία. Αν την

πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη φορά δεν

πουληθεί, δεν υπάρχει δηλαδή πλειοδότης,

οι τράπεζες ή οποιοσδήποτε δανειστής

μέσα στο δικαστήριο κατεβάζει το τίμημα

τουλάχιστον στο μισό. Αν και αυτή τη φορά

δεν υπάρχει ενδιαφέρον, η τιμή αρχίζει να

διαμορφώνεται ελεύθερα. Δηλαδή όποιος

δώσει τα περισσότερα χρήματα χωρίς να

υπάρχει τιμή εκκίνησης» αναφέρει ο κ.

Αποστολίδης και δίνει ως παράδειγμα την

πώληση ενός ακινήτου (εξοχικό στη Χαλ-

κιδική) αξίας (κατά την αντικειμενική)

350.000 ευρώ, το οποίο βγήκε σε πλειστη-

ριασμό και την προηγούμενη εβδομάδα το

αγόρασε ένας Τούρκος με 80.000 ευρώ. 

Οι τράπεζες, τα 
«κόκκινα» δάνεια και 
οι πλειστηριασμοί

«Στον απελπισμένο αγώνα

τους οι τράπεζες να διατηρήσουν

επαρκή ρευστότητα δεν διστά-

ζουν να εκποιούν τα ελληνικά ακί-

νητα έναντι πινακίου φακής» σημειώνει χα-

ρακτηριστικά. Όπως τονίζει ο κ. Αποστολί-

δης, αυτή την κατάσταση θα την πλη-

ρώσουμε διότι θα καταντήσουμε γκαρσόνια

στον τόπο μας, χωρίς δικαιώματα ιδιοκτη-

σίας. «Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που

ακόμη έχουν οικονομική ισχύ στην Ελλάδα

και μπορούν να διατηρήσουν τα ακίνητά

τους αλλά μιλώ για το ότι αυτή τη στιγμή το

30-40% των δανείων είναι ‘‘κόκκινα’’ και

εάν αρχίσει να επιτρέπεται, όπως λένε, από

το 2014 και ο πλειστηριασμός της πρώτης

κατοικίας θα έχουμε ολοκληρωτική κατάρ-

ρευση», συμπληρώνει. 

Τα πρώτα στη θάλασσα 
και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο της

Θεσσαλονίκης, οι ξένοι ενδιαφέρονται κυ-

ρίως για παραθαλάσσιες περιοχές και κυ-

ρίως για ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην

πρώτη σειρά στη θάλασσα. «Έχουν εμφα-

νιστεί όμως και οι λεγόμενοι Ρώσοι επεν-

δυτές, σε εισαγωγικά το επενδυτές, οι

οποίοι σταμπάρουν με τα εδώ «κοράκια»

επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν δυσκο-

λίες. Στις Σέρρες μάλιστα έκαναν πρόταση

σε Έλληνα επιχειρηματία να αγοράσουν την

μέχρι πρότινος ανθούσα βιομηχανία αξίας 5

εκ. ευρώ στην εξευτελιστική τιμή του ενός

εκ. ευρώ. Και όταν ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε,

γύρισαν και του είπαν ότι του χρόνου θα

μας ζητάς να το αγοράσουμε με ένα εκ.

αλλά θα σου δίνουμε μόλις 500 χιλιάδες

ευρώ» αναφέρει και συνεχίζει: «Αυτή είναι

η συμπεριφορά των ξένων στην Ελλάδα

και δυστυχώς για μένα ο μύθος αυτός

του ορθόδοξου τόξου έχει καταρρεύσει.

Κανείς δεν λέει ότι κάποιος που θα επενδύ-

σει τα λεφτά του δεν προσδοκά στο κέρδος

αλλά το κέρδος με την αισχροκέρδεια έ-

χουν τεράστια διαφορά. Η εκμετάλλευση

του πόνου ορισμένων που έστω και με δικά

τους λάθη έφτασαν σε αυτό το σημείο έχει

ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο». 

«Να λάβουν μέτρα»
«Πιστεύω ότι το υπουργείο Οικονομικών

αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει

να λάβουν μέτρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ

τη Σάμο, τη Σαμοθράκη, φιλέτα ολόκληρα

των νησιών του Αιγαίου να πέφτουν σε χέ-

ρια Τούρκων επιχειρηματιών και επενδυ-

τών. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα θα την

πληρώσουμε ακριβά», υποστηρίζει ο κ.

Αποστολίδης. «Θα πρέπει τα συναρμόδια

υπουργεία να εξετάσουν κάποια μέτρα

ώστε να σταματήσει αυτή η λαίλαπα των

αγορών από τη γείτονα χώρα. Καλό θα

ήταν να επαναφερθεί το καθεστώς της πα-

ραμεθορίου περιοχής, δηλαδή της απαγό-

ρευσης κτίσεως ακινήτου περιουσίας με

δικαίωμα κυριότητος στα νησιά μας και σε

πολλά μέρη των παραθαλάσσιων περιοχών

μας. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει γίνει ακόμη

κατανοητό, δεν το έχουν επεξεργαστεί αλ-

λά σε 10 χρόνια θα το πληρώσουμε πανά-

κριβα ως χώρα, ως λαός και ως έθνος»

συμπληρώνει.

Karfitsa
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ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΞΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ειδικό τέλος

Ό
πως αναφέρει ο κ. Αποστολί-

δης, οι εργολάβοι και οι κατα-

σκευαστές παραθεριστικών

κατοικιών αναμένουν εις μάτην αγο-

ραστές από τη Ρωσία ή τα Βαλκάνια

για να πουλήσουν τα ακίνητά τους και

αυτό γιατί όλοι αυτοί έχουν στραφεί

στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας

διά της μεθόδου των πλειστηριασμών.

«Θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομέ-

νως να επιβληθεί ένα ειδικό τέλος, το

οποίο θα εξισορροπεί την αγορά ακι-

νήτων ώστε αυτοί που θα αποκτούν

γη και ακίνητα στην Ελλάδα να τα

αποκτούν σε τιμές αγοράς και όχι σε

εξευτελιστικές τιμές των πλειστηρια-

σμών», τονίζει ο γνωστός δικηγόρος

της Θεσσαλονίκης. Όπως λέει και ο

ίδιος καθημερινά το γραφείο του γίνε-

ται δέκτης προτάσεων από ρώσικα

κεφάλαια αλλά και άλλους υποψήφι-

ους που ασχολούνται με το real es-

tate «προκειμένου να ερευνούμε και

να τους στέλνουμε report για όλους

τους πλειστηριασμούς αλλά και να

τους υποδεικνύουμε τις διαδικασίες

και τις ημέρες των πλειστηριασμών

ώστε να αγοράζουν μόνο με πλειστη-

ριασμούς και όχι με την κανονική δια-

δικασία της αγοράς». 

«Η Ελλάδα δεν πωλείται 
αλλά εκπλειστηριάζεται»

«Ξεπουλάμε 
όσο όσο»

Σ
ύμφωνα με τον ίδιο, η επιδρομή,

όπως την χαρακτηρίζει, δια

αυτού του τρόπου του πλειστη-

ριασμού από Γερμανούς, Άγγλους,

επενδυτικά κεφάλαια, γείτονες, Ρώ-

σους ολιγάρχες κ.α. είναι ιδιαίτερα

ανησυχητική, καθώς χάνουμε στα-

διακά και τη γη μας και τα ακίνητά μας

σε τιμές εξευτελιστικές, ακόμη και

πολύ κάτω της αντικειμενικής ή εμπο-

ρικής αξίας τους. «Αυτό γίνεται γιατί

από τους ενδεχόμενους έλληνες αγο-

ραστές υπάρχει απόλυτη έλλειψη

ρευστότητας και επομένως κανείς δεν

πάει να αγοράσει τίποτα σε πλειστη-

ριασμό. Αυτοί που επωφελούνται είναι

φυσικά αυτοί που με οποιοδήποτε

τρόπο έχουν σήμερα συσσωρεύσει

κεφάλαια και χρήματα, όπως οι Ρώσοι

ολιγάρχες, που πια έπαψαν να αγορά-

ζουν με τις κανονικές διαδικασίες με-

ταβίβασης ακινήτων αλλά παρακο-

λουθούν τους πλειστηριασμούς και

αγοράζουν τα ακίνητα σε τιμές εξευ-

τελιστικές. Για παράδειγμα στη Μύ-

κονο πουλήθηκε ακίνητο αξίας 2 εκ.

ευρώ στην εξευτελιστική τιμή των

500.000 ευρώ» τονίζει ο κ. Αποστολί-

δης. Όπως λέει όλα αυτά είναι συνέ-

πεια της κρίσεως αλλά και των

μνημονίων. «Με την πολιτική αυτή

που ακολουθήθηκε η γη μας και οι πα-

ραθαλάσσιες τουριστικές κατοικίες

μας έχασαν τέτοια μεγάλη αξία και με

την παράλληλη μείωση της αγοραστι-

κής ικανότητας του Έλληνα εκποιούν-

ται σε εξευτελιστικές τιμές στους

ξένους», αναφέρει. 



  

www.sma-efkarpias.grμαζί με τον πολίτη

Ενημερώσου για το ΣΜΑ και στήριξε την κατασκευή του γιατί: 

Η κατασκευή του θα παρακολουθείται  
από το ΤΕΕ και η λειτουργία του από το  
Σύνδεσμο ΟΤΑ, το Δήμο και τους κατοίκους

Στο ΣΜΑ δεν θα αποθηκεύονται απορ-
ρίμματα ΑΠΛΑ θα μεταφορτώνονται 

Θα δημιουργηθεί πάρκο 70 στρεμμάτων 
στο περιβάλλοντα χώρο, που θα απο-
τελέσει ανάσα ζωής για την ευρύτερη 
περιοχή

Mε τη δημιουργία του ΣΜΑ κερδίζει  
ο πολίτης, κερδίζουμε όλοι...

Είναι ένα σύγχρονο, πρότυπο έργο που  
βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος 

Θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων μας 

Θα μειώσει το λειτουργικό κόστος ως 
προς τη διαχείριση των απορριμάτων 
που μέχρι τώρα επιβαρύνεται ο πολίτης

Έίναι ένα έργο που έχει περάσει 71 
ελέγχους και πληρεί όλους τους περιβαλ-
λοντικούς όρους βάσει της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για τη διαχείριση των  
απορριμμάτων

Karfitsa
www.karfitsa.gr

17
27

IOYΛIOY

2013

✔ Τα… βάζουν με τη δήμαρχο

Απάντηση στην έκκληση της δημάρχου Βέ-

ροιας να αποσύρουν τις αγωγές με τις

οποίες διεκδικούν αποζημιώσεις παρελ-

θόντων ετών, τις οποίες ωστόσο είχαν δη-

λώσει ότι χαρίζουν, έστειλαν οι πέντε

πρώην αντιδήμαρχοι Βέροιας. Οι αντιδή-

μαρχοι όχι μόνο δεν κάνουν πίσω αλλά

στην επιστολή που απέστειλαν εξαπολύουν

επίθεση στην Χαρούλα Ουσουλτζόγλου το-

νίζοντας ότι: «Με αφορμή την παραίτηση

δύο δημοτικών συμβούλων από το δημο-

τικό συμβούλιο Βέροιας και ενός αντιδη-

μάρχου η δήμαρχος μπορεί να επιθυμεί να

απαλλάξει τον εαυτό της από τις πολιτικές

ευθύνες που έχει για τα αδιέξοδα στα οποία

οδήγησε και οδηγεί την παράταξη». «Μπο-

ρεί να είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέ-

χνημα για να αποσπάσει τον Βεροιώτικο

λαό, από τα πραγματικά προβλήματα που

έχουν αναφορά στο δήμο μας. Τέτοιες πρα-

κτικές δεν μας ενδιαφέρουν και δεν μας

αγγίζουν. Μας ενδιαφέρει η ενημέρωση

του πολίτη για να μπορεί να κρίνει σωστά

και αβίαστα» συμπληρώνουν οι πέντε και

ενημερώνουν την κ. Ουσουλτζόγλου ότι

«τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε από

το δήμο Βέροιας τα δύο πρώτα χρόνια, θέ-

λουμε να τις αποδώσουμε στον πολίτη της

Βέροιας, και θα το κάνουμε, με την δωρεά

κατασκευή ενός ιδιωτικού έργου». Και κα-

ταλήγουν: «Πιστεύουμε ότι η παράταξη

«Όμορφη και Ανθρώπινη Βέροια» -  «Συμ-

πολιτεία» έχει παρελθόν, παρόν και σί-

γουρα μέλλον. Της λείπει όμως η κατεύ-

θυνση και αυτό είναι το ζητούμενο».

✔ Δεν έφτασε η πρώτη φορά

Σε νέο καθαρισμό της παραλίας των Νέων

Μουδανιών προχωρά την ερχόμενη Δευ-

τέρα στις 4 το απόγευμα ο Εμπορικός Σύλ-

λογος Ν. Μουδανιών. Αυτή τη φορά οι

επαγγελματίες της περιοχής θα έχουν στο

πλευρό τους και τη Δημοτική Κοινότητα

Νέων Μουδανιών. Η πρώτη φορά στέ-

φθηκε με επιτυχία και σχολιάστηκε θετικά

από τους κατοίκους αλλά και επισκέπτες

της περιοχής και για το λόγο αυτό αποφα-

σίστηκε η πρωτοβουλία αυτή να συνεχι-

στεί. 

✔ Πιερία και Σερβία συμμαχία

Μέχρι τη Σερβία και συγκεκριμένα την πόλη

Jagodina ταξίδεψε πριν λίγες ημέρες ο

πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας όπου

συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της

Σερβίας. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου είχε επί-

σης επαφές με Σέρβους βουλευτές, επιχει-

ρηματίες και στελέχη της τοπικής αυτο-

διοίκησης σε μια προσπάθεια οι δύο περιο-

χές να έρθουν πιο κοντά αναπτύσσοντας

συνεργασίες κυρίως στον εμπορικό τομέα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του επιμελητη-

ρίου όλες οι συναντήσεις είχαν ως αντικεί-

μενο τη διερεύνηση ευκαιριών για την

ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε επιχει-

ρήσεις της Πιερίας και της Σερβίας.

✔ Στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
ο Τζίτζιος

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλον-

τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ο

δήμαρχος Σιθωνίας τοποθετήθηκε στο δι-

οικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου,

το οποίο έχει σκοπό την ενίσχυση της ανά-

πτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλ-

λοντος με την διαχειριστική, οικονομική,

τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη

προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και

ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη

και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. «Η

τοποθέτησή μου στο ΔΣ του Πράσινου Τα-

μείου αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και

ευθύνη. Θα εργαστώ με συνέπεια για την

επίτευξη των στόχων του Πράσινου Τα-

μείου και της ανάπτυξης της χώρας και ιδι-

αίτερα της Χαλκιδικής και προς την κα-

τεύθυνση αυτή θα συνεργαστώ με όλους

τους φορείς», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τζί-

τζιος.

✔ Η Τζάκρη υποψήφια δήμαρχος
Πέλλας;

Αρκετοί είναι οι βουλευτές τα ονόματα των
οποίων ακούγονται τον τελευταίο καιρό για
τις δημοτικές εκλογές του 2014. Δεν είναι
λίγοι αυτοί που επιθυμούν να διεκδικήσουν
τη δημαρχιακή καρέκλα αφήνοντας πίσω
τους τα έδρανα της βουλής. Σε site της πε-
ριοχής διαβάσαμε ότι στη λίστα των ονο-
μάτων έχει προστεθεί και η Θεοδώρα Τζά-
κρη. Όπως αναφέρει το aridaianews η βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουρ-
γός φαντάζει από όσο φαίνεται στα μάτια
ορισμένων ως μία πολύ καλή επιλογή για
τη διεκδίκηση του δήμου Πέλλας. Όπως
λένε χαρακτηριστικά κάποιοι πολιτικοί της
φίλοι, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα
για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλο-
γές, όποτε κι αν γίνουν αυτές και όπως όλα
δείχνουν δύσκολα θα διατηρηθεί η «πρά-
σινη» έδρα στην Π.Ε. Πέλλας. Την ίδια
στιγμή, από το στενό περιβάλλον της Βου-
λευτού γίνεται σαφές ότι η κεντρική πολι-
τική σκηνή είναι αυτή που αφορά την κα
Τζάκρη, μιας και όπως τονίζουν δεν έχει
κλείσει αυτό το κεφάλαιο για την ίδια.

ΠεριφερειακάΠεριφερειακά



Συνέντευξη στο Βασίλη Παπαβασιλείου

Τι προσφέρει το βραβείο «Δημήτρης Χορν» σε
έναν νέο ηθοποιό;

Γενικά δε ξέρω. Σε μένα προσέφερε τη χαρά, γιατί
δεν το περίμενα, ήρθε αναπάντεχα και με έκανε να
το χαρώ περισσότερο από ότι θα έπρεπε. Τώρα όσον
αφορά στις προτάσεις ήταν ίδιες. Σε μαθαίνουν κά-
ποιοι άνθρωποι για μία εβδομάδα και αυτό είναι όλο
και όλο. Το βραβείο δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο
μπορεί να σου ανοίξει «πόρτες».  Στη δουλειά μας
αυτό που φαίνεται είναι το τι είσαι και τι δείχνεις. Το
βραβείο απλά είναι ένα συν παραπάνω.

Θεωρείς τον εαυτό σου ώριμο;

Προσπαθώ να ωριμάσω πάρα πολύ ως άνθρωπος.
Είναι από τους μεγάλους μου στόχους αλλά είναι
δύσκολο στην εποχή μας. Είμαστε μια γενιά που
έχουμε καλομάθει. Αυτό που σε ωριμάζει είναι η
ίδια η διαδικασία, ακόμη και το να σταθείς μόνος στα
πόδια σου. Η ωριμότητα, για μένα, είναι να αποδε-
χτείς το ποιος πραγματικά είσαι και όχι αυτό που θέ-
λουν οι άλλοι, γιατί από μόνο του αυτό είναι μια
ανώριμη σκέψη… Επίσης, σε ωριμάζουν οι υποχρε-
ώσεις, από το να αυτοσυντηρείσαι και να κάνεις
πράγματα για τον εαυτό σου μέχρι τη στιγμή που θα
αποκτήσεις ένα παιδί και θα ασχοληθείς μαζί του.
Αυτό είναι και το τελικό στάδιο της ωρίμανσης.

Πιστεύεις ότι υπάρχει ταλέντο; Τι σημαίνει τα-
λέντο για σένα;

Ταλέντο είναι το αρχικό φυτίλι, το ιδιαίτερο χαρα-

κτηριστικό που έχει κάποιος, το ψήγμα που τον
κάνει να διαφέρει και στη συνέχεια αυτό που θα τον
κάνει να εξελιχθεί, είναι η προσωπική δουλειά.
Υπάρχει ταλέντο στο χώρο μας και όσο τα πράγματα
γίνονται πιο σκληρά, έχω την αίσθηση, ότι τα παιδιά
βγαίνουν από τις Σχολές πιο έτοιμα από ότι εμείς.
Επιβιώνουν όμως πολύ λιγότεροι πλέον. 

Η φαντασία είναι ένα μέσο που μας βοηθάει να

συλλάβουμε τον κόσμο ή να τον εξηγήσουμε;

Η φαντασία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της τέ-

χνης, γι’ αυτό και η τέχνη οφείλει να θέτει ερωτή-

ματα και όχι να δίνει απαντήσεις. Επομένως, η

φαντασία δεν εξηγεί, αλλά μας βοηθά περισσότερο

να κατανοήσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι πολύ

σημαντικό να μην εξηγείς τη τέχνη. Καθένας πρέπει

να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα μέσα από τη

φαντασία.

Έχεις ασχοληθεί με επιτυχία και με τη σκηνοθε-

σία. Υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψεις την

υποκριτική για χάρη της;

Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί μου αρέσει να βρί-

σκομαι επί σκηνής και όχι στην πλατεία ως σκηνο-

θέτης. Θέλω να είμαι  «παιχνιδάκι» στα χέρια του

σκηνοθέτη. Η σκηνοθεσία προέκυψε από μία εσω-

τερική μου ανάγκη να αναλάβω περισσότερες ευ-

θύνες και να «γεννήσω» κάποια πράγματα μόνος

μου από την αρχή. Να κάνω δηλαδή ένα έργο να

πάρει σάρκα και οστά επί σκηνής.

Τι είναι αυτό που θέλει ο Θάνος Τοκάκης να
δώσει στο θέατρο, στην Τέχνη γενικότερα;

Δεν ξέρω αν το θέατρο και η Τέχνη θέλουν να δώσει
ο Θάνος Τοκάκης κάτι σ’αυτά. Για να είμαι ειλικρινείς
οφείλουμε ως καλλιτέχνες να είμαστε ένα βήμα
μπροστά. Γι’ αυτό και εγώ προσπαθώ να είμαι ένα
βήμα μπροστά, ώστε να θέτω τα ερωτήματα που
απασχολούν το κοινωνικό σύνολο κάθε φορά που
ανεβαίνει ένα έργο. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με συ-
νολική προσπάθεια και όχι ατομικά. 

Εντέλει την καριέρα τι την κάνει, τα «ναι» ή τα
«όχι» που λέει κανείς;

Δε γνωρίζω πλέον, αν έχουμε την πολυτέλεια να
λέμε «όχι», αλλά για να γίνω πιο σαφής η αλήθεια
είναι ότι τα «όχι» είναι αυτά που καθορίζουν την ποι-
ότητα ενός ηθοποιού. Τώρα, όμως, οι νέοι ηθοποιοί
δεν έχουν την πολυτέλεια των πολλών «όχι» σε
προτάσεις.

Από τους συνομήλικούς σου ηθοποιούς ποιους
ξεχωρίζεις;

Τους φίλους μου! Τον Όμηρο Πουλάκη, τον Προμη-
θέα Αλειφερόπουλο, την Εύη Σαουλίδου, την Ειρήνη
Φαναριώτου, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τον Γιώργο
Παπαγεωργίου.

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σου σχέδια;

Το καλοκαίρι θα υποδυθώ τον Ύλλο το γιο του Ηρα-
κλή, στις «Τραχινίες» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία
Θωμά Μοσχόπουλου που ανεβαίνει στο Εθνικό Θέ-
ατρο. Τον χειμώνα θα σκηνοθετήσω μια παιδική πα-
ράσταση και θα επαναληφθεί το «Mistero Buffο» για
δεύτερη χρονιά.
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Το να τιμηθείς με το βραβείο «Δημήτρης Χορν» και σε τόσο νεαρή ηλικία δεν είναι και λίγο! Ο πολυτάλαντος, όμως,

Θάνος Τοκάκης, που διακρίνεται για την ποιότητά του, το κατάφερε υποδυόμενος τον σερ Άντριου στη «Δωδεκάτη

νύχτα» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι ιδιαίτερα σεμνός και χαμηλών τόνων και ανήκει στους

ελάχιστους ηθοποιούς της γενιάς του που επιλέγουν συνεργασίες και δουλειές, που σκοπό έχουν να τον προάγουν και

να τον εξελίξουν  ως καλλιτέχνη και που δεν αφορούν στην προσωπική του προβολή. Η πρώτη «παρθενική» του σκη-

νοθεσία στο έργο «Χάνελε» απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια, αποδεικνύοντας έμπρακτα ακόμη ένα επιπλέον χάρισμά

του. Το φετινό καλοκαίρι θα υποδυθεί τον Ύλλο το γιο του Ηρακλή, στις «Τραχινίες» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θωμά

Μοσχόπουλου που ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο, που θα «ανέβει» και στο Θέατρο Δάσους στις 29 Αυγούστου.

Ο ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ» ΣΤΗΝ «Κ»

«Θέλω να είμαι
«παιχνιδάκι»
στα χέρια του
σκηνοθέτη»

Η Σαβίνα Γιαννάτου «ανοίγει» σήμερα τη

μουσική ενότητα Greek Variations στον

λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική στο πλαίσιο

της φετινής διοργάνωσης του Sani Festi-

val.

Αναμένεται να παρουσιάσει ένα πλούσιο

πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευγενία

Καρλαύτη στο πιάνο και άλλους αξιόλογους

μουσικούς, που θα περιλαμβάνει από μελω-

δίες της Μεσογείου μέχρι συνθέσεις του

Μάνου Χατζιδάκη και της Λένας Πλάτωνος.

Το Α’ μέρος περιλαμβάνει παραδοσιακά

και έντεχνα τραγούδια από διάφορες χώρες.

Από την Αρμενία στην Καραϊβική και τα Ελ-

ληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας, έως το

«Speak low» και το «Alabama song» του

Κουρτ Βέιλ. Ένα ρεσιτάλ ανοιχτό στην ευ-

φορία του αυτοσχεδιασμού, όπου η διαφο-

ρετικότητα του ρεπερτορίου αναπτύσσεται

μοναδικά στον καμβά των ευρηματικών

διασκευών της Ευγενίας Καρλαύτη. 

Στο Β’ μέρος… «πρωταγωνιστούν» οι:

Σαβίνα Γιαννάτου στη φωνή, Ευγενία Καρ-

λαύτη στο πιάνο, Μαρίνο Γαλατσινό στο

κλαρινέτο, Διονύσης Βερβιτσιώτης στο

βιολί και Τάσος Μισυρλής στο βιολοντσέλο. 

Η Σαβίνα Γιαννάτου 
στο Λόφο της Σάνης
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Τ
ο πρώτο του βήμα

στο δύσβατο μονο-

πάτι των προκριμα-

τικών του Τσάμ-

πιονς Λιγκ θα επιχει-

ρήσει να κάνει την

ερχόμενη Τρίτη ο

ΠΑΟΚ στον αγώνα της Τούμπας με

την ουκρανική Μέταλιστ Χαρ-

κίβ(21:00-ΟΤΕ TV).

Ένας αγώνας που μόνο εύκολος

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού

οι δευτεραθλητές Ουκρανίας είναι

μια ιδιαίτερα συμπαγής και γρήγορη

ομάδα, όπως έδειξε άλλωστε και η

κατασκοπία που πραγματοποίησαν

οι σκάουτερ του Δικεφάλου. Την

ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει δώσει μόνο

φιλικούς αγώνες, το εθνικό πρωτά-

θλημα της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει

με τη Μέταλιστ να έχει δώσει ήδη

τρεις αγώνες, στους οποίους έχει

επιβεβαιώσει την αγωνιστική της

ετοιμότητα.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ γνω-

ρίζουν την ισχύ του αντιπάλου, η

οποία γίνεται μεγαλύτερη, μιας και ο

Δικέφαλος θα αναγκαστεί να αγω-

νιστεί δίχως το ενθουσιώδες κοινό

του, λόγω της τιμωρίας που έχει

επιβληθεί από την ΟΥΕΦΑ με ποινή

τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων

των θυρών, εξαιτίας των περσινών

επεισοδίων στον αγώνα με τη Ρα-

πίντ Βιέννης.

Ο Χουμπ Στέφενς που είδε την πε-

ρασμένη Πέμπτη την ομάδα του να

ολοκληρώνει το πρόγραμμα των

φιλικών αναμετρήσεων με άλλη μια

νίκη επί του Απόλλωνα Καλαμα-

ριάς, προσπαθεί να λύσει το «γρίφο»

της ενδεκάδας που θα παρατάξει

εναντίον της Μέταλιστ στην άδεια

Τούμπα.

Εκτός του αγώνα με την ομάδα

της Καλαμαριάς, ο τεχνικός του Δι-

κεφάλου είχε την ευκαιρία να αξιο-

λογήσει τους παίκτες του και στον

αγώνα με τη γαλλική Νις στην Τού-

μπα την περασμένη Τρίτη. Όπως όλα

δείχνουν ο Ολλανδός προπονητής

φαίνεται να καταλήγει στον Πανα-

γιώτη Γλύκο κάτω από τα δοκάρια,

ενώ στην άμυνα οι Λίνο αριστερά,

Κατσουράνης-Βίτορ στο κέντρο και

Κίτσιου δεξιά μάλλον δείχνουν οι

πιο σίγουροι για να συμπληρώσουν

την τετράδα στα μετόπισθεν.

Στον χώρο του κέντρου, Τζιόλης

και Λάζαρ θα είναι σχεδόν σίγουρα

τα δύο αμυντικά χαφ αφού φαίνεται

να συνεργάζονται άψογα μεταξύ

τους. Από εκεί και πέρα στην επί-

θεση τα πάντα είναι ρευστά. Οι Λού-

κας και Βούκιτς μάλλον είναι

σίγουροι και ανάλογα με τον σχημα-

τισμό θα κριθούν και οι υπόλοιπες

θέσεις.

Στο μεταξύ, εμφανής είναι η ικα-

νοποίηση στην ΠΑΕ για την κίνηση

των εισιτηρίων διαρκείας, δεδομέ-

νου του γεγονότος ότι πέρυσι είχε

σημειωθεί αρνητικό ρεκόρ. Το γεγο-

νός ότι το επίπεδο έχει ανέβει στην

ομάδα, οδήγησε στην αύξηση του

ενδιαφέροντος των φιλάθλων με

αποτέλεσμα να σπάσει το φράγμα

των 10.000 ευρώ, με την αισιοδοξία

να είναι διάχυτη ότι τα πράγματα θα

πάνε ακόμα καλύτερα. Κάτι τέτοιο

αναμένεται να επιτευχθεί είτε μέσω

της αγωνιστικής συνέπειας του

ΠΑΟΚ στον επερχόμενο αγώνα με

τη Μέταλιστ, αλλά και με την ανα-

κοίνωση κάποιας ηχηρής μεταγρα-

φής, που παραδοσιακά τονώνει το

ενδιαφέρον των φιλάθλων. 

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Και τώρα η Μέταλιστ!
Η διαπλοκή του ποδοσφαίρου

Του Βασίλη Μάστορα

O
επαγγελματικός αθλητισμός στην Ελλάδα μόνο κατ’

ευφημισμό δικαιούται να έχει αυτό τον χαρακτη-

ρισμό. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες στη χώρα μας στα

τέλη της δεκαετίας του ’70 μετατράπηκαν από ερασιτεχνικές σε επαγγελ-

ματικές για δύο λόγους: πρώτον για να υπάρχει η δυνατότητα οι πρόεδροι

να εξασφαλίζουν τα χρήματα που έβαζαν ως ταμειακή διευκόλυνση. Δεύ-

τερον, για να μην κινδυνεύουν να χάσουν τη διοίκηση μέσα σ’ ένα βράδυ

κατά τη διάρκεια μίας συνέλευσης στην οποία θα ψήφιζαν τα μέλη του συλ-

λόγου με την τυπική υποχρέωση μίας απλής συνδρομής. Μετά την μετα-

τροπή του Α.Σ. σε ΠΑΕ τα «κλειδιά» της ομάδας τα κρατάει ο μεγαλομέτοχος

ο οποίος και μόνο αποφασίζει για το διοικητικό του μέλλον.

Μέχρι αυτό το σημείο καμία ένταση. Το κακό προέκυψε από τη στιγμή

που το κράτος ανέπτυξε μία αμφίδρομη σχέση με τις ΠΑΕ. Σε μία τέτοια

περίπτωση εκείνος που δίνει έχει την απαίτηση και να παίρνει. Η Πολιτεία

για ψηφοθηρικούς λόγους ήθελε να έχει άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τις

ΠΑΕ και οι πρόεδροι από την πλευρά τους συχνά- πυκνά ζητούσαν τα ρου-

σφετάκια τους τα οποία κυρίως είχαν να κάνουν με τη ρύθμιση ή το «θά-

ψιμο» των χρεών προς το δημόσιο και  με την εξασφάλιση κρατικής

διαφήμισης. Κράτος και ΠΑΕ βάδιζαν πιασμένοι χεράκι- χεράκι κι έτσι τα

χρέη των ομάδων διογκωνόταν καθώς, όπως έλεγε κι ένας πολύπειρος

ιδιοκτήτης ομάδας, «οι φορολογικές ενημερότητες δεν παίζουν  μπάλα».

Σ’ αυτή τη λογική οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προτιμούσαν να ξοδεύουν τα

εκατομμύρια προκειμένου να κάνουν μετεγγραφές κι όχι για να πληρώνουν

τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο. Το χειρότερο είναι ότι αυτό γινόταν

με τη σιωπηρή ανοχή και των φιλάθλων των ομάδων παρότι λογικά αι-

σθανόταν, σε προσωπικό επίπεδο, την πίεση από τη φοροεισπρακτική πο-

λιτική του κράτους.

Όλα αυτά μέχρι πριν από έναν χρόνο που άρχισαν να ασκούνται ποινικές

διώξεις στους πρόεδρους και διευθύνοντες σύμβουλους  των ΠΑΕ που

είχαν χρέη προς το δημόσιο.

Και επειδή ο κλοιός άρχισε να κλείνει και μ’ αυτά τα πράγματα κανένας

δεν αστειεύεται, οι πρόεδροι με τα μεγάλα χρέη, ακολουθώντας το γράμμα

του νόμου, όταν υποβιβάζεται η ομάδα τους προτιμούν να αγωνιστεί στην

τελευταία επαγγελματική κατηγορία ώστε να μηδενιστούν οι οφειλές προς

το δημόσιο, τους πιστωτές και τους ποδοσφαιριστές. Το έκανε ο Ηρακλής

το 2011, ακολούθησε η ΑΕΚ φέτος που δηλώθηκε στην Γ’ Εθνική, η Κέρ-

κυρα που έκανε συνένωση με την Κασσιόπη και θα αγωνιστεί με άλλο

Α.Φ.Μ. και εσχάτως η Λάρισα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι οι ομάδες γλυτώνουν τα  χρέη προς το δη-

μόσιο και τρίτους τα οποία τυπικά θα πρέπει να τα πληρώσουν τα φυσικά

πρόσωπα που τα δημιούργησαν.

Τι λέει η λογική; Ότι από τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια βιώνει το

χειρότερο πρόσωπο της κρίσης υπάρχουν οι συνθήκες να μπει φραγμός

σ’ αυτή την κοροϊδία η οποία στο τέλος καταλήγει έμμεσα σε βάρος των

πολιτών.

Οι εμπνευστές του τρικ «υποβίβασε την ομάδα σου και καθάρισε την από

τα χρέη» θα πρέπει να αυξήσουν θεαματικά τον βαθμό δυσκολίας για την

επάνοδο μίας ομάδας χρεωμένης ομάδας στον φυσικό της χώρο, είτε αυτός

είναι η Super League, είτε η Football League. Κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει

αποτρεπτικά για τον οικειοθελή υποβιβασμό μίας ομάδας και θα οδηγήσει

τους προέδρους σε περισσότερο ορθολογιστική διαχείριση των εσόδων

με κύρια προτεραιότητα την πληρωμή του δημοσίου.



Συνέντευξη στο Λευτέρη Ζαβλιάρη

Μ
ετά από 34 συναπτά

έτη στο χώρο των εκ-

δόσεων ο Θάνος Ψυ-

χογιός, έχει φτάσει να

μετρά 3.000 κυκλο-

φορούντες τίτλους βι-

βλίων, ενώ έχει εισέλ-

θει δυναμικά και στο χώρο του διαδικτύου

με περισσότερα από 800 e-books λογοτε-

χνίας και γνώσεων, κάθε μορφής, ύφους,

γραφής και θεματολογίας, που απευθύνον-

ται σε όλες τις ηλικίες αναγνωστών. Ο ιδρυ-

τής του ομώνυμου και δημοφιλούς εκ-

δοτικού οίκου μιλά στην  Karfitsa για την

κρίση στο χώρο του βιβλίου, τη στροφή των

αναγνωστών στις νέες τεχνολογίες και μας

προτείνει το βιβλίο που πρέπει να επιλέ-

ξουμε για τις μέρες της θερινής ραστώνης…

Πόσο έχει επηρεάσει  το χώρο του βιβ-

λίου το κλείσιμο του ΕΚΕΒΙ; Θεωρείτε

σωστό να δρομολογηθεί το άνοιγμα του;

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου υπήρξε ένας θε-

σμός που βοήθησε ουσιαστικά στην εξέλιξη

του χώρου του βιβλίου. Συμμετείχε ενεργά

στις διεθνείς εκθέσεις που προέβαλλαν τη

χώρα μας και υλοποίησε μια σειρά δράσεων

προς όφελος της φιλαναγνωσίας στα σχο-

λεία και στις βιβλιοθήκες. Επίσης, ενεργούσε

με διάφορους τρόπους προς διευκόλυνση

όλων των επαγγελματιών του χώρου του βι-

βλίου, όπως είναι για παράδειγμα η βάση της

biblionet, που παρείχε μέχρι πρόσφατα συ-

νεχή και πλήρη ενημέρωση για την ελληνική

βιβλιοπαραγωγή. Πιστεύω ότι το κλείσιμο

του ΕΚΕΒΙ ήταν μία άστοχη και απερίσκεπτη

πράξη του προηγούμενου  αναπληρωτή

Υπουργού  Πολιτισμού και Αθλητισμού που

θα ζημιώσει τελικά το χώρο του βιβλίου και

τον πολιτισμό. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση

απέναντι στην κοινωνία να ενδιαφέρεται για

τον πολιτισμό και θα πρέπει να ανασυστήσει

το ΕΚΕΒΙ ή να δημιουργήσει έναν παρόμοιο

φορέα.

Πως έχετε σκεφτεί να αντιμετωπίσετε

την  κρίση που δημιουργεί στο βιβλίο το

διαδίκτυο;

Δε θεωρώ ότι το διαδίκτυο ευθύνεται για

την κρίση που περνάει το βιβλίο ούτε ότι εμ-

ποδίζει την πορεία του έντυπου βιβλίου. Το

διαδίκτυο είναι μία πραγματικότητα και εμείς

προσαρμοζόμαστε  στις νέες τεχνολογίες

εκδίδοντας τα βιβλία μας και σε ηλεκτρονική

μορφή. Θεωρούμε το ηλεκτρονικό βιβλίο

σαν ευκαιρία για τη διεύρυνση της αγοράς

και την προσέγγιση του αναγνωστικού κοι-

νού όπου και αν βρίσκεται  και όχι σαν α-

πειλή. Ακόμη ως έναν τρόπο να προσεγ-

γίσουμε τους νέους που είναι σαφώς εξοι-

κειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Τέλος ,το

βιβλίο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτι-

στικό αγαθό, σε όποια μορφή κι αν προβάλ-

λεται.

Στη σύγχρονη Ελλάδα υπάρχουν συγ-

γραφείς που μπορούν να αφυπνίσουν το

αναγνωστικό κοινό;

Σε κάθε εποχή υπάρχουν σκεπτόμενοι άν-

θρωποι, άνθρωποι που προβληματίζονται

και που θέλουν να προβληματίσουν. Το ζη-

τούμενο είναι να καταφέρουν να συναντη-

θούν οι μεν με τους δε. Εννοείται ότι και στη

χώρα μας υπάρχουν συγγραφείς, και γενικά

άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών,

που έχουν την ικανότητα, την πειθώ και τη

δύναμη να αφυπνίσουν και να ανοίξουν τους

ορίζοντες του αναγνωστικού κοινού.

Ποιους τίτλους και ποιους συγγραφείς

μας προτείνετε για αυτό το καλοκαίρι;

Αδιαμφισβήτητα το βιβλίο του φετινού κα-

λοκαιριού είναι το «Inferno» του Dan Brown.

Το καταιγιστικό αυτό θρίλερ που εξελίσσεται

στη Φλωρεντία και την Κωνσταντινούπολη

έχει καθηλώσει εκατομμύρια αναγνωστών

σε όλο τον κόσμο και έχει σπάσει κάθε

ρεκόρ πωλήσεων στην Ελλάδα μέσα σε 20

μόλις ημέρες κυκλοφορίας.
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«Ευκαιρία το 
ηλεκτρονικό βιβλίο»

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία

χρόνια οι λουόμενοι στις παραλίες

να έχουν μαζί τους υπολογιστή ή

τάμπλετ χαζεύοντας στο διαδίκτυο.

Για ποιο λόγο έχουν αφήσει το βι-

βλίο που ήταν πιστός σύντροφος

για χρόνια στην παραλία;

Δεν ενστερνίζομαι την άποψη ότι οι

παραλίες έχουν «κατακλυστεί» από

tablets. Σαφώς υπάρχουν και tablets

και laptops και smartphones, ώστε

να διευκολύνεται η πρόσβαση στην

ενημέρωση, στην επικοινωνία και

στην ψυχαγωγία, αλλά γιατί όχι και

στο διάβασμα βιβλίων;  Αν κρίνω από

τον εαυτό μου τα βράδια που κάθομαι

στην παραλία μπορώ να διαβάσω με

το tablet χωρίς την ανάγκη φωτι-

σμού.   Ότι όμως και να πούμε το έν-

τυπο βιβλίο εξακολουθεί να έχει

ακόμη την τιμητική του παντού και

μάλιστα στις παραλίες και στα τουρι-

στικά μέρη. Εξάλλου, οι υπαίθριοι

«πάγκοι» με τα βιβλία στις επαρχιακές

πόλεις αποτελούν σημαντικό πόλο

έλξης για πολύ κόσμο κατά την απο-

γευματινή βόλτα του. 



Συνέντευξη στη Μαρία Βλάχου

Από το 1979 ο Περικλής Στέλλας

«μετρά» ατελείωτες ώρες ραδιο-

φωνικών εκπομπών και περιγρα-

φές ποδοσφαιρικών αγώνων. Ο

καταξιωμένος δημοσιογράφος,

μιλάει στην «Karfitsa», για το

«κόψιμο» της εκπομπή που πα-

ρουσίαζε στον Real FM μαζί με το

Γιάννη Πάγκο,  την κατάσταση

που επικρατεί στα ΜΜΕ της Θεσ-

σαλονίκης και εξηγεί γιατί δε θα

εργαζόταν στη Δημόσια Τηλεό-

ραση.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια, σταμάτησε

η πετυχημένη αθλητική εκπομπή που πα-

ρουσιάζατε στον Real FM. Για ποιο λόγο; 

Η επίσημη αιτία, όπως μου την μετέφερε

τηλεφωνικά ο προϊστάμενος του γραφείου

Θεσσαλονίκης ,ήταν λόγω περικοπών.

Κυκλοφορεί η φήμη ότι η εκπομπή «κό-

πηκε» ύστερα από παρέμβαση του προ-

έδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Βαγγέλη

Μαρινάκη στον ιδιοκτήτη του Real fm,

Νίκο Χατζηνικολάου. Αληθεύει;

Δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω

είναι ότι στην τελευταία μας εκπομπή, ασκή-

σαμε μαζί με τον Γιάννη Πάγκο πολύ σκληρή

κριτική στον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ήταν

η μέρα που αποκαλύφθηκε, ποιοί ήταν εκεί-

νοι που μπήκαν μέσα στα αποδυτήρια των

διαιτητών, στο ημίχρονο του τελικού του κυ-

πέλλου Ελλάδας Ολυμπιακού-Αστέρα Τρί-

πολης. Την επόμενη μέρα, το πρωί μας

ανακοινώθηκε το απότομο κόψιμο της εκ-

πομπής. 

Υπάρχει…  κάποιο «προηγούμενο» με

τον κ. Μαρινάκη;

«Προηγούμενο» η εκπομπή και εμείς προ-

σωπικά ο Γιάννης Πάγκος και εγώ, εννοώ,

δεν έχουμε και δεν είχαμε ποτέ με κανέναν.

Απλά πάντα ενοχλεί η αλήθεια. Και φαίνεται

ότι ενοχλεί πολύ.

Με τον Νίκο Χατζηνικολάου, εκτός από

την επαγγελματική σχέση, έχετε και μα-

κροχρόνια φιλία. Περιμένατε άλλη συμπε-

ριφορά από τον κ. Χατζηνικολάου και όχι

να σας απολύσει;

Ειδικά από τον Νίκο δεν το περίμενα ποτέ.

Δεν θα πάψω ποτέ να τον σέβομαι και να τον

αγαπώ. Δεν λαϊκίζω και δεν με ενδιέφεραν

ποτέ οι δημόσιες σχέσεις και να τα έχω καλά

με όλους. Τη φιλία του δεν την δίνει απλό-

χερα στον οποιονδήποτε και εγώ αυτό δεν

το ξεχνώ. Ήμασταν μαζί κοντά 20 χρόνια στο

Mega και ως διευθυντής ειδήσεων με έχει

τιμήσει και έχει αναδείξει την δουλειά μου

όσο λίγοι. Με πίκρανε, αλλά να είναι ευλο-

γημένος.

«Λουκέτα» σε ραδιοφωνικούς σταθ-

μούς, τηλεοπτικοί σταθμοί που υπολει-

τουργούν, στρατιά άνεργων δημοσιο-

γράφων. Ποιος ευθύνεται για την κατά-

σταση αυτή;

Συμβαίνει παντού σε κάθε τομέα της ελ-

ληνικής ζωής αυτό. Συμβαίνει και στη δημο-

σιογραφία. Τεράστια ευθύνη φέρουμε και

εμείς οι ίδιοι. Το σινάφι μας και η νοοτροπία

του Έλληνα. Δεν βλέπαμε όλοι πόσες χιλιά-

δες είχαν μπει στην ΕΡΤ; Όταν το κορυφαίο

BBC έχει τριακόσιους και κάτι εργαζόμε-

νους; Δεν βλέπαμε από την πρώτη μέρα της

ελεύθερης ραδιοτηλεόρασης τι συνέβαινε;

Κάθε γωνιά και ραδιόφωνο, κάθε δήμος και

τηλεόραση, για να παραφράσω το σλόγκαν

της χούντας κάθε πόλη και στάδιο, κάθε

χωριό και γυμναστήριο. Γινόντουσαν μέλη

της Ένωσης Συντακτών από τα παράθυρα.

Ακόμη και σήμερα κάνουν εκπομπές άν-

θρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την

δημοσιογραφία. Βαφτίζονται δημοσιογρά-

φοι και ραδιοφωνικοί παραγωγοί σε μια

μέρα. Ε, κάποια στιγμή η ασυδοσία θα έ-

φερνε την κατάρρευση και την δυστυχία. Και

ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. 

Στο φως της δημοσιότητας βγαίνουν

στοιχεία για υπεράριθμο προσωπικό, για

χρυσές αμοιβές και χρυσές εκπομπές.

Χρειαζόταν να μπει μία τάξη στην ΕΡΤ;

Εννοείται, αλλά βολεύονταν όλοι. Περι-

πτώσεις Σαλαγκούδη είναι χιλιάδες μέχρι

σήμερα. Ήταν μαγαζί της εκάστοτε κυβέρνη-

σης, είτε πράσινη, είτε μπλε ήταν αυτή.

Υπήρχαν και υπάρχουν όμως μέσα σε αυτήν

εδώ και χρόνια και δημοσιογράφοι με Δ κε-

φαλαίο, με τεράστια προσφορά στην δημο-

σιογραφία και τον τόπο. Αλλά, δυστυχώς, σε

αυτή τη χώρα, που την καταντήσαμε έτσι

όπως είναι σήμερα όλοι μας, οι διαδικασίες

έτσι γίνονται. Πετάξανε στον δρόμο και στην

δυστυχία χιλιάδες συναδέλφους. Με ένα

μαύρο τους άνοιξαν πληγή στην ψυχή που

δεν θα κλείσει ποτέ. Αυτοί που τα έπαιρναν

δεν χαμπαριάζουν. Τα ερπετά πάντα βρί-

σκουν τον τρόπο να επιβιώνουν. Αλλά η

πλειοψηφία των συναδέλφων και έχω φάει

ψωμί και αλάτι με πάρα πολλούς από αυ-

τούς δεν φταίει σε τίποτα. Η προσευχή μου

μαζί τους. Τους εύχομαι να τους δώσει ο

Θεός δύναμη.

Στο παρελθόν εργαστήκατε στην ΕΡΤ3.

Θα επιστρέφατε στη δημόσια τηλεόραση;

Μαζί με την Μαρία Χούκλη και τον Μα-

νώλη Κανάρη παρουσιάσαμε το πρώτο δελ-

τίο ειδήσεων της ΕΡΤ3. Μία από τις πιο

σημαντικές στιγμές της δημοσιογραφικής

μου διαδρομής. Στην ΕΡΤ ήμουν από το

1985 έως και το 1993.Πήρα πάρα πολλά.

Έδωσα και την ψυχή μου. Τρεις φορές μου

πρότειναν να επιστρέψω και το ήθελα.

Αλλά κάποιοι δεν το επέτρεψαν. Και κα-

λύτερα γιατί ήταν εδώ και χρόνια άρρω-

στο μαγαζί. Βαριά άρρωστο. Ναι, σε μία νέα

ΕΡΤ με άλλη νοοτροπία, σκέψη και κυρίως

λειτουργία δεν θα έλεγα όχι να επιστρέψω.

Εάν συνεχίσει να είναι έτσι, όπως ήταν πριν

το μαύρο, όχι.
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ

«Ο Νίκος 
Χατζηνικολάου
με πίκρανε…»

Τελικά, ο δημοσιογράφος μπορεί

να κάνει τη δουλειά του αντικειμε-

νικά και χωρίς παρεμβάσεις;

Εξαρτάται. Είμαι ξεροκέφαλος, εάν

τελικά το αυτονόητο είναι η ξεροκε-

φαλιά. Ο κορυφαίος Έλληνας δημο-

σιογράφος Χρήστος Πασαλάρης, λέει

ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι

αδίστακτος ερευνητής, αντικειμενικός

αναλυτής, έντιμος δημόσιος κατή-

γορος, αδιάλλακτος εθνικός αγωνι-

στής, να μην λατρεύει το χρήμα, να

γράφει ελεύθερα. Τότε μόνο λέει, θα

αισθάνεσαι λυτρωμένος. Και αυτό μά-

χομαι να κάνω από τότε που ξεκίνησα

την δημοσιογραφία. Έχασα πολλά

ακόμη και λόγω παρεμβάσεων που

πάντοτε σε μικρό η μεγάλο βαθμό

συμβαίνουν, αλλά κέρδισα πολλά πε-

ρισσότερα. Κινδύνεψα να χάσω την

ζωή μου όταν αποπειράθηκαν να με

σκοτώσουν το 2005 γι’ αυτό το λόγο.

Ο Χρήστος Πασαλάρης συνηθίζει να

λέει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό και

αυτό λέω και εγώ στα νέα παιδιά που

έχω την τιμή να διδάσκω σε σχολή

δημοσιογραφίας. Μην γίνεις ποτέ

τρόφιμος του ταμείου των ερπετών

και ποτέ οπαδικός σαλπιγκτής.

Τελικά κανείς δεν ξέρει τι ομάδα

είστε. Γιατί δεν το λέτε όπως κά-

νουν πάρα πολλοί σήμερα;

Γιατί από το ξεκίνημα μου ακο-

λουθώ την συμβουλή που έδινε στα

νέα παιδιά πάντα ο Γιάννης Διακογιάν-

νης. Το τι είναι ο δημοσιογράφος,

πρέπει να το κρατάει στο σπίτι του.

Είναι έγκλημα να γίνεις δημοσιο-

γράφος οπαδός. Ο δημοσιογράφος

απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες.

Σαφώς και υποστηρίζω μια ομάδα.

Έχω κλάψει, έχω πανηγυρίσει γι’

αυτήν, αλλά στο σπίτι μου. Δεν πρέπει

να ενδιαφέρει τον κόσμο τι ομάδα

είναι ο δημοσιογράφος, αλλά εάν του

λέει και του γράφει την αλήθεια με

ήθος και συνέπεια. Το να γίνεις δη-

μοσιογράφος-οπαδός είναι το πιο

εύκολο αλλά πάντα θα έχεις πολύ

χαμηλό ταβάνι. Και συνέπειας και

αξιοπιστίας και διαδρομής.
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TV 100

07:00 Η υγεία των παιδιών
07:30 Το Ασχημόπαπο και εγώ
08:00 Πάρτε θέση
11:00 Η Ελλάδα μέσα από το 

θέατρο σκιών
11:30 Άγρια ίχνη στην Αφρική
12:00 Pedal
12:30 Δημιουργίες
13:00 Επτά τοις 100
14:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
15:00 Σύντομο δελτίο 

ειδήσεων
15:30 Πεδίο ιδεών
16:30 53ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
17:00 53ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
17:30 53ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
18:00 53ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
18:30 53ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου 
19:00 Ειδήσεις

19:30 Εξερευνώντας τη 
Μεσόγειο

20:00 Ιπποκράτης
20:30 Κρίσεις
21:00 Ανοιχτά Μικρόφωνα
22:00 Fatsabook
22:30 Παγκόσμιος 

Κινηματογράφος
24:30 Ειδήσεις

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Charmed
07:10 Κορίτσια για σπίτι
08:00 Δημοπρασίες
10:00 Beyond the blacboard
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 Freshman fathero
23:30 Sex and the city

00:30 Δημοπρασίες
04:00 Cine club
05:00 Ο Θρίαμβος της αγάπης
05:45 Δημοπρασίες

4Ε

08:00 Ακολουθία του όρθου
12:00 Γράμματα σπουδάματα
13:00 Πες… αλεύρι
13:45 Διατροφή και υγεία
14:00 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
15:00 Ένατη ώρα
15:20 Αγιογραφικά 

αναγνώσματα
15:40 Ημερολόγιο   
15:45 Κοντά στον πολίτη    
16:15 Εν χορδαίς 
16:45 Λέξεις και έννοιες
17:00 Μια φορά κι έναν καιρό
17:15 Μικρό συναξάρι 
17:30 Παιχνιδοπαγίδες    
18:20 Ακολουθία του 

Εσπερινού
19:00 Μαθαίνω να είμαι 

γονιός
19:30 Τα λέμε…ιταλικά    

20:00 Ταξίδια
20:30 Κοινωνία πληροφορίας 

και επικοινωνίας
21:00 Προσεγγίσεις    
22:00 Προσανατολισμοί    
23:15 Μικρό απόδειπνο  

Εγνατία τηλεόραση

06:00 Γκολ και Θέαμα
07:00 Αφετηρία 
08:00 Δόξα σοι ο Θεός
09:00 Όσα Μύθια Τόση 

Αλήθεια
10:00 Ντοκυμαντέρ
10:30 Ριζική Ματιά
11:30 Αδά Ειμές
14:00 Ειδήσεις
15:00 Kamera.gr
17:00 Μαζί με την Πωλίνα
18:30 Ειδήσεις
20:00 Επανεκκίνηση
21:00 Dr. Home 
21:30 Περί υγείας ο λόγος
22:00 Ταινία
23:30 Fair Hair

Σάββατο στην tv
TV 100

07:00 Η υγεία των παιδιών 
07:30 Το Ασχημόπαπο και εγώ
08:00 Παιδική ταινία
09:30 Έρευνα για το Μέλλον
10:00 Διάσημοι συνθέτες
10:30 Εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας
11:00 Η Ελλάδα μέσα από το 

θέατρο σκιών
11:30 Άγρια ίχνη στην Αφρική 
12:00 Pedal
12:30 Δημιουργίες
13:00 Επτά τοις 100
14:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
15:00 Ειδήσεις
15:30 ΚΟΘ Συναυλίες
16:30 15ο Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ
17:00 15ο Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ
17:30 15ο Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ
18:00 15ο Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ
18:30 15 Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ

19:00 Ειδήσεις
19:30 Εξερευνώντας τη 

Μεσόγειο
20:00 Ιπποκράτης
20:30 Εναλλακτικές Πηγές 

Ενέργειας
21:00 Ανοιχτά Μικρόφωνα
22:00 Fatsabook
22:30 Παγκόσμιος 

κινηματογράφος
00:30 Ειδήσεις      

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Charmed
07:10 Κορίτσια για σπίτι 
08:00 Δημοπρασίες 
10:00 Freshman fathero
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 Just breath
23:30 Sex and the city

00:30 Δημοπρασίες
04:00 Huge moves
05:00 Ο θρίαμβος της αγάπης
05:45 Δημοπρασίες

4Ε

07:15 Όρθος- θεία λειτουργία
10:00 Εν χορδαίς
10:30 Προσανατολισμοί
12:00 Στον τόπο που 

γεννήθηκα
13:00 Σημεία των καιρών
15:00 Ένατη ώρα
15:15 Αγιογραφικά 

αναγνώσματα
15:35 Ημερολόγιο
15:40 Σκέψεις, κρίσεις, σχόλια
16:40 Εν χορδαίς
17:10 Επαγγελματικός 

προσανατολισμός
17:30 Η συντροφιά μας
18:00 Ακολουθία του 

εσπερινού
18:35 Γνωρίζετε ότι…
18:40 Νοστιμιές
19:00 Στους δρόμους της 

παράδοσης
20:00 Θεσσαλονικέων αίγλη

20:20 Ταξίδια
21:00 Επί τας πηγάς των 

υδάτων
21:25 Ταξιδεύοντας στη 

Ρωμιοσύνη
21:40 Θέατρο
23:00 Μικρό απόδειπνο

Εγνατία τηλεόραση

08:00 Δόξα σοι ο Θεός
09:00 Όσα Μύθια Τόση 

Αλήθεια
10:00 Ντοκυμαντέρ
11:00 Άρωμα Κρήτης
13:00 Dr. Home
13:30 Περί Υγείας ο Λόγος
14:00 Ειδήσεις
14:30 Mehdi Carpets
17:00 Μαζί με την Πωλίνα
18:00 Kamera.gr
19:00 Δόξα σοι ο Θεός
21:00 Ειδήσεις
21:30 Προλαμβάνειν & 

προστατεύειν
22:00  Ταινία
23:30 Fair hair
00:30 Escape

Κυριακή στην tv

✱ Αφού έπεσε το «μαύρο» και «βγήκε»
στον αέρα η ΔΤ ήρθε και η… προκήρυξη!

✱ Και από εκεί που κάθε μέρα ακούγαμε
σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις τον αρ-
μόδιο υφυπουργό Παντελή Καψή να μι-
λάει  για την προκήρυξη που επρόκειτο
να βγει, από τότε που βγήκε σίγησε, του-
λάχιστον, στα ελληνικά ΜΜΕ γιατί στα
ξένα ένα μικρό «πέρασμα» το έκανε…

✱ Με το που βγήκε η προκήρυξη ήταν
λογικό να προκληθεί αναστάτωση σε ερ-
γαζόμενους της ΕΡΤ και μη…

ΥΓ. Για τη Θεσσαλονίκη η προκήρυξη
προβλέπει 39 θέσεις από τις οποίες 25
τεχνικών, 2 διοικητικών, 12 δημοσιογρά-
φων, από τους 280 περίπου εργαζόμε-
νους.

✱ Στη συνέλευση των δημοσιογράφων
της ΕΡΤ3, στη λεωφόρο Στρατού ακού-
στηκαν πολλά μεταξύ άλλων, «να γί-
νουν οι εργαζόμενοι πιο μαχητικοί, να
περιφρονηθούν και διαγραφούν όσοι
κάνουν τα χαρτιά τους για τον ενδιάμεσο
φορέα, είτε είναι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
είτε όχι…»

✱ «Η ένωση δεν
έχει απαγορέψει σε
ανθρώπους να ερ-
γαστούν. Προσω-
πικά, θεωρώ αδια-
νόητο να υπάρξει
μία τέτοια απόφαση,
να παραπέμψει η ΕΣΗΕΜ-Θ σε  πειθαρ-
χικό ή να διαγράψει ανθρώπους που θα
πάνε να εργαστούν. Αυτό είναι αντίθετο
με τη φύση μιας Ένωσης Συντακτών,
ενός Σωματείου» απάντησε στην
«Karfitsa» ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΜ-Θ,
Μάκης Βοϊτσίδης. «Η Ένωση είναι υπο-
χρεωμένη να τοποθετηθεί και να  πει
στους συναδέλφους τι σημαίνει αυτό το
νέο σχήμα αλλά δε μπορεί να απαγορεύ-

σει να θέσουν υποψηφιότητα, δικαίωμα
να συμμετέχουν έχουν όλοι» πρόσθεσε ο
πρόεδρος της ΕΣΗΕΜ-Θ.

✱ Την προηγούμενη βδομάδα το απέσυ-
ραν, αυτήν επανέφεραν και ψήφισαν το
άρθρο που προβλέπει την πλήρη αποζη-
μίωση των εργαζομένων που θα αποχω-
ρήσουν οριστικά, ενώ για όσους ε-
παναπροσληφθούν στη Νέα Δημόσια Ρα-
διοτηλεόραση με οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας θα ισχύσει το πλαφόν των 15.000
ευρώ που αφορά στις ΔΕΚΟ και το Δη-
μόσιο. 

✱ Και επειδή οι απορίες για την προκή-
ρυξη ήταν πολλές αποφάσισε να παρέμ-
βει ο ειδικός διαχειριστής - Γκίκας Μάνα-
λης και να κάνει λιανά τα εξής: 

✱ Η συμμετοχή στο μεταβατικό φορέα με
δίμηνες συμβάσεις δεν επηρεάζει το δι-
καίωμα των εργαζομένων να εργαστούν
στο νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα (ΝΕΡΙΤ)

✱ Η Εμπειρία υπολογίζεται κατ' ανώτατο
όριο 60 μηνών (Ν.2190/1994). Το κριτή-
ριο «Γνώση Η/Υ» συνιστά υποχρεωτικό
προσόν για όλους τους κλάδους (ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ) και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
ισχύοντα σήμερα κατά το ΠΔ 50/2001».

ΥΓ. Η αλήθεια είναι ότι απορίες υπάρχουν
κι… άλλες πολλές!

✱ Και μπορεί ο υφυπουργός για την ΕΡΤ,
Παντελής Καψής να έχει διαβεβαιώσεις
τις ενώσεις και τους συνδικαλιστές ότι
θα υπάρχουν δύο τηλεοπτικά κανάλια
ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλο-
νίκη, το οποίο και θα αποτελεί το κανάλι
της περιφέρειας και σε αυτό θα υπάγον-
ται τα ανταποκριτικά γραφεία που θα
υπάρχουν σε όλη τη χώρα αλλά όπως
λένε στην «Karfitsa» εργαζόμενοι της
ΕΡΤ «Η ανησυχία μας είναι ότι δε θα προ-
χωρήσουν στη δεύτερη φάση του μετα-
βατικού σχήματος θα παραμείνει ως έχει

το πράγμα και η Θεσσαλονίκη θα γίνει
ένα ανταποκριτικό γραφείο. Και ίσως και
αυτός να είναι και ο στόχος τους …».

✱ «Άλλη μία ασάφεια της προκήρυξης
είναι και το ποιος θα κάνει την επιλογή
των ατόμων για το μεταβατικό φορέα»
έλεγε στην «karfitsa» συνδικαλιστής της
Ερτ. «Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι
θα γίνει από τον ίδιο τον Παντελή Καψή
μαζί με μια επιτροπή που θα δημιουργη-
θεί για την οποία μέχρι στιγμής δε γνω-
ρίζουμε τίποτα». Ωραία!

✱ «Καταγράφω την πρόταση, αλλά δεν
πρόκειται να τη μεταφέρω… πουθενά»,
είπε ο Παντελής Καψής στους εργαζόμε-
νους όταν πήγαν με τη νέα τους πρόταση,
μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης,
στην τέταρτη κατά σειρά συνάντησή τους! 

✱ Οι εργαζόμενοι όμως δε το έβαλαν
κάτω και αποφάσισαν να επιδιώξουν συ-
ναντήσεις με εκπροσώπους των κομμά-
των της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για τους
ακούσουν.

ΥΓ. Η νέα πρόταση των εργαζομένων,
μεταξύ άλλων, λέει να ανοίξει άμεσα η
ΝΕΡΙΤ, ως νέος φορέας Δημόσιας Ραδιο-
τηλεόρασης και μάλιστα από τις εγκατα-
στάσεις της ΕΡΤ, το πρόγραμμα της
ΝΕΡΙΤ να συνεχίσουν να το παράγουν οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ και με ταχύτατες
διαδικασίες να αποχωρήσουν με σύνταξη
όσοι το επιθυμούν. 

✱ Για άλλη μία φορά, μέσω Facebook, ο
Κώστας Σπυρόπουλος, ο πρώην Γενικός
Διευθυντής Τηλεόρασης της ΕΡΤ διαψεύ-
δει τα όσα λέγονται και γράφονται ότι με-
τέχει στο συντονισμό του προγράμματος
της ΔΤ. «Εχω κουραστεί, αλλά και αηδιά-
σει, με όσους επιχειρούν, παρά τις δια-
ψεύσεις μου, να με εμπλέξουν στην
κρατική τηλεόραση» λέει σε ανάρτησή
του στο φεισμπουκ.

✱ Τον Στέλιο Κούλογλου περίμεναν στο
ραδιοφωνικό σταθμό της Αριστεράς «Στο
κόκκινο», ο Κώστας Βαξεβάνης τελικά
πήγε. Ο δημοσιογράφος- εκδότης, όπως
πληροφορείται η «Karfitsa» θα παρου-
σιάζει πολιτική εκπομπή η οποία αναμέ-
νεται να «βγει στον αέρα» στις 16 Σεπ-
τεμβρίου. 

ΥΓ. Στο δυναμικό του ραδιοσταθμού εν-
τάχθηκε και ο μουσικοσυνθέτης Σταμά-
της Κραουνάκης ο οποίος θα έχει τη δική
του μουσική εκπομπή.

✱ Στο Alpha θα παρουσιάζει από το φθι-
νόπωρο τη δική της εκπομπή έρευνας, η
δημοσιογράφος και πρώην συνεργάτιδα
του Αλέξη Παπαχελά και της εκπομπής
«Νέοι Φάκελοι», Σοφία Παπαϊωάννου.

✱ Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς,
πρώην συμβασιούχος της ΕΡΤ και πα-
ρουσιαστής πρωινής ενημερωτικής εκ-
πομπής θα ενταχθεί σύμφωνα με πλη-
ροφορίες στο δυναμικό του Star channel.

✱ Παραμένει το πρόβλημα του δανεισμού
και της ομαλής λειτουργίας για τα ΜΜΕ.
Οι ρήτρες του δανείου του Mega δεν
ενεργοποιούνται, αν και η Τηλέτυπος δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις.

✱ Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, πριν αλλάξει
η μετοχική σύνθεση και το ΔΣ, όλα δεί-
χνουν πως η λύση βρίσκεται στις τράπε-
ζες. Το Mega συνάπτει νέο ομολογιακό
δάνειο ύψους 98 εκατ. ευρώ, αυτή τη
φορά με εγγυήσεις, επί των ακινήτων της
εταιρείας, την εκχώρηση απαιτήσεων
έναντι πελατών του σήματος “Mega
Channel” και των δικαιωμάτων επί της
ταινιοθήκης.

ΥΓ. Με βάση την δανειακή σύμβαση, το
Mega στις 28 Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να
καταβάλει την τελευταία δόση ύψους
59.780.000 ευρώ. (toxrima.gr)

Στον αστερισμό των ΜΜΕ

Της Μαρίας Βλάχου marblax4@yahoo.gr
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Της Χρύσας Κυριακού 

Μ
όλις 10 μήνες πριν τις

εκλογές για την ανά-

δειξη νέων διοική-

σεων στους δήμους η

«Κ» ανοίγει φάκελο

«ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟ-

ΓΕΣ 2014» μέσα από

τον οποίο θα γίνεται η παρουσίαση όλων των

δήμων της Θεσσαλονίκης. Οι επικεφαλής

των αντιπολιτεύσεων θα μιλούν στην «Κ» για

τα προβλήματα των περιοχών τους αλλά θα

κάνουν και έναν απολογισμό για τα έργα και

τις ημέρες της δημοτικής αρχής. Την αρχή

κάνει ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης στο δήμο Θερμαϊκού και πρώην δή-

μαρχος Μηχανιώνας, ο οποίος μιλά για την

ανυπαρξία της σημερινής δημοτικής αρχής

και καταλογίζει ευθύνες στον δήμαρχο, Γ.

Αλεξανδρή για την εικόνα που παρουσιάζει

ο δήμος. Ο κ. Μαυρομάτης κάνει έναν απο-

λογισμό του έργου της δημοτικής αρχής και

αναφέρεται σε προβλήματα που έχουν παρα-

μείνει άλυτα από την πρώτη ημέρα ανάλη-

ψης των καθηκόντων της διοίκησης Αλε-

ξανδρή. 

Απαντώντας σε ερώτηση για ποιες από τις

προεκλογικές υποσχέσεις του δημάρχου

έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα ο κ. Μαυρο-

μάτης είναι κατηγορηματικός λέγοντας ότι

αν η σημερινή διοίκηση έχει το θάρρος να πει

την αλήθεια θα ομολογήσει «τίποτα». «Όσο

επιεικής κι αν είναι κάποιος, λόγω της οικο-

νομικής κατάστασης της χώρας, δεν μπορεί

να μην καταγγείλει την ελλιπή οργάνωση της

δημοτικής αρχής και την αδράνεια που την

διακρίνει», λέει ο πρώην δήμαρχος Μηχα-

νιώνας. 

«Θερμαϊκός για λίγους
και εκλεκτούς»

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρομάτη, ο δήμαρ-

χος έδωσε υποσχέσεις πριν τις εκλογές για

ισόρροπη ανάπτυξη, με το σύνθημα «Θερμαϊ-

κός για όλους» που δεν τις τήρησε μετατρέ-

ποντας το σύνθημα στην πράξη σε «Θερμαϊ-

κός για λίγους και εκλεκτούς στη διοίκηση».

Όπως λέει: «Η σημερινή διοίκηση διέλυσε

και ό,τι υπήρχε στους άλλους δήμους πριν τη

συνένωση τους. Τη δημοτική συγκοινωνία,

τα συσσίτια απόρων, τα προγράμματα κοινω-

νικής πολιτικής. Ο δήμος δεν παρέχει καμία

υποστήριξη σε συλλογικούς φορείς αθλητι-

σμού και πολιτισμού, ενώ δημοτικοί χώροι

άθλησης έχουν αφεθεί στην τύχη τους και

στην εθελοντική  προσφορά των πολιτών».

Και συμπληρώνει: «Η υπόσχεση για εκσυγ-

χρονισμό του δήμου σε υποδομές με τεχνικά

έργα κατέληξε στο να μη γίνει απολύτως τί-

ποτα επί τρία χρόνια. Ούτε ένα καινούριο

σχολείο δεν δρομολογήθηκε, το αποχετευ-

τικό της Επανομής κινδυνεύει να απενταχτεί,

όλα τα κοιμητήρια του δήμου έχουν το χάλι

τους και τα δίκτυα ύδρευσης παραμένουν

προβληματικά». 

Αλαζονεία, απαξίωση, κατάντια  
Η διοίκηση του δήμου εδώ και καιρό έχει

χάσει τη «δεδηλωμένη» με αποτέλεσμα,

όπως τονίζει ο κ. Μαυρομάτης να υπάρχει

πρόβλημα στη λειτουργία του δημοτικού συμ-

βουλίου. «Ο κ. Αλεξανδρής νιώθει μόνος και

εγκαταλειμμένος από τους συνεργάτες του»

υποστηρίζει και κάνει λόγο για αλαζονική

στάση από την πλευρά της διοίκησης, η οποία

προσπαθεί να απαξιώσει τα μέλη των αντιπο-

λιτευτικών παρατάξεων. «Η παράταξή μας

δεν απολαμβάνει την αποτυχία των πολιτικών

της αντιπάλων, διότι κι εμείς ζούμε σε αυτόν

τον πανέμορφο και ευλογημένο τόπο. Έτσι θα

συνεχίσουμε μέχρι το τυπικό τέλος της θη-

τείας αυτής της διοίκησης, με την ελπίδα ότι

από εδώ και πέρα θα σωθεί ότι είναι δυνατόν

να σωθεί, μετά από αυτή τη λαίλαπα ανικανό-

τητας και αδιαφορίας» σημειώνει. 

Σκουπίδια, ιδιώτες και αντιδράσεις
Τα σκουπίδια, σύμφωνα με τον κ. Μαυρο-

μάτη αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα

προβλήματα της περιοχής. «Ομολόγησαν

επανειλημμένα στο δημοτικό συμβούλιο ότι

δεν μπορούν να καταφέρουν αυτό που κά-

νουν όλοι σχεδόν οι δήμοι της χώρας, να

κρατούν το δήμο μας καθαρό. Και δεν υπάρ-

χει καμία απολύτως δικαιολογία. Τα ανταπο-

δοτικά τέλη που εισπράττονται από τους

πολίτες του δήμου μας είναι κατά 1,5 εκα-

τομμύριο ευρώ περισσότερα από αυτά που

δαπανώνται στην υπηρεσία καθαριότητας!

Όμως τα αποτελέσματα είναι τραγικά», τονί-

ζει και συμπληρώνει: «Κινδυνεύει η υγεία

των κατοίκων, καταπονείται βάναυσα το πε-

ριβάλλον, η αισθητική της περιοχής μας, που

είναι τουριστική, υποβαθμίζεται κάθε μέρα,

ενώ η παραλιακή ζώνη που είναι το στολίδι

του δήμου μας έχει αφεθεί απόλυτα στο εν-

διαφέρον των επαγγελματιών. Μετά από όλα

αυτά η διοίκηση αποφάσισε να δώσει την κα-

θαριότητα σε ιδιώτες. Απολογούμενη δή-

λωσε, ότι έτσι θα τα καταφέρει. Άλλη μια

ομολογία ανεπάρκειας». 

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Τα λάθη του 
δημάρχου 

Ο
κ. Μαυρομάτης έχει να καταλο-

γίσει δεκάδες λάθη στη σημε-

ρινή διοίκηση υποστηρίζοντας

ότι πρόκειται για μια διοίκηση άνευρη

και  άτολμη, που δεν μπορεί να λύσει

ούτε τα αυτονόητα. Λάθος επιλογές,

συγκεντρωτισμός, έλλειψη πρωτο-

βουλιών, σχεδίου, οράματος, προτά-

σεων. Καμία αξιοποίηση των δυνα-

τοτήτων του Καλλικράτη, άσκοπη

σπατάλη πόρων με απευθείας αναθέ-

σεις. Αδυναμία είσπραξης πόρων και

καμία αξιοποίηση της κινητής και ακί-

νητης περιουσίας του δήμου είναι ορι-

σμένα από τα λάθη σύμφωνα με τον

επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-

σης. 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014»

Άλλο ΕΡΤ-3 
και άλλο ΕΡΤ!

Του Χρήστου Νικολαΐδη*

Δ
ιαφώνησα από την

πρώτη στιγμή ανοιχτά

με τον τρόπο που

επελέγη για να βελτιωθεί

δραστικά  κάθε δομή, λειτουργία και νοοτρο-

πία στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Τον

βρήκα ακραία risky και αναποτελεσματικό.

Ταυτόχρονα παραδέχομαι πως αντιλαμβάνο-

μαι το πνεύμα που είχε αναπτυχθεί τον τε-

λευταίο καιρό εντός της ΕΡΤ: ότι δηλαδή

«αυτό το χάος δεν φτιάχνεται με τίποτε,

όποιος θέλει να κάνει δουλειά θα πρέπει να

το διαλύσει και να το ξαναχτίσει από την

αρχή»! 

Αυτή είναι η έκφραση που ακουγόταν όλο

και συχνότερα εντός της ΕΡΤ, ακόμη και από

έμπειρα και πιστά στελέχη της. Το κράμα αι-

σχρής δημοσιοϋπαλληλίας, άρρηκτα συνδε-

δεμένο με κομμάτια ανικανότητας και

αναποτελεσματικότητας, πασπαλισμένο με

αρκετή «λευκή» (και όχι μόνο) απεργία και

κυρίως με σκληρό συντεχνιακό πνεύμα, που

χέρι- χέρι με έναν συνδικαλιστικό βραχίονα

δεν άφηνε τίποτε να αλλάξει, τίποτε να ανα-

μορφωθεί, τίποτε να ανανεωθεί…

Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι η διοίκηση

της ΝΕΤ δεν κατόρθωσε να στήσει ούτε

καν πέντε νέες εκπομπές επειδή δεν συμ-

φωνούσαν οι συνδικαλιστές! Είναι γνωστό

στους παροικούντες την Αγία Παρασκευή το

ιδιοκτησιακό πνεύμα που κυριαρχεί σύμ-

φωνα με το οποίο, οι βολεμένοι εάν διαφω-

νούσαν με όσα προωθεί η κυβέρνηση, εάν

ήθελαν να τσακωθούν με τη διοίκηση, εάν

ένιωθαν ότι ξεβολεύονταν λιγάκι είχαν την

δυνατότητα με απεργία ή πλαγίως να μπλο-

κάρουν τα πάντα! Ιδίως εάν κάποιοι φλέρτα-

ραν και με κομματικές επιδιώξεις της

Αριστεράς…

Αναμφισβήτητα τα φαινόμενα αυτά ήταν

πολύ μικρότερα και λιγότερα στην ΕΡΤ-3. Κά-

ποιες πληγές από τις παραπάνω δεν άνοιξαν

ποτέ στη Θεσσαλονίκη, κάποιες άλλες ήταν

πολύ λιγότερο οδυνηρές, σίγουρα όλες τους

μπορούσαν να επουλωθούν , καμία τους δε

θα οδηγούσε σε σηψαιμία…

Αυτό θα πρέπει να συνεγείρει τους πάντες.

Κατά την άποψή μου η ταύτιση της ΕΡΤ-3

με την ΕΡΤ και τα σκληρά συνδικαλιστικά

στελέχη της Αγίας Παρασκευής και τις

επιδιώξεις τους είναι λάθος που απαξιώ-

νει το κανάλι της Περιφέρειας και τους

ανθρώπους του αλλά και όλους όσους

αυτό εκφράζει! Η Κυβέρνηση οφείλει να

διαπραγματευτεί ξεχωριστά με την ΕΡΤ-3! 

Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση της Θεσ-

σαλονίκης οφείλει να διασφαλίσει πρώτα απ’

όλα την επαναλειτουργία του καναλιού και να

φροντίσει ώστε οι απαιτήσεις των Αθηναίων

συναδέλφων να μην καλύψουν αυτήν την

προοπτική…

*O κ Νικολαΐδης είναι δημοσιογράφος, τέως
σύμβουλος οργάνωσης και προγράμματος και
διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ΕΡΤ-3

«Η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει 
τίποτα από όλα όσα υποσχέθηκε»



Η καθηµερινή σας ενηµέρωση από τη Θεσσαλονίκη
press@karfitsa.gr    τηλ. επικοινωνίας: 
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