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Θα μπορούσε να ήταν και… καλαμπούρι, αν
δεν ήταν η πραγματικότητα του Γερμανικού
προεκλογικού αγώνα. Kεντρικό θέμα...

Οι Γερμανοί 
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Θα μπορούσε να ήταν και…

καλαμπούρι, αν δεν ήταν η

πραγματικότητα του Γερμανικού προεκλο-

γικού αγώνα. Kεντρικό θέμα συζήτησης

είναι η Ελλάδα και η… αναχρηματοδότηση

του χρέους της, η πιθανότητα κουρέματος

και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρω-

μής! 

Τα γερμανικά επικοινωνιακά επιτελεία,

έβαλαν στο μικροσκόπιο κάθε τι που έχει

σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το

μέλλον μας (!) διότι το αποτέλεσμα της

κάλπης των εκλογών τους, θα έχει άμεση

σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης της

Ελλάδας και των Ελλήνων! 

Μα καλά, θα αναρωτηθεί κάποιος κα-

λοπροαίρετα, οι Γερμανοί δεν έχουν

εσωτερικά προβλήματα, διαφορές σε

θέματα διοίκησης ή δομών, για να εκ-

φράσουν τα κόμματά τους, τις αντιρρή-

σεις και τις διαφορετικές πολιτικές τους

ή έστω για να θέσουν τα συνήθη διλήμ-

ματα στους ψηφοφόρους τους; Είναι δυ-

νατόν σε μία μεγάλη χώρα που είναι από

τις πλουσιότερες στον κόσμο, το κεντρικό

προεκλογικό θέμα αντιπαράθεσης να είναι

η αναδιάρθρωση του χρέους μιας... άλλης

χώρας; 

Το να εξηγήσει κάποιος στο γερμανικό

λαό ότι η χώρα τους, βγήκε κερδισμένη με

αρκετά δισεκατομμύρια λόγω κρίσης στην

Ελλάδα κι ότι ο Γερμανός φορολογούμε-

νος δεν έβαλε ΟΥΤΕ ένα ευρώ από την

τσέπη του, θα ήταν άνευ αποτελέσματος!

Θα χρειαζόταν - αυτός ο κάποιος - να χρη-

σιμοποιήσει αριθμούς αλλά όπως είπε ο

Γκούσταβ Λεμπόν «οι λαοί δεν καταλαβαί-

νουν από... μαθηματικά, παρά μόνο από

εντυπωσιασμούς και... συναισθήματα»! Ί-

σως, πάλι, να είχε δίκιο ο Καρλ Γιουνγκ

στο βιβλίο του «Το Αρχέτυπο του Ολοκλη-

ρωτισμού» που υποστήριζε ότι οι Γερμανοί

είναι επιρρεπείς στις μαζικές νευρώσεις

και υστερίες και μάλλον «ψάχνουν πάντα

έναν αδύναμο, διαφορετικό, για να… μισή-

σουν και μέσω του μίσους τους να ενώ-

νονται και να «ομογενοποιούνται»! 

Ας περάσουν «οι εκλογές της Μέρ-

κελ», για να δούμε τι κατάλοιπα θα α-

φήσει… εναντίον μας όλος αυτός ο δη-

λητηριώδης προεκλογικός - γερμανικός

- λόγος στο συλλογικό ασυνείδητο ενός

ισχυρού λαού…

✎Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

Οι Γερμανοί 
μας… μισούν
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✔ Λίγες μόλις ημέρες πριν τα εγκαίνια της

78ης ΔΕΘ ανακοινώθηκαν τα ονόματα

όσων θα στελεχώσουν το νέο διοικητικό

συμβούλιο. Τις θέσεις του προέδρου και του

διευθύνοντος συμβούλου της ενοποιημένης

εταιρείας αναλαμβάνουν οι Τάσος Τζήκας

και Κυριάκος Ποζρικίδης αντίστοιχα. Σύμ-

φωνα με την απόφαση περί διορισμού της

νέας διοίκησης, που δημοσιεύτηκε στο φύλ-

λο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθή-

κοντα προέδρου της ΔΕΘ-HELEXPO AE

αναλαμβάνει στη θέση του Θεόδωρου Σου-

μπάση, ο κύριος Τζήκας, μέχρι πρότινος δι-

ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

✔ Στο πόστο του διευθύνοντος συμβούλου

μετακινείται ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ

ΑΕ, Κυριάκος Ποζρικίδης. Τα υπόλοιπα μέλη

του 11μελούς διοικητικού συμβουλίου, η

θητεία του οποίου είναι τριετής, επελέγησαν

κυρίως μέσα από το στελεχιακό δυναμικό

των παραγωγικών φορέων της Βόρειας

Ελλάδας αλλά και του δημοτικού συμβου-

λίου και των εκπροσώπων των εργαζομέ-

νων στην εταιρεία.

✔ Νέα καθήκοντα μάθαμε πως ανέλαβε

ο γενικός γραμματέας του δήμου Κορδελιού

Ευόσμου. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ δυτικού

τομέα, Μίλτος Τασούλης διορίστηκε πρό-

εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. Βέβαια, ο κ. Τασούλης

δεν είναι ο μοναδικός «εκπρόσωπος» του

δήμου Κορδελιού- Ευόσμου καθώς χρέη

αντιπροέδρου ανέλαβε η δημοτική σύμβου-

λος της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο

δήμο, Δροσιά Δημητρίου, η οποία προέρχεται

από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και η οποία κατά το

παρελθόν είχε διεκδικήσει το δημαρχιακό

θώκο του πρώην δήμου Ελευθερίου- Κορ-

δελιού.

✔ Όχι στη δημιουργία εμπορικού κέν-

τρου στην περιοχή του Ευόσμου λέει με ανα-

κοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Ευό-

σμου με αφορμή την εξουσιοδότηση για την

υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας με την

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών

Ελλάδος την γνωστή ΣΕΚΕ ΑΕ.που ζήτησε

ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κατά τη

διάρκεια πρόσφατης συνεδρίαση του δημο-

τικού συμβουλίου. Όπως αναφέρει ο Εμπο-

ρικός Σύλλογος «το μνημόνιο αφορούσε

οικόπεδο 11.150,54 τμ μέσα στο οποίο βρί-

σκονται δύο εννιαόροφες καπναποθήκες και

χώροι διοίκησης. Το εν λόγω οικόπεδο είναι

χαρακτηρισμένο ως χρήση ΕΜΟ, δηλαδή μη

οχλούσα Βιομηχανία – Βιοτεχνία και Βιοτε-

χνικό Πάρκο, ωστόσο, η διοίκηση με πρό-

σχημα την έλλειψη χρημάτων για την απαλ-

λοτρίωση του οικοπέδου πρότεινε την αλ-

λαγή χρήσης γης του εν λόγω οικοπέδου σε

Πολεοδομικό Κέντρο». 

✔ Ο Εμπορικός Σύλλογος Ευόσμου έχει

ήδη ενημερώσει τους ιδιοκτήτες καταστη-

μάτων της περιοχής ενώ ξεκίνησε και τη

συλλογή προκειμένου να μην αλλάξει η

χρήση γης του ΣΕΚΕ, ώστε να μπορεί να

γίνει εμπορικό κέντρο, επισημαίνοντας ότι

μια τέτοια απόφαση θα ήταν η «χαριστική

βολή» για τους επαγγελματίες της περιοχής!

«Η άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλ-

λόγου προφανώς θορύβησε τον δήμαρχο, ο

οποίος αναθεώρησε την απόφασή του για

αλλαγή χρήσης γης του ΣΕΚΕ και δήλωσε

πως το θέμα αποσύρεται οριστικά», καταλή-

γει η ανακοίνωση.

Στην εναπόθεση από τους αγρότες στους

αγρούς τους των περιττωμάτων που προ-

έρχονται από πτηνοτροφικές μονάδες οφεί-

λεται σύμφωνα με τους αρμόδιους αντι-

δημάρχους του δήμου Λαγκαδά η έντονη

δυσοσμία που έχει κατακλύσει τον οικισμό

της Ασσήρου το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρουν οι δύο αντιδήμαρχοι μετά

από καταγγελίες κατοίκων επισκέφθηκαν

την περιοχή και διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι

την άσχημη κατάσταση που επικρατεί με τα

περιττώματα ζώων σε πρώτο πλάνο.

Τα... αγκάθια!

Α. Σαουλίδης
Κ. Μάρκου
Δ. Γαρούφας
Χρ. Γιαταγάνα
Β. Μάστορας
Ζ. Τσιάμη

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

...Ετελείωσε
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Του Βαγγέλη Στολάκη

Σ
το 27,6% του ενεργού πλη-

θυσμού αυξήθηκε η ανεργία

στην Eλλάδα τον Μάιο, από

27% τον Απρίλιο, σύμφωνα

με στοιχεία που έδωσε χθες

στη δημοσιότητα η Euro-

stat, την ώρα που τα κατά

τόπους εργατικά κέντρα κάνουν λόγο για

ανεργία που ξεπερνά το 35%.

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοι-

χεία, η μέση ανεργία στην ευρωζώνη κυ-

μάνθηκε τον Ιούλιο στο 12,1% παραμέ-

νοντας αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούνιο,

ενώ στο σύνολο της ΕΕ παρέμεινε επίσης

αμετάβλητη στο 11%. Τα χαμηλότερα πο-

σοστά ανεργίας εμφανίζουν η Αυστρία

(4,8%), η Γερμανία (5,3%) και το Λουξεμ-

βούργο (5,7%).

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις

της Ελλάδας, τον Μάιο το ποσοστό ανερ-

γίας στους άνδρες ήταν 24,6%, στις γυναί-

κες 31,6% και στους νέους κάτω των 25

ετών 62,9%. Την ίδια ώρα, ο μέσος όρος

ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες

ήταν τον Ιούλιο 11,9%, στις γυναίκες 12,2%

και στους νέους κάτω των 25 ετών στο

24%.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ερ-

γατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώ-

της Τσαραμπουλίδης κληθείς να σχολιάσει

στην «Κ» τα ποσοστά της ανεργίας που

ανακοινώθηκαν λέει πως «τα πραγματικά

ποσοστά ξεπερνούν το 35%». «Υπάρχει ένα

ακόμα 5% του ενεργού πληθυσμού που

δεν προσμετράται εξαιτίας διαφόρων πα-

ραγόντων. Η χώρα βιώνει κατάσταση πτώ-

χευσης. Η ανεργία ακόμα δεν έχει πιάσει

οροφή. Kάθε μια μονάδα πτώσh του ΑΕΠ

σημαίνει 50.000 χαμένες θέσεις εργασίας

οι οποίες για να αναπληρωθούν χρειάζεται

τριπλάσια ανάπτυξη δηλαδή, 3% θετική

ανάπτυξη. Η κατάσταση πρέπει να σταθε-

ροποιηθεί τα επόμενα δυο χρόνια για να

υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης το 2030»

καταλήγει ο κ. Τσαραμπουλίδης. 

Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η με-

γαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος

ήταν η Κύπρος (από 12,2% σε 17,3%), η

Ελλάδα (από 23,8% σε 27,6%) και η Σλο-

βενία (από 9,3% σε 11,2%).

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που
«τρέχουν» 

Εκτός του συγκεκριμένου προγράμμα-

τος, υφίστανται και άλλα προγράμματα στη

λίστα του ΟΑΕΔ που είναι ανοικτά προς

υποβολή αιτήσεων. Αναλυτικά, πρόκειται

για το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρή-

σεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονε-

κτική και πολύ μειονεκτική θέση», το

«πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επι-

χειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών

A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)», το

«ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της

απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφα-

λιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

25.000 ανέργων» και το «πρόγραμμα από-

κτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερ-

χόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας

16-24 ετών».

Επίσης ανοικτά είναι τα προγράμματα

«επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά

εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρ-

τιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανέν-

ταξης στην αγορά εργασίας», «επιχορή-

γησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοί-

κησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δή-

μων και Περιφερειών)», και για την απα-

σχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64

ετών»

Διαθέσιμη είναι και η «δημόσια πρό-

σκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επι-

χορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών

των ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις

απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μέσω

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,

φορέων που έχουν ενταχθεί στο «Πρό-

γραμμα Δημιουργίας θέσεων απασχόλη-

σης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμ-

μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Σε ισχύ βρίσκεται το «Ειδικό τριετές Πρό-

γραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επι-

χορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των

ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσ-

ληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπη-

ρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτη-

σιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεα-

ρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών

Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίν-

δυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέ-

σεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώ-

ρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες

(ΑμεΑ)». Παραπλήσιο είναι το «Πρόγραμμα

Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγ-

γελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α),

Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ου-

σίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64

ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέ-

σεων Εργονομικής Διευθέτησης του

χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες

(A.με.Α)».

Τέλος υφίστανται πιο εξειδικευμένα προ-

γράμματα όπως αυτό της «επιχορήγησης

επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέρ-

γων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον

της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)», το «Τοπικό

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Νομού

Καστοριάς – Δράσεις Απασχόλησης» και το

«Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για

680 ανέργους συγκεκριμένων επιχειρή-

σεων. 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΝ» 

Πρωταθλητές Ευρώπης
στην… ανεργία

«Ανάσα» η… 
κοινωφελής εργασία

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο υπουρ-

γείο λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανα-

κοίνωσε το πρόγραμμα κοινωφε-

λούς εργασίας για 50.000 ανέργους.

Το πρόγραμμα, που ξεκινά το πρώτο

δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, έχει

διπλό στόχο: αφενός να ενισχύσει τη

βελτίωση της οικονομικής κατάστα-

σης των ανέργων και αφετέρου να

προωθηθεί η κάλυψη κοινωνικών

αναγκών και παράλληλα να βελ-

τιωθούν και να αναβαθμιστούν οι

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους

πολίτες.

«Πρόκειται για μεγάλο και καινο-

τόμο πρόγραμμα προϊόν του συντο-

νισμού και της συνεργασίας πολ-

λών υπουργείων, προκειμένου με

εντατική προσπάθεια να παρακάμ-

ψουμε γραφειοκρατικά εμπόδια,

χρηματοδοτικές δυσκολίες και κοι-

νοτικές επιφυλάξεις», επισήμανε

κατά την παρουσίαση του προγράμ-

ματος ο υπουργός Εργασίας Γιάν-

νης Βρούτσης.

Συρία-Ιράκ: Ίδια συνταγή
για ένα δεύτερο έγκλημα

Της Ζωής Τσιάμη*

Σ
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

δεν ελήφθη απόφαση για την

Συρία. Ρωσία και Κίνα ζητούν να

προηγηθεί η ολοκλήρωση των ερευνών

από τους εμπειρογνώμονες για χρήση χημικών όπλων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο επιτροπή του ΟΗΕ ανακοί-

νωσε δια της Κ.Ντελ Πόντε: ότι οι υποστηριζόμενοι από

τις ΗΠΑ αντάρτες χρησιμοποίησαν αέριο σαρίν. «Η χρήση

έγινε από την αντιπολίτευση, τους αντάρτες, όχι από τις

κυβερνητικές αρχές». Ο Άσαντ θα ήταν ανόητος αν χρη-

σιμοποιούσε χημικά, γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλέσει

επίθεση από την δύση.

Σε ενδεχόμενη σύγκρουση οι αντιπαρατιθέμενες δυ-

νάμεις είναι: 28 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ με περίπου 20.000

άρματα μάχης και 6.000 αεροσκάφη εξαπλωμένα από την

Αλάσκα έως το τουρκικό Κουρδιστάν. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες στην πόλη Ramtha, στα σύνορα Ιορδανίας – Συ-

ρίας, κινητοποιούνται αμερικανικές και Ιορδανικές δυ-

νάμεις με άρματα μάχης, τηλεκατευθυνόμενα και μαχητικά

αεροσκάφη.   

Η Συρία διαθέτει περίπου 5.000 άρματα μάχης και 500

μαχητικά αεροσκάφη. Ωστόσο, το ηθικό των στρατιωτών

είναι υψηλό και τα εξοπλιστικά της συστήματα αν και πα-

ρωχημένα, μπορούν να προκαλέσουν ισχυρά πλήγματα.

Η Συρία έχει συμμάχους α) την Χεζμπολάχ στο Λίβανο,

με 20.000 στρατιώτες, άρματα μάχης, πυραύλους και επι-

τυχίες εναντίον του ισραηλινού στρατού, ενώ μέλη της

βρίσκονται σε Ιορδανία, Υεμένη και την χερσόνησο του

Σινά. 

β) Εάν το Ιράν σπεύσει στο πλευρό της Συρίας, κλεί-

νοντας τα Στενά του Ορμούζ, οι οικονομικές συνέπειες θα

είναι παγκόσμιες, ενώ η σύγκρουση θα επεκταθεί στα

κράτη του Κόλπου, όπου οι σουνίτες καταπιέζουν τους σιί-

τες.

Οι Νατοϊκοί έχουν περισσότερο λεκτική παρά ουσια-

στική βοήθεια επί του εδάφους και πρέπει να δικαιολο-

γήσουν τις «παράπλευρες απώλειες» αμάχων, από

τις «έξυπνες βόμβες» όταν υποτίθεται  ότι η επέμβαση γί-

νεται για ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι γνωστό ότι «χει-

ρουργικά χτυπήματα»  με πυραύλους Cruise δεν θα

ανατρέψουν τον Άσαντ, οπότε θα ακολουθήσει εισβολή

χερσαίων δυνάμεων και εμπλοκή της Τουρκίας. Οι τουρ-

κικές δυνάμεις θα μπούν στην κιμαδομηχανή, με νωπή

την πολιτική αναταραχή στην χώρα και το Κουρδικό ανοι-

κτό. 

Εάν επέμβει το ΝΑΤΟ θα κυριαρχήσουν φανατικοί ισ-

λαμιστές και η Αλ Κάιντα (είναι διαφορετική από την Αλ-

Κάιντα που υποτίθεται ότι πολεμούν οι Αμερικανοί;) με

επακόλουθο την εξολόθρευση χριστιανών, Αλαουιτών και

Σιιτών. Στόχος η δημιουργία Σουνιτικού τόξου, εναντίον

του Ιράν και αποκλεισμός της Ρωσίας. Η Μόσχα ως δύ-

ναμη αποτροπής τετελεσμένων κατεβάζει στην Μεσόγειο

ένα ανθυποβρυχιακό πλοίο και το καταδρομικό Moskva.  

Το Ισραήλ, ετοιμοπόλεμο ρισκάρει μια επίθεση από το

Ιράν. Στον Λίβανο θα ξεσπάσει εμφύλιος μεταξύ των θρη-

σκευτικών κοινοτήτων και η βία θα κορυφωθεί στο

Ιράκ.      

Στην Συρία δεν υπάρχει εμφύλιος πόλεμος αλλά δυτική

και Σαουδαραβική επέμβαση δια των πληρεξουσίων τους

φανατικών Σαλαφιστών. Σημειώνεται ότι κάθε χρήση

στρατιωτικής βίας εναντίον χώρας χωρίς εντολή των

Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του

διεθνούς δικαίου.
*Η κ. Τσιάμη είναι Πολιτική Αναλύτρια και Διεθνολόγος 
(Intelligence & International Security)



Τ
ο πρωί του επόμενου Σαβ-

βάτου θα βρεθεί στη Θεσσα-

λονίκη ο πρωθυπουργός

προκειμένου να παραστεί

στην τελετή αγιασμού της

φετινής διοργάνωσης της

ΔΕΘ. Στις 10 το πρωί ο κ. Σα-

μαράς αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση

με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παρα-

γωγικών φορέων και τοπικών αρχών στην

αίθουσα Corona της ΔΕΘ ενώ από εκεί και

πέρα, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

είναι ανοιχτό και δεν έχει ακόμη οριστικοποι-

ηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποκλεί-

εται κατά την παρουσία του στην πόλη να

προστεθεί στο πρόγραμμά του κάποια άλλη

συνάντηση ή παρουσία σε εκδήλωση.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου, ο

πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί

στην Αθήνα με τους εκπροσώπους φορέων

της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας,

οι οποίοι θα τον ενημερώσουν για τα θέματα

που τους απασχολούν εν όψει της επίσκε-

ψής του για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, παρουσία

του υπουργού Μακεδονίας- Θράκης, Θεό-

δωρου Καράογλου. 

«Να μην πάνε χαμένες 
οι θυσίες του ελληνικού λαού»

Ο πρωθυπουργός την περασμένη Τρίτη

συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας στο προεδρικό μέγαρο, όπου και ανα-

φέρθηκε στην ανάγκη να ενισχυθεί η

αίσθηση σταθερότητας και στο εσωτερικό

της χώρας,. Κατά την υποδοχή του, ο κ. Πα-

πούλιας ρώτησε τον πρωθυπουργό «πώς

πήγε το ταξίδι του στη μεγάλη δύναμη;». Ο

κ. Σαμαράς απάντησε: «Πριν από ένα χρόνο,

από αυτήν εδώ τη θέση, σας είχα πει ότι

υπήρχε η αίσθηση σταθερότητας στον περί-

γυρο και η Ελλάδα ήταν πηγή αστάθειας.

Τώρα, το σκηνικό έχει αλλάξει 180 μοίρες.

Μέσα σε μια περιοχή που φλέγεται, η Ελ-

λάδα είναι δύναμη σταθερότητας. Με τον

πρόεδρο Ομπάμα, μας δόθηκε η δυνατότητα

να κάνουμε ανάλυση και επ' αυτών των ζη-

τημάτων. Αυτή η αίσθηση σταθερότητας

πρέπει να ενισχυθεί και στο εσωτερικό της

χώρας». «Η Ελλάδα, ωστόσο, αναδεικνύεται

σε παράγοντα περιφερειακής σταθερότητας

στην περιοχή» υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς,

για να προσθέσει ότι αυτό το αίσθημα στα-

θερότητας θα πρέπει να εμπεδωθεί και στο

εσωτερικό της χώρας, για να μην πάνε χα-

μένες οι θυσίες του ελληνικού λαού.

«Να γίνει η Ελλάδα ένας υγιής 
επενδυτικός προορισμός»

Συνεχίζοντας τις επαφές του με εκπροσώ-

πους μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με

στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και τη

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ο πρω-

θυπουργός, συναντήθηκε με τον επικεφα-

λής της εταιρείας Philip Morris στην Ελλάδα,

Νικήτα Θεοφιλόπουλο. Αφορμή ήταν η από-

φαση της Καπνοβιομηχανίας να μετατρέψει

τις αποθήκες καπνού της εταιρείας «Παπα-

στράτος» στο Αγρίνιο σε πανευρωπαϊκό κέν-

τρο αποθήκευσης καπνού ανατολικού

τύπου. 

Στη συνάντηση ο πρωθυπουργός έκανε

λόγο για μεγάλη, ουσιαστική και συμβολική

επένδυση, που βοηθά και στην εμπέδωση

της ψυχολογίας ότι τα πάντα αλλάζουν στην

Ελλάδα.

«Αυτή η επέκταση των δραστηριοτήτων

μαζί με αυτή την καινούργια επένδυση της

Philip Morris αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί

μια ισχυρότατη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελ-

ληνική οικονομία, την οποία θεωρούμε,

όπως καταλαβαίνετε, πολυσήμαντη» τόνισε

ο κ. Σαμαράς. Επισήμανε επίσης ότι αυτή η

επένδυση σημαίνει νέες θέσεις εργασίας,

σημαίνει διεθνείς μεταφορές προϊόντων

εντός Ελλάδος και υποστήριξη των εξαγω-

γών ενός πολύ ισχυρού κλάδου με μεγάλη

ζήτηση σε όλο τον κόσμο.

«Η Ελλάδα δεν σταματάει εδώ. Εμείς θα

θελήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα

συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, για να κά-

νουμε την πατρίδα μας έναν υγιή επενδυτικό

προορισμό με στέρεες νέες θέσεις εργασίας

ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, που είναι ο μεγά-

λος μας μόχθος και ο πόνος μας, πάντα προς

αυτή την κατεύθυνση» υπογράμμισε ο πρω-

θυπουργός.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ.

Τσαυτάρης, είπε ότι η συμφωνία που έγινε

πριν έξι μήνες έχει ήδη σημαντικά αποτελέ-

σματα στην καλλιέργεια, ενώ επ' αυτού ο

πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αυξάνεται η

δραστηριότητα και αυτό είναι το σημαντικό

για την οικονομία».

Επίσης, ο εκπρόσωπος της καπνοβιομη-

χανίας Ν. Θεοφιλόπουλος είπε ότι για τη Ph-

ilip Morris η Ελλάδα είναι μια χώρα

στρατηγικής σημασίας για τα καπνά ανατο-

λικού τύπου και πιστεύει πως με τις επενδύ-

σεις της εταιρείας, που έχουν ξεπεράσει τα

600 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία «θα

βοηθήσουμε και εμείς για την έξοδο της

χώρας από την κρίση».
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις 7 Σεπτεμβρίου έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός

Συνάντηση 
με Βενιζέλο

Ο
κ. Σαμαράς συναντήθηκε και με

τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

και υπουργό Εξωτερικών Ευάγ-

γελο Βενιζέλο. Κεντρικό θέμα συζήτη-

σης των δύο ανδρών ήταν οι εξελίξεις

στην κρίση της Συρίας, καθώς οι επαφές

όλων των εμπλεκομένων πλευρών εν-

τείνονται, η αγωνία βρίσκεται στο κόκ-

κινο και η Ελλάδα ίσως κληθεί να λάβει

κρίσιμες αποφάσεις εντός των επόμε-

νων ημερών.

Στην ατζέντα της συνάντησης όμως

βρέθηκαν και θέματα εσωτερικού ενδια-

φέροντος, όπως οι εξελίξεις στην οικο-

νομία, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα

κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Στη συνάντηση παρέστη και ο κ.

Στουρνάρας ο οποίος εξερχόμενος του

Μαξίμου δήλωσε πως συζήτησαν για τις

αποκρατικοποιήσεις της ΛΑΡΚΟ, της

ΕΛΒΟ αλλά και της ΕΑΣ. 

Παρουσιάσαμε- είπε- μαζί με τον κ.

Σταϊκούρα κάποιες προτάσεις και εναλ-

λακτικά σενάρια, αλλά οριστικές αποφά-

σεις θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα. 

Δ
εν πρόκειται , ο υπουργός Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης να αφήσει ήσυ-

χους τους δημοσίους υπαλλήλους

που παράνομα και με πλαστά πτυχία και δι-

καιολογητικά μπήκαν και «στρογγυλοκάθι-

σαν» στο ελληνικό δημόσιο! Όπως απο-

καλύπτει στην Κarfitsa θα... ενισχύσει την

πειθαρχική ευθύνη όσων εμπλέκονται στον

έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων και

πιστοποιητικών ενώ την ίδια ωρα προαναγ-

γέλει όχι μόνο τη συνέχιση αλλά και την έν-

ταση του ελέγχου διαδικασίας πρόσληψης

στο δημόσιο!

Ο υπουργός επισημαίνει στην εφημερίδα

μας ότι: «Το τελευταίο διάστημα υλοποι-

ούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης

για την εμπέδωση της διαφάνειας στη Δη-

μόσια Διοίκηση με βασικό εργαλείο την ενί-

σχυση της πειθαρχικής ευθύνης. Κεντρικοί

άξονες είναι η επιτάχυνση εξέτασης των

εκκρεμών υποθέσεων στα Πειθαρχικά Συμ-

βούλια, ο εντοπισμός των κατ’ εξακολού-

θηση αδικαιολογήτως απόντων και ο έλεγ-

χος για τυχόν πλαστά πιστοποιητικά» 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»

ακόμη δεν υπάρχει φως για τον ακριβή

αριθμό των πλαστογράφων, παρά τις εκτι-

μήσεις της υφυπουργού Ε. Χριστοφιλοπού-

λου για τους δημοτικούς αστυνομικούς

(έκανε λόγο για πλαστά πτυχία απο 5% ως

10%).

Ο κ Μητσοτάκης, πρόσθεσε ότι: «Ήδη έ-

χουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα αποτε-

λέσματα αυτών των πρωτοβουλιών, ενώ

οι έλεγχοι που είναι ήδη σε εξέλιξη θα συ-

νεχιστούν και θα ενταθούν. Στόχος μας

είναι η οριστική εκκαθάριση του Δημοσίου

από τους λίγους επιτήδειους που προκα-

λούν την κοινωνία, αμαυρώνουν το σώμα

των δημοσίων υπαλλήλων και η επιβρά-

βευση των έντιμων κι ευσυνείδητων, οι

οποίοι θεωρώ ότι αποτελούν τη μεγάλη

πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων».

Κ. Μητσοτάκης στην «Κ» «Oι έλεγχοι για τα πλαστά πτυχία θα...ενταθούν»!
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✔ Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον

υφυπουργό Παιδείας και επικεφαλής της

μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου στο

δημαρχιακό μέγαρο την περασμένη Δευ-

τέρα. Ορισμένοι «κρέμασαν» τον... Κώστα

Γκιουλέκα στις κολώνες του δημαρχείου

υπενθυμίζοντας στο βουλευτή της Νέας

Δημοκρατίας τι δήλωνε ο εκπρόσωπός

του (Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου) για

την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας

και τις απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων

και τι έπραξε ο τελευταίος στη σχετική

ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το κείμενο, που ωστόσο δεν

υπογράφεται από κάποιον και παραθέτει

τα λόγια του κ. Καρακωνστάνογλου «ο κ.

Γκιουλέκας είναι κοινοβουλευτικός άν-

δρας με πολύ μεγάλη εμπειρία και πι-

στεύω θα κάνει αυτό που πρέπει». «Πέντε

μέρες αργότερα την 17/7/2013 κατά την

ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή

για απολύσεις εργαζομένων. Κωνσταντί-
νος Γκιουλέκας: ΝΑΙ σε όλα. Μπράβο
στον κοινοβουλευτικό ανήρ με την τερά-
στια εμπειρία πράγματι έπραξε αυτό που
έπρεπε. Με την ψήφο του απέλυσε τους
εργαζομένους της δημοτικής αστυνομίας
και τους σχολικούς φύλακες».

✔ Η… επίθεση κατά του υφυπουργού παι-

δείας συνεχίστηκε και εντός της αίθουσας

από συγκεκριμένο υπάλληλο, τον οποίο ο

κ. Γκιουλέκας αποκάλεσε «τραμπούκο».Ο

πρόεδρος του σώματος Π. Αβραμόπου-

λος (παλιό ΠΑΣΟΚ) πήρε το μέρος του

υφυπουργού και ζήτησε από την ασφά-

λεια του δημάρχου να απομακρυνθεί ο τα-

ραξίας!

✔ Μπορεί η Έλενα Ράπτη να είναι απα-
σχολημένη με την ευρωπαϊκή εκστρα-
τεία «Ένα στα Πέντε» και να έχει χαθεί…
από την εκλογική της περιφέρεια – και
πολύ πριν την ευρωπαική εκστρατεία -
βρίσκει όμως χρόνο να τιμά τους σκληρά
εργαζόμενους της νύκτας όταν ένα και-
νούριο μουσικό σχήμα κάνει πρεμιέρα.
Οπως διαπίστωσαν taxalia.blogspot.
com ήταν στα πρώτα τραπέζια της Πολι-
τείας όπου εμφανίστηκε εκτάκτως – μαζί
με μυκονιάτες επιχειρηματίες – ο Αντώ-
νης Ρέμος.

SMS: Το… μαύρισμα του πρύτανη του

ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλου και όχι η ταινία

ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης μεταξύ

όσων επισκέφτηκαν θερινό κινηματο-

γράφο της πόλης το βράδυ της περασμέ-

νης Κυριακής. «Τρομάξαμε να τον ανα-

γνωρίσουμε» ήταν ένα από τα σχόλια που

ακούστηκαν. 

✔ «Σήμερα γάμος, σήμερα γάμος γίνε-

ται»… για τον πρώην βουλευτή του

ΠΑΣΟΚ Χάρη Τσιόκα, ο οποίος είδε το γιο

του να ανεβαίνει τα σκαλιά της Εκκλησίας

με την καλή του, εργαζόμενη του κόμμα-

τος. Ο γάμος έγινε το περασμένο Σάββατο

στη Χαλκιδική.  

✔ Ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης

έβαλε στη θέση του τον δήμαρχο. Με

αφορμή τις δηλώσεις του δημάρχου πως

ο κ. Σαμαράς «δεν μπορεί να έρχεται σαν

κλέφτης γιατί φοβάται τις αντιδράσεις» ο

κ. Καράογλου υπο-

γράμμισε ότι  η «στα-

θερότητα» των από-

ψεων του κ. Μπου-

τάρη είναι γνωστή

στο πανελλήνιο. «Πρό-

κειται για τον ίδιο

άνθρωπο που ενώ

πέρυσι δήλωνε

παραμονές της

77ης Δ.Ε.Θ. ότι η

πολιτική ηγεσία

της χώρας είναι

ανεπιθύμητη στη

Θεσσαλονίκη,

στη συνέχεια ως

άλλος… ακρο-

βάτης απόψεων

έσπευσε να δια-

τυμπανίσει ότι οι πολιτικοί είναι ευπρόσ-

δεκτοι και πιο ευπρόσδεκτος από όλους ο

πρωθυπουργός». «Τέτοιου είδους δηλώ-

σεις προσβάλουν το ήθος των Θεσσαλο-

νικέων, την ίδια την πόλη, αποπνέουν

γραφικότητα και κουράζουν, διότι οι Θεσ-

σαλονικείς έχουν πάψει εδώ και καιρό να

γιορτάζουν την… αγία Αμνησία» κατέληξε

ο υπουργός. 

✔ «Ο Παπαγεωργόπουλος δεν έπρεπε να

είναι στη φυλακή» δήλωσε σε συνέντευξη

του (taxalia.blogspot.com) ο πρώην βου-

λευτής Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ για

τον Μάρκο Καραμπέρη, ο οποίος ήταν

υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του συν-

δυασμού του στις περιφερειακές εκλογές

του 2010 σχολίασε πως «είμασταν υπο-

ψήφιοι σε ένα κόμμα που για να... βήξεις

έπρεπε να ρωτήσεις τον πρόεδρο. Δεν

τον ήξερα εγώ τον Μάρκο Καραμπέρη,

δεν τον γνώριζα. Εγώ τον γνώρισα ως

υποψήφιο του κόμματος»! Ο ίδιος

συμπλήρωσε πως κανένας Νεοδημο-

κράτης δεν μπορεί να νικήσει σε εκλο-

γές το Μπουτάρη, τον οποίο απο-

κάλεσε καρτούν της πολιτικής κι «ένα
φαινόμενο γραφικό, ένα φαινόμενο πε-
ριθωριακό της πολιτικής που μόνο με
έναν ίδιο και όμοιο τρόπο θα μπορούσε
κάποιος να τον κερδίσει». 

✔ Στο κόμμα του Γιώργου Καρατζα-

φέρη ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος!

To πρωί του περασμένου Σαββάτου

«πλημμύρισε» η ανατολική Θεσσαλο-

νίκη με φυλλάδια στα οποία ο Καρατζα-

φέρης απευθυνόμενος στους πολί-

τες... τους ρωτά αν προτιμούν τέλμα ή

δημιουργία και προοπτική!

✔ Τον καλό οικοδεσπότη είπε να «παί-

ξει» στη συνεδρίαση του περασμένου

δημοτικού συμβουλίου ο πρόεδρος Αβ-

ραμόπουλος. Σηκώθηκε όρθιος και χαι-

ρέτισε έναν έναν όσους βρέθηκαν στην

αίθουσα. Δημοτικούς συμβούλους, υπ-

αλλήλους, πολίτες και φυσικά τους…

δημοσιογράφους!

✔ Οι... τζάμπα διαφημίσεις από τους...
«τζάμπα μάγκες». Δημοτικοί σύμβουλοι

χρησιμοποιούν ονόματα επιχειρήσεων

και προϊόντων (σοκολατάκια κι άλλα

φαγώσιμα) σε ζωντανή συνδεση! Μή-

πως ο πρόεδρος Παναγιώτης Αβραμό-

πουλος θα έπρεπε να τους… σταμα-

τήσει; Να μην ξεχνάμε πως οι συνε-
δριάσεις μεταδίδονται από τη δημοτική
τηλεόραση και πως άλλοι επιχειρημα-
τίες πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για με-
ρικά δευτερόλεπτα προβολής!

✔ Πάντως, ο αντιδήμαρχος Επιχειρημα-

τικότητας την προηγούμενη της συνε-

δρίασης μέσω facebook προανήγγειλε

πως πρόκειται για… Τσαγκαροδευτέρα.

«Ωχ πάλι Δευτέρα αύριο» έγραψε ο κ.

Καπόν! Τελικά και οι… διοικούντες έ-

χουν προβλήματα! Ταυτοχρονα εδειξε

να... χαίρεται με την τοποθέτηση ενός

«Θεσσαλονικιού» στο ΔΝΤ, ο πατέρας

του οποίου υπήρξε για χρόνια πρόεδρος

στο «Ανατόλια», στο οποίο και ο ίδιος

φοίτησε... Αχ, αυτές οι παρέες του ελ-

ληνοαμερικανικου κολλεγίου που γρά-

φουν ιστορία...

Κουίζ: Ποια γυναίκα με… εξουσία από

το δήμο Θεσσαλονίκης δηλώνει δεξιά

και αριστερά πως δεν μπορεί άλλο

στο… τρελάδικο; (Από ότι μάθαμε ανα-

φέρεται στην παράταξη στην οποία ανή-

κει).

✔ Ό,τι μπορεί κάνει ο κάθε δήμαρχος

προκειμένου να επιβάλλει την ευνομία

στην περιοχή του τώρα που καταργή-

θηκε η δημοτική αστυνομία. Έτσι, όπως

μαθαίνουμε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-

Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου συχνά

πυκνά βγαίνει «στη γύρα», προκειμένου

να εντοπίσει παραβάτες και παραβατι-

κές συμπεριφορές. Πρόσφατα δε, ο…

ντετέκτιβ δήμαρχος βρήκε αποθήκη που

χρησιμοποιούσαν  αυθαίρετα δυο αλλο-

δαποί προκειμένου να τοποθετούν ανα-

κυκλώσιμο υλικό που αφαιρούσαν από

τους μπλε κάδους. Κάλεσε την αστυνο-

μία και συνελήφθησαν!

✔ Όλο και πιο έντονα ακούγεται πως
ο Νάκης Λαδόπουλος θα διεκδικήσει
το δημαρχιακό θώκο Νεάπολης-Συ-
κεών και θα βρεθεί απέναντι στο Σίμο
Δανιηλίδη. Ο πρώην δήμαρχος Νεάπο-
λης δέχεται εισηγήσεις να θέσει υπο-
ψηφιότητα και όπως ακούγεται θα
υποστηριχτεί και από στελέχη της ση-
μερινής διοίκησης. Ο κουμπάρος του
πάλι, πρώην δήμαρχος Εχεδώρου και
πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, όπως
έχει γράψει η «Κ» ούτε να ακούσει για
κάλπες!
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✔ Την απόφασή του να διεκδικήσει την

«καρέκλα» του Περιφερειάρχη Κεντρι-

κής Μακεδονίας, για δεύτερη φορά,

ανακοίνωσε πρώτα στους περιφερει-

ακούς του συμβούλους και στη συνέ-

χεια στον τύπο ο Μάρκος Μπόλαρης. Ο

ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος

όπως όλα δείχνουν... δεν θα ενταχθεί

τελικά στο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρ-

δου βάζει στο στόχαστρό τους ψηφο-

φόρους… του κέντρου και της Α-

ριστεράς, όπως ανέφερε μεταξύ άλ-

λων σε γεύμα που είχε με μέλη του ψη-

φοδελτίου του στον Όλυμπο! Οι

περιφερειακοί σύμβουλοι του «Μετώ-

που Ανάπτυξης» πληροφορήθηκαν τα

μαντάτα ενώ βρίσκονταν στο βουνό

των «δώδεκα θεών» προσκεκλημένοι

του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη της

περιοχής και πρώην δημάρχου Γρη-

γόρη Παπαχρήστου!

✔ ΥΓ: Ακούγεται βέβαια πως η ομάδα

Μπόλαρη είναι υπό διάλυση! Ο λόγος;

Προφανώς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις

πρώτες εκλογές στήριξε τον Μπόλαρη

και τώρα δεν θέλει να ακούει γι’ αυτόν.

Βέβαια, είναι και ο Τζιτζικώστας στη

μέση, με τον οποίο ακούγεται πως θα

«κατέβουν» στις εκλογές πολλοί υπο-

ψήφιοι του Μάρκου! 

✔ Και ενώ οι… παράγοντες της Χαρι-

λάου Τρικούπη έκαναν διακοπές, οι

υπάλληλοι του κόμματος περίμεναν να

δουν… το χρώμα του χρήματος. Παρα-

μένουν απλήρωτοι και όπως φαίνεται

για πολύ ακόμα! Την ίδια ώρα, ο Βενι-

ζέλος ζήτησε το πρωθυπουργικό αερο-

σκάφος για να πεταχτεί μέχρι τη Σκιάθο

αφού δίπλα στη Σκόπελο έχει εξοχικό

ο πεθερός του! Επίσης μαθαίνουμε

πως είναι η πρώτη φορά που ο υπουρ-

γός Εξωτερικών δεν πήγε προς Ουρα-

νούπολη μεριά, όπως συνηθίζει τα

τελευταία χρόνια. Μάλλον θα φοβή-

θηκε τις αντιδράσεις για τον… χρυσό!

✔ Φουλ οι μηχανές του Περιφερειάρχη

ενώπιον των εκλογών του Μαΐου. Ο

Απόστολος Τζιτζικώστας την περα-

σμένη βδομάδα πραγματοποίησε mini

περιοδεία επισκεπτόμενος όλους τους

νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, την

ώρα που οι… αντίπαλοι ακόμα ψά-

χνουν υποψήφιο! Ο ίδιος έχει δηλώσει

σε όλους τους τόνους πως θα διεκδι-

κήσει ξανά την καρέκλα στη Β. Όλγας

198 παρά τις επιφυλάξεις που εκφρά-

ζονται από διάφορους κύκλους της

Μητροπολίτου Ιωσήφ! Μεταξύ άλλων

ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε και με

εκπροσώπους της εταιρίας TAP που θα

κατασκευάσει τον Αδριατικό αγωγό

φυσικού αερίου. «Πρόκειται για ένα

αναπτυξιακό έργο υψίστης γεωστρα-

τηγικής, οικονομικής και κοινωνικής

σπουδαιότητας για την περιοχή μας,

καθώς ο αγωγός θα διασχίσει 5 από τις

7 Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρι-

κής Μακεδονίας. Με την υλοποίηση

του συγκεκριμένου έργου η Ελλάδα

και ειδικότερα η Κεντρική Μακεδονία

τοποθετούνται στο επίκεντρο του ενερ-

γειακού χάρτη της Ευρώπης και κα-

λούνται να διαδραματίσουν πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στην αγορά πωλή-

σεων του φυσικού αερίου, απο-

κομίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλά

οφέλη. Πρόκειται για μια τεράστια

επένδυση, ύψους 1,5 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ, η οποία, μεταξύ άλλων, θα

δημιουργήσει άμεσα 2.000 και έμμεσα

10.000 θέσεις εργασίας, δίνοντας

ανάσα στο μείζον πρόβλημα της ανερ-

γίας που πλήττει την Κεντρική Μακε-

δονία.» είπε ο Περιφερειάρχης Κεν-

τρικής Μακεδονίας, ενώ όπως μάθαμε

στο προσεχές μέλλον θα πραγματοποι-

ηθεί και νέα συνάντηση.  

✔ Την αμφιβολία της πως το ΠΑΣΟΚ

μετά τις επόμενες εκλογές θα… υπάρ-

χει εξέφρασε η «Ανεξάρτητη Ελλη-

νίδα» και Θεσσαλονικιά Χρυσούλα

Γιαταγάνα από το βήμα της Βουλής.

«Να δούμε εάν το ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει»

είπε απαντώντας στον «πράσινο» Πάρι

Κουκουλόπουλο με αφορμή τη συζή-

τηση για την άρση των πλειστηρια-

σμών πρώτης κατοικίας. «Μόνο που

δεν μας είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ έσωσε τη

χώρα. Το ΠΑΣΟΚ οδήγησε σε αυτοκτο-

νίες και έχει ξεπουλήσει τα πάντα»

συμπλήρωσε η κ. Γιαταγάνα! 

✔ Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμ-

μένος έρχεται την μεθεπόμενη Δευτέρα

Θεσσαλονίκη για να… εγκατασταθεί

όπως φαίνεται! Τέσσερις μέρες θα τον

έχουμε στην πόλη μας! Εκτός από τη

ΔΕΘ και την καθιερωμένη συνέντευξη

τύπου, θα μιλήσει σε επιστημονικό συ-

νέδριο και θα παραβρεθεί στη συνε-

δρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του

κόμματος και της νεολαίας του!

✔ Να δείξουν υπευθυνότητα και να

μην «παίζουν» στα καζίνο των Σκοπίων

γιατί τα χρήματα φεύγουν από την Ελ-

λάδα και διοχευτεύονται στην αγορά

της γείτονος κάλεσε τους Βορειοελλα-

δίτες ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

Ο κκ. Άνθιμος είπε χαρακτηριστικά ότι

«οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι συνέται-

ροι τους μας απειλούν και μας κοροϊ-

δεύουν με τα καζίνο», ενώ έκανε

λόγο και για περιπτώσεις γεωργών

της Βόρειας Ελλάδας που ξοδεύουν

τα χρήματα των επιδοτήσεων στα γει-

τονικά «Λας Βέγκας».

✔ Συνέντευξη στους… απολυμένους

εργαζομένους της ΕΡΤ3 θα δώσει ο

πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολί-

τευσης Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρ-

κεια της επίσημης επίσκεψής του στη

Θεσσαλονίκη την επόμενη βδομάδα. 

✔ Το γύρο του διαδικτύου έκανε η

φωτογραφία της βουλευτίνας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και τα… οπίσθιά της που αποκα-

λύφτηκαν κατά τη διάρκεια συζήτησης

σε επιτροπή της Βουλής. Η Θεανώ

Φωτίου μαθαίνουμε πως στο παρελ-

θόν υπήρξε καθηγήτρια του Τσίπρα

στο Πολυτεχνείο!

Oύτε μια...διαδήλωση για τα πλαστά πτυχία;
Δηλαδή, οι επιτυχόντες (δημόσιοι υπάλληλοι) ανταποκρινόμενοι σε κάποιον

διαγωνισμό ή προκήρυξη θέσεων, προσέρχονταν σε υπηρεσίες (πχ ΑΣΕΠ)

όπου κάποιοι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι τσέκαραν τα δικαιολογητικά τους; Ε, ναι

έτσι γίνονταν! Οπότε συνέβαιναν,  μάλλον, δύο πράγματα:

α) Οι υπάλληλοι… βαριόντουσαν να σηκώσουν το τηλέφωνο για να επι-

κοινωνήσουν με τη γραμματεία του πανεπιστημίου και να βεβαιωθούν οτι το

πτυχίο του διορισθέντα είναι γνήσιο. Κάτι  πολύ πιθανό  ή

β) Μέσα στο κόλπο ήταν κι αυτοί, είτε για να κερδίσουν χρήματα ,είτε για

να βολέψουν κολλητούς και συγγενείς . Κάτι επίσης  πολύ πιθανό.

Έτσι φτάσαμε στο σημείο η υφυπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης Εύη

Χριστοφιλοπούλου να μας ενημερώνει πως όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος  πχ

στη δημοτική αστυνομία, ο αριθμός των παράνομα προσληφθέντων να κυ-

μαίνεται από 5 ως... 10%!

Όπως μου εξηγούσε κυβερνητικό στέλεχος τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν

μείνει άφωνα με τις περιπτώσεις που… ανακαλύπτουν (ή έστω αποκαλύπτουν)

έστω κι αργά.  Ίσως δεν θα πρέπει να εκπλαγείτε αν αποδειχθεί (εφόσον υπάρ-

ξει η βούληση γι’αυτό) στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, η παραβατι-

κότητα  να φθάνει τις δεκάδες  χιλιάδες πλαστά πιστοποιητικά πρόσληψης!

Η πιο κραυγαλέα περίπτωση είναι αυτή του Αθανάσιου Χρονόπουλου που

διοικούσε την ΕΑΒ με πλαστό πτυχίο. Και είναι η χειρότερη γιατί ο κύριος αυτός

ασκούσε διευθυντικά καθήκοντα σε μία… προβληματική ΔΕΚΟ, από αυτές που

μονίμως καταγράφουν ζημιές και απομυζούν τους φορολογούμενους! Κι ήταν

και υψηλόμισθος με… 8000 ευρώ μηνιαίως .

Το ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι πώς η κυβέρνηση δεν μασάει τα λόγια

της στο θέμα των απολύσεων των πλαστογράφων – τουλάχιστον όπως έχει

εκφραστεί διαμέσου του Κυριάκου Μητσοτάκη – κι όπως ήδη φάνηκε από την

άμεση ενέργεια του Σταϊκούρα να απολύσει τον διοικητή της ΕΑΒ,αλλά και τα

μέλη όλου του ΔΣ της ΔΕΚΟ.

Εκείνο που θα έπρεπε τώρα,   να μας προβληματίσει, είναι η απόλυτη σιωπή

των κατά τα άλλα λαλίστατων συνδικαλιστών. Πού είναι ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ

με τον καταγγελτικό του τόνο, να κατακεραυνώσει τους πλαστογράφους δη-

μοσίους υπαλλήλους;  Γιατί δεν κάνουν μία διαδήλωση, μία πορεία, έστω να

γράψουν συνθήματα, να κλείσουν – ως συνήθως- δρόμους, κάτι τέλος πάντων

ενάντια σε αυτούς που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό και με ψεύτικα πιστο-

ποιητικά και πτυχία εξασφάλισαν μισθούς και εργασιακή ασφάλεια στο δημό-

σιο; 

Και βέβαια, οι  απολύσεις αυτών που έχουν δώσει πλαστογραφημένα πι-

στοποιητικά είναι νομικά άμεσα εκτελεστές. Δεν χρειάζονται ούτε πειθαρχικά

συμβούλια, ούτε χρονοβόρες διαδικασίες για να υπάρξουν τελεσίδικες απο-

φάσεις δικαστηρίων όπως με τους επίορκους. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το

άρθρο 180 του Αστικού Κώδικα η άκυρη δικαιοπραξία είναι σαν να μην έγινε.

Εφόσον είναι πλαστά τα πτυχία τους, παύουν να είναι υπάλληλοι με την απο-

κάλυψή τους.

Μπορεί, να αποδειχθεί πιο εύκολο να ικανοποιήσουμε το αίτημα της Τρόϊκας

για χιλιάδες απολύσεις. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε για τεμπέληδες και υπε-

ράριθμους χωρίς αντικείμενο εργασίας. Μας αρκούν και περισσεύουν οι απα-

τεώνες και οι πλαστογράφοι…

Mελ.Καρ.



Του Βαγγέλη Στολάκη

«Ε
πικοινωνιακό φάουλ»

προσάπτουν στο δήμαρχο

Θεσσαλονίκης στενοί του

συνεργάτες, όπως είναι

σε θέση να γνωρίζει η «Κ», για τις δηλώσεις

του πως το έργο που έχει κάνει η σημερινή

διοίκηση είναι «η αναδιοργάνωση της δομής

του δήμου και η επιλογή γενικών διευθυν-

τών». Το ζήτημα επανήλθε στους διαδρό-

μους του δημαρχείου προκαλώντας εκ νέου

αντιδράσεις εργαζομένων που ενώ πληρού-

σαν το κριτήριο της… αρχαιότητας όπως

ορίζει ο νόμος «κόπηκαν» και αντί αυτών το-

ποθετήθηκαν «πρόσωπα της αρεσκείας του

δημάρχου» όπως αναφέρουν. Από την

πλευρά της η διοίκηση τονίζει πως οι επιλο-

γές έγιναν με αξιοκρατικά κριτήρια. 

Η αρχή έγινε όταν ο Ανδρέας Παπαμιμίκος

κάλεσε στον τηλεοπτικό «αέρα» το δήμαρχο

Θεσσαλονίκης να του απαριθμήσει δυο έργα

στα οποία προχώρησε η διοίκησή του από

τότε που βρέθηκε στο «τιμόνι» του δήμου, ο

Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε τα εξής: «Ο

δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος δήμος

που έκανε αναδιοργάνωση της δομής του

σαν δήμος, είμαστε ο μόνος δήμος που έκανε

γενικούς διευθυντές. Η καθημερινότητα του

πολίτη δεν είναι ηλεκτρική κουζίνα να πατή-

σεις το κουμπί και να αλλάξει, θέλει τρία τέσ-

σερα χρόνια για να αλλάξει. Αλλά για να

αλλάξει αυτό πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λει-

τουργίας του δήμου και αυτό αλλάξαμε…». 

Αποχώρησε λόγω… επιλογών
Η αλήθεια είναι πως στο παρελθόν οι επι-

λογές της διοίκησης ως προς τα πρόσωπα

που τοποθετήθηκαν στις θέσεις των γενι-

κών διευθυντών και των προϊσταμένων

των τμημάτων και των υπηρεσιών του

δήμου Θεσσαλονίκης προκάλεσαν την έν-

τονη αντίδραση εργαζομένων που όπως

ισχυρίζονται στην «Κ» βάσει νόμου έπρεπε

να προτιμηθούν. «Ο Καλλικράτης ορίζει πως

σε θέση γενικού διευθυντή ή προϊσταμένου

τοποθετείται ο αρχαιότερος υπάλληλος και

όχι οι… υμέτεροι» αναφέρει χαρακτηριστικά

υπάλληλος του δήμου. Μάλιστα πριν από

μερικούς μήνες συγκεκριμένη εργαζόμενη

αποχώρησε από το δήμο Θεσσαλονίκης και

υπέβαλε αίτηση για πρόωρη συνταξιοδό-

τηση εκνευρισμένη από τις επιλογές της δι-

οίκησης. «Οι κρίσεις των διευθυντών και

των προϊσταμένων των τμημάτων είναι

καλό να γίνονται από το αρμόδιο υπηρε-

σιακό συμβούλιο που έχει την εμπειρία και

τη βαρύτητα να κρίνει δημοκρατικά» σχολιά-

ζει από την πλευρά του στην «Κ» ο πρόεδρος

του Συλλόγου Εργαζομένων δήμου Θεσσα-

λονίκης, Σωτήρης Βάιος. 

Στέλεχος πάντως της διοίκησης και στε-

νός συνεργάτης του Γιάννη Μπουτάρη σχο-

λιάζει στην «Κ» ότι οι παραπάνω επιλογές

«είναι προσωρινές καθώς δεν έχουν επικυ-

ρωθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο που

συγκροτήθηκε σε σώμα μόλις πριν λίγες

μέρες». Μάλιστα, ορισμένοι από τους υπαλ-

λήλους μεταξύ αυτών και πρώην διευθυν-

τής της διοίκησης του Βασίλη Παπαγεωρ-

γόπουλου κινήθηκαν νομικά εναντίον της

δημοτικής αρχής με ενστάσεις στα διοικη-

τικά πρωτοδικεία για τον τρόπο επιλογής

των σημερινών διευθυντών και προϊσταμέ-

νων, ενώ άλλοι προχώρησαν σε καταγγε-

λίες στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Αθανάσιο

Καρούντζο. Από την πλευρά του ο κ. Κα-

ρούντζος εξηγεί ότι «αρμοδιότητες του ιδίου

είναι ο έλεγχος και η νομιμότητα των διαδι-

κασιών που ακολουθήθηκαν» και συμπλη-

ρώνει πως «οι προσφυγές που έγιναν θα

εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή όπως

ορίζει το άρθρο 152 του Καλλικράτη». Σύμ-

φωνα με πληροφορίες η παραπάνω επι-

τροπή αναμένεται να συνεδριάσει μετά τις 15

Σεπτεμβρίου.

«Αξιοκρατικά»
Συνολικά τοποθετήθηκαν δυο γενικοί δι-

ευθυντές, 22 προϊστάμενοι διευθύνσεων και

118 προϊστάμενοι τμημάτων, ενώ οι υποψή-

φιοι για τις θέσεις ανέρχονταν στους πεντα-

κόσιους. Μιλώντας στην «Κ» ο Γενικός

Γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης, Θω-

μάς Ψαρράς λέει πως τηρήθηκαν αξιοκρα-

τικά κριτήρια. «Αυτή ήταν η εντολή του

δημάρχου». Παραδέχεται πως υπάρχει περί-

πτωση εργαζομένου που κινήθηκε δικαστικά

και τελικά την υπόθεση κέρδισε ο δήμος.

«Δεν έγινε καμία απολύτως παρατυπία. Ακο-

λουθήθηκε η νομιμότητα. Ανοίξαμε τους

φακέλους και επιλέχτηκαν αυτοί με τα κα-

τάλληλα προσόντα. Όλα όσα ακούγονται

είναι κακοήθειες. Οι επιλογές που δόθηκαν

από το δήμαρχο ήταν συγκεκριμένες. Είναι

λογικό να υπάρχει πικρία από όσους δεν επι-

λέχτηκαν τελικά. Μερικοί που πήραν τη θέση

μας έλεγαν ότι δεν ψήφισαν Μπουτάρη αλλά

Νέα Δημοκρατία και τους απαντούσαμε πως

δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο παράγοντας»

καταλήγει ο κ. Ψαρράς. 
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ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΞΑΝΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ

Το έργο… «αλλαγή διευθυντών» 
Ανθελληνική δράση
στη Βόρεια Ήπειρο

Της Χρυσούλας Γιαταγάνα*

Μ
ετά από δεκαετίες ψυ-

χρών διακρατικών σχέ-

σεων με την Αλβανία,

άρθηκε η εμπόλεμος κατάσταση

και άρχισαν πάλι φυσιολογικές διακρατικές επαφές,

προς όφελος και των δύο λαών που συνυπάρχουν

εδώ και δεκάδες αιώνες. Κλείνοντας το κεφάλαιο

του ψυχρού πολέμου ανάμεσα στα αστικά δημο-

κρατικά έθνη και τα κομμουνιστικά καθεστώτα, άν-

θισε μια ελπίδα αλληλοκατανόησης, οικονομικών

και πολιτιστικών συνεργασιών.

Δυστυχώς, γιγαντώνεται πρόσφατα ένας άλλος

εφιάλτης. Η σύγκρουση των φονταμενταλιστών Ισ-

λαμιστών, εκπροσωπούμενη από τους αδελφούς

Μουσουλμάνους, με όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Πολλά δημοσιεύματα τύπου με πηγές τουρκι-

κούς κύκλους, εμπλεκόμενους στην εσωτερική

τουρκική διαμάχη της ονομαζόμενης υπόθεσης

«Εργκενεκόν», αποκαλύπτουν τη δράση ισλαμι-

στών πρακτόρων, με σημαντικότερο όλων τον Φε-

τουλάχ Γκιουλέν, στην ευρύτερη περιοχή των

Βαλκανίων. Μάλιστα για την δράση του Φετουλάχ

Γκιουλέν έχω καταθέσει σχετική ερώτηση στη

Βουλή.

Κορμός της ισλαμικής δράσης είναι η οργάνωση

δικτύων Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών σε όλα τα

βαλκανικά κράτη και η χρηματοδότηση με τις προ-

σόδους από τα ναρκωτικά, ισλαμικών σχολών και

ανθελληνικής-αντιχριστιανικής προπαγάνδας.

Στις πρόσφατες Αλβανικές εκλογές φάνηκαν τα

αποτελέσματα αυτής της ισλαμικής διείσδυσης στα

αλβανικά πολιτικά κόμματα με την κατακόρυφη

όξυνση της ανθελληνικής - αντιχριστιανικής διαλ-

λεκτικής τους. Αναμενόμενη συνέχεια ήταν οι προ-

κλήσεις εναντίον της Εκκλησίας στην Πρεμετή και

του ελληνικού προξενείου στο Αργυρόκαστρο.

Πάγια τακτική διεθνώς είναι η μετατροπή λα-

τρευτικών χώρων σε πολιτιστικούς χώρους όταν

εκλείπει η θρησκευτική κοινότητα που λειτουρ-

γούσε σ’ αυτούς τους χώρους. Στην Τουρκία πολλές

εκκλησίες, όταν δεν κατεδαφίστηκαν, έγιναν πολι-

τιστικά κέντρα. Η επιστροφή, του επί κομμουνιστή

Χότζα, πολιτιστικού κέντρου Πρεμετής, στην Εκκλη-

σία ήταν ένα βήμα προόδου στις σχέσεις του Αλ-

βανικού κράτους με την αναγνωρισμένη με διεθ-

νείς συνθήκες ελληνική ορθόδοξη κοινότητα.

Οι προκλητικές επιθέσεις σε βάρος της Ελληνι-

κής μειονότητας της Βόρειας Ηπείρου, γύρισαν

πίσω το χρόνο, επιβαρύνουν το κλίμα των διακρα-

τικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας- Αλβανίας και

πολύ φοβάμαι ότι είναι πρόδρομος κλιμακούμενων

ψυχροπολεμικών ενεργειών ισλαμιστών εις βάρος

μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ποιμέ-

νας της Ελληνορθόδοξης κοινότητας συνέστησε

ψυχραιμία.  Η μητέρα Ελλάδα τι κάνει; Θα αφήσει

αβοήθητα τα αδέλφια μας στη Β.Ήπειρο; Η  Ελλη-

νική Κυβέρνηση, μετέχοντας σε ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε.,

έχει τη δύναμη και το ιερό καθήκον να δράσει.

Η αδράνεια της, συνιστά προδοσία έναντι των

αδελφών μας Βορειοηπειρωτών και  οι ευθύνες

της θα της αποδοθούν σύντομα.

*Η κ. Γιαταγάνα είναι βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» 

Κόντρα με ΝΔ 

Τ
ην ίδια ώρα η κόντρα Μπου-

τάρη-Νέας Δημοκρατίας καλά

κρατεί. Αφορμή αποτέλεσαν οι

δηλώσεις του δημάρχου πως ο πρω-

θυπουργός δεν πρέπει να «έρχεται

στην πόλη για τη ΔΕΘ σαν το κλέφτη».

Πρώτη αντίδραση ήταν αυτή του

υπουργού Μακεδονίας-Θράκης. Ακο-

λούθησε ο Γραμματέας του κόμματος

Ανδρέας Παπαμιμίκος που σημείωσε

πως είναι δικαίωμα του πρωθυπουρ-

γού να επιλέγει εκείνος τις συναντή-

σεις του και να αποφασίζει ο ίδιος για

το πότε θα βρεθεί στη συμπρω-

τεύουσα. Τέλος η τοπική Νέα Δημο-

κρατία μέσω της σελίδας της στο

facebook ανέφερε πως «ο δήμαρχος

κατάφερε, σε τηλεοπτική συζήτηση,

να μπερδέψει ακόμα και τον εαυτό

του, διατυπώνοντας δύο εκ διαμέτρου

αντίθετες θέσεις για τη σημασία των

πρωθυπουργικών ανακοινώσεων στα

εγκαίνια της ΔΕΘ». 



Tων Βαγγέλη Στολάκη και 

Λευτέρη Ζαβλιάρη

Ξεκίνησε ως βιοτέχνης, εξελίχ-
θηκε σε «ταβερνιάρη και ιδιο-
κτήτη σαντουϊτσάδικου» και
σήμερα είναι πλέον γνωστός
στο πανελλήνιο ως ο «βασιλιάς
των σουτιέν» ή… «mister
σίτα», όπως αναφέρει μαγαζά-
τορας στην περιοχή της Βαλαω-
ρίτου. Ο άνθρωπος που
πρωταγωνιστεί στα μεγάλης
διάρκειας διαφημιστικά μηνύ-
ματα του Mega, του ANT1 και
του ΣΚΑΪ ανήκει στη γενιά των
τριαντάρηδων και κατάφερε σε
πέντε μόλις χρόνια να εκδικηθεί
τους Κινέζους που οδήγησαν σε
«λουκέτο» την βιοτεχνία του
πατέρα του με το ίδιο νόμισμα.
Το κινέζικο προϊόν!

Ο
λόγος για τον επιχειρη-

ματία Στέλιο Τζιώτζιο

που μαζί με τον πατέρα

του Κώστα και τον

αδερφό του έχουν

δώσει ξανά ζωή στην

εμπορική κίνηση της

Βαλαωρίτου. Το «νούμερο 12» εκεί όπου

βρίσκεται η οικογενειακή επιχείρηση «Dia-

mant A.E.» έχει γίνει πόλος έλξης για τους

Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο καταναλω-

τές. «Προχτές μια

κυρία ηλικιωμέ-

νη με ρώτησε

που θα βρει τα…

διάσημα σουτιέν.

Παραξενεύτηκα

γιατί πλέον οι πε-

ρισσότεροι με ρωτούν για το μαγαζί του

mister σίτα» εξηγεί στην «Κ» καταστημα-

τάρχης της περιοχής. 

Δεκάδες τα φορτηγά
Επισκεφτήκαμε την επιχείρηση του 

κ. Τζιώτζιου την περασμένη Τετάρτη το

μεσημέρι. Έξω από το «διάσημο» 12 ήταν

σταθμευμένο φορτηγό εταιρίας courier

και δίπλα από το μαγαζί δεκάδες κλειστά

τσουβάλια. «Αυτό δεν είναι τίποτα. Καθη-

μερινά έρχονται τουλάχιστον δέκα φορές

και ξεφορτώνουν προϊόντα ενώ οι μεγά-

λες προμηθεύσεις γίνονται μεσοβδόμαδα

και βραδινές ώρες. Κλείνει όλος ο δρό-

μος» τονίζει στην «Κ» ο ιδιοκτήτης του

απέναντι καταστήματος. Λίγα λεπτά αργό-

τερα εμφανίζεται στο δρόμο ο Στέλιος

Τζιώτζιος. Συνομιλεί με «γείτονα» και επι-

στρέφει στο κατάστημά του. Ρωτάμε την

υπάλληλο που μας εξυπηρετεί εάν πρό-

κειται για τον κύριο της τηλεόρασης και

απαντά θετικά. Δυστυχώς δεν λάβαμε την

ίδια απάντηση όταν της συστηθήκαμε και

της εκφράσαμε το ενδιαφέρον να υπο-

βάλλουμε στον επιχειρηματία ορισμένες

ερωτήσεις για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως και στο πα-
ρελθόν, ο άνθρωπος που φιγουράρει

για ώρες στους
τηλεοπτικούς
μας δέκτες, αρ-
νήθηκε να κάνει
δηλώσεις παρά
τις συνεχείς οχ-
λήσεις της «Κ»,

όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα πε-
ρισσότερα ΜΜΕ.
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«Προχτές μια κυρία 
ηλικιωμένη με ρώτησε 
που θα βρει τα… 
διάσημα σουτιέν»

Η εκδίκηση στους Κινέζους

ήρθε από την… Κίνα!

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗΣ ΕΓΙΝΕ Ο «ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΤΙΕΝ» ΚΑΙ «MISTER ΣΙΤΑ» Η αλήθεια στους πολίτες
Tου Δημήτρη Γαρούφα*

Ο
Μακρυγιάννης στα απομνημο-

νεύματά του γράφει: «θέλουν

την αλήθεια, κι όποιος την ειπή

κινδυνεύεται. Αλήθεια, αλήθεια, πικριά οπού είσαι».

Θυμήθηκα τη ρήση του διαβάζοντας ότι μετά από τόσα

δάνεια, μετά από το περσινό «κούρεμα» και μετά από

τόσους φόρους το χρέος της χώρας αυξήθηκε περισ-

σότερο κι έτσι από 305,53 δισεκατομμύρια ευρώ που

ήταν τέλη του 2012 στα τέλη Ιουνίου 2013 έφτασε στο

ποσό των 321,62 δις.

Βέβαια, ο αρμόδιος υπουργός είπε πως δεν είναι

ανησυχητική η κατάσταση, ότι ήταν αναμενόμενο, αλλά

ανησυχούμε γιατί μονίμως ο πολιτικός κόσμος δεν

ανησυχούσε και απέκρυπτε επί δεκαετίες την αλήθεια

για την πραγματική κατάσταση της χώρας από τον λαό.

Δεν βγήκε κάποιος πρωθυπουργός πριν 15 ή πριν 10

ή πριν 5 χρόνια να πει ξεκάθαρα την θλιβερή αλήθεια:

ότι η χώρα είναι καταχρεωμένη κι ότι αν δεν ληφθούν

άμεσα μέτρα θα είναι βαρύ το τίμημα. Όχι μόνο δεν

είπαν την αλήθεια αλλά πέραν των ρουσφετολογικών

διορισμών και το μοίρασμα επιδομάτων του τύπου

«έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία», διεκδίκησαν

κι επέβαλλαν την διοργάνωση  Ολυμπιακών Αγώνων

στη χώρα μας χρεώνοντας την ακόμα πιο πολύ.

Είναι αλήθεια επίσης ότι οι θυσίες του πολίτη τα τε-

λευταία χρόνια δεν πιάνουν τόπο γιατί τα λεφτά που

μαζεύονται δεν πάνε για παραγωγικά έργα, ούτε για

δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά για να πληρωθούν

δόσεις παλιών δανείων…και αυτό θα συνεχισθεί και

στο μέλλον γιατί ουσιαστικά παίρνουμε δάνεια για να

πληρώνουνε τα παλιά αυξάνοντας υπέρμετρα το συ-

νολικό χρέος. Αναρωτιέμαι τι νέο φόρο θα επινοήσουν

για τον πολίτη το 2014 ή το 2015 τη στιγμή που έχει

εξαντληθεί προ πολλού η φοροδοτική ικανότητα των

πολιτών;

Τώρα τουλάχιστον οι πολιτικοί μας ηγέτες οφείλουν

να κάνουν αυτοκριτική και επιτέλους να πουν την αλή-

θεια... Να εκπονήσουν και υλοποιήσουν άμεσα σχέδιο

για αντιστροφή πορείας της χώρας με αύξηση ΑΕΠ και

πραγματική ανάπτυξη με αξιοποίηση των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων της (φυσικές ομορφιές, μνημεία και

πολιτισμός, εμπορική ναυτιλία, ορυκτός πλούτος). Κι

επειδή το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο οικο-

νομικό, ας ξεκινήσουν τη διαδικασία αναθεώρησης του

Συντάγματος (μπορούσε να έχει ξεκινήσει από τον

Μάιο του 2013) για να αποκτήσουν ουσιαστικό περιε-

χόμενο οι θεσμοί, να παύσει η προκλητική ατιμωρησία

πολιτικών με τις σύντομες παραγραφές και να δημι-

ουργηθούν προϋποθέσεις ανανέωσης και αναδιάρ-

θρωσης της πολιτικής μας ζωής με το πολίτευμά μας

να έχει χροιά πιο συμμετοχικής δημοκρατίας, κανόνες

διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Τέλος τα πολιτικά μας κόμματα να συνειδητοποι-

ήσουν ότι κανένα κόμμα πλέον δεν μπορεί να εμπνεύ-

σει ελπίδα στον πολίτη με στελέχη που μπέρδεψαν τις

έννοιες του νόμιμου και του ηθικού, ούτε βέβαια με

αργόσχολους γόνους η στελέχη που ξέρουν μόνο να

σκύβουν το κεφάλι. Αλλάζουν οι καιροί κι αν θέλουν

να έχουν μέλλον  πρέπει να προσαρμοστούν έγκαιρα,

πρέπει να έχουν το θάρρος της αλήθειας αλλά και να

εκφράζονται σε όλα  τα επίπεδα  από πρόσωπα που

με  ήθος θα λειτουργούν «ως λυχνία επί όρους κει-

μένη».
*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος, πρώην πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Πρόστιμα

Σ
το μεταξύ, τα πρόστιμα για τα

προϊόντα που πουλά πέ-

φτουν… βροχή! Στις 2 Νοεμ-

βρίου του 2011, επιβλήθηκαν από

τη συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία,

πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ, για

τη συσκευή που τροφοδοτούσε με

όζον το πόσιμο νερό, ενώ ο Εθνικός

Οργανισμός Φαρμάκων ζήτησε την

απαγόρευση της εν λόγω διαφήμι-

σης. Λίγους μήνες αργότερα, έγινε

γνωστό πως οι «μπάλες πλυσίμα-

τος»… δεν έπλεναν! Μετά από κα-

ταγγελίες πολιτών, το Κέντρο Προ-

στασίας Καταναλωτών απηύθυνε

ερώτημα στη Γενική Γραμματεία Κα-

ταναλωτή και στις 30 Μαΐου 2012,

η εν λόγω υπηρεσία αποφάνθηκε,

επιβεβαιώνοντας τη μη αξιοπιστία

του συγκεκριμένου προϊόντος. 
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Ο ίδιος ακούει στο όνομα… αυτοδημιούρ-

γητος! Βέρος Θεσσαλονικιός, μεγάλωσε

στους Αμπελόκηπους, σήμερα μένει στο

κέντρο ενώ η οικογένειά του διαθέτει σπίτι

στο Ωραιόκαστρο. Οι περισσότεροι καταστη-

ματάρχες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για

αυτόν και τον πατέρα του, που στο ίδιο ση-

μείο όπου σήμερα βρίσκεται οι σίτες και τα

σιουτέν στο παρελθόν πουλούσε παιδικά

ρούχα. Όπως εξηγούν «το άνοιγμα των κι-

νέζικων καταστημάτων έφερε πτώση στις

πωλήσεις και το λουκέτο ήταν αναπόφευ-

κτο». Έκτοτε το κατάστημα άνοιξε ως… πο-

λυτελές εστιατόριο και στη συνέχεια έγινε

σαντουϊτσάδικο, όχι όμως για πολύ. Βλέπετε

η απήχηση της επιχείρησης στον κόσμο δεν

ήταν η αναμενόμενη, παρά την ακριβή επέν-

δυση του πατέρα Τζιώτζιου. 

Τα διάσημα προϊόντα
Και μετά ήρθε το… telemarketing. Η εκ-

δίκηση στους Κινέζους που οδήγησαν σε
«λουκέτο» τη βιοτεχνία ήρθε από την…
Κίνα, όπως τουλάχιστον αποδεικνύει ο
αναγραφόμενος στις συσκευασίας των
προϊόντων που προμηθεύεται ο κ. Τζιώ-
τζιος, τόπος παρασκευής τους.  Πρώτα η

οζονοθεραπεία, ακολούθησε το πιεσόμετρο

που μιλούσε ελληνικά. Σειρά πήραν οι μπά-

λες πλυσίματος της οποίες μάλιστα προ-

ωθούσε η παρουσιάστρια Βίκυ Χατζηβα-

σιλείου, τα σουτιέν και τώρα η σίτα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η επι-

λογή των προϊόντων αποφασίζεται σε κε-

κλεισμένων των θυρών σύσκεψη μεταξύ

του πατέρα, του Στέλιου και του αδερφού

του και με κριτήριο την… πραμάτεια του απέ-

ναντι telemarketing. Αν δηλαδή μπορεί να

βρεθεί παρόμοιο προϊόν σε πιο προνομιακή

τιμή. Στη συνέχεια «τραβιέται» ένα ερασιτε-

χνικό βίντεο συνήθως με πρωταγωνιστή τον

ίδιο το νεαρό επιχειρηματία και μερικές

φορές κάποιον από τους υπαλλήλους του,

όπως έγινε στο… διάσημο σουτιέν! Ακολου-

θούν «δοκιμαστικές» ημέρες προβολής στα

μεγάλα κανάλια, και αν τα τηλέφωνα είναι

πολλά τότε συνεχίζεται! Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες ο μέσος τζίρος των πωλήσεων

καθημερινά αγγίζει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Για την προώθηση του προϊόντος «εκμεταλ-

λεύεται» την ίδια την επικαιρότητα, όπως για

παράδειγμα γίνεται με τις «έξυπνες σίτες»,

τα κουνούπια και τον ιό του δυτικού Νείλου. 

Μόνο στα «μεγάλα» κανάλια
Αντικείμενο σχολιασμού έχει γίνει και το

γεγονός πως η επιχείρησή του διαφημίζεται

στα μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέ-

λειας και μάλιστα με διαφημιστικά μηνύματα

που ξεπερνούν τα τέσσερα λεπτά, την ώρα

που η αγορά τηλεοπτικού χρόνου εξακο-

λουθεί να παραμένει υψηλή. «Εδώ στα το-

πικά κανάλια δεν μπορούμε να δώσουμε

διαφήμιση γιατί το ποσό είναι μεγάλο φαν-

ταστείτε τι γίνεται στα μεγάλα» αναφέρει από

την πλευρά του άλλος επιχειρηματίας. 

Τι λένε οι 
«γείτονες»  

Π
άντως, οι καταστηματάρχες της

περιοχής βλέπουν θετικά τις

επιχειρηματικές δραστηριότη-

τες του κ. Τζιώτζιου θεωρώντας πως

«δίπλα στο βασιλικό ποτίζεται και η

γλάστρα». Ο Γιώργος Νικολόπουλος,

ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων επι-

σημαίνει ότι «η κίνηση στη γειτονιά

έχει ανεβεί. «Καθημερινά περνάει κό-

σμος από την πόρτα και μας ρωτάνε

που είναι το νούμερο 12» τονίζει από

την πλευρά του άλλος καταστηματάρ-

χης, ο Γιάννης Σιμιτσής. Όπως αναφέ-

ρει χαρακτηριστικά, λίγοι είναι αυτοί

που ξέρουν το συγκεκριμένο επιχει-

ρηματία, ενώ ο ίδιος τονίζει ότι δεν

έχει δει άνοδο στην κίνηση των κατα-

στημάτων από το τεράστιο ενδιαφέ-

ρον που έχει προκύψει για τα προϊόντα

του κ. Τζιώτζιου. 

 Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συνταξιού-

χος βιοτέχνης και από τους παλαιότε-

ρους επιχειρηματίες στην περιοχή,

γνωρίζει τον επιχειρηματία από τότε

που είχε ανοίξει τη βιοτεχνία παιδικών

ρούχων ο πατέρας του κ Τζιώτζιου,

Κώστας. «Η δραστηριότητα που ανέ-

πτυξε τα τελευταία χρόνια ο Στέλιος

είναι ωφέλιμη και για τις άλλες επιχει-

ρήσεις», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος,

που διατηρούσε τη βιοτεχνία του

δίπλα στο κατάστημα του κ. Τζιώ-

τζιου. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια

ενοικιάζει το χώρο του στον επιχειρη-

ματία, όπου έχει εγκαταστήσει το

«χρυσοφόρο» όπως αποδείχθηκε τη-

λεφωνικό του κέντρο, όπου πέφτουν

βροχή καθημερινά οι παραγγελίες. «Ο

Στέλιος ήταν ο πρώτος που ήρθε στη

γειτονιά με πανάκριβο σπορ αμάξι»,

σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ

δεν παραβλέπει να τονίσει ότι πριν

γίνει οικογενειάρχης ήταν ο γόης της

περιοχής.

Φορτηγά ξεφορτώνουν στην οδό Βαλαωρίτου 12, σίτες κι άλλα προϊόντα



Ο
ι λοιμώξεις του γαστρεν-
τερικού συστήματος ακο-
λουθούν σε συχνότητα τις
λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού. Συνήθως μεταδί-

δονται με την κατανάλωση τροφών ή
νερού που έχουν μολυνθεί από παθο-
γόνους μικροοργανισμούς ή τις τοξί-
νες τους. Οι τροφές ή το νερό μολύ-
νονται από τα κόπρανα μολυσμένων
ανθρώπων ή ζώων. Οι λοιμώξεις του
γαστρεντερικού, ή γαστρεντερίτιδες
όπως αλλιώς λέγονται, χαρακτηρίζον-
ται από έντονες υδαρείς κενώσεις,
εμέτους, πυρετό και κοιλιακούς πό-
νους. Αποτελούν συχνό αίτιο νοσηρό-
τητας στο γενικό πληθυσμό και πολ-
λές φορές απαιτούν νοσηλεία στο νο-
σοκομείο, κυρίως για την αντιμετώ-

πιση των ιατρικών προβλημάτων που
απορρέουν από την αφυδάτωση. 

Οι ιοί αποτελούν το κυριότερο αίτιο
γαστρεντερίτιδας και ευθύνονται για
το 70-80% των περιπτώσεων. Το πο-
σοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο
στην παιδική ηλικία και ιδιαίτερα στο
σχολικό περιβάλλον. Τα βακτήρια,
όπως είναι το κολοβακτηρίδιο, η σαλ-
μονέλλα, η σιγκέλλα και το καμπυλο-
βακτηρίδιο, είναι υπεύθυνα μόνο για το
10-20% των περιστατικών γαστρεντε-
ρίτιδας και τα παράσιτα μόλις για το
1%. Οι πιο ευάλωτες ηλιακά ομάδες
είναι τα παιδιά κάτω των 5 ετών και τα
άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Τις
τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα
των γαστρεντερίτιδων που προκα-

λούνται από βακτήρια και παράσιτα
έχει μειωθεί, τουλάχιστον στις ανα-
πτυγμένες χώρες, ως αποτέλεσμα
εκτεταμένης εφαρμογής βασικών μέ-
τρων δημόσιας υγείας, όπως είναι η
παρακολούθηση, συντήρηση και βελ-
τίωση των υποδομών ύδρευσης και
αποχέτευσης. Ωστόσο η νοσηρότητα
της γαστρεντερίτιδας ιογενούς αιτιο-
λογίας δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό
μείωσης και σε αρκετά ανεπτυγμένα
κράτη οι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί
δημόσιας υγείας καταγράφουν αυξη-
μένη επίπτωση της νόσου.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες αποτε-
λούν γενικά τη δεύτερη σε συχνότητα
κλινική οντότητα μετά τις ιογενείς
αναπνευστικές λοιμώξεις όπως και το
ότι αποτελούν το συχνότερο αίτιο
διάρροιας σε παιδιά και ενήλικες. Η
συχνότητά τους εξαρτάται από την
ηλικία, τη χώρα και τις συνθήκες δια-
βίωσης του ασθενούς. Στις αναπτυγ-
μένες χώρες υπολογίζεται ότι κατά
μέσο όρο εμφανίζονται 1 έως 3 επει-
σόδια ανά άτομο το έτος, ενώ στις
αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός
αυτός μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως
18 επεισόδια. Σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στον
αναπτυσσόμενο κόσμο η θνησιμότητα
από γαστρεντερίτιδα ανέρχεται σε 2.2
εκατομμύρια θανάτους ανά έτος. Η
κατανομή των ιογενών γαστρεντερίτι-
δων εμφανίζει τη μεγαλύτερη επί-
πτωση κατά τους χειμερινούς μήνες,
σε αντίθεση με τις βακτηριακές ή πα-
ρασιτικές γαστρεντερίτιδες που εμφα-
νίζουν έξαρση κατά τους καλοκαι-
ρινούς μήνες και συνδέονται περισσό-
τερο με την πλημμελή συντήρηση τρο-
φίμων και ποτών.

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα εκδηλώ-
νεται με οξεία διάρροια, εμέτους, πυ-
ρετό, ανορεξία, κεφαλαλγία, κοιλιακές
κράμπες και μυαλγίες. Κανένα από τα
παραπάνω συμπτώματα δεν είναι ει-
δικό των ιογενών, ώστε να τις ξεχω-
ρίζει από τις γαστρεντερίτιδες λόγω
βακτηρίων ή παρασίτων. Οι βακτηρια-
κές γαστρεντερίτιδες σχετίζονται πε-
ρισσότερο με παιδιά μεγαλύτερης
ηλικίας, ενώ συνοδεύονται συχνότερα

από εμφάνιση βλέννας ή αίματος στις
διαρροϊκές κενώσεις, χαρακτηριστικά
που δεν παρατηρούνται σε ιογενή προ-
σβολή. 

Ένα συγκεκριμένο είδος ιών, οι  ρο-
ταϊοί (rotaviruses) αποτελούν την
πρώτη αιτία οξείας διάρροιας στα παι-
διά (30-60%), ακολουθούμενοι από
τους νοροϊούς (noroviruses) (8-30%),
τους αστροϊούς (astrovirus) (6-9%)
και τους αδενοϊούς (adenoviruses-
ομάδας F) (6-9%). Ειδικότερα οι ρο-
ταϊοί ευθύνονται για το 50% των
επιδημικών διαρροϊκών συνδρόμων
σε βρέφη και παιδιά, ενώ τα τελευταία
χρόνια οι λοιμώξεις από νοροϊούς πα-
ρουσιάζουν μεγάλη αύξηση τόσο στα
παιδιά, όσο και στους ενήλικες. Άλλοι
ιοί που προκαλούν ιογενή γαστρεντε-
ρίτιδα είναι οι εντεροϊοί (enteroviru-
ses) και οι κοροναϊοί (coronaviruses).

Οι ροταϊοί οφείλουν τον όνομά τους
στην εμφάνισή τους που προσομοιάζει
σε τροχό άμαξας (rota). Η μετάδοσή
του είναι πολλές φορές ανεξάρτητη
των συνθηκών υγιεινής που επικρα-
τούν, καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί
ιοί στο περιβάλλον και μπορεί να πα-
ραμείνουν για βδομάδες στο νερό, τα
χέρια ή διάφορες επιφάνειες. Μεταφέ-
ρονται στο γαστρεντερικό σύστημα με
την κατανάλωση μολυσμένων τροφί-
μων (συχνότερα λαχανικών) τα οποία
επιμολύνονται με τη σειρά τους μετά
από πλύσιμο με μολυσμένο νερό. Επι-
δημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι οι
ροταϊοί ευθύνονται για το 10% των πε-
ριστατικών διάρροιας που απαιτούν ια-
τρική παρέμβαση ή εξελίσσονται σε
σοβαρή λοίμωξη στην παιδική ηλικία.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες η έκβαση
τέτοιων λοιμώξεων είναι περισσότερο
δυσμενής και η θνητότητα υψηλότερη,
καθώς η κατάλληλη θεραπεία με ενυ-
δάτωση συχνά δεν είναι διαθέσιμη. 

Οι νοροϊοί αποτελούν επίσης ένα
από τα πιο συχνά αίτια επιδημιών ιογε-
νούς γαστρεντερίτιδας από φαγητό ή
νερό σε όλο τον κόσμο. Οι ιοί αυτοί
απέκτησαν το όνομά τους από μια με-
γάλη επιδημία σε σχολείο της πόλης
Norwalk του Ohio στις ΗΠΑ το 1968
κατά την οποία αρρώστησαν με γα-
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στρεντερίτιδα όχι μόνο τα περισσότερα
παιδιά του σχολείου, αλλά και πολύ
μεγάλος αριθμός συγγενών τους. Οι
νοροϊοί μεταδίδονται με την εντερο-
στοματική οδό και είναι ιδιαίτερα μο-
λυσματικοί, καθώς απεκκρίνονται σε
μεγάλους αριθμούς από τα κόπρανα
και τα εμέσματα των ασθενών και ανι-
χνεύονται σε αυτά ακόμα και 2 βδομά-
δες μετά την υποχώρηση των συμ-
πτωμάτων. Η μετάδοση αν και είναι
πολύ συχνότερη από μολυσμένα τρό-
φιμα ή νερό, μπορεί επίσης να γίνει
από άτομο σε άτομο ή ακόμη και με
αερολύματα εμεσμάτων. Η ικανότητα
επιβίωσης του ιού στις διάφορες επι-
φάνειες ως και 3 βδομάδες, όπως και
η πολύ χαμηλή μολυσματική δόση του
ιού (μόλις 10-100 ιϊκά σωματίδια είναι
ικανά να προκαλέσουν λοίμωξη), συμ-
βάλλουν πολλές φορές στην επέ-
κταση και διατήρηση επιδημιών για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όπως και
στην περίπτωση των ροταϊών και εδώ
η νόσος εμφανίζεται πιο πολύ τους

χειμερινούς μήνες (συγκεκριμένα από
τα μέσα του χειμώνα ως τις αρχές του
καλοκαιριού) και η διάρκεια των συμ-
πτωμάτων είναι από 1 έως 3 μέρες. Η
συχνότερη επιπλοκή είναι και σε αυτήν
την περίπτωση η αφυδάτωση, αν και η
σοβαρότητά της είναι μικρότερη από
την αφυδάτωση που παρατηρείται στη
γαστρεντερίτιδα από ροταϊό. Η αντιμε-
τώπιση περιορίζεται στην αποφυγή της
μετάδοσης του ιού και τα μέτρα πρό-
ληψης αφορούν καλό πλύσιμο των
χεριών, απομόνωση των ασθενών και
σύσταση για αποφυγή εργασίας για 3-
4 ημέρες μετά την υποχώρηση των
συμπτωμάτων. 

Χαρακτηριστικό των επιδημιών ιο-
γενούς γαστρεντερίτιδας είναι ότι
συχνά προκαλούν ανησυχία στην πο-
λιτεία, καθώς τις περισσότερες φορές
προκαλούν επιδημικές εξάρσεις σε
δημόσιους χώρους όπως σχολεία, νο-
σοκομεία, εστιατόρια, κρουαζιερό-
πλοια και γενικά χώρους μαζικής
χρήσης και εστίασης. Πολλές φορές

για την μετάδοσή τους ενοχοποιούνται
τρόφιμα, που δεν έχουμε συνηθίσει να
τα συσχετίζουμε με λοιμώξεις του γα-
στρεντερικού, όπως είναι αυτά που
παρασκευάζονται με τυποποιημένο
(βιομηχανοποιημένο) τρόπο και δεν
υπόκεινται σε μαγείρεμα. 

Για την αντιμετώπισή τους ιδιαίτερη
σημασία έχει η έγκαιρη εντόπιση της
επιδημίας, δηλαδή της συρροής κρου-
σμάτων γαστρεντερίτιδας σε περιστα-
τικά που σχετίζονται μεταξύ τους από
άποψη τόπου και χρόνου. Στη συνέχεια
οι αρχές δημόσιας υγείας πρέπει να
διερευνούν τα περιστατικά, να συντο-
νίζουν τον επιδημιολογικό και εργα-
στηριακό έλεγχο και να εκδίδουν
έγκαιρα το πόρισμά τους προς την πο-
λιτεία ενημερώνοντας παράλληλα
τους πολίτες για τη λήψη κατάλληλων
προληπτικών μέτρων. Η επιτήρηση
δεν πρέπει να διακόπτεται κατά την
διάρκεια της επιδημίας, ενώ θα πρέπει
επίσης να ενημερώνεται η ιατρική κοι-
νότητα αλλά και το κοινό για τη λήξη

της επιδημίας.

Για την πρόληψη της ιογενούς γα-
στρεντερίτιδας, πέρα από τα ειδικά
προληπτικά μέτρα που αφορούν συγ-
κεκριμένες οδηγίες για τους εργαζό-
μενους σε νοσοκομεία ή τη χρήση
ειδικού προστατευτικού ρουχισμού και
τη χρήση χημικών ουσιών για απολύ-
μανση χώρων και εργαλείων, μεγάλη
σημασία έχει η εφαρμογή των γενικών
μέτρων υγιεινής. Αυτά αφορούν το
σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και
τη χρήση προστατευτικών μέσων σε
χώρους παρασκευής τροφίμων ή
στους χώρους όπου παρασκευάζονται
τυποποιημένα προμαγειρεμένα τρό-
φιμα. Η χρήση των παραπάνω μέτρων
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διαδικασίας παρασκευής και
διάθεσης τροφίμων. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο πέραν
από τις ιογενείς γαστρεντερίτιδες,
αποφεύγουμε και πολλές άλλες λοι-
μώξεις. 
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ΤΗΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Η σπέκουλα 
της… πίστας

Φωτό: Σάββας Αυγητίδης

Των Λευτέρη Ζαβλιάρη και Βαγγέλη Στολάκη

Λουκέτα, έλεγχοι από το ΣΔΟΕ και αβε-

βαιότητα είναι οι λέξεις που πολύ απλά

μπορούν να χαρακτηρίσουν την κατά-

σταση που επικρατεί στη νυχτερινή δια-

σκέδαση της Θεσσαλονίκης. Και αν

κάποτε τα περίφημα μπουζούκια με τα

πολυπληθή και μέχρι πρόσφατα υψηλά

αμειβόμενα καλλιτεχνικά  σχήματα με-

σουρανούσαν, τώρα πια όλα αυτά έχουν

περιοριστεί αφού η διασκέδαση όπως

είναι λογικό είναι η πρώτη περικοπή

στον προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα τα

κλιμάκια του ΣΔΟΕ αποφάσισαν να ανα-

λάβουν δράση και να ξεκινήσουν νέο

κύκλο ελέγχων στα νυχτερινά μαγαζιά,

μετά τις θερινές επισκέψεις στα παρα-

λιακά μπαρ που όπως αποδείχθηκε φο-

ροδιέφευγαν σε μεγάλο βαθμό.

Ω
στόσο, με την έλευση της χειμερι-

νής σεζόν που αν και αναμένεται

φτωχή ξεκινάει σε λίγες εβδομά-

δες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εγ-

καταλείπουν τη Χαλκιδική και τα

υπόλοιπα θέρετρα μεταφέροντας

το ενδιαφέρον τους στα καταστή-

ματα της Θεσσαλονίκης. Αίσθηση άλλωστε προκά-

λεσε την προηγούμενη εβδομάδα το 48ωρο λουκέτο

που επιβλήθηκε σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανι-

ζόταν ο γνωστός τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής

από ελεγκτές του ΣΔΟΕ, λόγω παραβάσεων που

διαπιστώθηκαν.

Από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες που δρα-

στηριοποιούνται στη νύχτα της Θεσσαλονίκης αφή-

νουν σαφείς αιχμές στις πολιτικές που ασκούνται

εδώ και πολλά χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Όπως λένε χαρακτηριστικά, το νομικό πλαίσιο που

υπάρχει στην ουσία τους αναγκάζει να παρανομούν,

αφού βιωσιμότητα για τα νυχτερινά κέντρα δεν μπο-

ρεί να υπάρξει υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητα.

Την ίδια ώρα σχολιάζοντας τους ελέγχους οι ιδιο-

κτήτες νυχτερινών κέντρων καταγγέλλουν τη στο-

χοποίηση τους προκειμένου να βγει προς τα έξω ότι

γίνονται έλεγχοι.

Σφράγισμα λόγω… αποδείξεων  
Οι προθέσεις της πολιτείας φάνηκαν από την προ-

ηγούμενη Παρασκευή με τον έλεγχο που πραγματο-

ποίησαν σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης

όπου ξεκινούσε τις εμφανίσεις του ο Λευτέρης Παν-

ταζής. Μετά από τον έλεγχο που έκαναν οι ελεγκτές

του ΣΔΟΕ, διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο νυ-

χτερινό κέντρο της περιοχής του αεροδρομίου δεν

κοβόταν αποδείξεις. Όπως έγινε και με τα υπόλοιπα

καταστήματα το καλοκαίρι, δόθηκε άμεσα η εντολή

το νυχτερινό κέντρο να σφραγιστεί για  48 ώρες

όπως προβλέπεται. Το αποτέλεσμα ήταν το Σαββα-

τοκύριακο να παραμείνει κλειστό, αφήνοντας χωρίς

μεροκάματο τους εργαζόμενους. Το συγκεκριμένο

περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε αυτά των συναυ-

λιών του Αντώνη Ρέμου στη Χαλκιδική, που ανα-

βλήθηκαν λόγω φορολογικών παρατυπιών.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σω-

ματείων Κέντρων Διασκέδασης «Μέθεξις», Ιγνάτιος

Μάγκος και παράλληλα ιδιοκτήτης του νυχτερινού

κέντρου που «σφραγίστηκε», μιλώντας στην «Κ»

έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια. «Ο έλεγχος

έγινε κανονικά όπως γίνονται συνήθως οι έλεγχοι.

Κατά την προσωπική μου άποψη το κλείσιμο ήταν

δρομολογημένο για να δοθεί δημοσιότητα, μιας και



Karfitsa
www.karfitsa.gr

15
31

ΑΥΓ

2013

στο κέντρο τραγουδούσε ο Πανταζής που

ήταν όνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μά-

λιστα ο ίδιος προσθέτει ότι η παράβαση που

διαπιστώθηκε ήταν πλασματική. «Δυστυχώς

για πολλούς είμαστε τα μαύρα πρόβατα του

δημοσίου. Οι ιδιοκτήτες των νυχτερινών

κέντρων έχουν τη ρετσινιά του κακοποιού.

Δεν είναι όμως έτσι, μιας και οι νέοι επιχει-

ρηματίες που ασχολούνται με τη διασκέδαση

είναι μορφωμένοι άνθρωποι», τονίζει ο κ.

Μάγκος.

«Προσπαθούμε από το Σημίτη»
Για σπέκουλα εναντίον των καταστημά-

των κάνει λόγο ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού

κέντρου «Παρασκήνιο» Θανάσης Ιντζιεζλής.

«Διαπιστώνουν παραβάσεις και νομίζουν ότι

ανακαλύπτουν την Αμερική», εξηγεί ο επι-

χειρηματίας στην «Κ».

Μάλιστα ο ίδιος επισημαίνει ότι οι επιχει-

ρηματίες προσπαθούν από την εποχή των

κυβερνήσεων Σημίτη, τότε που τα πράγματα

ήταν καλά, να έρθουν σε επαφή με τους αρ-

μόδιους υπουργούς για να βρεθεί λύση. «Το

νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουρ-

γούν τα νυχτερινά κέντρα είναι ασαφές. Για

αυτό επιδιώξαμε συνάντηση με κυβερνητικά

στελέχη για να συμφωνήσουμε σε μια κοινά

αποδεκτή λύση», τονίζει ο κ.  Ιντζιεζλής. Ό-

μως η απάντηση που παίρνουν είναι ότι το

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι θέμα

πολλών υπουργείων, με αποτέλεσμα να μην

έχει βρεθεί λύση μέχρι σήμερα.

Ο ίδιος τονίζει ότι πρόκειται για ένα είδος

στοχοποίησης των νυχτερινών κέντρων την

ώρα που στη νύχτα διαπιστώνεται όργιο πα-

ρανομιών. «Πολλά κέντρα λειτουργούν

χωρίς άδεια και είναι καφέ ή μπαρ. Η μουσική

στα συγκεκριμένα μαγαζιά επιτρέπεται μέχρι

τα μεσάνυχτα. Ωστόσο αυτά παραμένουν

ανοικτά μέχρι το πρωί και σε πολλές περι-

πτώσεις έχουν και ορχήστρα», σημειώνει ο

κ. Ιντζιεζλής. Όμως οι εν λόγω παρανομίες

δε λαμβάνονται ποτέ υπ’ όψη αφού η αστυ-
νομία  και οι ελεγκτικές αρχές δεν κάνουν

κάποια κίνηση για να αλλάξουν την κατά-

σταση όπως ισχυρίζεται ο επιχειρηματίας.

Κλείνουν το ένα μετά το άλλο
Όπως είχε πει στο παρελθόν στην «Κ» ο,

Ιγνάτιος Μάγκος, μετά τον κλάδο των κατα-

σκευών, η διασκέδαση έχει πληγεί περισσό-

τερο από την οικονομική κρίση. «Από το

2009 οπότε και ξεκίνησε η κρίση στην Ελ-

λάδα σημειώνεται πτώση στον τζίρο μας

που ανέρχεται στο 70%. Το ένα μαγαζί κλεί-

νει μετά το άλλο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά υπολογίζεται πως στην πε-

ριοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έξι από τα

δέκα κέντρα διασκέδασης έχουν βάλει

«λουκέτο», ενώ στη Θεσσαλονίκη, όπως

σχολιάζει ο κ. Μάγκος «δουλεύουν μόνο

δυο με τρία μαγαζιά». Σύμφωνα με τον ίδιο,

οι επιχειρηματίες ανοίγουν τα μαγαζιά τους

μόλις δυο φορές τη βδομάδα, κυρίως Πα-

ρασκευή και Σάββατο, άλλοι πάλι μόλις μια,

φέροντας «μεγάλα» ονόματα προκειμένου

αυτά να γεμίσουν.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην πε-

ριοχή του αεροδρομίου. Την εποχή των «πα-

χεών αγελάδων» τα καταστήματα που

υπόσχονταν διασκέδαση μέχρι πρωίας

στους Θεσσαλονικείς είχαν αγγίξει τα 22.

Ωστόσο η κρίση που γνώρισε σταδιακά ο

χώρος της διασκέδασης όλα αυτά τα χρόνια

έχει μειώσει τον αρχικό αριθμό στα δύο μα-

γαζιά. «Υπάρχει άλλο ένα που έχει ανοίξει για

τέσσερις εβδομάδες, αλλά αυτό είναι όλο»,

σημειώνει ο κ. Μάγκος. Όσο για τα νυχτερινά

κέντρα που θα ανοίξουν το χειμώνα, αναμέ-

νεται να είναι λιγότερα  σε σχέση με πέρυσι.

«Οι επιχειρηματίες προσπαθούν να έρθουν

σε συμφωνία με τους καλλιτέχνες για να γί-

νουν τα προγράμματα. Ανάλογα με τις συμ-

φωνίες που θα γίνουν θα ανοίξει και ανά-

λογος αριθμός καταστημάτων», εξηγεί ο ε-

πιχειρηματίας.

Σαφάρι «λουκέτων» από το δήμο
Συνολικά από τις αρχές του έτους μέχρι

και τις 20 Αυγούστου 2013 η αντιδημαρχία

Επιχειρηματικότητας του δήμου Θεσσαλονί-

κης προχώρησε σε 495 σφραγίσεις και επα-

νασφραγίσεις καταστημάτων λόγω επιβο-

λής διοικητικών κυρώσεων. Πρόκειται για

104 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις οίκων

ανοχής, 256 περιπτώσεις καταστημάτων

χωρίς άδεια λειτουργίας, 108 σφραγίσεις

λόγω προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης

άδειας λειτουργίας και 18 λόγω ανάκλησης

άδειας.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Χασδάι Καπόν που μιλά στην «Κ» απόδειξη

των «προσπαθειών που καταβάλλει ο δήμος

Θεσσαλονίκης προς την κατεύθυνση τήρη-

σης της νομιμότητας είναι το γεγονός ότι οι

σφραγίσεις στις οποίες προχωρήσαμε από

τότε που ανέλαβα είναι πολλαπλάσιες σε

σύγκριση με τον μεγαλύτερο δήμο της

χώρας, αυτόν της Αθήνας». Είναι ενδεικτικό

άλλωστε το γεγονός ότι τον Ιούλιο μόνο οι

σφραγίσεις καταστημάτων λόγω παραβά-

σεων στο δήμο Θεσσαλονίκης αγγίζουν τις

45, την ώρα που στην Αθήνα φτάνουν μόλις

τις 16. Επίσης από τις αρχές του χρόνου

μέχρι τα τέλη Ιουλίου στην Αθήνα μπήκε

«λουκέτο» σε 319 επιχειρήσεις ενώ στη

Θεσσαλονίκη  σε 441. 

Την ίδια ώρα, ο κ. Καπόν έστειλε στον Ει-

σαγγελέα τους ιδιοκτήτες 275 καταστημά-

των τα οποία προέβαιναν σε επανειλημμένες

παράνομες αποσφραγίσεις. «Ακολουθούμε

τους νόμους και επιβάλλονται διοικητικές

ποινές, χρηματικά πρόστιμα και προσφεύ-

γουμε και στα δικαστήρια εάν υπάρχει παρα-

βίαση σφράγισης υποβάλλοντας μήνυση»

λέει ο κ. Καπόν. «Είναι γεγονός πως υπάρ-

χουν πολλές περιπτώσεις παραβίαση σφρα-

γίσεων κυρίως σε καταστήματα υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος. Αν διαπιστωθεί πα-

ραβίαση προχωρούμε σε επανασφράγιση.

Όταν αποφασίζει ο δήμος ότι ένα κατάστημα

είναι κλειστό, τότε πρέπει να παραμείνει

κλειστό» συμπληρώνει ο κ. Καπόν. 

Υπέρογκα έξοδα  

Τ
ην ίδια ώρα τα νυχτερινά κέντρα

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρό-

βλημα επιβίωσης αφού η μεί-

ωση της πελατείας σε συνδυασμό με

τα υπερβολικά έξοδα που έχουν τα

συγκεκριμένα μαγαζιά έχουν οδηγήσει

πολλούς επιχειρηματίες σε οικονομικό

αδιέξοδο.

«Τα έσοδα μας έχουν μειωθεί σε με-

γάλο ποσοστό. Την ίδια ώρα οι υπο-

χρεώσεις και τα έξοδα τρέχουν», το-

νίζει ο κ. Ιντζιεζλής. Σύμφωνα με τον

επιχειρηματία ο «φτωχικός» πλέον τζί-

ρος που κάνουν τα νυχτερινά κέντρα

απορροφάται σε ποσοστό μεγαλύτερο

του 80% σε υποχρεώσεις. «Από τα πε-

νιχρά έσοδα που έχουμε, πρέπει αρχικά

να καλύψουμε το ΦΠΑ που είναι στο

23%, υπάρχουν φυσικά οι μισθοί του

προσωπικού, των μουσικών, το 25%

πάει στην κάβα και το 5% είναι ο δημο-

τικός φόρος», τονίζει ο επιχειρηματίας.

Ωστόσο, το μικρό κέρδος που απομένει

πηγαίνει και σε άλλες υποχρεώσεις  με

αποτέλεσμα να μην μένει σχεδόν τί-

ποτα. «Υπάρχουν πολλά καταστήματα

που παραμένουν ανοικτά μόνο και μό-

νο επειδή δεν μπορούν να κλείσουν

επειδή χρωστάνε», εξηγεί ο κ. Ιντζιεζ-

λής. Όπως λέει χαρακτηριστικά, υπάρ-

χουν έξοδα τα οποία είναι υπέρογκα

για τα δεδομένα της εποχής. «Τη δε-

καετία του ’90 πληρώναμε στην ΑΕΠΙ

160.000 δραχμές για τα μουσικά δι-

καιώματα και τώρα μας ζητούν 10.000

ευρώ. Δεν υπάρχει αναλογία για σημε-

ρινά δεδομένα», αναφέρει ο κ. Ιντζιεζ-

λής.



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

«Ό
,τι έχετε ευχαρίστηση»

είναι η απάντηση που λαμ-

βάνουν οι πιστοί που τε-

λούν μυστήριο σε εκκ-

λησία από τους εφημέριους του ναού. Το

κοινό μυστικό της χρηματικής αμοιβής προς

τον ιερό ναό που πραγματοποιείται γάμος, βά-

πτιση, μνημόσυνο ή κηδεία ισχύει εδώ και

πολλά χρόνια, ωστόσο έχει αποτελέσει ουκ

ολίγες φορές αντικείμενο διένεξης μεταξύ πι-

στών και ιερέων, κυρίως στην περίπτωση που

το ποσό το οποίο θα ζητηθεί είναι υψηλό.

Τα δεδομένα της εποχής βέβαια φαίνεται

να έχουν αλλάξει, αφού η οικονομική δυ-

σπραγία έχει στρέψει πολλά ζευγάρια από την

εκκλησία στο δημαρχείο, με τους πολιτικούς

γάμους να παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση

τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, στις περιπτώ-

σεις μυστηρίων όπως οι βαπτίσεις, οι κηδείες

και τα μνημόσυνα η εκκλησία αποτελεί μονό-

δρομος. Γι’ αυτό το λόγο, αρκετές είναι οι μη-

τροπόλεις που έχουν πραγματοποιήσει συ-

στάσεις στους ναούς που έχουν υπό τη σκέπη

τους, ώστε να κρατούν χαμηλά το οικονομικό

αντίτιμο και να μην κάνουν υπερβολές. Την

ίδια ώρα, η φυσιολογική ζήτηση που έχουν οι

ιεροί ναοί τα σαββατοκύριακα προκειμένου

να τελεστούν γάμοι και βαπτίσεις, αλλά και η

επιλογή αρκετών ζευγαριών να ανακηρυχ-

θούν σύζυγοι σε κάποιο ξωκλήσι σε παρα-

λιακή περιοχή, ανεβάζουν κατακόρυφα το

«ιερό» κασέ. Όπως μπορεί να δείξει μια μικρή

έρευνα αγοράς, τα χρήματα που καλούνται να

καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι διαφέρουν,

ανάλογα με την περιοχή και την ημερομηνία.

Το όριο των 100 ευρώ
Στην ελληνική νομοθεσία αλλά και σε επί-

σημα έγγραφα της ελλαδικής Εκκλησίας, όσο

και αν ψάξει κανείς δε θα βρει κάποιον όρο

που να υποχρεώνει τον Έλληνα πολίτη να κα-

ταβάλει ορισμένο ποσό για την τέλεση μυστη-

ρίου σε ιερό ναό. Ωστόσο ο άγραφος κανόνας

και οι συνεννοήσεις πιστών και ιερέων συνή-

θως μετά την τέλεση ενός γάμου ή μιας βά-

πτισης, φέρνουν.  

«Ποτέ δε θα πούμε σε κάποιον πιστό να

δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό μετά την τέ-

λεση ενός μυστηρίου», επισημάνει στην «Κ» ο

πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης

Θεσσαλονίκης Αρχιμ. Στέφανος Τόλιος. 

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, δεν είναι λίγες οι

φορές που όταν «κλείνει» κάποιος την εκ-

κλησία για την τέλεση ενός μυστηρίου έρχε-

ται σε μια προφορική συμφωνία με τους

υπεύθυνους ιερείς του ναού ώστε το ποσό

να καθοριστεί και να μην υπάρχει κάποια

παρεξήγηση.

«Τα μυστήρια έχουν κάποιο κόστος για τη

λειτουργία του ναού, την απασχόληση του νε-

ωκόρου και την καθαριότητα στη συνέχεια»,

επισημαίνει από την πλευρά του ο υπεύθυνος

του λογιστηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Νεα-

πόλεως και Σταυρουπόλεως π. Ιωάννης Δη-

μητριάδης.

Ωστόσο, όπως τονίζουν στελέχη των διοι-

κήσεων των Μητροπόλεων, τα χρήματα που

καταβάλλονται από τους πιστούς είναι κάτι το

αναμενόμενο και πολλές φορές το κάνουν

δίχως να τους το ζητήσουν. 

Όπως αναφέρουν από την εμπειρία τους

οι ιερείς, το ελάχιστο ποσό που καταβάλει

κάποιος για ένα γάμο ή μια βάπτιση αγγίζει

τα 100 ευρώ. Βέβαια το ποσό αυτό μπορεί να

αυξηθεί όταν ο ναός που προορίζεται για το

μυστήριο είναι από τους κεντρικούς της Θεσ-

σαλονίκης και μάλιστα σε περιόδους «υψη-

λής ζήτησης», όπως είναι η περίοδος του

Μαΐου-Ιουνίου ή Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή μπορεί να

φτάσει τα 200 ευρώ, ενώ ο «λογαριασμός»

μπορεί να είναι υψηλότερος όταν το μυστή-

ριο τελεστεί σε παραλιακό μέρος. «Για το

γάμο μου σε ναό που βρίσκεται σε παραλία

της Χαλκιδικής μου ζήτησαν 500 ευρώ, ενώ

χρειάστηκε να δώσω και προκαταβολή 200

ευρώ», εξηγεί στην «Κ» πιστός που αναγκά-

στηκε να βάλει βαθειά το χέρι στην τσέπη για

ένα γάμο δίπλα στο κύμα.

Τα άλλα μυστήρια 
και οι… αποδείξεις

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μυστήρια που τε-

λούνται στους ιερούς ναούς, οι βαπτίσεις κο-

στίζουν το λιγότερο 100 ευρώ και ισχύει ό,τι

περίπου και στους γάμους, δηλαδή η τιμή ποι-

κίλει ανάλογα με το ναό και την ημερομηνία.

Ωστόσο τα χρήματα σε αυτήν την περίπτωση

είναι λιγότερα. Όσον αφορά τις κηδείες και

τα μνημόσυνα τα χρήματα που καταβάλ-

λονται καθορίζονται μετά από συνεννόηση

με το γραφείο τελετών που έχει αναλάβει

το μυστήριο. Οι τιμές κυμαίνονται από 120

ευρώ έως 200 συνήθως, ενώ όσον αφορά

τα μνημόσυνα, οι τιμές πέφτουν κάτω από

τα 100 ευρώ.

Βέβαια, οι πιστοί θα πρέπει να ζητήσουν και

να λάβουν απόδειξη για το ποσό που έδωσαν,

μιας και η πρακτική αυτή εφαρμόζεται τα τε-

λευταία χρόνια. 

«Για κάθε ποσό που δίνουν οι πιστοί διαθέ-

τουμε μπλοκ χειροπραξιών όπου γράφουμε

το ποσό που δίδεται. Δεν παίρνουμε ούτε 20

ευρώ χωρίς απόδειξη», εξηγεί ο π. Ιωάννης

από τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρου-

πόλεως. Βέβαια, ο ίδιος προσθέτει ότι δεν

είναι λίγες οι φορές που κάποιοι πιστοί επιθυ-

μούν να ρίξουν στο παγκάρι του ναού το ποσό

που επιθυμούν.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του λογιστη-

ρίου της Μητρόπολης της δυτικής Θεσσαλο-

νίκης, στη Βόρεια Ελλάδα η πρακτική τον

αποδείξεων είναι διαδεδομένη, ωστόσο σε

νότιες περιοχές της χώρας, οι πιστοί συνηθί-

ζουν ακόμα να καταβάλουν τα χρήματα στον

ιερέα μέσα σε «φακελάκι».

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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«Ελάτε καθημερινή»

Δ
εν είναι λίγες οι φορές όμως που

η έλλειψη χρημάτων οδηγεί στο

να τελούνται τα μυστήρια δω-

ρεάν. «Πολλές φορές καλούμε τους πι-

στούς να τελέσουν το μυστήριο του

γάμου καθημερινή και όχι σαββατοκύ-

ριακο, προκειμένου να είναι ελάχιστο το

κόστος ή και καθόλου», σημειώνει ο

υπεύθυνος του γραφείου γάμων της

Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρου-

πόλεως, π. Στέφανος Βασιλείου. Όπως

τονίζει ο ίδιος, το γεγονός ότι στη δυτική

Θεσσαλονίκη τα εισοδήματα είναι μικρά,

έχει προσαρμόσει και τις απαιτήσεις των

ναών. «Ζούμε καθημερινά την ανεργία

και την ανέχεια, δε μπορούμε να έχουμε

τέτοιες απαιτήσεις από τους πιστούς»,

καταλήγει ο π. Στέφανος Βασιλείου.

Οι καθρέπτες 
δεν ψεύδονται… 

Του Αντώνη Σαουλίδη*

Η
Διεθνής Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης αποτέλεσε

για πολλά χρόνια το

κυρίαρχο πολιτικό γεγονός μετά το καλο-

καίρι, σηματοδοτώντας αλλαγές και εννοι-

ολογώντας το περιεχόμενο πολλών πολι-

τικών επιλογών. Αποτέλεσε έναν καθρέφτη

της πολιτικής ζωής και ένα βήμα μέσω του

οποίου η εκάστοτε πολιτική ηγεσία απευθύ-

νεται στην κοινωνία. 

Αν και είναι ευρέως γνωστή για τα πομ-

πώδη Εγκαίνια της με την παρουσία του εκά-

στοτε Πρωθυπουργού με τις ταυτόχρονες

διαδηλώσεις στα πέριξ της εκθέσεως, η φε-

τινή διοργάνωση θα είναι η πρώτη μετά

από 14 χρόνια, που θα γίνει από τον ενο-

ποιημένο εθνικό εκθεσιακό φορέα, ΔΕΘ

ΑΕ και Helexpo ΑΕ, και θα έχει ένα

σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Η Έκθεση της Θεσσαλονίκης  ξεκίνησε -

ορθώς- ως ένα εμπορικό γεγονός διεθνούς

ακτινοβολίας  και μετεξελίχθηκε σε ένα απα-

ξιωμένο εμπορικό προϊόν, γνωστό κυρίως

για τη σημασία του σε  εθνικό πολιτικό επί-

πεδο.

Λόγω των καιρών οφείλει να επιστρέψει

στις ρίζες του, να «αποκρατικοποιηθεί».

Για μια δεκαετία και βάλε προ της έλευσης

της κρίσης τα πομπώδη κρατικά και υπουρ-

γικά περίπτερα πρωταγωνιστούσαν και στρέ-

βλωναν και τον εμπορικό και τον διεθνή

χαρακτήρα της έκθεσης. Πλέον λιγότερο από

παλαιότερα άλλα με την ιδιωτική πρωτοβου-

λία να απουσιάζει δυστυχώς.

Πλέον, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

πρέπει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα

της ως εμπορική έκθεση των Βαλκανίων και

να αποτελέσει το εργαλείο στα χέρια της

πόλης για την ενίσχυση της ως επιχειρημα-

τικό κέντρο ακόμα και σαν κέντρο σύγχρονου

συνεδριακού τουρισμού στα πλαίσια ενός

νέου Οικονομικού Μοντέλου Ανάπτυξης.

Στόχος της πολιτείας και των ιθυνόντων θα

πρέπει να είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών

που δίδονται από τις συγκυρίες με σχεδιασμό

και σοβαρότητα, καθώς και η ανάληψη της

ευθύνης από τους ιδιώτες χρησιμοποιώντας

τα παραδείγματα καλών πρακτικών από το

εξωτερικό και υιοθέτηση για την ενίσχυση

της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

Η ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει ένα από τα

προσφορότερα μέσα για την βιώσιμη ανά-

πτυξη αναλαμβάνοντας τον ρόλο της ουσια-

στική και προοδευτικής προβολή της νέας

και καινοτομικής επιχειρηματικότητας της

χώρας.

Φυσικά η ΔΕΘ αποτελεί καλώς ή κακώς

τον αντιπροσωπευτικό καθρέπτη της κατά-

στασης στα οικονομικής και πολιτικά πράγ-

ματα της χώρας… και οι καθρέπτες συνήθως

δεν ψεύδονται…
*Ο κ. Σαουλίδης είναι πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών και μέλος του
πολιτικού συμβουλίου ΠΑΣΟΚ. 

Ο «ιερός» τιμοκατάλογος
των μυστηρίων





Συνέντευξη στο Βασίλη Παπαβασιλείου

Ποιο είναι το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχεις

κάνει;

Δεν έχω κάνει εξωφρενικά πράγματα. Μια φορά,
όμως, παρακολουθώντας μια interactive γαλλική πα-
ράσταση, μιλούσα, χωρίς να καταλαβαίνω βέβαια, και
οι ηθοποιοί με ανέβασαν στη σκηνή, με αποτέλεσμα
να μιλάω γαλλικά χωρίς να τα γνωρίζω. 
Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σου;

Η ομορφιά μου!
Τι εκτιμάς στους άλλους;

Την καθαρότητα, είτε αυτή είναι πνευματική, ψυχική ή

σωματική, και την ευγένεια.
Το πιο σημαντικό στους φίλους σου;

Η πιστότητα!
Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν

δώσει;

Ο δάσκαλός μας Νίκος Μαμαγκάκης μου έμαθε να μην
έχω έπαρση ποτέ και για τίποτε…
Διάλεξε πέντε λέξεις που περιγράφουν τον εαυτό

σου;

Ζωή, αγωνία, αγάπη, αναζήτηση, γνώση.
Πού θα ήθελες να ζεις;

Στα μέρη που ζω.
Σε ποιες περιπτώσεις λες ψέματα;

Δεν λέω ποτέ ψέματα, αλλά κρύβω την αλήθεια.
Ποιο ταλέντο που δεν έχεις θα ήθελες να έχεις;

Να ήμουν γιατρός.
Τι απεχθάνεσαι περισσότερο;

Την αγένεια…
Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, τι

θα ήταν αυτό;

Πάρα πολλά! Πάνω απ’ όλα, όμως, θα ήθελα να ήμουν
πιο ήρεμος.
Αν μπορούσες να επιστρέψεις στη ζωή, τι θα ήθε-

λες να είσαι;

Περιστέρι με μυαλό ανθρώπου.
Πώς φαντάζεσαι την απόλυτη ευτυχία;

Με πολύ ελεύθερο χρόνο και με πνευματικές αναζη-
τήσεις.
Ποιο ιστορικό πρόσωπο έχεις σε μεγαλύτερη εκτί-

μηση;

Τον αγωνιστή Μακρυγιάννη.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που σε εκνευρίζει σε

κάποιον;

Η έλλειψη επικοινωνίας.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια της ζωής σου;

Μπορώ να απολαμβάνω με τη συνείδησή μου ό,τι
υπάρχει και όχι με την ισορροπία της ύλης αναγκα-
στικά.
Ποιες είναι οι λέξεις ή οι φράσεις που χρησιμο-

ποιείς περισσότερο;

Χρησιμοποιώ πολύ τη φράση «αγάπη μου»!
Ποιο αντικείμενο ή πρόσωπο είναι ο μεγαλύτερος

έρωτας της ζωής σου;

Η κόρη μου που έγινε με τη γυναίκα μου…
Ποια ήταν η στιγμή στη ζωή σου που αισθάνθηκες

περισσότερο ευτυχισμένος;

Όταν γεννήθηκε η κόρη μου.
Σε ποιες περιπτώσεις αισθάνεσαι πιο ανεκτικός;

Ανέχομαι τα πάντα. Αν και  θεωρώ δυστύχημα, τον
ψευτοεγωισμό και το κόμπλεξ.
Ποιο είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό σου στοι-

χείο;

Ό,τι απέκτησα από γνώσεις και η έκφρασή μου.
Ποια θεωρείς την πιο πολύτιμη αρετή σε έναν

άντρα;

Τη συγκρότηση, την ταπεινότητα, την αρρενωπότητα,
την καθαρότητα και την αλήθεια.
Ποια θεωρείς την πιο πολύτιμη αρετή σε μια γυ-

ναίκα;

Να μπορεί να είναι κορίτσι, θηλυκό, γυναίκα και μάνα…
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας κόμικ;

Ο Ιζνογκούντ και οι ήρωες του Αρκά.
Ποιοι είναι οι ήρωες στην πραγματική σου ζωή;

Ο απλός άνθρωπος της καθημερινότητας που δεν
προβάλλεται, κυρίως από την τηλεόραση…
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, λουλούδι,

πουλί και ασχολία;

Το μαύρο, το γεράνι, το καναρίνι, η γεωργία.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας, συν-

θέτης, ζωγράφος και ποιητής;

Ο Καζαντζάκης, ο Σαββόπουλος, ο Ευάγγελος Κου-
ζούνης, ο Γιώργος Μαρκόπουλος.
Ποιο είναι το μότο σου;

Να χαίρομαι να ζω και να ευχαριστώ το Σύμπαν και
τον Θεό!
Πώς γνώρισες την αγαπημένη σύζυγό σου, Ισι-

δώρα Σιδέρη;

Τη γνώρισα μαθήτρια Λυκείου σ’ ένα από τα πιο πρω-
τοπόρα μουσικά σχήματα της εποχής, γύρω στη μετα-
πολίτευση, την «5η Εποχή» του Θανάση Γκαϊφύλλια
-ήταν το κορίτσι του. Τη θαύμασα για την καθαρότητα
της έκφρασής της και για τις ερμηνείες της. Μετά από
χρόνια έγινε η κοπέλα μου.
Πώς προέκυψε ο γάμος, ο οποίος μάλιστα κρατάει

χρόνια, αν και πολλοί πιστεύουν ότι ο γάμος με-

ταξύ καλλιτεχνών έχει ημερομηνία λήξης;

Ο γάμος προέκυψε από πίστη στη συνύπαρξη, στον
αμοιβαίο σεβασμό, από καθαρή ερωτική διάθεση. Ο
βίος του γάμου δεν έχει να κάνει με καλλιτέχνες ή όχι.
Έχει σχέση με την απόφαση να συνθέτεις και όχι να
διαλύεις.
Τρέφεις ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά. Για ποιο

λόγο; 

Πρώτον, όταν γεννήθηκε η κόρη μου ένιωσα πατέρας
για όλα τα παιδιά του κόσμου! Δεύτερον, αισθάνομαι
παιδί (δεν παλιμπαιδίζω όμως). Τρίτον, είμαι συνέχεια
με παιδιά και εμπνέομαι από αυτά.

Karfitsa
www.karfitsa.gr
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«Χαίρομαι να ζω και ευχαριστώ 
το Σύμπαν και τον Θεό!»

Απλός, ντόμπρος, με θετική αύρα, καθαρότητα ψυχής και προπάντων ταλαντούχος!

Ο δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης Γιάννης Ζουγανέλης που μαζί με

το Γεράσιμο Σκιαδαρέση και την Τζόυς Ευείδη, συνεχίζουν την περσινή τους χειμω-

νιάτικη επιτυχία «Η σεξουαλική ζωή του Κυρίου και της Κυρίας Παπαχαραλάμ-

πους» της Δήμητρας Παπαδοπούλου σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας το φετινό

καλοκαίρι.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Οι Sleepin Pillow συνεπείς και φέτος στο

ραντεβού τους με το κοινό της Θεσσαλονί-

κης,  θα  εμφανιστούν  live  την  ερχόμενη

Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου  στο  πλαίσιο

του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Στη

συναυλία οι Sleepin Pillow θα παρουσιά-

σουν για πρώτη φορά ζωντανά, τα κομμά-

τια του νέου τους EP “This World Is Over, 

It’s Time For a New One”, το οποίο αναμέ-

νεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του

2013.

Η πρώτη κυκλοφορία των Sleepin Pillow

τον  Ιούνιο  του  2008,  με  τo  full-length

album «Apples on on Orange Tree», κέρ-

δισε αμέσως μία θέση ανάμεσα στα κορυ-

φαία  που  κυκλοφόρησαν  το  2008  στην

Ελλάδα. Δύο χρόνια μετά κυκλοφορούν τo

δεύτερο album τους, «Superman’s Blues»,

όπου επιχειρώντας ξανά να μπλέξουν την

προοδευτική  και  ψυχεδελική  ροκ  της

Δύσης, με ηχητικά χρώματα της Ανατολής,

αλλά χρησιμοποιώντας επιπλέον πιο έντονα

τα ηλεκτρονικά στοιχεία, καταφέρνουν να

δημιουργήσουν ένα ήχο πιο σύγχρονο και

αποσπάσουν  τις  καλύτερες  κριτικές,  όχι

μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως.

O Nomik, o Rispa, o Aisha Sama, o Nick 

Zakqueline, o Antoine και o Skinman θα

βρεθούν μουσικά στη σκηνή του υπαίθριου

χώρους της Μονής Λαζαριστών, όπου ανα-

μένεται να δυναμιτίσουν και να μαγέψουν

όπως  συνηθίζουν  με  αριστουργηματικό

τρόπο το κοινό, με το μεθυστικό μείγμα της

μουσικής τους.

Εισιτήρια: Προπώληση 7 ευρώ

Είσοδος: 10 ευρώ

Σημεία  προπώλησης: Μονή  Λαζαριστών, 

Εκδοτήρια ΚΟΘ (Αριστοτέλους)

Ώρα έναρξης: 21:00

ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Η μπάντα που «παντρεύει» Δύση κι Ανατολή 
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Τ
ο  χαμένο  δρόμο

που δημιούργησε η

ήττα  από  τον  Πα-

ναιτωλικό θέλει να

καλύψει  αύριο  ο

ΠΑΟΚ μετά και τον

άδοξο  αποκλεισμό

του από το Τσάμπιονς Λιγκ την πε-

ρασμένη Τρίτη.

Βέβαια,  την  απογοήτευση  του

αποκλεισμού ήρθε να διαδεχθεί η

ευνοϊκή κλήρωση των ομίλων του

Γιουρόπα  Λιγκ,  με  τον  ΠΑΟΚ  να

συμμετέχει στο 12ο όμιλο αντιμε-

τωπίζοντας την Άλκμααρ από την

Ολλανδία, την Μακάμπι Χάιφα από

το Ισραήλ και τη Σαχτέρ Καραγκάντι

από το Καζαχστάν.

Ωστόσο ο Χουμπ Στέφενς και οι

παίκτες του πρέπει να αφήσουν για λίγο

τη λάμψη της Ευρώπης και να ρίξουν

τη βαρύτητα στο πρωτάθλημα. Ο αγώ-

νας με τον Πανιώνιο θα πρέπει σίγουρα

να  αποτελέσει  την  αρχή  ενός  σερί

νικών,  αφού  ο  βασικός  αντίπαλος

φέτος για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός,

δε δείχνει διατεθειμένος να χάσει βαθ-

μούς.

Οι Λίνο και Λόρενς που αποτέλεσαν

τα  πρώτα  θύματα  του  επιβαρυμένου

προγράμματος της ομάδας, αφού υπέ-

στησαν θλάσεις, δε θα είναι στη διά-

θεση  του  Χουμπ  Στέφενς,  που  θα

κληθεί  για  άλη  μια φορά  να  βρει  μια

προσωρινή λύση για τα αριστερά μετό-

πισθεν της ομάδας.

Με δεδομένο ότι ο Σκόνδρας δεν τα

πήγε  πολύ  καλά  στον  αγώνα  με  τη

Σάλκε, συν το γεγονός ότι ο καθαρόαι-

μος αριστερός μπακ Σπυρόπουλος είναι

ακόμα  ανέτοιμος,  δημιουργείτε  ένας

γρίφος για τη συγκεκριμένη θέση.

Στον Άρη θα αντιμετωπίσουν τελικά

τη  Δευτέρα  τον  Ατρόμητο  στο  Περι-

στέρι, μετά και την περιπέτεια της αθη-

ναϊκής  ομάδας  στην  Ολλανδία  που

ολοκλήρωσε το τελευταίο παιχνίδι της

σύντομης ευρωπαϊκής της πορείας σε…

συνέχειες.  Ο  Γιάννης  Χατζηνικολάου

προσπάθησε να εμψυχώσει τους ποδο-

σφαιριστές του προκειμένου να κατα-

φέρουν να πάρουν τους πρώτους τους

βαθμούς στο πρωτάθλημα σε μια έδρα

που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρα-

κτηριστεί.

Στους υπόλοιπους αγώνες, η Σκόντα

Ξάνθη μετά την πρώτη της φετινή νίκη

θέλει  να διπλασιάσει  τα  τρίποντα  της

στην έδρα της απέναντι στον Εργοτέλη.

Το  ίδιο θέλει να κάνει και η Καλλονή

που μετά την παρθενική της νίκη στη

μεγάλη κατηγορία απέναντι στον Άρη,

θέλει να πάρει βαθμούς στην κατά συν-

θήκη έδρα της (ΟΑΚΑ), απέναντι στον

ισχυρό ΠΑΣ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να

ξεχάσει τη ντροπιαστική ήττα από τον

Πανιώνιο με μια νίκη απέναντι στη Βέ-

ροια μέσα στη Λεωφόρο.

Αύριο ο Αστέρας Τρίπολς συγκρούε-

ται με το φιλόδοξο Απόλλωνα, την ώρα

που στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός αν-

τιμετωπίζει τον Παναιτωλικό. Στη Λιβα-

δειά η τοπική ομάδα του Λεβαδειακού

θα τεστάρει τις δυνάμεις της απέναντι

στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Η αγω-

νιστική αναμένεται να κλείσει στο Ηρά-

κλειο με το κρητικό ντέρμπι ανάμεσα

στον ΟΦΗ και τον Πλατανιά.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΛΚΕ

Και τώρα πρωτάθλημα!
Τα μηνύματα ενός 
αποκλεισμού

Του Βασίλη Μάστορα

Τ
ο έγραφα σ’ ετούτη εδώ τη γωνιά τέσσερεις
ημέρες πριν από τον επαναληπτικό αγώνα
του ΠΑΟΚ με τη Σάλκε, ότι αυτός ο αγώνας

μπορεί να κρύβει πολλά χαμόγελα αλλά και δάκρυα για την ομάδα
του «Δικεφάλου». Συμπλήρωνα μάλιστα ότι ένας πιθανός αποκλει-
σμός δε θα έφερνε την καταστροφή για τον «Δικέφαλο», αλλά θα γέ-
μιζε τους ανθρώπους του με πολλά «γιατί» τα οποία θα τους
βασάνιζαν για πολύ καιρό.

Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα και δεν ήταν ανάγκη κάποιος
να έχει μαντικές ικανότητες προκειμένου να οδηγηθεί σε παρόμοιες
εκτιμήσεις. Αρκεί να επιστράτευε την απλή λογική, να είχε προσεγ-
γίσει με ρεαλισμό τον αγώνα και να γνώριζε την αλφάβητο του πο-
δοσφαίρου.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν απέτυχε να βρεθεί για πρώτη φορά ανάμεσα στα
μεγάλα ποδοσφαιρικά club της Ευρώπης παρότι είχε πολλούς λό-
γους για να κάνει την υπέρβαση. Σχεδόν όλη η τύχη ήταν με το μέρος
του: έχασε από τη Μέταλιστ, αλλά προκρίθηκε γιατί η αντίπαλος του
αποκλείσθηκε από την ΟΥΕΦΑ, βρήκε τη Σάλκε στα… κάτω της, πήρε
ένα υπερπολύτιμο «Χ» μέσα στη Γερμανία και αντιμετώπισε στην
Τούμπα την αντίπαλο του με 10 παίκτες για περίπου 30 λεπτά. Παρ’
όλα αυτά δε κατάφερε να προκριθεί κι αυτό ίσως αποτελεί την κα-
λύτερη απόδειξη ότι δεν ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η οικονομική δυναμική του Ιβάν Σαββίδη λογικό είναι να μεγα-
λώνει τις απαιτήσεις και την αισιοδοξία του κόσμου του ΠΑΟΚ για τη
δημιουργία μίας ομάδας ικανής να περπατήσει αξιόπιστα τόσο στις
εγχώριες όσο και στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με δεδομένο ότι
οι ομάδες δεν αγοράζονται, αλλά χτίζονται –αυτό αποδείχθηκε και
στην πράξη- ο ΠΑΟΚ υποχρεούται να αντιμετωπίσει με σύνεση τον
αποκλεισμό και να ψηλαφίσει όλα τα εκείνα τα γεγονότα τα οποία
συνηγόρησαν ώστε να βρεθεί έξω από το  Champions League.

Σ’ αυτή την αναζήτηση σίγουρα και χωρίς πολύ κόπο οι άνθρωποι
του θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ δεν διαχειρίστηκε
όπως έπρεπε την οικονομική υπεροπλία που του δίνει η παρουσία
του Ιβάν Σαββίδη. Αργησε χαρακτηριστικά να κλείσει προπονητή,
επέλεξε ποδοσφαιριστές χωρίς βαρύ βιογραφικό ή προερχόμενους
από τραυματισμούς και ευτύχησε να αποκτήσει τον Στοχ, ποδοσφαι-
ριστή υψηλών προδιαγραφών. Αυτά είναι τα δεδομένα.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο ΠΑΟΚ επιχειρεί στο…
παραπέντε να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που θα «κλείσουν» τα κενά
που έχει στην ενδεκάδα. Η τακτική δεν είναι κατακριτέα για μία ομάδα
που θα είχε λειτουργήσει σ’ όλη τη διάρκεια της μεταγραφικής πε-
ριόδου ορθολογιστικά. Στην περίπτωση του «Δικεφάλου» όμως πα-
ρόμοιες κινήσεις ενισχύουν την άποψη όλων εκείνων που
υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός έγινε με προχειρότητα. Είναι οι ίδιοι
που υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός από το Champions League και
η ήτα στο Αγρίνιο θα μπορούσαν να αποφευχθούν μ’ έναν καλύτερο
σχεδιασμό. Κι ίσως να μην έχουν άδικο.

Υ.Γ: Η κλήρωση του Europa League θεωρητικά είναι στα μέτρα
του ΠΑΟΚ, απομένει όμως να το δείξει και στην πράξη. Εκεί δηλαδή
που αρχίζουν τα δύσκολα.

Η βαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6
2. ΒΕΡΟΙΑ 4
-. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
-. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4
-. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3
7. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3
8. Π.Α.Ο.Κ. 3
9. ΑΠΟΛΛΩΝ 3
-. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3
-. SKODA ΞΑΝΘΗ 3

12. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2
-. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1
-. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 1

16. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1
-. Ο.Φ.Η. 1

18. ΑΡΗΣ 0

3η αγωνιστική
Σάββατο, 31 Αυγούστου  
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 19:15  NS1

ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19:15  NS2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 21:30  NS2
Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου     
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 19:15  NS7

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ 19:15  NS4*

Ο.Φ.Η. – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 21:30  NS1

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:15  NS3

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30  NS1
Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου  
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19:15  NS2

*Οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία του αγώνα έγινε μετά τη σύνταξη του κειμένου
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Με τηνkarfitsaστο χέρι
Της Έφης Σαραφίδου

Πανσέληνος μετά…
μουσικής!

Τ
ην ευκαιρία να δουν το κατακόκκινο φεγγάρι
υπό τους ήχους της μουσικής του Δρόσου
Κουτσοκώστα και του Κώστα Παπαγιαννίδη

είχαν όσοι επισκέφτηκαν το βράδυ της Τετάρτης
21ης Αυγούστου τον κήπο του Λαογραφικού και
Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης. 

Το μουσείο με την εκδήλωση αυτή, συμμετείχε στο
πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, ενώ φέτος
συμπίπτει με τον επετειακό εορτασμό των 40 χρό-
νων λειτουργίας του. Επίσης οι επισκέπτες είχαν τη
δυνατότητα να δουν τις εκθέσεις του μουσείου, με
ελεύθερη είσοδο, οι οποίες  κρατήθηκαν ανοιχτές
έως τις 10:30 το βράδυ.

Πλήθος κόσμου έσπευσε στον κήπο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας ΘράκηςΟι καλλιτέχνες που «έντυσαν» μουσικά την βραδιά.

Αίνη Μιχαηλίδου, Ερμίνα Στρατηγού, Μαριάννα Βιλδιρίδου

Σοφία Κραλή, Μαρτίνα Κραλή, Πόπη Χατζηδημητρίου, 
Γιώργος Βιλδιρίδης

Το «ολόγιομο» φεγγάρι
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Η φετινή καλοκαιρινή περίοδος επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη

στο θεατρόφιλο κοινό. 

Τον Διονύση Σαββόπουλο να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία αλλά

και πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, πάνω σε

δική του καινούργια μετάφραση.

Ο «Πλούτος» γράφτηκε το 388 π.Χ. και είναι η τελευταία σωζό-

μενη κωμωδία του Αριστοφάνη. Σε αυτήν ο συγγραφέας σχολιάζει

τις πάντα επίκαιρες κοινωνικές ανισότητες, διακωμωδεί την κακή

διανομή του πλούτου αλλά και την διαφθορά που ο πλούτος συνή-

θως επιφέρει.

Ο φτωχός αγρότης Χρεμύλος μαζί με τον τετραπέρατο δούλο του

Καρίωνα περιθάλπουν τον τυφλό και τιμωρημένο από τον Δία, θεό

Πλούτο, που τυφλώθηκε μικρός για να αποφύγει τους δίκαιους, τους

σοφούς και τους έντιμους. Με τη βοήθεια του Χρεμύλου και του

δούλου του, ο Πλούτος ξαναβρίσκει το φως του και όπως σημειώνει

ο Διονύσης Σαββόπουλος «πραγματοποιεί επιτέλους την ανθρώπινη

λαχτάρα για έναν γενικευμένο πλούτο. Μόνο που αυτό, ίσως κρύβει

πλευρές που μπορεί να μας κοστίσουν πολύ ακριβά εν τέλει».

Στη φετινή παράσταση παραγωγής του Θεατρικού Οργανισμού

Ακροπόλ ο Διονύσης Σαββόπουλος συνεργάζεται με μερικούς από

τους καλύτερους ηθοποιούς του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου: τον

Νίκο Κουρή, τον Χρήστο Λούλη, την Αμαλία Μουτούση και τον Μάκη

Παπαδημητρίου.

Συντελεστές

Μετάφραση – Σκηνοθεσία - Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος

Σκηνικά - Kοστούμια: Άγγελος Μέντης

Χορογραφία: Ερμής Μαλκότσης

Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύλβια Λιούλιου

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κουρής, Χρήστος Λούλης, Αμαλία Μου-

τούση, Μάκης Παπαδημητρίου, και ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τραγουδιστές, Χορευτές:Στάθης Άννινος, Θα-

νάσης Βλαβιανός, Πέτρος Γεωργοπάλης, Πάρις Θωμόπουλος, Ορέ-

στης Καρύδας, Άλκης Κωνσταντόπουλος, Οδυσσέας

Κωνσταντόπουλος, Έντυ Λάμμε, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Βασίλης

Λέμπερος, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ηλίας Μελέτης, Γιάννης

Μίνως, Νίκος Νταρίλας, Νίκος Πλιός, Σπύρος Τσεκούρας, Αλέξης

Φουσέκης.

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 20 ευρώ, Άνεργοι, φοιτητές, μαθητές:

15 ευρώ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

Ο Πλούτος του
Αριστοφάνη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΤΖΑΣΜΙΝ - BLUE JASMINE
Σκηνοθεσία: ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ
Σενάριο: ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΕΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΙΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ, ΠΙΤΕΡ
ΣΑΡΣΓΚΑΑΡΝΤ, ΤΣΑΡΛΙ ΤΑΧΑΝ, ΣΑΛΙ ΧΟΚΙΝΣ, ΤΑΜΙ ΜΠΛΑΝ-
ΣΑΡΝΤ, ΛΟΥΙΣ ΣΙ ΚΕΙ
Διάρκεια: 98 λεπτά
Χρονολογία παραγωγής: 2013
Είδος ταινίας: ΔΡΑΜΑ
Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

ONE DIRECTION: THIS IS US 3D
Σκηνοθεσία: ΜΟΡΓΚΑΝ ΣΠΑΡΛΟΚ
Διάρκεια: 92 λεπτά
Χρονολογία παραγωγής: 2013
Είδος ταινίας: ΜΟΥΣΙΚΗ
Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

ΘΕΑΤΡΟ

Συνέντευξη στη Μαρία Βλάχου

Τρεις φορές συνεργαστήκατε με το ρα-
διοφωνικό σταθμό Republic, αλλά δε…
ριζώσατε. Γιατί έληξε η συνεργασία σας;

Μόνο τα δέντρα και τα φυτά ριζώνουν.

Και οι δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι πρόσφατα.

Εν πάσει περιπτώσει. Ακούστε μια ιστορία.

Από τον 88μισό πήγα και ήρθα δύο φορές.

Από δύο φορές επίσης πήγα και ήρθα από

τον Αντέννα, την εφημερίδα Μακεδονία και

το περιοδικό Close Up. Από όλα αυτά τα

μέσα που σας ανέφερα σήμερα τα μισά

έχουν κλείσει και τα υπόλοιπα φυτοζωούν.

Αναρωτιέμαι σε τι κατάσταση θα ήμουν αν

είχα ριζώσει... Συμπέρασμα: του φευγάτου

η μάνα δεν έκλαψε ποτέ! Όπως κι ο φευγά-

τος άλλωστε.

Από βδομάδα ξεκινάτε μία νέα ραδιο-
φωνική εκπομπή. Πως προέκυψε η συ-
νεργασία με τον Imagine και τον Αντώνη
Κανάκη;

Με τον Αντώνη Κανάκη μας συνδέει μια

φιλία από τη δεκαετία του '80. Το δισκάδικο

Billboard στην Προξένου Κορομηλά, τα κα-

λοκαίρια στο κλαμπ Μπορζόι της Σκιάθου

και κάποιες νύχτες που ως νέοι τα σπάζαμε

στο Basement κάτω από τα γραφεία του

Ελληνικού Βορρά στην Ικτίνου. Τη δεκαετία

του '90 συνεργαστήκαμε στο Κομφούζιο

του Star Channel, ενώ λίγο αργότερα, όταν

δημιούργησε το ΑΜΑΝ διετέλεσα αρχισυν-

τάκτης της εκπομπής. Το πρώτο μάλιστα

επεισόδιο γυρίστηκε στο σπίτι μου. Μου

έκανε πρόταση τον Ιούνιο, μιλήσαμε βαριά

δεκαπέντε λεπτά, τα βρήκαμε σε όλα και

ορίστε από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στον

Imagine 89.7, 2  με 5 το μεσημέρι. Για να επι-

στρέψω στην πρώτη ερώτηση περί ριζώ-

ματος, αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η ζωή του

Αντώνη αν είχε «ριζώσει» στην TV100, από

όπου ξεκίνησε, ή στην ΕΤ3. 

«Λουκέτα» σε ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς, τηλεοπτικοί σταθμοί που υπολει-
τουργούν, στρατιά άνεργων δημο-
σιογράφων στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ευ-
θύνεται για την κατάσταση αυτή;

Όταν κλείνει ένα μέσο, η ευθύνη ανήκει

εξ ολοκλήρου στον εκδότη ή τον κανα-

λάρχη. Τελεία και παύλα.

Στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει
στοιχεία για υπεράριθμο προσωπικό, για
«χρυσές» αμοιβές και «χρυσές» εκπομ-

πές. Χρειαζόταν να μπει μία τάξη στην
ΕΡΤ;

Όχι μόνο στην ΕΡΤ αλλά παντού όπου τα

«δικά μας παιδιά», ποικίλων χρωματικών

και κομματικών αποχρώσεων, βολεύτηκαν

και διήγαν βίο... και ο μήνας έχει εννιά.

Στο παρελθόν συνεργαστήκατε με την
ΕΡΤ3. Θα επιστρέφατε στη δημόσια τη-
λεόραση; (μήπως είστε από τους συνα-
δέλφους που κάνατε αίτηση πρόσλη-
ψης;)

Αίτηση για πρόσληψη δεν έκανα, γιατί δεν

ψάχνω για δουλειά. Και γιατί δεν υπήρξα

«παιδί» κανενός, πέραν του πατέρα μου

Κωνσταντίνου Τσιτσόπουλου.

Δε μασάτε τα λόγια σας στον αέρα.
Έχετε μετανιώσει για πράγματα που
έχετε πει;

Δεν έχω πει και κάτι αβάσταχτα σκληρό.

Επομένως για ποιο πράγμα να μετανιώσω;

Τελικά ο δημοσιογράφος αν δεν κάνει
...δημόσιες σχέσεις έχει χαίρι σε αυτήν
την πόλη;

Εγώ ξέρω πως όσες δημόσιες σχέσεις

και να κάνεις ή όσα βύσματα και να έχεις, αν

το μικρόφωνο ή το γραπτό σου δεν έχουν

κάτι, πουθενά δεν θα πας. Ειδικά τώρα που

έκλεισαν τα κρατικά.

Διευθυντής του περιοδικού "SOUL",
ανταποκριτής Θεσσαλονίκης στην εφη-
μερίδα "Athens Voice", ραδιόφωνο. Αν
ζούσατε στην Αθήνα θα κάνατε ακόμη
περισσότερα;

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, μπορεί να

μη ζω στην Αθήνα, αλλά η Αθήνα με ζει.

Αυτό το θεωρώ ευλογία, αφού η δημοσιο-

γραφική αγορά της Θεσσαλονίκης είναι

μάλλον μικρή και μερικές φορές σε κατευ-

θύνει σε άστοχες επιλογές.

Ποιο είναι σήμερα το κοινό της Θεσσα-
λονίκης; Τι μουσικές και ποιον… πολιτι-
σμό αναζητούν οι Θεσσαλονικείς;

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μία, ομοούσια

και αδιαίρετη, κατ' επέκταση και το κοινό

της. Υπάρχει πλουραλισμός και πολυφωνία.

Από την Πάολα Φωκά έως τον Αγγελάκα

και από τον Σκαμπαρδώνη ως τη Λένα

Μαντά, κανείς δεν μένει χωρίς πατρίδα. Έχει

βέβαια η πόλη μια έφεση στο σκυλελέ,

αλλά αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο.

Αν είχατε δικό σας ραδιοφωνικό στα-
θμό - ενημερωτικού χαρακτήρα - ποιους
δημοσιογράφους της πόλης θα προσλαμ-

βάνατε;
Για διευθυντή τον Τραϊανό Χατζηδημη-

τρίου: είναι εξαίσιος ισορροπιστής, έχει

ιδέες, είναι ανοιχτός στο καινούργιο. Τη δι-

εύθυνση ειδήσεων θα την έδινα στη Μελίνα

Καραπαναγιωτίδο. Την είδα και την έζησα

στον Αντέννα, μου άρεσε η ντομπροσύνη

και η παλικαριά της στην ΕΤ3 και στον Real.

Μπορεί να διαφωνώ ιδεολογικά σε πολλά

θέματα μαζί της, αλλά τη θεωρώ ακριβοδί-

καιη και στο κάτω κάτω δουλειά είπαμε να

κάνουμε. Για σχολιαστή θα έβαζα τον Χρί-

στο Τελίδη: τα μάχιμα ρεπορτάζ του στο

Έθνος, η τρέλα του με την πόλη και η ψύ-

χραιμη ματιά του επί του συνολικού θα μας

απογείωναν. Θα έφερνα πίσω και τη Σαδανά

από την Αθήνα, ενώ στους δρόμους θα ξα-

μολούσα τον Κώστα Κουκουμάκα, στα Νέα

μέχρι πρόσφατα, στην Καθημερινή και στην

Athens Voice πλέον.

Σήμερα, όπως ακούγαμε από τις εκ-
πομπές σας, ζείτε στη Άνω Πόλη. Ωστόσο
έχετε ζήσει και στις δυτικές συνοικίες της
Θεσσαλονίκης αλλά και στη Ξάνθη απ
όπου κατάγεστε. Αν μπορούσατε να επι-
λέξετε μια πόλη ή μια περιοχή (στην Ελ-
λάδα) για όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν
αυτή; 

Η Θεσσαλονίκη ήταν, είναι και θα είναι η

ιδανική πόλη για μένα. Όλα όσα αγαπώ βρί-

σκονται εδώ: το σπίτι μου, η κυρά μου, ο

γάτος μου, τα βιβλία μου, καμιά δεκαριά

φίλοι που τους θεωρώ οικογένεια, δυο-τρία

μπαρ, και μια εθνική οδός και το αεροδρόμιο

για ταξίδια και διαφυγές. Σαν τη Χαλκιδική

έχει και παραέχει. Σαν τη Θεσσαλονίκη είναι

που δεν έχει. 

Σε μια εκπομπή του Σταύρου Θεοδω-
ράκη μιλήσατε και για τη διαφθορά. Σή-
μερα, την εποχή της κρίσης, η διαφθορά
δεν ακούγεται τόσο πολύ. Πιστεύετε ότι
την αποδεχθήκαμε ή απλώς έχουμε σο-
βαρότερα προβλήματα όπως πχ την επι-
βίωση;

Μα το παιχνίδι της επιβίωσης θα κριθεί

στο αν θα παταχθεί ή όχι η διαφθορά. Τη

στιγμή που απαντώ στις ερωτήσεις, απέ-

ναντι παίζει η είδηση για τα 100.000 πλαστά

πτυχία στο δημόσιο, η δίκη Τσοχατζόπου-

λου, μερικές εκατοντάδες μαϊμού τυφλοί,

κάτι ξώφαλτσα φακελάκια σε χειρουργεία.

Από διαφθορά πάμε καλά, από επιβίωση

πάμε χάλια. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

«Σαν τη Θεσσαλονίκη
δεν έχει, όμως η
Αθήνα με ζει...»
Ο διευθυντής του "SOUL" και ανταποκριτής

στην "Athens Voice",  Στέφανος Τσιτσόπου-

λος μιλάει στην «Karfitsa» για τη μεταγραφή

του στον «Ιmagine» και τον «δικό του ενημε-

ρωτικό ραδιοφωνικο σταθμό»...



Karfitsa
www.karfitsa.gr
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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 τις εκατό
14:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
15:00 Δελτίο ειδήσεων
15:30 Πεδίο ιδεών
16:31 53 Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
17:01 53 Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
17:30 53 Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
18:10 15 Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ
18:30 15 Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ
19:00 Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ιπποκράτης

20:30 Κρίσεις
21:00 Ανοιχτά μικρόφωνα
21:30 Εναλλακτικές Πηγές 

Ενέργειας 
22:00 Fatsabook 
22:30 Άσπονδοι φίλοι
24:00 Ειδήσεις 

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Επιθυμίες
07:10 Αληθινές Αγάπες
08:00 Δημοπρασίες
10:00 Πρωινός καφές
11:00 3-2-1
12:00 Δημοπρασίες
14:00 Just For Laughs
14:30 Δημοπρασίες
16:30 Just For Laughs
17:00 Δημοπρασίες
20:05 Άγγιγμα Ψυχής 
21:00 Ciao
21:30 Ειδήσεις
21:50 Ciao
23:00 Έρωτας κλέφτης
00:30 Δημοπρασίες

04:00 Άγγιγμα Ψυχής
04:50 Huge moves
05:45 Δημοπρασίες

4Ε

08:30 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
16:40 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
23:30 Fair Hair

Σάββατο στην tv
TV 100

07:00 Η υγεία των παιδιών 
07:30 Το Ασχημόπαπο και εγώ
08:00 O Kαρλομάγνος
09:30  Έρευνα για το Μέλλον 
10:00 Διάσημοι Συνθέτες
10:30 Εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας
10:45 Αδρεναλίνη
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 εκατό
14:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι                                                                       
15:00 Δελτίο Ειδήσεων
15:30 ΚΟΘ Συναυλίες
16:00 Ξένη ταινία
17:35 53 Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
18:00 15 Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
19:00 Ειδήσεις
20:00 Ιπποκράτης
20:40 Ανοιχτά Μικρόφωνα

21:35 Fatsabook
22:00 Ο Ψηλομύτης
24:00 Δελτίο Ειδήσεων      

TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

06:15 Επιθυμίες
07:00 Αληθινή Αγάπη 
08:00 Δημοπρασίες 
10:00 Πρωινός Καφές
11:00 3-2-1
12:00 Δημοπρασίες
14:00 Just for laughts
14:30 Δημοπρασίες
16:30 Just for laughts 
17:00 Δημοπρασίες 
20:05 Άγγιγμα ψυχής
21:00 Birth stories
21:00 Ciao
21:30 Ειδήσεις
21:50 Ciao
23:00 Έρωτας κλέφτης
00:30 Δημοπρασίες
04:00 Άγγιγμα ψυχής
04:50 Huge Moves
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
16:00 Πάμε Σινεμά
17:00 Μαζί με την Πωλίνα
18:00 Kamera.gr
19:00 Δόξα σοι ο Θεός
20:00 Sweet Life
21:00 Ειδήσεις
21:30 Προλαμβάνειν και 

θεραπεύειν
22:00 Ταινία 
23:30 Fair Hair
00:30 Escape

Κυριακή στην tv

✱ Oύτε να κάτσουν δεν έχουν δημοσιογράφοι και λοιποί της Δημόσιας Τη-

λεόρασης. Προς το παρόν κάθε εργαζόμενος φέρνει υπολογιστή… από το

σπίτι του!

✱ Άρχισαν να παραλαμβάνουν…ηλεκτρονικά, στη Θεσσαλονίκη, τη σύμ-

βαση για τη πρόσληψή τους όσοι αφού εξετάστηκαν λεπτομερώς τα χαρτιά

τους, πήραν το οκ από τον ειδικό εκκαθαριστή Γκίκα Μάναλη…

✱ Βέβαια, το κούριερ και τα 10 εύρω για τις στείλουν πίσω και υπογεγραμ-

μένες δε τα γλύτωσαν.

✱ Οι συμβάσεις είναι δίμηνες, ορισμένου χρόνου και η αμοιβή των δημο-

σιογράφων, τουλάχιστον, καθορίζεται από την Κ.Υ.Α.

✱ Μαζί με τη σύμβαση οι προσληφθέντες υπογράφουν και υπεύθυνη δή-

λωση ότι: δεν ασκούν εμπορία, δεν μετέχουν σε κερδοσκοπικούς συνεται-

ρισμούς ή σε προσωπικές εταιρείες ή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

και ότι δεν έχουν μετοχές ανωνύμων εταιριών, εφόσον οι συνεταιρισμοί

αυτοί και οι εταιρείες αυτές έχουν αντικείμενο συναφές με ραδιοτηλεοπτι-

κές επιχειρήσεις. Επιπλέον ότι δεν έχουν παράλληλη απασχόληση

✱ Το τηλεφωνικό νούμερο για διευκρινίσεις και απορίες σχετικά με τις

συμβάσεις τι το έδωσαν αφού δε λειτουργεί;

Απορία: Ποιος πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο για την πρώην ΕΡΤ;

✱ «Από ό,τι διαβάζω ωστόσο, στελέχη της ΠΟΣΠΕΡΤ προπηλάκισαν πρώην

εργαζόμενη της ΕΡΤ και η ΠΟΣΠΕΡΤ, αποκάλεσε τους 1.800 πρώην εργα-

ζομένους που έκαναν αίτηση να απασχοληθούν στη Δημόσια Τηλεόραση

“δηλωσίες” που πουλήθηκαν για λίγα χρήματα. Αλήθεια, οι δημοσιογρα-

φικές ενώσεις τι γνώμη έχουν γι’ αυτόν τον χαρακτηρισμό; Και πώς προ-

στατεύουν τα δεκάδες μέλη τους που απασχολούνται στη Δημόσια

Τηλεόραση και λοιδορούνται, ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζονται από το να

ασκήσουν το επάγγελμά τους;» αναρωτήθηκε ο κ. Καψής.

✱ Τελικά το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-αποφάσισε,

μετά από ένα χρόνο και, την προσωρινή διαγραφή 20 ημερών του δημο-

σιογράφου και πρώην υποδιευθυντή ειδήσεων της πρώην ΕΤ3, Θωμά

Τσίμπα για το περιστατικό λογοκρισίας του ρεπόρτερ Χρήστου Δάντση  κατά

τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ηςΟκτωβρίου…

✱ Δυναμικά επιστρέφει η εκπομπή «Εγγύς της Πόλεως». Από τις 2 Σεπτεμ-

βρίου και κάθε πρωί στο Ράδιο Ακρίτες 102.3 FM. ο  Γιώργος Αρίστογλου

και η δημοσιογραφική του ομάδα θα μας ενημερώνουν από τις 8 το πρωί

μέχρι τις 12 το μεσημέρι για όλα τα θέματα τοπικά και επικαιρότητας…

✱ Σε άλλες τρεις απολύσεις εργαζομένων από το Ριζοσπάστη προχώρησε

το ΚΚΕ…

Στον αστερισμό των ΜΜΕ

Της Μαρίας Βλάχου marblax4@yahoo.gr

“Ο πραγματικός δημοσιογράφος πάντα
…επιστρέφει στην πρώτη γραμμή”

Συνέντευξη στη Μ. Βλάχου

Για την νέα ενημερωτική εκπομπή που θα συμπα-

ρουσιάζει με τον Αντώνη Οραήλογλου, μιλάει στην

«Karfitsa» ο Χρήστος Νικολαϊδης.  Ο γνωστός δη-

μοσιογράφος εξηγεί τους λόγους της επιστροφής

του στη μάχιμη δημοσιογραφία και σχολιάζει την

κατάσταση που επικρατεί στα ΜΜΕ της πόλης. 

Επιστροφή στη μάχιμη δημοσιογραφία για  εσάς και

τον κ. Οραήλογλου, δύο δημοσιογράφους που τα τε-

λευταία χρόνια δουλεύατε σε διαφορετικά πόστα.

Γιατί;

Ένας δημοσιογράφος, σε όποιο επιτελικό, συμβου-

λευτικό ή συντονιστικό πόστο κι αν δουλεύει πα-

ραμένει δημοσιογράφος. Παροδικά μπορεί να

αναλάβει άλλες αρμοδιότητες ή καθήκοντα,

ωστόσο ο πραγματικός δημοσιογράφος, αργά ή

γρήγορα θα επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της

δουλειάς. 

Τι να περιμένουμε να δούμε από τη Δευτέρα;

Θα δείτε, ή για να το πω καλύτερα, εμείς από την

πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να παρουσιά-

σουμε μία εκπομπή με πολύ τοπική ενημέρωση. 

Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της;

Προσωπικά πιστεύω ότι στην κοινωνία της Θεσσα-

λονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει τα

τελευταία χρόνια ένα μεγάλο κενό στο τηλεοπτικό

πεδίο. Δεν υπάρχει κάλυψη και ανάδειξη των το-

πικών ζητημάτων και προβλημάτων, με τρόπο με

τον οποίο θα εκφράζεται ο μέσος πολίτης. Οι αιτίες

είναι πολλές και διαφορετικές: το λουκέτο στην

ΕΡΤ-3, η αλλαγή στρατηγικής της TV-100, οι επι-

χειρηματικές επιλογές στην «TV Μακεδονία» και τα

άλλα τοπικά δίκτυα και φυσικά η οικονομική κρίση,

που ουσιαστικά απαγορεύει κάθε επένδυση! Εμείς

φιλοδοξούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. 

Η «Εγνατία Τηλεόραση» έχει τις δυνατότητες για ένα

τέτοιο «άνοιγμα»;

Το κανάλι που αποφάσισε να μας στεγάσει είναι μία

νομιμότατη, συμμαζεμένη και νοικοκυρεμένη επι-

χείρηση της οικογένειας Χριστοφορίδη, που δεν

έχει εμπλακεί ποτέ στα γνωστά, σκοτεινά παιχνίδια

του χώρου. Η τεχνογνωσία των ανθρώπων του

είναι απίστευτη! Ειλικρινά, έχω εντυπωσιαστεί! Δεν

είναι μόνο η διάθεση και το κέφι που δείχνουν για

να λύσουν αμέσως το κάθε ζήτημα! Με εντυπω-

σίασε κυρίως η επάρκειά τους σε τεχνογνωσία και

εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας! Φυσικά έχουμε

διάφορες προκλήσεις, ωστόσο πιστεύω ότι θα εί-

μαστε απόλυτα έτοιμοι τη Δευτέρα!

Πού ποντάρετε, ποιο θα είναι το ιδιαίτερο στοιχείο

της εκπομπής σας;

Τόσο ο Αντώνης ο Οραήλογλου όσο και εγώ, έπειτα

από πολλά χρόνια στο χώρο, έχουμε νομίζω μία

ακριβή και πλούσια γνώση τόσο των θεμάτων που

κατά καιρούς συνιστούν «ειδήσεις» όσο και των

προσώπων που κατά καιρούς αναδεικνύονται σε

«πηγές». Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα δύο,

τόσο από την καλή όσο και από την ανάποδη!

Οπότε, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει να

μας πουλήσει φούμαρα για επίτευγμα, για να το πω

λαϊκά. Έχουμε γνώση, γνώμη και πείρα. Και αυτά

νομίζω ότι είναι τα πλέον πολύτιμα στοιχεία για να

στήσεις μία καθημερινή ενημερωτική εκπομπή.



Karfitsa
www.karfitsa.gr

23
31

AYΓ

2013

Της Χρύσας Κυριακού 

Ά
φαντος, κλεισμένος

στον εαυτό του και μα-

κριά από τα καθημε-

ρινά προβλήματα των

δημοτών καταγγέλλει

πως είναι ο δήμαρχος

Παύλου Μελά, Δια-

μαντής Παπαδόπουλος ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο,

Κώστας Θεοδωρίδης. Μιλώντας στην

«Κ» ο πρώην δήμαρχος Πολίχνης κρίνει

το έργο του δημάρχου, αναφέρεται στο

μνημόνιο συνεργασίας του δήμου με τον

δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, που προκά-

λεσε πολλές αντιδράσεις ενώ απαντά

και στις καταγγελίες του κ. Παπαδόπου-

λου για την «κληρονομιά χρεών» από

τον πρώην δήμο Πολίχνης τονίζοντας

ότι η δική του διοίκηση πραγματοποίησε

σημαντικό έργο εκατομμυρίων ευρώ.  

«Ο κ. Παπαδόπουλος είναι κλεισμένος

στον εαυτό του και αντιμετωπίζει τα κα-

θημερινά προβλήματα σαν να μη υπάρ-

χουν, αφήνοντας τους δημότες στο θυμό

και την απογοήτευση τους», λέει χαρα-

κτηριστικά ο κ. Θεοδωρίδης. Όπως υπο-

στηρίζει οι κάτοικοι της περιοχής

γνωρίζουν πολύ καλά το νέο μοντέλο

εξουσίας που καθιέρωσε ο δήμαρχος, με

το οποίο έχει τακτοποιήσει συγγενείς και

φίλους του, και σε συνεργασία με άλλο

δήμο, υπέγραψε μάλιστα και σχετικό πα-

ραπλανητικό ανύπαρκτο μνημόνιο! «Οι

συμπολίτες μας ξέρουν για την παρά-

ταση της σύμβασης για 7 χρόνια με Κοι-

νοπραξία  Α.Ε. για τους χώρους εστίασης

στη Μονή Λαζαριστών, χωρίς τις νομικές

διαδικασίες. Ξέρουν για την άδεια διέ-

λευσης που δόθηκε μέσα από δημοτική

ιδιοκτησία σε βενζινάδικο χωρίς έγκριση

ούτε του δημοτικού συμβουλίου αλλά

ούτε και του τοπικού συμβουλίου του

δήμου Παύλου Μελά, που σύμφωνα με

τη μελέτη που υποχρεώθηκε  να πραγ-

ματοποιήσει η Οικονομική Υπηρεσία,

μετά από δική μας παρέμβαση, ο ιδιο-

κτήτης του βενζινάδικου έπρεπε να κα-

ταβάλλει στο δήμο για τα έτη 2006-2012

το ποσό των 257.532 ευρώ  και δεν κα-

τέβαλε τίποτε. Όλα αυτά τα ξέρουν οι

συμπολίτες μας», τονίζει. 

«Τα ψέματα του δημάρχου»
Ο πρώην δήμαρχος Πολίχνης απαντά

και στις καταγγελίες του σημερινού δη-

μάρχου Παύλου Μελά για τα χρέη που

κληρονόμησε στον νέο δήμο. «Ο κ. Πα-

παδόπουλος 20 μήνες με συκοφαν-

τούσε, λέγοντας συνειδητά ψέματα προ-

κειμένου να περιχαρακώσει την πολιτική

μου αξιοπρέπεια και να με βλάψει πολι-

τικά. Θα πρέπει να σας πω ότι προσέ-

φυγα στους οικονομικούς επιθεωρητές

του υπουργείου Εσωτερικών 2 μήνες

μετά τις δημοτικές εκλογές του 2010 και

ζήτησα να ελέγξουν τα οικονομικά στοι-

χεία της θητείας μου στην Πολίχνη κατά

τα έτη 2007-2010. Από τον έλεγχο δια-

πιστώθηκε πως παρέλαβα 16,5 εκ.

ευρώ χρέη από τον προκάτοχό μου ενώ

η δική μου διοίκηση πραγματοποίησε 19

εκ. ευρώ έργο» τονίζει. «Προστατέψα-

με και αυξήσαμε την περιουσία του δή-

μου από 37 εκ. ευρώ που ήταν το 2006

σε 230 εκ. ευρώ το 2010. Εμείς στον

πρώην δήμο Πολίχνης απαντήσαμε με

έργα», συμπληρώνει ο κ. Θεοδωρίδης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Παπαδό-

πουλος προσπαθεί να κρύψει την αδυ-

ναμία του και να φανεί χρήσιμος στον

πολίτη ακολουθώντας την απολιθω-

μένη παλαιοκομματική αντίληψη του

χθες, πως φταίνε όλοι οι άλλοι που δεν

μπορεί να υλοποιήσει το όραμα του, που

ποτέ δεν είχε. «Η δική μου απάντηση

είναι ότι εγώ υπέγραψα συμβόλαια με

την  κοινωνία  και τα τήρησα και όχι με

τους εργολάβους» σημειώνει.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

«Τορπίλισε»
τους θεσμούς 

Ο
κ. Θεοδωρίδης δεν πα-

ραλείπει να αναφερθεί

στους νέους θεσμούς

του Καλλικράτη, όπως ο Συμ-

παραστάτης του Δημότη και η

Επιτροπή Διαβούλευσης. «Ο

δήμαρχος τους θεσμούς αυ-

τούς, που θα μπορούσαν να

αποτελέσουν για κάθε πολίτη

“ανάχωμα” στον αυταρχισμό,

την αλαζονεία και τη μέθη της

εξουσίας κάθε δημοτικής αρχής

συνειδητά τους τορπίλισε, δεν

τους ενεργοποίησε ουσια-

στικά», λέει και συμπληρώνει:

«Η Επιτροπή Διαβούλευσης

υπολειτούργησε.

Ο Συμπαραστάτης του Δη-

μότη, δεν εφαρμόστηκε καθό-

λου, επειδή ο κ. Παπαδόπουλος

δεν ήταν διατεθειμένος να έχει

ένα σημείο πολιτικής λειτουρ-

γίας  με αρμοδιότητες, οι οποίες

θα περιόριζαν τις αυθαιρεσίες

του».

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014»

Φορολογικός παραλογισμός 
στα ακίνητα

Της Κατερίνας Μάρκου*

Τ
ις ημέρες αυτές οι πολίτες συνωστίζονται σε τε-

ράστιες ουρές στις εφορίες όχι μόνο γιατί, του-

λάχιστον κάποιοι από αυτούς, χρειάζεται να

προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα παρα-

κράτησης φόρου (!), αλλά και για να διορθώσουν λάθη που έχουν δια-

πιστωθεί στον ΦΑΠ των οικονομικών ετών 2011 και 2012.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κατ’ αρχάς, είναι απαράδεκτο

να λαμβάνουν πολίτες σημειώματα στα οποία, πρώτον δεν υπάρχει

επαρκής ανάλυση και αιτιολόγηση του ποσού που καλούνται να πλη-

ρώσουν και δεύτερον έχουν ελάχιστο περιθώριο ολίγων ημερών να

βρουν τα χρήματα για να εξοφλήσουν έστω την πρώτη δόση. Δεν χάθηκε

ο κόσμος εάν η προθεσμία ήταν αντί για 30 Αυγούστου, η 30η Σεπτεμ-

βρίου.

Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Παρατηρούνται λάθη επί λαθών στον υπο-

λογισμό του ΦΑΠ ενώ αλλαγές που έχουν περάσει οι ίδιοι οι φορολο-

γούμενοι στο Ε9 παλαιότερα, δεν έχουν περαστεί στο σύστημα!

Καλούνται λοιπόν τώρα να προσέλθουν στην εφορία για να διορθωθούν

τα λάθη (πάλι!) χωρίς φυσικά να απαλλάσσονται από την πρώτη δόση

της Παρασκευής 30 Αυγούστου. Δε χρειάζεται φυσικά να αναφερθώ

στον ίδιο τον τρόπο υπολογισμού του ΦΑΠ. Οι αντικειμενικές αξίες είναι

παράλογες σε πλείστες περιπτώσεις, ιδίως για ιδιαίτερα ακίνητα όπως

οικόπεδα ή αγροτεμάχια στο χωριό κ.λπ. και δεν έχουν καμία σχέση με

τις εμπορικές. Η κατάσταση αυτή επιπλέον έχει σκοτώσει την αγορά ακι-

νήτων αφού κανείς δεν θέλει να κάνει συναλλαγή σε εξωπραγματική

τιμή!

Οι πολίτες κατανοούν ότι για να κτιστεί το σύστημα πρέπει και αυτοί

να υποστούν κάποιο κόστος ή και ταλαιπωρία. Όμως δεν δικαιολογείται

στοιχεία που οι ίδιοι συνεχώς βάζουν στο σύστημα,  στο τέλος για κάποιο

λόγο τα στοιχεία αυτά να μην εμφανίζονται.

Ο φορολογικός παραλογισμός, εκτός του ΦΑΠ, είναι εξίσου υπαρκτός

και στη διαδικασία υποβολής του Ε1. Καλούνται ηλεκτρονικά φορολο-

γούμενοι, βάσει κάποιου αλγόριθμου,  να προσκομίσουν τα ...εκκαθα-

ριστικά που έχουν δηλώσει ώστε να διαπιστωθεί από την εφορία η

σωστή παρακράτηση φόρου! Παραλογισμός στις περισσότερες περι-

πτώσεις όχι μόνο γιατί ενώ το ίδιο το κράτος εκδίδει το εκκαθαριστικό,

μια άλλη υπηρεσία του, η εφορία, ζητά από τον φορολογούμενο να το

προσκομίσει! Παραλογισμός ακόμη επειδή οι δύστυχοι υπάλληλοι υπο-

λογίζουν με το κομπιουτεράκι τα ποσά της παρακράτησης ενώ...στο ίδιο

το taxis, στην τελευταία υπόμνηση πριν την υποβολή, δίδεται αυτόματα

το συνολικό ποσό της παρακράτησης και απλώς ζητείται από τον χρή-

στη/φορολογούμενο να συμπληρώσει –ξανά- τα επιμέρους ποσά...

Τέλος, χρειάζεται ακόμη να ειπωθεί και κάτι που στους περισσότε-

ρους δεν κάνει εντύπωση. Είναι η απώλεια ωρών, δηλαδή εισοδήματος

γι’ αυτούς που συνωστίζονται στις ουρές αλλά και διαθέτουν ώρες επί

ωρών στο σπίτι για να μελετήσουν και να λύσουν τις φορολογικές τους

υποθέσεις. Αλήθεια, έχει κάνει το υπουργείο κάποιον υπολογισμό του

κόστους σε απώλεια εισοδήματος των εκατοντάδων χιλιάδων ωρών

που χάνονται στις ουρές της εφορίας; Και των υπαλλήλων που απασχο-

λούνται μη-αποδοτικά επειδή ο κος Μαυραγάνης δεν μπορεί να βρει

τρόπο ώστε το σύστημα να λειτουργήσει επιτέλους όπως πρέπει;
*Η κ. Μάρκου είναι βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς 
στη Β’ Θεσσαλονίκης

«Ο δήμαρχος καθιέρωσε 
νέο μοντέλο εξουσίας, 

τακτοποιώντας... 
συγγενείς και φίλους»
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Γιατροί, Άδωνις και ΣΔΟΕ
«Το υπουργείο Υγείας δεν έχει ζητήσει τη συνερ-

γασία ούτε του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,

ούτε του αντίστοιχου της Αθήνας, σε ότι αφορά τη

λίστα των ιατρών που δόθηκε από τον υπουργό στο

ΣΔΟΕ» δηλώνει στην «Κ» ο πρόεδρος του Ιατρικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τσάμης. Θεω-

ρεί πως στο ζήτημα έχει δοθεί υπερβολική δημο-

σιότητα καθώς όπως ισχυρίζεται «ορισμένοι το-

νίζουν πως πρόκειται για καμιά δεκαριά γιατρούς».

«Τέτοιου είδους προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται

με υπερβολές αλλά με σοβαρό έλεγχο και σοβαρές

οδηγίες. Θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα ώστε

κάποιος να τα ακολουθεί όταν συνταγογραφεί και

όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες του κό-

σμου» λέει μεταξύ άλλων ο κ. Τσάμης και συμπλη-

ρώνει πως «πρέπει όταν γίνονται δημόσιες κα-

ταγγελίες να είναι τεκμηριωμένες». 

Υπενθυμίζεται πως χθες ο υπουργός Υγείας Ά-

δωνις Γεωργιάδης παρέδωσε στον επικεφαλής του

ΣΔΟΕ, Σ. Στασινόπουλο λίστα με ονόματα γιατρών

οι οποίοι εμφανίζονται πρώτοι για το μήνα Ιούνιο

σε συνταγογράφηση. Ο υπουργός ζήτησε να είναι

άμεση η διαδικασία του ελέγχου και εάν προκύ-

ψουν ενοχοποιητικά στοιχεία να παραπεμφθούν

στη Δικαιοσύνη και στα αρμόδια πειθαρχικά όρ-

γανα.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τελικά παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής της πρώτης
δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων καθώς και της πρώτης δόσης του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας (ΦΑΠ) , οι οποίες έληγαν στις 30/8, δηλαδή σήμερα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή 6 Σε-
πτεμβρίου.
Οι φορολογούμενοι που εξοφλούν το συνολικό ποσό του ΦΕΦΠ 13 μέχρι την επόμενη Παρασκευή δι-
καιούνται της έκπτωσης 1,5% που προβλέπεται.
Η παράταση δίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων δεδομένου πως αρκετοί υπό-
χρεοι ενημερώθηκαν τις τελευταίες μέρες για την προθεσμία καταβολής των δόσεων.
Υπενθυμίζεται πως ο ΦΑΠ καταβάλλεται σε επτά μηνιαίες δόσεις για λόγους διευκόλυνσης των φορολο-
γουμένων και πως για όσους υπόχρεους έληγε ο πρώτη δόση σήμερα, ο ΦΕΦΠ πληρώνεται σε 3 δόσεις.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ

Νέες επιτυχίες για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγε-
λούδη. Ο ΟΛΘ κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2013 κύκλο εργασιών 24,83 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη
11,73 εκατομμύρια και παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή στις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις της χώρας.
Όπως φαίνεται από τους αριθμούς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αντεπεξέρχεται επιτυχώς τόσο στην παρα-
τεινόμενη κρίση και στην πολύχρονη οικονομική ύφεση που πλήττουν την εμπορική και παραγωγική δρα-
στηριότητα στην Ελλάδα, όσο και στις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα γειτονικά
βαλκανικά κράτη που εξυπηρετούνται από τα κρηπιδώματά του. «Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση έχει υιοθε-
τήσει μια πιο πελατοκεντρική πολιτική στις ενέργειες της, ενώ φροντίζει για την συνεχή βελτίωση της καθη-
μερινότητας στη λειτουργία του λιμένος. Είναι σαφές ότι αυτή η πολιτική αποδίδει καλά αποτελέσματα. Έτσι
η ΟΛΘ ΑΕ είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα, που θα κατοχυρώσουν τη Θεσσαλονίκη όχι μόνο ως βασικό
διαμετακομιστικό κέντρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και ως εμπορική πύλη για την Κεντρική Ευ-
ρώπη. Οι καιροί είναι δύσκολοι και ταυτόχρονα κρύβουν μεγάλες προκλήσεις. Όσα θα συμβούν τα επόμενα
λίγα χρόνια θα καθορίζουν τις επόμενες δεκαετίες. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΟΛΘ ΑΕ είναι έτοιμοι
να ανταποκριθούν δημιουργικά» σχολίασε ο κ. Αγγελούδης. 

Η πρόσφατη απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη της Αττικό Μέτρο Α.Ε.

παρουσία του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη

Χρυσοχοΐδη, όπως και των υπολοίπων εμπλεκομένων για τα αρχαία του

σταθμού της Βενιζέλου αποτελεί αναμφισβήτητα δικαίωση για το Γενικό

Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Ο Στράτος Σιμόπουλος εδώ και πολλούς

μήνες μιλά για απόσπαση και μερική επανατοποθέτηση των αρχαιοτή-

των που βρέθηκαν στην περιοχή της Βενιζέλου. Με την απόφαση αυτή

συμφώνησε (τελικά) και ο… κυρ Γιάννης, ο οποίος με την προσφυγή

του δήμου στο ΣτΕ συνέβαλε στην καθυστέρηση του έργου. «Μεταξύ

μας εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εφικτή η λύση να παραμείνουν επιτόπου,

πρέπει να αποκολληθούν και να επανατοποθετηθούν» είπε ο δήμαρχος,

ο οποίος τώρα έρχεται στα λόγια Σιμόπουλου! 

Και άλλη επένδυση από τον Ιβάν... 
Στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, πέρασε το ακίνητο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής. O επιχειρηματίας απέκτησε την έκταση των

210 στρεμμάτων έναντι τιμήματος 14 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως ο κ. Σαββίδης ήταν ο μοναδικός επιχειρηματίες που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά στο ΤΑΙΠΕΔ για το εν λόγω ακίνητο, για

το οποίο είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον συνολικά εννέα επενδυτικά σχήματα. Εκτός από τον  Ιβάν Σαββίδη προσφορές είχαν κατα-

θέσει η Lamda Development, η Λάμψα Α.Ε., η Δομοτεχνική Α.Ε., η Ελληνοβαλκανική, η Μεντεκίδης Α.Ε. (κατασκευαστική), η Mind

Compass (θυγατρική της Dolphin Capital Investors), καθώς και εταιρεία που διατηρεί ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Το μέγεθος του ακινή-

του ανέρχεται στα 210.742 τμ και περιλαμβάνει τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του Ξενία(3.658 τμ) και τις εγκαταστάσεις του cam-

ping Παλιουρίου (1.128 τμ).

Ο καλός ο καπετάνιος… Η δικαίωση του 
Σ. Σιμόπουλου
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