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Τόσο οι δεξιοί όσοι και οι κεντρώοι της «γαλάζιας» παράταξης θα θεωρήσουν χτύπημα 
στο μαλακό υπογάστριο την παραχώρηση erga omnes του ονόματος «Μακεδονία»

editorial

#Έλληνες
SocialismataΠρόκληση μεγαλύτερη και απ’ τα μνημόνια

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής πρόκληση της θητείας του ως πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων είναι πιο «δύσπεπτο» ακό-
μη και από τα μνημόνια – τουλάχιστον για μεγάλη μερίδα των παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος. 
Αυτό, άλλωστε, φάνηκε και στην περιοδεία που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βόρειο Ελλάδα ο 
πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης. Δεν είναι τυχαίο ότι κόσμος που τον συνάντησε στην Πέλλα, στην 
Κατερίνη και στις άλλες πόλεις τον ρώταγε αν θα –για την ακρίβεια του ζήταγε να μην– αλλάξει η εθνική 
στάση για το ζήτημα της Μακεδονίας.

Την ίδια ώρα, στις συζητήσεις των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα από τα θέματα που 
κυριαρχεί είναι το συλλαλητήριο. Η επίσημη γραμμή του κόμματος, ότι ο καθένας πράττει κατά συνείδηση, 
μπορεί για την ώρα να λύνει τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως το πρόβλημα δεν μπορεί να κρυ-
φτεί κάτω από το χαλί. Με εκπεφρασμένη δεν την πρόθεση των κ.κ. Κασαπίδη, Καράογλου και Γκιουλέκα 
να δώσουν το «παρών», η λογική λέει ότι σχεδόν όλοι οι στη Μακεδονία βουλευτές της ΝΔ τελικά θα 
κατέβουν. 

Κακά τα ψέματα, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι το επόμενο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, κυβερνών κόμ-
μα, οι ισορροπίες που καλείται να κρατήσει ο πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης είναι πολύ δύσκολες. 
Δεν είναι μόνο το «σκληρό» δεξιό ακροατήριο που θα θεωρήσει χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο την 
παραχώρηση του ονόματος «Μακεδονία». Ακόμα και η μετριοπαθής πτέρυγα του κόμματος «τσιμπιέται» 
στην ιδέα και μόνο ότι θα έρθει η ώρα να υπερψηφίσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως 
εν δυνάμει πρωθυπουργός, γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα ότι το τελευταίο που θέλουν αυτήν τη 
στιγμή οι Ευρωπαίοι είναι οι εθνικιστικές κορόνες από μία χώρα με μύρια όσα προβλήματα. Και μπορεί να 
τις ανέχονται από τον μικρό κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ, όμως είναι απορίας άξιο εάν θα 
τις «καταπιούν» και από μερίδα της ΝΔ.

Η διαφωνία του Πάνου Καμμένου και των ΑΝΕΛ επιτρέπει στην αξιωματική αντιπολίτευση να τηρεί απο-
στάσεις που για την ώρα δείχνουν να τη βολεύουν. Σε αυτό συνεπικουρεί και η στάση της κυβέρνησης, 
που δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να ενημερώσει τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα για τις διαπραγ-
ματεύσεις, πάνω και κάτω από το τραπέζι. Τι θα συμβεί, όμως, εάν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προ-
χωρήσει σε ακόμη μία πολιτική κυβίστηση και έρθει προς συζήτηση στη Βουλή μία πρόταση σύνθετης 
ονομασίας για κάθε χρήση (erga omnnes); Γιατί μπορεί η αντιμετώπιση του θέματος ως «πολιτικού παι-
γνίου» να εξυπηρετεί άπαντες αυτήν τη στιγμή, το Μακεδονικό όμως απαιτεί σοβαρότητα, νηφαλιότητα, 
διπλωματικούς ελιγμούς και στιβαρότητα. 

▶ «Ας μην είμαστε πολλοί, ας είμαστε όμως… σοβαροί» είπε στη στήλη ο  επίτι-
μος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φρ. Φραγκούλης «Δεν θα κάνω 
κόμμα…» Περισσότερα από 500 λεωφορεία στο συλλαλητήριο…
▶ «Θα πάω έστω και μόνος μου, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς οι… 
μόνοι μας υπάρχουμε κι είμαστε πολλοί» #Αρκάς #συλλαλητήριο #Μακεδονία 
#Ελλάδα #OXI_σε_ακρότητες  #OXI_και_σε_σκοπιμότητες
▶ Δηλαδή αυτοί των συλλαλητηρίων –πολίτες και φορολογούμενοι- δεν 
θέλουν ειρήνη στα Βαλκάνια κύριε Άνθιμε; (Στην ανακοίνωσή της η Ιερά Μη-
τρόπολη Θεσσαλονίκης προτάσσει την ειρήνη ώστε να μη γίνει συλλαλητήριο) 
#ονομασία_Σκοπίων - Ο φόβος του πολέμου στα βόρεια σύνορα το βασικό… 
επιχείρημα να χαρίσουμε την ελληνική ιστορία; Στη γραμμή Κοτζιά και ΣΥΡΙΖΑ 
ο Άνθιμος, εκτός από τον Ιερώνυμο… #προσευχή_κι_έχει_ο_θεός #τάματα
▶ Απορία: Γιατί η σταθερότητα στην περιοχή προϋποθέτει δική μας… ήττα; 
«Χαμένες υποθέσεις δεν υπάρχουν μόνο παραιτημένες» #Κλεμανσό
▶ Εμείς πάλι έχουμε το πρόβλημα; Άλλοι «καίγονται» κι άλλοι… «σβήνονται» 
#αυτογκολ που θα έλεγε και ο ΠΑΟΚτσής πρώην υφυπουργός #νέος_σοφός; ή 
#νέος_σοφιστής; 
▶ Ποιος πληρώνει #συλλαλητήριο; Ποιος «θα την πληρώσει» με τα Σκόπια;
▶ Κρατάει χρόνια; Δεν βρίσκουν δική τους ταυτότητα και κλέβουν του γείτονα; 
#Ελλάδα_σε_αφασία #ΠΓΔΜ - «Μ» προσωρινό και δοκιμαστικό #αναθεώρηση 
#προκλήσεις #πάνω_από_τη_ Μακεδονία
▶ Στις ακραίες φωνές ο… Ιερώνυμος; #χρυσή_αυγή Δηλαδή αν πήγαινε και 
στο συλλαλητήριο τι θα ήταν κύριε Κοτζιά; Στις ακραίες φωνές και ο Μ. Θεο-
δωράκης; Στις ακραίες φωνές αριστεροί συγγραφείς, διανοούμενοι κι άλλοι 
των γραμμάτων και της τέχνης που ξέρουν ιστορία; #αδράνεια_πολιτικών 
#αδράνεια_πολιτών;
▶ Τη δουλειά τους και τη δουλειά μας; Αυτοί στα γραφεία, εμείς στους δρό-
μους; Αν και όπως είπε ο Νίκος Λυγερός – ένας εκ των ομιλητών του συλ-
λαλητηρίου- οι συγκεντρώσεις  είναι στα δεδομένα της αριστεράς όχι της 
δεξιάς #ακροδεξιό; Εθνικό! #αγανακτισμένοι  #Σύνταγμα #κινήματα_πολιτών 
#συλλογικότητες #δεν_πληρώνω #λαϊκή_βούληση #ΟΧΙ_που_γίνονται_ΝΑΙ 
#ελληνική_πατέντα
▶ SMS: Ας διορθώσουν το Σύνταγμα τους για να δούμε μετά και το δικό μας, ε; 
▶ Από τους βουλευτές της ΝΔ σε κεντρική, ανατολική και δυτική Μακεδονία 
μίλησαν (στην αρχή) – για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων – μόνο Ανα-
στασιάδης, Γεωργαντάς και Κυριαζίδης… #πολυνομοσχέδιο_ε; #μούδιασμα 
#γόρδιος_δεσμός
▶ Αν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κάνει και καμιά εκστρατεία προς σημερινή 
Ευρώπη, τότε θα αποφεύγαμε πολλά #μεσαίωνα #ναζισμό – Άσε που σήμερα 
θα μας «προσκυνούσαν» αντί να τους «προσκυνάμε» #ιστορία_λέμε
▶ Συλλαλητήριο σιωπής #πώς_να_μεταφράσουν_τη_βουβαμάρα. Έχει γούστο 
τη συγκέντρωση να την… καπελώσει ο λαός! #παράξενο
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Ο ταν οι νομικές υπηρεσίες του Με-
γάρου Μαξίμου αντιλήφθηκαν ότι 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην 
υπερψηφίσει ο κυβερνητικός εταί-
ρος Πάνος Καμμένος μια ενδεχόμενη 
συμφωνία που θα έρθει στη Βουλή 
μέχρι τα τέλη Μαΐου για την επίλυση 
του ζητήματος του ονόματος της γει-

τονικής FYROM εάν εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία», 
αμέσως μπήκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
άνοιξαν ένα αρχείο Excel που έχουν στον σκληρό δί-
σκο. Σε αυτό, έχουν καταχωρήσει τα ονόματα και τα τη-
λέφωνα όλων των καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου 
που διδάσκουν στη χώρα μας.

Χωρίς περιστροφές, αποτάθηκαν σε κάποιους από αυ-
τούς, ζητώντας να τους καταθέσουν το συντομότερο 
δυνατό γνωμοδοτήσεις, με το εξής απλό ερώτημα: «Σε 
περίπτωση που η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων δώσει αρνητική ψήφο στη σχετική 
συμφωνία ή απέχει από τη διαδικασία, χάνεται η δεδη-
λωμένη της κυβέρνησης ή όχι;».

Κρίσιμο το ερώτημα 
Το ερώτημα φαντάζει εξαρχής ιδιαίτερα κρίσιμο, ιδίως 
εάν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο έχουν φθάσει πληροφορίες ότι ανά-
λογες εκθέσεις έχει ζητήσει και η Νέα Δημοκρατία, 
προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα στη συγκυ-
βέρνηση. Όπως αναφέρει άνθρωπος που έχει γνώση 
των σημειωμάτων που κατατέθηκαν προς το γραφείο 
του Αλέξη Τσίπρα, η συντριπτική πλειοψηφία των συ-
νταγματολόγων αποφαίνεται ότι η διεθνής συμφωνία 
που θα προκύψει, εάν οι διακρατικές διαπραγματεύσεις 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ κριθούν επιτυχείς, δύναται να 
περάσει με τις θετικές 151 βουλευτών, ακόμη και εάν οι 
145 προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι υπόλοιποι (τουλάχιστον έξι) ανήκουν 
στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης, της Χρυσής Αυγής, του ΚΚΕ, της Ένω-
σης Κεντρώων, του Ποταμιού ή είναι απλώς ανεξάρτη-
τοι. Το γεγονός ότι μπορεί να μην ανήκουν στους ΑΝΕΛ 
δεν αλλάζει τους συνολικούς κυβερνητικούς συσχετι-
σμούς.

Οι δηλώσεις κυβερνητικών
Στο πλαίσιο αυτό, διόλου τυχαία δεν θα πρέπει να θε-
ωρείται η δήλωση που έκανε για το Σκοπιανό προ ημε-
ρών στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος της Βουλής 
Νίκος Βούτσης. Όπως είπε, «η κυβέρνηση τολμάει να 
βάλει τον δάχτυλον επί τον τύπον των ήλων σε πολύ 
δύσκολα προβλήματα που επί χρόνια δεν είχαν λυθεί 
[...]. Δεν θα υπάρξει ενδοκυβερνητικό πρόβλημα. Δεν 
θα υπάρχει θέμα έκφρασης δυσπιστίας ή δεδηλωμέ-
νης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο». Σε ανάλογο μήκος 
κύματος είχε κινηθεί παλαιότερα και ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, που 
δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι φέρει και την ιδιότητα του 
συνταγματολόγου. Μιλώντας στα τέλη Σεπτεμβρίου του 
2017 για την πορεία της συγκυβέρνησης, είχε σημειώ-
σει μεταξύ άλλων ότι «λένε ανοησίες όσοι υποστηρί-
ζουν ότι θα υπάρξει απώλεια της δεδηλωμένης εάν δεν 
υπερψηφιστεί ένα νομοσχέδιο σε περίπτωση που δεν 
συναινέσουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Η δεδηλωμένη 
χάνεται μόνο με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 84 του 
Συντάγματος. Όλα τα άλλα συνιστούν απλώς προπαγαν-
διστικές κινήσεις απόγνωσης όσων είχαν επενδύσει στο 
σενάριο της “αριστερής παρένθεσης”».

Τι προβλέπει όμως το εν λόγω άρθρο του Συντάγμα-
τος; Βάσει των γνωμοδοτήσεων που έχουν φθάσει στο 

Όλη η αλήθεια για τη δεδηλωμένη 

politics

ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μέγαρο Μαξίμου αλλά και της 
άποψης που εκφέρει η συντρι-
πτική πλειοψηφία των νομικών 
σε ζητήματα Συνταγματικού Δι-
καίου, μια κυβέρνηση, εάν δεν 
παραιτηθεί, πέφτει μόνο σε δύο 
περιπτώσεις.
Πρώτον, εάν δεν λάβει ψήφο 
εμπιστοσύνης από την απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων 
βουλευτών – η οποία όμως 
δεν επιτρέπεται να είναι κα-
τώτερη από τα δύο πέμπτα 
του όλου αριθμού των βου-
λευτών (δηλαδή τουλάχι-
στον 120 εκπροσώπων του 
έθνους).

Δεύτερον, εάν κατατεθεί 
από τουλάχιστον 50 βου-
λευτές πρόταση δυσπιστί-
ας και αυτή ακολούθως 
εγκριθεί από την απόλυ-
τη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών 
– δηλαδή θα πρέπει να 
ταχθούν υπέρ της δυσπι-
στίας τουλάχιστον 151 
βουλευτές. 

Όπως έχει τονίσει σε ανύ-
ποπτο χρόνο και ο καθη-
γητής του Συνταγματι-
κού Δικαίου στο Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Σωτηρέλης, αφότου μετά 
από εθνικές εκλογές σχηματισθεί κυβέρνηση και λάβει 
ψήφο εμπιστοσύνης, η επίκληση της δεδηλωμένης, δεν 
έχει νομικά καμία σημασία. «Ακόμα και εάν ο συνολικός 
αριθμός των βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης 
υπολείπεται της απόλυτης πλειοψηφίας κατά την ψήφιση 
ενός σημαντικού νομοσχεδίου, συνταγματικά δεν τίθεται 
θέμα απαλλαγής της κυβέρνησης από τα καθήκοντά της. 
Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγεί είναι είτε να παραιτηθεί 
είτε να χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής με τις συγκε-
κριμένες διαδικασίες που προβλέπονται», τις οποίες και 
προαναφέραμε.

Οι χειρισμοί της αντιπολίτευσης 
Στον αντίποδα πάντως, βουλευτές της μείζονος αντιπο-
λίτευσης έλεγαν σε ένα από τα «πηγαδάκια» που είχαν 
στήσει στο εντευκτήριο της Βουλής, λίγο πριν την ψη-
φοφορία για το πολυνομοσχέδιο την περασμένη Δευτέρα 
το βράδυ, ότι δεν μπορεί να ταυτίζεται μια διαφοροποίη-
ση βουλευτών της συγκυβέρνησης σε επιμέρους άρθρα 
ενός νομοσχεδίου με την άρνησή τους να ψηφίσουν σε 
ένα θέμα μείζονος εθνικής σημασίας, όπως είναι αυτό για 
την τελική ονομασία που θα πάρει η ΠΓΔΜ. Ουσιαστικά 

δηλαδή, με όσα έλεγαν, έθεταν ζήτημα ηθικότητας και 
όχι τόσο πολύ συνταγματικότητας. Άλλωστε οι βουλευ-
τές της ΝΔ γνωρίζουν καλά πως ακόμη κι αν θέσουν ζή-
τημα προτάσεως δυσπιστίας, αυτή θα καταπέσει, αφού ο 
κυβερνητικός συνασπισμός δεν δείχνει διατεθειμένος να 
απαγκιστρωθεί από την εξουσία και το πιθανότερο είναι 
να εξαντλήσει την τετραετή θητεία – τουλάχιστον αυτό 
προκύπτει από τα μέχρι στιγμής πολιτικά δεδομένα.
Να θυμίσουμε πάντως ότι στις 14 Αυγούστου 2015 είχε 
εγκριθεί από τη Βουλή το 3ο μνημόνιο χωρίς ο κυβερνη-
τικός συνασπισμός να έχει την πλειοψηφία στην ψηφο-
φορία, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε συνολικά 47 απώλειες 
(32 βουλευτές του είπαν «όχι», 11 δήλωσαν «παρών» και 
άλλοι τέσσερις διαφοροποιήθηκαν σε επιμέρους άρθρα, 
με τους περισσότερους να ακολουθούν κατόπιν τον Πα-
ναγιώτη Λαφαζάνη στο νέο του πολιτικό εγχείρημα). Τότε 
η δανειακή σύμβαση είχε ψηφιστεί (και) με τη σύμπραξη 
της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακολούθως ο Αλέξης Τσί-
πρας αποφάσισε να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν 
πρόωρες εκλογές, τις οποίες και κέρδισε εκ νέου τον 
Σεπτέμβριο του 2015. Το τι θα ακολουθήσει σε μια τυχόν 
νέα σημαντική κοινοβουλευτική διαφοροποίηση τώρα, 
μένει να διαφανεί...

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΣΑΡΡΗ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆«Ο Μ.  Αλέξανδρος είναι θαµµένος 

στη Βεργίνα»
Τι λένε για το νοµό «κάτω  από 
τη Γευγελή»

«ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΟ» το... Σκοπιανό

ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

«Μεγάλο στοίχηµα για τον ηθοποιό που θα µείνει στη Θεσσαλονίκη…»

Σχέδιο αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών... «θα δούµε»

#υπογραφές #συλλαλητήριο

Ο Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν τώρα και στη… Θεσσαλονίκη
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Τ ις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια 
μεγάλη κινητικότητα για την επίλυση 
του μακεδονικού ζητήματος με τη σύν-
θετη ονομασία Νέα Μακεδονία. Πρό-
κειται για μια ανεπίτρεπτη προσπάθεια 
πλαστογραφήσεως της ιστορίας μας με 
το σφετερισμό του ιστορικού ονόμα-
τος της Μακεδονίας από ένα αρτιπαγές 

κράτος δύο περίπου εκατομμυρίων, όταν ολόκληρη η 
Αγγλία και πολύ περισσότερο η Μεγάλη Βρετανία κατα-
πείθεται κατά τις διαπραγματεύσεις εισόδου στην ΕΟΚ 
για την αποδοχή ως επίσημης ονομασίας, εθνωνυμίας, 
Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή η Γαλλία προέβαλε ενστά-
σεις λόγω της Γαλλικής Βρετάνης.

Επί του θέματος αυτού καταθέτουμε μερικές χρήσι-
μες, πιστεύω, σκέψεις:

1. Η ιστορική αλήθεια είναι αδέκαστη σε βάρος των Σκο-
πιανών. Οι Μακεδόνες ήταν αναμφισβήτητα φύλο ελλη-
νικό. Την ελληνικότητά τους αποκαλύπτουν η Παλαιά 
Διαθήκη, οι αρχαίοι συγγραφείς, τα αγάλματα, οι επι-
γραφές, τα νομίσματα, οι ξένοι περιηγητές, το δημοτι-
κό τραγούδι και κυρίως η αρχαιολογική σκαπάνη. Αυτή 
επιβεβαιώνει την αδιάσπαστη πολιτιστική συνέχεια και 
συνοχή του μακεδονικού ελληνισμού με το σύνολο του 
Ελληνισμού (Δίον, Βεργίνα, Λευκάδια Ναούσης, Αιανή 
Κοζάνης, Σίνδος, Αμφίπολη). Οι Μακεδόνες είχαν τους 
ίδιους θεούς με τους άλλους Έλληνες, συμμετείχαν στη 
θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των άλλων Ελλήνων 
και πήραν μέρος σε όλους τους απελευθερωτικούς 
αγώνες του ελληνικού έθνους.

2. Ιστορικά αβάσιμος είναι ο ισχυρισμός των Σκοπια-
νών να διεκδικούν τον τίτλο των Μακεδόνων, όταν είναι 
απόλυτα τεκμηριωμένο ότι η εγκατάσταση των Σλάβων 
έγινε μόλις τον 6ο μ.Χ. αι. και η πολιτιστική τους ιστορία 
αρχίζει μόλις τον 9ο αι. με θεμελιωτές τον Κύριλλο και 
Μεθόδιο, τους Έλληνες Θεσσαλονικείς μοναχούς. Αντί-
θετα οι Μακεδόνες έζησαν και μεγαλούργησαν χίλια και 
πλέον χρόνια πριν από την εγκατάσταση των Σλάβων 
στη Βαλκανική.

3. Ο όρος «Μακεδονία» είναι γεωγραφικός και όχι εθνο-
λογικός. Η επιμονή των Σκοπιανών να σφετεριστούν τον 
γεωγραφικό όρο Μακεδονία και να τον μονοπωλήσουν, 
χρησιμοποιώντας τον ως ονομασία του νεοσύστατου 
κράτους των, προδίδει την πρόθεσή τους να οικειοποι-
ηθούν ταυτόχρονα και τον εθνολογικό-ιστορικό όρο 
«Μακεδονία», πλαστογραφώντας την ιστορία.

4. Οι κάτοικοι του κρατικού μορφώματος των Σκοπίων 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να ζουν 
με ψευδαισθήσεις και κυρίως να απαλλαγούν από το 
σύμπλεγμα της «δημιουργίας προγόνων». Η αδέκαστη 
ιστορική αλήθεια διακηρύσσει ότι είναι Σλάβοι και ότι οι 
πρόγονοί τους έφθασαν στην περιοχή χίλια χρόνια μετά 
τον Μέγα Αλέξανδρο. Η ονομασία Μακεδονία σε περιο-
χή που δεν κατοικήθηκε από Μακεδόνες και δεν υπήρξε 
μέρος του μακεδονικού βασιλείου είναι αδιανόητη. Ιστο-
ρικά μόνον το 1/10 της σημερινής σκοπιανής επικρατεί-
ας ανήκει στην ιστορική Μακεδονία. Τα υπόλοιπα 9/10 
ανήκουν στην αρχαία Παιονία και Δαρδανία. Οι κάτοικοι 
μάλιστα της τελευταίας υπήρξαν ορκισμένοι εχθροί των 
Μακεδόνων, εναντίον των οποίων έτρεφαν αιώνιο και 
άσβεστο μίσος.

5. Οφείλουμε να θέσουμε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των της ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια. Πρόκειται 
για έναν καθαρόαιμο ελληνισμό 150.000 περίπου, που 
προέρχεται από την περιοχή της Πίνδου και των οποίων 
οι πρόγονοι κατέφυγαν εκεί μετά την καταστροφή από 

Σκέψεις επί του  
μακεδονικού ζητήματος

politics

*ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ

τους Τουρκαλβανούς της Μοσχοπόλεως, της Γράμμο-
στας, του Βιθυκουκίου και άλλων ελληνικών περιοχών 
της Βορείου Ηπείρου.

Παράλληλα απαιτείται ηθική και υλική στήριξη του διω-
κομένου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννου και της μονα-
στικής του αδελφότητας. Ο μαρτυρικός αυτός Ιεράρχης 
δέχεται αλλεπάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις από τα 
ποινικά δικαστήρια των Σκοπίων, επειδή είχε το θάρρος 
να διακηρύξει ότι η «Μακεδονική» Εκκλησία των Σκοπί-
ων είναι σχισματική, γιατί περιφρονεί βασικές αρχές της 
Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και προτάσσει εθνοφυλετι-
κές σκοπιμότητες.

6. Θα είναι μεγάλο ιστορικό λάθος να δεχθούμε ονομασία 
που να περιέχει το όνομα Μακεδονία είτε σύνθετο είτε 
παράγωγο. Αν η Ελλάδα υπογράψει τη σύνθετη ονομα-
σία συναινεί στο ότι η ιστορία και ο πολιτισμός της Μακε-
δονίας είναι κάτι το ξεχωριστό από τον Ελληνισμό. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
μακεδονικές επωνυμίες π.χ. εφημερίδα Μακεδονία, αε-

ροδρόμιο Μακεδονία, Μακεδονικά 
Εκπαιδευτήρια κ.τ.λ. Εκατομμύρια 
Μακεδόνες στην Ελλάδα και στη Δι-
ασπορά δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τον 
ιστορικό αυτό όρο για τον αυτοπροσδιορισμό τους.

7. Θα είναι εγκληματικό να ενδώσουμε στις παράλο-
γες αξιώσεις του κράτους των Σκοπίων. Ενός κράτους 
θεσμικά και οικονομικά υποανάπτυκτου, χωρίς ενιαία 
εθνική συνείδηση, πληθυσμιακά αδύναμου, γεωπολιτικά 
υποβαθμισμένου και με οξύτατες εσωτερικές αντιθέσεις. 
Μία ήττα της Ελλάδος από τα Σκόπια θα σημαίνει εθνική 
καταστροφή. Είχε απόλυτα δίκαιο ο αείμνηστος Μανώ-
λης Ανδρόνικος όταν έλεγε: «αντιμετωπίσαμε το θέμα 
των Σκοπίων με δειλία ωσάν να είμεθα εμείς οι ένοχοι 
και οι πλαστογράφοι της ιστορίας».

8. Οι νεώτεροι Έλληνες πολιτικοί θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τις πολιτικές υποθήκες δύο μεγάλων Ελλήνων 
πολιτικών για το θέμα αυτό. Του Κωνσταντίνου Καραμαν-
λή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρώτος στην από 3-1-
1992 επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΟΚ γράφει: «Η 
Δημοκρατία αυτή δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα, 
είτε ιστορικό είτε εθνολογικό, να χρησιμοποιεί το όνομα 
Μακεδονία. Ιστορικό μεν γιατί οι Σλάβοι, που αποτελούν 
την πλειοψηφία του σημερινού πληθυσμού της Δημο-
κρατίας αυτής, εμφανίστηκαν στην ιστορία της περιοχής 
μόλις τον 6ο μ.Χ. αι. δηλαδή 1000 περίπου χρόνια μετά 
την εποχή που ο Μέγας Αλέξανδρος κατέστησε τη Μακε-
δονία σημαντικό τμήμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
Και εθνολογικό γιατί ο πληθυσμός της Δημοκρατίας αυ-
τής αποτελείται από Σλάβους, Αλβανούς, Αθιγγάνους και 
άλλες εθνότητες, όλες σεβαστές, αλλά χωρίς καμία σχέ-
ση με τους Μακεδόνες».

Ο δεύτερος στην με ημερομηνία 23-4-1992 επιστολή του 
προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο τόνισε μεταξύ 
άλλων και τα εξής: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι 
ανυποχώρητος σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις των Σκοπί-
ων. Δεν πρόκειται να συναινέσω σε αναγνώριση de jure 
και de facto εφ’ όσον το όνομα Μακεδονία χρησιμοποιη-
θεί με επιθετικό ή όχι (προσδιορισμό) στην ονομασία του 
κρατιδίου των Σκοπίων».

9. Οι ελληνικές κυβερνήσεις όφειλαν να προκαλέσουν 
δημοψήφισμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του Συ-
ντάγματος, για το θέμα του ονόματος των Σκοπίων. Είναι 
πράγματι κρίσιμο θέμα και δικαιολογεί την προκήρυξη 
τούτου. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έπρε-
πε να ζητηθεί από τη Βουλή να αποφασίσει την προκήρυ-
ξη δημοψηφίσματος με την πλειοψηφία που το Σύνταγμα 
απαιτεί.

10. Τέλος οι απανταχού Έλληνες οφείλουν να εντείνουν 
τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις για το θέμα αυτό και 
να γνωρίζουν αυτό που τόνιζε εμφαντικά ο Κλεμανσώ: 
«Δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, υπάρχουν μόνο πα-
ραιτημένες υποθέσεις».

*Ο κ. Τρίτος είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
του ΑΠΘ και πρώην Κοσμήτορας



6 www.karfitsa.gr
20.01.2018

Σε… «κόκκινο καμπανάκι» δείχνει να 
μεταφράζεται το φαινόμενο ρύπανσης 
που εντοπίστηκε την περασμένη εβδο-
μάδα σε δεξαμενή που τροφοδοτεί με 
πόσιμο νερό το δίκτυο ύδρευσης της 
Θεσσαλονίκης, σημαίνοντας συναγερμό 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και υπηρεσίες. Mετά την αναφορά της 

ΕΥΑΘ ΑΕ - όπου σημειώνεται ότι η τεχνική εταιρεία που 
έχει αναλάβει την επεξεργασία νερού στις εγκαταστά-
σεις της ΕΥΑΘ, εντόπισε κηλίδες που παραπέμπουν σε 
έλαια, πετρέλαια και γράσα - o προϊστάμενος της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρος Τσόγκας 
παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας. Ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Σωκράτης Φάμελλος, πρότεινε ακόμη και τη χρήση 
drones προκειμένου  να εντοπιστεί η πηγή της ρύπαν-
σης, χωρίς όμως ο ίδιος να μπορεί να αποκλείσει το 
ενδεχόμενο… το φαινόμενο ρύπανσης να επαναληφθεί. 
Όπως είναι γνωστό, η Θεσσαλονίκη παίρνει νερό από 
ένα αρδευτικό κανάλι 50 χλμ, που ξεκινάει από τον 
Αλιάκμονα και σε όλο το μήκος του, είναι ανοιχτό και 
εκτεθειμένο. Από την άκρη του χαντακιού στη Βραχιά, 
συνδέεται ένας κλειστός αγωγός που μεταφέρει το νερό 
στο διυλιστήριο. Έτσι λοιπόν, κάποιος παραβάτης, έχει 
ελεύθερη πρόσβαση στα 50χλμ του καναλιού. Βέβαια, 
γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει κι ένα τόσο «βαρύ» διυλιστή-
ριο καθαρισμού του νερού, καθώς εκτός από καταβύ-
θιση στερεών και αμμοδιυλιστήριο, υπάρχει και φίλτρο 
άνθρακα.

«Τίποτα δεν αποκλείεται»
Σε ερώτηση για το εάν αποκλείεται το ενδεχόμενο να 
επαναληφθεί ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς πρόκειται 
για ανοιχτό κανάλι, ο κ. Φάμελλος λέει χαρακτηριστικά 
πως «Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να συμβεί ξανά. 
Όμως, το γεγονός ότι η μονάδα μπόρεσε να επεξεργα-
στεί τις ουσίες, μας δημιουργεί ασφάλεια πως ακόμη κι 
αν επαναληφθεί το φαινόμενο, δεν υπάρχει κανένας λό-
γος ανησυχίας. Επίσης, η έρευνα που κάνουν οι επιθε-
ωρητές περιβάλλοντος και οι εισαγγελικές αρχές, μας 
εξασφαλίζουν πως με την αναγνώριση και της πηγής 
ρύπανσης, θα εξαλείψουμε την πιθανότητα να ξανα-
συμβεί». Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, υπογραμμίζει στην Karfitsa πως «υπάρχει 
ρητή απαγόρευση των χρήσεων γύρω από τη διώρυγα, 
υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι - όπου έχει ευθύνη και 
η ΔΕΗ για τον έλεγχο των υδροηλεκτρικών έργων και 
της διώρυγας και με βάση αυτήν της την υποχρέωση 
ζήτησα την εγρήγορση και συμμετοχή εκ μέρους της. 
Νόμοι υπάρχουν για την ασφάλεια του νερού και την 
περιβαλλοντική προστασία της διώρυγας, όμως μπο-
ρεί να υπάρχουν και παραβάτες. Ευθύνη μας είναι να 
περιορίσουμε τους παραβάτες, εντοπίζοντάς τους». Ο 
ίδιος μάλιστα διευκρινίζει: «η συζήτηση που γίνεται, 
στο πλαίσιο του σχεδιασμού υδάτων και έχει ήδη υλο-
ποιηθεί, είναι το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού που 
έχει να κάνει με τις συμπληρωματικές πηγές κι αυτό η 
Θεσσαλονίκη το έχει, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην 
τροφοδοσία. Έχουμε σένσορες για να ανιχνεύουμε την  
οποιοδήποτε ρύπανση και εναλλακτική πηγή ύδρευσης. 
Επαναλαμβάνω όμως, πως ακόμη κι αν επαναληφθεί το 
φαινόμενο - που είναι κάτι που μπορεί να γίνει αν δε 
βρούμε την πηγή ρύπανσης- η μονάδα ανταποκρίνεται, 
άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το γεγονός 
ότι αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις, είναι καλύτερες από τις 
τιμές βάσης της προηγούμενης περιόδου (πριν από το 
φαινόμενο), μας δημιουργεί αυτήν την ασφάλεια».

Κοινή ομάδα δράσης
Όπως περιγράφει ο κ. Φάμελλος, «το περασμένο Σάβ-

Ψάχνουν τους παραβάτες για τη 
ρύπανση σε δεξαμενή της ΕΥΑΘ

ρεπορτάζ

«ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ… ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ», ΛΕΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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ρεπορτάζ

«Μέτρα για την αντιμετώπιση επεισοδίων ρύπανσης» 
«Οι τελευταίες μετρήσεις που έχουμε στα χέρια μας από τους ταμιευτήρες του 
Αλιάκμονα έως και την είσοδο στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, δείχνουν  
υποχώρηση του φαινομένου. Συνεχίζουμε, ωστόσο, με την ίδια συχνότητα τις δειγ-
ματοληψίες τόσο στους ταμιευτήρες όσο και στην είσοδο της εγκατάστασης, ώστε 
να έχουμε πλήρη εικόνα για την εξέλιξή του», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. «Σε κοινή σύσκεψη, 
μετά από πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελ-
λου, με τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Περιβάλλοντος 
Δημήτρη Δερματά και τον πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε. Μανώλη Παναγιωτάκη, αποφα-
σίσαμε από κοινού με τη ΔΕΗ, η οποία και διαχειρίζεται τα νερά των ταμιευτήρων 
του Αλιάκμονα, συνεργασία για την ποιοτική παρακολούθηση των υδάτων του», 
σημείωσε ο κ. Κρεστενίτης. «Συγκεκριμένα, θα συγκροτήσουμε κοινή ομάδα με τη 
ΔΕΗ -η συνεργασία μας άλλωστε υπήρξε στενή από την αρχή της εμφάνισης του 
φαινομένου-, σε υψηλό επίπεδο στελεχών, ώστε να συνταχθεί σχέδιο ποιοτικής πα-
ρακολούθησης των ταμιευτήρων του Αλιάκμονα και της διώρυγας που μεταφέρει 
το νερό του ποταμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού για την υδροδότηση 
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται 
και  διαχειριστικά μέτρα για αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων ρύπανσης», πρόσθεσε. 
«Από την πρώτη ώρα η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και ενήργησε βάσει 
συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, που περιλάμβανε μέτρα τόσο εντός των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, αυξάνοντας τον χρόνο επεξεργασίας του ύδα-
τος, όσο και στις περιοχές εντοπισμού της ρύπανσης, με αύξηση της παροχής στη 
συνδετήρια διώρυγα, ανανέωση των νερών του φράγματος κι εγκατάσταση πλωτών 
απορροφητικών φραγμάτων κατά μήκος της διώρυγας», κατέληξε ο κ. Κρεστενίτης.

βατο, συναντήθηκα με τη διοίκηση της 
ΕΥΑΘ, όπου ήδη είχαμε εικόνα πως το 
νερό της Θεσσαλονίκης είναι ασφαλές, 
καθώς είχαμε μειώσει την παροχή από το 
διυλιστήριο και αυξήσει την παροχή από 
την Αραβησσό. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε 
την ρυπαντική ουσία, όπου από τις φα-
σματοσκοπικές αναλύσεις προέκυψε πως 
πρόκειται για υδρογονάνθρακες κι έχουν 
χημική συγγένεια με λιπαντικά. Ακόμη 
δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για “φρέσκι-
ες” ή παλιές ουσίες. Σε κάθε περίπτωση, 
μετά από αίτημά μου, πραγματοποιήθηκε 
μία σύσκεψη με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον 
γενικό επιθεωρητή περιβάλλοντος και τον 
πρόεδρο της ΕΥΑΘ, όπου συμφωνήσα-
με να υπάρχει κοινό συνεργείο και κοινή 
ομάδα δράσης σε υψηλόβαθμο επίπεδο – 
γι’ αυτό και ο διευθυντής όλων των υδρο-
ηλεκτρικών έργων βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη και σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ και 
τις δύο Περιφέρειες (Κεντρική και Δυτι-
κή), ελέγχουν όλη την ευρύτερη περιοχή, 
προκειμένου να εντοπίσουμε τι είναι αυτό 
που εκρέει στις λίμνες της ΔΕΗ και ρυπαί-
νει τη διώρυγα. Παράλληλα, εμείς μαζί με 
την ΕΥΑΘ, έχουμε μειώσει την παροχή νε-
ρού από το διυλιστήριο κι έχουμε αυξήσει 
την παροχή των διωρύγων έτσι ώστε να 
πλυθεί το φαινόμενο και το νερό να είναι 
απόλυτα καθαρό». 

Drones για το νερό
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, βάζει τέλος στις 
«φήμες» που υπήρχαν κι «έδειχναν» ως 
υπεύθυνο για τις ρυπαντικές ουσίες τη 
ΔΕΗ. «Στη συζήτηση που έγινε, συμμετεί-
χαν ο διευθυντής παραγωγής της ΔΕΗ, ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ, ο διευθυντής υδροη-
λεκτρικών έργων, ο ειδικός επιθεωρητής 
περιβάλλοντος κι όλα τα στελέχη της υπη-
ρεσίας υδάτων. Πουθενά δεν ακούστηκε 

πως υπάρχει σύμβαση με εταιρεία που 
διαχειρίζεται τα απόβλητα της ΔΕΗ και η 
σύμβαση αυτή έχει λήξει. Έγινε έλεγχος 
όλων των εγκαταστάσεων από τη ΔΕΗ, 
ο πρόεδρος έθεσε σε ετοιμότητα όλο το 
προσωπικό, ζήτησε γραπτές ημερήσιες 
αναφορές κι έχουν ελεγχθεί όλες οι συμ-
βατικές λειτουργίες. Έτσι αποκλείεται το 
σενάριο, πως οι ρυπαντικές αυτές ουσίες 
προκύπτουν από λήξη συμβολαίου και 
διάθεση αποβλήτων της ΔΕΗ. Από εδώ 
και πέρα όμως, ψάχνουμε τις βλάβες. 
Οτιδήποτε μπορεί να βρίσκεται κάτω από 
το νερό, μέσα στο χώμα… ψάχνουμε τα 
πάντα. Συζητήσαμε μέχρι και για μίσθω-
ση drone για να ελέγξει όλες τις λεκάνες 
και τις δραστηριότητες της περιοχής. Για 
παράδειγμα, δε μπορούμε να ξέρουμε 
τι μπορεί να έχει μία δεξαμενή ιδιώτη, 
σε απόσταση 1 χλμ από τον Αλιάκμονα, 
πλέον θα ελέγξουμε και αυτά». Από την 
πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου, υπογραμμίζει: «Οι έλεγχοι 
είναι καθημερινοί. Οι τιμές είναι μειούμε-
νες, κάτι που μας δημιουργεί έναν εφησυ-
χασμό. Όποια μέτρα λήφθηκαν, δείχνουν 
να είναι αποτελεσματικά. Δεν νομίζω ότι 
μπορεί κανείς να πει πως δε θα επαναλη-
φθεί το φαινόμενο. Γι’ αυτό όμως υπάρ-
χουν οι υπηρεσίες, ώστε να μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να λάβουν δράση και για την 
πρόληψη. Αν υπάρχει κάτι περαιτέρω που 
χρήζει νομοθετικής ρύθμισης, σύστασης, 
θα την κάνει ο υπουργός. Ως φορέας της 
αντιπεριφέρειας -παρότι δεν ήταν δική 
μας αρμοδιότητα- μετά από υπόδειξη της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο 
απομακρύναμε 5.000 τόνους απορριμμά-
των από έξι δήμους που δήλωναν αδυ-
ναμία να τα μαζέψουν, με έναν και μόνο 
σκεπτικό , να μπορέσει να λειτουργήσει το 
κομμάτι της πρόληψης».
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Ο ι συγκρούσεις των πολιτικών για το 
Σκοπιανό αλλά και την Οικονομία, οι 
παρεμβάσεις ουσίας αλλά και η ευχή 
όλα να πάνε καλύτερα το 2018 ήταν τα 
βασικά στοιχεία του ετησίου δείπνου 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας, που παρατέθηκε 

το περασμένο Σάββατο στο ξενοδοχείο «Νικόπολις».

Από το βήμα της δεξίωσης ο Πρόεδρος του ΕΕΘ Μι-
χάλης Ζορπίδης τόνισε ότι το 2017 μας άφησε βαριά 
κληρονομιά, καθώς στην διάρκεια του επιβλήθηκαν 
νέοι φόροι και συνολικά 27 νέες επιβαρύνσεις για τους 
μικρομεσαίους επιχειρηματίες, «οι οποίοι αγωνίζονται 
για να επιβιώσουν και να πληρώσουν τα χρήματα τα 
οποία χρειάζεται για να ζήσει το Δημόσιο», όπως είπε 
χαρακτηριστικά. «Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει 
αποτύχει να προστατεύσει τους ανθρώπους που προ-
σφέρουν στην πραγματική οικονομία. Αντίθετα, λόγω 
της ανικανότητας και των αδυναμιών του, οι πολίτες 
αυτής της χώρας υποχρεωθήκαμε σε οικονομικές 
θυσίες, χωρίς προοπτική και σε βίαιη φτωχοποίηση», 
τόνισε ο Μιχάλης Ζορπίδης, που σημείωσε ότι «η εκ-
δήλωση δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στο ΕΕΘ, καθώς το 
κόστος της καλύφθηκε από χορηγούς». 

Debate… για το Σκοπιανό 
Ευγενική αλλά ζωηρή αντιπαράθεση για το 
θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είχε ο Απ. 
Τζιτζικώστας και ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
Γιάννης Αμανατίδης για το θέμα της ονομα-
σίας των Σκοπίων.
Ο κ. Αμανατίδης συνέστησε ψυχραιμία και 
υπομονή, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση 
παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εθνική 
θέση του Βουκουρεστίου, ενώ ζήτησε ένα τόσο σο-
βαρό θέμα να μην μπαίνει μέσα στην συνήθη κομματική 
αντιπαράθεση. «Εφόσον δε βρεθεί λύση για την ονομα-
σία, προφανώς, η γειτονική χώρα δε θα ενταχθεί στο 
ΝΑΤΟ» τόνισε ο κ. Αμανατίδης. «Ψυχραιμία και εμπι-
στοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση» συνέστησε ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά του ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι η θέση του 
Βουκουρεστίου του 2008 δεν αποτελεί εθνική γραμμή 
αλλά κόκκινη γραμμή σημειώνοντας ότι δεν μπορεί μια 
διαπραγμάτευση να ξεκινάει με το χειρότερο δυνατό 
σενάριο αλλά ειδικά στις ευνοϊκές συνθήκες που επι-
κρατούν στη γειτονική χώρα η διαπραγμάτευση πρέ-
πει να έχει στόχο το βέλτιστο θετικό αποτέλεσμα που 
να μην συμπεριλαμβάνεται στο όνομα της γειτονικής 
χώρας ο όρος «Μακεδονία». Ο κ. Τζιτζικώστας κάλεσε 
επίσης την κυβέρνηση να σταματήσει την «εν κρυπτώ 
διπλωματία».

Για τα θέματα της Οικονομίας ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας χαρακτήρισε λάθος την εμμονή της 
Κυβέρνησης να μην συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια, 

«Το ελληνικό πολιτικό  
σύστημα έχει αποτύχει»

οικονομία

ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ… MENU ΤΟΥ ΕΕΘ

«κάτι που κάνουμε εμείς μεθοδικά στην Περιφέρειας, με 
αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Με λόγια 
δεν λύνουν τα προβλήματα. Ούτε με κοκορομαχίες», είπε 
σημειώνοντας πως ανάπτυξη μπορεί να έρθει με μέτρα 
όπως η μείωση της φορολογίας και όχι με κομματικές 
συγκρούσεις. «Να δουλεύουμε περισσότερο και να μιλά-
με λιγότερο», κατέληξε.

Η Θεσσαλονίκη και η κυβέρνηση
«Η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής 
πολιτικής» τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης 
Αμανατίδης, σημειώνοντας ότι προσπάθεια της κυβέρ-
νησης και του υπουργείου Εξωτερικών είναι να δίνεται 
προστιθέμενη αξία σε όλες τις κινήσεις που γίνονται από 
τους επαγγελματίες και από τους πολίτες που δραστη-

ριοποιούνται στη χώρα «έτσι ώστε να βγούμε από 
την κρίση». Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας 

πρέπει να συνεργαστούν και να έχουν αποτε-
λέσματα. Ούτε μόνος του ο δημόσιος, ούτε 
μόνος του ο ιδιωτικός μπορούν. Είμαστε όλοι 
στο ίδιο καράβι και πρέπει να έχουμε ένα στό-
χο: το καράβι να συνεχίσει να πλέει σε ήσυχα 

νερά, προς ευημερία όλων των πολιτών».

Στην ομιλία του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής 
της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης  χαρακτήρισε καταστρο-
φική την πολιτική της κυβέρνησης. «Παρά τα κυβερνη-
τικά ευχολόγια, η οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη 
στην παγίδα της χαμηλής ανάπτυξης και της δυσβάστα-
χτης φορολόγησης. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να 
λειτουργήσει σε περιβάλλον υπερφορολόγησης, υπερ-

βολικών ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και σχεδόν παρα-
λυτικής γραφειοκρατίας» δήλωσε, υπενθυμίζοντας πως 
η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση των χωρών με τους 
υψηλότερους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για 
επιχειρήσεις», τόνισε ο Γραμματέας της ΝΔ. Η Νέα Δημο-
κρατία στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
από ιδιωτικές επενδύσεις αλλά «όχι από τους λαθρεπι-
βάτες του παρασιτικού καπιταλισμού. Το κράτος θα γίνει 
λιτό και αποτελεσματικό, ενώ κεντρικός στόχος θα είναι 
η μείωση των φορολογικών βαρών μέσω και της μείω-
σης των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων», τόνι-
σε ο κ. Αυγενάκης. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων- Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου τόνισε ότι οι 
δήμοι της περιοχής μας, παρά τα τεράστια προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, καθώς έχουν περισταλεί δραματικά 
τα κονδύλια που έχουν στην διάθεση τους, προσπαθούν 
να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό των Εμπορικών Συλ-
λόγων και των επαγγελματιών και να στηρίζουν τις τοπι-
κές αγορές.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Παιδεί-
ας Κώστας Ζουράρης, οι βουλευτές Δημήτρης Μάρδας, 
Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Σάββας Ανα-
στασιάδης και Θόδωρος Καράογλου. Επίσης, ο δήμαρχος 
Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος, ο αντιδήμαρχος του δήμου 
Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΕ 
Κώστας Μίχαλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ Γιάννης Μασού-
της, ο Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Θ. Δημ. Βαργιάμης, οι Πρό-
εδροι των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Πιερίας Ηλί-
ας Χατζηχριστοδούλου , Χαλκιδικής Ι. Κουφίδης, Πέλλας 
Ιορδ. Τσώτσος και Κιλκίς Π. Τονικίδης, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονί-
κης Γιάννης Μανδρίνος, πολλοί εκπρόσωποι φορέων της 
πόλης και μέλη του ΔΣ του Ε.Ε.Θ..
Τους καλεσμένους υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέ-
ας του Ε.Ε.Θ. Κλεόβουλος Θεοτόκης, ενώ η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με την κοπή της βασιλόπιττας από τον Α’ 
Αντιπρόεδρο του Ε.Ε.Θ. Γιώργο Ηλιάδη.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης 
εβδομάδας υπήρχε έντονη φημολογία 
αλλά και αρκετά σενάρια για μια πιθανή 
ανακοίνωση από πλευράς της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης που θα επέφερε 
ανακατατάξεις, αλλά και αλλαγές τόσο  
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό 
περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας. 

Οι «φήμες» επιβεβαιώθηκαν και την Τετάρτη 17/1 η Νέα 
Δημοκρατία προχώρησε στην αλλαγή σκυτάλης στην Διοι-
κούσα Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη.  Η απόφαση ήθελε την 
απελθούσα πρόεδρο κ. Βίκυ Ευταξά να αποχωρεί από την 
θέση της και τα νέα της καθήκοντα να μεταβιβάζονται στον 
κ. Αντώνη Γυφτόπουλο. Πέραν του γεγονότος της ήδη εδώ 
και καιρό έντονης ανησυχίας από την Πειραιώς για τα όσα 
συμβαίνουν στο «γαλάζιο στρατόπεδο της Μακεδονίας», η 
κ. Ευταξά και ο τρόπος απομάκρυνσής της φανερώνουν 
μια έμπρακτη εξαργύρωση της πολιτικής παρακαταθήκης 
που έχει αφήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια εμπλοκής 
στα πολιτικά δρώμενα  με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό απο-
δείχθηκε και επί του πρακτέου, καθώς επιβεβαιώθηκε το 
ρεπορτάζ που ήθελε την κ. Ευταξά να δέχεται αφενός το 
τηλεφώνημα από τον κ. Αυγενάκη Γραμματέα της Πολιτι-
κής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αφετέρου πλην 
εκείνου και του προέδρου Κ. Μητσοτάκη να μην υπάρξει 
κανένας άλλος που θα της ανακοινώσει οτιδήποτε, δείγμα 
και του σεβασμού που υπάρχει από τον τελευταίο προς το 
πρόσωπο της.

Η απερχόμενη Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσ-
σαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κατέχει σημαντική θέση 
στα πολιτικά τεκταινόμενα της συμπρωτεύουσας, με την 
διαχρονική της πορεία άλλωστε να φανερώνει πως  όποτε  
ζητήθηκε η συμβολή της στην παράταξη, αλλά και γενι-
κότερα στην Θεσσαλονίκη η ανταπόκριση της ήταν θετική.

Η δυσαρέσκεια από την Πειραιώς
Το κλίμα ήταν αρκετά βαρύ όλους τους προηγούμενους 
μήνες, καθώς ήδη από την ΔΕΘ υπήρξαν «άτυπες» συζη-
τήσεις αλλά και ενστάσεις για χειρισμούς λεπτών ζητημά-
των. Απ’ ότι φαίνεται «η απομάκρυνση» προκύπτει από μια 
σειρά παραγόντων. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από 
το ρεπορτάζ, όλο αυτό το διάστημα και πολύ περισσότερο 
τους τελευταίους έξι μήνες, η «κακή» και πολλές φορές 
«μηδαμινή» επαφή με τα ΜΜΕ φαίνεται πως είχε απασχο-
λήσει σε μεγάλο βαθμό την κεντρική ηγεσία του κόμματος. 

Παράλληλα δύο ακόμη παράγοντες που συνυπολογίστη-
καν από την Πειραιώς προτού αποφασισθεί «η απομά-
κρυνση» ήταν αφενός, η «προβληματική» συνεργασία με 
τις κατά τόπους ΝΟΔΕ, και αφετέρου τα χαμηλά ποσοστά 
ενσωμάτωσης των απόψεων της Νέας Δημοκρατίας στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης.

Το κερασάκι στην τούρτα μάλιστα φαίνεται να ήταν η πα-
ρατήρηση της κ. Ευταξά για την απουσία μελών της Πολι-
τικής Επιτροπής από το τραπέζι που έκανε ο κ. Αυγενάκης 
στην Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ημέρες. Γεγονός που 
εξελήφθη ως «άτοπο», δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
απόντες είχαν ενημερώσει προσωπικά τον κ. Αυγενάκη 
για την απουσία τους.

Η επίσημη ανακοίνωση από την Πειραιώς
Με μια λιτή και περιεκτική δήλωση από το γραφείο 
τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγινε και επίσημα 
γνωστό αυτό το οποίο «όλοι γνώριζαν» τις προηγούμενες 
ώρες, ότι «με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Αντώνης Γυφτόπουλος. Ο κ. Γυφτό-

πουλος διαδέχεται στη θέση αυτή την κυρία Βασιλική 
Ευταξά».

Το προφίλ του κ. 
Γυφτόπουλου
Ο κ. Γυφτόπουλος έχει δια-
τελέσει αντιδήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης στη διοίκηση του 
Βασίλη Παπαγεωργόπου-
λου, είναι δικηγόρος στο 
επάγγελμα και θεωρείται 
έμπειρο στέλεχος στη ΝΔ 
Θεσσαλονίκης, με ένα κυρι-

ότερο προσόν του τις ενωτικές τάσεις που έχει επιδείξει 
κατά το παρελθόν αλλά και τη στενή του συνεργασία με 
αρκετούς από τους προέδρους ΝΟΔΕ.

Η Κarfitsa εξασφάλισε σε αποκλειστικότητα  δηλώσεις 
του νέου προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλο-
νίκης, λίγα λεπτά αφ’ ότου ανακοινώθηκε η επιλογή του 
από την Πειραιώς.

Ο κ. Γυφτόπουλος μεταξύ άλλων δήλωσε πως νιώθει ιδι-
αίτερη τιμή για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, και 
πως φυσικά η αποστολή του είναι πολύ συγκεκριμένη. 
Ειδικότερα αναφέρθηκε σε μια προεκλογική χρονιά «που 
θα πάμε όσο πιο δυνατά μπορούμε για να πετύχουμε έναν 
σκοπό που αφορά όχι μόνο την Νέα Δημοκρατία αλλά και 

όλη την Ελλάδα». Ενώ κλείνοντας τόνισε με ιδιαίτερη ση-
μασία πως μοναδικός και αντικειμενικός σκοπός του είναι 
να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια που θα γίνει. «Και 
θα γίνει μεγάλη προσπάθεια, η οποία μάλιστα πρέπει να 
στηριχθεί από όλους όσους βρίσκονται και επιλέγουν την 
Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο ίδιος.

Η πιθανή ερμηνεία στο πρόσωπο του
Υπό αυτό το πρίσμα αξίζει να σημειωθεί ότι είναι αρκετοί 
αυτοί που δε θεωρούν «τυχαία» την επιλογή και εν τέλει 
τοποθέτηση του κ. Γυφτόπουλου στην Διοικούσα Επιτρο-
πή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι ερμηνείες 
πολλές, με επικρατέστερη όμως εκείνη που θέλει τον 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη να 
αντιλαμβάνεται πως το «παιχνίδι» στο γαλάζιο στρατόπε-
δο της Μακεδονίας διολισθαίνει σε «άγνωστα μονοπάτια» 
και ως εκ τούτου να προχωρά σε δραστικές και άμεσες 
αλλαγές. 

Η πρώτη αλλαγή ήταν αυτή του κ. Γυφτόπουλου, μια επι-
λογή με άκρως ενδιαφέρουσες πολιτικές αλλά και εσω-
κομματικές προεκτάσεις, με αρκετούς στα «πολιτικά 
στέκια» της πόλης να θεωρούν την επιλογή Μητσοτάκη 
ως ενέργεια που στοχεύει τόσο στην «σύσφιξη των σχέ-
σεων» και την καλύτερη επικοινωνία της Β. Ελλάδας με 
την Πειραιώς, όσο και στην «επούλωση των υπαρχουσών 
εσωκομματικών πληγών» που απ’ ότι φαίνεται δεν έχουν 
κλείσει οριστικά για την Νέα Δημοκρατία.

Η επόμενη ημέρα στη Διοικούσα Επιτροπή της ΝΔ
ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Η 
παρούσα κυβέρνηση το έχει πει επισήμως 
και με κάθε τρόπο, ακόμη και για όποιον 
διατηρούσε ακόμη αμφιβολίες. Δεν  είναι 
σύμμαχος της μεσαίας τάξης, δεν την ενδι-
αφέρει η τύχη και η πορεία της, δε νομο-
θετεί και δεν κυβερνά με βάση τα συμφέ-
ροντά της. Πράττει, μάλιστα, ακριβώς το 
αντίθετο. Την βλέπει ως ακάματο σύνη-

θες υποζύγιο, ως εύκολο και πρόσφορο χρηματοδότη, 
ως ταξικό εχθρό που πρέπει να πληρώσει τις επιλογές  
της.  Το στρατήγημα διακρίνεται από απλότητα, σχεδόν 
σοφία αλλά και κυνισμό. «Φορολογούμε μέχρι εξαντλή-
σεως τη μεσαία τάξη, πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς 
στόχους, δίνουμε το περίσσευμα στους πιο αδύναμους» - το 
είπε σχεδόν έτσι ο ΥΠΟΙΚ κ. Τσακαλώτος. Αυτή η λογική και 
ακολούθως οικονομική πολιτική βέβαια έχει κοντά ποδάρια 
καθώς δεν εμφανίζει στοιχεία διατηρησιμότητας. Δεν συνιστά 
δηλαδή πολιτική που μπορεί να ακολουθηθεί μεσομακρο-
πρόθεσμα καθώς βρισκόμαστε ήδη στον ένατο χρόνο μνη-
μονιακής διαχείρισης, η φοροδοτική δυνατότητα είναι απο-
λύτως περιορισμένη και η ανάπτυξη εντελώς ασθενική – δεν 
μπορεί να στηρίξει τη συνέχιση, δεν παράγεται ο απαραίτητος 
πλούτος, δεν υπάρχει κεφαλαιοποίηση και επένδυση.

Παρά τη σωρεία αλλαγών μέσω μνημονιακών επιταγών και 
προαπαιτούμενων, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς βάσιμα 
πως επήλθε κάποιος σημαντικός ανασχηματισμός του πα-
ραγωγικού μοντέλου. Αλλαγές σημαντικές υλοποιήθηκαν 
αλλά η δομή δεν άλλαξε άρδην υπέρ ενός νέου δυναμικού 
μοντέλου. Το ερώτημα παραμένει, τίθεται έντονα και επιζη-
τεί απάντηση. Ποια θα είναι η θέση της χώρας στον παγκό-
σμιο καταμερισμό εργασίας; Τι θα παράγει; Θα καταφέρει να 
ακολουθήσει έστω ασθμαίνοντας τις παγκόσμιες εξελίξεις 
διατηρώντας τη θέση της στη λίστα με τις πλουσιότερες χώ-
ρες του κόσμου ή θα κατρακυλήσει σε χαμηλότερες θέσεις;  
Από τις απαντήσεις που θα δώσει το πολιτικό σύστημα και η 
εκάστοτε κυβέρνηση αντανακλώντας τη συλλογική βούληση 
του ελληνικού λαού, θα καθοριστεί εν πολλοίς το τοπίο στην 
οικονομία και στην κοινωνία. 

Θα περάσουμε για παράδειγμα μέσα από διαρθρωτικές αλλα-
γές σε μία εξωστρεφή οικονομία με στροφή σε διεθνώς εμπο-
ρεύσιμους κλάδους που θα εξάγουν και θα υποκαθιστούν 
τις εισαγωγές ή θα συνεχίσουμε έστω με δημοσιονομικούς 
περιορισμούς το μοντέλο του εσωστρεφούς κορπορατισμού;  
Πιο αναλυτικά, ο ιδιόμορφος ελληνικός καπιταλισμός δεν θα 
μπορούσε να έχει παρά μία ιδιόμορφή μεσαία τάξη, με πολ-
λές διαφορές συγκριτικά με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. 
Μέσα από ποιο πλέγμα πολιτικών θα ενισχυθεί ή θα ξαναδη-
μιουργηθεί μεσαία τάξη, απολύτως απαραίτητη για την αστι-
κή δημοκρατία και την επάνοδο στην κανονικότητα και την 
ανάπτυξη της χώρας; Εσωστρεφής κορπορατισμός σημαίνει 
συνέχιση προνομίων στους insiders, διατήρηση κλειστών 
επαγγελμάτων και μερική διασφάλιση από τον ανταγωνισμό, 
προϊόντα και υπηρεσίες μη εμπορεύσιμα διεθνώς και ικανο-
ποίηση – ενσωμάτωση αιτημάτων στο κράτος. Προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες σημαίνει προσδιορισμός της θέσης στον 
παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, κίνητρα για συνέργειες, 
συμπράξεις, διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες 
και άνοιγμα στον ανταγωνισμό με ωφέλειες και κόστη, επεν-
δύσεις ιδιωτικές και δημόσιες με πολλαπλασιαστικά οφέλη, 
οικονομίες κλίμακας, εξαγωγές κοκ.

Η απολύτως κρίσιμη αυτή τάξη για το παραγωγικό μοντέλο 
προσδίδει στο τελευταίο χαρακτηριστικά που έχει η ίδια. Αν 
η μεσαία τάξη της χώρας είναι στελέχη εταιρειών με ιεραρ-
χίες, συναλλαγές, οργανογράμματα, αν δραστηριοποιείται σε 
τομείς με υπεραξία, αν αμείβεται καλά διότι παράγει προϊόντα 
και υπηρεσίες αξίας σημαίνει ότι υπάρχει αλλαγή παραδείγ-
ματος. Αν παραμείνει μία τάξη ελεύθερων επαγγελματιών 
και μικροεπιιχειρηματιών, ανώτερης δημοσιοϋπαλληλίας και 
στελεχών μετρημένων επιχειρήσεων που ευνοούνται από 

την πολιτική εξουσία σημαίνει ότι παραμείναμε στα ίδια και 
δεν αλλάξαμε τα κρίσιμα.  Η πρώτη περίπτωση μεσαία τάξης 
μπορεί να παίξει βαρύνοντα ρόλο υποστηρίζοντας πολιτικές 
που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισμό, 
την ανοικτότητα και την ισχυροποίηση των θεσμών, τους σα-
φείς κανόνες για όλους. Η δεύτερη περίπτωση μεσαίας τάξης 
– η παλιά γνώριμη- θα επιζητά την κρατική υπερ-ρύθμιση, 
την προστασία από τον ανταγωνισμό, την προσοδοθηρία, τον 
μεταπρατικό χαρακτήρα της οικονομίας θα στέλνει τον λογα-
ριασμό στους outsiders.

Είναι σημαντική η ύπαρξη 
μιας εύρωστης μεσαίας τάξης;
Η ύπαρξη της μεσαίας τάξης είναι απολύτως σημαντική κα-
θώς είναι ταυτόχρονα προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσμα 
μιας εύρωστης οικονομίας και μιας καλής διακυβέρνησης. 
Είναι η μεσαία τάξη αυτή που ορίζει εν πολλοίς το καταναλω-
τικό πρότυπο, τον τρόπο ζωής, που διαμορφώνει και διαχέει 
σε όλη την κοινωνία βασικές ιδέες και αντιλήψεις. Η ίδια η 
υπαρξή της είναι απότοκος της ανοδική κοινωνικής κινητι-
κότητας αλλά και βασικός μοχλός διατήρησης σε λειτουργία 
αυτού του ασανσέρ. Είναι η μεσαία τάξη που έχοντας ξεφύγει 
από την ανάγκη μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά και απο-
φασιστικά στη διακυβέρνηση, να ελέγξει την εξουσία και να 
εκφράσει και να διεκδικήσει περισσότερα, στον αντίποδα μιας 
κοινωνίας χαμηλών προσδοκιών. Αν αιτηθεί εκσυγχρονισμό 
μπορεί να τον επιβάλλει. Στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό και 
αναλόγως του βαθμού με τον οποίο θα το πράξει θα κριθεί 
εάν αυτός θα είναι επιδερμικός ή βαθύς, στέρεος ή εύθραυ-
στος.  Πολιτικά, η ύπαρξη της μεσαίας τάξης διασφαλίζει την 
αποδοκιμασία των άκρων, ενισχύει τις πολιτικές δυνάμεις 
της συναίνεσης και της συνεννόησης, αφαιρεί εκρηκτική ύλη 
από την κοινωνική διαπάλη καθώς μπορεί να παίξει και το 
ρόλο του αμορτισερ, εκτονώνοντας πιέσεις και απαιτεί ως 
αναγκαία συνθήκη ευημερίας και ανάπτυξης τη σταθερότη-
τα, την ομαλότητα, τη συνέχεια και την πρόοδο – κυρίως ως 
αύξηση της κατανάλωσης.

Τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση;
Η σημερινή κυβέρνηση υλοποιεί έναν σχεδιασμό βασισμένο 
στο στενό κομματικό συμφέρον χωρίς να εξετάζει τις προ-
οπτικές της χώρας. Μόνο όπου και όταν αυτές διασταυρώ-
νονται με το στενό δικό της συμφέρον υπάρχει πιθανότητα 
να πράξει ορθά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ενεργεί και 
πολιτεύεται με στόχο την συνέχιση της υποστήριξης από 
απολύτως συγκεκριμένες ομάδες της κοινωνίας, στην προ-
σπάθειά της να παραμείνει σε θέσεις εξουσίας ή αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.  Στοχεύει όπως είδαμε ρητά στη στήριξη των 
κατώτερων οικονομικά στρωμάτων μέσα από μία ατελέσφο-
ρη επιδοματική πολιτική και στη στήριξη εκείνων των τμη-
μάτων της μεταπολιτευτικής μεσαίας τάξης που ευνοήθηκαν 
και ευνοούνται από το παρόν status quo, καθώς είτε επλή-
γησαν λιγότερο είτε καθόλου από την οικονομική κρίση. Φο-
βικοί insiders και απομεινάρια της άλλοτε μεγάλης μεσαίας 
τάξης και οικονομικά αδύναμοι διαμορφώνουν την πολιτική 
και κομματική συμμαχία του σχηματισμού ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.  
Και αν για τα αδύναμα στρώματα το καρότο είναι τα διάφορα 
επιδόματα, για τους insiders της μεσαίας τάξης είναι το κλεί-
σιμο του ματιού με ρυθμίσεις στον αντίποδα του μνημονίου. 
Ρυθμίσεις, εξυπηρετήσεις, προσλήψεις, χάρες, μείωση ωρα-
ρίου, αποκήρυξη πραγματικής αξιολόγησης, δέσμευση για 
μηδενικές απολύσεις, εκπλήρωση συνδικαλιστικών και συ-
ντεχνιακών αιτημάτων - κάτω από το ραντάρ - είναι η υπό-
σχεση της εξουσίας. «Ψηφίστε εμάς που σας εξυπηρετούμε 
και όσο μπορούμε νοιαζόμαστε για σας και τα συμφερόντά 
σας γιατί αν έρθουν άλλοι θα χάσετε και αυτά.» Αυτή όμως 
δεν είναι μία συμμαχία που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο 
επιθυμητό μέλλον. Είναι συμμαχία διατήρησης, είναι συμμα-
χία τροχοπέδη, είναι συμμαχία και πολιτική υπέρ των λίγων.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής 

Μεσαία τάξη - γιατί είναι… απαραίτητη
ΓΡΑΦΈΙ Ο ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ανάλυση
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Πέρασε και το Πολυνομοσχέδιο των εκατοντάδων σελίδων και των άρθρων και σε κα-
νένα δεν προκάλεσε εντύπωση. Λογικό. Έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία των 153 (που έγινε 
154) έχει αποδείξει ότι μπορεί να πει, να υπερασπιστεί άλλα και ταυτόχρονα να ψηφίσει 
εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτά έχουν τα κόμματα, οι κυβερνητικές πλειοψηφίες 
που δεν έχουν αρχές, όρια και έχουν καταστεί απλοί αποιδεολογικοποιημένοι μηχανισμοί 
εξουσίας. Αυτό συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αμφιβάλω, ότι μπορεί κάποιοι βουλευτές 
να παραμυθιάζονται από το αφήγημα του φιλαλήθη κατά την σύζυγο του Πρωθυπουργού, 
ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος των Μνημονίων και σε παραδείσους ΣΥΡΙΖΑικής φα-
ντασίας. Ωστόσο δεν πιστεύω να είναι πολλοί. Οι περισσότεροι συνειδητά προσπαθούν να 
κρατήσουν μια Κυβέρνηση που έβλαψε την χώρα από το πρώτο εξάμηνο κιόλας με όσα 
τραγελαφικά συνέβησαν το 2015 και στην συνέχεια (π.χ. καθυστέρηση Β’ αξιολόγησης).

Είναι οι ίδιοι που πριν λίγους μήνες ψήφισαν μέτρα ύψους 5 δις. ευρώ για την περίο-
δο 2019-2022, επιβαρύνοντας κι άλλο τους πολίτες και υπονομεύοντας συνειδητά την 
επόμενη Κυβέρνηση. Το εντυπωσιακό είναι, ότι δεν αισθάνονται την ανάγκη να εξηγή-
σουν πως μπορεί να έχουμε «καθαρή» έξοδο, ενώ έχει ψηφίσει επί της ουσίας ήδη το 
4ο Μνημόνιο. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να εξηγήσουν πως συμβιβάζεται η «καθαρή» 
έξοδος και ήδη έχουν ψηφίσει μείωση συντάξεων και αφορολόγητου για το 2019, ύψος 
πλεονασμάτων μέχρι το 2060 και Υπερταμείο για 100 χρόνια. Δεν αισθάνονται την ανάγκη 
να σχολιάσουν την δήλωση Βίζερ, πως οποιαδήποτε ρύθμιση για το χρέος προϋποθέτει 
σειρά νέων μέτρων. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να εξηγήσουν πως μιλάνε για απαλλαγή 
από την επιτροπεία, όταν ο φίλος τους Μοσκοβισί έχει εξηγήσει – όπως και άλλοι – ότι 
επιτροπεία θα υπάρχει μέχρι να αποπληρωθεί το 75 % του χρέους.

Η χοντροπετσιά όμως και ο πολιτικός κυνισμός που σαρώνει οποιοδήποτε ισχυρισμό περί 
ηθικής ανωτερότητας, αναδεικνύονται και από άλλες υποθέσεις. Στελέχη που αντιδρού-
σαν για την Αμυγδαλέζα, σιωπούν αναίσθητα από το Νταχάου της Λέσβου, τις απάνθρω-
πες συνθήκες ζωής μεταναστών και προσφύγων στα νησιά και τις διεθνείς καταγγελίες. 
Στελέχη που έγιναν γνωστά για την ευαισθησία τους απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δεν έχουν να πουν κάτι για τις μεθοδεύσεις απέναντι στους Τούρκους αξιωματικούς που 
ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Δεν έχουν να σχολιάσουν το πλασάρισμα των απόψεων Ερντο-
γάν από τον πολύ ευαίσθητο κύριο Μουζάλα, ο οποίος χωρίς να ντραπεί καθόλου ανα-
κάλυψε ενδείξεις ότι είναι πραξικοπηματίες. Από που άραγε; Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
για την απονομή πολιτικού ασύλου στοιχειοθέτησε σε δεκάδες σελίδες γιατί δεν μπορεί 
να δει τέτοια στοιχεία. Δεν έχουν να πουν τίποτα για αυτόν τον επιχειρηματικό και δημο-
σιογραφικό υπόκοσμο με τον οποίο στήνουν μια διαπλοκή μπροστά στην οποία η παλιά 
διαπλοκή φαίνεται Κατηχητικό.

Όλοι αυτοί δεν υποχώρησαν απλά από τις αρχές τους. Πούλησαν την ψυχή τους για λίγη 
εξουσία παραπάνω, ευτελίζοντας κάθε στοιχείο που έκανε τους αριστερούς ανθρώπους 
αυτής της χώρας σεβαστούς ακόμα και από τους χειρότερους πολιτικούς αντιπάλους 
τους διαχρονικά. Αναφερόμαστε για την αγνότητα χιλιάδων αγωνιστών, την παιδεία τους, 
την αγωνιστικότητά τους, την ανιδιοτέλειά τους. Όλα αυτά φαίνονται τόσο μακρινά από 
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πια, μα τόσο μακρινά. Αυτός ο μηχανισμός εξουσίας δεν ασκεί 
απλά μια realpolitic, δεν κάνει  κάποιους συμβιβασμούς. Τα δίνει όλα μεταμορφωμένος 
σε ένα τέρας ψεύδους, κοροϊδίας, εξαπάτησης , δημιουργίας Ζουράρηδων, Πολάκηδων 
και Καρανίκων παρέα με ένα στρατό ιδιοτελών life style αριστερών.

Γι’ αυτό και προκαλεί τρόμο το ευρισκόμενο στη σφαίρα της φαντασίας σενάριο τυχόν 
επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Γι αυτό και πολλοί ρωτούν «λες να βγει ξανά;» από πολίτες που 
τρέμουν από ένα τέτοιο ενδεχόμενο πιθανά επηρεασμένους και από την Κυβερνητική 
προπαγάνδα. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει και το γνωρίζει καλύτερα το ίδιο το Μαξίμου 
και μ’ αυτό το σκεπτικό κοιτάει να διατηρήσει δυνάμεις, να υπονομεύσει την επόμενη 
μέρα, να απλώσει εκλογές και να ποντάρει στο ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών με 
απλή αναλογική, να πιέσει για μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2020. Γενικώς να 
διατηρήσει κλίμα πολιτικής αστάθειας που θα λειτουργεί ως οξυγόνο σε μια δύναμη που 
μόνο σε συνθήκες αστάθειας και διχασμού μπορεί να επιβιώσει και να μην συρρικνωθεί.

Ας το λάβουν αυτό υπόψη οι ηγεσίες της Ν.Δ και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, γιατί η αντι-
πολίτευσή τους δεν χαρακτηρίζεται και τόσο από δυναμισμό και δραστηριοποίηση κοινω-
νικών ομάδων που σήμερα ασφυκτιούν. Όπως δεν χαρακτηρίζεται – ειδικά αφιερωμένο 
στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ αυτό- για την τακτική της επόμενης από εκλογές μέρας. Εδώ που 
τα λέμε αυτοί που αντέδρασαν αυτή την περίοδο ήταν οι δυνάμεις του Κ.Κ.Ε και της Λ.Α.Ε.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Μία από τις πιο σημαντικές συνέπειες της πρωτο-
φανούς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ήταν η 
απότομη αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού πολλών Ελλήνων. Φαινόμενα κατ’ 
εξοχήν προβληματικά για κάθε σύγχρονη δυτική 
κοινωνία. Ας σκεφτούμε πως από το 2007 έως 
το 2016 η φτώχεια αυξήθηκε κατά 8%, δηλαδή 
περίπου 700.000 Έλληνες φτωχοποιήθηκαν . Οι 
άνθρωποι αυτοί πριν από την κρίση ήταν νοικοκυ-
ραίοι και ανήκαν στην πάλαι ποτέ κραταιά μεσαία 
τάξη. Άνθρωποι παραγωγικοί αλλά και νέοι βάλ-
λονται από την κρίση και τελικά οδηγούνται στην 
ανέχεια. Η συνεχής αύξηση των φόρων μέρα με 
τη μέρα δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολι-
τών. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλη-
μα; Φυσικά και υπάρχει. Όχι, όμως, με επιδόματα 
«ευκαιρίας» και «ξεροκόμματα», που δίνονται για 
να χρυσώσουν το χάπι σε αυτούς, που ήδη έχουν 
βληθεί από τις κυβερνητικές πολιτικές. Στόχος δεν 
πρέπει να είναι η αύξηση των φτωχών, ώστε να 
μοιράζονται επιδόματα και να αυξάνονται οι εξαρ-
τημένοι από την… «γενναιοδωρία» του Κράτους 
πολίτες. Απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση του 
προβλήματος.

Σχετικά με την ελληνική οικονομία υπάρχουν τέσ-
σερις βασικοί τρόποι για να μειωθεί το φαινόμενο 
της ανέχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίη-
σης. Αρχικά η παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση πρέπει να αλλάξει ριζικά, να διασυνδεθεί με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ενισχυθεί η 
καινοτομία και η έρευνα. Επιπροσθέτως, θα πρέ-
πει να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές, που θα 
βοηθήσουν την ανάπτυξη των «επαγγελμάτων του 
μέλλοντος», ώστε να αυξηθεί η εργασιακή αποκα-
τάσταση σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους 
και όχι μόνο στα παραδοσιακά πεδία. Άλλοι δύο 
βασικοί πυλώνες είναι η απελευθέρωση της αγο-
ράς (οι σχετικοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας 
είναι απογοητευτικοί), ώστε να ενεργήσουν οι πα-
ραγωγικές δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα σε συν-
δυασμό με την εφαρμογή εκείνων των μεταρρυθ-
μίσεων, που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τέ-
λος, ας μην ξεχνάμε την ανάγκη λειτουργίας ενός 
υγιούς τραπεζικού συστήματος -που σήμερα λόγω 
κεφαλαιακών ελέγχων- δεν υφίσταται. Οι τράπεζες 
πρέπει να παρέχουν δάνεια σε καινοτόμες επιχει-
ρηματικές ιδέες, ώστε να παράγονται νέες θέσεις 
εργασίας και να μειώνεται η ανεργία, που μαστίζει 
ιδιαίτερα τους νέους.

Εάν εφαρμόσουμε με συνέπεια και πιστά αυτές τις 
πολιτικές τότε η φτώχεια θα μειωθεί, οι Έλληνες 
θα αρχίσουν να βρίσκουν ξανά αξιοπρεπείς και 
καλοπληρωμένες δουλειές και θα αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό 
είναι ένα μέλλον, που αξίζουμε.

*Ο κ. Παπαγεωργίου  είναι Οικονομολόγος και 
Πολιτικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

Οι απανωτές εκλογές που έλαβαν χώρα τα δυο 
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, μας προσέφεραν 
και θεαματικές δημοσκοπήσεις. Θυμίζω: Ισπανία, 
Γαλλία, Ολλανδία και πριν λίγους μήνες Γερμανία. 
Τι είναι αυτό που κάνει τους ευρωπαίους δημο-
σκόπους τόσο πετυχημένους και τους Έλληνες 
να μην μπορούν να σταυρώσουν ένα σωστό 
ποσοστό. 

Η δειγματοληψία είναι το ένα, τα «εργαλεία» 
συλλογής δεδομένων το άλλο. Με την σωστή 
δειγματοληψία πετυχαίνεις να «μιλήσεις» με όλες 
τις κοινωνικές ομάδες που θα αποφασίσουν με 
την ψήφο τους για τα κόμματα. Επίσης θα πρέπει 
να βρεις τις σωστές αναλογίες της κάθε ομάδας 
στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση ώστε να μην υπερεκτιμηθεί 
ή υποεκτιμηθεί κάποια από αυτές. Τυχών υπό/
υπερεκτίμηση μπορεί να σου τινάξει την έρευνα 
στον αέρα.  Η σωστή ποσόστωση δεν είναι εύκο-
λη δουλειά ακόμα και για τον έμπειρο ερευνητή. 
Υπάρχουν μη συνεργάσιμοι ψηφοφόροι (δεν 
σηκώνουν το τηλέφωνο, το σηκώνουν και δεν 
συνεργάζονται, το σηκώνουν αλλά στην ερώτηση 
ψήφου δεν απαντούν κλπ.), που μπορεί συστημα-
τικά να ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. 
Είναι δύσκολο να διακρίνεις αν η υποεκτίμηση 
που έχεις στο δείγμα σου για κάποιο κόμμα, 
οφείλεται στην μη συνεργασία του ψηφοφόρου 
από το συγκεκριμένο κόμμα ή στην χαμηλή αντα-
πόκριση που δείχνει το δείγμα σου συνολικά.

Το δεύτερο αλλά ίσως και το σημαντικότερο για 
να κάνεις το δείγμα σου να «μιλήσει», είναι ο τρό-
πος με τον οποίον θα έρθεις σε επαφή μαζί του. 
Στην Ελλάδα κάνουμε έρευνα χρησιμοποιώντας 
τα σταθερά τηλέφωνα. Το σταθερό τηλέφωνο 
είναι το εργαλείο επικοινωνίας του ηλικιωμένου. 
Έχει δώσει στην έρευνα και στην δημοσκόπηση 
ότι είχε να δώσει και έχει ξεπεραστεί. Όσο επιμέ-
νουμε οι δημοσκόποι στην τηλεφωνική μεθοδο-
λογία συλλογής στοιχείων με σταθερό τηλέφωνο, 
τόσο η αστοχία των ερευνών μας θα αυξάνει. 
Θα μιλάμε μόνο με τους παππούδες μας και θα 
αναρωτιόμαστε γιατί πέφτουμε έξω.

Η πολιτική δημοσκόπηση και όχι μόνο αυτή, θα 
πρέπει να είναι σαν τα ποτά κοκτέιλ, με περισσό-
τερα από ένα συστατικό. Θα πρέπει να έχει έναν 
αριθμό σταθερών, έναν αριθμό κινητών τηλεφώ-
νων και βέβαια, όπου είναι δυνατόν να χρησιμο-
ποιείται στην ίδια έρευνα και το διαδίκτυο. Μόνον 
έτσι θα φτάσεις σε όλους, μόνον έτσι θα τους 
«αναγκάσεις» σχεδόν όλους να σου πουν τι θα 
ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της INTERVIEW 

Λες να νικήσουν ξανά; Τέσσερις τρόποι 
αντιμετώπισης της ανέχειας 

Ο σοβαρότερος λόγος 
αποτυχίας  

των μετρήσεων

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΈΏΡΓΙΟΥ*

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΈΙΑΔΗΣ*
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■ Tον ποντιακής καταγωγής κοσμοναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν υποδέχθηκε στο Δημαρχείο 
Δέλτα ο δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος. Η χαλαρή συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις 
αρετές και τα προτερήματα του δήμου Δέλτα αλλά και την εμπειρία του Θ. Γιουρτσίχιν μετά 
από πέντε επισκέψεις στο διάστημα. «Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή επίσκεψη. Είμαστε 
πολύ περήφανοι που ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν είναι δημότης του Δήμου μας αλλά και για 
το γεγονός ότι ένας Έλληνας έχει φτάσει τόσο ψηλά. Ο Θ. Γιουρτσίχιν αποτελεί ένα θετικό 
πρότυπο για τη νεολαία μας αλλά και για όλους τους Έλληνες. Είναι και μια τρανή απόδειξη 
ότι οι Έλληνες είναι παντού στον κόσμο και ότι η ελληνική ομογένεια αποτελεί τον καλύτερο 
πρεσβευτή της πατρίδας μας σε όλον τον κόσμο» δήλωσε σχετικά ο κ. Φωτόπουλος.

karfitsomata

■ «Έξω φρενών με τη ΝΔ εμφανίζεται ανοι-
χτά και δημόσια ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου 
Αστέριος Γαβότης γιατί δεν είχε τη στήριξη 
της στο προσφυγικό και… δεν το ξεχνά! Σε 
ερώτηση της στήλης για νέα υποψηφιότητα 
του (και πάλι) με τη σημαία του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ότι 
«…εγώ δεν γεύτηκα την υποστήριξή της. Ίσα 
ίσα έχω ένα παράπονο από την ηγεσία της ΝΔ 
και θα το πω και… φωναχτά και δεν με ενδι-
αφέρει. Στο προσφυγικό δεν καλύφθηκα ως 
όφειλε να πράξει… Δεν είχα τη στήριξη από 
κανένα κόμμα…. Για να ξεκαθαρίσουμε ορι-
σμένα θέματα δεν ζήτησα ούτε θέλω να ζη-
τήσω στήριξη από κόμματα. Πιστεύω ακρά-
δαντα εδώ και 15 χρόνια που ασχολούμαι με 
τα κοινά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει 
να είναι έξω από κομματικές τοποθετήσεις». 
Να θυμίσουμε ότι ο  κ. Μητσοτάκης όταν ρω-
τήθηκε στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ είχε 
«αδειάσει» τον κ. Γαβότση για τη διαχείριση 
του προσφυγικού στο Ωραιόκαστρο αν και 
στελέχη της ΝΔ -όπως οι κύριοι Βορίδης και 
Κικίλιας- τον είχαν «καλύψει» τόσο με δηλώ-
σεις όσο και με συναντήσεις… Όπως φαίνεται 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα 
«κατεβάσει» στις επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές τον Παντελή Τσακίρη… 
Μελ. Καρ. 

■ «Ο νεοφιλελεύθερος εθνομηδενισμός του 
τον έχει ήδη αποξενώσει οριστικά από την 
τοπική πλειοψηφία, και άρα, οποιαδήποτε 
παρέμβασή του πάνω στα εθνικά ζητήματα 
είναι ναρκοθετημένη εξ αρχής». Η δημοτική 
παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη» σε ανα-
κοίνωση της κάνει λόγο για καταστροφική 
παρέμβαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης 
Γιάννη Μπουτάρη στο εθνικό θέμα της ονο-
μασίας των Σκοπίων σημειώνοντας χαρα-
κτηριστικά «όπως κάθε φορά που καταπιά-
νεται με εθνικά θέματα, ο Δήμαρχος τα έκανε 
μαντάρα. Όχι μόνο δεν έφερε κοντύτερα τις 
δυο πλευρές, αλλά εξόργισε την πλειοψηφία 
της μίας πλευράς. Η παρέμβαση Μπουτάρη 
στο «Μακεδονικό» είναι άκρως καταστροφι-
κή, και πρέπει να καταγγελθεί ως τέτοια»

■ «Δεν αποκλείω να πάω στο συλλαλητήριο 
της 21ης Ιανουαρίου, στο Λευκό Πύργο…» 
είπε πριν από λίγες ημέρες ο βουλευτής της 
ΝΔ Β' Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης 
προσθέτοντας «…να δούμε τους διοργανω-
τές, επίσης δεν υπήρχε ποτέ η απαγόρευση 
από την ηγεσία του κόμματος να μην πάμε… 
όπως κακώς κυκλοφόρησε». Ο κ. Αναστα-
σιάδης μιλώντας στο focus fm και στην Με-
λίνα Καραπαναγιωτίδου πρόσθεσε ότι «…
έχει σημασία ο φορέας που τον διοργανώνει, 
εάν οι διοργανωτές είναι ακραία στοιχεία και 
προβοκάρουν την εκδήλωση καταλαβαίνετε 
ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να είμαστε εκεί 
και δεν θα έχει αποτέλεσμα… Φοβάμαι μή-
πως δημιουργηθεί προβοκάτσια, από ακραία 
στοιχεία. Η πιθανότητα η μεγαλύτερη είναι να 
παραβρεθώ. Δεν έχω δηλαδή κανέναν ενδοι-
ασμό… Το σημαντικότερο θέμα για μένα είναι 
ο αλυτρωτισμός που καλλιεργείται, δηλαδή 
λένε οι κάτοικοι των Σκοπίων «εμείς είμαστε 
Μακεδονικό έθνος» έχουμε «μακεδονική» 

γλώσσα, ιστορία, γράφουν στα βιβλία τους 
διάφορα, δημοσιεύουν χάρτη που φτάνει μέ-
χρι τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα… Κατά 
συνέπεια αν πρώτα δεν αποφασίσουν, αυτά 
απορρέουν από το σύνταγμά τους, και δεν 
έχουν την δύναμη και την διάθεση να απο-
κηρύξουν αυτές του αλυτρωτικού χαρακτή-
ρα αναφορές και διεκδικήσεις και δεν έχουν 
την διάθεση να αλλάξουν το σύνταγμά τους 
κακώς γίνεται κουβέντα για το όνομα… Εάν 
αυτά δεν γίνουν σας δηλώνω εγώ ο Σάββας 
Αναστασιάδης ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω 
κανένα όνομα ότι και αν έρθει στη Βουλή είτε 
σύνθετο, είτε απλό, είτε πολλαπλό.  Σας το 
λέω με πλήρη συνείδηση και γνώση…».

■ «Προσχώρησα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδα τη 
θετική πλευρά, βέβαια θαύματα δεν γίνονται 
από τη μία μέρα στην άλλη. Τώρα, έχουμε 
όμως θετικά σχόλια από όλους τους οίκους 
αξιολόγησης, τα στοιχεία του ΣΕΒ, εξαγωγές, 
τουρισμός, νομίζω ότι όλα είναι θετικά. Βλέ-
πουμε κάποιο φως, ώστε να πάρουμε δυνά-
μεις και να συνεχίσουμε τον αγώνα", δήλωσε 
στο FOCUS η βουλευτής πλέον του… ΣΥΡΙΖΑ 
Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Σε ερώτηση 
γιατί ψήφισε το πολυνομοσχέδιο η πρώην 
ανεξάρτητη και πρώην βουλευτής του Β. Λε-
βέντη απάντησε: "Το πολυνομοσχέδιο έπρε-
πε να ψηφιστεί για να κλείσει η 3η αξιολόγη-
ση, που είναι σημαντική. Ας εφάρμοζαν και 
οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις το 1ο και 
το 2ο μνημόνιο, που δεν τα εφάρμοσαν. Τότε 
ήμουν εκτός βουλής κι έβλεπα, ότι όταν μας 
βάζανε να τηρήσουμε κάποιους όρους, και 
δεν το κάναμε, τα κρύβανε όλα κάτω από το 
χαλί να μην χάσουν ψήφους, Κάποια στιγμή 
θα έπρεπε όλα αυτά να εφαρμοστούν. Δεν 
εφάρμοσαν τα μέτρα οι προηγούμενοι, μόνο 
περικοπές έκαναν. Έγινε το 1ο μνημόνιο, δεν 
το εφάρμοσαν το ίδιο και με το 2ο, οι δανει-
στές δεν είναι φιλανθρωπικό ταμείο…».

SMS

«Η κυβέρνηση (και το υπουργείο εξωτερι-
κών) χαρακτήρισε την παρέμβαση της Εκ-
κλησίας, που… δεν θέλει τον όρο ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ  στην ονομασία των Σκοπίων παρόμοια 
με αυτή της Χρυσής Αυγής! Μα το ίδιο δεν 
λέει και ο κυβερνητικός της εταίρος (ΑΝΕΛ); 
Συγκυβερνά με Χρυσή Αυγή ο κ. Τσίπρας (και 
ο κ Κοτζιάς);» αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης 
Σισανίου και Σιατίστης Παύλος μιλώντας σε 
πιστούς της περιοχής του… (!!!)

■ «Είμαι σταρ, αλλά όντας σταρ ανέ-
βασα το δήμο», απάντησε ο Γιάννης 
Μπουτάρης στον επικεφαλής της 
παράταξης «Εντάξει» Σταύρο Καλα-
φάτη ο οποίος σημείωσε ότι «η πόλη 
έχει ανάγκη από δήμαρχο και όχι 
από σταρ». Ο δήμαρχος κατά τη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
πρόσθεσε «Θα σου πω ένα πράγμα, 
εγώ ήμουν σταρ Σταύρο μου και 
δεν έγινα τώρα σταρ. Μπήκα στον 
δήμο ως σταρ. Και θέλεις να σου πω 
για ποια πράγματα είμαι σταρ, στα 
κρασιά είμαι σταρ, έχω ανακηρυχθεί 
οινική προσωπικότητα της Ευρώ-
πης, είμαι σταρ στα περιβαλλοντικά, 
ρώτα τον φίλο σου τον Λαλιώτη τι 
τράβηξε. Ναι είμαι σταρ Σταύρο μου, 
ζηλεύεις εσύ που για εμένα γράφουν 
οι New York Times, ενώ εσένα δε 
σε γράφουν ούτε στη φωνή του 
Λαγκαδά. Ζηλεύεις, είμαι σταρ και 
είμαι σταρ δήμαρχος». Παράλληλα, ο 
κ. Καλαφάτης άσκησε κριτική για τη 
συνέντευξη που έδωσε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης μέσα σε οίκο ανο-
χής. «Αυτές τις συνεντεύξεις δεν 
τις δίνεις ως Γιάννης Μπουτάρης, ο 
πολίτης. Δεν θα σε καλούσε κανείς 
αν δεν ήσουν δήμαρχος. Τις δίνεις 
με την ιδιότητα του δημάρχου. Τι να 
πει κανείς όταν από τη μια έχουμε 
Μπουτάρη και από την άλλη Ζουρά-
ρι, αλίμονο στην πόλη»…



13www.karfitsa.gr
20.01.2018

Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Τι δείχνει η πρώτη ανάγνωση του 
πολυνομοσχεδίου-λαιμητόμου; Μπό-
λικη πολιτική κουτοπονηριά, ακόμα 
περισσότερη πειθαρχία στα κελεύσματα 
των δανειστών, κυνική ψηφοθηρία 
και μια απροκάλυπτη επιδίωξη για την 
ενίσχυση του κομματικού κράτους.
Η πολιτική κουτοπονηριά έγκειται στην 
επιβολή της καθολικής εφαρμογής των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, χωρίς 
όμως τις κρίσιμες «λεπτομέρειες» -α’ 
κατοικία, μόνη κατοικία, ύψος οφειλής 
στην εφορία, οικογενειακή κατάσταση, 
εισοδηματικά κριτήρια κ.λπ.- που θα 
καθοριστούν με… τροπολογία η οποία 
θα έρθει αργότερα. Ευκολότερα έτσι 
οι αποδεδειγμένα «πρόθυμοι 153» θα 
ψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο. Τι κάνει, 
δηλαδή, η κυβέρνηση; Ανεβάζει στην 
αγχόνη εκατοντάδες χιλιάδες οικογέ-
νειες-οφειλέτες στην εφορία, τις δένει 
πισθάγκωνα, τους φοράει την κουκού-
λα, τους περνά τη θηλιά στο λαιμό και 
τους κάνει τη… χάρη να τραβήξει το 
σκοινί σε λίγες μέρες! Πόση υποκρισία 
πια;
Η πειθαρχεία σε κάθε απαίτηση των 
δανειστών αποδεικνύεται από την ου-
σιαστική κατάργηση των απεργιών και 
από το «πασάρισμα» 14 ΔΕΚΟ (μεταξύ 
αυτών οι άλλοτε «ιερές» ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 
ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ, Αστικές Συγκοινωνίες 
κ.λπ.) στο Υπερταμείο, προφανώς για 
«αξιοποίηση» αλά ΟΣΕ, που πωλήθηκε 
έναντι ευτελούς τιμήματος…
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι 
φανερό, εδώ και καιρό, ότι έχει «που-
λήσει την ψυχή της» λιγωμένη από τη 
σαγήνη της εξουσίας, το «ποτήρι» της 
«εξαπάτησης-προδοσίας-ψεύδους» 
(κατά «τα τρία δεν» της κ. Μπαζιάνα) 
έχει γεμίσει, οι πλειστηριασμοί λαϊκών 
κατοικιών και η ουσιαστική κατάργηση 
της απεργίας μπορεί ν αποδειχθούν «οι 
δύο σταγόνες» που θα το ξεχειλίσουν…

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευ-
τής Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Πολιτική κουτοπονηριά!

■ Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να δεχθούν να χρησιμοποιεί το 
κράτος των Σκοπίων, το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας, έστειλαν τα μέλη του Διοικητικό 
Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), στη δι-
άρκεια της τακτικής συνεδρίασης τους. Στο ψήφισμα τους κάνουν λόγο για «… το δικαίωμα 
του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του ΝΑΤΟ» αλλά καθιστούν σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του ονόματος 
Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων. 

■ Την Κυριακή 14/1 πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο και ζεστό κλίμα η καθιερωμένη 
κοπή βασιλόπιτας από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Ασβεστοχωρίου. Η εκδήλωση 
ξεκίνησε στις έξι και μισή το απόγευμα, με την αίθουσα της Φιλόπτωχου να γεμίζει ασφυ-
κτικά από  μέλη της Αδελφότητας, όπου για ακόμη έναν χρόνο τίμησαν τις προσπάθειες, 
τις δράσεις και την συνολική πορεία του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη εντύπωση 
σε συνδυασμό με θετικά σχόλια, προκάλεσε και το γεγονός πως αρκετά πρωτοκλασάτα 
στελέχη της Δημοτικής αρχής τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Ο κ. Μιχάλης 
Γεράνης Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη αλλά και Πρόε-
δρος του Φ.Ο.Δ.Σ.Α  συνοδευόταν από τον Αντιδήμαρχο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Νίκο 
Χατζηαντωνίου, καθώς και από τους Δημοτικούς-Τοπικούς Συμβούλους κ. Πάρη Τσο-
γκαρλίδη, Ανατολή Κωνσταντινίδου, Μπουτσιβάρη Χρήστο, Nτίτσιο Ιωάννη, Σίμο Τάνη και 
Σιββά-Κυριαζή Μαρία. Ο τυχερός της βραδιάς ήταν ο κ. Γεράνης, ο οποίος έτυχε το φλουρί 
της βασιλόπιτας, με τον ίδιο μάλιστα να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος και έκπληκτος. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως από το 1998 όπου ο κ. Γεράνης δίνει το παρόν στην ετήσια κοπή 
πίτας, μόλις φέτος «στάθηκε τυχερός» γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από όλα τα 
μέλη της αδελφότητας. Η «Καρφίτσα» ήταν εκεί και φυσικά «άκουσε και έμαθε» πως ο κ. 
Γεράνης αφού ευχαρίστησε δημοσίως όλα τα μέλη της αδελφότητας και τους ευχήθηκε 
υγεία και ευτυχία για τον νέο χρόνο, δεσμεύθηκε να προσφέρει υπέρ των σκοπών και των 
φιλανθρωπικών δράσεων της Φιλόπτωχου Κυριών Ασβεστοχωρίου ένα δώρο το οποίο 
θα βοηθήσει αλλά και θα εξυπηρετήσει το δύσκολο αλλά και συνάμα πολύ σημαντικό έργο 
που γίνεται εκ μέρους της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Ασβεστοχωρίου. Αναμένου-
με να μάθουμε το δώρο λοιπόν...
 Γ. Νάκος

■ SMS Ποιος κυβερνητικός βουλευτής είπε 
«έφυγαν τα… σανδάλια και ήρθαν με ρόλεξ στα 
χέρια και γούνες στους ώμους»;

■ «Μέγιστο πρόβλημα για την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία, δημιουργεί η υφιστάμενη σχισματική… 
«Μακεδονική» Εκκλησία» σημειώνεται στο 
ψήφισμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών (ΕΜΣ). Σε σχετική ερώτηση της karfitsa 
ο πρόεδρος της ΕΜΣ κ. Καραθανάσης προσθέ-
τει «…φοβούμαι το ρόλο της Βουλγαρίας και 
το ρόλο του Βουλγαρικού Πατριαρχείου! Με 
ανησυχεί αυτός ο εναγκαλισμός της σχιματικής 
Εκκλησίας των Σκοπίων από το Βουλγαρικό 
Πατριαρχείο -το οποίο προκάλεσε τόσα δεινά 
στο Μακεδονικό Αγώνα… Αυτός ο… εναγκα-
λισμός με ανησυχεί όπως ανησυχεί και την Εκ-
κλησία της Ελλάδος. Διότι από το 1968 που ο 
Τίτο ίδρυσε αυτή την περίεργη Εκκλησία ούτε 
το Σερβικό Πατριαρχείο -από το οποίο αποσχί-
στηκε- ούτε το Φανάρι ούτε άλλες ορθόδοξες 
αυτοκέφαλες Εκκλησίες την έχουν κάνει δε-
κτή στους κόλπους τους! Είναι απορίας άξιο 
και μένει να αποδειχθεί σε τι αποσκοπεί αυτή 
η χειρονομία του εναγκαλισμού από το Βουλ-
γαρικό Πατριαρχείο της σχιματικής εκκλησίας 
των Σκοπίων. Μένει να αποδειχθεί, γιατί πίσω 
από την Εκκλησία κρύβονται και πολλά… πο-
λιτικά κίνητρα. Κυρίως σε τέτοιες περιόδους το 
φοβάμαι αυτό».

■ Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η υποψηφιό-
τητα του Θεσσαλονικιού νεαρού οικονομολό-
γου και επιχειρηματία Γιάννη Παπαγεωργίου, 
θεωρείται δεδομένη, με τον ίδιο να είναι έτοι-
μος να… ριχτεί στη μάχη του σταυρού για την 
Α’ Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι αποτε-
λεί το νεαρότερο στέλεχος της παράταξης, το 
βιογραφικό του κ. Παπαγεωργίου, ξεχώρισε 
από την αρχή. Είναι γενικός διευθυντή σε think 
tank της πόλης, είναι κάτοχος διπλώματος 
social media and digital strategy, μεταπτυχι-
ακού τίτλου management and HR, εργάζεται 
στον τραπεζικό κλάδο και έχει κάνει τα πρώτα 
βήματα στον κλάδο των επιχειρήσεων καθώς 
είναι ο ιδρυτής εταιρίας recruiting. Ο ίδιος πέ-
ρασε από τη διαδικασία αξιολόγησης, από την 
οποία επιλέχθηκαν τα στελέχη που εντάχθη-
καν στο μητρώο. Μάλιστα  έχει «κερδίσει» και 
στον... αθλητικό χώρο, κατακτώντας τίτλους σε 
πανελλήνια πρωταθλήματα μπάσκετ, ενώ έχει 
αγωνιστεί σε εθνική κατηγορία… 
Ελ. Καραβασίλη

■ «Δεν θα μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι 
μου…» σχολίασε στην υπογράφουσα ο βου-
λευτής Δράμας της ΝΔ κ. Κυριαζίδης απα-
ντώντας σε ερώτηση (στις 12/1/2018) αν θα 
ψήφιζε ονομασία των Σκοπίων που θα συ-
μπεριελάμβανε τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Τώρα 
αν θα μπορούσε να γυρίσει στο… κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης -που από την 
εποχή του Βουκουρεστίου έχει ταχθεί υπέρ 
της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό 
προσδιορισμό π.χ. Άνω Μακεδονία - αυτό 
μόνο ο Κυριάκος  Μητσοτάκης θα μπορούσε 
να απαντήσει… 
Μελ. Καρ.

karfitsomata
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■ Να ανταλλάξουν ευχές και να συζητήσουν για τα τρέχοντα θέματα, κάλεσε ο Βουλευ-
τής Σάββας Αναστασιάδης τους πολίτες του πρώην Δήμου Καλλιθέας, στη Νεοχωρού-
δα. Ο Βουλευτής αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους που γέμισαν ασφυκτικά 
τον χώρο συγκέντρωσης, προχώρησε σε μία σύντομη ανάλυση της πολιτικής κατά-
στασης και των γεγονότων που είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα τους ενημέρωσε για την 
στρατηγική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία, καθώς και για το πρόγραμμα και τις 
εναλλακτικές πολιτικές που θα εφαρμόσει ως κυβέρνηση. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε 
στους πολίτες , στα ερωτήματα και τις απορίες των οποίων απάντησε ο Βουλευτής.

■ Tη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας, ζήτησε η Ριζοσπαστική Ενωτική 
Κίνηση Καλαμαριάς, με σκοπό ο θεσμός 
αυτός να μετατραπεί σε  «…φυτώριο των 
ενεργών και προβληματισμένων νέων και 
να  αυξήσει  το επίπεδο κοινωνικής εμπι-
στοσύνης, να τροφοδοτήσει   με τη φρε-
σκάδα, την καινοτομία και την ενέργεια των 
νέων την τοπική διακυβέρνηση…». Όπως 
σημειώνεται στο σχετικό αίτημα -απευ-
θυνόμενο στον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμαριάς με κοινοποίηση 
και στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου- «ο Δήμος Καλα-
μαριάς ήταν από τους πρώτους δήμους στη 
χώρα μας που δημιούργησε και στήριξε 
αυτό το δεσμό. Ήταν όμως και ο ίδιος δήμος 
που αργότερα αποδυνάμωσε, συρρίκνωσε 
και εν κατακλείδι κατάργησε αυτό το θεσμό. 
Μέσα από αυτή την πορεία κουβαλώντας 
μνήμες δυνατής συμμετοχικής δράσης των 
νέων, πολλών και πολυδιάστατων εκδηλώ-
σεων, συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα και ανταλλαγή με αντίστοιχους χώ-
ρους νέων της Ευρώπης και κατανοώντας 
την αναγκαιότητα ύπαρξης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας, ζητούμε την ανα-
σύστασή του». Σύμφωνα με την ΡΕΚΚ, «οι 
κοινωνίες που υποστηρίζουν αυτές τις δο-
μές μόνο κερδισμένες μπορούν να βγουν».

■ «Ο όρος Μακεδονία δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Θεσσαλο-
νίκης- «Νέοι Ορίζοντες», Ιωάννης Φωτιά-
δης και καλεί την κυβέρνηση «να αφήσει 
τις διαρροές περί… έντιμου συμβιβασμού 
και να μην αποδεχτεί για το γειτονικό κρα-
τίδιο ονομασία στην οποία θα περιέχεται η 
λέξη ''Μακεδονία''». «Ούτε να διανοηθεί να 
‘’χαρίσει’’ το όνομα της Μακεδονίας μας. 
Αν το κάνει θα βρει απέναντί της σχεδόν 
το σύνολο του ελληνικού λαού που μπορεί 
να ανέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια την οικο-
νομική εξαθλίωσή του αλλά δεν πρόκειται 
να ανεχτεί ένα καίριο πλήγμα σε βάρος της 
εθνικής μας ακεραιότητας».

■ «Η παρακαταθήκη της Μακεδονίας εί-
ναι ελληνική και είναι αδιαπραγμάτευτη.  Η 
εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία στα 
Σκόπια, με βεβιασμένες, μάλιστα, κινήσεις 
προκειμένου να κλείσει όπως – όπως ένα 
ζήτημα που παραμένει άλυτο για δεκαετίες, 
είναι πέρα από τη λογική» ανέφερε μεταξύ 
άλλων ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης και α΄ αντιπρόε-
δρος της ΚΕΕ Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
τονίζοντας πως το σκοπιανό ζήτημα, που 
απηχεί στις ψυχές των Ελλήνων, απαιτεί ευ-
αισθησία από την πλευρά της κυβέρνησης, 
η οποία, σημειωτέον, έχει υποχρέωση να 
πετύχει την μεγαλύτερη εθνική συνεννόηση 
και συναίνεση. «Το ζήτημα απαιτεί ουσιαστι-
κές λύσεις, κατά συνέπεια σοβαρούς χειρι-

σμούς. Δεν χρειάζονται κόκκινες γραμμές 
που καταπατώνται όταν εξυπηρετεί, ούτε 
μεγαλοστομίες για λύσεις που έρχονται 
μέσα στο επόμενους μήνες...».

■ Έργα συνολικού προϋπολογισμού 
5.761.828,81 € θα δημοπρατηθούν μέσα 
στο επόμενο διάστημα στο δήμο Νέας Προ-
ποντίδας. «Το Δεκέμβριο του 2017 δημο-
πρατήθηκαν στο δήμο μας έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 32.440.661,35 €. Με τους 
ίδιους ρυθμούς συνεχίζεται η διεξαγωγή 
δημοπρασιών μέσα στους πρώτους μήνες 
του 2018 στο δήμο μας. Τρία μεγάλα έργα 
θα δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα 
στο Δήμο μας συνολικού προϋπολογισμού 
5.761.828,81 €. 

■ «Συμμορία» χαρακτήρισε για μία ακόμη 
φορά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης, τους αντιδημάρχους του, το-
νίζοντας πως δουλεύουν ασταμάτητα «δεν 
ξέρουν τι θα πει προσωπική ζωή. Τα έχουν 
καταργήσει όλα και δουλεύουν αδιάκοπα 
για τον δήμο. Αυτή είναι η έννοια της συμ-
μορίας». Μάλιστα ο κ. Μπουτάρης έσπευσε 
να καθησυχάσει όσους… ανησυχούν για 
την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας 
πως «σας διαβεβαιώνω πως μέχρι να φτά-
σω τα 100 θα είμαι δήμαρχος. Έχω μπει σε 
πρόγραμμα διατροφής και από εκεί που 
ήμουν 67 κιλά, έχω φτάσει τα 71 κιλά. Δε θα 
πεθάνω τόσο εύκολα»… διαμήνυσε στους 
αντιπάλους του. Να θυμίσουμε ότι και η μη-
τέρα του έζησε πάνω από τα 100…

■ «Δεχόμαστε κι έχουμε δεχθεί ακόμη κι 
απειλές κι έχουμε και τις προειδοποιήσεις 
από επίσημες πλευρές, ότι πρέπει να προ-
σέχουμε» δήλωσε στo ATLAS TV, ο Μη-

τροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Παύλος. 
«Εδώ στην περιοχή μας είχαμε μία ιστορία… 
Η Εκκλησία μου ανέθεσε να κάνω μία έρευ-
να, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Τελικά 
απεδείχθη ότι πρόκειται για μία «μακεδο-
νική» ιστορία και είναι ένα πολύ σημαντικό 
και ουσιαστικό θέμα, γιατί η απόπειρα ήταν 
να μπει στην Ιεραρχία της Εκκλησίας, άν-
θρωπος των Σκοπίων. Πρωταγωνίστησαν 
κάποιοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή, που 
έκαναν μάλιστα αδυσώπητο πόλεμο σε συ-
γκεκριμένο επίσκοπο, γιατί εκείνος είχε το 
νου του και πρόσεχε, κι έβλεπε προς τα πού 
πηγαίνει η συγκεκριμένη ιστορία… Κι όταν 
κάποιοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν ρότα, 
μας είπαν ότι εδώ μέσα πρόκειται για σκο-
πιανή «ιστορία». Και οι αρμόδιοι μας είπαν 
ότι πρέπει να προσέχουμε.» Στην ερώτη-
ση αν ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, 
στους οποίους αναφέρθηκε ο Μητροπολί-
της, βρίσκονται και άνθρωποι με θεσμική 
θέση, ο κ. Παύλος απάντησε θετικά…

■ Σύσσωμη θα παραστεί στο συλλαλητήριο 
της 21ης Ιανουαρίου  η Ένωση Κεντρώων, 
σύμφωνα με τον βουλευτή Β’ Θεσσαλονί-
κης Αριστείδη Φωκά. Όπως δήλωσε στην 
υπογράφουσα «από τις συνομιλίες που έχω 
με πολίτες, θεωρώ δεδομένη τη συμμετο-
χή… 100.000 ανθρώπων. Δε δεχόμαστε να 
υπάρχει ο όρος Μακεδονία ή παράγωγα 
στην ονομασία. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε 
διαχρονικά για το συγκεκριμένο ζήτημα». Ο 
κ. Φωκάς αναφέρθηκε και στην ανεξαρτη-
τοποίηση του πρώην βουλευτή της Ένωσης 
Κεντρώων Γιώργου Καρρά, τονίζοντας πως 
«ήταν ένα κεφάλαιο που δεν έπρεπε να χά-
σουμε. Ήταν νούμερο ένα στην κοινοβου-
λευτική ομάδα», είπε ο βουλευτής.  
 Ελ. Καραβασίλη

karfitsomata

Υπάρχει ζωή μετά την πολιτική; Ναι, 
υπάρχει και η περίπτωση του Ανδρέα 
Παπαμιμίκου είναι η απόδειξη.
Μπορεί για κάποιους πολιτικούς η ζωή 
μετά την πολιτική να είναι συνυφασμέ-
νη με τη συνταξιοδότηση, αλλά αυτό 
δεν ισχύει για όλους. Πόσο μάλλον 
για ανθρώπους που ασχολήθηκαν 
με την πολιτική σε εξαιρετικά νεαρή 
ηλικία. Έχοντας διαγράψει την πορεία 
τους, αποφάσισαν να αλλάξουν ρώτα, 
επιστρέφοντας στην επιστήμη της, 
δημιουργώντας και επενδύοντας στον 
τομέα τους.
Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 2010 και 
ακολούθως, το 2013, Γραμματέας της 
ΝΔ, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος στα 37 
του αποφάσισε να κάνει στροφή. Να 
κάνει ένα βήμα πίσω από το πολιτικό 
προσκήνιο και να κάνει τη δική του 
προσπάθεια στη δικηγορία.
Σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην 
προσωπική του ζωή, καθώς πριν δυο 
χρόνια παντρεύτηκε την Σόνια Σαββίδη 
και μετακόμισε στη συμπρωτεύουσα, ο 
Ανδρέας Παπαμιμίκος, πριν ένα χρόνο 
περίπου, έκανε το μεγάλο επαγγελμα-
τικό βήμα, ιδρύοντας την Rhetor, μια 
σύγχρονη δικηγορική εταιρεία.
Η Rhetor είναι μια εταιρεία παροχής 
ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών, 
που οραματίσθηκαν ο Ανδρέας Παπα-
μιμίκος και ο επίσης δικηγόρος Δημή-
τρης Ζάχος, μια δικηγορική εταιρεία η 
οποία πλέον πλαισιώνεται από περίπου 
15 εξειδικευμένους συνεργάτες και 
φίλους και εδώ και οκτώ μήνες έχει 
ανοίξει γραφεία και στην Αθήνα.
Η Rhetor Law Firm δίνει έμφαση στην 
προληπτική δικηγορία και εστιάζει τις 
υπηρεσίες της όχι μόνο σε ιδιώτες 
αλλά και σε επιχειρήσεις. Στοχεύει στη 
χάραξη στέρεων νομικών στρατηγικών, 
ώστε να διασφαλίζονται με κύρος και 
αξιοπιστία όλες οι διαδικασίες αλλά και 
να είναι οικονομικά ανταποδοτικές για 
τον πελάτη. Επιδιώκει τη δημιουργία 
ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες 
της, βασισμένες στη διάρκεια και την 
εμπιστοσύνη, σε ένα διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Παράλληλα με τη νομική υποστήριξη 
και συμβουλή σε εταιρείες, η Rhetor 
εξειδικεύεται και σε νέους σημαντικούς 
τομείς.

Υπάρχει ζωή 
μετά την πολιτική;
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«Έντονες και πολλές είναι οι διαμαρτυρίες ασφαλισμέ-
νων που βρέθηκαν μπροστά στις επιτροπές γιατρών του 
ΕΦΚΑ, προκειμένου να κριθεί το ποσοστό αναπηρίας 
που τους… αναλογεί» επιβεβαιώνει ο ΙΣΘ και ο πρόεδρος 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δ. Τσάμης. Όπως αναφέ-
ρεται σε επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
«σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι 
εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο 
γνωστικό αντικείμενο της… ειδικότητας κάθε ιατρού». 
Η συγκεκριμένη επιστολή απευθύνεται σε συγκεκριμέ-
νη υπηρεσία του ΕΦΚΑ διότι «οι συνάδελφοι ιατροί των 
επιτροπών που προΐστασθε, μπορούν να επιλαμβάνο-
νται προσφυγών και αιτημάτων αλλότριων της ειδικό-
τητας τους, με μοναδικό αποδεκτό κριτήριο όμως τη 
γνωμάτευση του ειδικού θεράποντος ιατρού.  Όμως, σε 
περίπτωση αμφισβήτησης της γνώμης του Ειδικού Θε-
ραπευτή Ιατρού άλλης ειδικότητας από την δική τους, 
δεν δικαιούνται να γνωμοδοτούν, τροποποιώντας την 
διάγνωση, για τα θέματα εκτός της δικής τους ειδικότη-
τας αλλά οφείλουν να παραπέμπουν οπωσδήποτε προς 
νέα κρίση τους προσφεύγοντες σε ιατρούς με ειδικότητα 
συμβατή με την πάθηση τους ώστε να αποφεύγεται και η 
παραβίαση του άρθρου 5, η οποία επισύρει ποινικές και 
πειθαρχικές κυρώσεις αλλά και η ταλαιπωρία των ασθε-
νών και η λειτουργική επιβάρυνση της υπηρεσίας σας». 

Ο πρόεδρος του πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΘ, Δη-
μήτρης Τσάμης εξήγησε την όλη διαδικασία, τις πιέσεις 
από… υπηρεσία και ασφαλισμένους, ενώ έκανε λόγο για 
ποινικές κυρώσεις, ταλαιπωρία ασθενών και επιβάρυνση 
της σχετικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.

Kινδυνεύουν οι γιατροί που δεν έχουν καμία ειδικότη-
τα για τις συγκεκριμένες παθήσεις αλλά γνωματεύουν 
στις επιτροπές για τα ποσοστά αναπηρίας να διαγρα-
φούν από τους συλλόγους; 
Το θέμα που θέτετε είναι υπαρκτό και πολύ σοβαρό δι-
ότι αυτό που διαγράφεται ως κίνδυνος είναι να μην τη-
ρηθούν όλα όσα προβλέπει η ιατρική δεοντολογία και να 
οδηγηθούμε πολύ εύκολα από τη μια άκρη που όλοι ήταν 
ανάπηροι, τυφλοί, κουφοί κ.τ.λ. σε μια άλλη κατάσταση 
όπου θα βλέπουμε ραγδαία να… αλλάζουν τα ποσοστά 
(αναπηρίας προς τα κάτω) και να αλλάζουν και οι παθή-
σεις των ανθρώπων.

Η εξέταση των ανθρώπων αυτών πώς γίνεται σήμερα; 
Από ποιους; Είναι ειδικοί για τις παθήσεις που γνω-
ματεύουν; 
Ο κάθε ασθενής ο οποίος προσέρχεται για να διαπιστω-
θεί η αναπηρία του είτε για να διαπιστωθεί η παραμονή 
η συνέχιση της αναπηρίας του συνοδεύεται από κάποιες 
ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες υποχρεωτικά έχουν 
εκδοθεί υποχρεωτικά, έχουν συνταχθεί, έχουν υπογρα-
φεί από γιατρό της ανάλογης και της αντίστοιχης ειδικό-
τητας. Οι γιατροί που βλέπουν τους ασθενείς αυτούς στις 
επιτροπές είναι προφανές ότι είναι τρεις γιατροί τριών 
ειδικοτήτων άρα είναι πολύ πιθανόν να μην είναι κανένας 
από τους τρεις της αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθη-
ση τους προσέρχοντος στο κέντρο αναπηρίας.

Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση; 
Εάν μεν η επιτροπή δεν έχει λόγο να αντιβάλει για τη γνω-
μάτευση που βλέπει μπροστά της τότε ουσιαστικά την 
εγκρίνει και την συνυπογράφει και τότε ο ασθενείς παίρνει 
το ποσοστό που ο νόμος του δίνει. Θα πρέπει εδώ να κά-
νουμε αυτή την ενδιαφέρουσα διάκριση ότι ο γιατρός δια-
πιστώνει την πάθηση και σε κάθε πάθηση αντιστοιχεί ένα 
ποσοστό -το ποσοστό δεν το ορίζει ο γιατρός το ορίζει ο 
νόμος- εάν όμως η επιτροπή αποφασίσει ότι η γνωμάτευ-
ση αυτή δεν ισχύει για κάποιους λόγους, ή η πρώτη γνω-

μ ά -
τευση -και σε αυτή 
την περίπτωση οφείλει η επι-
τροπή και η υπηρεσία να το 
δεχτεί αμέσως- να ζητήσει επα-
νέλεγχο, νέα γνωμάτευση από γιατρό της 
υπηρεσίας αλλά της ανάλογης ειδικότη-
τας. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε τι θα γίνει ο 
ασθενής θα προσφύγει σε περαιτέρω επί-
πεδο, η υπηρεσία θα ταλαιπωρηθεί, οι για-
τροί της υπηρεσίας είναι εκτεθειμένοι και είναι 
εκτεθειμένοι όχι μόνο σε επίπεδο θεωρητικά αλλά 
και σε επίπεδο πειθαρχικά.

Δώστε μας ένα παράδειγμα της διαδικασίας από «ει-
δικούς» και ειδικούς… Οι πρώτοι («ειδικοί») ελέγχο-
νται από ιατρικούς συλλόγους, από άλλες δομές, από 
τη δικαιοσύνη ύστερα από προσφυγή του ασφαλισμέ-
νου; 
Μπορεί να ελεχθεί πειθαρχικά κάποιος ο οποίος έχει αμ-
φισβητήσει γνωμάτευση άλλης ειδικότητας και δεν έχει 
ζητήσει κρίση από γιατρό άλλον που να έχει την ίδια ή 
την ανάλογη ή την αντίστοιχη ειδικότητα. Παραδείγματος 
χάρη, αν εγώ που είμαι καρδιολόγος έχω μπροστά μου 
έναν άνθρωπο που έχει ένα κινητικό πρόβλημα και έχει 
μια γνωμάτευση ορθοπεδικού εάν αμφιβάλλω θεωρώ 
δηλαδή ότι τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα από 
αυτά που η γνωμάτευση λέει, οφείλω να ζητήσω από 
έναν άλλον ορθοπεδικό και πάλι να ελέγξει το κινητικό 
πρόβλημα του ασθενούς .

Τι γίνεται με αυτές τις γνωματεύσεις; Μου έλεγε ο 
ψυχίατρος Σταύρος Μπουφίδης ότι πολύ συχνά «αλ-
λάζουν διάγνωση στην ένσταση που ξαναέβαλαν την 
πρώτη διάγνωση…» 
Είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Για να αποφεύγονται αυτά 
και να μην είναι εκτεθειμένοι οι συνάδελφοι, πρέπει μό-
λις κρίνουν ότι κάτι δεν είναι σωστό να ζητήσουν αμέσως 
να διατεθεί από την υπηρεσία γιατρός αυτής της ειδικό-
τητας και να εξετάσει τον ασθενή.
Έχετε περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει αν οι γιατροί 
«πιέζονται» από την υπηρεσία ενώ δεν έχουν ειδικότητα 
στη συγκεκριμένη πάθηση να μειώσουν πχ τα ποσοστά 
αναπηρίας γιατί δεν βγαίνει ο προυπολογισμός; 
Κοιτάξτε για ποιο λόγο οι υπηρεσίες ζητούν από τους 

γιατρούς των πρωτοβαθμίων επιτροπών 
να τελειώνουν πιο γρήγορα δεν το ξέρω αν 
είναι θέμα δηλαδή μειωμένου προϋπολογι-
σμού ή όχι…
Ζητάνε τα τελειώνουν πιο γρήγορα δηλαδή με 
κάθε «κόστος». 
Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα ότι εδώ το 
καθήκον του γιατρού είναι να κρίνει σωστά 
ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω όσο και αν 
κάποια υπηρεσία ή κάποιος ασθενής του ζητάει 
διαφορετικά αν λοιπόν δεν το κάνει αυτό τότε 
είναι εκτεθειμένος.

Έχετε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις; 
Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις ναι…

Οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με αυτές 
τις επιτροπές -γιατί και οικονομικά ταλαι-
πωρούνται με παράβολα-  έχουν προσφύ-
γει στους ιατρικούς συλλόγους;
Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοί-

γεται υπό την έννοια ότι οι πολίτες δεν ξέ-
ρουν που να… «πρωτοπροσφύγουν» και καμιά 

φορά δεν προσφεύγουν και πουθενά γιατί υπάρ-
χουν διάφοροι φορείς τους οποίους μπορεί κάποιος να 

πάει να παραπονεθεί, διαμαρτυρηθεί ή ό,τι άλλο κι εκεί 
λίγο μπερδεύεται ο κόσμος αλλά κάποιοι προσφεύγουν 
όντως στους συλλόγους. Έχουμε τέτοια περιστατικά και 
προσπαθούμε να αποδώσουμε ας το πω δικαιοσύνη στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της ιατρικής δεοντολογίας. Κυρί-
ως προσπαθούμε να δώσουμε στις υπηρεσίες να καταλά-
βουν ότι πρέπει να κάνουν το σωστό για να λειτουργούν 
όλα καλά.

Το έχετε καταφέρει αυτό, γιατί προσπάθησα κι εγώ να 
επικοινωνήσω με το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ αλλά 
δεν… 
Προσπαθούμε, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα ξέ-
ρετε. Νομίζω πάντως ότι αυτό το οποίο μας αναλογεί δη-
λαδή ξεκάθαρες τοποθετήσεις, ορθές κρίσεις και επιμο-
νή για την εφαρμογή τους το κάνουμε στο ακέραιο.
Αν δεν τα καταφέρνει ο ιατρικός σύλλογος δεν θα τα κα-
ταφέρνει ούτε ο πολίτης, ούτε ο ασφαλισμένος, ούτε ο 
συγγενής του ασφαλισμένου που ταλαιπωρείται πολλά 
χρόνια με αυτές τις επιτροπές…
Απαιτείται κοινή λογική και εφαρμογή των όσων ισχύουν 
ήδη… Οι γιατροί γενικώς δέχονται πιέσεις σε αυτές τις 
υπηρεσίες δηλαδή και από τις δυο πλευρές, καμιά φορά 
ο γιατρός γίνεται «σάντουιτς» στις απαιτήσεις των δυο 
πλευρών – ασφαλισμένου και υπηρεσίας- και πρέπει να 
κρατηθεί με πολύ υπομονή και διάθεση.

Η karfitsa ζήτησε και την άποψη της υπηρεσίας του 
ΕΦΚΑ όπου απευθύνεται η επιστολή του ΙΣΘ και ανα-
μένεται να φιλοξενηθεί στο επόμενο φύλλο

Επιστολή του ΙΣΘ για τις… επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας

«ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»,  
ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

κοινωνία

και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτεςιατρούς. 2. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις 

αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού... »Οι συνάδελφοι ιατροί των επιτροπών που προΐστασθε, μπορούν να επιλαμβάνονται 

προσφυγών και αιτημάτων αλλότριων της  ειδικότητας τους, με μοναδικό αποδεκτό 

κριτήριο όμως τη γνωμάτευση του ειδικού θεράποντος ιατρού.
Όμως, σε περίπτωση αμφισβήτησης της γνώμης του Ειδικού Θεραπευτή Ιατρού

άλλης ειδικότητας από την δική τους, δεν δικαιούνται να γνωμοδοτούν,

τροποποιώντας την διάγνωση,  για τα θέματα εκτός της δικής τους ειδικότητας

αλλά οφείλουν να παραπέμπουν οπωσδήποτε προς νέα κρίση τους 

προσφεύγοντες σε ιατρούς με ειδικότητα συμβατή με την πάθηση τους ώστε να 

αποφεύγεται και η παραβίαση του άρθρου 5, η οποία επισύρει ποινικές και 

πειθαρχικές κυρώσεις αλλά και η ταλαιπωρία των ασθενών και η λειτουργική 

επιβάρυνση της υπηρεσίας σας.

Με τιμή 

Τσάμης Δημήτριος 
Πρόεδρος του Π.Σ. του Ι.Σ.Θ. 
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Ξεκίνησαν και επίσημα την Τετάρτη 17/1 
στη Νέα Υόρκη οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της Ελλάδας και των Σκοπίων 
πάνω στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα 
της ονομάσιας. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες η συνάντηση διήρκεσε δύο ώρες με 
τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ Μάθιου 
Νίμιτς να παραδίδει στους δύο διαπραγ-

ματευτες κ. Βασιλάκη και κ. Ναουμόφσκι «ένα πακέτο 
προτάσεων» πάνω στο οποίο αναμένεται να εργασθούν 
οι δύο κυβερνήσεις εντός των επομένων εβδομάδων. 

Η Karfitsa αφουγκραζόμενη τους προβληματισμούς, 
αλλά και την έντονη ανησυχία που επικρατεί στη Μακε-
δονία σχετικά με το ζήτημα, θέλησε να δώσει βήμα και 
λόγο στους Δημάρχους της ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης της γε-
νικότερης περιρρέουσας ατμόσφαιρας,σε ένα ιδιαίτερα 
ιστορικό αλλά και πολιτιστικό τμήμα της  Β. Ελλάδας. Να 
υπενθυμίσουμε πως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης διαφο-
ροποίησε τη θέση του από τους υπόλοιπους υποστηρί-
ζοντας αφ'ενός ότι η καλύτερη λύση στο θέμα της ονο-
μασίας των Σκοπίων είναι το «Νέα Μακεδονία» και αφ' 
ετέρου ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή της Κυριακής είναι 
«κατάπτυστες».

Το ψήφισμα της ΠΕΔ-ΚΜ
Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται 
να δεχθούν να χρησιμοποιεί το κράτος των Σκοπίων, το 
ιστορικό όνομα της Μακεδονίας, έστειλαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ). 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης που πραγμα-
τοποιήθηκε για το 2018 στις 15/1 οι δήμαρχοι αφού το-
ποθετήθηκαν για το θέμα προχώρησαν και στην έκδοση 
ομόφωνου ψηφίσματος. Ειδκότερα λαμβάνοντας υπόψη 
την αυξημένη κινητικότητα, που παρατηρείται στο θέμα 
της ονομασίας του κράτους της FYROM, κάλεσαν πρωτί-
στως την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και όλα τα Ελληνικά 
Πολιτικά Κόμματα, να πράξουν το καθήκον που τους επι-
βάλλει η θέση τους. Επιπροσθέτως μεταξύ άλλων δήλω-
σαν ότι ως Έλληνες πιστεύουν και στηρίζουν το δικαίωμα 
του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει στους διεθνείς ορ-
γανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά 
καθιστούν σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του 
ονόματος Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων.  

Οι απόψεις και τα λεγόμενα του Προέδρου της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρ-
χο Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, 
ήταν σε πλήρη αντιστοιχεία με τα όσα δήλωσε και στο 
πλαίσιο της τοποθέτησης του για το Σκοπιανό στην συνε-
δρίαση της ΠΕΔ-ΚΔΜ, με την ειδοποιό διαφορά ότι «απο-
κάλυψε» κι αυτός αλλά και αρκετοί ακόμη δήμαρχοι ότι 
θα παραστεί στο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου στο 
άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Παράλλη-
λα ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι εθνικισμός το να εκδηλώ-
νεις την αγάπη για την πατρίδα σου», «καρφώνοντας» και 
απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε όσους θεωρούν ότι 
το να αγωνίζεσαι για την Μακεδονία αποτελεί «ανούσια 
πρωτοβουλία». Χρήζει άξιο αναφοράς επίσης,το γεγονός 
ότι και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης, προχώρησε σε ανακοίνωση-ψήφισμα 
(ύστερα από εισήγηση του ίδιου), στο οποίο λαμβάνοντας 
υπόψη την αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται τε-
λευταία στο θέμα της ονομασίας της FYROM, τονίζει με-
ταξύ άλλων ότι «Δεν πρόκειται να δεχθούμε να χρησιμο-
ποιεί το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας», το κράτος των 
Σκοπίων.

«Καμία χρήση του όρου Μακεδονία»
Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Δήμος Κορδελιού 
Ευόσμου, καθώς σύμφωνα με τις προθέσεις και τα όσα 
είπε στην Karfitsa o Δήμαρχος κ. Πέτρος Σούλας, ανα-
μένεται να υπάρξει στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 
έκδοση ψηφίσματος για στήριξη της πρωτοβουλίας για 
τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου της 21ης Ιανουαρίου. 
Ειδικότερα και όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ ο 
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου εκφράζει την πλήρη αντί-
θεση του σε «οποιαδήποτε χρήση του όρου Μακεδονία» 
στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων. Ερωτηθείς ο 
κ.Σούλας σχετικά με το αν θεωρεί πως θα υπάρξουν και 
ανάλογες κινητοποιήσεις και μετά τις 21/1 όπου και το 
ζήτημα θα αρχίσει να μπαίνει σε μια πιο ενεργή φάση, 
απάντησε ότι «Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν θα γίνουν 
ανάλογες κινητοποιήσεις, εγώ προσωπικά σε αυτο το 
συλλαλητήριο θα κατέβω». Όσον αφορά την στάση της 
κυβέρνησης σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα αρκέ-
στηκε να τονίσει ότι «έχουμε μια νόμιμη δημοκρατικά 
κυβέρνηση, η οποία θα διαπραγματευτεί, και θα κάτσει 
γύρω από το τραπέζι, με όλους εμάς να σεβόμαστε ως 
Έλληνες πολίτες την συμφωνία που θα φέρει, αλλά  αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα την αποδεχθούμε κιόλας». 

Σχετικά με το συλλαλητήριο τάχθηκε υπέρ τόσο της συμ-
μετοχής ως φυσικό πρόσωπο, όσο και ως Δήμος, και 
αρκέστηκε να σημειώσει «ότι στηρίζουμε το συλλαλη-
τήριο και θέλουμε την διατήρηση της ιστορικής πραγμα-
τικότητας», και αυτό διότι πάνω από όλα  «οι αλυτρω-
τικές τάσεις του γειτονικού κρατιδίου δεν μπορούν να 
περάσουν μέσα απο το ονομα Μακεδονία, ούτε βέβαια 
και από τα παράγωγα  που βλέπουν το φως της δημοσι-
ότητας τις τελευταίες ημέρες και προσανατολίζονται σε 
γεωγραφικούς προσδιορισμούς». Με αποφασιστικότητα 
και ξεκάθαρη θέση υπέρ της μη χρησιμοποίησης του 
ονόματος της Μακεδονίας είτε παράγωγο αυτής παρου-
σιάσθηκε και ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ.Γιάννης Καραγιάν-
νης. Ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδας (ΚΕΔΕ) τάχθηκε και αυτός με την σειρά του υπέρ 
της τελικής απόφασης που ελαβε το ανώτατο όργανο της 
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, και τόνισε χαρα-
κτηριστικά ότι «Στο ζήτημα της ονομασίας δεν μπορεί να 
υπάρξει υποχώρηση από την πάγια εθνική θέση, που κα-
θιστά απαγορευτική τη χρήση του ονόματος Μακεδονία 
από τα Σκόπια». Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την θετική 
κατεύθυνση του ψηφίσματος της ΠΕΔ τόνισε στην «Κ» 
πως «καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περάσει την κόκκι-
νη γραμμή, όπως αυτή εκφράστηκε στο Βουκουρέστι το 
2008 από τον Κώστα Καραμανλή». Στο κρίσημο ερώτημα 
για το αν θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο, η απάντηση 
ήταν καταφατική καθώς όπως σημείωσε ο κ.Καραγιάν-
νης, θα παραστεί ως φυσικό πρόσωπο με την οικογένεια 
του, καθώς κάτι τέτοιο θεωρεί «πως είναι υποχρέωση 
όλων των Μακεδόνων». 

Κινούμενος στα όσα δήλωσαν και οι προηγούμενοι δή-
μαρχοι τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος της Βόλβης κ.Δι-
αμαντής Ι. Λιάμας. Και αυτός με την σειρά του αναφέρ-

Οι δήμαρχοι του συλλαλητηρίου
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ
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Οι δήμαρχοι του συλλαλητηρίου
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ θηκε σε ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, και το οποίο σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορ-
τάζ τονίζει πως κινείται στις σωστές κατευθύνσεις που 
δόθηκαν από τη ΠΕΔ. Μάλιστα ο ίδιος παίρνει και προ-
σωπική θέση υποστηρίζοντας ότι θα κατέβει στο συλλα-
λητήριο την προσεχή Κυριακή, στέλνοντας παράλληλα 
το μήνυμα, πως όσον άφορα στην χρήση γεωγραφικού 
προσδιορισμού και για το αν ο τελευταίος θα έλυνε το 
πρόβλημα της υπάρχουσας κατάστασης, είναι ένα θέμα 
το οποίο είναι αρκετά αβέβαιο «διότι οι γείτονες  έχουν 
επιδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα  αλυτρωτισμό 
και ενέργειες προς παραχάραξη της ιστορίας μας». 

Μετριοπαθής και ενωτικός
Ιδιαίτερα μετριοπαθής αλλά και με ενωτικές τάσεις πα-
ρουσιάστηκε με δηλώσεις του και ο Δήμαρχος Πυλαί-
ας-Χορτίατη κ. Ιγνάτιος Καϊτετζίδης ο οποίος θεσμικά 
παρέμεινε προσηλωμένος στην απόφαση του Βουκου-
ρεστίου, σημειώνοντας μάλιστα στην Κarfitsa ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξει στη λύση του ζητήματος το όνο-
μα Μακεδονία. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 
«στηρίζουμε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης 
όμως από εκεί και πέρα η διαπραγμάτευση πρέπει να κι-
νηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν 
όλα όσα έχω αναφέρει τα αντιλαμβάνομαι μιλώντας και 
με τη συνείδησή μου αλλα και ερμηνεύοντας  την αντί-
ληψη που έχουν  οι συμπολίτες μου στον βορειοελλα-
δικό χώρο». Ο κ. Καϊτετζίδης εμφανίστηκε προβληματι-
σμένος και θέλησε να τονίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι 
«υπάρχει βάσιμος φόβος για το γεγονός πως ουσιαστικά 
η επίλυση του ζητήματος θα αποτελέσει το όχημα αλυ-
τρωτισμού της γειτονικής χώρας. Επομένως η Ελλάδα θα 
πρέπει να κινηθεί φιλικα προς την χώρα αυτή και να κοι-
ταξει να αξιοιποιήσει έναν γόνιμο διάλογο, που σε καμία 
περίπτωση όμως δεν θα επιτρέπει την εκχώρηση δικαι-
ωμάτων που αφενός είναι απαράγραπτα και έχουν σχέση 
με την ιστορία και την ταυτότητα αλλά και αφετέρου συν-
δέονται άμεσα και με τα εθνικά συμφέροντά της».  

«Η κυβέρνηση δεν έχει σαφή τοποθέτηση»
Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα σκεπτικός και επικριτικός 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ

Οι δυναμικοί 
Στο εντελώς αντίθετο μήκος κύματος από τους προανα-
φερόμενους Δήμους, οι Δήμοι Παύλου Μελά και Χαλκη-
δόνας, και ειδικότερα οι κ.Δεμουρτζίδης Δημήτρης και 
κ.Τσουκνιδάς Ιωάννης παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα δυναμι-
κοί και σε «πολιτική εγρήγορση » προκειμένου οι εξελί-
ξεις να τους βρουν προετοιμασμένους. Ο κ. Δεμουρτζίδης 
ανέφερε ότι ως δήμος αλλά και ως Δήμαρχος καλύπτεται 
«σε γενικές γραμμές» από το ψήφισμα της ΠΕΔ, ενώ πα-
ράλληλα αποκάλυψε ότι προτάθηκε ήδη στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του δήμου του ανάλογο ψήφισμα με εκείνο 
των υπολοίπων δημάρχων. Παράλληλα σημείωσε ότι θα 
παραστεί και εκείνος με την σειρά του στο συλλαλητήριο, 
και πως όσον αφορά στο επίμαχο ζήτημα της ονομασίας 
«όλοι οι λαοί έχουν δικαιώματα έκφρασης των στοχασμών 
τους, όμως πρέπει να σεβαστούν καποια πραγματα, δίχως 
να σφετερίζονται την ιστορία μας». Από την δική του πλευ-
ρά ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας κ.Τσουκνιδάς Ιωάννης, τόνισε 
ακράδαντα ότι «Η θέση μου είναι ξεκάθαρη ως Έλληνας 
και Μακεδόνας ενός Δήμου που χτυπά καθαρά και δυνατά 
η φωνή των Μακεδόνων. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό 
το οποίο πρέπει να μας βρει όλους όρθιους και δυνατούς 
απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια σφετερισμού από πλευ-
ράς των γειτόνων μας, οι οποίοι προσπαθούν να βλάψουν 
τα ιερά σύμβολα και την ιστορία της Μακεδόνιας, η οποία 
είναι και ιστορία του Ελληνικού Έθνους».

Η Κarfitsa επικοινώνησε με όλους τους δημάρχους και εί-
ναι στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε τοποθέτηση.
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προς την κυβέρνηση φάνηκε με τις δηλώσεις του ο 
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Γαβότσης, ο οποίος μιλώ-
ντας στην «Κ» δήλωσε ότι «διαφωνώ με τη βιασύνη 
της κυβέρνησης για ένα θέμα που δεν αφορά εμάς 
αλλά αφορά άλλους, και πολύ περισσότερο σε μια κυ-
βέρνηση η οποία δεν έχει την πλειοψηφία». Στο πολύ 
σημαντικό ζήτημα στο αν συμφωνεί ή όχι με τα όσα 
ακούγονται σχετικά με την ονομασία των Σκοπίων, 
σημείωσε με αυστηρό τόνο ότι «έπειτα και από τις 
δηλώσεις του Δημητρώφ» δεν θεωρεί ότι πρέπει να 
υπάρξει ούτε σαν συνθετικό το όνομα της Μακεδονί-
ας». Απαντώντας στην ερώτηση της Κarfitsa όσον 
αφορά στην πιθανότητα έκδοσης ψηφίσματος από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
αρκέστηκε να σημειώσει ότι «δεν είμαι υπέρ της συ-
γκεκριμένης ενέργειας», διότι ένα τέτοιο θέμα «δεν 
πρέπει να περιέρχεται στα δημοτικά συμβούλια». Συ-
νεχίζοντας, δεν δίστασε να σχολιάσει και τις ενέργεις 
και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, λέγοντας πως 
«η κυβέρνηση δεν έχει κάποια σαφή  τοποθέτηση σε 
σχέση με αυτό το ζήτημα». Εν κατακλείδι κάτι το οποίο 
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και η «ατάκα» του κ. 
Γαβότση σχετικά με το συλλαλητήριο, στο οποίο εύχε-
ται να είναι το ίδιο με το 1992, αλλά ο ίδιος «δεν έχει 
στην κουλτούρα του το να πηγαίνει σε συλλαλητήρια», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Οι… « to the point» 
Υπήρξαν και αρκετοί Δήμαρχοι των οποίων οι δηλώ-
σεις ήταν λιτές, περιεκτικές και κατευθείαν στο επίμα-
χο ζήτημα. Ένας από αυτούς ήταν  ο Δήμαρχος Θερμα-
ϊκού κ.Μαυρομάτης Ιωάννης ο οποίος αρκέστηκε να 
τονίσει αφενός ότι «Η δική μου θέση είναι ότι δεν μπο-
ρεί να υπάρξει καμία ονομασία που να θέτει σε πρώτο 
πλάνο το όνομα Μακεδονία από το γειτονικό κράτος», 
και αφετέρου ότι «όσον αφορά στο συλλαλητήριο δεν 
είμαι υπέρ τέτοιων ενεργειών και ως εκ τούτου δεν 
θα κατέβω».
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Δυστυχώς, η Ελλάδα σε κάποιες πε-
ριπτώσεις έχει δυσβάσταχτη κατά 
κεφαλήν παραγωγή δωσίλογων και 
δημαγωγών. Είναι γνωστή για τον 
Μέγα Αλέξανδρο, τον Περικλή, τη Δη-
μοκρατία, αλλά και για τον Εφιάλτη, 
τον δημαγωγό Κλέωνα και τη δολο-
φονία των εκ των πρωτεργατών της 

Δημοκρατίας, Αρμόδιου και Αριστογείτονα. Τα πράγματα 
τίθενται πλέον ωμά: τώρα είναι η ώρα των πατριωτών ή 
των δωσίλογων. Ενδιάμεση θέση περί «ολίγης προδοσίας» 
δεν υπάρχει. Και «γεωγραφικός προσδιορισμός» ο οποίος 
συμπεριλαμβάνει όνομα ή παράγωγο της λέξης Μακεδο-
νία αποτελεί εθνική προδοσία. Η Μακεδονία και ο Μέγας 
Αλέξανδρος είναι παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικό-πολι-
τιστικό κεφάλαιο της Ελλάδος, το οποίο ξεπερνάει κατά 
πολύ όλους τους ηγέτες μας και τις πολιτικές τους από 
τις απαρχές του ελληνισμού μέχρι σήμερα. Έτσι, κανένας 
δεν έχει το ανάστημα να παραδώσει-προδώσει αυτό το 
αμύθητης αξίας κεφάλαιο στους ποικιλώνυμους μετανά-
στες που συνέρευσαν στα εδάφη πέριξ των Σκοπίων. Και 
τα εδάφη αυτά φέρουν τα ιστορικά αδιάψευστα ονόματα 
της αρχαίας Δαρδανίας και της Παιονίας. Όχι της αρχαίας 
Μακεδονίας. Οι Δάρδανοι ήταν σκληροί εχθροί των Μα-
κεδόνων και προσωπικά του Φιλίππου και του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Τα γραπτά ντοκουμέντα ξεκινούν από τον 
Όμηρο. Η Γεωγραφική Αφήγηση του Κλαύδιου Πτολεμαί-
ου (2ος αιώνας μ.Χ.) εντάσσει την Μακεδονία στην Ελλά-
δα. Οι σωζόμενοι χάρτες από τον 7ο αι. μ. Χ. και οι πλέον 
έγκυρες γραπτές πηγές: Στράβωνας, Αππιανός, Πολύβιος, 
Μάλχος, Ιεροκλής, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Ι. 
Ζωναράς, και πολλοί άλλοι, βεβαιώνουν, ότι: «η Μακεδο-
νία είναι Ελλάδα».

Έτσι, επί 1000 χρόνια η περιοχή των Σκοπίων λεγόταν 
Δαρδανία, και από το 1929 μέχρι το 1941 Βαρντάρτσκα. 
Ο Τίτο (1943) εκμεταλλεύτηκε τις πολύχρονες προδοτικές 
προσπάθειες των Ελλήνων κομμουνιστών και μετονόμα-
σε τη Βαρντάρτσκα σε Μακεδονία, διεκδικώντας ελληνικά 
εδάφη μέχρι Θεσσαλονίκη, Πιερία, Καβάλα και Θάσο. Η 
«προσπάθεια» είχε ξεκινήσει στην «Τρίτη Κομμουνιστική 
Διεθνή», το 1921 από τα κομμουνιστικά κόμματα των Βαλ-
κανίων –συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Ε. Ο Τίτο σε ομι-
λία του στα Σκόπια, (11.10.1945), διεκδίκησε τη «Μακεδο-
νία του Αιγαίου». Όμως, τεράστια ευθύνη μη αντίδρασης 
έχουν και οι μετά το 1944 φιλελεύθερες, και όχι «δεξιές», 
κυβερνήσεις των Γ. Παπανδρέου, Θ. Σοφούλη, Ν. Πλαστή-
ρα, αλλά και οι επόμενες Αλ. Παπάγου και Κ. Καραμανλή 
του Α΄. Το έγκλημα είναι συλλογικό. Πράγματα γνωστά, 
αλλά σκόπιμα και ενοχικά αποσιωπούμενα. Έτσι ΣΗΜΕΡΑ 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΛΑΘΟΣ.
Στις μέρες μας ο δωσιλογισμός είναι και πάλι έτοιμος να 
χτυπήσει. Κι όμως, το 1992 ανακοινώθηκε επισήμως από 
την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας η γνωστή θέση, 
όλων των πολιτικών αρχηγών, πλην του ΚΚΕ φυσικά…, 
ότι: «δεν θα γίνει δεκτό όνομα το οποίο θα περιέχει τον 
όρο ή παράγωγο της λέξης Μακεδονία». Αλλά, κατόπιν τα 
πράγματα ανατράπηκαν με δόλο. Έτσι, σήμερα είναι πολλοί 

Η πολιτική μας κατάντια έχει μόνο μία κυνική όψη... 
το κομματικό συμφέρον

ανάλυση

ΓΡΑΦΈΙ Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΡΏΜΑΝΟΣ
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ανάλυση

αυτοί οι οποίοι λένε, ότι αποτελεί δήθεν μοναδική… ευκαι-
ρία για την Ελλάδα το να αποδεχτεί όνομα με «γεωγραφικό 
προσδιορισμό». Το λέει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το λέει με 
καμάρι η μείζων αντιπολίτευση, Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ κ.λπ., το 
Ποτάμι και άλλα κόμματα δεκανίκια του Νεοφιλελευθερι-
σμού, των Μνημονίων και της Παγκοσμιοποίησης. Το λένε 
τα μεγάλα κανάλια και οι εφημερίδες. Δεν το λέει, όμως, 
η συντριπτική πλειοψηφία του λαού• γύρω στο 80% την 
εμφανίζει σχετική δημοσκόπηση. Κι αυτό γιατί η δραστική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν εκβιάζεται. Αντίθετα, 
οι πολιτικοί ηγέτες και οι «ταγοί» συχνότατα εκβιάζονται 
από οικονομικά ή και ηθικά… σκάνδαλα.

Σήμερα, ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης Γ΄, χωρίς εθνική πολιτική 
ξανά, προβάλλει το βέτο του 2008, στο Βουκουρέστι, ως 
δήθεν μέγα επίτευγμα, και το κάνει σημαία της ΝΔ. Δηλα-
δή, μπορούσε τότε ο κ. Κ. Καραμανλής Β΄ αφού «έδωσε 
στεγνά» τον «γεωγραφικό προσδιορισμό» να βάλει ταυτό-
χρονα και τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ; Μα θα ήταν η πολιτική του 
αυτοκτονία. Γι’ αυτό, μεθοδεύτηκε το ζήτημα σε φέτες… 
Πάρτε τώρα τον «γεωγραφικό προσδιορισμό» κι αργότε-
ρα σας βάζουμε σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Έχω ρωτήσει (και) σε 
πρόσφατη συνέντευξή μου: «τι θα γίνει αν ο γεωγραφικός 
προσδιορισμός θα είναι «Άνω Μακεδονία», ή «Κάτω», ή 
«Νέα», ή «Nova»; Αυτό το τελευταίο κουτοπόνηρο το 
είπε ο κ. Κοτζιάς, προσθέτοντας, ότι δήθεν δεν ενοχλεί το 
«Novamacedonia», έτσι όλο μαζί στα «ξένα», γιατί τάχα 
δεν σημαίνει και τίποτε… ούτε για τους Έλληνες ούτε για 
τους Κουτόφραγκους. Ναι, ε;… 

Το μείζον ζήτημα του «γεωγραφικού προσδιορισμού», το 
διαπραγματεύεται μία «για πρώτη φορά Αριστερή», κυ-
βέρνηση με λυμένα… τα χέρια από τον κ. Κ. Καραμανλή 
Β΄. Μία κυβέρνηση η οποία μπορεί και υπογράφει τα πά-
ντα, Μνημόνια, 3ο-4ο, επιτροπεία χώρας επί 60 χρόνια, 
και δέσμευση κρατικής περιουσίας επί 97 (ακόμη) χρόνια. 
Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει. Μία κυβέρνηση η οποία 
έχει υποσχεθεί τα πάντα και έχει πει ψέματα για τα πά-
ντα. Κεντρικό της επιχείρημα, ότι «οι προηγούμενοι ήταν 

χειρότεροι» (που ήταν!). Όμως, αυτή η κυβέρνηση των 
ακραία επιζήμιων Μεταμπολσεβίκων στο εσωτερικό και 
ταυτόχρονα γλοιωδών υπηρετών του Υπερκαπιταλισμού 
στο εξωτερικό συνεχίζει ευλαβικά την πολιτική των Νε-
οφιλελεύθερων, και του δήθεν «δεξιού» προκατόχου της, 
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το 2008. Και είναι πάλι έτοιμη να 
υπογράψει… Τώρα την παράδοση της Μακεδονίας.

Έτσι, Νεοφιλελεύθεροι και Μεταμπολσεβίκοι ταυτίζονται 
στην προδοσία του ονόματος Μακεδονία. Το ερώτημα εί-
ναι αν οι Μεταμπολσεβίκοι θα παραμείνουν κομπλεξικοί 
διεθνιστές, του πάλαι ποτέ κομμουνισμού, και θα κλεί-
σουν τη μία και μοναδική Μακεδονία των Ελλήνων στο 
Νεοφιλελεύθερο δόκανο το οποίο παρέλαβαν έτοιμο; Γιατί 
το λυσσασμένο όνειρο των Ελλήνων κομμουνιστών ήταν 
να κάνουν τη Μακεδονία των Ελλήνων χωριστό κομμου-
νιστικό κράτος. ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟ… ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Ο 
Ν. Ζαχαριάδης (Γ.Γραμματέας του HYPERLINK), ήδη από 
το 1925 ζητούσε τον αποχωρισμό της Μακεδονίας από 
την Ελλάδα και «σχηματισμό αυτοτελούς κράτους» («Ρι-
ζοσπάστης» 27 Ιανουαρίου 1925). Ο ίδιος απευθυνόμενος 
στα μέλη του ΚΚΕ («Ριζοσπάστης» 1 Μαρτίου 1931) επα-
νέλαβε την θέση του περί αποχωρισμού της Μακεδονίας 
και Θράκης από την Ελλάδα: (Έκδοση της Κ.Ε. του ΚΚΕ, 
«Πέντε χρόνια αγώνες 1931-1936» β’ έκδ. Αθ. 1946 σελ. 
24). Η 6η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Ιαν. 1934) καθόρι-
σε την απόσχιση της Μακεδονίας σε συνεργασία με τους 
Βουλγάρους, ως «υποχρέωση» του ΚΚΕ: («Πέντε χρόνια 
αγώνες 1931-1936», σελ. 201, 205, 206, 212). Τα ίδια και 
στο 5ο Συνέδριον του ΚΚΕ (Μάρτιος 1934): («Πέντε Χρόνια 
Αγώνες 1931-1936», σελ. 225). Ο Ν. Ζαχαριάδης σε άρθρο 
του στο περιοδικό «Δημοκρατικός Στρατός» (τεύχος Δεκ. 
1948) εισηγήθηκε τη δημιουργία ανεξαρτήτου Μακεδονι-
κού κράτους και κατόπιν η 5η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ 
(Ιαν. 1949) έκανε ομοφώνα δεκτή την εισήγησή του για 
την δημιουργία ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους. Αυτά 
που συμβαίνουν στις μέρες μας θυμίζουν ΑΠΟΛΥΤΑ τις 
μεθοδευμένες προδοτικές συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, 
του 1959, για την Κύπρο, στις οποίες συμμετείχαν ο επιει-

κώς… τραγικός Κ. Καραμανλής ο Α΄ και ο Κύπρου Μακά-
ριος. Αυτοί επέβαλαν ως εγγυήτρια δύναμη την Τουρκία 
και έστρωσαν τον δρόμο για το τελικό χτύπημα του προ-
δοτικού πραξικοπήματος Ιωαννίδη, το 1974.

Πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από την μαζική λαϊκή αντίδρα-
ση. Από την επανάσταση συνειδήσεων, όπως έχω ξανα-
γράψει. Ήρεμα, ψύχραιμα, ειρηνικά να συμπαρασταθούμε 
στα συλλαλητήρια. Θα το μετρήσουν αυτό οι επαγγελμα-
τίες της πολιτικής «καρέκλας». Θα το μετρήσουν και στο 
ΝΑΤΟ. Με την τεράστια βάση τους στο Κόσοβο και τις άλ-
λες στην Ελλάδα δεν έχουν καμία βιασύνη να εντάξουν τα 
Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Αυτό το διαδίδουν Σκοπιανοί πράκτορες 
και ντόπιοι διεθνιστές δωσίλογοι. Αλλά, κι αν βιάζονται, 
ας πιέσουν τους Σλάβους και τους Αλβανούς, που πλει-
οψηφικά απαρτίζουν το κράτος των Σκοπίων, να το ονο-
μαστούν «Σλαβοαλβανική Δημοκρατία» στα πρότυπα της 
παλιάς Τσεχοσλοβακίας η οποία συνένωνε δύο εθνότητες. 
Ταυτόχρονα, όμως, να γίνει καταγραφή των ελληνικής συ-
νείδησης… κατοίκων. Ορθή και η πρόταση του κ. Ιωάννη 
Μάζη για: «Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία». Όπως και 
το «Βαρντάρτσκα» το οποίο είχαν οι Σκοπιανοί πριν την 
κλοπή του ονόματος της μίας και μόνης Μακεδονίας των 
Ελλήνων. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα! Η προδοσία καιροφυ-
λακτεί. Θα είναι καταστροφή μεγαλύτερη από εκείνη του 
1922, αν παραδοθεί-προδοθεί το όνομα της Μακεδονίας 
σε Σλάβους και Αλβανούς. Ειδικά οι δεύτεροι θα διεκδι-
κούν εκτός από την ανύπαρκτη Τσαμουριά και ολόκληρη 
τη Μακεδονία. Έτσι, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον Ιούλιο, 
θα βιώσουμε πολλά. Προβοκάτσιες αφηνιασμένων δωσί-
λογων και τόνους προπαγάνδας από γνωστά δωσιλογικά 
κανάλια και εφημερίδες. Τώρα, όμως, είναι η ώρα που 
ο καθένας θα πρέπει να διαλέξει, με ποιους θα πάει και 
ποιους θα αφήσει. Η διαφορά ανάμεσα στον πατριωτισμό 
και τον δωσιλογισμό είναι απολύτως ευδιάκριτη. Η μεγάλη 
μάχη μόλις αρχίζει.

*Ο κ. Ρωμανός είναι συγγραφέας 13 βιβλίων -βασι-
σμένα στην ιστορία και σε ντοκουμέντα

Το εθνικό έγκλημα για ονομασία με «γεωγραφικό προσδιορισμό» έγινε στις 3 Απριλίου 2008 στη Σύνοδο Κορυφής 
του ΝΑΤΟ, στο Βουκουρέστι. Και ένοχοι είναι οι: κ. Κ. Καραμανλής ο Β΄, ως πρωθυπουργός, (με ό,τι αυτό το Β΄ ση-
μαίνει στη μη εστεμμένη σειρά διαδοχής της εν Ελλάδι κληρονομικής πρωθυπουργίας), η κ. Ντ. Μπακογιάννη, (ή Μη-
τσοτάκη Β΄), ως υπουργός εξωτερικών, και ο κ. Ευ. Μεϊμαράκης, υπουργός Εθνικής Αμύνης. Πρέπει να επισημανθεί 
ειδικά η εθνικά εγκληματική στάση της κ. Ντ. Μπακογιάννη-Μητσοτάκη Β΄ η οποία τότε απομόνωσε τις πατριωτικές 
φωνές του ελληνισμού των ΗΠΑ (ξέρει αυτή…), ενίσχυσε την καταστροφική θέση του προέδρου Μπους Β΄, και 
κάρφωσε στην πλάτη του κ. Κ. Καραμανλή Β΄ το στιλέτο του «γεωγραφικού προσδιορισμού». Αυτό όμως ΔΕΝ αθω-
ώνει τον τότε πρωθυπουργό, γιατί ΔΕΝ αντέδρασε. Έτσι συνεχίστηκε η γραμμή της προδοτικής ρήσης του Κωνστ. 
Μητσοτάκη, ότι «σε δέκα χρόνια κανείς δεν θα μιλάει για το όνομα της Μακεδονίας». Και τα ερωτήματα αναδεικνύουν 
το έγκλημα. Με ποιο δικαίωμα ο κ. Κ. Καραμανλής Β΄ άλλαξε τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ εθνική θέση του 1992; Πώς κατήργησε 
την θέση των άλλων κομμάτων, εκπροσωπώντας ένα κόμμα, τη Ν.Δ (αν το εκπροσωπούσε όλο…); Γιατί δεν έφερε το 
μείζον αυτό εθνικό θέμα στη Βουλή; Κι αν πιεζόταν από την κατάπτυστη πολιτική του προέδρου Μπους Β΄ και από το 
φερέφωνό του, την κ. Ντ. Μπακογιάννη-Μητσοτάκη Β΄, γιατί δεν παραιτήθηκε, ώστε να αποκτήσει ηθικό ανάστημα;

Τώρα, η πολιτική μας κατάντια έχει μόνο μία κυνική όψη: το κομματικό συμφέρον. Και, τα ερωτήματα είναι εξίσου 
κυνικά: θα τολμήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να σηκώσει το βάρος μιας συμφωνίας ταφόπλακα στην Μακεδονία 
και την Ελλάδα; Θα δεχτεί να γίνει η μία Μακεδονία δύο…, και έτσι ο πρώτος κιμάς στην Ευρώπη των (92 λέγεται…) 
πολυφυλετικών επαρχιών της χωρίς κανένα εθνικό χαρακτηριστικό; Ή, θα μετρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα «κουκιά» για τις 
επόμενες εκλογές, και θα εκμεταλλευτεί την έτσι κι αλλιώς διαφαινόμενη αδιαλλαξία των Σκοπιανών κλεπτών του 
ονόματος; Με δεδομένο, ότι αυτοί έχουν τις δυσκολίες αλλαγής συντάγματος, συμβόλων, αγαλμάτων, βιβλίων ιστο-
ρίας, προσδιορισμού γλώσσας, ιθαγένειας, αλλά και της ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ από την Ελλάδα επωνυμίας όλων των εμπο-
ρικών τους προϊόντων. Αυτό σημαίνει: «ένα όνομα για όλες τις χρήσεις», (Εrga omnes), όρος κλειδί… Η σημερινή 
κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει την εξουσία και τα ποσοστά της, και βοηθούντος… του κ. Κυρ. Μητσοτάκη Γ΄, να 
τα αυξήσει. Το να αυτοκτονήσει για τους Σκοπιανούς δεν την συμφέρει. Ο κ. Κοτζιάς δείχνει ενδοτισμό, αλλά ως πο-
νηρός και δίβουλος μετα-μπολσεβίκικος μπορεί και να καταγγείλει, με κάποια αφορμή, τους Σκοπιανούς, ώστε να 
παραπεμφθεί το ζήτημα στο μέλλον. Όπως έκανε πρόσφατα στο Κυπριακό, όπου ο κ. Ερντογάν τον έσωσε… με την 
αδιαλλαξία του και μαζί έσωσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και την ελληνο-κυπριακή ηγεσία του κ. Αναστασιάδη, 
η οποία ήταν έτοιμη να μετατρέψει το κυπριακό κράτος σε επαρχία της Τουρκίας.
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«Καταγγελίες δεν έχουμε ούτε προφορικές, ούτε 
γραπτές. Όντως υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο 
της Φλώρινας. Σε προηγούμενες προκηρύξεις, 
όπως ανέφερε και ο δήμαρχος, κάποιοι γιατροί, 
οι οποίοι είχαν επιλεγεί, απέσυραν τα χαρτιά τους. 
Τώρα ποιος ήταν ο λόγος; Εντάξει υπάρχουν διά-
φορες φήμες ότι δεν υπάρχει καλό κλίμα, αλλά δεν 
υπάρχει κάποια καταγγελία ή κάτι συγκεκριμένο. 
Για τον λόγο που απέσυραν τα χαρτιά τους εγώ δεν 
μπορώ να ξέρω το γιατί», απάντησε σε ερώτηση 
της Karfitsa ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
της Φλώρινας Σταύρος Κωνσταντινίδης για το κλί-
μα που επικρατεί εντός του νοσοκομείου της περι-
οχής. Επίσης και από την πλευρά του ο πρόεδρος 
υπογράμμισε ότι: «Το μείζον πρόβλημα είναι με την 
παιδιατρική, εκεί δεν υπάρχουν γιατροί, καθώς συ-
νταξιοδοτήθηκε ο προηγούμενος διευθυντής. Το 
θέμα προέρχεται από την αδιαφορία, την πολιτική 
ή της κοινωνικής περιφέρειας ή του υπουργείου, 
γιατί ήταν γνωστό ότι ο διευθυντής θα συνταξιοδο-
τηθεί εδώ και ένα χρόνο. Είχαν γίνει κάποιες προ-
τάσεις από το διοικητικό συμβούλιο για προκήρυξη 
θέσεων και τις αρνήθηκε το υπουργείο». Για την 
απομάκρυνση του πρώην διοικητή του νοσοκομείο 
Νίκου Κοτοπούλη, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε ότι: 
«Υπήρχε ο κ. Κοτοπούλης, ο οποίος είχε διοριστεί 
διοικητικής του Νοσοκομείου και για κάποιον λόγο 
πολιτικά διαφώνησαν και τον έπαψαν, τώρα εκτελεί 
χρέη διοικητή ένας άλλος».

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντινίδης: «Το μεγάλο 
πρόβλημα είναι η υποστελέχωση, καθώς και η 
επάρκεια. Ο εξοπλισμός είναι καλός δεν υπάρχει 
κάτι που λείπει από το νοσοκομείο». Ο ίδιος υπο-
γράμμισε δε πως: «Η λύση είναι τώρα οι οργανικές 
θέσεις, οι οποίες είναι υπό προκήρυξη να γίνουν 
πιο ταχύς οι διαδικασίες για την έγκριση των θέσε-
ων από το υπουργείο, δηλαδή μέσα σε ένα με δυο 
μήνες να τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις γιατί εδώ 
εκκρεμούν κάποιες θέσεις οι οποίες έχουν προκη-
ρυχτεί εδώ και ένα χρόνο και ακόμα είναι μέσα στις 
καθυστερήσεις». Παράλληλα ο ίδιος ξεκαθάρισε 
ότι ως ιατρικός σύλλογος δεν έχουν αρμοδιότητα 
να πιέσουν για θέσεις των νοσοκομείων. «Είναι ένα 
θέμα του διοικητικού συμβουλίου και της περιφέ-
ρειας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στις 
εγκύους που φέρεται να πηγαίνουν από τη Φλώρι-
να στο νοσοκομείο της Μπίτολα των Σκοπίων για 
να γεννήσουν ο κ. Κωνσταντινίδης επεσήμανε ότι: 
«Αυτό είναι μια παραπληροφόρηση, αυτό που έγινε 
είναι το εξής υπήρχαν δυο-τρεις γυναίκες έγκυες 
οι οποίες ήταν από το Μοναστήρι από τη Μπίτο-
λα, κάτοικοι της γειτονικής χώρας και παρακο-
λουθούνταν για κάποιο λόγο στο Νοσοκομείο της 
Φλώρινας, δηλαδή δεν ήταν Ελληνίδες  και μετά το 
πρόβλημα της παιδιατρικής που δεν υποστηρίζεται 
ο τοκετός από παιδίατρο πήγαν να γεννήσουν στη 
χώρα τους. Δεν ήταν δηλαδή Ελληνίδες που φεύ-
γουν για να γεννήσουν. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το 
διαπίστωσα έπειτα από επικοινωνία που είχα με το 
νοσοκομείο και το εξακρίβωσα».

«Δεν έκλεισε μόνο η παιδιατρική. Στο νοσοκομείο δεν λει-
τουργεί η παιδιατρική, η γυναικολογική, η παθολογική, 
δηλαδή δεν είναι στελεχωμένες. H  γυναικολογική όμως 
δεν έχει κανέναν γιατρό. Η ορθοπεδική έχει έναν γιατρό 
και τώρα πρόσφατα ήρθε και ένας άλλος επικουρικός, αν 
δεν κάνω λάθος. Η χειρουργική δεν λειτουργεί. Δεν λει-
τουργεί σχεδόν τίποτα, εκτός από το νεφρό, το οποίο λει-
τουργεί σε καλά επίπεδα. Η καρδιολογική λειτουργεί σε 
καλά επίπεδα. Οι άλλες κλινικές υπολειτουργούν θα έλε-
γα ή δεν λειτουργούν καθόλου» αποκάλυψε ο δήμαρχος 
Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος μιλώντας στο focus fm 
και στην Μ. Καραπαναγιωτίδου.

Δηλαδή όταν αρρωσταίνετε τι κάνετε;
Τις προηγούμενες μέρες είχε έρθει ο διοικητής της αρμό-
διας υπηρεσίας υγείας και είχαμε μιλήσει για τα θέματα 
αυτά. Είπαν ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα στη νομο-
θεσία για την πρόσληψη των γιατρών, θα αυξηθούν κά-
ποιες θέσεις για να μπορούν να έρθουν οι γιατροί, δηλαδή 
να επιλέξουν το νοσοκομείο της Φλώρινας, αλλά αυτή τη 

στιγμή δεν λειτουργεί τίποτα και μάλιστα είχαν κάνει μια 
προσπάθεια για την παιδιατρική κλινική ώστε να έρχονται 
γιατροί εκ περιτροπής από άλλα νοσοκομεία, δηλαδή από 
τη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη και από άλλα νοσοκο-
μεία μια φορά, κάθε λίγες μέρες, κάποιος γιατρός για να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια κρούσματα που υπάρ-
χουν με τα παιδιά. Συγκεκριμένα αυτές τις ημέρες είχαμε 
γιατρό από τη Θεσσαλονίκη και  οι εντυπώσεις της συ-
γκεκριμένης γιατρού ήταν ότι το επίπεδο του νοσοκομείο 
είναι πάρα πολύ χάλια. Τα παιδιά τα οποία ερχόντουσαν 
δηλαδή να εξεταστούν εκείνο το διάστημα ήταν και αφυ-
δατωμένα, αλλά επίσης το τραγικό είναι ότι το νοσοκομείο 
δεν έχει γιατρό, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις 
αργίες δεν λειτουργούν ούτε αυτοί. Άρα να πάθει κάποιος 
κάτι Σάββατο ή Κυριακή ή ημέρες που έχουμε τετραήμερο 
και έχουμε γιορτές δεν έχει ούτε γιατρό έξω να επισκε-
φθεί, αλλά δεν έχει ούτε γιατρούς στο νοσοκομείο. Οπότε 
είναι αναγκασμένος ή να πάει Θεσσαλονίκη ή Έδεσσα ή να 
πάει Πτολεμαΐδα ή Κοζάνη αν υπάρχει παιδίατρος. Αυτό 
που συμβαίνει είναι τραγικό. Οι δε γυναίκες οι εγκυμονού-

«Υπάρχουν φήμες ότι δεν υπάρχει… καλό κλίμα στο νοσοκομείο»
ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

υγεία

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Γιατροί της Β. Ελλάδος «περιοδεύουν» από νοσοκομείο σε νοσοκομείο  
για τις ανάγκες ασθενών στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα!
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σες δεν έχει που να πάνε να ξεγεννήσουν και δεν μου 
φαίνεται και περίεργο, που ακούω ότι μερικές μπορεί να 
πηγαίνουν και στα Σκόπια, δεν αποκλείεται, δεν το απο-
κλείω αυτό, διότι τα Σκόπια πλέον έχουν γίνει ένας τόπο 
φθηνός, έχει πάρα πολλά πράγματα για τους κατοίκους 
που μένουνε σε αυτή την παραμεθόριο περιοχή.
Το πιο κοντινό νοσοκομείο είναι στη Μπίτολα των…  
Σκοπίων;
Κοιτάξτε το νοσοκομείο το οποίο είναι κοντινό είναι της 
Πτολεμαΐδας εντός της Ελλάδας και το άλλο το κοντι-
νότερο είναι της Μπίτολα φυσικά, γιατί της Πτολεμαΐδας 
είναι 65 χλμ και στο Μοναστήρι -στο ονομαζόμενο Μπί-
τολο, όπως το ονοματίζουν αυτοί- είναι γύρω στα 30 
χλμ ούτε. Το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας είναι σε λίγο 
καλύτερη κατάσταση από αυτό της Φλώρινας.

Υπάρχει -θεωρείτε- κάποια… στρατηγική ώστε να 
πηγαίνουμε στα νοσοκομεία των Σκοπίων;
Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. 
Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολλοίς κόσμος 
πάει μέσα στο κράτος των Σκοπίων, διότι πάνε ή για 
να βάλουν βενζίνη γιατί στα δυο φουλαρίσματα το ένα 
φουλάρισμα τους έρχεται δωρεάν, πάνε για οδοντίατρο, 
έχουν πολύ φθηνούς οδοντίατρους, πάνε για κάποια 
ψώνια, πάνε για διάφορα πράγματα πλέον μέσα στο 
κράτος των Σκοπίων.

Εσείς λοιπόν δικαιολογείται την κατάσταση αυτή γιατί 
δεν υπάρχουν δομές στο νομό Φλώρινας…
Μα δεν υπάρχουν. Οι κλίνες είναι κλειστές τι να κάνουν 
δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεγεννήσουν στο σπίτι. Θα 
πρέπει κάπου να πάνε και αν δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα προσπαθούν να βρουν εκεί που είναι πιο 
φθηνά.

Στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ λέει για τις έγκυες 
ότι αναγκάζονται να γεννήσουν στο νοσοκομείο της 
Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης.
Τα νοσοκομεία αυτά έχουν πληρότητα δεν μπορούν να 
υποδεχτούν όλες τις έγκυες της περιοχής, δεν έχουν 
τόσες κλίνες, υπάρχει και άλλο πρόβλημα οπότε αν δεν 
βρεις κλίνη, διαθέσιμο χώρο, για να πας να ξεγεννήσεις 
αναγκάζεσαι να πας Θεσσαλονίκη που είναι πολύ δύ-
σκολη κατάσταση.

Να κλείσουμε την συζήτηση μας με την διαβεβαίωση 
των αρμοδίων στα περιφερειακά όργανα του υπουρ-
γείου υγείας ότι… θα έχετε γιατρούς.
Αυτό μας υποσχέθηκαν. Τώρα κακά τα ψέματα όλοι 
γνωρίζουμε πως γίνονται οι προκηρύξεις, τι καθυστε-
ρήσεις υπάρχουνε και η γραφειοκρατία που υπάρχει. 
Και μάλιστα στο νοσοκομείο της Φλώρινας αποφεύγουν 
να έρχονται οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τα χαρτιά τους, 
επιλέγονται και στη συνέχεια δεν έρχονται, διότι και το 

κλίμα δεν είναι καλό στο νοσοκομείο της Φλώρινας, δη-
λαδή υπήρχαν μεταξύ των γιατρών και διαμάχες, είχαν 
γίνει φατρίες, τόσα πράγματα. Είχαμε έναν εξαιρετικό 
διοικητή τον οποίο κάποιοι κοντραρίστηκαν προσπά-
θησαν να τον διώξουν, τον έβγαλαν μέσα σε μια νύχτα 
χωρίς καμία αιτιολόγηση είναι τρομερά τα πράγματα 
δηλαδή το κλίμα είναι πολύ άσχημο και από τους ίδιους 
τους επιστήμονες μέσα στο νοσοκομείο.

Ποιο ήταν το διακύβευα και… «πλακωνόντουσαν» οι 
γιατροί;
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό διότι δεν ασχολήθηκα σε 
βάθος με το όλο θέμα…

Η Φλώρινα έχει την πολυτέλεια να γίνονται παιχνίδια 
γιατρών ή πόλεμοι γιατρών;
Και όμως αυτά γίνανε. Και αφού απολύσανε τον διοικη-
τή μετά τον κάλεσαν για να αιτιολογήσει τις κατηγορίες. 
Δυστυχώς, ο υπουργός πήρε την απόφαση και μετά τον 
κάλεσε για να απολογηθεί. Νομίζω αυτά τα πράγματα 
είναι τραγελαφικά δεν είναι πράγματα που θα πρέπει να 
συμβαίνουν ούτε σε επίπεδο κράτους ούτε υπουργείων. 
Και μάλιστα σε κάποιες συνεντεύξεις που έδωσαν για-
τροί, υπεύθυνοι, νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκο-
μείου είπαν ότι «εγώ δεν θα έστελνα ούτε τη γάτα μου το 
νοσοκομείο γιατί θα πεθαίνει» είναι τρομερά πράγματα 
αυτά που ακούμε δηλαδή…».

Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο προβλήματα στον άνδρα που είναι  πολύ 
σοβαρά, αλλά είναι δύσκολο να μιλήσει για αυτά ακόμη και στον γιατρό 
του.
Αυτό γιατί οι ασθενείς ντρέπονται να ρωτήσουν το γιατρό ή γιατί μπορεί 
να θεωρούν ότι δεν αποτελεί ιατρικό πρόβλημα. Ακόμη γιατί θεωρούν 
ότι μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση το γιατρό τους, ή θα τους 
εκθέσει.  Πολλές φορές εξαρτάται και από τις κοινωνικές καταβολές 
τους ή και από τη θεώρηση της ζωής και των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Γενικά ένας άνδρας με στυτική δυσλειτουργία μπορεί να 
κάνει να φτάσει στον ειδικό ανδρολόγο –ουρολόγο από 2 έως 4 έτη, 
από τη στιγμή που θα του εμφανιστεί το πρόβλημα.
Ποιά είναι τα αίτια των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Μπορεί  να 
είναι οργανικοί παράγοντες, όπως αρτηριακή υπέρταση-τραύματα 
και επεμβάσεις στην πύελο-δισκοκήλη-πολλαπλή σκλήρυνση-
ίνωση σηραγγωδών σωμάτων-αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις-
υπογοναδισμός-υπερπρολακτιναιμία-υπερ/υποθυρεοειδισμός-
σύνδρομο Cushing-νεφρική ανεπάρκεια-αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια-κίρρωση ήπατος-καχεξία-αθηρωμάτωση-
καρδιοπάθειες- Σακχαρώδης Διαβήτης που είναι από τα πιο συνήθη 
αίτια και υπερλιπιδαιμία, δηλαδή αυξημένη χοληστερόλη και 
τριγκυκερίδια.
Μπορεί να είναι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η περιορισμοί που 
επιβάλλουν θρησκευτικοί παράγοντες, η εθνικότητα, η υποστήριξη από 
την οικογένεια, η βαριά εργασία, η ανεργία, η εκπαίδευση, το χαμηλό 
εισόδημα και πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η  κατάθλιψη που 
αυξάνεται στις μέρες μας.
Μπορεί να είναι μικτής αιτιολογίας, πράγμα πολύ συχνό. Άλλωστε 
στυτική δυσλειτουργία που ξεκινά από έναν ή περισσότερους 
οργανικούς παράγοντες σχεδόν πάντα επιπλέκεται και με ψυχολογική 
επιβάρυνση.
Ακόμη, το τσιγάρο. Βασικό αίτιο στυτικής δυσλειτουργίας και 
υπογονιμότητας. Το κάπνισμα μπορεί να ενισχύει φαινομενικά τον 
ανδρισμό αλλά ουσιαστικά πλήττει δύο από τις ουσιαστικότερες 
παραμέτρους του ανδρικού φύλου.
Πως γίνεται η διάγνωση. Χρειάζεται πολύ καλό ιστορικό από τον γιατρό 

μας. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε στυτική δυσλειτουργία ακόμη και 
από χρόνια λήψη αγωγής, για παράδειγμα κάποια αντιυπερτασικά ή 
φάρμακα για παθήσεις του προστάτη.
Κατόπιν γίνεται ανάλογα με την περίπτωση διαγνωστικός έλεγχος της 
στυτικής δυσλειτουργίας, με έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία, με 
‘holter’ μέτρησης νυκτερινών στύσεων και με εκτίμηση σκληρότητας 
του πέους κατά τον επιμήκη άξονα.
 
Ανάλογα με τα αίτια της διάγνωσης, αποφασίζει ο ειδικός γιατρός 
για την θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει φυτικά σκευάσματα, ή 
φάρμακα από το στόμα όπως (Viagra,Levitra,Cialis,spedra), κρίνοντας 
ανάλογα με την περίπτωση και συζητώντας για τις ανάγκες του ασθενή 
του. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποιες παρενέργειες των 
φαρμάκων αυτών, όπως κεφαλαλγία, δυσπεψία, ρινική συμφόρηση, 
μυαλγίες, έξαψη(flashing), διαταραχές στην όραση και να ληφθούν 
υπόψη και κάποιες αντενδείξεις για την χορήγηση των φαρμάκων 
αυτών όπως συγκεκριμένες  καρδιοπάθειες και η λήψη νιτρωδών 
φαρμάκων. 
Σε περίπτωση που δεν αποδώσει η θεραπεία υπάρχει σκεύασμα 
που δρα τοπικά με τη μορφή γέλης (gel) που τοποθετείται στην 
είσοδο της ουρήθρας στη βάλανο του πέους. Κατόπιν υπάρχουν οι 
ενδοσηραγγώδεις ενέσεις αγγειοδραστικών ουσιών, που γίνονται μετά 
από μια μικρή εκπαίδευση στον ασθενή, για  να τις τοποθετεί μόνος 
του.
Τέλος υπάρχει η θεραπεία τρίτης γραμμής, όπου μπορεί σε πλήρη 
απώλεια της στυτικής λειτουργίας να γίνει τοποθέτηση υδραυλικής 
πεικής πρόθεσης.
 
Ο δεύτερος παράγοντας που είναι σημαντικός για τον άνδρα είναι η 
υπογονιμότητα. Ποιός ευθύνεται. Και τα δύο φύλα. Περίπου το  15-
20% των ζευγαριών που επιδιώκουν εγκυμοσύνη αποτυγχάνουν
30% υπεύθυνος ο άνδρας
40% υπεύθυνη η γυναίκα
30% υπεύθυνοι και οι δύο. Επομένως χρειάζεται εξ αρχής στην 
διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού και ο έλεγχος του άνδρα
Τα αίτια της υπογονιμότητας είναι πολλά, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις, που αποτιμάται ότι φτάνουν στο γενικό πληθυσμό μέχρι 
και το 30%, είναι αδιευκρίνιστα.
Τα γνωστά αίτια είναι η εκθεση των όρχεων σε υψηλές θερμοκρασίες, 
η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία, το κάπνισμα, φάρμακα όπως η 
σιμεθιδίνη, οι σουλφασαλαζίνες, η νιτροφουραντοϊνη, τα ανδρογόνα, 
το αλκοόλ, η μαριχουάνα, κάποιες σοβαρές  ιώσεις, η παρωτίτιδα, 
η φυματίωση, η κρυψορχία, η ορχεοπηξία, η βουβωνοκήλη, 
χειρουργεία στον αυχένα της ουροδόχου κύστης, η συστροφή 
όρχεως, το τραύμα στον όρχη. Ακόμη  συστηματικά νοσήματα, όπως ο  
σακχαρώδης διαβήτης, η  πολλαπλή σκλήρυνση, ο καρκίνος του όρχη, 
οι    οπισθοπεριτοναικές επεμβάσεις, και ορισμένες  διουρηθρικές 
επεμβάσεις.
 
Το σπερμοδιάγραμμα είναι η πρώτη εξέταση στην διαγνωστική 
προσέγγιση  άνδρα. Κατόπιν ο ορμονικός έλεγχος που αφορά την 
FSH,LH,TSH, προλακτίνη, τεστοστερόνη.  Ακολουθεί έλεγχος με 
υπέρηχο στους όρχεις και για την ανεύρεση πιθανής κιρσοκήλης, και 
ορισμένες φορές γενετικός έλεγχος στο DNA του άνδρα. 
Θεραπευτικά, υπάρχουν αρκετά σκευάσματα που βοηθούν την 
γονιμότητα που λαμβάνονται για διάστημα κάποιων μηνών. Υπάρχει το 
χειρουργείο της κιρσοκήλης, όπου γίνεται αποκατάσταση της βλάβης 
και σε περιπτώσεις αζωωσπερμίας, μπορούμε να επέμβουμε στον 
όρχη και να λάβουμε υλικό από την ‘πηγή’ των σπερματοζωαρίων. 
Γενικά σήμερα έχουμε αρωγό την εξέλιξη της επιστήμης της γενετικής, 
της ενδοκρινολογίας και της αναπαραγωγικής υγείας που μπορεί να 
μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, εκεί που παλαιότερα, δεν είχαμε 
μέσα για να επιτύχουμε το θαύμα της γέννησης μιας καινούργιας ζωής. 

Σεξουαλική υγεία και γονιμότητα

*Ο κ. Ιωάννης Κουτσογιάννης είναι  
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Λ. Κ. Καραμανλή 131 
Θεσσαλονίκη 
2310989699 
6932109610

Του Ιωάννη Κουτσογιάννη*
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ τη 
Θεσσαλονίκη μας, γεια σας και καλό βράδυ... Με αυτό 
το «κλισέ» αποχαιρετούσα τους τηλεθεατές της ΕΤ3 
από την Κυριακάτικη μουσική εκπομπή μου «Ρα-
ντεβού με τ' αστέρια» και για την τότε διοίκηση του 
σταθμού ήμουν ένας «πολύ ενοχλητικός» παρουσια-
στής... Κι έτσι, αποφάσισε τότε «πολύ δημοκρατικά» 
αυτή η εκπομπή που είχε σκαρφαλώσει στις πρώτες 
θέσεις τηλεθέασης, μαζί με τη «Δίκη της Δευτέρας» 
να κοπούν... Για να επανέλθουν μερικούς μήνες αρ-
γότερα, ύστερα από σχετική καταδίκη της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΤ3 από τις Δικαστικές Αρχές, με μια 
απόφαση - καταπέλτη που έγινε πρωτοσέλιδο στις 
εφημερίδες: «Ότι οι δύο αυτές εκπομπές της ΕΤ3 κό-
πηκαν με κομματικά κριτήρια». Όλα αυτά συνέβησαν 
στη δεκαετία του '90 με εντολές «άνωθεν» και προς 
χάριν της ενδιάμεσης συμφωνίας με τα Σκόπια. Συμ-
φωνίας που υποχρεώθηκε η Ελλάδα να τηρήσει βήμα 
- βήμα, ενώ η απέναντι μεριά - τα Σκόπια - έκαναν 
ακριβώς το αντίθετο! Η μεθόδευση για τη λεηλασία 
του ονόματος της Μακεδονίας είναι στοιχειοθετημένη 
σε βάθος χρόνου και βεβαίως ειδικά στοχευμένα στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αγόρασαν την ιστορική 
εφημερίδα του «Ελληνικού Βορρά» και την έκλεισαν. 
Αγόρασαν την TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και την έκαναν m. την 
ίδια ώρα που οι Σκοπιανοί κατοχύρωναν καταχρηστι-
κά το όνομα «TV Macedonia» στις διεθνείς τηλεοπτι-
κές και δορυφορικές πλατφόρμες για δικό τους (!) 
και μόλις πρότινος μάθαμε ότι το κανάλι κλείνει στη 
Θεσσαλονίκη και κατηφορίζει ως τον Ιούνιο στην... 
Αθήνα (!). Αγόρασαν και την ιστορική παραδοσιακή 
πατριωτική εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και αφού την... 
εκδημοκράτισαν επειδή ήταν η μόνη που... κυκλο-
φορούσε την λεηλάτησαν και  την έκλεισαν κι αυτήν!  
Έτσι, μεθοδικά και... νοικοκυρεμένα  προς ικανοποί-
ηση της «ενδιάμεσης συμφωνίας» δεν έμεινε τίποτε 
που να θυμίζει Μακεδονία! Αλήθεια, τι λέει η Ένωση 
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας και 
Θράκης; Γιατί σιωπά;  Ή μήπως έβαλε κι αυτή το... 
χεράκι της στην αποδόμηση του Τύπου στη Βόρεια 
Ελλάδα; Γιατί, βλέποντας μόνον το δένδρο, τους 
δημοσιογράφους που έχασαν τη δουλειά τους, τελικά 
χάσαμε το δάσος, δηλαδή τις ιστορικές εφημερίδες 
της Θεσσαλονίκης «που ανέβαζαν και κατέβαζαν 
κυβερνήσεις» όταν οι στιγμές του έθνους και της 
Μακεδονίας ήταν κρίσιμες! Αυτό που συμβαίνει στο 
χώρο του Τύπου στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη του ενός 
εκατομμυρίου να μην μπορεί να «κρατήσει» ούτε 
μια εφημερίδα, είναι πρωτοφανές και μάλιστα «πολύ 
περίεργο»... Έχω την εντύπωση, ότι θα μπει από μόνο 
του στο βιβλίο Γκίνες (!) ως παγκόσμια παρα-Τυπία! 

ΦΤΩΧΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ επαγγελματία για 
να μείνουν ανενόχλητες οι πολυεθνικές, λένε τα 
Επιμελητήρια και με συνεχή υπομνήματα ζητούν να 
σταματήσει επιτέλους η βάναυση υπερφορολόγηση 
των επιχειρήσεων. Σε απάντηση, θεσμοί και κυβέρνη-
ση μιλούν για νέα... αύξηση (!) των ήδη εξωφρενικών 
ασφαλιστικών εισφορών, που συσσωρεύουν συνε-
χώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές! Δίνουν τη χαριστική 
βολή δηλαδή, σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
την ίδια ώρα που άλλες βαλκανικές χώρες μιλούν 
ακόμη και για μόλις 1% φορολογία των επιχειρή-
σεων! Αν δεν ξεσηκωθούν τώρα οι πάντες, για την 
απόσυρση των επονείδιστων αυτών φορολογικών και 
ασφαλιστικών νομοσχεδίων, αύριο δυστυχώς θα είναι 
πολύ αργά όχι μόνον για τους επαγγελματίες, αλλά 
και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία... 

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Κέντρου Επικοινωνίας

■ Δύο σημαντικές για την Θεσσαλονίκη πρωτοβου-
λίες συνεργασίας και κοινής δράσης αναλαμβάνει 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η 
πρώτη αφορά την ευταξία στο κέντρο της πόλης και 
την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών 
και άλλων προϊόντων, που έχει πάρει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις τους τελευταίους μήνες. Το Επιμελητήριο 
συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι από το Υφυπουργείο Μακεδονίας- Θρά-
κης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης, την Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Θεσσαλονίκης και τα άλλα δύο Επιμελητήρια, 
Ε.Β.Ε.Θ. και Β.Ε.Θ. Στόχος της σύσκεψης ήταν να 
συζητηθούν και να αποφασιστούν τρόποι με τους 
οποίους το φαινόμενο θα μπορούσε να καταπολε-
μηθεί. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την ανάπτυξη 
καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στα Επιμελητήρια 
της πόλης. «Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης προσπαθεί πάντα να λειτουργεί προς όφελος 
του κοινωνικού συλλόγου. Και ο στόχος αυτός επι-
τυγχάνεται μόνο μέσα από συνέργιες, συναντίληψη 
και διάθεση συνεργασίας. Για το λόγο αυτό αποφασί-
σαμε να προχωρήσουμε στις δράσεις αυτές, με την 
ελπίδα πως μαζί, οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούμε 
κάτι καλύτερο να σχεδιάσουμε, κάτι καλύτερο να 
πετύχουμε», δήλωσε, με την ευκαιρία των δύο συνα-
ντήσεων ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Θ. Μιχάλης Ζορπίδης.

■ Ρεκόρ προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα σημει-
ώθηκε το 2017, με την πλειοψηφία ωστόσο αυτών 
(ποσοστό 54,8%) να αφορούν ευέλικτες μορφές. 
Συγκεκριμένα, από τις 2.300.398 θέσεις που δημι-
ουργήθηκαν από την αρχή του χρόνου, οι 1.083.418 
ήταν πλήρους απασχόλησης (στο 45,13% του συ-
νόλου), οι 981.758 αφορούν σε συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης (το 40,9%) και οι 335.222 συμβάσεις 
εκ περιτροπής απασχόλησης. Όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡ-
ΓΑΝΗ», το 2017 καταγράφηκε η υψηλότερη επίδοση 
έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, με 143.535 νέες 
θέσεις εργασίας.

■ Θεσπίζεται επίδομα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά 
τα καταργούμενα με την παρ. 15 επιδόματα, σύμφω-
να με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέ-
διο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης 
αξιολόγησης. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων 
τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την 
κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

■ Για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στα διόδια η 
υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, 
δήλωσε ότι «τα διόδια πρέπει να εγκαταστήσουν pos 
σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση και 
θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Σε 
ό,τι αφορά στα σχολικά κυλικεία είμαστε διατεθει-
μένοι να επανεξετάσουμε το θέμα της εγκατάστασης 
και να βρούμε λύση».

■ Αύξηση 96,7% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιω-
τικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της 
χώρας τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς, σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.261 οικοδομικές άδειες 
που αντιστοιχούν σε 297,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 1.352,1 χιλιάδες m3 όγκου. Έτσι σημειώθηκε αύ-
ξηση 16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
64,4% στην επιφάνεια και 96,7% στον όγκο σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Το 10μηνο 2017, 
η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει 
αύξηση 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
21,3% στην επιφάνεια και 23,4% στον όγκο σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 
2016.

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-
κά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-
κών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής 
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», που εδρεύει στα 
Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, 
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1 Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών 
(για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών), 1 Δ.Ε. Τεχνιτών 
Χειροτεχνίας (για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννιτών), 
1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό (για τα ΚΑΠΗ του 
Δήμου Ιωαννιτών). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, στα γραφεία της 
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Ιωάννινα ΤΚ 45221, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών 
υπόψιν κου Αθανάσιου Γκουγιάννου και κας Μερόπης 
Φαρμάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2651001037). 

■ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», αποφάσισε να εγκρίνει την πρό-
σληψη εκατό ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και 
να εγκρίνει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού 
παραγωγής ανά ειδικότητα, με βάση το πιστοποιημέ-
νο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και τον 
Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Εταιρείας και το καθημερινά εκτελούμενο έργο 
που διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Την 
παροχή εξουσιοδότησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο 
για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων σχετικών 
εγγράφων για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

■ Η εταιρία ΤΕΤΟΜΑ έχει ανοίξει από 2 νέες θέσεις 
εργασίες στο κατάστημα Θεσσαλονίκης και στα 
υποκαταστήματα Αθήνας, Λάρισας και Ιωαννίνων. 
Ειδικότερα ζητά στέλεχος προώθησης και πωλήσεων 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων ζητείται από την εταιρεία 
ΤΕΤΟΜΑ Α.Ε. για το υποκατάστημά της στη Θεσσα-
λονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα και στα Ιωάννινα. 
Επίσης, ένα νέο υποψήφιο χωρίς προϋπηρεσία για το 
υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη 
Λάρισα και στα Ιωάννινα, με σκοπό να εκπαιδευτεί 
στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων & moto, 
ξεκινώντας από το τμήμα Διανομής, που απαραίτητα 
να διαθέτει ιδιόκτητο μηχανάκι.

■ Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Ε/2018 που αφορά 72 
μόνιμες προσλήψεις. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει: 
«Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2018 Προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση 72 θέσεων Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι 
θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης 
έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό 
αρχείο».

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία
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αυτό το μάθατε; 

ΣΤΗΝ COSMOTE TV ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 
ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ 500 ΠΑΙΔΙΑ

AEGEAN: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟ 2017

TOURISM AWARDS 2018: Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ NATIONAL GEOGRAPHIC FOOD

Έως και την αγωνιστική περίοδο 2020-21, όλοι 
οι αγώνες του UEFA Champions League και του 
UEFA Europa League θα μεταδίδονται σε απο-
κλειστικότητα στα κανάλια COSMOTE SPORT, 
καθώς η COSMOTE TV ανανέωσε για μία ακόμη 
τριετία τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δύο κορυ-
φαίων διασυλλογικών διοργανώσεων της Ευρώπης. 
Όλοι οι αγώνες και των δύο διοργανώσεων θα μεταδί-
δονται αποκλειστικά και σε υψηλή ευκρίνεια, στα κανάλια 
COSMOTE SPORT, αλλά και μέσω της υπηρεσίας COSMOTE 
REPLAY TV για ετεροχρονισμένη θέαση. Θα είναι επίσης διαθέσιμοι στο COSMOTE TV GO 
για πρόσβαση μέσω κινητού, tablet ή laptop. Για την κάλυψη των αγώνων, η COSMOTE TV 
αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες μετάδοσης και ανάλυσης φάσεων, αλλά και την τεχνο-
γνωσία της έγκριτης δημοσιογραφικής της ομάδας, ενώ ειδικά για τις διοργανώσεις της 
UEFA, τα κανάλια COSMOTE SPORT φιλοξενούν τις εκπομπές «UEFA Champions League 
Show», «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», «UEFA Europa League Show», 
«UEFA Europa League Λεπτό προς Λεπτό».

Μαζική στροφή στην χρήση του πλαστικού χρήματος έχουν κάνει αρκετοί πολίτες.
Μάλιστα, τα στοιχεία για την χρήση του πλαστικού χρήματος τις ημέρες των εορτών 
(συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς - που διαθέτει το μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς με 30% περίπου σε χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) δημιουρ-
γούν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες το 
Σαββατοκύριακο 23-24 Δεκεμβρίου ήταν κατά 83% υψηλότερος συγκριτικά με το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, ο συνολικός τζίρος δε, ήταν κατά 46% 
αυξημένος συγκριτικά με τον τζίρο των αντίστοιχων ημερών του 2016. Αντίστοιχη εικόνα 
διαμορφώθηκε και το διήμερο 30-31 Δεκεμβρίου, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση κατά 
70% στον αριθμό των συναλλαγών και 28% στην αξία τους, σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2016.

Παράθυρο με θέα την γαστρονομία της Θεσσαλονίκης «άνοιξε» από το πρώτο του τεύχος το περιοδι-
κό  National Geographic, στην ειδική του έκδοση για το φαγητό.
Το πρώτο τεύχος του National Geographic Food, το οποίο εκδίδεται στην Μεγάλη Βρετανία, 
φιλοξενεί ολοσέλιδη καταχώριση του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης με χαρακτηριστικά 
τοπικά προϊόντα από την κουζίνα της πόλης. «Όλοι γνωρίζουν την αξία της προβολής στο National 
Geographic. Η γαστρονομία είναι ένα από τα ισχυρά μας ατού στον τουρισμό και γι αυτό και φρο-

ντίσαμε να υπάρχει στο πρώτο τεύχος μια ολοσέλιδη καταχώριση που προβάλλει την Θεσσαλονίκη 
στην διεθνή γαστρονομία» δήλωσε η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης-αντιπερι-

φερειάρχης της Μητροπολητικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα Βούλα Πατουλίδου.

Περνώντας στην πέμπτη συνεχή διοργάνωση, τα Tourism Awards υποδέχονται στην κριτική τους επιτροπή ηχηρά ονόματα πανεπιστημια-
κών, επιφανών προσωπικοτήτων με άποψη και εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας καθώς και subject-matter experts.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι η δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη ενώ ανάμεσα στα μέλη είναι οι κ.κ.: Γιάννης Μπουτάρης – Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Theodore Benetatos - CEO & Academic Dean, Πανεπιστημιακό Κέντρο ΙΜΙ Ελβετίας, Dr. Dimitrios Diamantis - Dean of 
Graduate Studies, Les Roches, Global Hospitality Education,  Δρ. Μαριάννα Σιγάλα - Professor of Tourism - Director of the Centre for 
Tourism & Leisure Management University of South Australia, Περικλής Λύτρας - Καθηγητής Τουρισμού - Αναπληρωτής Πρύτανης 
ΤΕΙ Αθήνας, Μαρία Μάρακα - Αρχιτέκτων - Πρώην Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης του ΕΟΤ, Λευτέρης Λαζάρου – Σεφ, Γιώργος Πίττας 

- Μέλος Δ.Σ. ΞΕΕ,  Δημιουργός του διαδικτυακού Greek Gastronomy Guide, Κατερίνα Τσεμπερλίδου - Συγγραφέας, αρθρογράφος και 
διαφημίστρια, Γιάννης Τσεκλένης – Σχεδιαστής, Διονύσης Σοτοβίκης- Αρχιτέκτων και Michel Massadakis - Managing Director Självbildarna 

- Fοunder Doberman digital agency.

To Μαζί για το Παιδί, τα Χριστούγεννα 
που πέρασαν έγινε «Άγιος Βασίλης» για 
περισσότερα από 500 παιδιά απόρων και 
χαμηλών εισοδημάτων οικογενειών μέσω 
της δράσης «Secret Santa». Τα πολύχρωμα 
περιτυλίγματα ανοίχτηκαν με ανυπομονησία 
και φώτισαν με χαρά και ευχαρίστηση  τα 
παιδικά πρόσωπα, ενώ οι γονείς αισθάνθη-
καν ανακούφιση που ικανοποιήθηκαν οι ευ-
χές των παιδιών τους τις γιορτινές ημέρες. 
Οι κρυφές επιθυμίες των παιδιών εισακού-
στηκαν και από τους εργαζόμενους εταιρει-
ών που θέλησαν να προσφέρουν και εκείνοι 
δώρα και χαρά τα παιδιά που στηρίζει το 
«Μαζί για το Παιδί». Συγκεκριμένα οι εργα-
ζόμενοι των εταιρειών  McKinsey Greece,  
Tatoi Club, των στελεχών της γενικής 
διεύθυνσης Group Corporate & Investment 
της Eurobank, τη  Liquid Media και της sake 
tattoo crew διέθεσαν χρόνο, χρήματα και 
μεράκι προκειμένου να κάνουν ευτυχισμένα 
εκατοντάδες παιδιά!

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η επιβατική 
κίνηση της AEGEAN και της Olympic Air το 
2017, αφού ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 
13 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας 
αύξηση 6%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της εταιρείας, στο σύνολο του έτους κατα-
γράφηκε ιστορικό ρεκόρ, καθώς μεταφέρ-
θηκαν 13,2 εκατ. επιβάτες, 750 χιλιάδες 
περισσότεροι από το προηγούμενο έτος. 
Σημειώνεται, ότι η αύξηση της κίνησης προ-
έρχεται εξ' ολοκλήρου από τη βελτιωμένη 
αξιοποίηση του δικτύου, δεδομένου ότι ο 
αριθμός των πτήσεων που εκτελέστηκαν το 
2017 δεν ήταν αυξημένος σε σχέση με το 
2016.

Στο δίκτυο εξωτερικού, που συνεχίζει να 
αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, η συ-
νολική κίνηση ανήλθε σε 7,3 εκατ. επιβάτες, 
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Ανοδική 
πορεία παρουσίασε, όμως, και η κίνηση 
εσωτερικού, παρά τον αυξημένο αριθμό 
ανταγωνιστών, με 5,9 εκατ. επιβάτες από 
5,7 εκατ. το 2016, αποτέλεσμα των ελκυστι-
κών και τακτικών προσφορών ναύλων, που 
οδήγησαν σε πολύ υψηλές πληρότητες.
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ 
Η Myrό Gallery φιλοξενεί την έκθεση ζωγρα-
φικής των A.D.D.my view «Επιπροσθέτου 
Αφαίρεσις» στον χώρο της Project Room. 
Διάρκεια: έως 24 Φεβρουαρίου. Είσοδος 
δωρεάν.
Οι A.D.D.my view είναι ένα εικαστικό ζεύγος 
που αποτελείται από τους Χριστίνα Μαυρο-
παίδη και Γιώργο Σουλεκίδη. Δημιούργησαν 
το «A.D.D.my view» ένα εργαστήριο στο 
οποίο ασχολούνται με ειδικές κατασκευ-
ές, με κύριο ενδιαφέρον τη δημιουργία 
μοναδικών καλλιτεχνικών αντικειμένων 
από ανακυκλώσιμα και μη υλικά. Μαζί, 
δημιουργούν έργα με θέμα την παρατήρηση 
του ανθρώπου και τη θέση του, μέσα σε ένα 
περιβάλλον που συνεχώς φθείρεται. Η τε-
χνική mixed media που αξιοποιούν ως μέσο 
αποτύπωσης, δίνει καθημερινά μεγαλύτερη 
ελευθερία έκφρασης καθώς προκαλεί όλο 
και περισσότερο τη φαντασία να παραβιάσει 
κάθε όριο της. Με αυτό τον τρόπο διευρύνε-
ται και εξελίσσεται η δημιουργική ματιά.

πολιτισμός

ΜΟΤΕΛ ΜΟΡΕΝΑ

«Μοτέλ Μορένα» είναι ο τίτλος του βιβλίου 
του Αλέξη Σταμάτη. Περίληψη: Ένας 
πενταμελής θίασος με επικεφαλής τους 
πρωταγωνιστές Ρομάν, σκηνοθέτη-συγ-
γραφέα, και τη σύντροφό του Θίντα, πρώην 
σταρ του σινεμά, φτάνει στον τελευταίο 
σταθμό της περιοδείας του, σ’ ένα παράξενο 
νησί με ψηλούς βράχους αλλά και οργιώδη 
βλάστηση. Όσα ακολουθούν στην πραγμα-
τικότητα είναι πολύ πιο αλλόκοτα από το 
απόκοσμο έργο που ο θίασος θα ανεβάσει 
μπροστά σε ένα εντελώς ιδιόρρυθμο κοινό. 
Δυνάμεις υπόγειες, αρχέγονες αλλά και 
διαχρονικές αρχίζουν να εμφανίζονται για 
να αμφισβητήσουν κάθε ορθολογισμό. Τιμή 
εκδότη: 16,96 ευρώ.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ  
ΑΝΔ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΑ ΤΕΣΛΑ -  

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ  
ΕΦΗΡΕΥΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΝΗΜΗ ΝΕΚΡΩΝ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΨΕΥΤΙΚΟ ΕΝΝΙΑΡΙ

Περιοδεύουσα έκθεσης του Κρατικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Βαρσοβίας 
«Μεσαιωνικοί Θησαυροί / Treasures of the 
Middle Ages», παρουσιάζεται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Διάρκεια: έως 
15 Απριλίου. Είσοδος δωρεάν. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει 445 αντικείμενα, 
τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο 
αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα δείγματα 
των συλλογών του Κρατικού Αρχαιολογι-
κού Μουσείου στη Βαρσοβία. Τα εκθέματα 
προέρχονται από ανασκαφικές έρευνες που 
έχουν διεξαχθεί στη διάρκεια του τελευ-
ταίου αιώνα σε αρχαιολογικές θέσεις στην 
Πολωνία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, 
καθώς και από παλιές ιδιωτικές συλλογές 
του 19ου αι.

Στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, παρουσιάζεται η έκθεση ζωγρα-
φικής με έργα τέχνης από τη συλλογή του 
Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου. Διάρκεια: έως 23 
Φεβρουαρίου. Είσοδος δωρεάν.
Η έκθεση περιλαμβάνει περί τα 150 έργα, 
ελαιογραφίες, υδατογραφίες και σχέδια 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, οι οποίοι 
σηματοδότησαν την εξέλιξη της νεοελληνικής 
τέχνης τον 20ό αιώνα. Η ενασχόληση του 
Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου με την τέχνη για πε-
ρισσότερα από 60 χρόνια τον έφερε σε επαφή 
και συνεργασία με τους πλέον σημαντικούς 
Έλληνες δημιουργούς, έργα των οποίων 
προώθησε μέσα από τους τέσσερις χώρους 
που δημιούργησε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 
με αποτέλεσμα την δημιουργία συλλεκτών που 
ανήκουν σε οικογένειες εφοπλιστών, βιομηχά-
νων, επιχειρηματιών, αλλά και ανθρώπων του 
πνεύματος και της πολιτικής. Από τον Γύζη, τον 
Θεόφιλο, τον Παρθένη και τον Ροϊλό έως τους 
Απέργη, Αστεριάδη, Βασιλείου, Βασιλικιώτη, 
Γεραλή, Γεωργιάδη (Κρης), Θωμόπουλο, Κανά, 
Λεφάκη, Λούστα, Μυταρά, Νάτση, Ρέγκο, Σα-
χίνη, Σικελιώτη, Φωτάκη, Χατζηκυριάκο-Γκίκα 
και πλήθος ακόμα άλλων καλλιτεχνών, είναι η 
συλλογή που θα εκτεθεί στην Πινακοθήκη της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Η έκθεση «Νίκολα Τέσλα - Ο άνθρωπος 
που εφηύρε το μέλλον» παρουσιάζεται στο 
ΝΟΗΣΙΣ. Διάρκεια: έως 31 Μαρτίου. 
Το έργο και την προσωπικότητα του 
μοναδικού αυτού ανθρώπου επιχειρεί να 
παρουσιάσει η έκθεση που διοργανώνει 
το ΝΟΗΣΙΣ σε συνεργασία με το Μουσείο 
«Νίκολα Τέσλα» του Βελιγραδίου, δίνοντας 
έμφαση στα στοιχεία του οραματισμού και 
της ιδιοφυΐας του. 
Η έκθεση περιλαμβάνει συνδυασμό 
εκθεμάτων, από μοντέλα σε κλίμακα, 
όπως το εργαστήριο του στο Colorado 
Springs, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
στους καταρράκτες του Νιαγάρα, το 
αεροπλάνο κάθετης απογείωσης, καθώς 
και λειτουργικά μοντέλα των εφευρέσεων 
του, όπως ο επαγωγικός κινητήρας και 
το πηνίο Τέσλα, μέχρι οπτικά και ηχητικά 
στοιχεία σε πληροφοριακά πάνελ και σε 
video room.

«Μνήμη νεκρών» είναι το νέο βιβλίο του 
Ian Rankin. Περίληψη: Οι ηγέτες των οχτώ 
ισχυρότερων κρατών του κόσμου, συγκε-
ντρώνονται και η αστυνομία έχει φτάσει 
τα όριά της με τις καθημερινές πορείες, 
τις διαδηλώσεις και τις συμπλοκές στους 
δρόμους. Παρ’ όλα αυτά, ένας αξιωματι-
κός της ασφάλειας θεωρείται περιττός. Ο 
επιθεωρητής Τζον Ρέμπους παραμερίστηκε 
από φόβο μην φέρει σε δύσκολη θέση τους 
ανωτέρους του σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. 
Ωστόσο, όλα αυτά αλλάζουν όταν η βουτιά 
ενός νεαρού πολιτικού από τα τείχη του 
Κάστρου του Εδιμβούργου ξαναφέρνει 
τον Ρέμπους στο επίκεντρο. Η αυτοκτονία 
πρέπει να αποδειχτεί, και μάλιστα γρήγορα, 
προκειμένου να μην κλέψει την παράσταση 
ο θάνατός. Τιμή εκδότη: 9,90 ευρώ.

«Το κορίτσι από τη Γερμανία» είναι 
ο τίτλος του βιβλίου του Armando 
Lucas Correa. Περίληψη: 1939: Η 
Νύχτα των Κρυστάλλων, που τα άλλα-
ξε όλα… Ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσει 
κανένας από τους επιβάτες του Σεντ 
Λούις. Στους δρόμους του Βερολί-
νου ανεμίζουν κοκκινοασπρόμαυρες 
σημαίες, και η μικρή Χάνα μαζί με την 
οικογένειά της και πολλούς ακόμη 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το 
μέρος που άλλοτε αισθάνονταν σπίτι. 
Τότε το ταξίδι με το ατμόπλοιο Σεντ 
Λούις για την Αβάνα τους δίνει μια 
αχνή ελπίδα ελευθερίας. Επάνω στο 
καράβι θα βιώσουν μια ανέμελη πολυ-
τελή ζωή. Γρήγορα, όμως, τα όνειρά 
τους θα διαψευστούν, και το πλοίο 
που κάποτε ήταν η σωτηρία τους 
τώρα φαντάζει ο αφανισμός τους…  
Τιμή εκδότη: 14,94 ευρώ.

Το «ψεύτικο εννιάρι» είναι το βιβλίο 
του Philipp Kerr. Περίληψη: Τι κι αν 
το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι; Δεν ση-
μαίνει ότι παίζεται τίμια. Ο Σκοτ Μάν-
σον πρέπει να φύγει από την Αγγλία. Η 
σταδιοδρομία του ως προπονητή στην 
ποδοσφαιρική ομάδα της Λόντον Σίτι 
έχει τελειώσει, και τον πληγώνει βαθιά 
να βλέπει τους πρώην παίκτες του 
να κατεβαίνουν στους αγώνες χωρίς 
αυτόν. Το να βρει όμως δουλειά στον 
γεμάτο αστέρια κόσμο του διεθνούς 
ποδοσφαίρου είναι πιο δύσκολο 
απ’ όσο φαίνεται. Μια νέα θέση στη 
Σανγκάη αποδεικνύεται πως είναι 
μέρος μιας μεγάλης κομπίνας. Και στη 
Βαρκελώνη, δεν τον προσλαμβάνουν 
ως προπονητή αλλά ως ντετέκτιβ. Το 
αστέρι της Μπάρτσα έχει εξαφανιστεί 
και πρέπει να τον βρουν γρήγορα… 
Τιμή εκδότη: 15 ευρώ.
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Ο 
συγγραφέας των ιστορικών βιβλίων «Η 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ» Απόστολος 
Παπαγιαννόπουλος μιλάει για τη… σύγ-
χρονη ιστορία της Μακεδονίας και τις… 
σύγχρονες προκλήσεις των γειτόνων.  
Eπισημαίνει ακόμη την απογοήτευση 
του για τη μέχρι τώρα κινητοποίηση του 
λαού και ότι θα έπρεπε να γίνει δημο-

ψήφισμα για τη βούληση του λαού στο θέμα της ονομασί-
ας των Σκοπίων…

Ιστορικά δείξαμε… αδιαφορία και ενδιαφέρον σε άλλα 
θέματα, όχι εθνικά, αλλά του διχασμού και της επιβί-
ωσης…
Δείτε το θέμα με τα Σκόπια δεν είναι καινούργιο ξεκίνησε 
μπορούμε να πούμε το 1943 προτού τελειώσει ο πόλεμος 
όταν ο Τίτο με την ενθάρρυνση της Μεγάλης Βρετανίας 
έκρινε ότι μετά τον πόλεμο η Γιουγκοσλαβία μπορεί να 
παίξει ένα μεγάλο ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια και με την 
έννοια αυτή στην τότε περιοχή Βαρδάσκα, που ήταν η νό-
τια περιοχή της Γιουγκοσλαβίας, όπου ο πληθυσμός ήταν 
ένα συνονθύλευμα ανθρώπων έδωσε το όνομα Μακεδο-
νία, άλλαξε εκεί το όνομα Βαρδάσκα σε Μακεδονία, ώστε 
να μπορεί να έχει βλέψεις στην υπόλοιπη Μακεδονία, 
στην ελληνική Μακεδονία και στη βουλγαρική Μακεδο-
νία, από εκεί ξεκινάει η ιστορία.

Και τότε η Ελλάδα ήταν επίσης καταπονημένη…
Τότε η Ελλάδα δεν είχε καν ακόμα απελευθερωθεί, μιλά-
με για το ’43 και στη συνέχεια ήρθε και ο εμφύλιος πόλε-
μος που συνέβησαν τα ίδια, η Ελλάδα να έχει εμπόλεμη 
κατάσταση. Τελειώνοντας ο πολύμακρος εμφύλιος που 
στοίχισε πολύ στην Ελλάδα, όταν οι άλλες χώρες προ-
χωρούσαν προς την ανασυγκρότηση εμείς είχαμε πόλε-
μο πάλι, δεύτερο πόλεμο και μετά τον εμφύλιο είχαμε το 
Κυπριακό θέμα και η Αγγλία με την οποία συνεργαζόταν ο 
Τίτο μέσα από τη μυστική διπλωματία δημιουργούσε προ-
βλήματα στη Βόρεια Ελλάδα η Αγγλία, όταν η Ελλάδα κι-
νούταν να λύσει το Κυπριακό πρόβλημα και είχε το θέμα 
της Μακεδονίας σαν ένα όπλο πίεσης της Ελλάδας για να 
σταματάει τις πρωτοβουλίες της. Αυτή ήταν και η δόλια 
πολιτική της Αγγλίας.

Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τη Μακεδονία και οι Άγγλοι 
και οι Έλληνες ενδεχομένως για πολιτικές και στρατη-
γικές, εθνικές και μη;
Οι Έλληνες ναι σε έναν βαθμό. Με το θέμα ασχολήθηκα 
όταν έγραψα το βιβλίο «Θεσσαλονίκη εν θερμώ» το τε-
λευταίο τρίτομο βιβλίο που ένα κεφάλαιο ολόκληρο είναι 
γι' αυτήν την ιστορία έχω μπροστά μου τη δήλωση που 
έκανε ο Τίτο όταν έδωσε το όνομα Μακεδονία στην περιο-
χή Βαρδάσκα και Μακεδόνες όλο αυτό το συνονθύλευμα 
των λαών που ήταν εκεί μέσα. Έκανε λοιπόν μια δήλωση 
που τα λέει όλα, δεν ανακλήθηκε αυτή η δήλωση ποτέ, 
είπε ο λαός της Μακεδονίας –και εννοούσε τον λαό των 
Σκοπίων-  δηλώνει πως ο λαός της Μακεδονίας του Αι-
γαίου, δηλαδή εμείς τώρα δεν μπορεί να βρει δικαίωση 
των διεκδικήσεων του παρά μόνο στο πλαίσιο της Γιου-
γκοσλαβικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Έλεγε δηλα-
δή ότι, ελάτε μαζί μας εδώ είναι η θέση σας.

Και το σίγουρο είναι ότι ουδείς όρθωσε το ανάστημα 
να πει «εσείς ελάτε μαζί μας, εδώ είναι η Μακεδο-
νία»…
Την ευθύνη την έχει η Ελλάδα, η οποία έμεινε αδρανής. Οι 
αντιδράσεις της Ελλάδας ήταν περιορισμένες και ασθενι-
κές χωρίς να έχουν την ένταση που θα έπρεπε να έχουν 
για να λυθεί το πρόβλημα. Και τώρα φτάσαμε στη σημερι-
νή κατάσταση… Και θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για Κρο-
ατία εκεί ζούσαν Κροάτες, όταν μιλάμε για Σερβία  Σέρ-
βοι, όταν μιλάμε για Σλοβενία Σλοβένοι, στη «Μακεδονία»  
που ονόμασε ο Τίτο δεν ζούσαν… Μακεδόνες. Στα Σκόπια 

«Την ευθύνη την έχει η Ελλάδα,  
η οποία έμεινε… αδρανής»

κοινωνία

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU

στην τελευταία λοιπόν απογραφή το 2002  το 64% είναι οι 
λεγόμενοι Σλαβομακεδόνες, το 20% περίπου Αλβανοί, το 
4% Τούρκικης προέλευσης, το 2,7% Ρομά, 1,8% Σέρβοι, 
0,8% Βόσνιοι και 0,5% Βλάχοι. Αυτή είναι η σύνθεση στην 
περιοχή όπου ονομάζονται «Μακεδόνες».

Όλα αυτά εμπεριέχονται  στο βιβλίο σας -γιατί η γνώση 
της ιστορίας της Θεσσαλονίκης του 20ου αιώνα έχει 
ιδιαίτερη σημασία και χρησιμότητα στις μέρες μας-  εί-
ναι η ιστορία της Ελλάδας που δεν καταπιάνονται πολ-
λοί…  Θεωρείτε ότι αυτή η δυναμική που αναπτύσσεται 
από το λαό -όχι από τα κόμματα και τους πολιτικούς- 
είναι μια δυναμική που δεν αναμενόταν από τους εκ-
προσώπους της κοινωνίας;
Εγώ δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένος από την αντίδρα-
ση του λαού και το λέω με θλίψη, αυτήν την περίοδο περ-
νάμε πολύ μεγάλα προβλήματα στον οικονομικό τομέα 
και το γεγονός αυτό μας επηρεάζει στο να ασχοληθεί ή 
όχι ο πολίτης με τα εθνικά θέματα τα οποία όμως έχουν 
και μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτά που ζούμε. Θυμάμαι 
το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε εδώ, στη Θεσσαλονί-
κη το 1992 όπου συγκεντρώθηκαν 1.000.000 πολίτες… 
Αυτόν τον κόσμο δεν θα τον ρωτήσει η αρμόδια σήμερα 
κυβέρνηση; Δεν θα του επιτρέψει να εκφράσει και αυτός 
την άποψή του για το όνομα και για όλα αυτά τα οποία 
συζητούνται εν κρυπτώ τώρα; Η αντίδραση του κόσμου 
σήμερα θα έπρεπε να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Και θα έπρεπε να απαιτήσει δημοψήφισμα;
Ίσως και δημοψήφισμα. Εάν τυχόν δούμε ότι τα πράγματα 
δεν πάνε εκεί που πρέπει γιατί να μην γίνει και δημοψήφι-
σμα. Για ένα τέτοιο θέμα θα αγνοήσουμε τι λέει ο λαός για 
ποιο θέμα θα κάνουμε δημοψηφίσματα τότε δεν το κατα-
λαβαίνω…

Θεωρείτε πως κόμμα εξουσίας όπως η ΝΔ θα έπρεπε να 
ζητήσει δημοψήφισμα αν και βρίσκεται σε δύσκολη θέση 
επειδή το θέμα το διαχειρίστηκε στο Βουκουρέστι η Ντ.
Μπακογιάννη και ο Κ.Καραμανλής…
Θα έλεγα πως θα έπρεπε να είναι πρώτο στην πρώτη γραμμή 
για όλα τα κόμματα. Κοιτάξτε το θέμα των Σκοπίων δεν είναι 
ένα θέμα απλό ονοματολογίας όπως λένε, είναι θέμα εθνικό 
με πολλές διαστάσεις. Πως χάσαμε την Ανατολική Ρωμυλία. 
Την χάσαμε από τέτοιες καταστάσεις που δεν υπήρχε συνεννό-
ηση στον πολιτικό κόσμο… Νομίζω πρέπει να υπάρχει εθνική 
ομοψυχία στο θέμα αυτό όχι το κάθε κόμμα να παίξει τη δική 
του πολιτική και όλοι μαζί να απαιτήσουν τη λύση που πρέπει 
και η λύση που πρέπει ποια είναι το όνομα είναι το όχημα, το 
όχημα που μπορεί να  χρησιμοποιηθεί  την δεδομένη στιγμή για 
να δημιουργηθεί εδώ μια αναστάτωση στην περιοχή μας και 
ζούμε αυτή την περίοδο σήμερα όλη η γη είναι σε αναστάτωση 
και ιδιαίτερα η περιοχή η δική μας εδώ της ανατολικής Μεσο-
γείου είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Συρία, Πακιστάν Ιορδανία 
όλες αυτές οι περιοχές η Τουρκία είναι υπό εσωτερική ένταση  
είμαστε και  στον δρόμο του φυσικού αερίου… To θέμα είναι 
ότι αν θα γίνει ένας πόλεμος με τα Σκόπια ας πούμε θα έχουμε 
πρόβλημα σαν χώρα, το πρόβλημα είναι ότι τα Σκόπια θα χρη-
σιμοποιηθούν ως όχημα για να προωθηθούν τα σχέδια τα άλλα 
που είναι από πίσω από αυτό. Εκεί είναι η αγωνία και ο φόβος 

μας. Ή δημοψήφισμα ή αμετακίνητη ελληνική θέση που λέει ότι 
η Μακεδονία των Σκοπίων είναι όνομα που δόθηκε εδώ και 70 
χρόνια και η Ελλάδα έχει μια Μακεδονία με μια ιστορία 3.000 
χρόνων.

Είναι βολικά λέτε σε σχέδια πολλών -και εχθρών- της 
χώρας μας;
Ακριβώς αν δημιουργηθεί μια αναστάτωση μπορεί τα τεθεί 
θέμα ότι τα Σκόπια πρέπει να αποκλείσουν την οντότητα που 
ολοκληρώνει ως χώρα την περιοχή τους. Όλα τα θέματα εί-
ναι οικονομικά, τα περισσότερα θέματα είναι οικονομικά τώρα 
πια στους πολέμους τους σύγχρονους δεν υπάρχει ούτε καν η 
πρόφαση της ιδεολογίας τώρα λένε καθαρά ας πούμε βγαίνει 
η Αμερική και λέει ότι θίγονται τα αμερικανικά συμφέροντα τε-
λεία και παύλα.

Μήπως το θέμα χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση χω-
ρίς την πίεση των ΗΠΑ και των ξένων, όπως έγινε και με 
τα μνημόνια που έλεγαν οτι ζητούσαν μέτρα οι δανειστές 
αλλά δεν ίσχυε, μήπως χρησιμοποιείται αυτό ως άλλοθι 
για ιδιοτελείς και κομματικούς λόγους; Π.χ. να κοντύνουν 
τη ΝΔ ώστε να φανούν οι κυβερνώντες παρά τα πολυνο-
μοσχέδια; 
-Αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο…
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OVERPOWER
Οι OVERPOWER έρχονται στο Rover Bar στις 
24 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:45. Είσοδος δωρεάν.
Το high energy rock’n’roll συγκρότημα ιδρύ-
θηκε το 2012 στην Θεσσαλονίκη. Ο Stefan Oz 
(vocals/guitar) και ο Alex Vlash (guitar/vocals) 
είχαν την ιδέα της μπάντας κατά την διάρκεια 
ενός surf trip προς τα τέλη του 2011. Μετά 
από πολλά jamming sessions με διάφορους 
μουσικούς, κατέληξαν στο ότι ο ήχος της μπά-
ντας ήθελαν να είναι καθαρό straightforward 
rock n roll συνδυασμένο με το surfstyle 
feeling. Μαζί με τον Nick Ditch (drums) και τον 
Petros Christo (bass) γνωστό και από τους 
FIREWIND το lineup ολοκληρώθηκε.
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MORPHINE SOCIAL CLUB & 
SIX STEPS THE EART

NEW ZERO GOD

ICED EARTH
TRIO UNISONO

ΚREATOR KEEP SHELLY IN ATHENS FATES WARNING

Οι Morphine social club και οι Six 
steps above the earth θα βρεθούν 
στη μουσική σκηνή του Υπόγειου, 
στις 25 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμή εισόδου: 3 ευρώ.
Οι Morphine Social Club είναι μια 
τετραμελής μπάντα, που δημιουρ-
γήθηκε το 2015 και παίζει, έκτοτε, 
το μονολιθικό της ροκεντρολλ, με 
έντονα στοιχεία ψυχεδέλειας, fuzz 
και noise ήχων. Έχουν κυκλοφορή-
σει 2 EP, το «radioactive» το 2015 
και το «Monolithic Gospel» το 2017. 
Οι Six Steps Above The Earth πέρα 
από μια κατοικία είναι μια διέξοδος 
έκφρασης για δύο μουσικούς. Αργά 
βαριά και με έντονη την επιθυμία να 
περπατούν σε πιο Avant garde μο-
νοπάτια θέλουν για ακόμα μια φορά 
να κάνουν εκείνο το ακραίο ταξίδι 
ήχου στις πιο χαμηλές συχνότητες. 

Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση τους 
στην Αθήνα, οι New Zero God επισκέ-
πτονται την Θεσσαλονίκη για μία μοναδι-
κή εμφάνιση στο Υπόγειο, το Σάββατο 20 
Ιανουαρίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισόδου: 
5 ευρώ. 
Με την συμπλήρωση 20 χρόνων από 
την διάλυση των Flowers of Romance, 
ως απόγονος και φυσική συνέχειά 
τους από το 2006, οι New Zero God, το 
συγκρότημα του front man των Flowers 
of Romance, Mike Πούγουνα, κάνουν 
μια σειρά εμφανίσεων με σκοπό να 
επαναφέρουν στο φως τον κόσμο των 
Flowers of Romance και να ξαναδώσουν 
φωνή σε όλα εκείνα τα τραγούδια του 
συγκροτήματος που παρέμειναν σιωπη-
λά αυτά τα είκοσι χρόνια. Η σύνθεση με 
την οποία θα εμφανιστούν οι New Zero 
God είναι οι: Μike Πούγουνας στη φωνή, 
Άκης Νικολαϊδης στις κιθάρες, Γιάννης 
Ψιμόπουλος στα τύμπανα και Μιχάλης 
Σεμερτζόγλου στο μπάσο.

Το συγκρότημα Iced Earth θα εμφανιστεί 
στο Principal Club Theater. Ώρα: 20:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 25 ευρώ σε περιο-
ρισμένη προπώληση, μετά 28 ευρώ και 
στο ταμείο 30 ευρώ.
Μετά τις τελευταίες τους sold out 
εμφανίσεις τον Νοέμβριο του 2016 οι 
Iced Earth επανέρχονται στο  Principal. 
Oι πρώτες τους κυκλοφορίες ήταν τα 
«Iced Earth» (1990) και «Night Of The 
Stοrmrider» (1991) όπου και παρουσι-
άστηκαν με power/thrash κερδίζοντας 
ευθύς εξαρχής τις εντυπώσεις. Από 
το 2011 και μετά παρατηρούμε την 
αναγέννηση του συγκροτήματος, με 
τον S. Block πλέον στη θέση πίσω από 
μικρόφωνο.

Το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 θα πραγ-
ματοποιηθεί συναυλία με έργα ξένων και 
Ελλήνων συνθετών από το TRIO UNISONO 
στο Αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης. Ώρα: 20:30. Eίσοδος 
δωρεάν.
Το Μουσικό Σύνολο Trio Unisono ιδρύθηκε 
το 2000 στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Μποζένα 
Σουέρεφ παίζει βιολί και βιόλα. Σπούδασε 
στην Πολωνία και την Ιταλία. Μετά από 
δεκάχρονη σταδιοδρομία στο εξωτερικό συμ-
μετείχε στα πρώτα βιολιά της Κ.Ο.Θ. Η Πόλα 
Σμιθ-Διαμαντή ολοκλήρωσε τις σπουδές της 
στο κλαρινέτο στις Η.Π.Α. και παράλληλα 
με τις εμφανίσεις ως σολίστ κατείχε μόνιμη 
θέση στην Κ.Ο.Θ. και στο Κ.Ω.Θ. Η Ναταλία 
Μούρτζου, μετά τις σπουδές στη Μολδαβία, 
έχει διακριθεί ως πιανίστα και διδάσκει στο 
Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. H βραδιά 
θα είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Νίκο 
Αστρινίδη.

Οι Kreator έρχονται στο Principal 
Club Theater, στις 20 Ιανουαρίου. 
Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρίων: 25 
ευρώ τα πρώτα 200 εισιτήρια, 28 
ευρώ η λοιπή προπώληση, και 30 
ευρώ στο ταμείο.
Η επιτυχία των Kreator, συνοψίζε-
ται στο γεγονός ότι είναι ένα από 
τα ελάχιστα σχήματα στον χώρο 
του metal, που έχουν κατορθώσει 
να έχουν επιτυχία σε δύο γενιές 
metalheads. Έχοντας βγάλει και κυ-
κλοφορήσει άλμπουμ - ορόσημα του 
thrash metal, όπως τα «Pleasure 
To Kill», «Extreme Aggression» και 
το «Coma Of Souls», πειραματίστη-
καν με το industrial και το gothic, 
στα «Outcast» και «Endorama» και 
επέστρεψαν πολύ δυναμικά στις 
ρίζες τους, το 2001 με το «Violent 
Revolution» και τον κιθαρίστα των 
Φιλανδών Waltari, Sami Yli-Sirnio, 
στην σύνθεσή τους. Μαζί με τους 
Kreator, θα εμφανιστούν οι Πο-
λωνοί technical death metallers, 
Decapitated και οι Γάλλοι modern 
metallers Dagoba.

Tο Σάββατο 20 Ιανουαρίου οι Keep 
Shelly In Athens θα βρεθούν στο 
Eightball. Ώρα: 20:30. Τιμές εισιτη-
ρίων: 10 ευρώ στην προπώληση και 
13 ευρώ στο ταμείο.
Μαζί με τους KSIA επί σκηνής θα 
βρεθεί το experimental darkwave 
solo project του Jack Milwaukee 
με τίτλο M!R!M. Ο Jack Milwaukee, 
κατά κόσμον Lacapo Bertelli, είναι 
ένας ιταλικής καταγωγής καλλι-
τέχνης και ηχολήπτης. Αυτήν τη 
στιγμή έχει ως έδρα του τη Μέκκα 
του σύγχρονου μουσικού ήχου, το 
Λονδίνο. Ο M!R!M ξεκίνησε να συν-
θέτει μουσική μόνος του, έχοντας 
ως βάση riffs που του έρχονταν στο 
μυαλό. Τα riffs αυτά τα «έντυσε» με 
πειραματικά synthesizers και ατμο-
σφαιρικά φωνητικά. Σε όλα αυτά 
κυρίαρχο ρόλο έπαιξε η μεγάλη 
αγάπη του για τον post-punk/new 
wave ήχο των 80s. Ο Brian Eno, οι 
The Jesus and Mary Chain και οι The 
Psychedelic Furs είναι δύο μόνο από 
τα ονόματα εκείνης της εποχής που 
τον έχουν επηρεάσει.

Οι Fates Warning έρχονται για μια 
συναυλία στο Principal Club Theater, 
στις 26 Ιανουαρίου. Ώρα: 20:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ σε 
περιορισμένη προπώληση, 24 ευρώ 
στην προπώληση και 26 ευρώ στο 
ταμείο.
Το συγκρότημα έρχεται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο του νέου σκέλους 
της ευρωπαϊκής περιοδείας για 
το «Theories of Flight». Για την 
Ευρωπαϊκή περιοδεία του 2018 οι 
Fates Warning θα έχουν μαζί τους 
μία ομάδα επιλεγμένων συνεργα-
τών, οι οποίοι και θα εγγυηθούν την 
καλύτερη ηχητική απόδοση προ-
κειμένου η ηχογράφηση να έχει τη 
μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. Στις 
επερχόμενες συναυλίες το set θα 
έχει διάρκεια το λιγότερο δύο ώρες, 
ενώ θα παίξουν και τραγούδια που 
έχουν πολύ καιρό να ακουστούν 
στις συναυλίες τους. Τις συναυλίες 
θα ανοίξουν οι Ιταλοί Methodica.

πολιτισμός
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Η 
Γεωργία Λαζαρίδου γεννήθηκε μέσα 
σε μουσική οικογένεια - ο παππούς της 
ήταν ο μαέστρος Τάσσος Παππάς– ενώ 
τις πρώτες μουσικές εμπειρίες της και 
τα πρώτα της μαθήματα τα απέκτησε 
από την μητέρα της Λέττη Παππά, που 
είναι καθηγήτρια πιάνου. Σε ηλικία 
μόλις 6 ετών άρχισε μαθήματα πιάνου 

με τον πιανίστα Νίκο Ζαφρανά και στην συνέχεια με τον 
πιανίστα Χρήστο Νούλη στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσα-
λονίκης από όπου τον Ιούνιο του 2014 πήρε το δίπλω-
μά της με Άριστα. Κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ηλικία 
μόλις 16 ετών, ενώ σε ηλικία 17 ετών σπούδασε για ένα 
χρόνο στο Λονδίνο στο Trinity Laban Conservatoire με 
καθηγητή τον Douglas Finch. Από τον Σεπτέμβριο του 
2016 σπουδάζει με πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο 
Kutztown Pennslylvania της Αμερικής. 

Σε ποια ηλικία συνειδητοποίησες ότι θέλεις ν’ ασχο-
ληθείς με το πιάνο;
Ξεκίνησα μαθήματα πιάνου όταν ήμουν 5 ετών. Από τότε 
δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλει να ασχοληθεί με 
κάτι άλλο εκτός από το πιάνο.

Τι θυσίες χρειάστηκε να κάνεις προκειμένου να ακο-
λουθήσεις αυτήν την πορεία, με αμέτρητες διακρί-
σεις και βραβεύσεις;
Το ότι εγώ έπρεπε να μελετάω πιάνο κάθε μέρα, ενώ οι 
φίλοι μου ήταν σε διακοπές, ή έβγαιναν έξω κάθε μέρα, 
ή ακόμη ακόμη… μπορούσαν να απολαύσουν τον ύπνο 
και την ξεκούρασή τους όποτε εκείνοι ήθελαν, ήταν μία 
αρκετά μεγάλη θυσία. 

Ποια ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία που βίωσες; 
Πρόσφατα με κάλεσαν σε ένα μουσικό φεστιβάλ στη 
Χιλή όπου συνεργάστηκα με πέντε πολύ ταλαντούχους 
μουσικούς και δώσαμε μια συναυλία. Η εμπειρία του να 
μοιράζεσαι τη σκηνή και τις μουσικές σου γνώσεις με 
ανθρώπους υπέρ ταλαντούχους, με τόσο διαφορετική 
κουλτούρα, με σημάδεψε και θα μου μείνει αξέχαστη.

Ποιόν πιανίστα θαυμάζεις, θα ήθελες να συνεργα-
στείς μαζί του σ’ ένα μουσικό κονσέρτο και γιατί;    
Μια από τις  πιανίστριες που θαυμάζω είναι η Yuja Wang. 
Είναι από την Κίνα αλλά ζει στην Αμερική. Εκτός από την 
άψογη τεχνική και μουσικότητα που αποπνέει, αποδίδει 
την κλασική μουσική με μια φρεσκάδα τόσο όταν την 
ακούς αλλά ακόμα περισσότερο και όταν την βλέπεις. 
Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί της!

Με τι ασχολείσαι στην Αμερική; Σου προσέφερε όσα 
ονειρευόσουν;
Στην Αμερική σπουδάζω στο Kutztown University of 
Pennsylvania στην τάξη της Μαρίας Αστεριάδου και 
βρίσκομαι στο τρίτο έτος σπουδών. Η Αμερική μου πρό-
σφερε πολύ περισσότερα απ’ όσα ονειρευόμουν και πι-
στεύω ότι είμαι ακόμα στην αρχή. Σκέφτομαι να κάνω 
μεταπτυχιακό στη Νέα Υόρκη και το όνειρο μου είναι να 
μείνω εκεί και να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που θα 
μου δοθούν. 

Η Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που 
ασχολούνται με τη μουσική -όπως εσύ- να αναδει-
χτούν και να καταφέρουν να βιοπορίζονται αξιοπρε-
πώς από αυτό; Εσύ προσωπικά, μετά την πορεία που 
έχεις ακολουθήσει έως τώρα, θα επέστρεφες;
Αν η Ελλάδα που την υπέρ αγαπώ, που είναι η πατρίδα 
μου, μου έδινε την ευκαιρία να μείνω και να ανελιχθώ, 
δεν θα έφευγα. Αν η χώρα μου σε μερικά χρόνια βγει 
από την οικονομική κρίση και αρχίσουν να υπάρχουν 
ευκαιρίες για νέους ανθρώπους που έχουν τη δική μου 
πορεία, ναι, τότε μπορεί και να επιστρέψω. 

H 20χρονη σολίστ με τις αμέτρητες διακρίσεις!  

πολιτισμός 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ… ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗΝ ΈΛΈΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

Βιογραφικό 
Η Γεωργία έκανε το ντεμπούτο της στην ηλικία των 11 
ετών με ένα ρεσιτάλ στην αίθουσα συναυλιών του Μου-
σείου Αθηνών και έχει συμπράξει με την ορχήστρα μου-
σικής δωματίου Ροτόντα σαν σολίστ στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης.
Από το 2008 μέχρι και το 2011, συμμετείχε κάθε καλοκαί-
ρι στο Διεθνές Φεστιβάλ Chetham’s Interna-tional Piano 
Festival στο Manchester και είχε την ευκαιρία να μελετή-
σει με τους Murray McLachlan, Masayuki Tayama, Steven 
Osborn, Bryce Morrison, Peter Donohoe, Penelope 
Roskell, και Alicia Fiderkiewich ,Vasilis Varvaresos, 
Ekaterina Lebedeva (professor at the Royal Academy 
of Music ) και Anthony Williams (soloist, professor at 
Radley College UK). Από το 2012 μέχρι και το 2016 συμ-
μετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στο 
Kutztown university στη Νέα Υόρκη όπου φοίτησε με 
υποτροφία και συμμετείχε σε μια σειρά συναυλιών του 
φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα, τον Αύγουστο 
του 2013 συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ St. George 

International Music Fes-tival όπου παρουσίασε σε πα-
γκόσμια πρεμιέρα το έργο 3 Sketches του διάσημου Κι-
νέζου συνθέτη Man-Ching Donald Yu.
Έχει συμμετάσχει στην Ελλάδα:
• στο Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης, το 2o Διεθνές Φε-
στιβάλ στη Ρόδο, στο Διεθνές Φεστιβάλ για πολλά υπο-
σχόμενους νέους στη Νάξο, στην Κέρκυρα και σε πολλές 
συναυλίες που διοργάνωσε το Διεθνές Μουσικό Σωμα-
τείο Gina Bachauer. Τον Φεβρουάριο του 2014 συμμε-
τείχε στην συναυλία «Άκου ...τα πλήκτρα!» στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών.

• Τον Ιούνιο του 2015 συμμετείχε σαν σολίστ με την Συμ-
φωνική Ορχήστρα του Δήμου.
• Τον Μάρτιο του 2016 έδωσε ρεσιτάλ στο Λονδίνο στο 
City Lit.
• Τον Μάιο του 2016 έδωσε ρεσιτάλ στη διάσημη αίθου-
σα Jacqueline du Pre Music Building στην Οξφόρδη.
• Τον Ιούλιο του 2016 συμμετείχε σε συναυλία στο 
Carnegie Hall (as a 1st prize winner Great Composers 
International Music Competition )
• Τον Δεκέμβριο του 2016 συμμετείχε σαν σολίστ με την 
Pops Orchestra Reading Pennslylvania (USA)
• Τον Μάιο του 2016 θα συμμετέχει σαν σολίστ με την 
ορχήστρα του Πανεπιστημίου Kutztown σαν νικήτρια 
του διαγωνισμού κοντσέρτων από όλα τα όργανα στο 
Kutztown Πανεπιστήμιο.

Διακρίσεις
-Διεθνής Διαγωνισμός πιάνου Roma 2010, 3o βραβείο 
για παιδιά μέχρι 19 ετών 
-Πανελλήνιος Διαγωνισμός πιάνου Μαρία Χαιρογιώρ-
γου-Σιγάρα 2010, 1ο βραβείο στην Αθήνα στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών
-Πανελλήνιος Διαγωνισμός πιάνου Gina Bachauer 2011, 
1ο βραβείο 
-Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής Δωματίου 
Orpheus Soloists,  1ο βραβείο  
-Έπαινος συνοδευόμενος με χρηματικό βραβείο από το 
Σύλλογο Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης μετά από Προ-
κήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για μια υποτροφία 
πιάνου για νέους πιανίστες μέχρι 30 ετών  
-Musical-Odyssey International masterclasses 2015 
Nafplion, 1ο βραβείο  
-John Halford Competition for piano and Composition 
in Trinity-Laban 2016, 1ο βραβείο 
-Διεθνής Διαγωνισμός κοντέρτων για όλα τα όρ-
γανα  American Protege International Concerto 
competition 2016, 2ο βραβείο
-Διεθνής Διαγωνισμός πιάνου Great Composers 
International Music Competition -Master of piano 
concerto, 1ο βραβείο
-Διαγωνισμός στο πανεπιστήμιο Kutztown concerto 
competition for all instruments 2016, 1ο βραβείο 
-Διεθνής Διαγωνισμός κοντσέρτων για όλα τα όργα-
να The Chappaqua Orchestra International Concerto 
competition (NY) 2017, 2ο βραβείο
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ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ

CINEMA

Η ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΩΡΑ

ΤΗΕ POST

BRODWAY NIGHTS ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑ ΦΟΝ ΚΑΝΤ

ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
Η παράσταση ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ έρχεται στο 
Radio City, από 24 Ιανουαρίου έως 25 
Φεβρουαρίου. Τιμές εισιτηρίων: 30 ευρώ 
διακεκριμένη, 25 ευρώ πλατεία Α, 25 και 30 
ευρώ πλατεία Β, 15 και 25 ευρώ εξώστης 
και 20 ευρώ θεωρεία.

Σύνοψη: Η παράσταση ανεβαίνει σε μια 
υπερπαραγωγή από την εταιρεία «Θέ-
αμα-Ακροπόλ», με 45μελή θίασο και 
ζωντανή ορχήστρα σε σκηνοθεσία-από-
δοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας 
Μαρσέλλου. Η ιστορία ξεκινάει όταν η κόρη 
της Donna, Sophie αναζητά τον πραγματικό 
της πατέρα για να τον καλέσει στο γάμο της. 
Τι θα συμβεί όταν αντί για έναν, ανακαλύψει 
τρεις υπέροχους μπαμπάδες; Η Donna 
δεν έχει ιδέα για όλα αυτά και η περιπέτεια 
αρχίζει! Παίζουν: Δέσποινα Βανδή, Άκης 
Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, 
Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαρι-
έλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα, Άρης Μακρής, 
Μαρία Βασιλάτου, Μάριος Χατζηαντώνη, 
Μανώλης Θεοδωράκης, Μάριος Μαριόλος, 
Ιουλίτα Μωσαίδου, Νάντια Τόλιου, Θέμις 
Μαρσέλλου, Θοδωρής Γιαννόπουλος, 
Ελένη Δήμου, Γιάννης Λάφης, Γιώργος 
Μαρτίνος, Μαρία Μέντζα, Ντόρα Γκέγκα.

Το σενάριο αφηγείται τις πρώτες μέρες της πρωθυπουργίας του Τσόρτσιλ, όταν οι δυνάμεις των Ναζί είχαν αρχίσει να καταλαμ-
βάνουν την Ευρώπη και ο ίδιος έπρεπε να αποφασίσει αν θα συνθηκολογήσει μαζί τους στην πιο σκοτεινή στιγμή της ιστορίας της 
χώρας του.

Σκηνοθεσία: Joe Wright 
Σενάριο: Anthony McCarten 
Πρωταγωνιστούν οι: Gary Oldman, Kristen Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendelsohn

Πρόκειται για μία συγκλονιστική δραματική ταινία που αφηγείται την ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στην πρώτη 
γυναίκα εκδότη εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ), και στον άτεγκτο συντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς), 
καθώς προσπαθούν να προλάβουν ένα τεράστιο σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσάρων 
Αμερικανών Προέδρων. Οι δυο τους πρέπει να βρουν τρόπο να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, καθώς θέτουν τόσο 
τις καριέρες τους όσο και την ελευθερία τους σε κίνδυνο, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg 
Σενάριο: Liz Hannah, Josh Singer 
Πρωταγωνιστούν οι: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce 
Greenwood, Matthew Rhys

Το μουσικό χορευτικό θέαμα Broadway 
Nights σε σκηνοθεσία και χορογραφία 
Δήμητρας Καστέλλου, ανεβαίνει στη 
σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσα-
λονίκης, στις 20 Ιανουαρίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 25, 20, 17, 15 12 και 12 
ευρώ αντίστοιχα υπάρχουν και μειωμένες 
τιμές για μαθητές, φοιτητές, ΑμεΑ, και 
ανέργους.
Σύνοψη: Πρόκειται για ένα μουσικο-
χορευτικό κολάζ από τα διασημότερα 
μιούζικαλ όλων των εποχών, στο οποίο 
πρωταγωνιστεί η ομάδα Musical Κ’s 
Blink, αποτελούμενη από 75 performers, 
οι οποίοι προέρχονται ισομερώς από 
το χώρο της υποκριτικής, της μουσι-
κής και του χορού. Φέτος η έναρξη της 
επικείμενης παράστασης θα κηρυχθεί 
με την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση 
του τραγουδιού I Got to Dance, το οποίο 
δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την 
ομάδα Musical K’s Blink, από τον μουσι-
κοσυνθέτη Στάμο Σέμση και τον στιχουργό 
Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Πρωταγωνιστεί η 
ομάδα Musical K’s Blink. Συμμετέχει το 
μουσικό συγκρότημα The Gang. Μέρος 
των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί 
στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου.

Η παράσταση «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα 
Φον Καντ» ανεβαίνουν στη θεατρική 
σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών. Για πληροφορίες ωρών και τιμών 
εισιτηρίων στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος, www.ntng.gr και στο τηλέφωνο 
2315 200 200.
Σύνοψη:  Σε ένα αστικό σαλόνι της Δυτικής 
Γερμανίας, τη δεκαετία του 1970, έξι 
γυναίκες, που ανήκουν σε διαφορετικές 
γενιές παίζουν η κάθε μια το ρόλο της στην 
ερωτική ιστορία της διάσημης σχεδιάστρι-
ας μόδας Πέτρα Φον Καντ. Στο ρόλο της 
Πέτρα φον Καντ η Αγγελική Παπαθεμελή. 
Παίζουν o: Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη (Βαλερί 
φον Καντ), Στεφανία Ζώρα (Γκάμπι φον 
Καντ), Ειρήνη Κυριακού (Κάριν Τιμμ), 
Μαριάνθη Παντελοπούλου (Μαρλένε), 
Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου (Σιντονί φον 
Γκράζεναμπ).

Η παράσταση «Οι γίγαντες του βουνού» 
παρουσιάζεται στο Studio Παράθλαση, 
κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ώρα: 21:00. 
Σύνοψη: Ένας αποδεκατισμένος από 
την αποτυχία και τις κακουχίες θίασος, 
φτάνει μια νύχτα, στη βίλα ενός παράξενου 
ανθρώπου, που τον αποκαλούν «Κοτρόνε 
ο Μάγος», και ζει εκεί με την ιδιόρρυθμη 
συνοδεία του. Αλλόκοτα πράγματα συμ-
βαίνουν στη βίλα. Η μαγεία του θεάτρου, 
μπλέκεται με τον απόκοσμο τόπο των 
ονείρων. Μάσκες, μαριονέτες, φαντάσματα 
και οπτασίες, εισβάλουν στον κόσμο των 
ανθρώπων. Η ποίηση γίνεται ψευδαίσθη-
ση και η αλήθεια ένα απατηλό φάντασμα, 
που ακροβατεί μέχρι τις εσχατιές του 
παραλογισμού. Και πέρα, ψηλά στο βουνό, 
οι Γίγαντες. Παίζουν οι: Γιώργος Γκασνά-
κης, Κατερίνα Γανδά, Κώστας Ταρπατζής, 
Θωμάς Αμαξόπουλος, Ελένη Καραμεσίνη, 
Στάθης Παπουλίδης, Αφροδίτη Τσακί-
ρη, Χριστίνα Ριζίδου, Μάρθα Κιοσσέ, 
Όλγα Ανανιάδου, Γαβριήλ Αθανασιάδης, 
Αδριανός Φριλίγγος, Δέσποινα Χατζηεμ-
μανουήλ, Κωνσταντίνος Δεληδημούδης, 
Χάρης Θώμος, Ειρήνη Φωτιάδου, Χρήστος 
Μαματσόπουλος, Ειρήνη Ανδρεάδου, Ηρώ 
Δρόσου, Ελένη Χατζηγιάννη.
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Success story
O Χρηστος Μουδούρης είναι ο florist 
που η έννοια της new age ανθοδετικής 
παίρνει σάρκα και οστά επιτέλους και 
στην Ελλάδα.

Η ανθοδετική όπως αναφέρει είναι μια 
τέχνη που κρατάει λίγο. Αυτό που μένει 
όμως είναι η χαρά και η ανάμνηση.
Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη το 1986. Σπούδασε την τέχνη της 
γραφιστικής στην akto art & design. Σε 
μικρή ηλικία, αποφάσισε να ασχοληθεί 
με τον κόσμο των λουλουδιών και 
εκτότε δεν σταμάτησε καθόλου να 
ασχολείται με την τέχνη της ανθοδε-
τικής. Έκανε διάφορα σεμινάρια στην 
Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ολλανδία. 
Στην Ολλανδία ταξιδεύει συχνά για 
εκθέσεις, αλλά κυρίως για τους παρα-
γωγούς, ωστε να μαθαίνει απο πού και 
με ποιο τρόπο παράγεται η πρωτη ύλη. 
Απο το 2004 έως και σήμερα ακόμη 
παρακολουθεί σεμινάρια ανθοδετι-
κής, κυρίως με τον εκπαιδευτή Πάρη 
Σταυρόπουλο (3ης γενιάς ανθοδέτης). 
Συμμετέχει  στα δρώμενα της ανθοδε-
τικης (επιδείξεις, διαγωνισμοί) απο το 
2010. Έχει εργαστεί με μια απο τις με-
γαλύτερες αλυσίδες ανθοπολείων στη 
Νέα Υόρκη. Διατηρεί την οικογενειακή 
επιχείρηση Paradise flowers στον Εύο-
σμο, αλλά συνεργάζεται και με άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο του design και 
της οργάνωσης εκδηλώσεων.
«Μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι, να 
κουβεντιάζω, να αναζητώ. Πιστεύω ότι 
μέσα απο την αλληλεπιδράση με άλλους 
ανθρώπους και την σύμπραξη μπορούν 
να βγουν σπουδαία πράγματα».Paradise flowers - 28ης Οκτωβρίου 70, Εύοσμος  - T. 2310 766 089 - Fb: Christos Moudouris

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΨΗΠερίπου 10 ημέρες πριν από το τέλος της 
μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου 
και ο οργανισμός ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει 
ακόμη να κάνει μία ουσιαστική μεταγραφική 
κίνηση. Σχεδόν έχουν γίνει παράδοση στον 
Δικέφαλο οι ανακολουθίες και τα στραβοπα-
τήματα στις μεταγραφές, είτε αυτές γίνονται 
το καλοκαίρι είτε τον χειμώνα. 

Ο ΠΑΟΚ είναι φέτος από τα φαβορί για την 
κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Λογικό 
είναι να θέλει, στην ουσία επιβάλλεται, να 
ενισχυθεί μεταγραφικά ώστε να είναι δυνα-
τός στη δύσκολη μάχη μέχρι τον Μάϊο. Ενώ 
όμως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, βασικοί του 
αντίπαλοι σ’ αυτή τη μάχη, απέκτησαν τους 
παίκτες που ήθελαν και συμμετείχαν ήδη σε 
αγώνες, ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνεται. Απέκτησε 
τον Αζεβέδο για το αριστερό άκρο της άμυ-
νας, αλλά ο παίκτης, κατά δήλωση του Λου-
τσέσκου, θα αγωνισθεί μετά από έναν μήνα. 
Μπήκε στη μάχη της απόκτησης  του Μολέ-
δο, έχασε πολύ χρόνο και τελικώς δεν έγινε 

η μεταγραφή. Ίσως αυτή η εξέλιξη να βγει 
σε καλό στον ΠΑΟΚ γιατί κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει ποια προσφορά θα είχε στην 
ομάδα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα 
ερχόταν με μισή καρδιά. Ο Δικέφαλος όμως 
έχασε περισσότερα εκτός από τον χρόνο 
του. Το σημαντικότερο ότι αποδείχθηκε ελ-
λειμματικός σε θέματα διαπραγμάτευσης και 
διαχείρισης γεγονότων. Έφτασε στο σημείο 
να δώσει ανταλλάγματα πολύ μεγαλύτερα 
απ’ ότι έπρεπε προκειμένου να αποκτήσει 
έναν ποδοσφαιριστή για έξι μήνες και έχασε 
επικοινωνιακά γιατί δημοσιοποίησε το θέμα 

χωρίς να έχει την υπογραφή του Μολέδο. 
Έπρεπε να παρέμβει ο Ιβάν Σαββίδης για να 
σταματήσει αυτή η ιστορία η οποία ανεξαρ-
τήτως από το αν έφταιγε ο Βραζιλιάνος ή ο 
Μίχελ στοίχησε στον ΠΑΟΚ.

Τώρα πλέον ο Δικέφαλος θα προσπαθήσει 
να εκμεταλλευθεί τις επόμενες 10 ημέρες 
προκειμένου να αποκτήσεις έναν αξιόπιστο 
αγωνιστικά κεντρικό αμυντικό, έναν χαφ κι 
έναν επιθετικό. Αν υπάρχει η σχετική προ-
εργασία δεν θα είναι δύσκολο ο ΠΑΟΚ να 
προχωρήσει στις απαραίτητες μεταγραφές. 
Όταν όμως «κρέμεσαι» από τον Μολέδο, 
ο οποίος συμφωνώ ότι είχε συγκριτικό 
πλεονέκτημα απ’ οποιονδήποτε άλλο παίκτη 
σ’ αυτή τη θέση, το πιθανότερο είναι να 
μην έχεις ικανές εναλλακτικές λύσεις. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως αν είναι ο ΠΑΟΚ 
να κάνει μεταγραφές μόνο για να κάνει και 
να αποκτήσει παίκτες τύπου Λεβέκ, είναι 
προτιμότερο να μην κάνει προσθέσεις στο 
ρόστερ του.

Ο ΠΑΟΚ δε μαθαίνει από τα λάθη του
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ζώδια & social life

Έχετε μία μόνιμη ανησυχία που αφορά τα οικονομικά σας και τις σχέ-
σεις σας με τους άλλους. Η Νέα Σελήνη στον τομέα των οικονομικών 
σας «προδίδει» ότι θα υπάρξουν νέα εισοδήματα και θα βρεθείτε 
μπροστά σε νέες οικονομικές ευκαιρίες. Το θέμα είναι ότι η διάρκειά 
τους θα είναι μικρή και πολύ πιθανόν χωρίς σταθερότητα. 

Αυτή η εβδομάδα θα σας προβληματίσει στο ξεκίνημά της και 
πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν εντάσεις σε οικογένεια, αλλά και 
συντροφικές σχέσεις. Η υπομονή δεν θα βοηθήσει από μόνη της, αλλά 
θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε μέσα σας το τοπίο που επικρατεί, ώστε 
να καταλάβουν και οι άλλοι τι πραγματικά θέλετε.

Είστε σε μία περίοδο μεγάλων εσωτερικών αλλαγών. Το πλανητικό 
σκηνικό δεν σας αφήνει πλέον περιθώρια να σκεφτείτε ότι η 
παράταση θα σας ευνοήσει σε θέματα πολύ βασικά στη ζωή σας. Η 
είσοδος της Αφροδίτης στις 18/1 και του Ήλιου στις 20/1 στο ζώδιό 
σας χαλαρώνει τα γεγονότα και δημιουργεί καλές συνθήκες στα 
προσωπικά σας. 

Η προσωπική σας ζωή θα σας απασχολήσει πολύ έντονα και η Νέα 
Σελήνη βοηθά ό,τι αφορά τον έρωτα και τα δημιουργήματά σας. 
Βέβαια, η διάρκεια σε κάθε απόφασή σας δεν θα έχει πολύ μέλλον 
και για αυτόν τον λόγο μην προγραμματίζετε πράγματα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Άνοδος θα υπάρξει στον εργασιακό σας τομέα. 

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σας είναι πολύ σημαντική για να κάνετε και 
εσείς την επανάστασή σας. Πράγματα και πρόσωπα που θεωρείτε 
πλέον λίγα για σας «θα απελαθούν» από τη ζωή σας. Όλη αυτή η δι-
αδικασία δεν θα είναι εύκολη, αλλά ξέρετε ότι, για να προχωρήσετε, 
δεν έχετε άλλη επιλογή. 

Μάλλον είστε από εκείνους που οι έντονες δυσκολίες αυτής της 
περιόδου δεν σας αγγίζουν. Βρίσκεστε σε μία δική σας προστατευ-
μένη περιοχή, όπου δεν αφήνετε εύκολα να παρασυρθείτε από τη 
γενικότερη ένταση που επικρατεί γύρω σας. Η επικοινωνία θα παίξει 
έναν πολύ βασικό ρόλο στα επαγγελματικά σας βήματα. 

Έχετε γίνει αρκετά κοινωνικοί το τελευταίο διάστημα και ίσως να 
πρέπει να κάνετε κάποια βασικά ξεκαθαρίσματα στα άτομα που σας 
περιβάλλουν. Μην αφήσετε τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν 
συναισθηματικά και υλικά και προχωρήστε στα δικά σας σχέδια, που 
θα σας δικαιώσουν. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Υπάρχει μία ανοδική πορεία σε επαγγελματικά θέματα και πολύ 
πιθανόν να γίνουν νέα διαβήματα που δεν περιμένατε. Βέβαια μην 
κάνετε παρορμητικές κινήσεις, μια και η Νέα Σελήνη σάς κάνει αρκετά 
ανήσυχους και απρόσεκτους. Η εβδομάδα τελειώνει με κοινωνικές 
επαφές που σας βοηθούν ουσιαστικά. 

Αυτή η εβδομάδα έχει μία μεγάλη ποικιλία σε θέματα και καταστάσεις 
που θα σας απασχολήσουν. Η Νέα Σελήνη δεν θα είναι πολύ ευκολο-
νόητη σε εσάς και πολύ πιθανόν να πέσετε σε οικονομικά λάθη αν δεν 
προσέξετε τις συναλλαγές σας, που θα πρέπει να έχουν διαφάνεια. 

Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι οι δύσκολες καταστάσεις που δημιουρ-
γούνται αυτή την περίοδο είναι παροδικές και θα πρέπει να κρατήσετε 
την αυτοκυριαρχία σας. Η Νέα Σελήνη σάς ταράζει λίγο συναισθηματι-
κά και πολύ πιθανόν να πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο αντιμετώπισης 
κάποιων πραγμάτων. 

Αυτή την περίοδο θα πρέπει να προσέχετε την κάθε σας κίνηση, 
ιδίως αν πρόκειται για τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις. Θα υπάρχει 
συνέχεια μία γενική αναστάτωση, όπου θα προέρχεται από άτομα του 
περιβάλλοντός σας, αλλά και από την κακή σας εκτίμηση σε κάποια 
επαγγελματικά θέματα. 

Η εβδομάδα αυτή θα ξεκινήσει αρκετά περίεργα, εφόσον θα έχετε να 
αντιμετωπίσετε ανθρώπους που δεν σας κατανοούν. Αυτό το κλίμα θα 
εξαπλώνεται και μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο, όπου όλα θα 
είναι ρευστά και με μία τάση ξεκαθαρισμάτων. Η προσωπική σας ζωή 
αρχίζει και γλυκαίνει από την Πέμπτη. 

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά 
www.facebook.com/alexandra.karta 
astro.karta19@gmail.com 
Τηλ.: 695 5240 480

Θα υπάρξει τάση αναζήτησης νέων  
ξεκινημάτων, αλλά θα πρέπει  

να ελέγχονται οι παρορμητικές κινήσεις 
και η διάθεση για γρήγορες αλλαγές 

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση με θέμα «Αθλη-
τισμός και Τουρισμός» στο πλαίσιο του οικονομικού πο-
λυσυνεδρίου MONEY SHOW το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στο ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας και αναπτύχθηκαν 
οι λόγοι για τους οποίους ο αθλητισμός συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας 
και γενικότερα στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώ-
ρας. Υπεύθυνος διοργάνωσης της ομιλίας ήταν ο κ. Κυ-
ριάκος Κερανοπουλος. Κύριοι ομιλητές ήταν ο κ. Βαρδής 
Κορδεράς γενικός διευθυντής της Bergmann Kord, η κ. 
Αδαμαντία Κορώνη ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στα Κύθηρα, 
η κ. Αφροδίτη Λατινοπούλου διεθνής τενίστρια και δικη-
γόρος, η κ. Νάντια Σταυροπούλου πολιτεύτρια και ο κ. 
Νίκος Κρόκος επιχειρηματίας και γκολφερ.

Στην ομιλία της η κεντρική ομιλήτρια κ. Αφροδίτη Λατι-
νοπούλου εξήγησε πως ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να 
σταθεί δίπλα στον αθλητισμό και ειδικότερα στις αθλη-
τικές Διοργανώσεις προκειμένου να αυξηθούν και να 
προσελκύσουν αθλητές απ όλο τον κόσμο ενισχύοντας 
έτσι την τουριστική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής της 
χώρας. Τόνισε πως υπάρχουν ανεκμετάλλευτες αθλητι-
κές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν 
αθλητικά γεγονότα αρκεί να κατανοήσουν οι υποστηρι-
κτές - Χορηγοί (τοπικοί-πανελλαδικοί - διεθνείς) πως το 
να συνδέσουν τ’ όνομά τους με ένα άθλημα ή μια αθλητι-
κή διοργάνωση δεν είναι ντροπή αντιθέτως μπορεί ακό-
μα και να γίνει θεσμός προσελκύοντας χιλιάδες αθλητές, 
προπονητές και κόσμο ο οποίος θα παραμείνει προκει-
μένου να παρακολουθήσει την πορεία της διοργάνωσης. 
Όπως είπε κλείνοντας, με την σύμπραξη του ιδιωτικού 
τομέα και των αρμόδιων κρατικών φορέων μπορεί η Ελ-
λάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών που 
επενδύουν και αναπτύσσονται μέσω του αθλητικού Του-
ρισμού.

Ο κ. Κυριάκος Κερανόπουλος

Ο πρόεδρος του Ε. Ο. Τ.  Κ. Χαράλαμπος Καριμαλης και η Αφροδίτη 
Λατινοπούλου

Οι κ. Αφροδίτη Λατινοπούλου, Νίκος Κρόκος, Αδαμαντια Κορώνη Οι κ. Βαρδής Κορδεράς, Ναντια Σταυροπούλου, Αφροδίτη Λατινο-
πούλου, Νίκος Κρόκος, Αδαμαντια Κορώνη
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou  
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc  
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23 
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER  
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport  
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen  
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI  
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Comunale  
Π.Μελά 36, Θεσσαλονίκη, 2310220914
Cosmopolitan Εστιατόριο  
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Dandelion 
Xρυσοστόμου Σμύρνης 17, 2310 234208
Ergon Agora  
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest  
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie  
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar  
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
New York College  
Eγνατία138, Θεσσαλονίκη, 2310889879 
NOUVEAU 
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papallion 
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844 
Plaisir  
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra  
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger  
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie  
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca  
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7  
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες  
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί  
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Ανικούλα Βιβλιοπωλείο  
Εγνατία 148, Θεσσαλονίκη, 2310239537/2310235297
Αχίλλειον  
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΒΑΚΟΥΡΑ 
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
ΔΕΘ Helexpo  
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Θέατρο Αυλαία  
Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310237700
Θέατρο Ταξίδι Ονείρου  
Στεφ. Τάττη 3, Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, Θεσσαλονίκη, 6972702870
Κινηματογράφος Αλέξανδρος  
Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310287724
Κινηματογράφος Βακούρα  
Μιχαήλ Ιωάννου 10, Θεσσαλονίκη, 2310233665
Κινηματογράφος Πλατεία Assos Odeon  
Τσιμισκή 45, Θεσσαλονίκη, 2310290290 
Κινηματογράφος Φαργκάνη  

Αγίου Παντελεήμονος 10, Θεσσαλονίκη, 2310208007
Ντερλικατέσεν  
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis  
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand  
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace  
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean  
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace  
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met  
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος  
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace  
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον 
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις  
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος  
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση  
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά  
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
Ψησταριά Διαγώνιος  
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ 
Βοulevard  
Λ. Παπανικολάου 60, Ρετζίκι, 2310676171
Calderon  
Επταπυργίου 26, Συκιές, 2313039993
ÇaVa  
Θεσσαλονίκης 64, Ωραιόκαστρο, 2310695888
Champions Academy Club  
Τοσίτσα 18, Ρετζίκι (εντός Δελασάλ), 2310582220, 6948663367
Elegance 
Εθν. Αντιστάσεως 73, Κορδελιό, 2310859654
Κοna  
Λεωφ. Α. Παπανδρέου 40, Νεάπολη, 2310618200
Μas Y Mas  
Αμπελοκήπων 19, Σταυρούπολη, 2310666565
Μio  
Μ. Αλεξάνδρου 62, Αμπελόκηποι, 2310740531
Model  
Π.Μελά 25, Έυοσμος, 2310778023
MOI 
Παπανικολάου 134, Ρετζίκι, 2310676885
Nouvelle  
Πολυχώρος 7ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 2310686544
Pr. Espresso Bar 27  
Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181
The nuthouse  
Λεωφ. Δημοκρατίας 25, Ωραιόκαστρο, 2314016014
Καφέ-ζαχαροπλαστείο «Παπασωτηρίου»  
Λεύκης 17, Εύοσμος,2310660300
Μαντάμ  
Παύλου Μελά 29, Εύοσμος, 2310559202
Mεζέ Μεζέ  
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών  
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ 
Αlea  
Πιττακού 2, Θεσσαλονίκη, 2310851585
Αntico café 
Τενέδου 55, Tούμπα, 2311246222
Azzuro  
Θεμιστοκλή Σοφούλη 86, Καλαμαριά, 2310 419294
Boheme  
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Cafe Neon  
Διογένους 39, 2311242251
Coffice  
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 6946900439
Dio con Dio  
Παπαδοπούλου 1, Πανόραμα, 2310344294
Elysee  
Λαμπράκη 220, Τούμπα, 2310938438
Hondos Center Apollonia  
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Κingstone   
Λαμπράκη 246, 2311242203
Café Le Monde  
M. Kάλλας 3, Θεσσαλονίκη,  2313038414
Les Zazous  
Θ. Σοφούλη 118, Θεσσαλονίκη, 2310420600
Μercado  
Μεταμορφώσεως - Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 2310402017
Mistral  
Τήνου 4, Κρήνη, 2310444845
Papillon  
Λαμπράκη 207, Τούμπα, 2310908680
Remeron   
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 2310432122
Remvi  
Κανάρη 2, Κρήνη, 2310433100
SharkBar  
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays  
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Τre Marie  
Θ. Σοφούλη 57, Θεσσαλονίκη, 2310403655
Tre Marie  
Κολοκοτρώνη 3, Πανόραμα, 2310332747
Tzaki’ho  
Δράγου Αποστόλου 2, Χορτιάτης, 2310349266
Villa Luna  
Αναλήψεως 40, Πανόραμα, 2310340440
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Γένεσις  
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Γυαλός  
Ν.Πλαστήρα - Μ.Έμβολο ΝΑΟΚΘ, Κρήνη, 2310442121
Θέατρο Σοφούλη  
Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά, 2310423925
Θέατρο <Τ>  
Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη, 2310854333
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Κολοσσαίον  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 150, Θεσσαλονίκη, 2310834996
Ξενοδοχείο Asteria Panorama  
Αναλήψεως 26, Πανόραμα, 2310341123
Ξενοδοχείο Hyatt Regency  
13χλμ Περαίας-Θέρμης, 2310401234
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 
Χάλαρο  
Θ.Σοφούλη 75, Θεσσαλονίκη, 2310423269

Όλα τα σημεία διανομής
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