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Τα δρομολόγια του 
ΟΑΣΘ δεν γίνονται 
λόγω… βλαβών!

 «Δεν θα πάμε  
σε εκλογές γιατί  
θα τις χάσουν…»
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«Κάτω τα χέρια  
από τον Μίκη...»

Άβολες αλήθειες και  
προβληματισμοί για το Σκοπιανό

Η ομογένεια...  
«παίρνει τα πάνω της»
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ... ΗΠΑ
(Δια πάσαν νόσον)

#Novartis #Novamacedonia
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Τα βλέμματα στρέφονται στον νέο «τσάρο», τον Όλαφ Σολτς, ο οποίος καλείται  
να χαράξει τη δική του οικονομική στρατηγική, στη «σκιά» του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

editorial

#τζάμπα_και_βερεσέ
SocialismataΠρος μία πιο φιλική προς την Ευρώπη Γερμανία

THΣ @KARAPANAGIOTIDU
TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Μετά από έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων και ένα 24ωρο τελικών διεργασιών, η Γερμανία έχει και πάλι 
κυβερνητικό συνασπισμό. Πρόκειται για έναν σκληρό συμβιβασμό (για κάθε πλευρά), παρότι οι όροι της 
συμφωνίας διαμορφώθηκαν σε κλίμα μεγάλης οικονομικής αισιοδοξίας. Δεν είναι τυχαίο ότι άναψε «πρά-
σινο φως» για επενδύσεις 11 δισ. ευρώ σε σχολεία, αύξηση επιδομάτων πρόνοιας και δέσμευση για με-
γαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Κομισιόν. Αν και στην πράξη θα φανούν όλα, τα δεδομένα 
της στιγμής δείχνουν ότι μεγάλος νικητής της διαπραγμάτευσης είναι ο μικρότερος κυβερνητικός εταίρος, 
το SPD.

Ίσως το πιο εύστοχο σχόλιο που ακούστηκε αυτές τις ημέρες είναι ότι το Βερολίνο απέκτησε «κυβέρνηση 
Σουλτς με καγκελάριο Μέρκελ», καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες ελέγχουν πλέον όλα τα κομβικά υπουργεία: 
το Οικονομικών, το Εξωτερικών, το Εργασίας, το Δικαιοσύνης κ.ά. Αυτό, παρότι το ποσοστό του SPD είναι 
το χαμηλότερο μεταπολεμικά. Το μεγάλο στοίχημα της νέας γερμανικής κυβέρνησης, πέραν της διατήρη-
σης των κεκτημένων στην οικονομία και της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, είναι να καταθέσει στην 
Ευρώπη μία νέα προοδευτική πρόταση. Εύκολο δεν είναι, ωστόσο, σε συνδυασμό και με την παρουσία 
του μετριοπαθούς Εμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας, υπάρχουν θετικές ενδείξεις.

Μοιραία τα βλέμματα στρέφονται στον νέο «τσάρο» της οικονομίας, τον Όλαφ Σολτς, ο οποίος καλείται 
να χαράξει τη δική του στρατηγική, στη «σκιά» της θητείας του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Το όνομα του νέου 
υπουργού Οικονομικών και μέχρι πρότινος δημάρχου Αμβούργου ακούστηκε ευρέως στη διάρκεια των 
πολύ σοβαρών ταραχών που σημάδεψαν την πόλη του κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των G20 
το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο 59χρονος Σοσιαλδημοκράτης θεωρείται ένθερμος οπαδός της μεγαλύτε-
ρης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ πρόσφατα είχε εκφραστεί υπέρ της μεγάλης αύξησης του κατώτα-
του μισθού. Η ιστορία, βέβαια, έχει διδάξει ότι η αλλαγή προσώπων στους υπουργικούς θώκους της Γερ-
μανίας δεν σημαίνεται αυτόματα και αλλαγή πολιτικής. Ο παραδοσιακός δημοσιονομικός συντηρητισμός 
της Γερμανίας δύσκολα θα αλλάξει, όμως υπάρχει αχτίδα αισιοδοξίας για μεγαλύτερη διαλλακτικότητα 
προς τις ασθενέστερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα. 

Όσον αφορά στην Άνγκελα Μέρκελ είναι η μεγάλη ηττημένη των διαβουλεύσεων, αφού υποχρεώθηκε 
σε «επώδυνες υποχωρήσεις», όπως και η ίδια παραδέχθηκε λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της 
διαπραγμάτευσης. Η εκχώρηση του υπουργείου Οικονομικών στο SPD ήταν κάτι που δεν άρεσε στους 
συνδαιτυμόνες της και η γκρίνια στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών ξεκίνησε για τα καλά. Το ανη-
συχητικό για εμάς είναι ότι αυτή η γκρίνια εκπορεύεται από τον Βόλφγκανγκ Μπόσμπαχ, έναν πολιτικό 
με ανθελληνικές θέσεις που έχει ταχθεί κατά των πακέτων διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, πρόκειται για έναν συνασπισμό προς μια περισσότερο ευρωπαϊκή Γερμανία, καθώς 
τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών είναι στα χέρια δύο βαθύτατα ευρωπαϊστών Σοσιαλδημοκρα-
τών.

▶ Αλληλοκοροϊδευόμαστε; Αυτοί κάνουν ότι καταπολεμούν τη διαφθορά κι εμείς 
ότι τους πιστεύουμε; Λίγες ώρες μετά το συλλαλητήριο της Αθήνας  #Σκοπιανό και 
την πολεμική εναντίον του (δικού τους) Μίκη Θεοδωράκη άνοιξε ο… «ανοιγμένος» 
φάκελος της NOVARTIS (εδώ και μήνες οι αποκαλύψεις στις εφημερίδες). Τον 
έστειλαν στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής αλλά χωρίς δυνατότητα να εξετα-
σθούν προστατευόμενοι μάρτυρες διότι μόνο δικαστές έχουν πρόσβαση σ’ αυτούς;  
#novamacedonia #HΠΑ #FBI #επιστροφή_φακέλου_στην_εισαγγελία; 
▶ «Το ψιθύριζαν» ΜΜΕ και πολίτες το… «φώναξε» και ο συνταγματολόγος και 
πρώην ΣΥΡΙΖΑίος Κώστας Χρυσόγονος «Η Βουλή δεν μπορεί πλέον να ασκήσει 
δίωξη κατά των φερόμενων ως εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων στην υπό-
θεση» #Novartis #ανεξάρτητος_ευρωβουλευτής #focusfm  
#για_γέλια_και_για_κλάματα 
▶ Απορία: Οι νομικοί της βουλής, των υπουργείων, της κυβέρνησης, των κομμά-
των πώς είναι; Καλά ευχαριστώ;
▶ Δηλαδή έχει παρέλθει ολόκληρη βουλευτική περίοδος, η επόμενη, από την 
υποτιθέμενη τέλεση των αδικημάτων, με τη διάλυση της Βουλής τον Αύγουστο 
του 2015. Συνεπώς παρήλθε η προθεσμία εντός της οποίας μπορούσε να ασκηθεί 
η δίωξη από τη Βουλή!  #το_αδίκημα_της_δωροδοκίας_δεν_παραγράφεται
▶ «Το Σύνταγμα στο άρθρο 86 ορίζει ότι η Βουλή μπορεί να ασκήσει δίωξη για 
αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση καθηκόντων υπουργού ή πρώην 
υπουργού, μόνο μέχρι το πέρας της 2ης τακτικής συνόδου της επόμενης από τη 
διάπραξη του αδικήματος, βουλευτικής περιόδου».
▶ Κάποια από τα αδικήματα ίσως να είναι το 2009, 2010 κτλ… «αυτά ούτε να τα συ-
ζητάμε, αλλά ακόμη κι αν υπάρχουν αδικήματα που τελέστηκαν από το 2012 έως 
το 2014, τον Ιανουάριο του '15 διαλύθηκε η Βουλή, άρα έπρεπε μέσα στις πρώτες 
δύο τακτικές συνόδους να ασκηθεί δίωξη». Η επόμενη βουλευτική περίοδος 
τελείωσε όμως ολόκληρη τον Αύγουστο του '15 με τη διάλυση της Βουλής, άρα η 
Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει τώρα δίωξη…
▶ «Αν παρά ταύτα συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή, βγάλει πόρισμα και η 
Βουλή αποφασίσει να ασκήσει δίωξη, τότε απλώς θα οδηγήσει σε απαλλαγή των 
κατηγορουμένων με βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα διαπι-
στώσει το προφανές: ότι υπήρξε πάροδος της αποσβεστικής προθεσμίας και επ' 
αυτού δεν χωράει καμία αμφιβολία, δεν είναι θέμα ερμηνείας»  #νόμιμο #ηθικό 
#δωροδοκία 
▶ Συνεπώς «Οι πιθανότητες να βρεθούν τελικά κάποιοι πολιτικοί… κατηγορού-
μενοι στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου και πολύ περισσότερο να καταδικα-
στούν, είναι από χλωμή έως τελείως αδύνατη» #παράξενο  
#νόμοι_γιατί_είναι_δίκαιοι ή #δίκαιοι_γιατί_είναι_νόμοι;
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«Οι πολιτικοί που φέρονται να εμπλέκονται ενδέχεται να 
βγουν λάδι και στο τέλος να «την πληρώσει» η ιατρική κοι-
νότητα στο σύνολό της, γιατί μένει η ρετσινιά» υποστηρίζει 
στην Karfitsa ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβά-
λας, Ξενοφών Κ. Κροκίδης. «Με τα έργα και τις ημέρες της 
Novartis θα ασχοληθεί η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της 
Βουλής των Ελλήνων, που συστάθηκε πρόσφατα, προκει-
μένου να διερευνήσει «παράτυπες» και «παράνομες» δια-
δρομές μαύρου χρήματος, μικρές και μεγάλες υποθέσεις 
διαφθοράς στο χώρο της υγείας κατά τα έτη 1997-2014. 
«Όμως τι γίνεται με τους ανθρώπους του ιατροφαρμα-
κευτικού «κυκλώματος» (Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Στελέχη 
Φαρμακευτικών Εταιρειών, Ιατρικοί Επισκέπτες κ.α.)»; 
αναρωτήθηκε ο κ. Κροκίδης μιλώντας στην Karfitsa. 
Σύμφωνα με τον ίδιο περιμένουν με μεγάλη αγωνία να… 
«ανοίξουν στόματα» και να αποδοθούν ενδεχομένως ποι-
νικές ή άλλες ευθύνες, αλλά μέχρι τότε μπορούν να βγουν 
ορισμένα χρήσιμα διδάγματα και να προχωρήσουμε σε 
πρωτοβουλίες όπως αυτές:

1. Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης
Η Novartis διέθεσε -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα- την 
τελευταία τριετία 9,4 εκατομμύρια ευρώ σε 35 συλλόγους 
και ομάδες ασθενών. Στο πρόσωπο αυτών των συλλόγων 
και ομάδων ασθενών, η Novartis -και κάθε φαρμακευτική 
εταιρεία με παρόμοια δράση- βρίσκει τον καλύτερο σύμ-
μαχο, την καλύτερη και πιο «αθώα» εκπροσώπηση «λό-
μπι». 

2. Επικαιροποίηση του όρου επονομαζόμενων «Καινο-
τόμων Φαρμάκων» 
Αναπάντητο πάντως παραμένει το ερώτημα, εάν όλα τα 
καινοτόμα φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ανοσοτροπο-
ποιητικά, αντιυπερτασικά, αντιδιαβητικά, αντιβιοτικά και 
άλλα) αποτελούν πράγματι κάτι καινούργιο, πρωτοπορι-
ακό, διαφορετικό, στα χέρια των λειτουργών της υγείας.

3. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη χρήση 
Γενόσημων Φαρμάκων
Οι Έλληνες συνεχίζουν να βλέπουν με καχυποψία τα γενό-
σημα φάρμακα, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει αυξηθεί το επίπεδο γνώσης των πολιτών γι΄ αυτά. Το 
γεγονός αυτό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό, τη χαμηλή δι-
είσδυση των γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική αγορά. 
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, για κάθε δυο παλιά φάρμακα 
μόνο το ένα αντικαθιστάται από γενόσημα, ενώ το άλλο 
υποκαθίσταται από νεότερο και δαπανηρότερο.

4. Επανασχεδιασμός της Δια Βίου Εκπαίδευσης των 
Γιατρών
Η συνεχιζόμενη Δια Βίου Εκπαίδευση των Γιατρών, είναι 

απαραίτητη λόγω των συνεχών και αλματωδών εξελίξεων 
στο χώρο της ιατρικής επιστήμης. Σε μερικές χώρες, όπως 
στις ΗΠΑ, αυτή η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για την 
ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Στη χώρα 
μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, η χρηματοδότηση για 
την παρακολούθηση αυτών των συνεδρίων γίνεται από... 
φαρμακευτικές εταιρείες με απευθείας πρόσκληση-συ-
ναλλαγή με τον κάθε γιατρό.
Πολλές συλλογικότητες (Ιατρικοί Σύλλογοι, Επιστημονι-
κές Εταιρείες, κ.α.) και μεμονωμένες ιατρικές προσωπι-
κότητες έχουν καταθέσει στο πρόσφατο και το απώτερο 
παρελθόν τεκμηριωμένες προτάσεις, προκειμένου να με-
ταρρυθμιστεί η παραπάνω «αντιδεοντολογική» και «αντιε-
πιστημονική» κατάσταση.

5.Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Ιατρικών Επι-
σκεπτών
Ο Ιατρικός Επισκέπτης έχει ως έργο του την ενημέρωση 
των Γιατρών, αλλά και των άλλων Επαγγελματιών Υγείας, 
για τα καινούργια φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώς και 
την υπενθύμιση για τη χορήγηση και τη δράση των παλαι-

ότερων σκευασμάτων. Με άλλα λόγια, ο ρόλος του Ιατρι-
κού Επισκέπτη ήταν και παραμένει ενημερωτικός...

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών και 
όχι ημερών που βασίζονται σε στοιχεία που έχουν συγκε-
ντρώσει οι αμερικανικές αρχές, πάνω από 4.800 γιατροί 
στην Ελλάδα έπαιρναν χρήματα για συνταγογράφηση από 
την Novartis. Οι πληρωμές γίνονταν από ένα τροφοδότη 
λογαριασμό, μέσω του οποίου διακινήθηκαν... 28 εκατομ-
μύρια ευρώ. Αναφέρεται μάλιστα, ότι η Novartis υπέγραφε 
και συμβόλαια με τους γιατρούς και συνεπώς υπάρχουν 
και στοιχεία και ντοκουμέντα για να αναδειχθούν τόσο 
από τη δικαιοσύνη όσο και από τα μέσα ενημέρωσης... Ο 
κ. Κροκίδης σε ερώτηση για τα... 16.000.000 εμβόλια επί 
υπουργίας Δ. Αβραμόπουλου - σε μια χώρα 11.000.000 
πολιτών, απάντησε ότι έπρεπε να αγορασθούν γιατί δεν 
μπορούσε να γίνει εκτίμηση της κατάστασης και γι αυτό 
έκανε πολύ καλά ο τότε υπουργός υγείας...
 Μελ. Καρ.

κοινωνία

Τα πέντε χρήσιμα διδάγματα  
από την υπόθεση... Νοvartis

«ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΠΡΏΤΟ ΤΟ FBI ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ 4.800 ΓΙΑΤΡΟΥΣ  
ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΣΑΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ…»

Ποια... συνταγή θ’ ακολουθήσουν
Mέχρι στιγμής δεν φαίνεται να «αξιοποιείται» η υπόθεση Novartis υπέρ της κυβέρνησης κι αυτό ακριβώς θα συζητήσει τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη 
Τσίπρα! Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η δικογραφία θα επιστραφεί στη δικαιοσύνη αλλά δεν έχουν καταλήξει ακόμη στα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν αν και είχαν ανακοινώσει 
ότι  «αποκαλύπτεται το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους» Η συνέχεια όμως δεν είχε ανακοινώσεις ή κινήσεις ανάλογης σημασίας. Ο χειρισμός με επίσκεψη 
του κυβερνητικού εκπροσώπου στην εισαγγελία βραδιάτικα και οι δηλώσεις απαξίωσης πολιτικών προσώπων χωρίς ακλόνητα στοιχεία παρά μόνο με μαρτυρίες πρώην εργαζομένων 
στην πολυεθνική ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην διεθνή εικόνα της χώρας αλλά και στο πολιτικό σύστημα που ήδη έχει απαξιωθεί από τους πολίτες προσφάτως και λόγω Σκοπιανού. 
Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της κυβέρνησης αναρωτιούνται σήμερα γιατί δεν άφησαν την δικαιοσύνη «να βγάλει το φίδι από την τρύπα» και πήραν οι ίδιοι πολιτικά την υπόθεση 
επάνω τους. Γιατί να χρεωθούν την όποια έκβαση της υπόθεσης οι ίδιοι; Στην περίπτωση που δεν αποδειχθούν οι κατηγορίες ή έστω παραγραφούν γιατί να είναι στο κάδρο των ευθυνών; 
Την ίδια ώρα οι νομικοί της βουλής δεν ήξεραν ότι τα αδικήματα παραγράφονται με τη διάλυση της βουλής; Ποιες ήταν οι εισηγήσεις τους; Ρωτήθηκαν; Ποιος ήταν ο συντονισμός των 
δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου και προς ποια κατεύθυνση; Ο κοινοβουλευτικός χειρισμός απασχόλησε ήδη δύο συνεδριάσεις του πολιτικού συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ  αλλά τελική 
λύση δεν έχει βρεθεί ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως από την ομάδα των «53+» διατυπώθηκαν προβληματισμοί για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής!
Την ίδια ώρα η πολιτική σύγκρουση με τη ΝΔ συνεχίζεται. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ότι «η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής είναι δεδομένη, τώρα όμως έχουμε 
και… πολωνοποίηση. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όταν δεν έχουμε διάκριση εξουσιών, δεν έχουμε κράτος δικαίου». Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι «οι αναφο-
ρές σε "πολωνοποίηση", σκευωρίες και "κουκουλοφόρους" μάρτυρες μοναδικό στόχο έχουν τον εκφοβισμό της Δικαιοσύνης και των θεσμών. Το μόνο όμως που καταφέρνουν είναι να 
επιβεβαιώνουν τον πανικό τους και να αυτοεξευτελίζονται».
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Τ
ο πολιτικό σκηνικό έχει κυριολεκτικά «πάρει 
φωτιά». Η έξοδος της χώρας από τα μνημό-
νια και η επίλυση της ονομασίας των Σκο-
πιών ήταν, μέχρι πρότινος, τα δύο θέματα της 
κύριας πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα 
σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Εσχάτως, 
προέκυψε και το «Novartis gate», με μια δε-
κάδα κορυφαίων πολιτικών παραγόντων να 

εμπλέκονται σε «χορό» παράνομων προμηθειών αρκετών 
εκατομμυρίων ευρώ. Είτε ευσταθούν είτε όχι οι διαρρέου-
σες φήμες, η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται έτι περαιτέ-
ρω, ο δημόσιος λόγος επεκτείνεται και σε θέματα προσω-
πικής τιμής και η πολιτική ζωή εισέρχεται σε μια περίοδο 
ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, πολιτικών και μη. Είναι 
κοινός τόπος πως οι τελευταίες εξελίξεις με το σκάνδαλο 
Novartis, η έξοδος από τα μνημόνια και το ονοματολογικό 
των Σκοπίων θεωρούνται θέματα-φωτιά, τα οποία θα κυ-
ριαρχήσουν στη μακρά προεκλογική περίοδο –που, κατά 
πολλούς, κι ουχί αδίκως έχει ξεκινήσει– και αναμφίβολα 
θα κρίνουν νέες κυβερνητικές συμμαχίες και εταίρους.

Η ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ
Η εμφάνιση του σκανδάλου Novartis στην πολιτική επικαι-
ρότητα έδωσε την εντύπωση μιας καλής πολιτικής ευκαι-
ρίας, η οποία με τη σειρά της θα πρόσφερε τη δυνατότητα 
στην κυβέρνηση να επαναφέρει το επιχείρημα περί μιας 
«άδολης» και με «ηθικό πλεονέκτημα» Αριστεράς, έναντι 
των αντιπάλων της. Δεν είναι διόλου τυχαίο πως ο πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας επεφύλαξε δύο έμμεσες πλην 
σαφείς αναφορές στις εξελίξεις της υπόθεσης Novartis, 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 9ο Περιφερειακό 
Συμβούλιο για την ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας. 
«Ξέρω πολύ καλά ότι ως κυβέρνηση και λάθη κάνουμε και 
παραλείψεις υπάρχουν στο έργο μας. Όμως έχω το δικαί-
ωμα να πω αυτό: Το πολιτικό και ποινικό μας μητρώο είναι 
πιο καθαρό και από τον ξάστερο ουρανό» και πρόσθεσε ότι 
«αυτό που καθοδηγεί τις πράξεις μας είναι η αντίληψή μας 
για την πολιτική ως προσφορά και ως ηθικό καθήκον» και 
πως «γι’ αυτό και εκεί που οι άλλοι απέτυχαν, εμείς τώρα 
πετυχαίνουμε». Επισήμανε, δε, με νόημα: Αυτό που πρέπει 
να κάνουν κόμματα και πολίτες για την πατρίδα είναι «να 
πάρουμε οριστικό “διαζύγιο” με τις συνήθειες και τις νοο-
τροπίες του χθες. Να πάρουμε όλοι αποστάσεις από την 
Ελλάδα του χθες και από τα πρόσωπα που τη σημάδεψαν. 
Από πρόσωπα που έκαναν τον πατριωτισμό σημαία ευκαι-
ρίας για να υπηρετήσουν τα πιο ευτελή, ιδιοτελή συμφέ-
ροντα».

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για 
τους πολιτικούς οι οποίοι, ενώ επικαλούνται τον πατριωτι-
σμό, την ίδια ώρα τα ονόματά τους φιγουράρουν σε δικο-
γραφίες. Σε μια εμφανή προσπάθεια να μην εμπλέξει όλη 
τη «γαλάζια» παράταξη στη νέα «σκανδαλολογία», ο κ. Τσί-
πρας επικαλέστηκε τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Αχαιό πολιτικό και επιφανές στέλεχος της Νέας Δημοκρα-
τίας, Κωστή Στεφανόπουλο, χρησιμοποιώντας εδάφιο από 
ομιλία του αείμνηστου Προέδρου: «Ούτε λόγος βέβαια για 
πατριωτισμό και τιμή για όσους παραβαίνουν τον νόμο και 
παραβιάζουν τη συνείδησή τους, ζητώντας και λαμβάνο-
ντας ωφελήματα που δεν δικαιούνται. Υπάρχει τεράστια 
διαφορά στάσης απέναντι στην πατρίδα, όση μεταξύ ήθους 
και πανουργίας, μεταξύ αυτού που προσφέρει στο κοινω-
νικό σύνολο από τη θέση που κατέχει και αυτού που την 
εκμεταλλεύεται για το δικό του συμφέρον. Ο πρώτος εί-
ναι άξιος κάθε σεβασμού, ο δεύτερος πρέπει να υφίσταται 
αυστηρές κυρώσεις και τη βαθιά περιφρόνησή μας». Είναι 
καθόλα σαφές πως οι εξελίξεις με το σκάνδαλο Novartis 
προσέφεραν επιπλέον στο Μέγαρο Μαξίμου και μια καλή 
ευκαιρία αλλαγής ατζέντας. Ωστόσο, οι νουνεχείς εφιστούν 
την προσοχή του πρωθυπουργού ώστε η όλη υπόθεση να 
μην εξελιχθεί σε ένα άλλο «βρόμικο ’89» από τη μία μεριά 

κι από την άλλη να μην καταγγελθούν για «κουκούλωμα». 
Επ’ αυτού του θέματος, διεξήχθηκαν μέχρι τώρα δύο συ-
σκέψεις υψηλών επιτελών στο πρωθυπουργικό γραφείο 
και θα ακολουθήσουν κι άλλες στις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες.

Έξοδος από τα μνημόνια - Σκοπιανό
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, στο 
9ο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανασυγκρότηση της 
Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, δεν θα μπορούσε να μην 
αναφερθεί και στα δύο άλλα φλέγοντα θέματα του κυ-
βερνητικού του αφηγήματος. Με πολιτικό στόμφο τόνισε 
ότι «όχι μόνο βγάζουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια που 
άλλοι την έριξαν, αλλά με θάρρος και τόλμη και με αίσθη-
ση του πατριωτικού συμφέροντος την οδηγούμε ξανά σε 
ρόλο πρωταγωνιστή στη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά 
και σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια απο-
σταθεροποιημένη γειτονιά».  Συνδέοντας δε τα δύο αυτά 
θέματα με τις τελευταίες εξελίξεις στην εμπορία φαρμά-
κων –σκάνδαλο Novartis– προέτρεψε «να πάρουμε όλοι 
αποστάσεις από την Ελλάδα του χθες και από τα πρόσω-
πα που τη σημάδεψαν».  Μάλιστα, καλά πληροφορημένες 
πηγές αναφέρουν πως στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί εν-
θουσιασμός στα δύο μέτωπα, το Σκοπιανό και την έξοδο 
της χώρας από τα μνημόνια:

α) Σκοπιανό: Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου θεωρούν 
ευμενή εξέλιξη τη δήλωση του πρωθυπουργού των Σκο-
πίων, Ζόραν Ζάεφ, ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να απο-
δεχτεί γεωγραφικό προσδιορισμό στην ονομασία της», 
καθώς και την απόφαση της κυβέρνησης της γειτονικής 
χώρας την περασμένη Τρίτη για τη μετονομασία του αε-
ροδρομίου από «Διεθνές Αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος» 
σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων» και τη μετονομασία της 
εθνικής οδού των Σκοπίων, που οδηγεί στα σύνορα με την 
Ελλάδα, από «Εθνική οδός Αλέξανδρος ο Μακεδών» σε 
«Εθνική οδός Φιλία». Επιπλέον, η κυβέρνηση δίνει μεγάλη 
πολιτική σημασία στην προγραμματισμένη για τις επόμενες 
ημέρες επίσκεψη του προέδρου της κομισιόν Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ στα Σκόπια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει 
τη θέση της Ελλάδας για απεμπόληση όλων των αλυτρω-
τικών πολιτικών από την πλευρά της ΠΓΔΜ πριν από την 
ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
β) Έξοδος από τα μνημόνια: Οι τελευταίες εξελίξεις στο 
Βερολίνο γέμισαν με χαμόγελα την κυβέρνηση των Αθη-
νών. Μόνο σαμπάνιες δεν άνοιξαν στο Μέγαρο Μαξίμου, 
στο άκουσμα ότι οι φίλοι Σοσιαλδημοκράτες παίρνουν τα 
υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας στη 
νέα κυβέρνηση της Γερμανίας και ότι η κυβερνητική συμ-
φωνία «φέρει σε μεγάλο βαθμό την υπογραφή του SPD»!

politics

Επανέρχεται το «ηθικό πλεονέκτημα»
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ…

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ

Κάποιοι εφιστούν την προσοχή ώστε η όλη υπόθεση να μην εξελιχθεί σε ένα άλλο «βρόμικο ’89»  
από τη μία μεριά και από την άλλη να μη γίνει «κουκούλωμα»
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Τ
ο κυρίαρχο θέμα στην πολιτική ατζέντα τις τε-
λευταίες εβδομάδες, είναι το λεγόμενο «Σκο-
πιανό», δηλαδή οι διπλωματικές συζητήσεις 
μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, αναφορικά με το 
ακανθώδες ζήτημα του ονόματος της γειτο-
νικής χώρας - της χρήσης σε αυτό της λέξης 
«Μακεδονία». Η Karfitsa αφουγκραζόμενη 
τις ανησυχίες αλλά και τα εύλογα ερωτήματα 

που προκύπτουν, προσπάθησε να αναδείξει και κάποιες 
άλλες πτυχές του ζητήματος, ζητώντας τη συμβολή της 
πανεπιστημιακής κοινότητας.

1 Ως νομικοί αλλά και διεθνολόγοι ποια κατά την 
άποψη σας είναι η προτιμότερη ονομασία για να 
επιλυθεί το ζήτημα της ονομασίας με τα Σκόπια; 

Θεωρείτε ότι οι προτάσεις Νίμιτς θα συνεχίσουν να 
βρίσκονται στο τραπέζι με μια ρεαλιστική προοπτική υι-
οθέτησης και από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη;

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης  
(Επίκουρος Καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα 
Νομικής Α.Π.Θ)
Αναμφίβολα, αποτελεί επιτυχία το 
γεγονός, ότι είμαστε μέρος της διαδικα-
σίας εξεύρεσης του ονόματος μιας άλλης 
χώρας. Όμως, εφόσον διαπραγματευόμαστε, θα 
προβούμε σε παραχωρήσεις και θα αποκομίσουμε κέρδη. 
Σε αυτή τη διαδικασία, που βαίνει παράλληλα με τη διαμε-
σολάβηση Νίμιτς, το ζήτημα είναι τα κέρδη να είναι ουσια-
στικά και πιο σημαντικά από τις παραχωρήσεις. Πρακτικά, 
αυτό σημαίνει, ότι μια συμφωνία μόνο για το ονοματολογι-
κό δεν θα πρέπει να μας ικανοποιεί. Αντίθετα, μια πολυδιά-
στατη συμφωνία που θα επιβάλει περαιτέρω μια σειρά από 
ουσιαστικές δεσμεύσεις στην εσωτερική και την εξωτερι-
κή πολιτική της ΠΓΔΜ, ίσως αποδειχθεί ωφέλιμη, ειδικά 
εφόσον συμβάλει σε βάθος χρόνου στην αποδόμηση του 
εξαρχαϊσμού του «μακεδονικού» αφηγήματος. 

Σωτήρης  Σέρμπος  
(Επίκουρος Καθηγητής 
Διεθνούς Πολιτικής Σχολή 
Κοινωνικών, Πολιτικών  
& Οικονομικών Επιστημών  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης)
Νομίζω η ερώτηση αφορά κυρίως τους συναδέλφους 
από το χώρο του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό που οφείλω να 
υπογραμμίσω ως πολιτικός επιστήμονας είναι το γεγονός 
πως το 1995 η Ελλάδα αναγκάστηκε να συμβιβαστεί σ’ 
ένα αρκετά κατώτερο επίπεδο από εκείνο των προτάσεων 
και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προέβλεπε 
το «πακέτο Πινέιρο». Εξέλιξη που πρώτος αναγνώρισε 
ο σημερινός Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου 
του ΥΠΕΞ Καθηγητής κ. Χρήστος Ροζάκης. Επιπλέον, οι 
δεσμεύσεις του άρθρου 7 του σχεδίου Βανς-Όουεν τρο-
ποποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε η μνεία για την 
υποχρέωση των δύο πλευρών να αποθαρρύνουν «δρα-
στηριότητα αλυτρωτικής φύσεως εναντίον του άλλου 
μέρους», όπως και «να σέβονται τα επίσημα γεωγραφικά 
ονόματα και τοπωνύμια της άλλης πλευράς». Η αίσθηση 
μου είναι πως στην Ενδιάμεση Συμφωνία υποβαθμίστηκαν 
τα στοιχεία της πολιτισμικής αντιπαράθεσης, με αποτέλε-
σμα να μην περιληφθεί στο τελικό κείμενο η ουσιώδης 

διατύπωση των Βανς-Όουεν για μη χρήση «συμβόλων, 
ονομάτων, σημαιών, μνημείων ή εμβλημάτων, που αποτε-
λούν μέρος της ιστορίας ή της πολιτισμικής κληρονομιάς 
του άλλου». Αυτό που προβλέπεται είναι η δυνατότητα στο 

θιγόμενο μέρος να επισημάνει στο άλλο την κατά κρίση 
του αδόκιμη χρήση (όχι «παραβίαση» όπως ανέφερε το 

σχέδιο Βανς-Όουεν) μόνο κάποιων συμβόλων.

Χρήστος Μπαξεβάνης 
(Διεθνολόγος, Ειδικός 

Εμπειρογνώμων  
Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Το πλαίσιο που ανακοινώθηκε μετά 
τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών 
τον Απρίλιο του 1992 έχει προ πολλού 
αντικατασταθεί από την ενιαία εθνική θέση 
που διαμορφώθηκε μετά το 1993 για σύνθετη ονομασία 
και διατυπώθηκε κατ’ επανάληψη με τις προγραμματικές 
δηλώσεις των κυβερνήσεων που ακολούθησαν, από την 
Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 μέχρι το βέτο στη σύνο-
δο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008. Η σύνθετη, λοι-
πόν, ονομασία όχι μόνο συμβαδίζει με την ενιαία εθνική 
γραμμή αλλά είναι και η μόνη ρεαλιστική εκδοχή για την 
επίλυση της διαφοράς. Αρκεί κανείς να θυμηθεί τη βροχή 
αναγνωρίσεων της γείτονος χώρας με το Συνταγματικό 
της όνομα που ακολούθησε μετά την μαξιμαλιστική και 
άκαμπτη θέση που διαμόρφωσε η Ελλάδα στο Συμβούλιο 
των πολιτικών αρχηγών τον Απρίλιο του 1992 με τον ανέ-
φικτο στόχο «καμία ονομασία που να περιλαμβάνει τη λέξη 
Μακεδονία ή παραγωγό της». Το ονοματολογικό, ωστόσο, 

είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το ζήτημα του ονόμα-
τος της ΠΓΔΜ συνδέεται με την ανάγκη να εξαλειφθούν οι 
κάθε είδους αλυτρωτικές εξαγγελίες και συμπεριφορές 
προκειμένου να διασφαλισθεί, σε μόνιμη και διαρκή βάση, 
ο σεβασμός των υφιστάμενων συνόρων, η περιφερειακή 
σταθερότητα και η σχέση καλής γειτονίας. Η επιτυχής δε ή 
όχι κατάληξη των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί σε με-
γάλο βαθμό από τις δυνατότητες, τους περιορισμούς αλλά 
και την ωριμότητα του πολιτικού συστήματος και των δύο 
χωρών.

2 Η τυχόν παραβίαση των προβλέψεων του άρ-
θρου 6 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας συνιστά, 
κατά το άρθρο 21 της ίδιας Συμφωνίας, λόγο 

προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εκ 
μέρους της Ελλάδας; Και κατά πόσο θα πρέπει νομικά 

αλλά και πολιτικά να διασφαλιστεί η ευθύνη της κυβέρ-
νησης των Σκοπίων για συμμόρφωση στο άρθρο 27 της 
Σύμβασης της Βιέννης;

Σωτήρης Σέρμπος 
Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά πέρα και πάνω από 
όλα εθνικές ταυτότητες γι’ αυτό και παραμένει άλυτο μέ-
χρι σήμερα. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό -αν βέβαια 
προκύψει συμφωνία- είναι να καταλήξουμε σ’ ένα «one-
off» συνολικό πακέτο διευθέτησης (η μεθοδολογία του 
«πακέτου Πινέιρο» είναι ενδεικτική) που θα περιλαμβάνει 
το σύνολο των πτυχών του ζητήματος, θα διαφυλάττει την 
ελληνική ταυτότητα και βεβαίως ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Προκειμένου, οριστικά και αμετάκλητα, να τοποθετήσου-
με στο χρονοντούλαπο της ιστορίας αλυτρωτικές συμπερι-
φορές και μισαλλόδοξες πρακτικές. Υπό την προϋπόθεση 
πως θα υλοποιηθούν οι αναγκαίες αλλαγές στο Σύνταγμα 
και θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, 

ανάλυση

Άβολες αλήθειες και προβληματισμοί  
για το Σκοπιανό ζήτημα

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ 
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ανάλυση

εξακολουθώ να προκρίνω -με όρους πατριωτικού ρεα-
λισμού- ως μπούσουλα την εθνική θέση που διαμορφώ-
θηκε εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης την περίοδο 
2007-2008. Αποδίδω μεγάλη έμφαση η ονομασία να χρη-
σιμοποιείται erga omnes. Εν προκειμένω, να αφορά όλες 
τις χρήσεις, διμερείς και πολυμερείς, εντός και εκτός της 
χώρας και βεβαίως να αναγράφεται σε όλα τα επίσημα 
έγγραφα. Επιτρέψτε μου και μια τελευταία παρατήρηση 
με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου κ. Νάκο. 
Είναι εξόχως σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι βαθύτε-
ρες εστίες αλυτρωτισμού εκ μέρους της πΓΔΜ. Ομιλώ για 
εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία ιστορίας, χάρτες κ.α) που χρη-
σιμοποιούνται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι όλα 
εκείνα που πρωτίστως σφυρηλατούν εθνική ταυτότητα 
και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συλλογικής εθνικής 
συνείδησης. 

Χρήστος Μπαξεβάνης 
Η αλλαγή του Συντάγματος είναι σίγουρα μία απόδειξη ότι 
οι γείτονες μας συμμορφώνονται στη διεθνή υποχρέωσή 
τους για σεβασμό των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας, 
του απαραβίαστου των συνόρων και της μη επέμβασης 
στα εσωτερικά των κρατών. Η διεθνής, ωστόσο,  υπο-
χρέωσή τους ισχύει, ούτως ή άλλως, καθ’ εαυτή και αφ’ 
εαυτής, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 27 της Σύμβασης της 
Βιέννης, η υποχρέωση που ανελήφθη με το άρθρο 6 της 
ενδιάμεσης συμφωνίας κατισχύει στο επίπεδο του Διε-
θνούς Δικαίου, κατισχύει των προβλέψεων του Συντάγμα-
τος της ΠΓΔΜ. Αυτό που θα μας κατοχυρώσει είναι όχι το 
Σύνταγμά τους αλλά το να υπογραφεί μία διεθνής συμφω-
νία ισχυρή, η οποία θα μετατρέπει την ενδιάμεση συμφω-
νία σε οριστική, θα περιλαμβάνει πλήρη λύση για το όνομα, 
για όλες τις χρήσεις του, εσωτερικές και εξωτερικές, erga 
omnes, θα διαγράφει κάθε αλυτρωτικό στοιχείο και θα θέ-
τει την ΠΓΔΜ ως κρατική οντότητα, εντός του πλαισίου του 
ευρωπαϊκού και του διεθνούς νομικού πολιτισμού και της 
διεθνούς νομιμότητας. 

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης 
Το άρθρο 21 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας είναι σαφές. Κάθε 
ζήτημα που αφορά στην ερμηνεία των διατάξεων ή τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχουν αναλάβει, επιλύεται με προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο Δικαιοσύνης στη Χάγη, εκτός από τις σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παρ. 1. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα δικα-
στικής απόδοσης ευθύνης για την παραβίαση των υποχρε-
ώσεων που συνομολογήθηκαν στην Ενδιάμεση Συμφω-
νία. Για παράδειγμα, το 2011 το Δικαστήριο αναγνώρισε, 
μετά από προσφυγή της ΠΓΔΜ, ότι η Ελλάδα παραβίασε το 
άρθρο 11 παρ.1. Πιθανόν, λοιπόν, σε ενδεχόμενη ελληνική 
προσφυγή, να καταδικαζόταν η ΠΓΔΜ για παραβίαση του 
άρθρου 6 εξαιτίας ενεργειών που υποθάλπουν τον αλυ-
τρωτισμό. Ωστόσο, το μείζον είναι η επίτευξη του μέγιστου 
δυνατού κέρδους για την Ελλάδα. Έτσι, μια δικαστική από-
φαση και ακολούθως η συμμόρφωση του άλλου μέρους, 
επιλύει το ζήτημα. Αντίθετα, η συνέχιση της διαφοράς και 
η μη δικαστική επίλυσή της, προσφέρει περιεχόμενο στις 
κατηγορίες περί αλυτρωτισμού και τη δυνατότητα στην 
Ελλάδα να παρουσιάζει την ΠΓΔΜ ως εν δυνάμει ταραξία 
στα Βαλκάνια. Φυσικά, σε περίπτωση που το Δικαστήριο 
απέρριπτε μια ενδεχόμενη ελληνική προσφυγή, εκτός από 
τη ζημιά στο διπλωματικό γόητρο της χώρας, θα ήταν μια 
καταστροφική απόφαση για τη διαπραγματευτική τακτική 
μας. Όσον αφορά το άρθρο 27 της Σύμβασης της Βιέννης 
για το Δίκαιο των Συνθηκών, κανείς, ποτέ, δεν μπορεί να 
εγγυηθεί τη συμμόρφωση ενός κράτους με τις διεθνείς του 
υποχρεώσεις σε βάρος του εσωτερικού του δικαίου. Αν 
και τα κράτη τις περισσότερες φορές συμμορφώνονται και 
αναγνωρίζουν την προτεραιότητα των διεθνών υποχρε-
ώσεών τους, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, όταν επικα-

λούνται τα ζωτικά ή κρίσιμα εθνικά συμφέροντα τους, και 
συνεπώς είναι αποφασισμένα να υποστούν τις αρνητικές 
συνέπειες των αντιδιεθνών πράξεων τους, ειδικά εφόσον 
έχουν εξασφαλίσει την πολιτική νομιμοποίηση των επιλο-
γών τους με προσφυγή σε εκλογές ή δημοψηφίσματα. 

3 Θεωρείτε βάσιμο το γεγονός ότι το τελευταίο 
διάστημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
αρκετές απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι δια-

πραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος της ονο-
μασίας των Σκοπίων ξεκίνησαν κάτω από την πίεση του 
ΝΑΤΟ, και ειδικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής; Υπάρχει έναν γεωπολιτικό παίγνιο αλλά και 
σύγκρουση συμφερόντων και σε αυτήν την περίπτωση  
μεταξύ Αμερικής-Ρωσίας;

Χρήστος Μπαξεβάνης 
Η Βαλκανική διαχρονικά συγκέντρωσε και συνεχίζει να 
συγκεντρώνει το γεωπολιτικό ενδιαφέρον τόσο των πα-
γκόσμιων όσο και των περιφερειακών δυνάμεων. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν μια Βαλκανική 
ενταγμένη στους ευρωατλαντικούς θεσμούς προκειμένου 
να αναχαιτιστεί η ρωσική επιρροή και η τουρκική διείσ-
δυση στην περιοχή. Την δική μας εθνική πολιτική για την 
ασφάλεια εξυπηρετεί καλύτερα η ύπαρξη ενός ισχυρού και 
αξιόπιστου γείτονα στα βόρεια σύνορά μας που να μετέχει 
στους Διεθνείς Οργανισμούς και όχι ένα κράτος ευάλωτο 
σε κάθε πίεση ή προστασία και εύκολο στόχο οποιουδή-
ποτε ιδεολογήματος, «Μεγάλη Αλβανία», «Μεγάλη Βουλ-
γαρία», «μουσουλμανικό τόξο». Για αυτό και θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε μια μη επίλυση της διαφοράς μας με την 
ΠΓΔΜ ποιον τελικά εξυπηρετεί. 

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης 
Αν δεχθούμε ότι αυτή η υπόθεση εργασίας είναι βάσιμη, 
πρέπει να συνομολογήσουμε ότι στην εξωτερική πολιτική 
και τη διπλωματία τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, αλλά 
πρόκειται για υπολογισμένες κινήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι 
«παίκτες» στην περιοχή, έχουν κάθε λόγο να διαμορφώ-
σουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για να εφαρμόσουν τις πο-
λιτικές τους, χωρίς να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση. 
Υπό αυτή την έννοια, η διένεξη με την ΠΓΔΜ δεν αφορά 
μόνο στη χώρα μας, ούτε ενδιαφέρει αποκλειστικά τις 
ΗΠΑ και τη Ρωσία. Περιλαμβάνει όλο το υποσύστημα της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνέχεται με τις διαχρονι-
κές προτεραιότητες της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, την 
ασφάλεια της Σερβίας και του Κοσσυφοπέδιου, και τη δι-

αδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συνεπώς, η Σύ-
νοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο δεν αποτελεί αμείλι-
κτη προθεσμία, αλλά αφορμή, ή έστω, πρόσχημα, για να 
ενεργοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι «παίκτες» ενόψει μιας 
συνολικής διευθέτησης των εκκρεμών ζητημάτων στην 
περιοχή.

Σωτήρης Σέρμπος 
Κύριε Νάκο, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως μετά 
την κρίση στην Ουκρανία (2014) η γεωπολιτική έχει επι-
στρέψει στη Γηραιά Ήπειρο (με ιδιαίτερη έμφαση στο τρί-
γωνο ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας). Με απλά λόγια, η Ρωσική Ομο-
σπονδία θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει κάθε πιθανό 
ρήγμα ή αβεβαιότητα στη Δύση (ΕΕ, ΝΑΤΟ) προκειμένου 
να ενισχύσει την επιρροή της. Είναι αλήθεια πως από την 
άνοιξη του 2017 διαπιστώνουμε ισχυρές παρεμβάσεις εκ 
μέρους των ΗΠΑ στα εσωτερικά της πΓΔΜ. ΜΕ στόχο την 
ενίσχυση της συνοχής της χώρας η οποία θα εξυπηρετη-
θεί και μέσω της ένταξης της στις ευρωατλαντικές δομές. 
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη πως η πολιτική 
απεχθάνεται τα κενά, τυχόν αποτυχία της Δύσης δεν θα την 
κεφαλαιοποιήσει μόνο η Ρωσία αλλά και άλλοι δρώντες 
όπως η Τουρκία, η Κίνα κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε 
να έχουμε υπόψη μας πως τα τελευταία χρόνια παραμένει 
διάχυτη η αίσθηση σκεπτικισμού και αβεβαιότητας για το 
μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί όπου γίναμε μάρτυ-
ρες ενός σαρωτικού εθνικισμού, στο πέρασμα του οποίου 
οι αλυτρωτισμοί και οι ιστορικές μνήμες αναβίωσαν με τον 
πλέον εφιαλτικό τρόπο. Χωρίς την ένταξη στις ευρωπαϊκές 
(ΕΕ) και ευρωατλαντικές δομές (ΝΑΤΟ), η εύθραυστη πε-
ριφερειακή ισορροπία δυνάμεων θα καταστεί μη βιώσιμη 
και εν τέλει θα καταρρεύσει.  Ως εκ τούτου, το ζήτημα ανα-
φορικά με την επίσημη ονομασία της πΓΔΜ οφείλει να μας 
απασχολήσει εις βάθος. Να εξεταστεί ως ένα θέμα εθνικής 
στρατηγικής με γεωπολιτικό πρόσημο, τόσο για τον τόπο 
μας όσο και για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερό-
τητα. Η πΓΔΜ αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αυ-
τού που ονομάζουμε «κράτος ανάχωμα» (buffer state). Η 
αποσταθεροποίηση της θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων 
και θα ναρκοθετήσει τις δυνατότητες άσκησης «έξυπνης 
ισχύος» εκ μέρους της χώρας μας. Με γνώμονα τη βέλ-
τιστη δυνατή υπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων, 
η Ελλάδα οφείλει σύντομα να επιστρέψει στα Βαλκάνια με 
όρους εθνικής αυτοπεποίθησης και δυναμικής εξωστρέ-
φειας.
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«…φοβάμαι πως τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει η Ελλάδα 
όπως σήμερα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δημογρα-
φικό, οικονομία-πτώχευση, εκχωρούμε εθνικά θέματα χω-
ρίς να τα συζητάμε, δε συζητάμε με τους Αλβανούς. Αντί να 
συζητάμε για Βόρεια Ήπειρο μιλάμε για «Τσαμουριά» αν είναι 
δυνατόν…» λέει ο πρώην βουλευτής και νυν πρόεδρος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κυριάκος Βελόπουλος.

Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση ανάγκη ανα-
θεώρησης των πολιτικών για εθνικά θέματα ή θα μείνουμε 
εγκλωβισμένοι σε αυτό που έλεγαν -και υιοθέτησε η ση-
μερινή κυβέρνηση- πριν από χρόνια Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης, Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστας Καραμανλής;  
Ποια είναι η θέση Μπακογιάννη, Καραμανλή; Ποια είναι η δι-
αφορά; Σας είπα πως αυτά ήθελα εγώ να ακούσω από τους 
ομιλητές ως πρόεδρος ενός κόμματος νέου και να ακούσω να 
ενημερώνουν τους υπόλοιπους που ήμασταν κάτω. Να τους 
πουν πω όλοι έδωσαν το όνομα αλλά αυτοί φοβήθηκαν και 
δεν είπαν την αλήθεια…

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, το κόμμα σας, τι μπορεί να προσφέ-
ρει αυτή τη στιγμή; 
Οι λύσεις και το έχω πει εγώ δημοσίως είναι δύο. Η πρώτη 
λύση είναι σύνορα με τη Σερβία και η δεύτερη είναι μη λύση. 
Δεν το λύνουμε. Δεν τους αναγνωρίζουμε. Και επιμένουμε 
και φωνάζουμε εδώ και καιρό…Το πρόβλημά τους είναι να 
τους αναγνωρίσουμε εμείς, όχι οι υπόλοιποι…

Από τις συγκεντρώσεις που κάνετε ως κόμμα θεωρείτε ότι 
ο πολίτης πια είναι καλύτερα ενημερωμένος ή έστω υπο-
ψιασμένος για αυτά που συμβαίνουν; 
Άλλο υποψιασμένος γιατί είναι υποψιασμένος. όμως δεν εί-
ναι ενημερωμένος. Και το λέω γιατί δυστυχώς η ενημέρωση 
είναι μια υποκειμενική κατάσταση. Ο καθένας ενημερώνεται 
όπως θέλει ανάλογα με το κόμμα του με συνέπεια να υπάρχει 
πρόβλημα. Αν, λοιπόν, ψάξουμε οι πολλοί δεν θα περιμένου-
με σωτήρες και φωστήρες από το πουθενά. Πρέπει να ψά-
χνουμε τον Βελόπουλο ή οποιοδήποτε άλλον θέλει να κάνει 
ένα κόμμα, για ποιο λόγο θέλει να κάνει αυτό το κόμμα, τι 
έκανε στον πρότερο βίο του, ποιος ήταν ο ρόλος του, τι έχει 
κάνει στη ζωή του και να το συζητήσουμε…

Φωτογραφίζετε τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη; 
Δεν μπορώ να μιλάω για τη Μακεδονία όταν εγώ ως φυσικό 
πρόσωπο ήμουν πριν κάποια χρόνια σε μια θέση και αναγνώ-
ριζα ότι το κρατίδιο «Μακεδονία» στη δική μου υπηρεσία και 
όποιος θέλει καταλαβαίνει. Για να καταλάβετε υπάρχει μια τα-
ξιαρχία του ελληνικού στρατού στον Τύρναβο, η οποία έχει 
σκοπιανούς στρατιώτες, οι οποίοι λέγονται Μακεδόνες. Αυτή 
η ταξιαρχία έγινε επί αρχηγίας Βούλγαρη και ακολούθησε ο 
κ. Φράγκος Φραγκούλης. Και αυτοί λέγονται Μακεδόνες στον 
Τύρναβο. Είναι άνθρωπος της Ν.Δ., ήταν Υπουργός του κ. Σα-
μαρά. Η Ν.Δ. θέλει να κάνει ένα κόμμα ο συγκεκριμένος ή 
κάποιοι άλλοι που βρίσκονται γύρω από αυτόν, ώστε να πάρει 
ένα ποσοστό 3-5% και να έχουμε δύο πράγματα. Είτε να δη-
μιουργήσει πρόβλημα στο Μητσοτάκη για να μην κυβερνήσει 
ποτέ αυτοδύναμα είτε να συνεργαστεί μαζί τους στην πορεία 
και να έρθει μετά επόμενος. Αυτά είναι πράγματα, τα οποία 
πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες.

Το σύστημα ενισχύει μια τέτοια κίνηση, όπως ενίσχυσε 
στο παρελθόν άλλες κινήσεις κι άλλα κόμματα προκειμέ-
νου να ελέγχει την κατάσταση;
Πάντα χρειάζεται ο «μπαλαντέρ». Ο Καμμένος δεν ήταν μπα-
λαντέρ της κυβέρνησης; Ένας μπαλαντέρ παρόμοιος μπορεί 
να είναι αυτός. Δεν είναι κακό… Σήμερα είναι «καμένος από 
χέρι» και φαίνεται. Σώζεται τώρα από τη Γεννηματά και από το 
Ποτάμι του Θεοδωράκη. Άλλη αυτή η ιστορία…

Υπάρχει προσπάθεια δημιουργίας «Λίγκας του Βορρά» 
από συγκεκριμένους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης ή της 
Μακεδονίας;
Ρωτήστε τον κ. Σαββίδη γι’ αυτό, όχι εμένα, ο οποίος στηρίζει 
το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ και έκανε τον αγώνα του ΠΑΟΚ στις 
3 την ώρα του συλλαλητηρίου αλλά κατά τα άλλα… δεν θέλω 

να μιλήσω περισσότερο για να μην γίνω κακός. Απλώς θέλω 
να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει γύρω τους. Αυτό με 
ενδιαφέρει εμένα…

Υπήρξατε βουλευτής και γνωρίζετε καλά μέσα το σύστημα. 
Μπορεί να αλλάξει; 
Αν δεν αλλάξουν οι Έλληνες όχι. Εγώ είμαι της Μακρυγιαννι-
κής απόψεως. Ο Μακρυγιάννης έλεγε ότι το 3% των Ελλήνων 
μπορεί να φέρει επανάσταση στους Έλληνες. Με βάση την πα-
ρούσα κατάσταση μοναδική διέξοδος για την Ελλάδα, για να 
υπάρχει και μετά από χρόνια χωρίς να κατακερματιστεί και να 
σφαχτεί είναι η ορθόδοξη, ομόδοξη Ρωσία. Αυτό είπα.

«Κοιτάξτε ακόμη και ένα μωρό όταν πεινάει κλαίει…»

Με τον κ. Πούτιν στο τελευταίο του ταξίδι στο Άγιο Όρος 
σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές ήσασταν 
«αγκαζέ». Τι σας έλεγε ο Πούτιν, επειδή ήταν και ο κ. 
Σαββίδης που προναφέρατε; 
Δεν ήταν ο κ. Σαββίδης. Ποτέ δεν ήταν δίπλα στον Πούτιν, τον 
περίμενε στις Καριές και μετά εξαφανίστηκε… Κοιτάξτε ακό-
μη και ένα μωρό όταν πεινάει κλαίει. Όταν η Ελλάδα από τη 
Ρωσία δεν ζήτησε πραγματικά κάτι σε αμοιβαίο όφελος αλλά 
πάντα σε αμοιβαίο όφελος γιατί όταν ζητάω κάτι από εσένα 
πρέπει να σου δώσω κι εγώ κάτι. Ο Πούτιν έχει προτείνει 
άπειρες φορές να βοηθήσει την Ελλάδα και σε εξοπλιστικά 
προγράμματα και σε αγορά προϊόντων αλλά εμείς έχουμε 
εμπάργκο. Το έχω πει χίλιες φορές. Πώς θα είναι φίλος σου 
ο άλλος όταν εσύ του επιβάλλεις επιθετικά εμπάργκο; Είναι 
απίστευτα αυτά που συμβαίνουν!

Εξηγήστε μας τι θα έπρεπε να γίνει; 
Αυτό που κάνει η Γερμανία. Η Γερμανία μέσω Λευκορωσίας 
κάνει το 70% των εξαγωγών στη Ρωσία ενώ έχουμε επιβάλ-
λει εμείς εμπάργκο για τα δικά μας προϊόντα. Δηλαδή οι Γερ-
μανοί σπάνε το εμπάργκο μόνοι τους. Εμείς δεν μπορούμε να 
το σπάσουμε; Απλά κάνουμε ότι μας λένε. Και είναι ο μόνος 
πραγματικά ορθόδοξος ηγέτης…

Αυτοί οι S400 που αγόρασαν οι Τούρκοι δεν τα αγόρασαν 
από τους… Ρώσους; Ο Πούτιν πούλησε τους πυραύλους 
και συνεπώς δεν θέλει το κακό της Ελλάδας; 
Όχι, πρώτον παρόμοια οπλικά συστήματα έχουν πουλήσει οι 
Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί στους Τούρκους άπει-
ρες φορές και κανένας μας δεν αντέδρασε. Το γεωτρύπανο 
που σήμερα θέλει να χρησιμοποιήσει η Τουρκία στην Κύπρο 
είναι νορβηγικό, ιταλικό και γαλλικό, ούτε ελληνικό ούτε ρω-
σικό. Το πυρηνικό εργοστάσιο που στήνουν στην ανατολική 
Θράκη οι φίλοι μας οι Τούρκοι είναι ιταλικών και γαλλικών 
συμφερόντων και όχι ρωσικών. Αλλά εμείς μένουμε μόνο στο 
ρωσικό και όχι στα υπόλοιπα. Όσοι είναι εναντίον του Πούτιν 
λένε αυτό. Γιατί δεν λένε στους φίλους τους να μην κάνουν 
πυρηνικά εργοστάσια και βλέπουν ένα πυρηνικό μόνο που 
έκανε ο Πούτιν και το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη; Αυτά δεί-
χνουν πόσο αμερικανοκινούμενο είναι δημοσιογραφικό σύ-
στημα στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι αυτή.

Στα Βαλκάνια για τα επόμενα 10 χρόνια τι φοβάστε; 
Πρώτον διαμελισμό της Ελλάδας, κατακερματισμό της Βο-
ρείου Ελλάδος, να υπάρχει δηλαδή μια περίεργη κατάσταση 
σε Μακεδονία και Θράκη και φοβάμαι πως τα επόμενα χρό-
νια δεν θα υπάρχει η Ελλάδα όπως σήμερα. Αυτό ας το ξε-
χάσουμε. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δημογραφικό, 
οικονομία-πτώχευση, εκχωρούμε εθνικά θέματα χωρίς να τα 
συζητάμε, δε συζητάμε με τους Αλβανούς. Αντί να συζητάμε 
για Βόρεια Ήπειρο μιλάμε για «Τσαμουριά» αν είναι δυνατόν…

Με αφορμή ποιο θέμα θα γίνουν εκλογές; 
Έπρεπε ήδη να γίνουν εκλογές γιατί τα Σκόπια είναι εθνικό 
θέμα και δεν μπορεί να το λύσει μια κυβέρνηση, η οποία στον 
προεκλογικό αγώνα δεν το έθεσε αυτό ως θέμα. Για εθνικά 
θέματα κάνεις εκλογές, αυτό είναι παραβίαση Συντάγματος. 
Δεν κάνουν εκλογές γιατί ξέρουν ότι θα συντριβούν…

politics

«Δεν θα πάμε σε εκλογές  
γιατί θα τις χάσουν»

«ΡΏΤΗΣΤΕ ΤΟΝ Κ. ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΛΙΓΚΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ"...»
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Τα συλλαλητήρια αποτελούν πια παρελθόν. Τίποτα δεν αποκλεί-
ει βέβαια να δούμε μια νέα κοινωνική κινητικότητα ή και μεγάλα 
ξεσπάσματα στο μέλλον ανάλογα με τις εξελίξεις. Δεν αντέχω να 
διαβάζω ανοησίες γραμμένες όλες αυτές τις μέρες από στημένους 
και μη κονδυλοφόρους.

Γι αυτό ας καταγράψουμε κάποιες αλήθειες.

- Τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας ήταν τερά-
στια και μεγαλειώδη. Η συζήτηση για το πόσοι ακριβώς συμμετεί-
χαν δεν έχει καμία απολύτως αξία. Γι’ αυτό άλλωστε η Κυβέρνηση 
προσπαθεί να τα μειώσει, να τα ενοχοποιήσει ποικιλοτρόπως και 
στη συνέχεια να ξεχαστούν.

- Όταν μιλάς για τέτοια λαϊκή συμμετοχή, είναι αστείο να παρουσι-
άζεται ως συγκέντρωση ακροδεξιών, Χρυσαυγιτών και ύποπτων 
στοιχείων. Στο Σύνταγμα κατέβηκαν πολίτες από όλους τους πολι-
τικούς χώρους. Οι δημοσκοπήσεις άλλωστε καταγράφουν μια ορι-
ζόντια στα κόμματα αντίδραση στους χειρισμούς της Κυβέρνησης 
και μια αντίθεση σε κάθε Συμφωνία που θα περιλαμβάνει το όνομα 
Μακεδονία ως συνθετικό.

- Είναι προκλητικό να προσπαθούν να γραφικοποιήσουν τους 
συμμετέχοντες οι αρχιτέκτονες της μεγαλύτερης πολιτικής εξαπά-
τησης του λαού στη νεότερη ιστορία της χώρας, οι ακραίοι λαϊκι-
στές που μας κυβερνούν, αυτοί που συμμετείχαν στο Κίνημα των 
αγανακτισμένων μαζί με την Χρυσή Αυγή και έριξαν μια Κυβέρνη-
ση σε συνεργασία με την νεοναζιστική, εγκληματική οργάνωση.

- Τα Συλλαλητήρια οργανώθηκαν μεν για τις εξελίξεις στο Σκο-
πιανό, αλλά μετατράπηκαν σε ένα μαζικό γαμώτο για ότι ζει κοντά 
10 χρόνια η ελληνική κοινωνία. Γαμώτο για την υπερφορολόγηση, 
γαμώτο για την φτωχοποίηση, γαμώτο γιατί δεν βλέπει φως στην 
άκρη του τούνελ. Γι’ αυτό κατέβηκαν πολλές χιλιάδες πολίτες αυ-
θόρμητα που μπορεί να μην νοιάζονται και καθόλου για το Σκο-
πιανό, τουλάχιστον ως κυρίαρχο θέμα για τη ζωή τους.

- Η Κυβέρνηση άρχισε την διαπραγμάτευση σε ευνοϊκές συνθήκες 
λόγω της Κυβερνητικής Αλλαγής στα Σκόπια και κατέληξε να τρο-
φοδοτήσει ένα ρεύμα επιστροφής στο παρελθόν. Προσπάθησε να 
δημιουργήσει προβλήματα για την Ν.Δ, να διεμβολίσει πρόθυμους 
από την Κεντροαριστερά και κατόρθωσε να αυτοδιαλυθεί ουσια-
στικά και να επιστρέψει την συζήτηση στο 1992, ενώ ενδιαμέσως 
υπήρχαν θετικά βήματα τόσο με την ενδιάμεση Συμφωνία του 
1995, όσο και με το Βουκουρέστι. Κατόρθωσε να φέρει απέναντί 
της την μεγάλη πλειοψηφία του λαού.

- Μ’ αυτή την έννοια ο μεγάλος χορηγός των συλλαλητηρίων ήταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ που καλλιέργησε ένα ρεύμα εθνικολαϊκισμού που έχει 
μπολιάσει την ελληνική κοινωνία και έχει σηματοδοτήσει μια συ-
ντηρητικοποίηση.

- Ασφαλώς η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με συλλαλητήρια. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ όμως τώρα εισπράττει ότι έκανε ο ίδιος. « Όταν κατουράς 
στη θάλασσα, θα το βρεις στο αλάτι» έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης. 
Τώρα είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ξέ-
ροντας ότι πέραν των άλλων, λίγοι πιστεύουν ότι μπορεί να προ-
χωρήσει επιτυχημένα. Άλλωστε, ότι και να λένε, θα προτιμούσε να 
σκαλώσει μια Συμφωνία με ευθύνη των Σκοπίων.

- Ασφαλώς Συμφωνία μπορεί να υπάρχει μόνο αν είναι πακέτο με 
όλα τώρα και με σύνθετη ονομασία. Κάθε τι άλλο, απλά δεν περ-
νάει.

Αυτές καταρχήν οι παρατηρήσεις…

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Πριν από είκοσι οκτώ χρόνια περίπου, στις 15 Δεκεμβρίου του 1989, το γνωστό Γαλ-
λικό τηλεοπτικό δίκτυο TV5 Europe σε εκπομπή σχετικά με το Μακεδονικό ζήτημα 
τόνιζε ότι «Η Μακεδονία βρίσκεται στα βόρια της Ελλάδας». Ως Μακεδονία θεωρούσε 
την 6η δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. 

Μετά τη διαδήλωση στην Αθήνα της 4ης Φεβρουαρίου, η γαλλική εφημερίδα Monde 
έγραφε: «Διαδηλώσεις της Ελλάδας εναντίον της Μακεδονίας» ενώ οι Financial Times 
τόνιζαν ότι «Έλληνες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους εναντίον του ονόματος 
της Μακεδονίας». Και οι δυο ταυτίζουν τον όρο Μακεδονία με τη FYROM. Τα παρα-
πάνω σκιαγραφούν με γλαφυρό τρόπο τη σύγχυση που υπάρχει διεθνώς στο μυαλό 
ξένων δημοσιογράφων, πολιτικών και πολιτών στο εξεταζόμενο ζήτημα. Ο Γολγοθάς 
της Ελλάδας στο υπό εξέταση θέμα άρχισε ουσιαστικά στις 16 Δεκεμβρίου του 1991. 
Ο τότε Υπουργός των εξωτερικών της Ελλάδας ο κος Σαμαράς θεώρησε ότι, επειδή 
«πέρασε» ως προϋπόθεση για την αναγνώριση των Σκοπίων τρεις όρους σχετικά με, 
τις εδαφικές τους διεκδικήσεις, την εχθρική προπαγάνδα και  το όνομα,  «σάρωσε» 
στις Βρυξέλλες και «αποχώρησε τροπαιούχος» σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του φι-
λοκυβερνητικού τύπου. Από τις προθέσεις όμως των τότε ένδεκα κρατών-μελών της 
ΕΟΚ και των ΗΠΑ ήταν έκδηλο ότι οι εταίροι μας δεν είχαν την πρόθεση να υποστηρί-
ξουν στην πράξη τις ελληνικές θέσεις για το όνομα. Προσπαθώντας οι εταίροι μας στην 
ΕΕ να ικανοποιήσουν και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη πρότειναν διάφορες εναλλακτι-
κές λύσεις χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι επί Πορτογαλικής προεδρίας, στις 26 Ιουνίου 1992 
η αυλαία της πρώτης πράξης του έργου έκλεισε με τη Σύνοδο κορυφής της Λισσα-
βόνας, όπου όλοι συμφώνησαν ότι δεν θα αναγνωρίσουν τα Σκόπια με όνομα που θα 
περιέχει τον όρο «Μακεδονία». Βέβαια κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ αναγνώρισαν διμε-
ρώς λίγο αργότερα το εν λόγω κράτος με το συνταγματικό του όνομα, δείχνοντας τις 
πραγματικές τους προθέσεις και παραβιάζοντας στην ουσία την ανωτέρω συμφωνία. 

Από την άλλη μια λύση, ένα σύνθετο όνομα, που θα περιείχε τον όρο Μακεδονία κέρ-
διζε όλο και περισσότερο έδαφος, και με τη δική μας μάλιστα συγκατάθεση, από το 
1993 και μετά, (βλ. π.χ. Βουκουρέστι, 2008, Σύνοδος του ΝΑΤΟ).  Η Ελλάδα διαπί-
στωσε αρκετά αργά ότι δεν έλεγχε το παιγνίδι του ονόματος απόλυτα. Έτσι, στις 16 
Φεβρουαρίου του 1994 η τότε κυβέρνηση επιδιώκοντας να προλάβει μη επιθυμητές 
καταστάσεις για το έμβλημα αποφάσισε τον εμπορικό αποκλεισμό των Σκοπίων, πρά-
ξη που προκάλεσε την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της χώρας μας στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι νίκες που έδρεψε η χώρα μας λίγο αργότερα από τη δικαί-
ωση της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο θεώρησε ότι το εμπάργκο δεν αποτελεί 
παραβίαση των Συνθηκών, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Η κύρια υπόθεση του ζητήματος 
παραπέμφθηκε να εκδικαστεί αργότερα. Η Ενδιάμεση Συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 
1995 απάλλαξε όμως το Δικαστήριο από μια δύσκολη απόφαση, ενώ ο εισαγγελέας 
του Ευρ. Δικαστηρίου ταυτίσθηκε με τις ελληνικές θέσεις. Αν και χάθηκαν ευκαιρίες 
τότε, το γεγονός ότι τα Σκόπια αναγνωρίστηκαν από τον ΟΗΕ ως FYROM αποδεικνύει 
ότι πείσαμε τη Διεθνή κοινότητα για τις απόψεις μας. Παράγοντες που επηρεάζουν 
τον προσδιορισμό της ονομασίας είναι η ιστορική πραγματικότητα, οι στρατηγικές 
επιλογές της χώρας μας, οι γεωπολιτικές πιέσεις, οι περιορισμοί και τα εμπόδια που 
υφίστανται όπως και τα λάθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεκαετιών. Τα λάθη 
και οι παραλείψεις δε διαγράφονται με μονοκονδυλιές. 

Αν λαμβάναμε υπόψη μόνο τα ιστορικά-γεωγραφικά στοιχεία ως κυρίαρχη προσδι-
οριστική συνιστώσα του ονόματος, το όλο πρόβλημα θα είχε λυθεί χθες. Τα στοιχεία 
όμως αυτά δεν είναι τα μόνα. Ποιο είναι το κύριο ζητούμενο σήμερα. Η ονομασία «Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας» που τη συναντούμε από το 1945 και μετά, να εξαλειφθεί 
από χάρτες, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία κ.ά. Για το σκοπό αυτό οι λύσεις είναι δυο. Είτε η 
επιβολή από ΝΑΤΟ, ΕΕ μιας ονομασίας που δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία είτε η 
μετά από συνεννόηση, αποδοχή μιας σύνθετης ονομασίας. Η παγκόσμια ιστορία μας 
δείχνει ότι λύσεις, που διαμορφώνονται μετά από επιβολή όρων δεν είναι βιώσιμες. Ως 
εκ τούτου, έχοντας υπόψη τα δεδομένα, τα λάθη μας διαχρονικά και τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουμε, διαπιστώνουμε ότι μια σύνθετη ονομασία αλλοιώνει το συνταγμα-
τικό όνομα της γειτονικής χώρας, περιορίζοντας από την άλλη τις ήδη υψηλές ζημίες 
που αποκομίζουμε χρόνια τώρα.Ουδείς ως τώρα έχει εκτιμήσει τις ανυπολόγιστες 
ζημίες που προκαλεί η ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» εδώ και 73 χρόνια, 
όπως και η διαιώνισή του, εφόσον το πρόβλημα δε λυθεί έγκαιρα. Το κύριο ζητούμενο 
λοιπόν είναι η εξάλειψη της συνταγματικής τους ονομασίας από χάρτες, εγκυκλοπαί-
δειες κ.ά. Και εφόσον αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη χρήση ονόματος που δεν εμπε-
ριέχει τον όρο «Μακεδονία», η σύνθετη ονομασία φαίνεται δυστυχώς ως η δεύτερη 
καλύτερη εναλλακτική λύση.

*Ο κ. Μάρδας είναι Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Θεσσαλονίκης

Κάποτε λοιπόν στον 19ο Αιώνα, οι Σιδηρόδρομοι έκαναν 
την Επανάσταση στις Μεταφορές και όχι μόνο. Από όπου 
περνούσε δημιουργούσε πόλεις οι πόλεις μάλωναν για 
το από που θα περνούσε για να καρπωθούν τα οφέλη. 
Χιλιάδες άνθρωποι δούλευαν, μετακινούταν. Ήταν ένα 
κινητό εργοτάξιο, μια κινητή πόλη. Θυμάμαι ένα τεύχος 
από παλιό Λούκι - Λουκ που περιέγραφε με πολύ χιού-
μορ αλλά και ακρίβεια τα πράγματα. Έτσι ήρθαν όλα πιο 
κοντά, με ασφάλεια. Ήρθαν τα εμπορεύματα, τα φάρμα-
κα, οι άνθρωποι, οι τέχνες, η γνώση, η πρόοδος. Τι μας 
έχει μείνει σήμερα όμως να περιμένουμε πια; Ποιοι είναι 
οι νέοι «Δρόμοι του Ατσαλιού» που θα μας ωθήσουν 
προς τα εμπρός, προς τη διέξοδο από την Κρίση;  Μετά 
από οκτώ χρόνια ύφεσης, είδαμε να εξαντλείται η φορο-
δοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Είδαμε τις 
τράπεζες να γίνονται τέσσερις πια. Είδαμε τα δάνεια που 
έχουν δώσει να μην μπορούν να τα εισπράξουν, περίπου 
τα μισά. Είδαμε χιλιάδες ανθρώπους να μην έχουν 
δουλειά, να αλλάζει η ζωή τους. Είδαμε να εξαφανίζεται 
η μεσαία τάξη. Ζήσαμε, ζούμε μια φοβερή αναδιοργάνω-
ση της ελληνικής οικογένειας με τις συζύγους να μένουν 
πάλι στο σπίτι, να γίνονται πιο πολύ μητέρες πια.

Είδαμε όμως και τους Έλληνες να φεύγουν πάλι από 
την Χώρα μας. Το καλύτερο κομμάτι μας όμως, το πιο 
μορφωμένο. Και δυστυχώς από ότι φοβάμαι, χωρίς να 
θέλουν να γυρίσουν πίσω ξανά, διότι απλά η Χώρα μας 
τους θυμίζει κάτι άσχημο, τους θυμίζει ότι τους έδιωξε 
στην ουσία. Από την άλλη όμως, είδαμε και θετικά 
πράγματα. Είδαμε τις επιχειρήσεις να φεύγουν και αυτές 
μέσω των εξαγωγών τους, προς τα έξω. Είδαμε να 
ανοίγουν νέες Αγορές σε μέρη που ούτε καν είχαν φα-
νταστεί. Μάλιστα οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση ρεκόρ 
κατά 13% και πάνω. Με προβλήματα στην προστιθέμενη 
αξία όπως πολύ σωστά αναφέρει ο ΣΕΒΕ. Δεν πειράζει 
όμως, κάθε κίνηση προς τα εμπρός είναι θετική εξέλιξη. 
Άλλωστε, εάν δεν δοκιμάσεις και δοκιμαστείς, δεν θα 
μάθεις, δεν θα βελτιωθείς. Και η προσπάθεια για βελτί-
ωση πρέπει να είναι συνεχής. Τι μας δείχνουν όλα αυτά 
όμως; Ότι ο λαός μας, μόνος θα βρει τη διέξοδο πάλι. 

Μόνος του ο καθένας θα δώσει την προσωπική του 
μάχη, είτε σαν άτομο είτε σαν οικογένεια είτε σαν 
επιχείρηση, να ξεπεράσει τους φόβους του, τις αγωνίες, 
να σπάσει τα στερεότυπα, να ξεφύγει από την νιρβάνα 
στην οποία τον είχαν καταδικάσει τα «εύκολα» δανεικά 
χρήματα της προηγούμενης 15ετιας.  Τους δρόμους 
της ελπίδας θα τους βρούμε μόνοι μας, ή και πολλοί 
μαζί, διαμαρτυρόμενοι μέσω συλλαλητηρίων αλλά και 
προσωπικών υπερβάσεων, απαγκιστρωμένοι από τα 
παλιά. Η απουσία όμως ταγών, ηγετών, είναι παραπάνω 
από εμφανής πια. Ίσως γι’ αυτό και ο κόσμος, «βαριέται» 
να πάει να ψηφίσει, υποπίπτοντας στο μεγαλύτερο ίσως 
έγκλημα, παραχωρώντας την «πλειοψηφία» σε μειοψη-
φίες που επιδίδονται σε επικινδύνους πειραματισμούς, οι 
οποίοι όμως δεν αρκούνται μόνο σε οικονομικό επίπεδο, 
αλλά και σε κοινωνικό και Εθνικό. Η συμμετοχή λοιπόν 
είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Η ενεργή συμμετοχή 
που όποτε έγινε πραγματικότητα, ο λαός μας έδωσε τις 
λύσεις, ανοίγοντας τους νέους δρόμους της ελπίδας.

*Ο κ. Ρουκάς είναι Οικονομολόγος, Πρόεδρος Ελ-
ληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης - ΕΕΔΕ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Oρισμένες άπλες αλήθειες  
για τα συλλαλητήρια

FYROM: Ποιο το κύριο ζητούμενο! Οι δρόμοι του ατσαλιού, 
οι δρόμοι της ελπίδας 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ*

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΚΑΣ*

opinions
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O 
συντονιστής των ομιλητών στην εξέδρα του 
συλλαλητηρίου της Αθήνας «τα είδε όλα»! Ο 
αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης 
ΗΠΑ, πολιτικός επιστήμων, διοργανωτής 
του συλλαλητηρίου και δημοσιογράφος 
στη Νέα Υόρκη Δημήτρης Φιλιππίδης πολ-
λές φορές προσπάθησε να συμμαζέψει τα 
ασυμμάζευτα όταν εκτός προγράμματος 

ανέβαιναν στο πόντιουμ -από το πουθενά- ομιλητές και 
συνοδοί! Ωστόσο δεν έχασε την ψυχραιμία του και έτσι η 
κατάσταση ξέφυγε λίγο ενώ θα μπορούσε να ξεφύγει πολύ 
περισσότερο…

«Κάνατε ταμείο» των προσπαθειών σας; 
Αυτό το οποίο μένει στην ιστορία του συλλαλητηρίου εί-
ναι ότι πρόκειται για ακόμη μία μεγαλειώδη, ακομμάτιστη, 
ανεξάρτητη, ελεύθερη και αυθόρμητη κινητοποίηση, η 
οποία αποδεικνύει ότι τελικά όσο κι αν κάποιοι θέλουν ή 
πιστεύουν ή όσο κι αν κάποιοι δεν το υπολογίζουν, ο λαός 
αντιδρά. Νομίζω, λοιπόν, ότι αν βάλουμε ένα πρόσημο στη 
μεγαλειώδη συνάντηση θεωρώ ότι είναι θετικότατο. Δεν 
επιβεβαιώθηκαν οι «Κασσάνδρες» που μιλούσαν για επει-
σόδια και αιματοκύλισμα, δεν επιβεβαιώθηκαν όλοι αυτοί 
που είχαν προβεί σε προπαγανδιστικές και καθεστωτικές 
ρητορικές, οι οποίοι και μπαίνουν στη διαδικασία ουσιαστι-
κά να απαξιώνουν έναν ολόκληρο λαό και ένα ολόκληρο 
κίνημα. Νομίζω πως ήταν μια ιστορική μέρα…

Τα αρνητικά του συλλαλητηρίου ποια ήταν; Είχατε για 
παράδειγμα καταγγελίες για αστυνομικούς με πολιτικά, 
οι οποίοι έδιωχναν τον κόσμο με το φόβο των επεισο-
δίων; Μήπως ακραία ή άλλα πολιτικά στοιχεία προσπά-
θησαν να καπελώσουν το συλλαλητήριο; 
Έζησα το συλλαλητήριο σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν 
όταν κάναμε κινήσεις από Αμερική γιατί ήμασταν συνδιορ-
γανωτές και η δεύτερη φάση ήταν όταν ήρθα στην Ελλά-
δα. Μπορώ να πω πως στην Ελλάδα απογοητεύτηκα πάρα 
πολύ, βλέποντας συμπεριφορές τις οποίες ως πολιτικός 
επιστήμονας διάβαζα μόνο σε βιβλία. Όταν βλέπω καθε-
στωτικές προσπάθειες να αποθαρρυνθούν οι άνθρωποι να 
συμμετέχουν, όταν ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
συμβεί προβοκάτσια, όταν το βράδυ του Σαββάτου προ-
σπάθησαν να κάψουν την εξέδρα γνωστοί άγνωστοι (και 
μεταξύ μας δεν υπάρχουν άγνωστοι, όλοι γνωστοί είναι, 
αυτοί που αποκαλούνται «μπαχαλάκηδες») όταν επιτέθη-
καν στον Μίκη Θεοδωράκη, όταν δημιουργούσαν ιστορίες 
-μέσα από συνεντεύξεις- και προσπαθούσαν να αποτρέ-
ψουν τον κόσμο, όταν σταματούσαν λεωφορεία στα διόδια 
και ταλαιπωρούσαν τον κόσμο, όταν αποφάσισαν να κλεί-
σουν σταθμούς του μετρό που θα έπρεπε να είναι ανοιχτοί. 
Νομίζω ότι αυτά μας θλίβουν και λίγο παραπάνω ίσως 
εμάς που μένουμε στο εξωτερικό και ανυπομονούμε να 
επιστρέψουμε στην πατρίδα... Ακόμα, όμως, και αυτά τα 
πράγματα δεν μπορούν να αμαυρώσουν την επιτυχία και 
την εικόνα που είδαν όσοι θέλουν να δουν. Αυτοί που δεν 
θέλουν να δουν παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική 
πραγματικότητα, παρουσιάζουν μια πραγματικότητα τελεί-
ως δυσανάλογη με αυτό που ζήσαμε… 

Ως πολιτικός επιστήμονας έχετε αναλύσει αυτή τη συλ-
λογική προδιάθεση αντίστασης είτε στο εθνικό θέμα 
είτε λιγότερο ή μάλλον… πολύ λιγότερο στην οικονομι-
κή λαίλαπα των τελευταίων μνημονίων;
-Είναι πολύ καλή η ερώτησή σου. Θέλω να πω ότι πραγ-
ματικά χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης αυτό το φαινόμενο, 
επειδή δεν υπήρχε αντίδραση εδώ και πολλά χρόνια γιατί 
ήταν κομματικά κινούμενη η οποιαδήποτε προσπάθεια. Ο 
κόσμος έχει κουραστεί από οποιοδήποτε κίνημα φέρει ένα 
χρώμα, ένα όνομα, μια κομματική αν θέλετε προσωπίδα. 
Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνεται κάτι από το λαό για 
το λαό και Θεσσαλονίκη και Αθήνα είδαμε από το λαό για 

το λαό. Οι Παμμακεδονικές που το οργανώσαμε δεν έχου-
με καμία απολύτως σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση και 
μηχανισμό…

Όμως δεν έχουμε… άμεση δημοκρατία. Που θα οδη-
γηθεί αυτή η κατάσταση; Καταργούνται τα κόμματα; Τι 
γίνεται αν οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα κόμματα και 
έχουν ή έχει απαξιωθεί η εκπροσώπηση τους;
-Τα κόμματα κατάφεραν να αυτοακυρωθούν και να αυτοα-
παξιωθούν με τη συμπεριφορά και τη στάση τους όλα αυτά 
τα χρόνια. Σε αυτό το βαθμό, τουλάχιστον στον 21ο αιώ-
να σίγουρα είδαμε βεβαίως κάποια περιστατικά, όπως η 
αραβική άνοιξη αλλά υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες. 
Νομίζω, όμως, ότι το βασικό χαρακτηριστικό με σεβασμό 
στην ειρήνη, με σεβασμό στο πολίτευμα αλλά την ίδια στιγ-
μή με διάθεση να σταλούν δυνατά μηνύματα. Και δεν είναι 
ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από την έκβαση του αγώνα 
από τη μη χρήση του ονόματος «Μακεδονία», ακόμα και 
να το παραχωρήσουν και να προδώσουν τον ελληνικό 
λαό, ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι μπορεί να κινητοποιη-
θεί. Και αν στη Θεσσαλονίκη ήταν 500.000 και αν χθες ήταν 
1.000.000, η επόμενη αντίδραση που έχει όλα τα στοιχεία 
της λαϊκής οργής θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και νομίζω 
πως εκείνοι που απαξίωναν το κίνημα στην αρχή αυτό φο-
βούνται και επειδή όταν δεν είναι κομματικό δεν μπορείς 
να το χτυπήσεις εύκολα, είδαμε κάποιες πρωτοφανείς με-
θόδους. 

Η επόμενη κίνηση, η επόμενη…  αντίσταση (στη χρήση 
του ονόματος Μακεδονία) πότε είναι; Ετοιμάζεται κά-
ποιο συλλαλητήριο σε Η.Π.Α; 
Βεβαίως, θα γίνει στις 4 Μαρτίου στην Αυστραλία. Η ομο-
γένεια θα κάνει εκεί ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Εκεί 
υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα γιατί η Σκοπιανή κοινότητα 
είναι ιδιαίτερα ενεργή. Επίσης, εντός της εβδομάδας με την 
επιστροφή μας στη βάση με τον Πρόεδρο της Παμμακε-
δονικής και τον Πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας θα 
βρεθούμε στην Αμερική, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική 
συνάντηση και θα ανακοινώσουμε το πότε προς τα τέλη 
Φεβρουαρίου θα γίνει το συλλαλητήριο έξω από τα Ηνω-
μένη Έθνη. Γίνονται συγχρονισμένες επαφές, θα έχουμε 
συναντήσεις με Αμερικανούς πολιτικούς, με ανθρώπους 
οι οποίοι κινούν τα νήματα, ήδη έχουμε στείλει υλικό από 
τις συναντήσεις του κ. Ζάεφ με τον George Soros στο Ντα-
βός πριν από λίγες μέρες και το οποίο τα μέσα ενημέρω-
σης τα ελληνικά αποσιώπησαν σα να μη συνέβη ποτέ και 
είναι κάτι το τρομακτικό. Εμείς στείλαμε τις φωτογραφίες 
που έχουμε στα χέρια μας σε αυτούς που πρέπει να τις 
δουν για να κατανοήσουμε τελικά ότι δεν μιλάμε πλέον για 
θεωρίες συνομωσίας αλλά βλέπουμε τα ίδια πράγματα να 
εκτυλίσσονται και μπροστά μας όσο κι αν θέλουμε να γυ-
ρίσουμε την πλάτη σε αυτά.

Μήπως είναι λίγο αργά για να δουλέψετε οι ομογενείς 
την αλλαγή της παγκόσμιας κοινής γνώμης για το συ-
γκεκριμένο θέμα; 
Η Παμμακεδονική υπάρχει εδώ και 70 χρόνια και κάνει 
έναν αγώνα που πολλές φορές δεν βγαίνει προς τα έξω 
αλλά γίνονται προσπάθειες…

συνέντευξη

Νέα συλλαλητήρια Ελλήνων σε ΗΠΑ και… Αυστραλία!

«ΑΛΛΙΏΣ ΤΑ ΦΑΝΤΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΗΚΑ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΏΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΙΑΒΑΖΑ ΜΟΝΟ ΣΕ… ΒΙΒΛΙΑ» 

ΤΗΣ @KARAPANAGIOTIDU



11www.karfitsa.gr
10.02.2018

Ο 
πρώην Βουλευτής επικρατείας, 
εμπνευστής και δημιουργός του 
forum ελληνοσκοπιανής φιλίας 
Παρασκευάς Παρασκευόπου-
λος μιλάει για τη συναυλία με 

τον Μίκη στα Σκόπια, τις επιθέσεις εναντίον του και τα 
συλλαλητήρια του λαού…

Είχατε οργανώσει συναυλία με τον κ. Θεοδωράκη σε 
μια προσπάθεια να στηριχθεί η ενδιάμεση συμφωνία 
με τη γειτονική χώρα. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει 
αλλάξει για εσάς; 
Πριν από αυτό να πω ότι είμαι από τους τυχερούς Έλληνες 
πολίτες, που έχω το προνόμιο να έχω μια αέναη συνεχή 
φιλία, που υπερβαίνει τα τριάντα χρόνια με τον κορυφαίο 
Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. Κατά συνέπεια αυτή η φιλία σε 
ό,τι με αφορά μεταφράζεται σε αγάπη και εμπιστοσύνη στο 
Μίκη Θεοδωράκη. Πάντοτε τον περιβάλλω με εμπιστοσύ-
νη και αγάπη, ακόμα και όταν έχω διαφορετικές απόψεις, 
που είναι ανθρώπινο. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από το Μίκη 
Θεοδωράκη. Ουδείς είναι σε θέση και δικαιούται να τον 
αποδομήσει. Αποδομώντας τον Μίκη Θεοδωράκη, αποδο-
μείς ένα μέρος της ίδιας μακραίωνης ιστορίας του τόπου.

Λέτε ωστόσο ότι διαφωνείτε σε κάποια σημεία της ομι-
λίας του κι εσείς… 
Το 1997, δύο χρόνια μετά την ενδιάμεση συμφωνία εγώ 
ήμουν επικεφαλής του forum πολιτών… 200 προσωπι-
κοτήτων και απλών πολιτών από τις δύο χώρες και είχα 
συναντήσει επανειλημμένως στο σπίτι του τον κ. Θεοδω-
ράκη στην Αθήνα και του είχα προτείνει να μπει μπροστά 
για να οργανώσουμε μια μεγάλη συναυλία στα Σκόπια στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας που θα βοηθούσε να 
γίνουν βήματα αλληλοκατανόησης. Και τότε υπήρχαν δι-
αφορετικές προσεγγίσεις αλλά το μέγεθος του Μίκη ήταν 
τέτοιο που έριξε μια τεράστια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις 
δύο χώρες και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τότε 
είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως οι άνθρωποι με 
διαφορετικές απόψεις δεν σημαίνει ότι δε συνεργάζονται, 
δε συνεργούν κλπ

Οι γέφυρες αυτές -με τέτοιες αιτιάσεις για τον Μ. Αλέ-
ξανδρο και τη Μακεδονία, μας έφεραν λίγο πιο κοντά; 
Πρέπει να χτίζουμε γέφυρες και να μην γκρεμίζουμε. 
Κοιτάξτε, υπήρξαν προφανώς ολιγωρία από το πολιτικό 
σύστημα της χώρας μας αλλά είχε ορθωθεί ένα τεράστιο 
αδιαπέραστο τοίχος εθνικισμού και κυριάρχησαν οι δυ-
νάμεις του τυφλού εθνικισμού. Σε κάθε περίπτωση τόσα 
χρόνια τα πράγματα έμειναν στάσιμα. Σήμερα μετά από 25 
χρόνια βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση, πρέ-
πει να προτάσσουμε το εθνικό συμφέρον πρώτα από όλα 
αλλά στο εθνικό συμφέρον να προσμετρούμε και άλλες 
πλευρές. Πιο συγκεκριμένα τα γεωπολιτικά, τα γεωστρα-
τηγικά συμφέροντα της χώρας. Επανέρχομαι, όμως, στο 
συλλαλητήριο της Αθήνας αλλά και αυτό που έγινε στη 

Θεσσαλονίκη. Δεν ήμουν ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δεν 
χρησιμοποιώ τον όρο «δεν συμμετείχα».

Τι σας ενόχλησε και δεν θέλατε να είστε ούτε στο ένα 
ούτε στο άλλο, η κεντροαριστερή ή αριστερή προέλευ-
ση σας; 
Πρέπει όμως να σας πω ότι ήταν δύο μεγάλα συλλαλη-
τήρια, ήταν λαοθάλασσες και πρέπει να εθελοτυφλείς για 
να μην το καταλάβεις. Προφανώς, όμως, εκεί υπήρξε και 
κάθε καρυδιάς καρύδι. Ζούμε σε μια δημοκρατία, υπάρ-
χουν από τις πιο σοβαρές παρουσίες μέχρι τις πιο γραφικές 
αλλά όταν ένας λαός πλημμυρίζει τις πλατείες στη Θεσσα-
λονίκη και την Αθήνα δεν μπορείς να εθελοτυφλείς και να 
τους βαφτίζεις εθνικιστές…

Στους αγανακτισμένους του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε αυτό 
το… συνονθύλευμα; Δεν υπήρχε κάθε καρυδιάς καρύδι; 
Προφανώς κι εκεί υπήρχαν γραφικότητες. Στην Αθήνα 
πριν από λίγα 24ωρα κατέβηκε η Ελλάδα στους δρόμους. 
Ήταν επικεφαλής ο Μίκης Θεοδωράκης. Ενδεχομένως να 

ήθελα να δώσει δύο διαφορετικές αποχρώσεις και τόνους.

Τι εννοείτε; Να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες; 
Θα μπορούσε περισσότερο. Να ήταν ακόμη πιο ανοιχτός 
και πιο ενωτικός. Όμως, θυμώνω όταν δεν βλέπουμε το 
δάσος και εστιάζουμε στο δέντρο. Και χθες το βράδυ το 
δάσος ήταν ο λαός μας, η πατρίδα μας. Αυτό είναι. Είμαι 
πολύ ανήσυχος γιατί βλέπω ότι οι πολιτικές μας δυνάμεις 
με πρώτη την κυβέρνηση αλλά όχι μόνο, δεν παίρνουν τα 
μηνύματα και δεν διαβάζουν σωστά τα γεγονότα. Είναι δυ-
νατόν να καταναλώνεται τόσο μελάνι, τόσος τηλεοπτικός 
χρόνος για το πόσο κόσμο συγκέντρωσε το συλλαλητή-
ριο; Ήταν τόσο μεγάλο, εκφράστηκε η θέληση ενός λαού, 
σωστή ή λαθεμένη για τον οποιονδήποτε, εξαρτάται από 
ποια οπτική γωνία τα βλέπει, που αυτό πρέπει να το δεις 
με σεβασμό και να το αναλύσεις.

Οι πολίτες ξεπέρασαν τα κόμματα; Τι σημαίνει αυτό; 
Πώς θα εκπροσωπούμαστε πλέον με τόση απαξίωση 
του συστήματος; 
Το πολιτικό σύστημα είναι σε κρίση και αμφισβήτηση αλλά 
προσωπικά η μακρόχρονη συμμετοχή και πορεία μου στα 
πολιτικά, κοινωνικά με έχει διδάξει να κάνω την επιλογή μου. 
Προτιμώ μια δημοκρατία κοινοβουλευτική, πλουραλιστική 
με όλες τις παθογένειες παρά να οδηγηθούμε σε αμφισβήτη-
ση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας για να πάμε σε δρόμος 
απερπάτητους, ακροδεξιούς ή αριστερούς. Εγώ είμαι περή-
φανος για αυτό που γίνεται στη χώρα, βλέπω τις δυσκολίες, 
έχω μέτωπο σε ότι είναι αντιδημοκρατικό γιατί δεν μπορεί 
κανείς να αποδεχθεί το φασισμό, τους φασίστες, τους ακρο-
δεξιούς σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Γιατί είμαστε στην πλα-
τεία του δήμου, στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία αγορά, εκεί 
δεν μπορείς να κόβεις εισιτήρια. Και σε κάθε περίπτωση πολύ 
παλιά-δεν θέλω να θυμίζω δυσάρεστα- στη χώρα μας υπήρ-
χαν διακρίσεις, πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης μοίραζε η δε-
ξιά-όχι η σημερινή-γι αυτή κι αυτή έχει ενταχθεί στο πολιτικό 
τόξο. Δεν δέχομαι εγώ ως άνθρωπος της κεντροαριστεράς 
να αρχίσουν να μοιράζονται πιστοποιητικά αριστεροφροσύ-
νης από την άλλη πλευρά…

Ως παλιός πολιτικός που ξέρετε τους συσχετισμούς και ξέρετε και την… αριστερο-
σύνη αρκετών περιμένατε τόσες επιθέσεις σε βάρος του Μίκη; 
Η μήτρα μου είναι στην αριστερά και είμαι στην κεντροαριστερά. Επειδή εγώ μεγάλωσα 
στην αριστερά και σας είπα ότι η φιλία μου είναι πάνω από 30 χρόνια με το Θεοδωράκη. 
Πριν 30 χρόνια το 1989 πριν από τη συναυλία στα Σκόπια που υπήρχαν οι μεγάλες πο-
λιτικές συγκρούσεις στην Ελλάδα, οι οικουμενικές κυβερνήσεις, εγώ ήμουν πρόεδρος 
του εργατικού κόμματος Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση είπε να τιμήσουμε το Μίκη Θεοδω-
ράκη στις 9 Μαΐου για τη μεγάλη του συμβολή με το μουσικό του έργο στον επιτάφιο. 
Είχαμε ετοιμάσει μια τεράστια, κορυφαία εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου με παρόντα και το Νταλάρα που θα έπαιζε μουσική. Εκείνες τις 
μέρες ο Θεοδωράκης έκανε ένα άλμα πολιτικό με το οποίο διαφωνούσα κι εγώ και πέ-
ρασε στη… Ν.Δ. Δεν άλλαξε ούτε τότε η στάση του εργατικού κέντρου, ούτε η δική μου 
προσωπικά ως αριστερός.

Υπήρχε και τότε σοκ και δέος… 
Δημιουργήθηκε ξανά ένα σοκ, μια σχέση ρήξης με το Θεοδωράκη και την αριστερά και 
τότε ορισμένοι ήθελαν να τον αποκαθηλώσουν…

Είναι θέμα χαρακτήρα η… πρόκληση σοκ από τον καλλιτέχνη Θεοδωράκη; 
Είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, πατριώτης και διανοητής και ο καλός και μεγάλος δια-
νοητής δεν είναι εκείνος που εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο σκέψης το δικό μου ή το δικό 
σας. Είναι αυτός που έχει και «θηλυκό μυαλό» και προσθέτει και συμβάλλει ακόμα και 
αν συμβάλλει από μια άλλη πλευρά, φυσικά είναι και παρορμητικός αλλά έχει κριτήριο 
και θέλω να πω πως ο Θεοδωράκης είναι χρήσιμος ακόμα και όταν διαφωνείς μαζί του. 
Νομίζω πρέπει να επικρατήσει μια… καταλαγή, να σκεφτούμε όλοι πιο ήρεμα να κάνου-
με τις δεύτερες σκέψεις, να μη βάζουμε ταμπέλες και ενοχοποιούμε λαϊκές, μεγάλες 
κινητοποιήσεις. Να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας και οι πολίτες και οι πολιτικοί.

politics

«Κάτω τα χέρια από τον Μίκη»
«ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΏΣ ΑΝΘΡΏΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ... ΑΡΙΣΤΕΡΟΦΡΟΣΥΝΗΣ» 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ @KARAPANAGIOTIDU
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■ Τεράστια επιτυχία σημείωσε στα Βασιλικά η… διαδραστική εκδήλωση του Σάβ-
βα Αναστασιάδη. Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τις συναντήσεις με τους 
κατοίκους της περιφέρειάς του τόνισε μεταξύ άλλων: «Μετά τους πρώην δήμους 
Ασσήρου, Λαχανά, Αρέθουσας, Καλλιθέας, Μαδύτου και Απολλωνίας, ακολού-
θησε ο πρώην Δήμος Βασιλικών, όπου στην πολυπληθή συνάντηση και διάλογο 
που είχα με τους κατοίκους του, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά πως ο λαός 
μας, παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει σε πρώτη 
προτεραιότητα τα εθνικά μας θέματα».

■ «Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη ήταν εμπρηστική 
όπως και του Φράγκου» ισχυρίσθηκε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης (που είχε χαρα-
κτηρίσει το συλλαλητήριο Θεσσαλονίκης ως… κα-
τάπτυστο). Τόνισε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 
δύο συλλαλητήρια ήταν εντυπωσιακά –και όχι κα-
τάπτυστα-  ωστόσο σημείωσε δεν πρέπει να επηρε-
άζουν τις… διαπραγματεύσεις. «Πρέπει να δείξουμε 
σοβαρότητα σαν κράτος. Το κράτος των Σκοπίων 
είναι απαραίτητο για την ειρήνη και τη σοβαρότητα 
στα Βαλκάνια και εμείς σαν σοβαρό κράτος πρέπει 
να ηγηθούμε της προσπάθειας που γίνεται». 

■ Στην επέκταση της υπηρεσίας “Γραμμή Εξυπη-
ρέτησης του Δημότη” με την προσθήκη και δεύ-
τερου τηλεφωνικού αριθμού προχώρησε ο δήμος 
Κορδελιού Ευόσμου, δύο μήνες από την έναρξη 
λειτουργίας της. Με ένα απλό τηλέφωνο στον πε-
νταψήφιο αριθμό 15388 (αστική χρέωση), οι δη-
μότες μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα και τις 
επισημάνσεις τους για θέματα και προβλήματα της 
καθημερινότητας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του δήμου (καθαριότητα, ανακύκλωση, πράσινο, 
οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός, αδέσποτα ζώα, κ.ά). 
«Με την ανοιχτή γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτη-
σης του Δημότη, η προσπάθεια για τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των συμπολιτών μας ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο. Ήδη στους πρώτους αυτούς 
μήνες λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, δόθηκαν 
λύσεις σε εκατοντάδες αιτήματα των συμπολιτών 
μας, αποδεικνύοντας τα αυξημένα αντανακλαστικά 
των δημοτικών υπηρεσιών για την άμεση αποκα-
τάσταση μικρών και μεγάλων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει ο δήμος μας» δήλωσε ο δήμαρχος 
Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας.

■ Την τσικνοπέμπτη συνεδρίασε το δημοτικό συμ-
βούλιο Θεσσαλονίκης για τον ΟΑΣΘ… Ο ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Κων. 
Ζέρβας, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει την 
είδηση στα social media γράφοντας: «Έστω και 
Τσικνοπέμπτη (και εν μέσω καρνάβαλου) εισακού-
στηκα(-με) και επιτέλους θα γίνει στο Δημοτικό μας 
Συμβούλιο η συζήτηση για το παρόν και το μέλλον 
του ΟΑΣΘ αλλά και των ταλαιπωρημένων αστικών 
συγκοινωνιών της πόλης. Ελπίζω να βγει, από 
υπεύθυνα χείλη, η πραγματική εικόνα αλλά και μια 
αισιόδοξη προοπτική. Αυτός άλλωστε είναι ο ρόλος 
όλων αυτών των συνεδριάσεων: η βελτίωση της 
καθημερινότητας του δημότη. Περιμένω με αγω-
νία, αλλά και πολλή προετοιμασία, τη συζήτηση»!

■ «Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, χαρά και υπερηφάνεια 
για τη σημερινή εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Όχι μόνο 
γιατί στέκεται στο ύψος της αποστολής της και των περιστά-
σεων, που αντιμετωπίζει η πατρίδα με τις επαναλαμβανόμενες 
επιτυχίες στον τομέα πάταξης του εγκλήματος και γενικότερα 
της παρανομίας, αλλά και γιατί η Ελληνική Αστυνομία παραμέ-
νει πολύ ψηλά στην εκτίμηση και στη συνείδηση της κοινωνίας, 
επιτελώντας το έργο της με σεβασμό στους δημοκρατικούς θε-
σμούς  και στις ελευθερίες των πολιτών. Έχουμε την αίσθηση 
ότι ο νόμος και η τάξη τηρούνται με κανόνες ευπρέπειας και 
διακριτικότητας, κάτι, που ανταποκρίνεται στις συνθήκες και 
στις αξίες των πολιτισμένων Ευρωπαϊκών χωρών. Οφείλουμε 
να συγχαρούμε την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και 
το σύνολο του προσωπικού της για αυτή την προσφορά στην 
πατρίδα, γνωρίζοντας ότι  ένα μεγάλο μέρος των αστυνομι-
κών ασκεί τα καθήκοντά του υπό δύσκολες συνθήκες και με 
αρκετές ελλείψεις, για την αντιμετώπιση των οποίων φροντί-
ζουμε να πράξουμε το καλύτερο. Εύχομαι, υγεία, αισιοδοξία και 
υψηλό φρόνημα στα άξια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας», 
έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο facebook το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΘ και πολιτευτής Α' Θεσσαλονί-
κης των ΑΝ.ΕΛ, Πάνος Καρδαράς. 

■ Τα εύσημα στο δήμαρχο Πυλαίας- Χορτιάτη 
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, έδωσε ο Α’ αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρώ-
ην επικεφαλής του ΟΛΘ, Στέλιος Αγγελούδης. 
«Ένας υποδειγματικός σύλλογος με αξία στελέ-
χη, με έναν δημιουργικό δήμαρχο και την εκ-
παιδευτική κοινότητα, έφεραν το Χάντμπολ στη 
πρώτη θέση των αθλημάτων της περιοχής», 
postαρε ο κ. Αγγελούδης στην προσωπική του 
σελίδα στο facebook για «τον δήμαρχο των έρ-
γων» όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του…

■ «Κάθε προσπάθεια παραταξιακού χρωμα-
τισμού του Συλλαλητηρίου συνιστά μια προ-
σπάθεια ακύρωσής του» είπε η βουλευτής των 
ΑΝΕΛ και υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης 
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, τονίζοντας μάλιστα 
πως «είναι θλιβερό στη χώρα της Δημοκρατίας, 
να ακούγονται αντιδημοκρατικές κορώνες σε 
μια ύψιστη έκφραση της Δημοκρατίας, όπως το 
Συλλαλητήριο… Να θυμίσουμε ότι στην Αθήνα 
επιχείρησε να κάνει το συλλαλητήριο πολιτευ-
τής των ΑΝΕΛ…

■ Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «μετράει κεφάλια» 
συλλαλητηρίων! Όπως είπε, σύμφωνα με… μα-
θηματικούς υπολογισμούς στο συλλαλητήριο 
της Αθήνας, πήραν μέρος, πεντακόσιες με πε-
ντακόσιες εξήντα χιλιάδες πολίτες. Ο κ. Μάρδας 
μάλιστα, επικαλέστηκε εκτιμήσεις φίλων του 
τοπογράφων και υπολόγισε το χώρο που καλύ-
φτηκε σε 160.000 τετραγωνικά μέτρα. «Το κάθε 
τετραγωνικό μέτρο χωράει 3,2 με 3,5 άτομα…»

■ Ασφυκτικά γέμισε την περασμένη εβδομάδα κεντρικό καφέ της 
Θεσσαλονίκης, με τα μέλη του think tank Κέντρου Αστικής Μεταρ-
ρύθμισης να γιορτάζουν τα τρία χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας 
του Ινστιτούτου. Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο Γενι-
κός Διευθυντής Γιάννης Παπαγεωργίου, που μάλιστα… κέρδισε 
και το φλουρί! Ο Γιάννης Παπαγεωργίου παρά το νεαρό της ηλικίας 
του (28 χρονών) είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακό στην διοί-
κηση ανθρωπίνων πόρων και προσφάτως αξιολογήθηκε από το 
Μητρώο Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται πως ετοι-
μάζεται για την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο 
της Α΄ Θεσσαλονίκης.

■ Την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων τίμησε ο Κοινωνικός Οργανισμός δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης 
Δέλτα Αξιού, με την έκθεση φωτογραφίας «ΚΑΛΟΧΩΡΙ in focus» των μελών της φωτογραφικής Λέσχης “Out Of Focus”. Οι φωτογράφοι 
της ομάδας πραγματοποίησαν πολλαπλές εξορμήσεις στον υγρότοπο του Καλοχωρίου, την ομώνυμη λιμνοθάλασσα και το παράκτιο τμή-
μα, για να αποτυπώσουν θέματα από την άγρια ζωή αλλά και –αναπόφευκτα- από την δραστηριότητα των ανθρώπων στην περιοχή του 
Καλοχωρίου, αλλά και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. «Ο δήμος Δέλτα είναι το φυσικό αστικό πάρκο της Θεσσαλονίκης. Εδώ μπορεί 
κάποιος κάτοικος του λεγόμενου ‘‘πολεοδομικού συγκροτήματος’’ να έρθει σε άμεση επαφή με τη φύση, λίγα χιλιόμετρα μόλις μακριά από 
το ιστορικό κέντρο. Μπορεί να δει εικόνες όπως αυτές που αποτύπωσε η εξαιρετική ματιά των φωτογράφων της φωτογραφικής Λέσχης 
“Out Of Focus”. Καλώ τους κατοίκους του δήμου μας αλλά και όσους δεν κατάφεραν να δουν την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να κάνουν 
μια βόλτα στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου και να θαυμάσουν από κοντά τη φωτογραφική έκθεση» δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Ευθ. 
Φωτόπουλος.
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Σε τρεις άξονες κινείται το σχέδιό μας για να αναθερμά-
νουμε την αγορά ακινήτων στο πλαίσιο της συνολικής 
πολιτικής μας με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο 
πρώτος αφορά στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα 
σε δύο χρόνια, με ταυτόχρονη εναρμόνιση των αντικει-
μενικών με τις εμπορικές αξίες,  με αυτήν την αλλαγή η 
επιβάρυνση από το φόρο ακίνητης περιουσίας θα μειωθεί 
στο 1% του ΑΕΠ, προσεγγίζοντας το μέσο όρο των 
ανεπτυγμένων οικονομιών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Ο δεύ-
τερος σχετίζεται με το δραστικό περιορισμό της γραφειο-
κρατίας στη μεταβίβαση ακινήτων, σε πρώτη φάση, τα 23 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σήμερα, θα περιοριστούν 
κατά ένα τρίτο ενώ στη συνέχεια θα αυξηθούν σημαντικά 
τα δικαιολογητικά που θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. 
Ο τρίτος άξονας του σχεδίου μας αφορά στη δημιουργία 
κινήτρων για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιρια-
κών υποδομών της χώρας, οι παρεμβάσεις θα αφορούν 
στην ενεργειακή, λειτουργική, αισθητική αναβάθμιση 
των υφιστάμενων ακινήτων, καθώς και στην εν γένει 
συντήρηση και αξιοποίησή τους. Τα κίνητρα θα έχουν τη 
μορφή έκπτωσης φόρου, η οποία θα ισοδυναμεί με 40% 
έως 50% της συνολικής δαπάνης και θα αποσβένεται με 
οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, 
συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, στα τρία επόμενα έτη. 
Η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων είναι κρίσιμης ση-
μασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική 
έξοδο από την κρίση και εκτιμώ πως οι δράσεις που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Ν.Δ. θα δημιουργήσουν 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις στον τομέα των 
ακινήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται από πλευ-
ράς μας και για την τόνωση της ζήτησης ακινήτων και 
από υπηκόους άλλων χωρών, είτε προέρχονται από την 
Ε.Ε. και αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία στον Νότο 
για το μεσογειακό κλίμα είτε προέρχονται από τρίτες 
χώρες μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος “golden 
visa”. Τα παραδείγματα της Κύπρου, της Μάλτας και της 
Πορτογαλίας, δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια 
αύξησης των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από 
αυτές τις πηγές. Οι δεσμεύσεις μας είναι κοστολογημένες, 
υλοποιήσιμες και εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο 
για την επανεκκίνηση της οικονομίας,  δεν πρόκειται να 
δώσουμε ανεφάρμοστες και μαξιμαλιστικές υποσχέσεις 
τις οποίες στη συνέχεια δεν θα τηρήσουμε.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής  
Χαλκιδικής με τη ΝΔ

Το «Κλειδί»  
για την ανάκαμψη

■ Θέση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη, κλήθηκε από τον Πρόεδρο του ΒΕΘ Παναγιώτη Παπα-
δόπουλο, να πάρει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. «Πέρα από τα γενικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας ιδιαίτερη σημασία 
έχουν τα κόστη που επιβαρύνουν και μετατρέπουν σε μη ανταγωνιστικές τις εγχώριες μεταποιητικές επιχειρήσεις, 
μεταξύ άλλων  ενέργεια, μεταφορές, τελωνεία, δημοτικά τέλη και φόροι» υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος επιση-
μαίνοντας πως «η αιχμή του δόρατος για την αύξηση της μεταποίησης ως ποσοστού του ελληνικού ΑΕΠ θα πρέπει να 
είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Τεχνογνωσία υπάρχει, προϊόντα με δυνατότητες υπάρχουν καθώς και ανθρώπινο δυ-
ναμικό με υψηλά προσόντα που μπορεί να προσαρμοσθεί στα δεδομένα του ανταγωνισμού. Το μόνο που λείπει είναι 
το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον». Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη σημασία της αξιοποίησης 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση πα-
ραχώρησης του 67% του ΟΛΘ στη South Europe Gateway Thessaloniki Limited. «Κομβικής σημασίας για την επιτυχή 
ανάπτυξη των εργασιών του λιμένα αποτελεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση 
του λιμανιού με τα αντίστοιχα δίκτυα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η σύνδεση του λιμανιού της πόλης με τον ανισόπεδο 
κόμβο Κ16» σημείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπενθυμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα που έχει 
προκύψει με τον περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας της Πύλης 16 του ΟΛΘ.

■ Απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν διαμαρτυρίες 
ασφαλισμένων που βρέθηκαν μπροστά στις επιτροπές για-
τρών του ΕΦΚΑ, προκειμένου να κριθεί το ποσοστό ανα-
πηρίας τους… έδωσε ο προϊστάμενος της δ/νσης ιατρικής 
αξιολόγησης Διονύσιος Γαϊτάνης. Να θυμίσουμε πως πρό-
σφατα, με επιστολή του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  
ζήτησε ειδικοί γιατροί να εξετάζουν τους ασφαλισμένους 
για τα ποσοστά αναπηρίας διότι σε διαφορετική περίπτω-
ση «υπάρχουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις». (όπως 
άλλωστε είχε δηλώσει στην εφημερίδα και ο πρόεδρος του 
πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΘ, Δημήτρης Τσάμης). «Για 
την πιστοποίηση αναπηρίας κάθε εξεταζόμενης περίπτωσης 
από ΚΕ.Π.Α συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές με βάση την 
ιατρική ειδικότητα της κύριας πάθησης του ασθενούς από 
γιατρούς του Ειδικού Σώματος. Σε περίπτωση που εξετάζε-
ται δευτερεύουσα πάθηση και δεν συμμετέχει γιατρός της 
αντίστοιχης ειδικότητας στην Υγειονομική Επιτροπή ο εξε-
ταζόμενος αναπέμπεται σε Υγειονομική Επιτροπή ανάλογης 
ειδικότητας ή καλείται σύμβουλος γιατρός αντίστοιχης ειδι-
κότητας από Υγειονομική Επιτροπή που συνεδριάζει στον 
ίδιο χώρο», αρκέστηκε να απαντήσει ο κ. Γαϊτάνης μιλώντας 
στην Karfitsa. Ερωτώμενος για το πως εξασφαλίζεται ότι 

δεν αλλάζουν τα ποσοστά (αναπηρίας προς τα κάτω) και δεν «αλλάζουν» οι παθήσεις των ανθρώπων… ο κ. Γαϊτάνης 
δήλωσε: «έργο των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι αμιγώς η έκδοση γνωματεύσεων που αφορούν στην 
ενιαία υγειονομική κρίση για το είδος της πάθησης, τον βαθμό αναπηρίας που αυτή επιφέρει στον αιτούντα, καθώς 
και η χρονική διάρκεια αυτής, η οποία εξασφαλίζεται και τεκμηριώνεται επιστημονικά με βάση τον Ενιαίο Πίνακα 
Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α). Κάθε Υγειονομική Επιτροπή μελετά με την δέουσα προσοχή τον 
Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας που συντάσσει ο θεράπων ιατρός ειδικότητας της κύριας πάθησης του 
εξεταζομένου, καθώς και το σύνολο των ιατρικών στοιχείων και δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον φυσικό 
ιατρικό φάκελο κάθε εξεταζόμενου (νοσηλεία σε νοσοκομεία, ιατρικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές κ.λ.π εξετά-
σεις του ασθενούς), για τον σχηματισμό ολοκληρωμένης γνώμης και ακολούθως συμβουλεύεται το Ε.Π.Π.ΠΑ, κα-
θορίζοντας το ποσοστό αναπηρίας και την διάρκεια αυτής, αποφαίνεται για κάθε ειδικότερο ερώτημα ιατρικής φύσης 
που έχει τεθεί υπ’ όψη της με παραπεμπτικό ή υπηρεσιακό σημείωμα φορέα»…
 Ελ. Καραβασίλη 

■ Μπορεί να μην τοποθετήθηκε αλλά, δεν έχασε ούτε 
λέξη από τα όσα ειπώθηκαν για την… πολύπαθη αστική 
συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, στο δημοτικό συμβού-
λιο, παρουσία της διοίκησης του ΟΑΣΘ. Ο λόγος για την 
επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλο-
νίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, που βρέθηκε από νωρίς 
στη συνεδρίαση προκειμένου να παρακολουθήσει τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και τις απα-
ντήσεις της διοίκησης του Οργανισμού. Μάλιστα, παρά 
το γεγονός ότι η πολύωρη συνεδρίαση πραγματοποιή-
θηκε την Τσικνοπέμπτη, η ίδια παρέμεινε στο χώρο του 
δημοτικού συμβουλίου μέχρι αργά, χωρίς να το κουνή-
σει ρούπι… 
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■ «Η τοποθέτηση του 
νέου προέδρου της διοι-
κούσας της ΝΔ Αντώνη 
Γυφτόπουλου έγινε από το 
περιβάλλον του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και όχι 
κατόπιν πίεσης από τον 
περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα με τον οποίο 
μάλλον «τα έχει σπάσει» 
από την εποχή που τον 
«ξήλωσε» από πρόεδρο 
του περιφερειακού συμ-
βουλίου κεντρικής Μα-
κεδονίας» υποστηρίζουν 
αρκετά κομματικά στελέχη 
στην karfitsa. Αρκετοί δε 
κομματικοί και ορισμένοι 
βουλευτές «είναι στα… κά-
γκελα»  γιατί δεν ρωτήθη-
καν πριν τον διορισμό του 
νέου προέδρου και πρώην 
αντιδημάρχου του Βασίλη 
Παπαγεωργόπουλου.

■ «Η βιασύνη του 
πρωθυπουργικού 
γραφείου, του 
υπουργού εξωτερι-
κών και στελεχών 
της κυβέρνησης 
να μιλήσουν για… 
μικρό αριθμό 
συγκεντρωμένων 
και στην Αθήνα 
το μόνο που έχει 
ως αποτέλεσμα, 
είναι να ενισχύσει 
τις ανησυχίες των 
πολιτών για θέατρο 
διαπραγματεύσεων 
με προδιαγεγραμ-
μένο αποτέλεσμα 
στο θέμα της ονο-
μασίας των Σκοπί-
ων…» σημειώνεται 
σε ανακοίνωση των 
διοργανωτών του 
συλλαλητηρίου.

■ Απορία ■
«Πως η διϋπουργική 
Επιτροπή Σχεδια-
σμού και Ανάπτυξης 
Λιμένων που είναι 
αρμόδια να εγκρί-
νει την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ώστε 
να προχωρήσει η 
δημοπράτηση του 
έργου της θαλάσσιας 
αστικής συγκοινω-
νίας Θεσσαλονίκης, 
παρέμεινε ανενεργή 
για περισσότερο 
από έναν χρόνο;». 
Την ερώτηση θέτει 
ο βουλευτής της ΝΔ 
και επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολί-
τευσης στο δήμο 
Θεσσαλονίκης  Σταύ-
ρος Καλαφάτης…

■ SMS ■ 
«Μια χαρά τα πηγαίνουμε... Βλέπετε να διαδηλώνουν στο Σύνταγμα;» είχαν ανα-

ρωτηθεί αρκετά κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ…

■ «Σε λίγο θα πουν ότι το θέμα της novartis το διέρρευσε 
η ΝΔ για να σταματήσει την... ανοδική πορεία του Αντώνη 
Σαμαρά και το σενάριο δημιουργίας ΠΑΛΙ νέου κόμματος 
υπό την αρχηγία του» έλεγε στη στήλη σκωπτικά πρώην 
«Σαμαρικός» υπουργός. Εκτιμά ότι «μετά την παρουσία 
του πρώην πρωθυπουργού στο συλλαλητήριο της Αθή-
νας και την αποθεωτική υποδοχή του πολλά αλλάζουν»! 
Άλλωστε ποιος πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να 
πάει το συλλαλητήριο χωρίς να φοβάται αποδοκιμασίες 
ή κι άλλα χειρότερα πλην του κ. Σαμαρά που διαφώνησε 
ανοιχτά με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και 
την πρόταση σύνθετης ονομασίας (γεωγραφικός προσδι-
ορισμός) για τα Σκόπια με τη χρήση του όρου Μακεδονία; 
«Ήδη υπάρχουν φόβοι για δημιουργία κόμματος από τον 
Φράγκο Φραγκούλη και η δημιουργία… νέου κόμματος 
από έναν πρώην πρωθυπουργό -με εθνικό ή πατριωτικό 
χαρακτήρα- θα έδινε τελειωτικό χτύπημα στην αρχηγία 
Κυριάκου Μητσοτάκη». Επίσης την ίδια ώρα υπήρχε και 
το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην 
αντάρτη της ΝΔ και σημερινό περιφερειάρχη Απόστο-
λο Τζιτζικώστα με τον ίδιο πατριωτικό χαρακτήρα. «Συ-
νεπώς η λάσπη πετιέται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ για να 
ανακόψει τη νέα ορμή Σαμαρά, που τελικά αποδεικνύεται 
ότι δεν τα πήγε άσχημα στον καιρό των μνημονίων, αλλά 
και δικαιώνεται στον καιρό των Σκοπίων και των διεθνών 

πιέσεων;» αναρωτιέται ο ίδιος πρώην Σαμαρικός υπουρ-
γός! Άλλοι παράγοντες σημειώνουν ότι «δεν είναι τυχαία 
και η έντονη αντίδραση του αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης Σαμαρά και συνταγματολόγου Βαγγέλη Βενιζέλου αν 
και η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία δεν θε-
ωρείται σημαντική ή βαρύνουσα». Όλα αυτά εντάσσονται 
στη γενική στάση του κόμματος του γιου του Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη στο θέμα των Σκοπίων (αρχικό μούδια-
σμα, χαλαρή αντίδραση στη στρατηγική Τσίπρα κτλ) και 
στην καθυστερημένη αλλά σωτήρια – για πολλούς πα-
ρατηρητές – αλλαγής ρότας πιο… δεξιά και πατριωτικά 
ώστε να σταματήσουν οι συζητήσεις και τα σενάρια απο-
δυνάμωσης του κόμματος και δημιουργίας νέων δεξιών 
κομματικών σχημάτων που θα κρατούσαν πρώτο κόμμα 
το… ΣΥΡΙΖΑ.  Ήδη στα social media άρχισαν «να κυκλο-
φορούν φυλλάδια» (βλ φωτο) υπέρ του Σαμαρά με ερω-
τήματα παντός είδους αλλά να γίνονται και ερωτήσεις στη 
Βουλή σχετικά με αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο πρώην 
πρωθυπουργός από εργαζόμενο της ΕΡΤ…
 Μελ. Καρ.

■ «Αυτός ο θόρυβος γίνεται για να πληγεί ο Σαμαράς, 
αυτός δηλαδή που έβαλε τη διάταξη για την προστασία 
μαρτύρων και για υποθέσεις δωροδοκίας κτλ για να 
βγουν όλα στη διαφάνεια και να προστατεύεται το πο-
λιτικό μας σύστημα... Μα είναι φοβερά πράγματα αυτά. 
Φοβάμαι, ότι αυτές οι εκλογές θα είναι οι πιο πολωτικές, 
οι οποίες έγιναν ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση. Οι προστα-
τευόμενοι μάρτυρες δεν συγκεκριμενοποιούν τίποτα για 
τα πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό και πιστεύω ότι πρόκειται 
για σκευωρία» δήλωσε στον FOCUS 103,6 ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου. Ο κ. 
Αθανασίου επιτέθηκε κατά του κ. Παπαγγελόπουλου, με 
αφορμή τη δήλωση του τελευταίου ότι «πρόκειται για το 
μεγαλύτερο σκάνδαλο μεταπολιτευτικά. Βγαίνει ο κ. Πα-
παγγελόπουλος και λέει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο μεταπολιτευτικά. Πώς το ξέρεις εσύ κ. Παπαγ-
γελόπουλε και προέρχεσαι και από το δικαστικό σώμα; Τι 

γνώση έχεις εσύ για την ουσία της υπόθεσης, ειδικά όταν 
πρόκειται για προστατευόμενους μάρτυρες, ανώνυμους, 
που δεν τους γνωρίζεις, εκτός αν τα γνωρίζεις όλα και 
είσαι κι εσύ μέρος της σκευωρίας; Πού "πάει" το τεκμήριο 
της αθωότητας; Αγνοείς ότι για εμάς τους νομικούς είναι 
νομική υποχρέωση; Πώς το λες αυτό; Τι δουλειά είχε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος να πάει 
στην εισαγγελία να ενημερωθεί;».

■ «Εμείς είχαμε την πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, την οποία εγώ εισηγήθηκα στη Βουλή 
και με την οποία είχαμε τεράστιο όφελος από τη μείωση 
φαρμακευτικών δαπανών» λέει παντού ο πρώην Υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος 
Κουτρουμάνης. «Υπάρχει εκμετάλλευση από την πλευρά 
της κυβέρνησης, που λέει ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο, μπορεί και να είναι, αλλά σημασία έχει, τι στοι-
χεία υπάρχουν για τον καθένα. Ως πολιτικά πρόσωπα, 
είχαμε την ευθύνη για το φάρμακο, αλλά αυτό δεν μας 
καθιστά και υπόπτους. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί 
μέχρι το τέλος. Από εκπρόσωπος των εργαζομένων του 
ΙΚΑ κιόλας, είχα καταγγείλει τις υπέρογκες φαρμακευτι-
κές δαπάνες, και ελέγχομαι εγώ, κι όχι άλλοι προηγούμε-
νων κυβερνήσεων...».

■ Την αποκάλυψη ότι ο ίδιος ενημέρωσε τον υπουργό 
Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή για την υπόθεση Novartis 
έκανε ο πρώην υφυπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς! 
«Ο Κοντονής έμαθε από εμένα ότι υπάρχει υπόθεση 
Novartis. Σε χώρες με σοβαρό πολιτικό σύστημα θα μου 
έστελναν λουλούδια! Θα με είχαν πρότυπο, αλλά εδώ 
στη χώρα μας, δεν ξέρω κι εγώ τι θέλουν να κάνουν… 
Είμαι ο μόνος πολιτικός μαζί με τους δύο πληροφοριο-
δότες υπαλλήλους της Novartis που σε συνεργασία με 
δικηγορικό γραφείο στις ΗΠΑ ξεκινήσαμε να στείλουμε 
στη δικαιοσύνη την υπόθεση για αθέμιτες πρακτικές της 
Novartis», υποστηρίζει ο κ. Σαλμάς.

karfitsomata
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H 
πόλη μας περιμένει το μετρό το 2020. Όμως 
από το Σιντριβάνι ως την Καλαμαριά. Το κέ-
ντρο θα περιμένει για 2-3 χρόνια ακόμη. Για τα 
καραβάκια της θαλάσσιας συγκοινωνίας κάτι 
ακούστηκε για το 2019. Μέχρι τότε η πόλη θα 
βιώνει στο κυκλοφοριακό τον καθημερινό της 
εφιάλτη. 

Ας ξεκινήσουμε με μια αναδρομή. Το 1957 ιδρύεται ο Ο.Α.
Σ.Θ. που αναλαμβάνει αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των 
αστικών συγκοινωνιών της πόλης, με υπογραφή σύμβασης 
με το κράτος που λήγει το 1981. Παράλληλα καταργούνται 
οι Τροχιόδρομοι και αποσύρονται τα Τραμ. Το 1979, 2001 
και 2003 με συμβάσεις που ψηφίζονται από τη Βουλή επε-
κτείνεται η αρχική μονοπωλιακή σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 
31/12/2009. Το 2007 η ΕΕ θεσπίζει τον κανονισμό 1370 σύμ-
φωνα με τον οποίο: «Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας είναι περιορισμένη και δεν υπερβαίνει 
τα δέκα έτη για υπηρεσίες με αστικά και υπεραστικά λεωφο-
ρεία».  Η ισχύς του κανονισμού ξεκινά στις 03.12.2009. Για να 
παρακαμφθεί η οδηγία αυτή το 2008 με τον Ν. 3652 «η ισχύς 
της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 
Ο.Α.Σ.Θ., παρατείνεται μέχρι δύο έτη από την ολοκλήρωση 
του υπό εκτέλεση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης». Ο τότε πρόεδρος 
του ΟΑΣΘ ερμηνεύοντας τη συμφωνία δηλώνει περιχαρής 
ότι «για πρώτη φορά δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία 
λήξης της σύμβασης και αυτή θα είναι σε ισχύ, τουλάχιστον 
μέχρι το 2020».

Έρχεται όμως το 2014, στην εποχή των μνημονίων και η τότε 
κυβέρνηση επανακαθορίζει το ποσόν της αντισταθμιστικής 
καταβολής από 76.500.000 ευρώ για τη χρήση του 2013 
στο ποσόν των 48.000.000 ευρώ το 2014 και εντεύθεν. Κι 
εκεί ξεκίνησε η κρίση. Το σταθερό επιχειρηματικό κέρδος, 
περίπου 16,5 εκατομμύρια κατ’ έτος, που διανέμεται στους 
μετόχους σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, λειτουργεί πλέον σε 
βάρος της συντήρησης και ανανέωσης του στόλου, πληρω-
μής δεδουλευμένων στους εργαζομένους και παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. Το 2016 λόγω απεργιών η πόλη 
έμεινε χωρίς αστική συγκοινωνία για 31 ημέρες, το 2017 για 
11 ημέρες. Χρειαζόταν γενναιότητα από την κυβέρνηση όταν 
το 2017 κρατικοποίησε τον Οργανισμό θέτοντας τον σε εκ-
καθάριση υπό λειτουργία. Πολλοί στο παρελθόν έβαζαν απλά 
τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Ωστόσο τα προβλήματα, από 
τον Ιούλιο του 2017, όχι μόνο εξακολουθούν να παραμένουν 
αλλά οι επιβάτες υφίστανται καθημερινά χειρότερο μαρτύριο 
ταλαιπωρίας. Τα έσοδα καταρρέουν: Μέχρι πριν κάποιους 
μήνες ο ΟΑΣΘ ήταν περίπου 5 εκ. ευρώ το μήνα, ενώ σήμερα 
έπεσαν στα 4 εκ. Τα έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων και καρ-
τών για την περίοδο 1/9/16 έως 31/12/16 ήταν 21.059.000 
ευρώ ενώ για την περίοδο 1/9/17 έως 31/12/17 έπεσε στα 
17.536.00 ευρώ. Οι έλεγχοι για λαθρεπιβάτες που είχαν γί-
νει από 1/9/16 έως 1/1/17 απέδωσαν 24.635 πρόστιμα, και 
εισπράχθηκαν 301.080 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα 
1/9/17 έως 31/1/18, με το νέο καθεστώς, τα πρόστιμα που 
βεβαιώθηκαν ήταν 1.223, και εισπράχθηκαν μόλις 11.070 
ευρώ! Υπάρχει μια σταδιακή κατάρρευση των εσόδων και η 
εμπέδωση ενός κλίματος «δεν πληρώνω» (αφού δεν ελέγ-
χομαι). 

Τα λεωφορεία πρέπει να αποσύρονται μετά την παρέλευση της 20ετίας. Αντί 
της ανανέωσης του στόλου η κυβέρνηση αύξησε την ηλικία απόσυρσης στα 
23 χρόνια! Ενώ δεν υπάρχει καμία σύμβαση με εξωτερικό ανάδοχο για την 
επισκευή των λεωφορείων. Κάθε μέρα δεκάδες λεωφορεία βγαίνουν off. 
Η επισκευή τους γίνεται  in house με ελλείψεις ανταλλακτικών και με προ-
σωπικό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Η… προφορική συμφωνία με την 
προβληματική ΕΛΒΟ, προφανώς δε δίνει λύσεις, απλά παραπέμπει στις ηρωι-
κές εποχές του ’80. Η ανανέωση του γερασμένου στόλου ούτε καν συζητείται. 
Δρομολόγια συμπτύσσονται ή καταργούνται. Οι καθυστερήσεις είναι κανόνας. 
Όλοι έχουμε την εικόνα των βρώμικων λεωφορείων με ανύπαρκτη ασφά-
λεια. Μόνο το μήνα Οκτώβριο είχαν καταγραφεί περίπου 1.000 απόπειρες 
μικροκλοπών από σπείρες που λυμαίνονται τα ασφυκτικά γεμάτα οχήματα τις 

ώρες αιχμής. Η τηλεματική, που ήταν το καμάρι του ΟΑΣΘ, και στο παρελθόν 
είχε βραβευθεί, πλέον υπολειτουργεί καθώς δεν ανανεώθηκε η σύμβαση με 
εταιρία συντήρησης της. Το προσωπικό της εταιρίας δεν αξιοποιείται με αξι-
οκρατικό τρόπο. Τα δείγματα της ευνοιοκρατίας που πλέον εφαρμόζονται σε 
όλοι τη δημόσια διοίκηση έχει φέρει και εδώ την ατμόσφαιρα «ημετέρων». 
Θέλω να πιστεύω επίσης ότι οι όποιες προσλήψεις και συμβάσεις γίνονται με 
αξιοκρατικά κριτήρια.

Από τον Αύγουστο του 2017, που ως κρατικός φορέας πλέ-
ον, ο οργανισμός έχει μπει στο δημόσιο λογιστικό σύστημα, 
όλες οι αποφάσεις και συμβάσεις του οφείλουν να αναρτώ-
νται στη «Διαύγεια». Δε γνωρίζω γιατί υπάρχει τόση καθυ-
στέρηση στην εφαρμογή του κανόνα αυτού της διαφάνειας. 
Οι εκατοντάδες μικρομέτοχοι του Οργανισμού που κληρονό-
μησαν ή απέκτησαν ένα μικρό κλάσμα μετοχής είχαν ένα μέ-
ρισμα της τάξης των 3.500 ευρώ ετησίως καλούνται σήμερα 
με το φόρο και τον ΕΦΚΑ που καταβάλουν, να βάλουν και 
από την τσέπη τους. Για το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην 
πόλη μας όμως δεν ευθύνεται μόνο ο ΟΑΣΘ. Οι λεωφορειο-
λωρίδες που είναι στην ευθύνη του Δήμου και της Τροχαίας 
γεμίζουν από ΙΧ και ταξί. Όλα τα διπλά λεωφορεία διασχίζουν 
χωρίς λόγο το κέντρο της πόλης, επιβαρύνοντας κυκλοφορία 
και ατμόσφαιρα. Η κατάσταση των στάσεων των λεωφορεί-
ων, που είναι στην αρμοδιότητα των δήμων, βρίσκονται σε 
άθλια κατάσταση. 
Τί γίνεται όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα; Oι δημόσιες συγκοι-
νωνίες στις πόλεις της επαρχίας παρέχονται από ιδιωτικούς 
φορείς, τα «Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Αστικών Λεωφο-
ρείων» (εξαιρουμένων τριών νησιών των Δωδεκανήσων με 
δημοτική συγκοινωνία), και το κόστος της λειτουργίας των 
υπηρεσιών καλύπτεται χωρίς κρατικές αποζημιώσεις. Μόνες 
εξαιρέσεις κρατικών φορέων αποτελούν οι μεγάλες αστικές 
περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης για τις οποίες 

ισχύει επιδότηση του πραγματικού κόστους μετακίνησης, 
ώστε το εισιτήριο να είναι φθηνότερο. Στις υπόλοιπες πόλεις 
της χώρας μας τα κόμιστρα είναι ακριβότερα προς τον επι-
βάτη ενώ στις δύο μεγάλες πόλεις το κράτος, δηλ. ο μέσος 
φορολογούμενος επιβαρύνονται την επιδότηση ενός φθηνό-
τερου εισιτηρίου. 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός του 2007 παρέχει ένα γενικό πλαίσιο ρύθμισης της 
αγοράς των δημοσίων συγκοινωνιών. Βάσει αυτού, οι δημόσιες συγκοινωνίες 
είναι δυνατό να παρέχονται από φορείς που ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε 
στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση αυτό πρέπει να πορευτούμε.  Και οι ιδιώτες πά-
ροχοι φαίνεται πάντως εντός και εκτός Ελλάδας να είναι πιο αποτελεσματικοί 
και λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος. Όλα αυτά τα θέματα για το αμαρτωλό 
παρελθόν ενός μονοπωλιακού φορέα αλλά και την προοπτική βελτίωσης του 
συζητήθηκαν ενώπιον της πόλης. Ο δήμαρχος της πόλης ήρθε και έφυγε χω-
ρίς να μιλήσει. Οι υπόλοιπες αρχές της πόλης ήταν απούσες. Πιθανότατα δεν 
προσκλήθηκαν. Η διοίκηση του Οργανισμού τοποθετήθηκε επί μακρόν για την 
«καμένη γη» που παρέλαβε και πολύ σύντομα για τον προγραμματισμό της, 
προαναγγέλλοντας «εισαγωγή στην ψηφιακή εποχή», «καθιέρωση ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου», «δημιουργία νέων δομών και διευθύνσεων», «εκπαίδευ-
σης προσωπικού»…

Ο λαός μας λέει «αν δε θέλεις να ζυμώσεις, δέκα μέρες κο-
σκινίζεις». Δε φύγαμε σοφότεροι λοιπόν από τη συζήτηση. 
Ούτε πιο αισιόδοξοι. Ο σφιχτός οδικός χάρτης  μέχρι το ’19 
που η σημερινή Διοίκηση του ΟΑΣΘ θα παραδώσει στο νέο 
υγιή φορέα, προφανώς δεν υπάρχει. Η εικόνα μιας σύγχρο-
νής ευρωπαϊκής μητρόπολης με σοβαρές αστικές συγκοινω-
νίες αποτελεί ακόμη ένα όνειρο για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας μας.

* Ο κ. Ζέρβας είναι Πολ. Μηχανικός και Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης

πόλη

Το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς 
είναι και θα είναι ο ΟΑΣΘ...

«ΔΕΝ ΦΥΓΑΜΕ ΣΟΦΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΏΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

*ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΡΒΑ
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Μ
ε καθυστέρηση, ασυνέπεια, ανασφά-
λεια ακόμη και φόβο χαρακτηρίζουν 
τη μετακίνησή τους με τον ΟΑΣΘ οι 
πολίτες της Θεσσαλονίκης. Στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, 
όπου αναμένεται ολόκληρες δεκαε-
τίες η ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ, το 
μοναδικό μέσο αστικής συγκοινωνίας 

αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 
πόλης. Κατεβαίνοντας μια μέρα στο κέντρο και συνομιλώ-
ντας με τον κόσμο καταλαβαίνουμε πως η εξυπηρέτηση με 
τον ΟΑΣΘ γίνεται πολλές φορές ο… Γολγοθάς των επιβα-
τών. Όλοι προσπαθούν, για διαφορετικό λόγο ο καθένας, 
να φτάσουν γρήγορα, ξεκούραστα και με ασφάλεια στον 
προορισμό τους αλλά το κατά πόσο αυτό επιτυγχάνεται εί-
ναι αμφισβητήσιμο. 

«Η αστική συγκοινωνία της πόλης είναι δραματική. Δεν 
προβλέπεται το πλήθος του κόσμου, σε κάθε δρομολό-

γιο μπαίνουν οι υπερδιπλάσιοι από 
όσους χωρούν, με αποτέλεσμα κάθε 
φορά που το αστικό σταματά να πέφτει 
ο ένας πάνω στον άλλο», μας ανέφερε 
ο Κωνσταντίνος Χρυσίδης, ιδιωτικός 
υπάλληλος. Το ωράριο των δρομολο-

γίων των αστικών είναι προγραμματισμένο και γνωστο-
ποιημένο στους πολίτες. Παράλληλα, για τη διευκόλυνσή 
τους υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό, όπου 
μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για το καθημερινό πρό-
γραμμα καθώς και για την ακριβή ώρα άφιξης του αστι-
κού σε συγκεκριμένη στάση. Ωστόσο, όπως μας ανέφερε 

ο Κωνσταντίνος Τσακίρης, φοιτητής 
«Το πρόγραμμα των δρομολογίων τη-
ρείται σπάνια, πολλά δρομολόγια δεν 
πραγματοποιούνται». Η μείωση του 
αριθμού των δρομολογίων χωρίς ενη-
μέρωση των πολιτών επιφέρει πολλά 

προβλήματα και αποδιοργανώνει την αστική συγκοινωνία 
καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «Τα περισσότερα λεωφορεία 
είναι γεμάτα κόσμο με αποτέλεσμα να μην χωράς και να 
περιμένεις το επόμενο».

«Περιμένουμε διαρκώς το… επόμενο»
Η καθυστέρηση των αστικών λεωφορείων, η μη τήρηση 
του ωραρίου, καθώς και η αυξημένη κίνηση στους δρό-
μους έχει επιπτώσεις στο προσωπικό πρόγραμμα του 
κόσμου, αφού γίνεται αιτία καθυστέρησής τους στη δου-
λειά ή τη σχολή τους. Συγκεκριμένα, η 
Βασιλική Κατηρτσίδου, φοιτήτρια μας 
ανέφερε πως «Τυχαίνει να καθυστερή-
σω στη σχολή μου γιατί περιμένω 20 
λεπτά το αστικό, ενώ όταν έχει κίνη-
ση χρειάζομαι ακόμα και 40 λεπτά να 
φτάσω στο κέντρο από τη Σταυρούπολη». Την ίδια στιγμή 
συγκεκριμένες περιοχές και δρομολόγια με περισσότερο 
ενδιαφέρον είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ενί-
σχυσης. Ειδικότερα, τα δρομολόγια προς περιοχές όπως 
ο Εύοσμος, το Ωραιόκαστρο, τα Μετέωρα, η Άνω Πόλη ή 
τα ΚΤΕΛ αποτελούν μεγάλες «πληγές» του ΟΑΣΘ. «Πολ-
λές φορές χρειάζεται να περιμένω και 40 λεπτά στη στάση, 
γιατί τα δρομολόγια δεν συμπίπτουν με το πρόγραμμα που 
υπάρχει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζομαι ακόμη 
και 1,5 ώρα για να φτάσω στα Μετέωρα», μας ανέφερε η 
Σοφία Αβραμίδου, φοιτήτρια. Την ίδια άποψη φαίνεται να 
έχει και ο Κοσμάς Αγγελίδης, πυρο-
σβέστης, τον οποίο συναντήσαμε στη 
στάση του λεωφορείου και μας απά-
ντησε πως «Αυτή τη στιγμή περιμένω 
ένα επίπονο αστικό, το 24, που συνή-
θως καθυστερεί και χρειάζεσαι λίγη 
τύχη για να μην περιμένεις πολλή ώρα, ενώ συνήθως δεν 

βρίσκω θέση να καθίσω». Παράλληλα, μεγάλη δυσκολία 
αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με απο-
σκευές προς ή από τα ΚΤΕΛ γι΄ αυτό και 
σύμφωνα με την Πηνελόπη Τσάκαλου, 
φοιτήτρια. «Αποφεύγω τη μεταφορά 
με ταξί γιατί είναι ακριβή. Παρόλα αυτά 
όταν έχω αποσκευές είναι αδύνατο να 
μπω στο αστικό και αναγκάζομαι να παίρνω ταξί». Αναμφι-
σβήτητα στους βασικούς «πληγέντες» της ασυνέπειας του 
ΟΑΣΘ συγκαταλέγονται οι φοιτητές του ΑΤΕΙ Θεσσαλονί-
κης, οι οποίοι καθημερινά φτάνουν με κόπο στο σταθμό 
των τρένων, ώστε να επιβιβαστούν στο «διάσημο» 52 για 
να φτάσουν στη σχολή τους. Πολλές φορές είναι αδύνατον 
από το πλήθος του κόσμου να επιβιβαστούν ακόμη και στα 
πρώτα πέντε αστικά, περιμένοντας διαρκώς το επόμενο. 
Τους τελευταίους μήνες προστέθηκε το δρομολόγιο 52Α 
προς βελτίωση της κατάστασης, αν και αυτό δεν επιτεύ-
χθηκε πλήρως. «Χρειαζόμαστε περισσότερα δρομολόγια. 
Το 52Α βελτίωσε κάπως την κατάστα-
ση, αλλά συνεχίζει να είναι ένα δράμα», 
σχολίασε ο Κωνσταντίνος Τσακίρης, 
φοιτητής. Την ίδια άποψη έχει και ο Νί-
κος Ντάνος, φοιτητής του ΑΤΕΙ, αναφέ-
ροντας πως «Θα μας βοηθούσε αν μια 
γραμμή εξυπηρετούσε μόνο το ΑΤΕΙ και δεν έμπαινε στο 
εσωτερικό της Σίνδου». 

Λιποθυμίες λόγω… συνωστισμού
Παράλληλα, με την καθυστέρηση που δημιουργεί η παρά-
λειψη δρομολογίων, οδηγεί και στο συνωστισμό. Τα αστικά 
προς και από το ΑΤΕΙ της πόλης είναι σχεδόν πάντα ασφυ-
κτικά γεμάτα, προκαλώντας δυσφορία στους φοιτητές, κάτι 
που γίνεται πολλές φορές επικίνδυνο. «Λιποθύμησα από 
τη ζέστη και τον υπερβολικό κόσμο. Βρέθηκα ξαφνικά στο 
πάτωμα και ο οδηγός άνοιξε την πόρτα για να μπορέσουν 
να με βγάλουν έξω. Κάποια παράθυρα στο 52 δεν ανοί-
γουν και η κατάσταση συχνά γίνεται αφόρητη» μας εμπι-
στεύθηκε η Ελένη Κόλια, φοιτήτρια του ΑΤΕΙ. Παρόμοιο 
περιστατικό μας ανέφερε και η Κατερίνα Αποστόλου. «Μια 
κοπέλα λιποθύμησε και δεν είχε χώρο ούτε καν να πέσει 
μέσα στο αστικό, γι΄ αυτό και το καταλάβαμε αφού άνοιξαν 
οι πόρτες στη στάση». Ακόμη ένα τεράστιο πρόβλημα της 
αστικής συγκοινωνίας στην πόλη μας είναι η εγκληματι-
κότητα. Τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα κλοπών μέσα 
σε αστικά έχουν δημιουργήσει το φόβο στους πολίτες, οι 
οποίοι πλέον δε νιώθουν ασφαλείς. «Έχω δει ακόμα και 
ηλικιωμένες γυναίκες να επιχειρούν να κλέψουν κάποιον 
συνεπιβάτη. Αρκετές φορές προσπάθησαν να κλέψουν κι 
εμένα την ίδια. Πλέον αποφεύγω να μπαίνω σε αστικά που 
επικρατεί συνωστισμός και περιμένω το επόμενο» ανέ-
φερε η Βασιλική Κατηρτσίδου, φοιτήτρια. Τον ίδιο φόβο 
εξέφρασε και ο Αποστόλης Αδαμά-
κος, φοιτητής, λέγοντας «Προσέχω τα 
πράγματά μου διαρκώς. Δεν εμπιστεύ-
ομαι κανέναν γιατί είμαστε ο ένας πάνω 
στον άλλον».

«Καμιά βελτίωση με τον κρατικό ΟΑΣΘ»
Παράλληλα, μια αιτία αύξησης του συ-
νωστισμού είναι η μείωση του ελέγχου 
των εισιτηρίων. Την άποψη αυτή υπο-
στήριξαν οι Άννα Κουσιαμάνη, νοση-
λεύτρια και ο Κωνσταντίνος Τσακίρης, 
φοιτητής οι οποίοι υπογράμμισαν «Πλέ-
ον δεν υπάρχουν ελεγκτές» και «Οι ελεγκτές σταμάτησαν 
να υπάρχουν τόσο έντονα όσο παλιότερα» αντίστοιχα. Οι 
απόψεις, ωστόσο, ως προς αυτό διίστανται καθώς κάποιοι 
«βολεύονται» και μετακινούνται δωρεάν ενώ κάποιοι άλ-
λοι επιθυμούν να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι, όπως 
στο εξωτερικό με σκοπό να περιοριστεί ο συνωστισμός. 
«Από τότε που ο ΟΑΣΘ κρατικοποιήθηκε η κατάσταση έγι-
νε χειρότερη», τόνισε η Σοφία Αβραμίδου.

Πάντως, σε αυτό που συμφωνεί ο κόσμος της Θεσ-
σαλονίκης είναι πως κρίνεται αναγκαία η αύξηση των 
δρομολογίων, η καλύτερη συντήρηση των αστικών λε-
ωφορείων ή και αντικατάστασή τους από καινούργια, 
ώστε η μετακίνησή τους να είναι ασφαλέστερη...

νέα της πόλης

«Η αστική συγκοινωνία της πόλης  
είναι δραματική»

ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΟΑΣΘ 

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
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Ο 
μειωμένος στόλος, τα οχήματα που μπο-
ρεί να έχουν μόλις δύο ώρες ζωής στους 
δρόμους της πόλης -σύμφωνα με τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΘ Σάββα Πα-
ναγιωτίδη – οι τηλεματικές στάσεις που δε 
λειτουργούν, το ελλιπές τεχνικό προσωπικό 
αλλά και οι ελεγκτές υπό… εξαφάνιση, είναι 
τα θέματα που «σηκώθηκαν ψηλά» στη συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, πα-
ρουσία της διοίκησης του κρατικοποιημένου ΟΑΣΘ. Κοι-
νή ομολογία, πως η κατάσταση χρίζει φυσικά βελτίωσης. 
Όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, από τη συζήτηση δεν 
έλειψε και η επίρριψη ευθυνών στο «αμαρτωλό παρελ-
θόν» της προηγούμενος διοίκησης, με τον πρόεδρο του 
Οργανισμού Στέλιο Παππά να ανακοινώνει την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη για «απαξίωση της δημόσιας περιουσίας». 

 «Τα αυτοκίνητα που παραλάβαμε ήταν ηλικίας από 10 – 13 
ετών. Στην 20ετία αποσύρονται όποια και να είναι η κα-
τάσταση τους. Έπρεπε να είναι αξιόμαχα. Κι εδώ υπάρχει 
ποινική ευθύνη. Απαξίωση δημόσιας περιουσίας. Είναι 
του δημοσίου. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτή την 
απαξίωση; Για πέντε ή τρία χρόνια είχε να γίνει προληπτική 
συντήρηση. Επειδή και για άλλες περιπτώσεις έχω προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη, και γι αυτό θα προσφύγω. Διότι 
υπάρχει απαξίωση δημόσιας περιουσίας και δεν μπορούμε 
να παίζουμε με αυτό. Εάν συνέβαινε ένα ατύχημα η νέα 
διοίκηση δεν θα είχε δυνατότητα να το καλύψει και θα ήταν 
υπόλογη έναντι των πολιτών και του νόμου. Και φυσικά 
έναντι του δημοσίου», τόνισε ο κ. Παπάς. Από την πλευρά 
του ο κ. Παναγιωτίδης υπογράμμισε πως δε γινόταν συ-
ντήρηση των λεωφορείων κι έτσι με την πάροδο του χρό-
νου, προστέθηκαν κι άλλες βλάβες, στις ήδη υπάρχουσες. 
«Μπορεί να βγει ένα όχημα στο δρόμο και σ’ ένα δίωρο 
να επιστρέψει πίσω λόγω βλάβης. Όμως δεν είναι μόνο 
αυτό το πρόβλημα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες. Οι λεωφορειολωρίδες δεν τηρούνται κι υπάρ-
χουν πάρα πολλές παρακωλήσεις, το 2017 σημειώθηκαν 
700! Επιπλέον, όσον αφορά στο επιβατικό κοινό, αυτό έχει 
αυξηθεί κατά 25%, λόγω των ανέργων που κυκλοφορούν 
δωρεάν, κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι», σημείωσε 
ο κ. Παναγιωτίδης.
  

«Η κατάσταση είναι δύσκολη»
Για μια δύσκολη κατάσταση στη μοναδική συγκοινωνία της 
πόλης, έκανε λόγο η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Καλυψώ Γούλα. Όπως είπε στην Karfitsa «O ΟΑΣΘ έχει 
τεθεί,  σύμφωνα με τον ν. 4482/2017, σε ειδική εκκαθάριση 
εν λειτουργία, ενώ παράλληλα παρέχει το συγκοινωνιακό 
έργο, για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, όπως αναγράφε-
ται στο νόμο, και πάντως όχι μετά την 3.12.2019. Αναμφί-
βολα η κατάσταση είναι δύσκολη. Κατά τη συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ενημερωθήκαμε από 
τους προέδρους του ΟΑΣΘ και του ΟΣΕΘ. Αυτό που γνωρί-
ζουμε και αναδείχθηκε και κατά τη συζήτηση στο δημοτικό 
συμβούλιο είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος  να βελτι-
ωθούν οι συγκοινωνίες του νομού, να βελτιωθούν οι παρε-
χόμενες υπηρεσίες προς τους Θεσσαλονικείς αλλά φυσικά 
και τους επισκέπτες της πόλης. Κανέναν δεν ικανοποιούν 
οι εικόνες των γεμάτων αστικών και των στάσεων, ούτε 
οι καθυστερήσεις των δρομολογίων». Η ίδια μάλιστα έθε-
σε ένα σημαντικό ζήτημα που είναι η έλλειψη γραμμών τις 
μεταμεσονύχτιες ώρες. «Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί χιλιάδες 
φοιτητές, έχει πλούσια νυχτερινή ζωή και την επισκέπτο-
νται περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες. Όμως η σημερινή 
διοίκηση παρέλαβε μια συγκεκριμένη κατάσταση την οποία 
καλείται να διαχειρισθεί. Βρίσκω θετική την πρόθεση συ-
νεργασίας του ΟΑΣΘ με την ΕΛΒΟ. Ήδη, όπως ειπώθηκε 
και κατά τη συνεδρίαση, κάποια οχήματα βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ και συντηρούνται για να βγουν 
στους δρόμους. Επίσης η απόφαση για ενεργοποίηση της 

δωρεάν μετακίνησης για ανέργους συμπολίτες μας ή μαθη-
τές, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, ως εκ-
πρόσωπος του Δήμου στο ΔΣ του Οργανισμού, πρότεινα να 
παραχωρηθεί ένα λεωφορείο, ώστε να διαμορφωθεί κα-
τάλληλα για να χρησιμοποιηθεί για την φροντίδα αστέγων. 
Και χαίρομαι για την ανταπόκριση που βρήκε η πρότασή 
μου αλλά και από την προοπτική να γίνει αυτό στις εγκατα-
στάσεις της ΕΛΒΟ».

Έρχονται… ηλεκτρονικά εισιτήρια 
«Τα προβλήματα δεν έρχονται από χθες έρχονται από παλιά. 
Εμείς είμαστε εδώ για τα δύσκολα για να αντιμετωπίσουμε 
αυτά τα προβλήματα και να προσπαθούμε να βρούμε λύ-
σεις», τόνισε ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ Κώστας Αμπατζάς, 
προαναγγέλλοντας παράλληλα πως οι αλλαγές στις γραμ-
μές του ΟΑΣΘ θα γίνουν σε συνεννόηση με την τοπική κοι-
νωνία και τους δήμους. Ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ αναφέρθηκε 
και σε μια σειρά από ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν 
όπως είναι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η 
στελέχωση του νέου οργανισμού και η συνολική μελέτη για 
τις αστικές συγκοινωνίες όταν θα τεθεί σε λειτουργία και 
το ΜΕΤΡΟ. «Θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου και όσον αφορά αυτό είμαστε τυχεροί 
γιατί έχει προηγηθεί ο ΟΑΣΑ και μπορούμε να αποφύγουμε 
τα λάθη που έγιναν εκεί. Ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε 

και σε μια μελέτη για όταν τεθεί σε λειτουργία ΜΕΤΡΟ, το 
οποίο θα ξεκινήσει δοκιμαστικά εντός του επόμενου έτους. 
Θα προχωρήσουμε και στη στελέχωση του νέου οργανι-
σμού, μέσω της κινητικότητας και του ΑΣΕΠ», δήλωσε ο 
κ. Αμπατζάς.

«Στραγγάλισαν τον Οργανισμό» 
Ερωτώμενος για την μη συντήρηση των οχημάτων, ο 
πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΘ Χρήστος Στεφανίδης είπε στην 
Karfitsa πως «οι αντιπροσωπείες από τις οποίες αγορά-
στηκαν, έκαναν και τη συντήρηση, ενώ υπήρχε διευθυντής 
συντήρησης που είχε συγκροτήσει επιτροπές που το πα-
ρακολουθούσαν. Επίσης, κάθε χρόνο τα οχήματα περνούν 
από ΚΤΕΟ, διαφορετικά, δεν βγαίνουν στο δρόμο». Βέβαια, 
ο ίδιος αφήνει ένα «ανοιχτό παραθυράκι» λέγοντας πως 
«για ’15 το δημόσιο μας χρωστούσε 47 εκατ. ευρώ, για 
το ’16 53 εκατ. ευρώ και προϋπολογιστικά για το ‘ 17 60 
εκατ. ευρώ. Έτσι λοιπόν, αν δε μπορούν να πληρωθούν οι 
αντιπροσωπείες, πως θα γίνουν οι συντηρήσεις;». Ο ίδιος, 
μιλώντας για τα οφειλόμενα χρήματα και για την επιβολή 
του ΦΠΑ που «δεν επεστράφη», υπογράμμισε πως ο ΟΑΣΘ 
«στραγγαλίστηκε μεθοδευμένα». Μάλιστα, όπως τόνισε 
ο κ. Στεφανίδης «υπάρχουν περίπου 20 συμβάσεις που 
έχουν λήξει, έπρεπε να έχουν ανανεωθεί, να γίνει διαγω-
νισμός και δεν έχει γίνει τίποτα». 

νέα της πόλης

«Οχήματα επιστρέφουν μέσα  
σε δύο ώρες λόγω βλάβης» 

ΣΤΗ… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΛΕΏΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
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«Υπάρχει διασπασμένο το κίνημα επειδή κάποιοι είτε προ-
σβλέπουν σε θέσεις (διορισμούς) είτε  θέλουν να είναι «τα 
καλά παιδιά» της Κυβέρνησης, είτε «χαϊδεύονται» με κά-
ποιον υπουργό, είτε ευελπιστούν να γίνουν βουλευτές…» 
υποστηρίζει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Νέων Μαλγάρων κ. Ανεστίδης.

Τι συμβαίνει και έχουμε τόσο μεγάλη διάσπαση φέτος 
στο αγροτικό μέτωπο;
Γιατί ξέρετε κανέναν Έλληνα που να είναι… ενωμένος με 
το διπλανό του; Εδώ δείτε τι κάνουν τώρα για το Σκοπια-
νό. Όλη η κυβέρνηση που υποτίθεται σκίζεται για το καλό 
της πατρίδας είναι διαιρεμένη. Γιατί και το αγροτικό να μην 
είναι διαιρεμένο; Ξέρετε καμιά κοινωνική τάξη που να εί-
ναι τελικά σύμφωνη σε μια γραμμή, σε μια διεκδίκηση, είτε 
αφορά την εξωτερική είτε την εσωτερική πολιτική για τα 
δικαιώματα του κάθε πολίτη; Τι γίνεται στη Βουλή για το 
Σκοπιανό που  «σκίζονται» όλα τα κόμματα. Βλέπετε να 
υπάρχει σύμπνοια; 

Γιατί δεν βγήκαν τρακτέρ και αγρότες στους δρόμους 
όπως άλλες φορές; 
Όταν βλέπουν ότι τα προεδρεία μαλώνουν για το ποιος θα 
πάρει δημοσιότητα πέντε λεπτών τι να κάνουν; Δεν ξέρω 
τι να πω, έχω απορήσει. Υπάρχει, όμως, διασπασμένο το 
αγροτικό μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στους ίδιους τους νο-
μούς. Επειδή κάποιοι προσβλέπουν σε κάποιες θέσεις (δι-
ορισμούς) είτε επειδή θέλουν να είναι τα καλά παιδιά της 
Κυβέρνησης, είτε γιατί «χαϊδεύονται» με κάποιον Υπουρ-
γό, είτε γιατί ευελπιστούν να γίνουν βουλευτές. Για παρά-
δειγμα φέτος συμμετείχε εκπρόσωπος αγροτών  ενώ πρό-
περσι δεν τους δέχτηκε ο Πρωθυπουργός γιατί δεν τους 
αναγνωρίζει σαν αγρότες. Βρήκαν, λοιπόν, σαν σκαλοπάτι 
κάποιους αθώους αγρότες, οι οποίοι δεν ξέρουν τι γίνεται 
και τι όχι μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών και 
ακολούθησε αυτό που συνέβη… 

Το αγροτικό έβγαλε πολλούς «τακτοποιημένους» και 
πολλούς «βολεμένους»; 
Ναι υπάρχουν αυτοί που διορίστηκαν στη Βιομηχανία 
Ζάχαρης (από το ΣΥΡΙΖΑ) Δεν μιλάω όμως μόνο για το 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά για όλα τα κόμματα. Βλέποντας τώρα ότι η 
ΝΔ θέλει να βγει στην Κυβέρνηση προσπαθούν κάποιοι 
να επωφεληθούν. Κι εγώ Νεοδημοκράτης είμαι αλλά δεν 
θέλησα ποτέ να επωφεληθώ από τον αγώνα που κάνω σε 
αντίθεση με κάποιους άλλους….

Αυτή τη στιγμή το ουσιαστικότερο πρόβλημα του αγρο-
τικού κόσμου ποιο είναι; 
Το φορολογικό, το ασφαλιστικό, που δεν αντέχουμε. Το 
ΕΦΚΑ είναι ένας δυσβάσταχτος φορολογικός κανονισμός 
και νόμος που τον ψήφισε ο Κατρούγκαλος. Δεν αντέχου-
με με τίποτα το 27%. Από την άλλη μεριά μας χρωστάνε τις 
επιδοτήσεις από τα πετρέλαια που μας τις έχουν κόψει εδώ 
και τέσσερα χρόνια και μας τα χρωστάνε αναδρομικά. Επί-
σης, το ΕΦΚΑ δεν έχει αλλάξει ενώ έπρεπε να αλλάξει από 
το 2008 και άλλα πολλά προβλήματα όπως οι απλήρωτες 
επιταγές. Πρέπει να επανέλθει το ποινικό για τις απλή-
ρωτες επιταγές και όταν αυτές αφορούν τον πρωτογενή 
τομέα να πρόκειται για κακούργημα και όχι πλημμέλημα 
γιατί έτσι μένουν ολόκληρες οικογένειες απλήρωτες γιατί 
κάποιος έμπορος θέλει να «τρώει» τα λεφτά των αγροτών.

Τι σας απαντούν οι συναρμόδιοι υπουργοί; 
Θα σας πω με αυτό που μου απάντησε ο κ. Κατρούγκαλος. 
«Εσείς οι αγρότες βγάζετε λεφτά και ο έχων θα πληρώ-
σει». Πρέπει να δουλεύουμε για να συντηρούμε το κρά-
τος για να έχει τους βολεμένους. Αν θέλει η Κυβέρνηση 
να ακολουθήσει κοινωνική πολιτική ας το κάνει, εμείς δεν 
διαφωνούμε αλλά όχι να χρωστάει λεφτά στους αγρότες 
από επιδόματα και να κάνει κοινωνική πολιτική.

Υπάρχει ταξικό μίσος ή είναι  θέμα επιδοτήσεων που 
δόθηκαν και χάθηκαν όχι στα χωράφια αλλά «στον 
αέρα»;  
Επιδοτήσεις δεν δόθηκαν ποτέ στον αέρα. Οι επιδοτήσεις 
δόθηκαν μόνο κατόπιν συνεννόησης τότε του πακέτου Χα-
τζηδάκη με τα 470.000.000. Αυτά δόθηκαν στους αγρότες. 
Όλες οι άλλες επιδοτήσεις που παίρνουμε είναι κανονι-
σμός της Ε.Ε., δεν παίρνουμε τίποτα παράνομο. Μόνο τη 
χρονιά με το πακέτο Χατζηδάκη που θέλησε η κυβέρνηση 
να βοηθήσει τους αγρότες ΓΙΑ εκείνη την κακή χρονιά. 
Από εκεί και έπειτα αυτό θα περνούσε στην Ε.Ε. γιατί το 
εφαρμόζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για το 
πακέτο που αφορά τις έκτακτες ανάγκες όταν υπάρχουν 
ακραία καιρικά φαινόμενα στην εκάστοτε χώρα-μέλος της 
Ε.Ε. Τότε αν θυμάστε, όταν βγήκε ο Παπανδρέου στην Κυ-
βέρνηση κατήγγειλε ότι ο Χατζηδάκης έδωσε παράνομα το 
πακέτο στους αγρότες και από εκεί ξεκίνησαν τα δικαστή-
ρια με την Ε.Ε., τα οποία και χάσαμε. Οι επιδοτήσεις κα-
θορίστηκαν και δίνονται από την ώρα που κόπηκαν οι δα-
σμοί στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, ώστε να 
αντισταθμιστεί η απώλεια του χαμένου εισοδήματος. Για 

να κρατούνται δηλαδή φθηνά τα προϊόντα στην Ε.Ε. δίνε-
ται επιδότηση στο προϊόν ή στο χωράφι, ώστε να έρχονται 
εισαγόμενα φθηνά γιατί παλαιότερα υπήρχε ο δασμός. Η 
Ε.Ε. έκανε συμφωνίες με την Ταϊλάνδη και τις ανατολικές 
χώρες να τους δίνει μηχανήματα και να εισάγονται τα προ-
ϊόντα τους αδασμολόγητα και σταδιακά απελευθερώθηκαν 
οι δασμοί. Οι επιδοτήσεις δίνονται ως αντιστάθμισμα όχι 
γιατί μας αγαπάνε.

Αν εσείς κ. Ανεστίδη ήσασταν 20 χρονών με το πτυχίο 
από το Οικονομικό που έχετε ούτως ή άλλως – θα ασχο-
λούσασταν με το αντικείμενο; 
Με τίποτα. Πλέον όλα τα προγράμματα για νέους αγρότες 
γίνονται για το θεαθήναι. Με αυτή τη φορολογία και αυτό 
το ΕΦΚΑ δεν χωράει τίποτα. Καταρχάς υπάρχουν τα δι-
καιώματα που έχουν κατοχυρώσει οι παλιοί αγρότες και 
δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Θα μπορούσε η επιδότηση να 
πηγαίνει στο χωράφι και όχι στον αγρότη που το καλλιερ-
γεί. Η επιδότηση έγινε ατομική, όπως και τα δικαιώματα. 
Δηλαδή αν ένας αγρότης πεθάνει και η κόρη του είναι δι-
κηγόρος κληρονομεί τα δικαιώματα χωρίς να έχει κάποια 
σχέση με το αντικείμενο. Αυτό κι αν είναι άδικο. Κι όμως, 
είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Η Ε.Ε. δίνει την 
επιλογή σε αυτό το θέμα στο κάθε κράτος-μέλος και η ελ-
ληνική κυβέρνηση επέλεξε αυτό, ενώ η δική μας αντιπρό-
ταση ήταν η επιδότηση να ακολουθεί το χωράφι. Όποιος 
καλλιεργεί το χωράφι να παίρνει και την επιδότηση, ανά-
λογα με το είδος της καλλιέργειας φυσικά γιατί επιδότηση 
με επιδότηση αλλάζει. Κι όμως τα δικαιώματα είναι ατο-
μικά σαν προικοσύμφωνο, όπως το λέω εγώ. Η δασκάλα 
παίρνει τα χωράφια του πατέρα της γιατί ο μπαμπάς της 
ήταν αγρότης. Τώρα, βέβαια, εφαρμόζεται μια κρατική 
παρέμβαση και όταν γίνονται μεταβιβάσεις το 20% πηγαί-
νει στο κρατικό απόθεμα για να μοιράζεται εκ νέου. Τώρα 
αυτό πότε και πώς μοιράζεται…

κοινωνία

Τα γαλάζια, πράσινα και ροζ... χωράφια
«ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΠΟΥ "ΣΚΙΖΟΝΤΑΙ"  

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΠΝΟΙΑ;»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ @KARAPANAGIOTIDU
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Η 
περιοχή των «Καπναποθηκών» της Νέας 
Κρήνης στην Καλαμαριά περικλείεται από 
τις οδούς Πόντου (υπό διάνοιξη), Κανάρη, 
Μητροπολίτου Γενναδίου και Καρατζά. Στο 
χώρο βρίσκονταν έξι Καπναποθήκες που 
κάηκαν τον Απρίλιο του 2007. Οι δράστες 
δεν εντοπίστηκαν ποτέ μέχρι σήμερα. Οι 
καπναποθήκες ανήκαν στον Εθνικό Ορ-

γανισμό Καπνού (ΕΟΚ). Με την κατάργηση του ΕΟΚ, το 
2003, όλη η περιουσία του μεταβιβάστηκε στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνολική έκταση 
27.378,49 τ.μ. Είναι ένα  ενιαίο μεγάλο οικόπεδο που βρί-
σκεται στην καρδιά της Νέας Κρήνης στην Καλαμαριά και 
είναι από τους λίγους σχετικά μεγάλους ελεύθερους χώ-
ρους, που έχουν απομείνει και θα μπορούσε να αξιοποιη-
θεί προς το συμφέρον των πολιτών. Ένα τμήμα του (τμήμα 
αυτού διεκδικείται από τη «Μονή Βατοπεδίου» πρόκειται 
να ρυμοτομηθεί για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, όπου θα 
στηθεί και ένας από τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Ιστορικό
Ένα τμήμα της όλης έκτασης («φιλέτο») 10.569,87 τ.μ. πα-
ραχωρήθηκε  τον  Μάρτιο του 2008 στην Ιερά Μονή Βα-
τοπεδίου από το ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που την κατείχε «εις 
ανταλλαγήν μάλιστα και σ' αυτήν την περίπτωση υδάτινου 
τμήματος της Βιστωνίδας». Επομένως, σήμερα απομένει 
ένα υπόλοιπο έκτασης 16.808,62 τ.μ., αυτό που διεκδικεί-
ται άμεσα «για χρήση» από το δήμο Καλαμαριάς. Η υπόθε-
ση των «ιερών ανταλλαγών» εξελίσσονταν από το 1999, 
από τότε που η Μονή Βατοπεδίου διεκδικούσε δυναμικά 
παραλίμνιες εκτάσεις στη Λίμνη Βιστωνίδα – Νταλιάνη 
όπως και την ίδια τη λίμνη επικαλούμενη ως τίτλους κτή-
σης «χρυσόβουλα» του έτους 1080 του αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου Νικηφόρου Βοτανειάτη, του έτους 1329 του 
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρόνικου Παλαιολόγου 
του Γ', του έτους 1357 του αυτοκράτορα του Βυζαντίου 
Ιωάννη Παλαιολόγου και του έτους 1371 του ηγεμόνα Ιω-
άννη Ουγγλέση. Ο δήμος , που είχε επανειλημμένα ζητήσει 
την έκταση αυτή για κοινωφελείς σκοπούς, δεν γνώριζε το 
παραμικρό για την παραχώρησή της στη Μονή Βατοπεδί-
ου. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2006 είχε 
αποφανθεί ότι «…δεν του χρειαζόταν…» και ότι  μπορού-
σε να παραχωρηθεί μέσω της ΚΕΔ. Στο συμβόλαιο, η αξία 
της έκτασης που ανήκε στον άλλοτε «Οργανισμό Καπνού» 
υπολογίστηκε σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα 
με τις τιμές της κτηματαγοράς, η αξία άγγιζε τα 25 εκατ. 
ευρώ.

Δικαστικές διενέξεις
Η υπόθεση αυτή (γνωστή και ως «Σκάνδαλο του Βατο-
πεδίου»)  κρίθηκε δικαστικά. Με την απόφαση 197/2015 
του Τριμελούς Εφετείου Κομοτηνής, έγινε δεκτό πως η 
λίμνη Βιστωνίδα και οι παραλίμνιες περιοχές ανήκουν στο 
Δημόσιο και επομένως κακώς ανταλλάχθηκαν. Δηλαδή, 
απέρριψε στο σύνολό της την αγωγή της Ιεράς Μονής Βα-
τοπεδίου εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Η απόφαση 
εκείνη πέρα από το ότι αναγνώριζε στο Δημόσιο την κυ-
ριότητα της λίμνης καθιστούσε και όλες τις μεταβιβάσεις 
που είχαν γίνει άκυρες, επομένως και αυτή της έκτασης 
των 10,5 στρ. στις «Καπναποθήκες». Η υπόθεση έφτασε 
μετά από αναίρεση της Ιεράς Μονής στον Άρειο Πάγο. Η 
αρεοπαγιτική εισήγηση (Εισηγητής Β. Πέππας, σήμερα 
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου) πρότεινε να επικυρωθούν 
οι δύο αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, που δέχθηκαν 
ότι η Μονή ουδέποτε απέκτησε κυριότητα στις επίμαχες 
εκτάσεις της λίμνης και ότι είναι άκυρα τα συμβόλαια με-
ταβίβασης της λίμνης στο Δημόσιο (γιατί του ανήκε ήδη), 
καθώς και της μεταβίβασης στη Μονή (μέσω της άκυρης 
ανταλλαγής) δύο ακινήτων-«φιλέτων» του Δημοσίου, το 

ένα έκτασης 10,5 στρεμμάτων στην περιοχή Καπναποθη-
κών Νέας Κρήνης του δήμου Καλαμαριάς (αντικειμενικής 
αξίας 3 εκατ. ευρώ) και το άλλο στο Λαύριο (δασική έκτα-
ση 148 στρεμμάτων που θα μετατρεπόταν σε αγροτική και 
οικοπεδική). Η εισήγηση του αρεοπαγίτη Β. Πέππα υιοθε-
τεί τις ιστορικές  αποφάσεις, που μέσα από εκατοντάδες 
σελίδες, εξηγούν (όπως και το Εφετείο Θράκης) γιατί η 
Μονή ουδέποτε απέκτησε κυριότητα στη λίμνη ούτε επί 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ούτε επί Τουρκοκρατίας, ούτε 
επί Βουλγαρικής κατοχής, μετά την οποία πέρασε «δικαι-
ώματι πολέμου» στο Ελληνικό Δημόσιο. Η εισήγηση υι-
οθετεί την εφετειακή κρίση ότι αφού τα επίμαχα ακίνητα 
ανήκαν στο Δημόσιο, δεν μπορούσε να υπάρξει ανταλλαγή 
και είναι άκυρα τα σχετικά συμβόλαια, από τα οποία ζημι-
ώθηκε το Δημόσιο (για την δασική έκταση του Λαυρίου 
επισημαίνεται ότι παραβιάστηκαν οι προστατευτικές για τα 
δάση διατάξεις του Συντάγματος). Η αναίρεση για την επί-
δικη έκταση (αυτή των «Καπναποθηκών») συζητήθηκε και 
εκκρεμεί ήδη η έκδοση απόφασης , που θα αποφαίνεται 
αμετάκλητα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Η δημοτική αρχή
Ο δήμος Καλαμαριάς διεκδικούσε τις πρώην «Καπναπο-
θήκες» για να στεγάζει πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα παρά 
την ύπαρξη αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου που προβλέπει συγκεκριμένες χρήσεις για την πε-
ριοχή, δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 
ώστε να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο πόλης. Ο δήμος 
και σήμερα εξακολουθεί να διεκδικεί και την εναπομεί-
νασα έκταση (16.808,62 τ.μ.) - αλλά και αυτήν που αμ-
φισβητεί η «Μονή Βατοπεδίου» - για το σκοπό αυτό και 
με αποφάσεις συλλογικών οργάνων (αριθμός απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 212/2015) και με συνεχείς επιστο-
λές του Δημάρχου και Αντιδημάρχου προς το υπουργείο. 
Ο χώρος προορίζεται  για κοινόχρηστο πράσινο και χώρο 
εκπαίδευσης (μεταστέγαση του 6ου Δημοτικού Σχολείου) 
και είναι ζωτικός για τις ανάγκες του δήμου και των κατοί-
κων της περιοχής. Μετά την πυρκαγιά, που κατέστρεψε τις 
«Καπναποθήκες», ο δήμος , σε συνεννόηση με το υπουρ-
γείο, καθάρισε το χώρο και ζήτησε να του παραχωρηθεί το 
οικόπεδο. Το οικόπεδο, όμως, πέρασε από την Κτηματική 
Εταιρία του Δημοσίου, όπως προαναφέρθηκε, στη Μονή 
Βατοπεδίου, γεγονός που βρήκε  αντίθετη τη διοίκηση. 

Αντιδράσεις
Σε παλαιότερη λαϊκή συνέλευση είχε αποφασιστεί η κα-

τάληψη του χώρου από τον δήμο, ενώ διαμορφώθηκε η 
είσοδος και τοποθετήθηκε επιγραφή «Δήμος Καλαμαριάς 
- Άλσος Νέας Κρήνης». Επίσης, στο χώρο κατασκευάστη-
καν γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, τοποθετή-
θηκαν παγκάκια και παιδικές χαρές, τα οποία σήμερα δεν 
υπάρχουν, έχει εγκαταλειφθεί η χρήση τους, ενώ η περιο-
χή χρησιμοποιείται για να στεγάσει κάθε δεύτερη Κυριακή 
την απευθείας διάθεση προϊόντων από παραγωγούς. Για 
την ιστορία, εκείνο το διάστημα είχαν δημιουργηθεί Επι-
τροπές Κατοίκων, όπου συμμετείχα, για την απόδοση του 
χώρου των καπναποθηκών στο δήμο Καλαμαριάς ώστε 
ν' αξιοποιηθεί για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Είναι ώρα , οι πολίτες να μπουν «ξανά στο παι-
χνίδι»!

Η υπόθεση «μένει στον αέρα» 
Το Υπουργείο ζητά από το δήμο οικονομοτεχνική μελέτη 
στην οποία να φαίνεται ο σκοπός της αιτούμενης δωρε-
άν παραχώρησης και ο τρόπος χρηματοδότησης καθώς 
και προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος και μέχρι 
τότε αρνείται την παραχώρηση της χρήσης της έκτασης. 
Ο δήμος επικαλείται αδυναμία σύνταξης οικονομοτεχνι-
κής μελέτης πριν την παραχώρηση της χρήσης και έτσι η 
υπόθεση «μένει στον αέρα». Δεν είναι άνευ σημασίας και 
πολεοδομικά αδιάφορο βέβαια ότι για  ένα άλλο σημαντι-
κό κομμάτι σε αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου, 
όπως αναφέρθηκε, εκκρεμεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Μετά την αποφασιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και 
την παραχώρηση με νόμο δημόσιων εκτάσεων (203 στρ.) 
μέσα στο πρ. Στρ. Κόδρα και την υπέρβαση των γραφει-
οκρατικών εμποδίων με την αποφασιστική συμβολή του 
Γραφείου Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, «άνοιξε η 
όρεξη» και στα τοπικά κινήματα της περιοχής και στην αυ-
τοδιοικητική παράταξη της ΡΕΚΚ για την επίσπευση των 
διαδικασιών, αμέσως μετά την έκδοση της Αρεοπαγιτικής 
απόφασης για την παραχώρηση των «Καπναποθηκών». 
Χωρίς να ανταγωνιζόμαστε τη διοίκηση, δρούμε –όπως 
στο «Κόδρα»- ως καταλύτης και «βάζουμε στο παιχνίδι» 
τους πολίτες, με την δράση των οποίων μπορούμε να 
έχουμε αποτελέσματα.

Στόχος είναι να αποδοθεί όλος ο ελεύθερος χώρος στους 
πολίτες για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής τους. Αν 
χθες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά! Τώρα είναι η ώρα!

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι επικεφαλής της ΡΕΚΚ, Αντιπρό-
εδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

κοινωνία

Καπναποθήκες Ν. Κρήνης:  
Κάντο, όπως στο «Κόδρα»!

ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΛΑΜΤΖΙΔΗ *
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META THN ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ της πλασματικής 
ευημερίας, όλοι μας λίγο - πολύ προσπαθού-
με να περισώσουμε ότι με κόπο και ιδρώτα 
αποκτήσαμε εργαζόμενοι, εν αντιθέσει με 
ορισμένους «ημέτερους» του κομματικού 
στρατού των κυβερνήσεων που λεηλάτησαν 
το δημόσιο χρήμα με οποιοδήποτε τρόπο. 
Προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας 
εν μέσω ενός εχθρικού περιβάλλοντος για 
τον πολίτη, που αδίκως του επιμερίζονται οι 
ευθύνες, γιατί κάποιοι πολιτικοί και κρατικοί 
λειτουργοί ξεχαρβάλωσαν και λεηλάτησαν το 
Κράτος, με σπατάλες, μίζες και κομματικούς 
διορισμούς. Η οικονομική κρίση συνεχίζεται 
αμείωτη στην πραγματική οικονομία και 
κοινωνία το ίδιο έντονη, - ίσως και χειρότερη, 
λένε πολλοί - όπως και πριν από επτά χρόνια 
όταν άρχισε. Οι φόροι πλέον είναι δυσβά-
σταχτοι για όλους, για τους επαγγελματίες, 
για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες... Η 
κοινωνία γονατισμένη, βρίσκεται σε προχω-
ρημένη αποσύνθεση και τίποτε δεν φαίνεται 
ν’ αλλάζει στο άμεσο προσεχές μέλλον, αν 
δεν αλλάξουν ριζικά και το φορολογικό, και 
ασφαλιστικό πλαίσιο, που κάθε μέρα που 
περνάει καταστρέφουν και αναστέλλουν κάθε 
πιθανότητα - όχι ανάπτυξης - αλλά έστω, μιας 
μικρής οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα.  
Όσο κι αν προσπαθούν να μας «ενθαρρύνουν» 
ότι τα μεγέθη των δεικτών, ότι... δείχνουν μια 
κάποια αλλαγή προς το καλύτερο, η αλήθεια 
είναι δυστυχώς πολύ ζοφερή και αγγίζει τα 
όρια της τραγωδίας! Στην πλειονότητά τους 
οι Έλληνες μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, ευαισθητοποιημένοι από 
την κατάσταση έδωσαν ότι μπορούσαν, παρά 
τις μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, 
αλλά όπως δείχνουν οι ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς το Δημόσιο, αλλά και η δραματική 
συρρίκνωση των καταθέσεων στις τράπεζες, 
ο κόσμος έφτασε στα όριά του. Δεν αντέχει 
άλλο, αυτήν την βάναυση φορολεηλασία που 
γίνεται εδώ και επτά χρόνια σε βάρος του. Αν 
δεν αλλάξει αυτή η τιμωρητική πρακτική με τη 
συνεχή επιβολή φόρων, θεότρελων εισφο-
ρών στα ασφαλιστικά ταμεία, τα συλλαλητήρια 
για το όνομα της Μακεδονίας θα γίνουν η 
αρχή για γενικό ξεσηκωμό. Ο Ελληνικός 
λαός είναι νομιμόφρων, αλλά η υπομονή του 
στις αδικίες, στην ξένη κηδεμονία, στην ξένη 
εκμετάλλευση, στην άδικη φορολογία και 
ατέλειωτη λιτότητα, έχει φτάσει στα όρια της. 
Όπως στο «Μακεδονικό» έτσι και στα άλλα 
θέματα, η υπομονή του τείνει να εξαντληθεί...   

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του 
Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

οικονομία

■ Σύμφωνα με αποφάσεις που εξέδωσε η Ολομέ-
λεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η κυβέρνηση 
μέσα σε οκτώ μήνες θα πρέπει να αναπροσαρμόσει 
μισθούς και συντάξεις για όλους τους ένστολους, 
με βάση τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου 
το οποίο έχει κρίνει, ότι οι περικοπές στο πλαίσιο 
των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής κατά 
τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αντισυνταγματικές. 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις 
του, τις οποίες εξέδωσε με τον πρόεδρο του ΣτΕ 
Νικόλαο Σακελλαρίου, θέτει ως ανώτατο όριο τους 
οκτώ μήνες στην κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει 
μισθούς και συντάξεις για τους ένστολους, αστυ-
νομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και στρατιωτι-
κούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, στα επίπεδα 
που ήταν τον Αύγουστο του 2012, όπως άλλωστε 
έχουν κρίνει σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.

■ Με 46 νέα στελέχη ενισχύεται το Σώμα Δίω-
ξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), μετά την 
έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από το 
ΑΣΕΠ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομι-
κών. Πρόκειται για θέσεις τακτικού προσωπικού 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίες 
είχαν προκηρυχθεί τον περασμένο Ιούλιο (Προκή-
ρυξη 9Κ/2017 με ΦΕΚ 24/6-7-2017 τ. ΑΣΕΠ και 
συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 τ. ΑΣΕΠ). 
«Χάρη στις ενέργειες της διοίκησης και του προ-
σωπικού του ΑΣΕΠ οι διαδικασίες ολοκληρώθη-
καν σε σύντομο χρονικό διάστημα», αναφέρει στην 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών και 
προσθέτει: «Το ανανεωμένο ΣΔΟΕ έχει επιφέρει 
ισχυρά χτυπήματα στην εμπορία παραποιημένων 
προϊόντων, την απάτη ΦΠΑ και άλλες παράνομες 
δραστηριότητες και η ενίσχυση του με προσωπικό 
θα συμβάλει περαιτέρω στην καταπολέμηση του 
οικονομικού εγκλήματος».

■ Mε δεσμεύσεις από την πλευρά του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέληξε η 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 
εκπροσώπων της πανελλαδικής επιτροπής των 
μπλόκων και του Βαγγέλη Αποστόλου. Στη συνά-
ντηση συμμετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός, 
Γιάννης Τσιρώνης. Όπως δήλωσε ο υπουργός «έγι-
νε ουσιαστική και εις βάθος ανάλυση των προβλη-
μάτων του αγροτικού κόσμου και στο πλαίσιο των 
μνημονιακών συγκυριών της χώρας, το υπουργείο 
προχωρά όπως μέχρι τώρα στην υλοποίηση μέ-
τρων προς όφελος του αγροτικού κόσμου».

■ Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο τη 
μείωση του αριθμού των εργαζομένων της κατά 
1.000 άτομα, ξεκινά η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών και των στρατηγικών κινή-
σεων που υλοποιεί ο Όμιλος για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς του και τη δημιουργία ευκαι-
ριών σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, προωθεί 
Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης, θέλοντας 
να δώσει κίνητρο στους εργαζόμενους που επιθυ-
μούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές 
επιλογές.

■ Την επιδότηση του κόστους επανασύνδεσης του 
ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών με χαμηλά 
εισοδήματα αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 
30-100% ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα 
κρίνονται από Επιτροπές που θα συσταθούν στους 
Δήμους. Σε ότι αφορά το υπόλοιπο της οφειλής, 
δεν θα καλύπτεται από το Δημόσιο αλλά θα ρυθμί-
ζεται σε άτοκες δόσεις.

■ Ό δήμος Καλαμαριάς ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου με συνολικά δύο άτομα για την υλοποίηση του 
χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, 
Collaboration, Thessaloniki) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
υπογραφείσα Σύμβαση της Ύπατης Αρμοστείας του ΌΗΕ με τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστή και με εταίρους τους: 1) Δήμος 
Θεσσαλονίκης, 2) Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 3) Δήμος Καλαμαριάς, 
4) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 5) Χριστιανική Αδελφότης 
Νέων Θεσσαλονίκης 6) ΜΚΌ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας 7) ΑΡΣΙΣ- Κοινω-
νική Όργάνωση Υποστήριξης Νέων 8) Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες και 9) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, στον Δήμο Καλαμαριάς που εδρεύει στην Καλαμαριά με 
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: REACT συνολικής διάρκειας 
έως 31/12/2018. Όι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΌ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, 
στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου 
Νικολάου & Μικρουλέα γωνία Τ.Κ.55132 Καλαμαριά, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης & 
Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μαυρομμάτη Δέσποινας και κας 
Μαρίνου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 314241 & 2313 314230). 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12/02/2018 έως 
και 21/02/2018.

■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, 
που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα.

■ H Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακε-
δονίας – Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεννέα 
ατόμων  τριών ΔΕ ΌΔΗΓΩΝ, τριών ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗΣ και δεκατριών ΔΕ ΔΙΑΝΌΜΕΩΝ, όλοι πλήρους απασχόλησης, 
χρονικής διάρκειας από οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας 
-Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους 
Νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου.

■ Το ΚΕΝΤΡΌ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΌΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), 
Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης 
και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο 
οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, 
ΚΕΘΕΑ ΕΞΌΔΌΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΌΦΗ, ΔΙΚΤΥΌ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΠΡΌΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, 
ΚΕΘΕΑ ΝΌΣΤΌΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΌ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΌΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΌΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΌΤΌΣ, ΚΕΘΕΑ ΌΞΥΓΌΝΌ, 
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΌΣ, έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΌΠΑΠ 
Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμ-
βουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν πλη-
ροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.
Ανακοίνωσε, λοιπόν, την πρόσληψη δύο ατόμων θεραπευτικού προ-
σωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής 
αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 
και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και 
την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.
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Τ
ο ανθοπωλείο «ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟ» ξεκίνησε να 
«μπαίνει» στα σπίτια της Θεσσαλονίκης το 
1973. Τον Απρίλιο του 2009 η εταιρεία ανα-
νεώθηκε και τα ινία ανέλαβε ο γιος του ιδρυ-
τή Αναστάσιου Αβάνογλου. Το «FIORENTINO 
Luxury Floral Services» με εξειδικευμένο 
τμήμα «Weddings & Events» και υπεύθυνο 
πλέον τον Αβραάμ Αβάνογλου, έχει κατα-

φέρει να κερδίσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς μπορεί να καλύψει όλες τις 
επιμέρους πλευρές αυτού που ονομάζουμε γενικά λου-
λούδι. Βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση του κόσμου είναι 
πλέον ο σεβασμός προς το αντικείμενο, η καλαισθησία 
και το σύγχρονο design που τώρα συναντά τη λεπτομέ-
ρεια σε κάθε σύνθεση, τη διακόσμηση χώρου, τις σωστές 
συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς, την συνέπεια και τα 
υψηλά standards που απαιτεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Η 
εταιρία είναι μπροστάρης σε κάθε μεγάλο event της πό-
λης. Η «FIORENTINO Weddings & Events», αναλαμβάνει 
το στολισμό και τη διακόσμηση γάμων στη Θεσσαλονίκη 
και όχι μόνο... καθώς μπορεί να αναλάβει στολισμούς σε 
όποιο μέρος εσείς επιθυμείτε, με εγγυημένη ποιότητα και 
φρεσκάδα αφού η μεταφορά των λουλουδιών γίνεται με 
φορτηγά ψυγεία. Μάλιστα, είναι η πρώτη επιχείρηση που 
έφερε τα διάσημα πλέον eternity roses, (ειδικά επεξερ-
γασμένα αληθινά τριαντάφυλλα που είναι σχεδιασμένα 
να ζούνε για τουλάχιστον ένα χρόνο) στη Θεσσαλονίκη. Ο 
floral designer Αβραάμ Αβάνογλου, μιλά στην Karfitsa 
για τις τάσεις που θα επικρατήσουν στους γάμους του 
2018, τα μελλοντικά του σχέδια και τις… προκλήσεις του 
επαγγέλματος.  

Για ποιο λόγο ένα ζευγάρι να επιλέξει εσάς για την πιο 
σημαντική ημέρα της κοινής του ζωής; 
Είμαστε ενεργοί στον κλάδο του γάμου για περισσότερα 
από 40 χρόνια. Έχουμε την απαιτουμένη τεχνογνωσία και 
εμπειρία πάνω στο λουλούδι, στη σωστή διατήρησή του 
σε δύσκολες συνθήκες αλλά και τη σωστή μεταφορά του. 
Ένα μεγάλο μας ατού είναι πως το όνομα Fiorentino είναι 
πλέον συνυφασμένο και με την ευρύτερη έννοια των πα-
ροχών διακόσμησης και διεκπεραίωσης ενός γάμου ή μίας 
δεξίωσης. 

Τι προτείνει η «Fiorentino weddings and events» για 
τους γάμους του 2018; Ποιες είναι μερικές συμβουλές 
που θα δίνατε σε ένα ζευγάρι που σκέφτεται να οργα-
νώσει τον γάμο του;  
Μας αρέσει πολύ ο rustique γάμος. Αγαπάμε πολύ τα χρώ-
ματα και την ποικιλία στα λουλούδια σε μια επιμελώς ατη-
μέλητη διάταξη. Οι νέες τάσεις στην Ελλάδα τείνουν προς 
έναν τέτοιο γάμο. Ως floral designer ζητώ συνήθως από 
τις νύφες, πριν έρθουν σ’ εμένα για να κάνω τις προτάσεις 
μου, να έχουν κατασταλάξει στην επιλογή του νυφικού 
φορέματος. Όταν αναλαμβάνουμε την επιμέλεια του γά-
μου, ως event planner προτείνω να δώσουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στη διακόσμηση της δεξίωσης. Αν είναι πρωινές 
ή μεσημεριανές ώρες, προτείνουμε περισσότερο το στο-
λισμό με λουλούδια, ενώ αν είναι βράδυ λατρεύουμε το 
στολισμό με πολλά κεριά και αξεσουάρ.

Εκτός από τις παροχές υψηλού επιπέδου που έχετε, οι 
τιμές σας είναι ανταγωνιστικές; Δεδομένου ότι ένας 
γάμος, αποτελεί ένα σημαντικό έξοδο.
Οι παροχές μας, προσαρμόζονται πάνω στο μπάτζετ του 
πελάτη μας. Δεν υπάρχουν μίνιμουμ ή μάξιμουμ πακέτα! 
Υπάρχει μόνο μια ολοκληρωμένη πρόταση πάνω στα θέλω 
που θα μας υποδείξει ο πελάτης μας. Θεωρώ πως είναι 
ο πιο ξεκάθαρος τρόπος για να μας εμπιστευτεί κάποιος 
ακόμη περισσότερο!

Ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα χρώματα και λουλού-

δια για ένα γάμο και ποια είναι αυτά που δίνουν το κάτι 
παραπάνω και μπορούν να μεταμορφώσουν ένα χώρο; 
Οι έντονες αποχρώσεις του ροζ - μωβ - μπορντό σε συν-
δυασμό με μια πιο παστέλ απόχρωση, είναι η αγαπημένη 
μου πρόταση! Τρελαίνομαι για burgundy με nude, όπως 
και για deep purple, plum και ροζ! Ανά εποχή υπάρχουν 
λουλούδια που πραγματικά μεταμορφώνουν ένα στολισμό 
και κατ' επέκταση ένα χώρο. Για άνοιξη και καλοκαίρι προ-
τείνουμε λουλούδια όπως οι παιώνιες, οι ορτανσίες και τα 
garden roses, ενώ για το φθινόπωρο και το χειμώνα μας 
αρέσουν οι τουλίπες, οι νεραγκούλες και οι αμαρυλλίδες.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε 
μέχρι σήμερα στη διοργάνωση ενός γάμου;
Κάθε γάμος, κάθε επιμέλεια στολισμού και διακόσμησης, 
είναι μια ξεχωριστή πρόκληση. Έχεις να κάνεις με δια-
φορετικούς χαρακτήρες κάθε φορά και με διαφορετικά 
θέλω. Όσο ίδιοι κι αν φαίνονται κάποιοι στολισμοί γάμων, 
είναι διαφορετικοί και κατά τη γνώμη μου μοναδικοί.

Είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείται με το κομμά-
τι αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Ποιοι είναι οι επόμενοι 
στόχοι σας στο κομμάτι της διοργάνωσης; 
Ασχολούμαι ενεργά με τα events και τον ανθοστολισμό 
εδώ και εννιά χρόνια κι έχω μάθει δίπλα σε πολύ έμπει-
ρους ανθρώπους του χώρου, κάτι που με κάνει νιώθω 
ευγνώμων και σίγουρος για τον εαυτό μου. Στόχος μου εί-

ναι να παρουσιάζω πολύ εύκολα προς τα έξω τις παροχές 
μας, κάτι στο οποίο βοηθάει ιδιαίτερα η τεχνολογία. Είμαι 
ήδη προς έρευνα χώρου όπου θα γίνονται τα ραντεβού, οι 
δειγματισμοί και θα υπάρχει φυσικά showroom με εξειδι-
κευμένο ανθοδέτη, για να παρουσιάζει τα θέλω που φα-
ντάζεται ο πελάτης μας. Για να σε εμπιστευτεί πλέον ένας 
ενδιαφερόμενος για τη μέρα του γάμου του, πρέπει να δει 
τι του πουλάς. Όχι μόνο με εικόνες και λόγια, αλλά με πρά-
ξεις. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα θέλω σας πραγματι-
κότητα!

συνέντευξη

«Για εμένα κάθε δεξίωση είναι μοναδική. Στόχος μας 
είναι να κάνουμε τα θέλω σας πραγματικότητα»

Η «FIORENTINO WEDDINGS & EVENTS» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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MOBIUS STRIP
Οι Mobius Strip θα εμφανιστούν στις 14 
Φεβρουαρίου στο Υπόγειο. Ώρα: 22:00. 
Τιμή εισόδου: 3 ευρώ.
Το συγκρότημα είναι ένα νεοσύστατο 
πενταμελές Blues - Rock - Funk μουσικό 
σχήμα, το οποίο ερμηνεύει γνωστά blues, 
rock και funk κομμάτια από την δεκαετία 
του ‘60 έως και σήμερα. Συγκροτήθηκε στις 
αρχές του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Το όνομα 
«Mobius Strip» προέρχεται από τη «λωρίδα 
του Μέμπιους», το γνωστό σε όλους μας 
σύμβολο που αντικατοπτρίζει το άπειρο. 
Η μουσική των Mobius Strip, έχει άλλοτε 
τον έντονο ρυθμό της Funk μουσικής και 
άλλοτε εκφράζει τον έρωτα και τον πόνο 
μέσα από Rock και Blues περιπλανήσεις.
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ROM ROYALE ΕΚΜΕΚ ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΏΤΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΙ
Οι Rom Royale θα βρεθούν στη Ζώγια, στις 
10 Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:00. Είσοδος 
δωρεάν.
Μια νέα μπάντα από την Θεσσαλονίκη έρ-
χεται να επαναδιαπραγματευτεί τη μουσική 
των Βαλκανίων με μια φρέσκια πρόταση. 
Οι Rom Royale, με τον ιδιαίτερο συνδυ-
ασμό των οργάνων (τρομπέτα, κλαρίνο, 
σαντούρι και κοντραμπάσο), δημιουργούν 
έναν καινούριο ήχο που όμοιος του δεν 
υπάρχει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ελληνικά παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια 
διασκευασμένα με έξυπνο και δημιουργικό 
τρόπο, καθώς και μελωδίες και σκοπούς 
από όλη την βαλκανική χερσόνησο. Οι Rom 
Royale είναι οι: Γιώργος Δούσος (κλαρίνο), 
Παύλος Μέτσιος (τρομπέτα), Βαγγέλης 
Πασχαλίδης (σαντούρι), Δάνης Κουμαρτζής 
(κοντραμπάσο).

ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΙ  
ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
Οι Νίκος και Γιώργος Στρατάκης θα εμφα-
νιστούν στο Block 33 στις 10 Φεβρουαρίου. 
Ώρα: 22:30. Τιμές εισιτηρίων: 11 ευρώ 
ορθίων και 13 ευρώ καθήμενων.
Τα δύο αδέρφια από τη Μεγαλόνησο πα-
ρουσιάζουν τις προσωπικές τους μουσικές 
απόψεις με έναν δικό τους τρόπο και 
δημιουργούν σε κάθε εμφάνιση τους, μια 
ατμόσφαιρα αυθεντικής γιορτής, γεμάτης 
συναίσθημα που, έχει στο κέντρο της την 
κρητική παράδοση, ενώ οι μαεστρικές τους 
ενορχηστρώσεις, είναι γεμάτες ανατροπές 
και πρωτόγνωρες μελωδίες. Συμμετέχουν 
οι μουσικοί: Δημήτρης Ματζαράκης, Αλέ-
κος Χατζάκης, Μανώλης Στρατάκης, Νίκος 
Χριστόπουλος, Γιώργος Μακρής, Γιώργος 
Καριώτης.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πα-
ρουσιάζει τη «Φανταστική Συμφωνία» του 
Hector Berlioz, στις 10 Φεβρουαρίου, στην 
αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Ώρα: 20:30. Τι-
μές εισιτηρίων: 15 ευρώ στην πλατεία, 10 
ευρώ στον εξώστη, 5 ευρώ το μειωμένο.
Ένα έργο ορόσημο στην ιστορία της μουσι-
κής, αφού ήταν αυτό που δημιούργησε ου-
σιαστικά την προγραμματική μουσική, ενώ 
άσκησε τεράστια επίδραση στους συνθέτες 
του ρομαντισμού με την ελευθερία της έκ-
φρασης και την πρωτόγνωρη για την εποχή 
του ενορχήστρωση. Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο 
Ισραηλινός μαέστρος Yoav Talmi.

CLERIC
Το Earth Club φιλοξενεί στις 10 Φεβρουα-
ρίου έναν Dj και παραγωγό της techno ηλε-
κτρονικής σκηνής, τον Cleric. Ώρα: 23:55. 
Τιμές εισιτηρίων: 14 ευρώ στο ταμείο και 
10 ευρώ στην προπώληση.
Χαρακτηριζόμενος για τα καθαρά και 
ατμοσφαιρικά του έργα, ο Cleric περιγράφει 
την μουσική του ως μέσο μετάφρασης των 
συναισθημάτων του σε άλλους. Ο Cleric 
έρχεται από μια πόλη με πλούσια dance 
κουλτούρα και ιστορία, το Manchester. 
Ο μυστηριώδης παραγωγός και dj είναι 
ενεργός από το 2012 και έχει να επιδεί-
ξει μια μακρά λίστα κυκλοφοριών στις: 
ARTS, Figure, Clergy (το δικό του label), 
Coinsidence, EarToGround και την Soma 
Quality Recordings των Slam ενώ φημί-
ζεται για τις αιχμηρές και ατμοσφαιρικές 
μελωδίες του. 

Οι ΕΚΜΕΚ έρχονται στη Μαύρη Τρύπα, 
στις 16 Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:30. Τιμή 
εισόδου: 5 ευρώ.
Τιμώντας τα καλύτερα στοιχεία της ελλη-
νικής τραγουδοποιίας και επηρεασμένοι 
ταυτόχρονα από την άλλη τους αγάπη το 
Μεξικό και τη λάτιν μουσική οι «ΕΚΜΕΚ» 
κέρδισαν από την αρχή το αυτί του κοινού 
ως μια από τις δημιουργικότερες νέες δι-
σκογραφικές προτάσεις. Το πρώτο τους άλ-
μπουμ «Γλυκαίνει και δεν παχαίνει» (Lyra, 
2011) απέκτησε γρήγορα σημαντικό airplay 
στα ραδιόφωνα της Ελλάδας, δίνοντας 
την ευκαιρία σε τραγούδια όπως το «Εσύ 
είσαι η αιτία που υποφέρω» (διασκευή στο 
τραγούδι του Μανώλη Χιώτη), «Αχ Μαρία» 
«Η μπαλάντα της λογικής» να ξεχωρίσουν, 
ενώ το τραγούδι «Ο τραπεζίτης» γίνεται το 
soundtrack του διεθνούς ντοκιμαντέρ του 
Deutsche Welle για την κρίση στη χώρα. 
Ταυτόχρονα οι ζωντανές τους εμφανίσεις 
τους που περιελάμβαναν ενδιαφέρουσες 
διασκευές από την ελληνική και παγκόσμια 
δισκογραφία καθιέρωσαν τους «ΕΚΜΕΚ» 
ως μια συναυλιακή μπάντα που δε χρειάζε-
ται συστάσεις. 

Το κωμικό διαμάντι του Ντονιτσέττι «Το 
ελιξίριο του έρωτα», σε σκηνοθεσία 
Μπάρτλετ Σερ και μουσική διεύθυνση του 
Ντομίνγκο Χιντόγιαν, θα παρουσιαστεί στις 
10 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης. Ώρα: 19:00. Τιμές εισιτηρί-
ων: 15 ευρώ το κανονικό και 10 ευρώ το 
μειωμένο. 
Όπερα σε δύο πράξεις σε λιμπρέτο του 
Felice Romani, βασισμένο στο ποιητικό 
κείμενο του Ευγένιου Σκριμπ για την Όπερα 
κομίκ «Το φίλτρο του Ντανιέλ Φρανσουά 
Ωμπέρ». Ο Νταβίντε Λουτσιάνο κάνει το 
ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν στο ρόλο 
του υπεροπτικού αρραβωνιαστικού της 
Αντίνα, του Μπελκόρε, και ο Ιλντεμπράντο 
Ντ’ Αρκάντζελο ερμηνεύει τον γυρολόγο με 
το μαγικό φίλτρο Δόκτορα Ντουλκαμάρα. 
Ο Ντομίνγκο Χιντόγιαν κάνει την πρώτη 
του εμφάνιση ως μαέστρος. Προβολή με 
ελληνικούς υπότιτλους. Η προβολή διαρκεί 
περίπου τρεις ώρες.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα ζωντανεύει την εποχή 
του «Μεγάλου Γκάτσμπι», του τσάρλεστον, 
της τζαζ και του σουίνγκ σε ένα ρετρό 
αποκριάτικο πάρτι, που θα γίνει το Σάββατο 
10 Φεβρουαρίου, με την ομάδα Jitterbugs 
skg. Ώρα: 19:00. Τιμή εισόδου: 5 ευρώ. 
Σκοπός της βραδιάς είναι να δώσει την 
ευκαιρία στο κοινό να ταξιδέψει στα τέλη 
του ’20 και τις αρχές του ’30, να ακούσει 
μουσική, να χορέψει και να διασκεδάσει. Θα 
υπάρχει μουσική από dj set για social χορό, 
performances από τα μέλη της ομάδας και 
social dance. Στην αρχή του πάρτι θα γίνει 
δωρεάν μάθημα χορού σουίνγκ/τσάρλε-
στον. Λόγω του αποκριάτικου κλίματος οι 
συμμετέχοντες μπορούν να εμφανιστούν με 
κουστούμια εποχής.

πολιτισμός
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«Ο Ν. Γκάτσος υπήρξε το άπαν της παρουσίας μου» είπε 
χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς στην Karfitsa για 
τον Έλληνα ποιητή με αφορμή την παράσταση «Ο Γκά-
τσος που αγάπησα». Το 1968 ο Μ. Μητσιάς αποφάσισε να 
κατέβει από τη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον Δήμο 
Μούτση και παράλληλα γνώρισε και τον άνθρωπο που 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καριέρα του αλλά και στη ζωή 
του, τον Νίκο Γκάτσο. Μετά από σχεδόν 25 χρόνια από 
τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα ποιητή ο Μ. Μητσιάς 
πραγματοποιεί ένα αφιέρωμα για τον μεγάλο του μέντορα, 
έχοντας δίπλα του μια μεγάλη ηθοποιό, την Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη, οι οποίοι ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα παρου-
σιάζοντας την παράσταση για τον Ν. Γκάτσο, που θα ανέβει 
στις 11 και στις 12 Φεβρουαρίου στο Αριστοτέλειον.

Πως αποφασίσατε να κάνετε το αφιέρωμα αυτό;
M.M.: Σκεφτόμουν χρόνια να το κάνω, γιατί για εμένα ο Ν. 
Γκάτσος υπήρξε το άπαν της παρουσίας μου στο τραγού-
δι και στην κοινωνία γενικότερα. Ο Ν. Γκάτσος με έβαλε 
στο κανάλι των σημαντικών τραγουδιών από μικρά 45άρια 
δισκάκια, μου γνώρισε μεγάλους δημιουργούς και πάνω 
από όλα  η καθημερινή μας επαφή ακόμα και ο καφές που 
έπινα με την μεγάλη παρέα των Ελύτη, Χατζηδάκη και των 
υπολοίπων διαμόρφωσε και τον χαρακτήρα μου στην κοι-
νωνία, με έκανε να σκέφτομαι πιο σωστά, πιο λογικά και 
να νιώθω ευτυχής και τυχερός που τον γνώρισα. Έχω πει 
περίπου 90 τραγούδια δικά του πολύ σημαντικά, θεωρώ 
μεγάλη προίκα και μεγάλα «γαλόνια» για εμένα την συνερ-
γασία μου αυτή.

Οπότε αυτό το αφιέρωμα είναι σαν το «ευχαριστώ» σας 
στον Ν. Γκάτσο;
M.M.: Κατά κάποιον τρόπο ναι. Βέβαια, δεν είναι τρόπος 
για να τον ευχαριστήσω, αλλά για εμένα είναι ένας τρόπος 
και μια τιμή.

Γιατί επιλέξατε την κα Καραμπέτη και πως είναι η συ-
νεργασία σας;
M.M.: Όπως σας είπα είχα στο μυαλό μου χρόνια να κάνω 
αυτό το αφιέρωμα, αλλά ήθελα να βρω έναν αλλιώτικο 
τρόπο όχι μόνο να τραγουδάω τα τραγούδια του, και σκε-
φτόμουν το θεατρικό λόγο του Γκάτσου, γιατί είχε ασχολη-
θεί και με το θέατρο, με τις μεταφράσεις του Λόρκα και ένα 
σωρό άλλα πράγματα και ήθελα να ακουστεί ο λόγος του 
τελείως διαφορετικά από το τραγούδι και σκέφτηκα την 
Κ. Καραμπέτη, η οποία είναι μοναδική, δεν θα μπορούσα 
να βρω καλύτερη ηθοποιό για να απαγγείλει τον λόγο του 
Γκάτσου. Είμαι πολύ τυχερός για αυτή τη συνεργασία, την 
ήθελα αρκετά χρόνια και «έδεσε» την κατάλληλη στιγμή.

Πως βλέπετε το μουσικό τοπίο στην Ελλάδα;
M.M.: Λείπουν τα μεγάλα ονόματα όπως αυτό του Γκάτσου, 
του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκι και άλλων, δεν υπάρχει 
αμφιβολία για αυτό. Σήμερα γράφουν ωραία τραγούδια οι 
δημιουργοί, αλλά λείπει το μεγάλο έργο που θα το πάρει 
ένας συνθέτης και θα μας το συστήσει. 

Για ποιον λόγο δεν θα ξαναβγούν άλλοι «Γκάτσοι»;
Μ.Μ.: Ίσως γιατί οι κοινωνικές συνθήκες να είναι διαφο-
ρετικές σήμερα. 

Tι θα δει το κοινό που θα βρεθεί στην παράσταση; 
K.K.: Eίναι ένα αφιέρωμα στον Nίκο Γκάτσο και στη μουσι-
κή διαδρομή των τραγουδιών του στην ιστορία και τον πο-
λιτισμό της νεότερης Eλλάδας. Θα ακουστούν τραγούδια 
που όλοι αγαπήσαμε και που μας εμψυχώνουν σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς.

Ποια φράση του Νίκου Γκάτσου σας έχει χαραχτεί στο 
μυαλό σας; 
K.K.: «Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής»!

Θα έπρεπε να γίνονται πιο συχνά αφιερώματα σε σπου-
δαίους Έλληνες, όπως αυτό που κάνετε στον Ν. Γκάτσο; 
Είναι ένας τρόπος να μείνουν «ζωντανοί»; 
K.K.: Η ποίηση του Γκάτσου αλλά και άλλων μεγάλων ποι-
ητών όπως του Σεφέρη, του Ελύτη κ.α,  «μιλούν» ακόμα 
στο σήμερα και μάλιστα στα νέα παιδιά. Οφείλουμε να κά-
νουμε τέτοια αφιερώματα ώστε τα νέα παιδιά να οπλιστούν 
με έναν πολιτισμό που να ανήκει στη γενιά αυτών των ποι-
ητών.
 «Μάνα μου Ελλάς που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπου-
λάς», είναι ένας στίχος από το Μάνα μου Ελλάς. Θα 
μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε άκρως προφητικό 
και σύγχρονο τον στίχο αυτόν. Εντρυφώντας στο έργο 
του Γκάτσου εντοπίζεται και άλλους αντίστοιχους στί-
χους; Τελικά η ιστορία κάνει κύκλους; 
K.K.: Πράγματι οι στίχοι του Γκάτσου είναι προφητικοί, σε 
πολλά ποιήματά του. «Θα σας παραπέμψω στον δίσκο «Το 
Δρομολόγιο», στο τραγούδι «Οι Ρήτορες» που λέει «πότε 
θα βγει να σκούξει κάποιος: αυτός ο κόσμος είναι σάπιος!». 
Μεγάλη κουβέντα αυτή.

Τραγουδάτε για πρώτη φορά επί σκηνής ως Καρυο-
φυλλιά. Υπήρξε κάτι που σας φόβισε; Καταβάλατε πε-
ρισσότερη προσπάθεια από ότι να ενσαρκώνατε έναν 
ρόλο; Πως νιώσατε όταν βρεθήκατε εκτεθειμένη μπρο-
στά στο μεγαλειώδες έργο του ποιητή; 
K.K.: Με φόβισε το γεγονός ότι έπρεπε να τραγουδήσω. 
Στις πρώτες συναντήσεις μας με τον Μανώλη Μητσιά, όταν 
συζητούσαμε για το αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο,  από εκεί 
που ήταν να πω δυο τρία τραγούδια ξαφνικά βρέθηκα να 
λέω δέκα. Η προσπάθεια που κατέβαλα για μένα ήταν ίδια 
όπως όταν παίρνω για πρώτη φορά ένα έργο στα χέρια 
μου.

συνέντευξη

«Η συνεργασία μου με τον Γκάτσο  
είναι η μεγάλη μου προίκα» 

Ο Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ ΚΑΙ Η Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Μια παράσταση-αφιέρωμα  
για τον σπουδαίο  

Έλληνα ποιητή
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

Η
Το οδυνηρό για την ΚΑΕ Άρης δεν είναι ότι 
ο Νίκος Λάσκαρης σήκωσε τα χέρια και 
άφησε ακυβέρνητη την ομάδα, αλλά το ότι 
αφήνει πίσω του μεγαλύτερα χρέη από ότι 
είχε η ΚΑΕ όταν ο επιχειρηματίας έγινε κά-
τοχος του 90% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Πριν από δύο χρόνια και κάτι, όταν ο Νίκος 
Λάσκαρης εμφανίσθηκε στο προσκήνιο μία 
βαθιά ανάσα ανακούφισης βγήκε από όλη 
την οικογένεια του Άρη. Ήταν η χρονική 
περίοδος που οι κίτρινοι κινδύνευαν, λόγω 
των οικονομικών προβλημάτων, με διάλυ-
ση και ο νέος ιδιοκτήτης φάνταζε περίπου 
ως Μεσσίας. Η οικογένεια του Άρη άνοιξε 
διάπλατα την αγκαλιά της υποδεχόμενη 
τον επιχειρηματία ο οποίος υποσχέθηκε ότι 
«δεν θα δημιουργήσω μία ομάδα «φού-
σκα», ούτε θα αφήσω πίσω μου χρέη τα 
οποία θα τα επωμισθεί ο Α.Σ. Άρης»! Οι 
υποσχέσεις όμως είχαν κοντά πόδια. Μετά 
από μία χρονιά η οποία γέννησε αισιοδοξία 

για καλύτερες αγωνιστικά μέρες άρχισαν 
τα πρώτα σύννεφα. Παρ’ όλα αυτά λόγω 
έλλειψης καλύτερης λύσης δεν υπήρχαν 
δημοσίως φωνές κριτικής. Έτσι ο ιδιο-
κτήτης της ΚΑΕ συνέχισε να… αρμενίζει 
χωρίς κάποιος να έχει βάλει τις αναγκαίες 
ασφαλιστικές δικλείδες στις οικονομικές 
υποχρεώσεις που δημιουργούσε σε δημό-
σιο και παίκτες. 

Φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε. Η ΚΑΕ 
Άρης έχει χρέη, κάτι περισσότερο από 

4 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να αντιμε-
τωπίζει τους ίδιους κινδύνους που αντι-
μετώπισε και πριν την έλευση του Νίκου 
Λάσκαρη. Ποια μπορεί να είναι η λύση; 
Λογικά σκεπτόμενος κάποιος θα απαντού-
σε ότι η ομάδα η οποία άλλαξε την ιστορία 
του ελληνικού μπάσκετ δεν είναι ελκυστική 
για κάποιον επιχειρηματία που σκέφτεται 
ρεαλιστικά. Άρα η μόνη ελπίδα της είναι 
οι άνθρωποι οι οποίοι με κίνητρο περισ-
σότερο το συναίσθημα και λιγότερο τη 
λογική θέλουν να επιχειρήσουν να δώσουν 
λύση στο αδιέξοδο. Είναι εφικτό ο Άρης να 
γεννήσει και πάλι αισιοδοξία και ελπίδες για 
διακρίσεις; Όσοι γνωρίζουν τα δεδομένα 
δεν είναι αισιόδοξοι. Η προσπάθεια πάντως 
επιβάλλεται να γίνει. Σε καμία περίπτωση 
όμως ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα δε λύνε-
ται με αφηγήματα και παρελθοντολογίες. 
Ζεστό χρήμα χρειάζεται και τίποτε άλλο.

Με αφηγήματα δε λύνονται τα προβλήματα της ΚΑΕ Άρης

αθλητισμός

Αθλητικό παρασκήνιο
Επί εποχής του στον Αθλητισμό, ως υφυπουργός Αθλητισμού, ο Γ. Κοντονής έριχνε κάτι «κεραυνούς», και 
δίκαια, για την πλειάδα δανεικών παικτών του Ολυμπιακού σε άλλες ομάδες της Super League, κάτι που 
δημιουργούσε σχέσεις «εξάρτησης». Και υποσχέθηκε νόμους και τροπολογίες για να το σταματήσει. Μετά… 
έφυγε για το Δικαιοσύνης. Και ο ΠΑΟΚ έριξε… αλεξικέραυνο και γέμισε τον τόπο δανεικούς.
«Κανονισμένο»;  Ο Αργεντινός επιθετικός Λούκας Βιγιαφάνες, που έφυγε από τον Παναθηναϊκό για την τουρ-
κική Αλάνια, το δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο περσινός ημιτελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-0 στην 
Τούμπα ήταν «κανονισμένος» από τους διαιτητές;  Είχε σφυρίξει ο Δραμινός Κύζας. Περιμένουμε από τα 
αρμόδια όργανα να καλέσουν τον Βιγιαφάνες για διευκρινίσεις. Εισαγγελείς, ανακριτές, όλοι. Ή, μήπως δεν 
χρειάζεται, τελικά… Έχουμε να δούμε «ωραία πράγματα» στο ποδόσφαιρο. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας 
Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου κάλεσε τους πρώτους μάρτυρες σχετικά με τις καταγγελίες του πρώην προέδρου 
της ΕΠΑΕ, Βίκτωρα Μητρόπουλου για δωροδοκία και εκβιασμό στις εκλογές της ΕΠΟ, όπου προέκυψε η 
νέα διοίκηση του Β. Γραμμένου. Ο Μητρόπουλος ισχυρίστηκε ότι 6 εκατ. ευρώ άλλαξαν χέρια στις εκλογές. 

Το σκηνικό που συνθέτει την αθλητική πραγμα-
τικότητα σήμερα στην Ελλάδα είναι το… ανα-
μενόμενο. Εισαγγελική έρευνα για τις εκλογές 
της ΕΠΟ, μετά τις καταγγελίες για δωροδοκία 6 
εκατ. ευρώ και εκβιασμό. «Ντου» των οπαδών 
στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι Ολυμπι-
ακός - ΑΕΚ 1-2 και «ντου» των οπαδών του 
ΠΑΟΚ στους «Ζωσιμάδες» πριν από το ματς του 
ΠΑΣ με τον ΠΑΟΚ. Μίσος και ειρωνείες παντού 
από τους οπαδούς της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, 
του ΠΑΟΚ. Με αφαίρεση βαθμών κινδυνεύει 
ο Ολυμπιακός, να παίξει χωρίς θεατές ο ΠΑΟΚ 
στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ξυλοδαρμός του 
αθλητικού συντάκτη Σωτήρη Γεωργίου από τον 
μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Μπόγρη. 
Απειλές στον αθλητικό συντάκτη Κώστα Κετσε-
τζόγλου από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Καταγγελίες 
για… συνιδιοκτησίες στη Super League από τον 
Αλέξη Κούγια. Καταπάτηση των διατάξεων περί 
απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών. Δακρυγόνα 
στην Τρίπολη, Αστέρας - Ολυμπιακός, ξύλο στο 
Φάληρο μεταξύ οπαδών Ολυμπιακού και ΜΑΤ. 
«Κατευθυνόμενα» δημοσιεύματα γεμάτα… δη-
λητήριο. Οι διαιτητές, μέσα σ’ αυτό το σκηνικό 
«Άγριας Δύσης», μοιάζουν με φοβισμένα αν-
θρωπάκια που ζητούν «προστασία». Στο μπά-
σκετ οι Αγγελόπουλοι βγήκαν στα κάγκελα και 
καταγγέλλουν το «σύστημα» στη διαιτησία και ο 

Παναθηναϊκός τούς χλευάζει. Η ΕΠΟ… απειλεί 
τον Ολυμπιακό ότι θα εφαρμόσει τον… κανονι-
σμό (!) κι ότι τελείωσε η ανοχή της, χωρίς να δι-
καιολογεί την… ανοχή της. Στη Football League 
καταγγέλλονται σημεία και τέρατα για «στημένα» 
παιχνίδια από τον προπονητή του Απόλλωνα 
Πόντου, Καλαϊτζίδη. Να μην συνεχίσω, αυτά 
είναι ήδη αρκετά για να καταδείξουν το μέγεθος 
της σήψης, της ανωμαλίας, του εγωκεντρικού, 
του ετσιθελισμού. Ποιος θα μπορούσε να πα-
ρέμβει; Μόνο το κράτος και ουδείς άλλος. Διότι, 
ως γνωστόν, το κράτος είναι… αήττητο. Δεν το 
είδαμε πουθενά. Διότι κάθε απόφαση για την κυ-
βέρνηση που σέβεται τον εαυτό της σημαίνει και 
«πολιτικό κόστος». Ψηφαλάκια τα λένε αλλιώς…

Με κλειστή Τούμπα, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός; Κε-
κλεισμένων των θυρών ενδεχομένως να γίνει 
το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός την Τού-
μπα, για όσα έγιναν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ 
στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Όχι μόνο… 
μετακινήθηκαν μαζικά, κάτι που απαγορεύεται, 
αλλά έκαναν και «ντου» και κάθισαν στην κερ-
κίδα των… επισήμων, καταλαμβάνοντας θέσεις 
κατόχων κάρτας διαρκείας. Την έκθεση του πα-
ρατηρητή Μανωλόπουλου έχει στα χέρια του ο 
αθλητικός δικαστής Σπ. Καποδίστριας, αλλά και 
ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κων. Σιμιτζόγλου.
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#PIN_STORIES

Ένα διαφορετικό «Τσάι Κυριών»
Τσάι, πορσελάνες, cupcakes αλλά και ό,τι δεν γνωρίζαμε για τη μόδα περιλάμβανε το «Fashion Tea Party»,  που πραγματοποιήθηκε από 
τους «PILLBOX» και «TSAKALOU PR», με τη συμμετοχή της Πανελλαδικής Παναθηναϊκής οργάνωσης γυναικών «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ», στον 
πολυχώρο Spacelab. «Το Spacelab είναι λειτουργικός μίνιμαλ χώρος, είναι ένας λευκός καμβάς και μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε 
ιδέα. Θέλοντας λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα όμορφο περιβάλλον για την γυναίκα, μετατρέψαμε τον χώρο σε ένα Tea Room», δήλωσε 
στην Karfitsa, η Όλγα Σαλιαμπούκου, Creative Director του Spacelab. 

Γυναίκες κάθε ηλικίας, έσπευσαν στο απογευματινό αυτό κάλεσμα και πίνοντας τσάι, παρακολούθησαν ομιλίες για την ιστορία, τα σύγ-
χρονα πρότυπα  αλλά και τις τάσεις της μόδας για την Άνοιξη- Καλοκαίρι 2018. «Σε αντίθεση με τα βαρετά τσάι κυριών που έχουμε συνη-
θίσει, δημιουργήσαμε ένα πολύ πρωτότυπο Tea Party. Είχαμε interaction με την μόδα, καθώς συμμετείχαν  τέσσερα pop up stores νέων 
σχεδιαστών και παρακολουθήσαμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ειδικούς σε θέματα μόδας», τόνισε η διοργανώτρια Αλεξία Αηδονά.

Για την ενίσχυση των «ΘΕΡΜΑΪΔΩΝ»
Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης, δόθηκε για την ενίσχυση των σκοπών της γυναικείας οργάνωσης «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ», που αποτε-
λεί το παράρτημα Θεσσαλονίκης της διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παναθηναϊκή, Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών». Οι 
«ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ», λειτουργούν εδώ και 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχοντας αναπτύξει διάφορες φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις. 
Σύμφωνα με την πρόεδρο της οργάνωσης, Όλγα Τσιμισκή- Ηρακλείδη: «Το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχουμε κάνει από το 2010, 
την μοναδική παιδοκαρδιολογική κλινική που υπάρχει στη Βόρειο Ελλάδα και τη δωρίσαμε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έκτοτε λόγω της 
οικονομικής κρίσης αναγκαζόμαστε να συντηρούμε τη μονάδα, με μηχανήματα, με κλινοσκεπάσματα και ό, τι άλλο χρειάζεται. Πρόσφατα 
αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε και τον μισθό του γιατρού της μονάδας. Επίσης,  στηρίζουμε παιδιά με καρδιοπάθειες, που πρέπει να 
υποβληθούν σε επεμβάσεις καρδιάς. Έτσι λοιπόν, όλα μας τα έσοδα από εκδηλώσεις όπως η σημερινή πηγαίνουν  για την εξυπηρέτηση 
αυτών των σημαντικών σκοπών».

«Θέλαμε να πραγ-

ματοποιήσουμε ένα 

πρωτότυπο Tea 

Party, σε αντίθεση 

με τα βαρετά τσάι 

κυριών που έχουμε 

συνηθίσει», δήλωσε 

στην Karfitsa, η 

διοργανώτρια Αλεξία 
Αηδονά.

«Με εκδηλώσεις 

όπως το Fashion Tea 

Party, στηρίζουμε 

τους σκοπούς μας»,  

επισήμανε η πρόε-

δρος της γυναικείας 

Οργάνωσης «ΘΕΡ-

ΜΑΪΔΕΣ»,  Όλγα 

Τσιμισκή- Ηρακλείδη

Η Νίκη Βερβελίδου και η Όλγα Σαλιαμπούκου  

ποζάρουν για την Karfitsa

Η σχεδιάστρια μόδας Έλενα Σαμαρά

Η Marketing Manager της Karfitsa,  
Χριστίνα Βασιλάκη μαζί με την Αλεξία Αηδονά

Αρωματικό τσάι, λουλούδια και 
εκλεκτά εδέσματα περιλάμβανε 

το Fashion Tea Party

Οι νέοι σχεδιαστές 

παρουσίασαν τις 

δημιουργίες τους στο 

λαμπερό αυτό event

Μαριάννα Τριανταφύλλου, 
 Μαριάννα Βαραδίνη, Σοφία Λαμπρίδου, 
Μαρία Τσακάλου και ΡάνιαΣακαλή απολαμ-
βάνουν το τσάι τους στο Fashion Tea Party

FASHION TEA PARTY ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΙΚΥ ΔΕΤΣΙΚΑ
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Όλα τα νέα των celebrities... 
στη φόρα! Η Karfitsa τους 

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

FOLLOW

FOLLOW

FOLLOW

Λίγο πριν τη φαντασμαγορική τους πρεμιέρα, στο νέο τηλεοπτικό 
Κυριακάτικο Show, «Sunday Live», φωτογραφήθηκαν η Ζέτα Μακρυπούλια 

και ο Νίκος Μουτσινάς. Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα 
της Ζέτας Μακρυπούλια στο Facebook, oι δύο παρουσιαστές δείχνουν 
λαμπεροί, αν και αγχωμένοι… λίγα λεπτά πριν την έναρξη του show.

Ακόμη και ράσο να φορούσε η συγκεκριμένη κοπέλα, πάλι σέξι θα ήταν!  Φυσικά 
μιλάμε για την άκρως εντυπωσιακή Ιωάννα Τούνη, που φωτογραφήθηκε με 

αθλητικό outfit, μαζί με τη φίλη και συνεργάτιδά της Στέλλα Πάσαρη, κερδίζοντας 
χιλιάδες like από τους θαυμαστές της στο Facebook.

«Λαμπερή πρεμιέρα»

«Σέξι… και με αθλητικά»

f

f
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To 8ο Balkan Fest , Φεστιβάλ Βαλκανικής Εξερεύνησης 
είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο 

WE την Παρασκευή 16 & το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου! 
Όι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» 

στις πόλεις της Βαλκανικής χερσονήσου, να γευτούν 
νοστιμιές της Βαλκανικής κουζίνας που θα ετοιμάσει 

η «Όδοντογλυφίδα» ειδικά για την περίσταση και να 
διασκεδάσουν με μουσικές και ήχους βαλκανικούς!
Προπώληση: 6 ευρώ/ ημερήσιο & 8 ευρώ/ διήμερο | Ταμείο: 10 ευρώ / 
ημερήσιο & 12 ευρώ/ διήμερο
Σημεία Προπώλησης: Όδοντογλυφίδα (Παύλου Μελά 20 ), Όδοντογλυφίδα 
Λαδάδικα (Πολυτεχνείου 24), Stereodisc Record Shop (Πλ.Αριστοτέλους), 
Σάρωθρον Cafe Bar (Λαδάδικα), Πολυχώρος WE (Πανεπιστήμια - ΔΕΘ),  
Online viva.gr

Θέατρο, σινεμά, 
συναυλίες, φεστιβάλ  
και ό,τι ενδιαφέρον 
«παίζει» στην πόλη!  

Κάθε εβδομάδα  
η Karfitsa βρίσκει 
για εσάς τα events… 
που δεν πρέπει  
να χάσετε!

coming up next

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

Το φαντασμαγορικό Musical «ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ», των Benny Andersson, Bjorn 
Ulvaeus & Catherine Johnson, με πρωταγωνίστρια την Δέσποινα Βανδή,  
ήρθε στην Θεσσαλονίκη.  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! Η συνέχεια στη σκηνή 
του θεάτρου Ράδιο Σίτυ…  για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
 
ΠΡΟΠΏΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΏΝ
Ταμείο θεάτρου 
www.viva.gr

Δύο αγαπημένες νεανικές φωνές ενώνονται για να κάνουν τη Γιορτή των Ερωτευμένων ξεχωριστή και δεν είναι 
άλλες από αυτές του Γιάννη Βαρδή και του Γιώργου Λιανού. Ό Γιάννης Βαρδής με τα αγαπημένα ερωτικά τραγούδια 
του πατέρα του & ο Γιώργος Λιανός με μεγάλες επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε, παρουσιάζουν ένα μουσικό 
πρόγραμμα για τους απανταχού ερωτευμένους, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στο θέατρο Βεργίνα.

Τι καλύτερο δώρο θα μπορούσατε να κάνετε στο ταίρι σας για τη Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, από ένα 
ρομαντικό δείπνο με  φόντο την καλύτερη θέα της πόλης; Το Salonica Restaurant του Μακεδονία Παλλάς σας 
καλεί να δειπνήσετε με το «άλλο σας μισό», με την μοναδική φωνή της Άννας Μπαλάσκα και ένα μενού ειδικά 
διαμορφωμένο για την ημέρα από τον executive chef Σωτήρη Ευαγγέλο, που σας προσφέρει εκλεκτές γεύσεις από 
μια παλέτα.. αγάπης. Πληροφορίες: 2310 491 234

Εμάς καθόλου δεν μας πειράζει να διασκεδάσουμε παρέα με αυτούς τους 
υπέροχους καλλιτέχνες! Για δύο ακόμη Παρασκευοσάββατα ο Γιάννης 
Φλωρινιώτης με το ατελείωτο μπρίο του σε λαϊκά, μοντέρνα, ελαφρά, 
δημοτικά και ποντιακά τραγούδια και η γοητευτική  Ελένη Φιλίνη σε ένα 
ρεπερτόριο έκπληξη, μας διασκεδάζουν στο Boutiq live, δίνοντας μια 
διαφορετική νότα στις φετινές Απόκριες! Μαζί τους η αυθεντική λαϊκή 
ερμηνεύτρια Άντζυ Μιχαήλ.  

«MAMMA MIA πώς  
ν’ αντισταθώ… ΞΑΝΑ!»

«Αγαπημένα ερωτικά τραγούδια»

«Δείπνο για δύο»«Balkan Fest 2018»

Happy Valentine’ s

«Πειράζει που είναι μεγάλες φίρμες;»

«Για τους σινεφίλ ερωτευμένους»
Η τριλογία της πιο ερωτικής και προκλητικής ταινίας των τελευταίων ετών 
ολοκληρώνεται με τον πιο ερωτικά περιπετειώδη τρόπο και το κινηματογραφικό  
«αντίο» στο καυτό πρωταγωνιστικό ζευγάρι αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. 
Στην ταινία «50 Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση», το Happy End για τον 
κύριο Κρίστιαν Γκρέι και την Αναστάζια Στιλ ξαφνικά ανατρέπεται και πολύ 
σύντομα το όνειρο γίνεται εφιάλτης… Ό πρώην εργοδότης της Αναστάζια διψά 
για εκδίκηση και το παρελθόν του Γκρέι απειλεί τη γεμάτη πάθος σχέση τους…
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Πολύ πιθανόν αυτή η εβδομάδα να σας εκπλήξει αρκετές φορές. 
Όι συναντήσεις σας με άτομα που είχατε απομακρυνθεί για ένα 
διάστημα θα χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή. Μπορεί να ξαναγυρίσετε 
για λίγο σε μία παλιά σας σχέση, ή να πειραματιστείτε με ανθρώπους 
που στο παρελθόν σάς είχαν δείξει τον ρόλο τους. Όπως και να έχει, 
το διάβασμα του ίδιου βιβλίου ποτέ δεν έβλαψε. 

Ανήκετε στην ομάδα που έχει προβληματιστεί περισσότερο σε 
βασικούς τομείς. Αυτό όμως έχει ενεργοποιήσει αρκετά τους 
μηχανισμούς άμυνάς σας και πλέον αντιδράτε την κατάλληλη στιγμή. Η 
προσωπική σας ζωή έχει μία ανεξέλεγκτη πορεία που καλείστε να την 
αντιμετωπίσετε με θάρρος. Το Σαββατοκύριακο, οικονομικά θέματα θα 
σας δώσουν πλασματική εικόνα. 

Αυτό το διάστημα δεν ήταν και από τα πιο εύκολα για σας. Είχατε 
να αντιμετωπίσετε τις δικές σας επιθυμίες, αλλά και τις επιθυμίες 
άλλων. Αυτό σας κούρασε και τώρα καλείστε να βάλετε μία σειρά σε 
όλο αυτό το τσουνάμι αντικρουόμενων συναισθημάτων. Στο τελείωμα 
αυτής της εβδομάδας θα έχετε μία αισιόδοξη διάθεση για το καθετί, 
όπου θα είναι το ελιξίριο για οποιαδήποτε απόφασή σας. 

Έχετε την ανάγκη να κάνετε μία μικρή στάση για αποτοξίνωση και 
ηρεμία από το καθημερινό και αγχωτικό σας πρόγραμμα. Η εβδομάδα 
αυτή θα είναι αρκετά δημιουργική και ανατρεπτική κάποιες φορές σε 
εργασιακά θέματα. Το Σαββατοκύριακο θα ανακαλύψετε ότι κάποια 
πράγματα δεν είναι όπως τα είχατε στο μυαλό σας και θα είναι ο λόγος 
να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. 

Αυτές οι μέρες είναι πολύ ιδιαίτερες σε οικονομικά ζητήματα. Πολύ 
πιθανόν να πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με άτομα που 
βρίσκονται στο περιβάλλον σας και έχετε μαζί τους εκκρεμότητες οι-
κονομικές και συναισθηματικές. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει 
να δείτε ξεκάθαρα και χωρίς υπερβολές υλικά ζητήματα. 

Έχετε αρχίσει να βλέπετε πολλά άλυτα θέματά σας να μπαίνουν σε 
σειρά. Βέβαια, μην επαναπαύεστε στις δάφνες σας, γιατί θα κάνετε 
λάθος εκτίμηση σε βασικά ζητήματα και πρόσωπα που βρίσκονται 
δίπλα σας. Κάποιοι από εσάς θα έχετε τη βοήθεια ανθρώπων που θα 
είναι κλειδιά για τις υποθέσεις σας. Στο τέλος τις εβδομάδας θα έχετε 
τάση υπερβολών, που θα σας εκθέσουν. 

Επιτέλους, τα καλά νέα έρχονται και για σας που έχετε πάρει στους 
ώμους σας τα προβλήματα όλων. Η εβδομάδα αυτή σταθεροποιεί 
αρκετά επαγγελματικά σας βήματα και βάζει φρένο στις ανασφάλειές 
σας. Αν πρέπει να επανεξετάσατε μία προσωπική σας σχέση, αυτό 
θα είναι εύκολο για το επόμενο διάστημα. Στο τέλος της εβδομάδας 
η Αφροδίτη κάνει την είσοδο της στο ζώδιό σας, γλυκαίνοντας την 
καθημερινότητά σας.

Αυτές τις μέρες θα υπάρξει μια μεγαλύτερη αναφορά σε θέματα που 
θα σχετίζονται με το φιλικό σας περιβάλλον. Πολύ πιθανόν να έχετε 
συναντήσεις και έντονη επικοινωνία για κάποια προσωπικά σας 
ζητήματα, που το τελευταίο διάστημα σας είχαν προβληματίσει αρκετά. 
Η εβδομάδα θα τελειώσει με μία τάση λαθών, όπου και θα πρέπει να 
δώσετε μεγαλύτερη προσοχή. 

Έχετε τη διάθεση να τακτοποιείτε αρκετά θέματα που βρίσκονται ακό-
μη σε εκκρεμότητα. Τα ταξίδια και η επικοινωνία με μακρινούς τόπους 
θα σας κάνουν να φαίνεστε φευγάτοι με τους δικούς σας ανθρώπους. 
Όι οριστικές αποφάσεις φαίνονται τώρα πολύ μακρινές και καλό είναι 
να αφήσετε λίγο τον χρόνο να σας δείξει την ουσία των πραγμάτων. 

Η δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα σας ωθήσει να βγείτε 
περισσότερο προς τα έξω, τοποθετώντας την κοινωνική σας ζωή στην 
υψηλότερη θέση των επιθυμιών σας. Θα έρθετε σε επαφή με άτομα 
που θα σας εννοήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο, βάζοντας εσείς 
στόχους για το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει βέβαια να μαζέψετε λίγο 
την υπεραισιοδοξία που θα σας διακατέχει.

Υπάρχει μία κρυφή αισιοδοξία μέσα σας, αλλά τα γεγονότα δεν παύουν 
να σας απογοητεύουν. Η προσωπική σας ζωή έχει μπει στο στόχαστρο 
των αρνητικών γεγονότων και σας ρίχνει την ψυχολογία. Αν πρέπει να 
αντιδράσετε για κάτι, αυτό αφορά τα οικονομικά σας και την υλική σας 
κάλυψη. Στο τέλος της εβδομάδας, θα έχετε κάποια θετικά σημάδια 
που θα σας δώσουν ικανοποίηση.

Επωφεληθείτε από τα καλά γεγονότα που θα συμβούν στο ξεκίνημα 
της εβδομάδας. Πολύ πιθανόν να ηρεμήσουν αρκετά οι εντάσεις που 
υπήρχαν σε προσωπικό επίπεδο και να βρείτε για λίγο μία όαση, ώστε 
να πάρετε δυνάμεις για το επόμενο διάστημα. Στο τέλος της εβδομά-
δας θα πρέπει να δείτε με σοβαρότητα ένα επαγγελματικό σας θέμα. 

Αλλαγές σε συναισθήματα  
και επιθυμίες, μια και θα μεταβληθεί  

το σκηνικό των ημερών. 

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2018
Η Θεσσαλονίκη «το τσίκνισε» για τα καλά! Σουβλάκια, 
καρναβάλια και χαρούμενη διάθεση ήταν το κλίμα που 
επικράτησε στην αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων.

Αγ. Σοφίας

Ο Διογένης Μαριόλας στα decks

Λαδάδικα

Λαδάδικα

ΛαδάδικαΕρμού Βασ. Ηρακλείου Βασ. Ηρακλείου
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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
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
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 
NOUVEAU  
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papillon 
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 ΌΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173

Αγιολί 
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888
Αχίλλειον 
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
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 Όκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Όκτωβρίου 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
ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
SUBITO 
Παύλου Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8 

Όλα τα σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία αλλά και σε όλα τα cafe  
της Λ. Νίκης, της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και παραλία). Παράλληλα, γίνεται  

χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή, στα φανάρια της Βούλγαρη και στα φανάρια της Χ.Α.Ν.Θ.

Karfitsa
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