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Ποιος είναι ο πρόεδρος του εθνικού 
εκθεσιακού φορέα Τάσος Τζήκας

Ο «κομπιουτεράς» της  ΔΕΘ «Να βγει η Θεσσαλονίκη 
στις διεθνείς αγορές…»

Διοικητικοί υπάλληλοι 
«εξετάζουν» ασθενείς 

Γράφει η αντιδήμαρχος οικονομικών Γ. Ρανέλλα

Το δάνειο του δήμου 
και τι θα το κάνουν… 

Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης…

Με «εμπόλεμη κατάσταση» παρομοιάζουν γιατροί 
τις εφημερίες τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα!
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Σας ευχαριστούμε!
Έντυπη και ηλεκτρονική

Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ και του προέδρου
Αθανάσιου Σαββάκη στην Κarfitsa

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

«Στα κάγκελα»… πάλι δήμαρχοι
της Κεντρικής Μακεδονίας

Για τα σχολεία των προσφύγων 
«Θα έχουμε και τηλεπωλήσεις

στην… ΤV100 - Χρειαζόμαστε

έσοδα από την τοπική αγορά»

Γενικός διευθυντής Φ. Στάγκος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Φοιτητικές εστίες σε ΑΠΘ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χωρίς πόσιμο νερό, θέρμανση και internet!

Aρθρογραφούν οι: Γιώργος Αρβανιτίδης, Δημήτρης Πανοζάχος, 
Πάρης Τσογκαρλίδης, Ρία Καλφακάκου, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης

ΝΔ Θεσσαλονίκης: Η νέα πρόεδρος Βίκυ Ευταξά
“ανοίγει τα χαρτιά της” στην Karfitsa



Η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας για τους νέους παρόχους ραδιοτηλε-
οπτικού σήματος αποτελεί, αναμφίβολα,
μια σημαντική επιτυχία. Τόσο της κυβέρ-
νησης όσο και προσωπικά του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού
Επικρατείας Νίκου Παππά. Από όποια
σκοπιά κι αν το δει κάποιος, το Μέγαρο
Μαξίμου, πολιτικά και επικοινωνιακά,
κατήγαγε μια μεγάλη νίκη – τη μεγαλύτερη

ίσως από τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξου-
σία. Μια νίκη που μπορεί να μην αμβλύνει τις εντυπώσεις από τον ΕΝ-
ΦΙΑ, τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και την υπερφορολόγη-
ση, αλλά μια νίκη που όμως αποτελεί «βάλσαμο» για την κυβέρνηση
και έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονικά περίοδο – λίγες ημέρες
πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Το δίδυμο Τσίπρας - Παππάς, έχοντας την πολιτική πρωτο-
βουλία των κινήσεων, καθόρισε την ατζέντα και τους όρους του
διαγωνισμού με τρόπο ώστε τα θετικά στοιχεία να είναι πολύ πε-
ρισσότερα από τα αρνητικά. Η κοινωνία έδειξε να αποδέχεται τη
διαδικασία αδειοδότησης, τα χρήματα που θα μπουν στα σχε-
δόν αραχνιασμένα ταμεία του κράτους είναι αρκετά καλά, οι
υποψήφιοι καναλάρχες –παρά τις ενστάσεις και τα εξώδικα– δεν
αμφισβήτησαν επί της ουσίας το αδιάβλητο, οι φήμες οι οποίες
κυκλοφορούσαν κατά τη διάρκεια των 66 ωρών εγκλεισμού
αποδείχτηκαν... μπούρδες και η ανάγκη του λαού για «θέαμα»
ικανοποιήθηκε. Μια ματιά στα social media αρκεί για να κατα-
λάβει κανείς το «πανηγύρι» που στήθηκε με τους επιχειρηματίες
οι οποίοι ρίχτηκαν στην... αρένα που στήθηκε στη Γενική Γραμ-
ματεία Ενημέρωσης. Βοήθησαν σε αυτό και οι εικόνες με τα
στρατιωτικά ράντζα, τα sleeping bags και τα στρώματα με πού-
πουλα χήνας που απαθανάτισε ο φακός. Προσωπική μου άπο-
ψη είναι ότι ο αριθμός των αδειών και θα μπορούσε και θα έπρε-
πε να είναι μεγαλύτερος – αυτό όμως είναι μία άλλη συζήτηση. 

Όπως κάθε τοκετός είναι δύσκολος και εγκυμονεί κινδύνους, το
ίδιο ακριβώς μπορεί κανείς να πει και για τις σαρωτικές αλλαγές που
έρχονται στο τηλεοπτικό τοπίο. Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, ώστε
το πρωινό της 2ας Σεπτεμβρίου να σηματοδοτήσει τη νέα αρχή που
ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον τομέα της ενημέρωσης. Εί-
ναι τουλάχιστον αφελές –έως και επικίνδυνο– να αγνοεί κανείς πως
και πριν αλλά και μετά τον διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες των καναλιών εί-
ναι επιχειρηματίες που γνώμονα έχουν τη βιωσιμότητα και την κερδο-
φορία των «μαγαζιών» τους. «Μαγαζιά» που πλήρωσαν πολύ ακριβά. 

Η κυβέρνηση, τέλος, οφείλει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή και
ευαισθησία στους ανθρώπους οι οποίοι σε λίγες ημέρες θα χά-
σουν τη δουλειά τους. Το «μαύρο» που θα πέσει σε τηλεοπτικούς
σταθμούς με ιστορία δεκαετιών και εκατοντάδες εργαζομένους
είναι ίσως η μοναδική κηλίδα στη νίκη του πρωθυπουργού. Ο
ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε πλείστες όσες επιθέσεις στην κυβέρνηση του
Αντώνη Σαμαρά που έκλεισε την ΕΡΤ με το πρόσχημα των ανέρ-
γων. Γι’ αυτό και δεν πρέπει τα κυβερνητικά στελέχη να λησμο-
νούν πως οι και άνεργοι του ιδιωτικού τομέα έχουν την ίδια βα-
ρύτητα με αυτούς του δημοσίου. Η αγορά έχει σφίξει πάρα πολύ
και είναι αστείο να μιλά κανείς για «διασφαλισμένες θέσεις» και
«αύξηση του αριθμού των εργαζομένων», μόνο και μόνο επειδή
το λέει ένα χαρτί. 
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440
Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονίκηpress@karfitsa.gr

Karfitsa

Πολιτική και επικοινωνιακή νίκη,
αλλά με τους ανέργους τι γίνεται; 

Oι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν 
την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Τρ. Μηταφίδης, Δ. Βασιλειάδης, Αθ. Σαββάκης, 

Ρ. Καλφακάκου, Αν. Ευθυμίου, Π. Τσογκαρλίδης, 
Γ. Αρβανιτίδης, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

Tηλ.: 2310 531601
Κιν. 6937 777 107
26ης Οκτωβρίου 8Α

Για τις τηλεοπτικές άδειες περιφέρειας Μακεδο-
νίας-Θράκης θα μιλήσουμε με το γραφείο πρω-
θυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη… 
#εχουμε_προγραμμα_εμεις #ΔΕΘ

Τώρα που θα κυβερνάει από τη συμπρωτεύουσα
μήπως να έβλεπε και το θέμα των αδειών 55 ρα-
διοφωνικών σταθμών της πόλης; Πόσοι δημο-
σιογράφοι εργάζονται σ΄αυτά; Γιατί η πόλη του
1.000.000 κατοίκων έχει το ίδιο αριθμό σταθ-
μών με την Αθήνα των 5.000.000 κατοίκων;
#ερτζιανα_ενημερωσης;

Κοτζάμ πρωθυπουργός θα παρακολουθεί από το
γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα…
Θεσσαλονίκης και πάλι… γκρινιάζουμε! #αχα-
ριστοι #παλιοχαρακτηρες

Ο δήμαρχος Μπουτάρης παραχωρεί το γραφείο
του στον πρωθυπουργό για να μην τρέχει στα
υπουργεία του… Θα λύνει τα θέματα Θεσσαλονί-
κης από το… δικό του  – Καλά λένε «πονηρός
ο βλάχος» ουτε_βημα_στην_πρωτεύουσα

-O Iβαν με ποιον «έπαιξε μπάλα»; -Που να ξέρω
η Πόντια… εγώ έπαιζα μια ζωή για τη φανέλα
#ΗΡΑΚΛΗΣ

Αν ο κ. Μαρινάκης συνεργασθεί με τον κ. Κον-
τομηνά (βλ ΑΡΗΣ) τότε ο Σαββίδης (βλ ΠΑΟΚ)
με ποιον να συνεργασθεί; #σεναρια_οπαδων

Αν γίνουν εκλογές και βγει η ΝΔ θα ανοίξει λέει
το… φάσμα των αδειών, όμως κανείς δεν τη ρω-
τάει, αν οι νικητές της χθεσινής διαδικασίας θα
καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις τους αν γίνει
κυβέρνηση…

Δηλαδή όταν παίρνεις τηλεοπτική άδεια – με
χρήματα τράπεζας η οποία συνεργάζεται με το
δημόσιο – αυτό δεν είναι… δημόσιο έργο;
#ε_μην_ειμαστε_και_πλεονεκτες #διαφημί-
σεις_απο_δημοσιο_δεν_θα_παίρνουν;

Για τους εργαζόμενους οι καναλάρχες δεν είχαν
λεφτά (και έκαναν περικοπές και απολύσεις) για
τη δημοπρασία πού βρήκαν; #ρητορικο_ερω-
τημα

Σιγά μην έγιναν κρυφές… συμφωνίες -για λεφτά
και τηλεοπτικό χρόνο- ανάμεσα σε νικητές και
χαμένους… #το_νου_σας_στο_πονηρο #κα-
κοηθειες

Νόμιμες ήταν και οι σουπερ υπερτιμολογήσεις
αναλώσιμων υλικών στα δημόσια νοσοκομεία
επί ΝΔ #μην_ξεχνιομαστε

Η κυβέρνηση μετράει τα έσοδα από τη δημοπρα-
σία των αδειών αλλά όχι την ανεργία από την
ίδια διαδικασία… Να δεις που έχει σχέδιο και
κυρίως… πρόγραμμα #καλογριτσας_προσ-
λαμβανει_αριστερους_οι_αλλοι_αλλη_φο-
ρα

Σιγα μην… ποδοσφαιροποιηθεί  η τηλεοπτική
ζωή του τόπου… #adeies #πρωταθλημα_νο-
τιου_ελλαδος #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ #ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΙΚΟΣ

To «μαύρο» στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι… συ-
νηθισμένο, ε; #ανεργια_αβεβαιοτητα_αγω-
νια #adeies

Να δεις που ανοίγει «γραφείο πρωθυπουργού»
πρώτα σε άγονες περιοχές – όπως η Θεσσαλονί-
κη – για να το… δικαιολογήσει αργότερα σε Χαλ-
κιδική, Μύκονο, Ύδρα, Σπέτσες κλπ…#παλα-
τακι_αρετσου_να_παει #δημαρχειο_Μπου-
ταρη

Βλέπω εκτός από το εκκλησιαστικό 4Ε – βοήθεια
μας – κι άλλα κανάλια στο δρόμο του θεού…
#Θεματικα_ΜΜΕ #ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ_ΜΟΥ

Τσίπρας – Λεβέντης «αγκαζέ» και στη ΔΕΘ;
#νεα_υορκη_σςςςς – Τουλάχιστον ο ένας από
τους δυο ξέρει καλά το τηλεοπτικό τοπιο και θα
το εξηγήσει στον άλλον – Περιφερειακό κανάλι
δεν θα πάρει ο Λεβέντης; #αδικιες

Tυχερά τα ιδιωτικά κανάλια. Αν έπαιρναν μέρος
τα κρατικά στη #Δημοπρασια_Αδειων (τα ιδιω-
τικά) δεν θα είχαν καμία ελπίδα #polifonika
#kerdofora #allileggia_kai_dimosia

Περιμένω τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστών
για να διαμορφώσω τελική άποψη
#ενωσεις_συντακτων #ενωσεις_λειτουρ-
γων_τυπου #ενωσεις_εργαζομενων #ερτ
κλπ

Απορία: Τώρα που ανέβηκαν οι… αντικειμενι-
κές των καναλιών με άδεια, θα αυξηθεί και ο
ΕΝΦΙΑ τους ε;

@karapanagiotidu

SOCIALismata  (#adeies)

Μη ξεχνάτε ότι
η εφημερίδα

κυκλοφορεί και
σε Χαλκιδική -

Πιερία
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Αν τα εγκαίνια της ΔΕΘ στα μεταπολιτευτικά χρό-
νια κυριαρχούνται από τις  διαδηλώσεις-διεκ-
δικήσεις των εργαζομένων εναντίον των κυβερνή-
σεων λιτότητας, στα «πέτρινα χρόνια» της χούντας
σημαδεύτηκαν από τις δυναμικές ενέργειες -«πρά-
ξεις δολιοφθοράς»  κατά τους δικτάτορες- των αντι-
στασιακών οργανώσεων.  Πριν από 49 χρόνια, στις
2 Σεπτεμβρίου 1967, την ώρα που η χουντική κυ-
βέρνηση εγκαινίαζε τη ΔΕΘ, ομάδα του Πατριωτι-
κού Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ) ανατίναξε
κολόνα της ΔΕΗ μπροστά στο Καυταντζόγλειο, βυ-
θίζοντας στο σκοτάδι το χώρο της έκθεσης. 

Τρεις μέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 4ης
προς 5η Σεπτεμβρίου 1967 η «γιάφκα» του
ΠΑΜ, στην οδό Φιλελλήνων 65, χτυπήθηκε από τα
καταιγιστικά πυρά οργάνων της  Εθνικής Ασφάλει-
ας Θεσσαλονίκης. Τον αιμόφυρτο  Γιάννη Χαλκίδη
εκτελεί εν ψυχρώ ο Αντώνης Λεπενιώτης, ενώ
τραυματίζεται στο πόδι από σφαίρα ο Γρηγόρης
Παντής. Ο τρίτος της ομάδας, ο Νάντης Χατζηγιάν-
νης, συλλαμβάνεται και βασανίζεται άγρια μαζί με
τον αείμνηστο Γρ. Παντή.  Στις 26 Νοεμβρίου 1967
το Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε
σε κάθειρξη 20 ετών τους δύο που επέζησαν από τα
δολοφονικά πυρά των Ασφαλιτών. Μαζί τους δικά-
στηκαν άλλοι 36 αγωνιστές. Από αυτούς, 22 κατα-
δικάστηκαν σε ποινές από ισόβια έως φυλάκιση με
αναστολή. 

Η Αστυνομία της Χούντας εμφάνισε το στυγερό αυ-
τό πολιτικό έγκλημα ως «ανταλλαγή πυροβολι-
σμών μετά αναρχοκομμουνιστών που αντέταξαν
ένοπλον βίαν εις επιχειρήσαντα την σύλληψίν των
αστυνομικά όργανα». Όμως, οι αγωνιστές του ΠΑΜ
ήταν άοπλοι. Η Χούντα παρασημοφόρησε τους δο-
λοφόνους του Γιάννη Χαλκίδη, ενώ τον Μάιο του
1980 το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης αθωώνει
τους δολοφόνους του, πλην του αρχιβασανιστή μοί-
ραρχου Τετραδάκου. 

Στις 11-2-08 το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσ-
σαλονίκης με την ομόφωνη ετυμηγορία του
αποκατέστησε την ιστορική αλήθεια, απορρίπτον-
τας τη μήνυση για «συκοφαντική δυσφήμιση» του
βασανιστή Αντώνη Λεπενιώτη κατά του Νάντη Χα-
τζηγιάννη. Ο Λεπενιώτης, μπροστά στο «κατηγορώ»
των θυμάτων του, ομολόγησε, 41 χρόνια μετά, ότι
τον Γιάννη Χαλκίδη δολοφόνησε η ομάδα των
Ασφαλιτών στην οποία συμμετείχε.

Tη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη, στελέχους της νεο-
λαίας Λαμπράκη και του ΠΑΜ θα τιμήσουν την
ερχόμενη Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ.,
στον τόπο της θυσίας του, στην Κωνσταντινουπόλε-
ως  164α  – «οδός Γιάννη Χαλκίδη» από τις
28/3/2014 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης - οι συναγωνιστές/τριες του - μέ-
λη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ-ΕΞΟΡΙ-
ΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ (Σ.Φ.Ε.Α.) 1967-
‘74. 

*Ο κ. Μηταφίδης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πολιτικός κρατούμενος της χούντας

Τα λησμονημένα κι 
αξέχαστα εγκαίνια της ΔΕΘ

του Τριαντάφυλλου
Μηταφίδη*

Τι είπε ο πρωθυπουργός στους εκπροσώπους
των φορέων της Β. Ελλάδος…

«Φέτος βρισκόμαστε σε μία καμπή και οι…
επόμενοι μήνες είναι οι πιο κρίσιμοι, γιατί ακρι-
βώς θα σηματοδοτήσουν τη στροφή της οικονο-
μίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», τόνισε ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος στο
Μέγαρο Μαξίμου τους εκπροσώπους των παραγωγι-
κών φορέων της κεντρικής Μακεδονίας ενόψει των
εγκαινίων και της επίσκεψής του στην 81η Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στις 10 και 11 Σεπτεμβρί-
ου. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι έχει σημασία να πα-
ραχθεί νέος πλούτος, αλλά να κατανεμηθεί με δικαιο-
σύνη και κυρίως στις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις
της οικονομίας, που θα μπορούν αυτήν την παραγόμε-
νη «πίτα» να την πολλαπλασιάσουν. Ο πρωθυπουργός
υποστήριξε ότι η «επόμενη μέρα» στην οικονομία εί-
ναι κοντά μας, «δεδομένου ότι έχουμε τους ερχό-
μενους πέντε μήνες που θα κρίνουν την εξέλιξη
της συζήτησης για την απομείωση του χρέους.
Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην ένταξη στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, που
βεβαίως θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή, μετά
από έξι χρόνια πολύ μεγάλων δυσκολιών, και σε
σχέση με τις δυνατότητες δανειοδότησης των
επιχειρήσεων», επεσήμανε. «Φέτος βρισκόμαστε
σε μία καμπή και οι επόμενοι μήνες είναι οι πιο
κρίσιμοι γιατί ακριβώς θα σηματοδοτήσουν τη
στροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Όμως, αυτό από μόνο του δεν αρκεί
γιατί κι άλλες φορές είχαμε ανάπτυξη, αλλά ση-
μασία έχει η ανάπτυξη αυτή να αξιοποιηθεί, να
παραχθεί νέος πλούτος, αλλά να κατανεμηθεί με
δικαιοσύνη και κυρίως στις υγιείς και παραγωγι-
κές δυνάμεις της οικονομίας, που θα μπορούν
αυτήν την παραγόμενη "πίτα" να την πολλαπλα-
σιάσουν» πρόσθεσε.

«Η Β. Ελλάδα είναι η ατμομηχανή της
ανασυγκρότησης…»

«Ο μεγάλος μας στόχος, πέραν την αναπτυξια-
κής πορείας και της κανονικοποίησης της οικο-
νομίας, είναι οι θέσεις εργασίας», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός και πρόσθεσε ότι με αυτήν την έννοια θεωρεί
πως έχει ιδιαίτερη σημασία να έχει την ευκαιρία να συ-
νομιλήσει κατ' ιδίαν με τους παραγωγικούς φορείς της
Βόρειας Ελλάδας. Διότι, όπως είπε, «η Βόρεια Ελλάδα
μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της παραγωγικής
ανασυγκρότησης και πρέπει να στηρίξουμε αυτήν

την προσπάθεια, όχι με λόγια, αλλά με έργα».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, η ΔΕΘ, βεβαίως, εί-
ναι μία διεθνής έκθεση που σηματοδοτεί την έναρξη
της νέας περιόδου κάθε χρόνο μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές, «όμως αυτήν τη φορά η ΔΕΘ μπορεί να σημα-
τοδοτήσει και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου
γαι την επόμενη μέρα στην οικονομία», μίας «επόμενης
μέρας» που, όπως είπε, είναι πολυπόθητη, «αλλά ειναι
κοντά μας, δεδομένου ότι έχουμε τους ερχόμε-
νους πέντε μήνες που θα κρίνουν την εξέλιξη της
συζήτησης για την απομείωση του χρέους». «Αυτό
μπορεί να μας οδηγήσει στην ένταξη στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, που βε-
βαίως θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή μετά από
έξι χρόνια πολύ μεγάλων δυσκολιών και σε σχέση
με τις δυνατότητες δανειοδότησης των επιχειρή-
σεων», σημείωσε. «Συνεπώς, γι' αυτό λέω ότι βρι-
σκόμαστε σε ένα σημείο καμπής», εξήγησε, για να
επισημάνει: «Άρα, πρέπει να εστιάσουμε στα πολύ
μεγάλα προβλήματα, να τα θέσουμε σε προτεραι-
ότητα προς επίλυση και να προσπαθήσουμε να
βρούμε συλλογικά τις καλύτερες δυνατές λύσεις».

«ΔΕΘα είμαστε απέναντι, 
σας θέλω συμμάχους…»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναγνωρίζει τη
μεγάλη σημασία των επαγγελματικών φορέων και
των παραγωγικών δυνάμεων που εκπροσωπούν οι
παριστάμενοι στη συνάντηση και τόνισε: «Σας θέ-
λουμε συμμάχους σ' αυτήν τη μεγάλη προσπά-
θεια για την ανάκαμψη και την παραγωγική
ανασυγκρότηση». Τέλος, υπογράμμισε: «Θα προ-
σπαθήσουμε αυτός ο διάλογος να μη γίνεται
επετειακά και ευκαιριακά κάθε Σεπτέμβρη που
είναι η ΔΕΘ, αλλά να είναι διαρκής, προκειμέ-
νου να μπορούμε να βρίσκουμε τις βέλτιστες
δυνατές λύσεις πάνω στα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζετε και αντιμετωπίζουμε». Στη συνάν-
τηση με τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου,
εκπροσωπούνται το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλά-
δος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
καθώς και η διοίκηση της ΔΕΘ HELEXPO.
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Στη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης
εδώ και σχεδόν ένα μήνα υπάρχει…
άρωμα γυναίκας. Με απόφαση του
προέδρου του κόμματος, Κυριάκου
Μητσοτάκη τη θέση της προέδρου
της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ
Θεσσαλονίκης ανέλαβε η στενή συ-
νεργάτης του στο παρελθόν και θερ-
μή υποστηρίκτρια της υποψηφιότη-
τάς του, Βίκυ Ευταξά. Η παράδοση-
παραλαβή των κομματικών γραφεί-
ων από τον μέχρι πρότινος τοπικό
πρόεδρο Μηνά Σαμαντζίδη έγινε ένα
αυγουστιάτικο απόγευμα και με την
απουσία πολλών «γαλάζιων» στελε-
χών. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Η κ. Ευταξά είναι η 13η πρόεδρος της Διοι-
κούσας Επιτροπής από την ίδρυση του τοπικού
παραρτήματος και η πρώτη γυναίκα. Είναι αρ-
χιτέκτονας και στο παρελθόν διετέλεσε Γενική
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. Το 2010 όταν
οι τότε κομματικοί της Θεσσαλονίκης έψαχναν
υποψηφίους για τις εκλογές η κ. Ευταξά τοπο-
θέτησε ευχαρίστως το όνομά της στο ψηφοδέλ-
τιο της Α’ Θεσσαλονίκης κι ας ήξερε πως δεν
επρόκειτο να εκλεγεί. Στην συνέχεια στήριξε
με θέρμη την υποψηφιότητα του Αντώνη Σαμα-
ρά στην ηγεσία της ΝΔ και τώρα την υποψη-
φιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όσους
«Μητσοτακικούς» της προσάπτουν πως είναι
«Σαμαρικιά» απαντά: «Ο καθένας από τους
τρεις άνδρες (Καραμανλής, Σαμαράς, Μη-
τσοτάκης) είναι η φυσική συνέχεια του
άλλου στο χρόνο. Πειράζει που έχω το
ίδιο πολιτικό κριτήριο με Καραμανλή, Σα-
μαρά και Μητσοτάκη και καλή πολιτική
διαίσθηση»; 

Η νέα «οικοδέσποινα» της Διοικούσας Επι-
τροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης μας
υποδέχτηκε στα νέα τοπικά γραφεία του κόμ-
ματος. Εκεί, ο … οργασμός εργασιών καλά
κρατεί καθώς τα γραφεία θα πρέπει να είναι
έτοιμα όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επι-
σκεφτεί την 81η ΔΕΘ. 

Το… «γαλάζιο» Φεστιβάλ 
Την ρωτώ γιατί είπε «ναι» στην πρόταση

που της έγινε να αναλάβει… καλοκαιριάτικα,
που δεν υπάρχουν ειδήσεις,  τη συγκεκριμένη
θέση και τι προβλέπει το πρόγραμμα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στην πόλη. «Υπάρχει κεν-
τρική απόφαση η ομιλία του προέδρου
και η συνέντευξη τύπου που θα παραχω-
ρήσει να είναι ντο αποκορύφωμα μιας
σειράς εκδηλώσεων. Πρόκειται για ένα
Φεστιβάλ της Νέας Δημοκρατίας. Θα
υπάρξει μια εβδομάδα δράσεων από όλες
τις γραμματείες του κόμματος. Θεματικές
εκδηλώσεις που αφορούν όλη την κοινω-
νία» αναφέρει. «Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει
να μιλήσει για το συμβόλαιο αλήθειας με
τον λαό. Είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Κά-
θε ώρα που μένουν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι
επιζήμια και κοστίζει στον Έλληνα. Ο κ.

Μητσοτάκης δεν θα πει ψέματα και παρα-
μύθια και δεν θα δώσει υποσχέσεις. Θα μι-
λήσει για ένα όραμα απολύτως ρεαλιστικό
για την έξοδο της χώρας από την κρίση»
σχολιάζει η κ. Ευταξά. 

«Για ποιο λόγο να ψηφίσει κανείς τον
Μητσοτάκη;». «Γιατί ο Έλληνας μπορεί να
καταλάβει πλέον πιο εύκολα ποιος είναι ο
πραγματικός μεταρρυθμιστής, τι δίνει ο
ένας (Τσίπρας) και τι είναι το εφικτό. Αλί-
μονο εάν μετά από έξι χρόνια να μην έχει
αποκτήσει ο Έλληνας αυτό το αισθητήριο»
απαντά. Και συμπληρώνει πως: «Η ΝΔ είναι
έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και
να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.
Είναι έτοιμη εδώ και καιρό».

Αναφορικά με το… οικονομικό «συμμάζεμα»
στο οποίο έχει προχωρήσει εδώ και κάποιος μή-
νες ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: «Η ΝΔ χρω-
στά 214 εκ. Δεν μπορεί να συνεχίσει και για
λόγους διαφάνειας, και για λόγους δημο-
κρατίας και για λόγους λειτουργίας ούτε να
χρωστά ούτε να δανείζεται ούτε να κατηγο-
ρείται από την κοινωνία που βογκά ότι γί-
νεται ένα πάρτι». 

Νέα στελέχη και συμμάζεμα 
Μιλώντας για τους προσωπικούς της στό-

χους από τη θέση της προέδρου λέει πως:
«Πρώτος στόχος μου είναι να επικοινωνή-
σω καλύτερα τις θέσεις και τις απόψεις της
ΝΔ με την βάση του κόμματος και την ίδια
την κοινωνία. Η δουλειά που κάνουμε πρέ-
πει να γίνεται γνωστή και στον πολίτη. Δεύ-
τερος στόχος μου είναι, η όσο το δυνατόν
συσπείρωση και διεύρυνση όλων των δυ-
νάμεων που δεν πιστεύουν ούτε στον λαϊκι-
σμό, ούτε στις απατηλές υποσχέσεις, ούτε
στις φρούδες ελπίδες αλλά αντιμετωπίζουν
ορθολογιστικά και όχι μεταφυσικά το πρό-
βλημα της Ελλάδας. Η αντίληψη πως θα
υπάρξουν λεφτά είναι μεταφυσική με την
έννοια ενός περίεργου πολιτικού θεοκρα-
τσιμού. Θα ήθελα να γυρίσω την πολιτική
σε αυτό που λέει ο Ελύτης: Αρετή με τις τέσ-
σερις γωνίες ορθές». 

Η κ. Ευταξά ανοίγοντας στην KARFITSA τα
χαρτιά της αποκαλύπτει πως σκοπεύει «να βάλει
στο παιχνίδι» περισσότερα νέα και όχι τόσο προ-
βεβλημένα στελέχη. «Η Διοικούσα Επιτροπή θα
καλέσει όλα τα στελέχη. Ψήφισαν 420.000 τη
ΝΔ εκ των οποίων οι 100.000 δεν είχαν ξαναπε-
ράσει το κατώφλι του κόμματος. Αυτό σημαίνει
κάτι. Σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα διεύρυν-
σης. Ανοίγουμε το κόμμα και δίνουμε ρόλο. Εν-
δυναμώνουμε τις οργανώσεις βάσεις και την
επικοινωνία μας με ανθρώπους που δραστηριο-
ποιούνται σε διάφορες συλλογικότητες» υπο-
γραμμίζει. 

Για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ επαναλαμβάνει τη
θέση του προέδρου του κόμματος να υπάρξει
ανανέωση. «Τι θα γίνει στα ψηφοδέλτια της
Θεσσαλονίκης» την ρωτώ. «Τα ψηφοδέλτια
είναι ζήτημα του Προέδρου. Αλλά πάντα
πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε
καινούρια και παλαιότερα άτομα» σημει-
ώνει. Η ίδια επίσης αναφέρει πως… δεν γνωρί-
ζει εάν θα είναι υποψήφια βουλευτής σε νομό
πλησίον της Θεσσαλονίκης. «Και εγώ τα διαβάζω
αυτά που γράφονται» καταλήγει. 

4

Η «οικοδέσποινα» της τοπικής ΝΔ 
μας ανοίγει την πόρτα στα νέα γραφεία  

Q
Η Βίκυ Ευταξά

μιλά στην
KARFITSA
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Η περίοδος της ΔΕΘ σηματοδοτεί την έναρξη
και της πολιτικής περιόδου. Αυτό σημαίνει
πως θα δούμε και τις πρώτες δημοκοπήσεις που
θα προσπαθήσουν να αποτυπώσουν το γενικό-
τερο κλίμα που θα επικρατήσει. Πέρα από τις
σταθερές, πρόθεση ψήφου, καταλληλότητα για
πρωθυπουργός κλπ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
έχουν οι ερωτήσεις για την οικονομική κατάστα-
ση, τις προσδοκίες των πολιτών για το επόμενο
διάστημα καθώς επίσης και οι ερωτήσεις για την
ικανοποίηση από την κυβέρνηση και την αντιπο-
λίτευση. Πάντως σίγουρα θα έχετε προσέξει πως
δεν έχουμε και τόσες δημοσκοπήσεις όσες πα-
λιότερα. Ο λόγος είναι καθαρά οικονομικός και
δεν έχει να κάνει ούτε με την αξιοπιστία τους, ού-
τε γιατί «πουλάνε» λιγότερο απ ότι παλιά.

Αυτό το οποίο πάντα κοιτάμε με ενδιαφέρον
στις πολιτικές μετρήσεις είναι η πρόθεση
ψήφου ή τα ποσοστά εκλογικής επιρροής. Η
πρόθεση ψήφου είναι το άθροισμα της συσπεί-
ρωσης (δηλαδή αυτός που πριν ψήφισε το Χ
κόμμα και αν τώρα είχαμε εκλογές θα ψήφιζε το
ίδιο) και των μετακινήσεων (δηλαδή αυτός που
στις τελευταίες εκλογές ψήφισε το Χ κόμμα και
τώρα ψηφίζει κάποιο άλλο, μετακινείται).

Τον δείκτη της συσπείρωσης είναι εύκολο να
τον «πιάσεις» σαν δημοσκόπος, ακόμα και αν
είσαι νέος στον χώρο. Αυτό που είναι δύσκολο,
αλλά ταυτόχρονα και πιο σημαντικό, είναι να
βρεις τα σωστά ποσοστά των μετακινήσεων και
εκεί συμβαίνουν τα λάθη για τους δημοσκόπους.

Αν λοιπόν ένα κόμμα όπως τώρα για παράδειγ-
μα η ΝΔ έχει υψηλό δείκτη συσπείρωσης,
αυτό σημαίνει απλά ότι σε μεγάλο βαθμό (και
στην καλύτερη περίπτωση) την ψηφίζουν οι ίδι-
οι που την επέλεξαν και την τελευταία φορά. Αυ-
τό όμως δεν είναι λόγος να χαίρεσαι. Χρειάζεσαι
κομμάτι εκλογικού σώματος που ΔΕΝ σε ψήφισε
για να μπορέσεις να ξεπεράσεις τον αντίπαλο
σου. Άρα τι πρέπει στην πραγματικότητα να έχεις
για να χαίρεσαι δικαιολογημένα; Μετακινήσεις!
Αυτές θα σου δώσουν την νίκη και όχι η συσπεί-
ρωση. Ούτε η ψαλίδα είναι σημαντική (μπορεί
άλλωστε ως δημοσκόπος να «χάσεις» και αυτό το
μέγεθος και έχει συμβεί πολλές φορές), ούτε η
πρόθεση ψήφου είναι ικανή να σου «πει» τι ακρι-
βώς θα συμβεί στις εκλογές. Οι μετακινήσεις με-
ταξύ των κομμάτων είναι το αντικείμενο της με-
λέτης και τίποτε άλλο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, που έχει χαμηλή συσπεί-
ρωση δεν σημαίνει ότι έχασε τις εκλογές. Και
εδώ οι μετακινήσεις είναι αυτές που θα καθορί-
σουν το ποσοστό του. Υπάρχει ένα μεγάλο κομ-
μάτι των ψηφοφόρων του που δεν «μιλάει» στις
μετρήσεις. Αυτό το κομμάτι  την ημέρα των εκλο-
γών προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί; Όποιος
απαντήσει σε αυτό το ερώτημα θα έχει εκτιμήσει
σωστά και το αποτέλεσμα.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της
εταιρίας «Interview»

Δημοσκόποι!Προσοχή
στις… μετακινήσεις

του Δημήτρη
Βασιλειάδη*

Γράφει ο Αθανάσιος Σαββάκης*

Ο ΣΒΒΕ, ως κύριος εκφραστής
του βιομηχανικού κόσμου της Βόρει-
ας Ελλάδας, εκτιμά ότι το κύριο ζη-
τούμενο από την κυβέρνηση στην πα-
ρούσα χρονική συγκυρία είναι να τε-
θεί σε προτεραιότητα η περιφέρεια,
μέσω της έμπρακτης υποστήριξης της
περιφερειακής ανάπτυξης και της πε-
ριφερειακής σύγκλισης, με έμφαση
στο ζωντάνεμα της Βόρειας Ελλάδας.
Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη θα πρέ-
πει να αναδειχθεί άμεσα και έμπρα-
κτα σε δεύτερο πόλο ανάπτυξης της
χώρας. Για μας στον ΣΒΒΕ, οι κύριοι
άξονες πάνω στους οποίους θα πρέ-
πει να εδράζεται η ανάπτυξη της χώ-
ρας τα επόμενα χρόνια, είναι: 

Α] η βιομηχανία θα πρέπει να
είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης
στην περιφέρεια και ειδικά στη
Βόρεια Ελλάδα:

Κάτω από την πίεση του διεθνούς
ανταγωνισμού που επικρατεί τα τε-
λευταία χρόνια, η ελληνική μεταποί-
ηση βρίσκεται σε στάδιο προσαρμο-
γής στα δεδομένα της παγκοσμιοποί-
ησης. 

Οι προτάσεις μας είναι:
1. Άσκηση κλαδικής βιομηχανι-

κής πολιτικής.
2. Ευνοϊκότερο για τις επιχειρή-

σεις, σταθερό και λιγότερο γραφει-
οκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των
αγορών.

3. Δημιουργία πλαισίου υποβοή-
θησης της καινοτομικής δραστηριό-
τητας των επιχειρήσεων.

4. Ενίσχυση της διεθνοποίησης
και της εξωστρέφειας της βιομηχα-
νίας.

5. Βελτίωση των κάθε είδους υπο-
δομών που εξυπηρετούν τις επιχει-

ρήσεις.
Β] η τριτοβάθμια εκπαίδευση

θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της νέας οικονομίας:

Η διαιώνιση της αναντιστοιχίας
μεταξύ πανεπιστημιακών προγραμ-
μάτων και αγοράς εργασίας, αφενός
δημιουργεί δομική ανεργία και αφε-
τέρου ενεργοποιεί αναχρονιστικά αν-
τανακλαστικά των πολιτών που πιέ-
ζουν το πολιτικό σύστημα στην κατεύ-
θυνση δημιουργίας θέσεων εργασίας
από τον δημόσιο τομέα. Επειδή η συ-
νέχιση αυτής της κατάστασης μακρο-
πρόθεσμα υπονομεύει το μέλλον της
ίδιας της χώρας, προτείνουμε:

1. Την καθιέρωση της εκπόνη-
σης, ετήσιου ή διετούς, σχεδίου δρά-
σης, για τα ΑΕΙ της χώρας που θα πε-
ριλαμβάνει μετρήσιμους στόχους και
θα θέτει σε προτεραιότητα την ανά-
πτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.

2. Τη θεσμοθέτηση του απολογι-
σμού των πανεπιστημίων. 

3. Τη διασύνδεση των πανεπι-
στημίων με την παραγωγή. 

4.Την αντιστοίχιση των πανεπι-
στημιακών προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης με τις απαιτήσεις της αγοράς ερ-
γασίας.

Γ] η αποκέντρωση των υπηρε-
σιών της δημόσιας διοίκησης, με
στόχο την υποβοήθηση της περι-
φερειακής ανάπτυξης:

Σήμερα, εξακολουθεί να υφίστα-
ται μια ιεραρχικού τύπου γραφει-
οκρατία, η οποία είναι η τροχοπέδη
στην ανάπτυξη και ειδικά την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη. Για τη μη διαιώνι-
ση αυτής της κατάστασης, προτείνου-
με:

1. Την εφαρμογή σαφούς πολιτι-
κής περιφερειακής ανάπτυξης, στην

οποία θα προβλέπεται η αποκέντρω-
ση των εξουσιών της κεντρικής κυ-
βέρνησης. 

2. Ο σχεδιασμός των αναπτυξια-
κών πολιτικών να μην γίνεται κεντρι-
κά, αλλά αποκεντρωμένα. 

3. Την ίδρυση παραρτημάτων
υπηρεσιών του δημοσίου που σχετί-
ζονται άμεσα με τη λειτουργία των
επιχειρήσεων σε περιφερειακό επί-
πεδο.

Δ] η τοποθέτηση της Θεσσα-
λονίκης στις διεθνείς αγορές:

Η διακήρυξη από τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις για τη μετεξέλιξη της
Θεσσαλονίκης σε «Πόλη Καινοτο-
μίας», έχει υλοποιηθεί μερικώς,
αφού η αναβλητικότητα στη λήψη
των σχετικών αποφάσεων έχει δημι-
ουργήσει απαισιοδοξία στους τοπι-
κούς φορείς και αίσθημα στασιμότη-
τας στο πεδίο των αποφάσεων που
αφορούν το μέλλον της πόλης. Γι’ αυ-
τό προτείνουμε:

1. Την επιτάχυνση των διαδικα-
σιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινο-
τομίας Θεσσαλονίκης».

2. Την παροχή χρονοδιαγράμμα-
τος για τη δημιουργία ζώνης παροχής
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
εντός του λιμένα της Θεσσαλονίκης. 

3. Την ανακατασκευή του εκθε-
σιακού κέντρου, που θα βάλει ξανά
την Πόλη της Θεσσαλονίκης στην πε-
ριφερειακή εκθεσιακή αγορά των
Βαλκανικών χωρών.

4. Να τεθεί σε προτεραιότητα η
κατασκευή των Πανευρωπαϊκών
Αξόνων X, IX και IV, στο πλαίσιο της
πολιτικής διεθνών μεταφορών.
*Ο κ. Σαββάκης είναι πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βόρειας Ελλάδας

Q
Ο σχεδια-
σμός των

αναπτυξια-
κών πολιτι-
κών να μην
γίνεται κεν-
τρικά, αλλά
αποκεντρω-

μένα…»

Να βγει η Θεσσαλονίκη στις 
διεθνείς αγορές 



#Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ευχήθηκαν στην Βίκυ Ευταξά, την νέα
πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας ήταν ο πρώην Περιφερειάρχης Κεντρικής

Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο κ. Ψωμιάδης ακολουθώντας το πρωτόκολλο
έστειλε μάλιστα… γράμμα στην κ. Ευταξά με το οποίο μάλλον της κάνει άνοιγμα για
μελλοντική συνεργασία. Να θυμίσουμε ότι ο προκάτοχος της Μ. Σαμαντζίδης ήταν
γραφείο τύπου του κ. Ψωμιάδη τα χρόνια της νομαρχίας… του, κάτι που ωστόσο δεν
τον βοήθησε στη ΝΔ και στην… αποκατάσταση του πολιτικού ονόματος του, μετά το
γνωστό δικαστήριο και την «αποπομπή» του από την Pεριφέρεια…

#Οι βιομήχανοι της πόλης (όσοι  έμειναν στη  χώρα και «δεν την έκαναν» προς…
Βουλγαρία) θα τραπεζώσουν την πολιτική ηγεσία με αφορμή τη ΔΕΘ. Το Σάββατο

10 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο του… Ιβάν Σαββίδη τα στελέχη της διοίκησης του
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από
την ίδρυσή του διοργανώνουν επίσημο γεύμα με κεντρικό ομιλητή των υπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη.

#Και ο Καραμανλής, και ο Σαμαράς και η Ντόρα Μπακογιάννη μαθαίνουμε πως
θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ακούσουν την εναλλακτική

πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση της χώρας από το βήμα της
81ης Διεθνούς Έκθεσης. Μάθαμε επίσης ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη γεμίσει
την… ατζέντα του με ραντεβού με πολιτικούς του φίλους στη Βόρεια Ελλάδα μακριά
από αδιάκριτα βλέμματα, δηλαδή σε σπίτια και φιλικά γραφεία.

#Μόλις… 850 ευρώ σύνταξη λαμβάνει η πρώην βουλευτής  και Εισαγγελέας
Χρυσούλα Γιαταγάνα . Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση η κ. Γιαταγάνα έγραψε στο facebook; «Ξέρετε, η ίδια
"πέτυχα" (τον καιρό εκείνο) στη Σχολή που ήθελα και εργάστηκα με το πτυχίο μου
για 38 συναπτά έτη, νυχθημερόν.  Σε όλο αυτό το διάστημα του εργασιακού μου
βίου κατέβαλα μόχθο και κατέθεσα ψυχικές δυνάμεις. Δεν με έκανε ευτυχισμένη το
πτυχίο μου.  Μου έδωσαν χαρά οι άνθρωποι που γνώρισα, ο άντρας που
παντρεύτηκα, τα παιδιά που απέκτησα. Μου έδωσαν αυτοσεβασμό οι αγώνες που
έδωσα (κάποιες φορές χωρίς αποτέλεσμα). Το ίδιο το επιστημονικό μου Ταμείο στα
71 μου χρόνια μου έδωσε μία σύνταξη των 850 ευρώ και δεν μπορώ να
ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Άραγε, στις τότε πανελλαδικές… πέτυχα;»
αναρωτήθηκε.

www.karfitsa.gr
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Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ Κυριάκος Ποζρικίδης πετάει στα σύννεφα!
Ανέβηκε προχθές σε αερόστατο για τις ανάγκες των φετινών εγκαινίων του
εθνικού εκθεσιακού φορέα. Μάλιστα ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες με
τα… σύννεφα, από περιοχή της Έδεσσας στο νομό Πέλλας, ώστε να  πιστο-
ποιήσει ότι οι πτήσεις πάνω από τα κεφάλια των εκθετών και επισκεπτών της
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι ασφαλείς και κυρίως… μοναδικές.
Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Γιάννης Μπουτάρης μίλησε για πίστα απογειώσεων αερόστατων από την
πρώτη προβλήτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης και ο δήμαρχος Μαραθώνα
Ηλίας Ψινάκης ανέβηκε σε αερόστατο της Αττικής για να έρθει Β. Ελλάδα και
παρά τα προβλήματα του… αέρα, διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση με το…
μπαλόνι και όχι με τις ρόδες…

Όταν πρωτοάρχισε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  ήταν ένα
μεγάλο εμπορικό γεγονός. Νέα προϊόντα, καινοτομίες, νέες
τεχνολογίες παρουσιάζονταν, και έμποροι από όλη την Ελλάδα
συνέρρεαν  για να παρουσιάσουν στην ελληνική επαρχία πρω-
τοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Η κοινωνία της πληροφο-
ρίας και  η εύκολη πρόσβαση  του κοινού στο διαδίκτυο, διαφο-
ροποίησαν την ανάγκη για τέτοιου είδους μεγάλες εκθέσεις, και
άλλαξαν τη διάρκεια τη μορφή και την λειτουργία της Διεθνούς
Έκθεσης. Μικρότερες θεματικές εκθέσεις δημιουργήθηκαν, και
η ΔΕΘ το Σεπτέμβρη απέκτησε πιο πολύ επικοινωνιακό και πο-
λιτικό παρά εμπορικό χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια η αυξα-
νόμενη αποβιομηχάνιση και η μεταφορά βιοτεχνών στις γειτονι-
κές χώρες, δυστυχώς μείωσαν ακόμα παραπάνω την εμβέλεια
της έκθεσης ως προς τον εμπορικό της χαρακτήρα.

Όμως η Διεθνής Έκθεση, είχε για πολλές δεκαετίες ένα έντονα
πολιτικό χαρακτήρα. Κάθε χρόνο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός
έκανε την πρώτη μέρα της έκθεσης την ανακοίνωση του οικονο-
μικού του προγράμματος, και η μείζων αντιπολίτευση, πρόβαλλε
τις δικές της θέσεις. Ένα πολιτικό γεγονός μείζονος σημασίας,
που έχει ενσωματωθεί στην ταυτότητα της πόλης. Όσο και αν η
Θεσσαλονίκη είχε δικαίως πάντα το παράπονο, πως τον υπόλοι-
πο χρόνο ήταν ξεχασμένη από το κέντρο, αυτή η εθιμική παρου-
σία της κυβέρνησης στην πόλη και οι προγραμματικές εξαγγε-
λίες, δίνουν ένα κύρος στην συμπρωτεύουσα, και προωθούν τα
συμφέροντα της πόλης.

Φτωχαίνει τη Θεσσαλονίκη αναίρεση του πολιτικού χαρακτή-
ρα της Διεθνούς Έκθεσης, και η μετατροπή της σε ένα εμπορι-
κό γεγονός ήσσονος σημασίας, όσο και αν το εμπλουτίσουμε με
συνέδρια και σεμινάρια. Οι επιπτώσεις από την κυβερνητική
παρουσία αλλά και την προσέλευση πλήθους επισκεπτών είναι
πολλαπλές . Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι φανερές και αναπό-
φευκτες. Η πόλη γίνεται αβίωτη, οι μετακινήσεις  είναι μαρτυρι-
κές με τα λεωφορεία να πρέπει να εξυπηρετούν πολλαπλάσιο
πληθυσμό, και δρόμους να κλείνουν από την έλευση πολιτικών
προσώπων, από τις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια-που είναι
συστατικό μιας λειτουργούσας δημοκρατίας. Η πόλη αστυνομο-
κρατείται, τα προηγούμενα χρόνια, με τις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις,  με προκλητικό και υπερβολικό τρόπο, που έδειχνε πως
στόχο δεν είχε την ασφάλεια αλλά την τρομοκράτηση των πολι-
τών. Οι θετικές επιπτώσεις είναι επίσης  φανερές ιδιαίτερα για
τους επαγγελματίες. Τόσοι επισκέπτες που μένουν σε ξενοδο-
χεία, καταναλώνουν, κάνουν εμπορικές συναλλαγές. Η δυνατό-
τητα των συνδικάτων, των εργαζομένων και κάθε απλού πολίτη,
να προβάλλουν τα αιτήματά τους, να εκφράσουν την αγανάκτησή
τους, να απαιτήσουν δικαιώματα, να ζητήσουν την συνδρομή της
πολιτείας σε τοπικά ζητήματα.

Και με όλες τις γκρίνιες και τις ταλαιπωρίες που υφίστανται,
οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, γνωρίζουν πως αυτό το μεγά-
λο πολιτικό γεγονός είναι ζωογόνο για την πόλη. Η κατάργηση
του πολιτικού χαρακτήρα της Διεθνούς Έκθεσης, όπως σε μι-
κρότερη κλίμακα, η μεταφορά σε άλλη πόλη του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου, και οργανισμών και δράσεων που είναι συνδεδε-
μένες με την ιστορία της πόλη, θα είναι ένας ακρωτηριασμός για
την Θεσσαλονίκη. Και θα μειώσει την όποια, έστω και άδικα μι-
κρότερη από τη σημασία της, όπως πολλοί την αποκάλεσαν,
πρωτεύουσας των Βαλκανίων, επιρροή της πόλης στο πολιτικό
γίγνεσθαι της χώρας. Γι’ αυτό και η κάτοικοι της πόλης θέλουν
να παραμείνει η Διεθνής Έκθεση με όλα τα πολιτικά και ιστορικά
χαρακτηριστικά, που έχει, και αποτυπώνονται στο χαρακτήρα
της πόλης.

*Η κ. Καλφακάκου είναι γραμματέας του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης και CEO της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Η Διεθνής Έκθεση και 
τι φέρνει στην πόλη

της Ρίας 
Καλφακάκου*
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Q
Στη ΝΔ Θεσσαλονίκης

αρνούνται πως υπάρχει
κόντρα μεταξύ της και-
νούριας προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής
νομού Θεσσαλονίκης

Βίκυς Ευταξά με το
μέλος του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου «Κωνσταντί-
νος Καραμανλής» Βίκυ
Νάκου. Σε ερώτηση μά-
λιστα της στήλης προς
την τελευταία εκείνη
απάντησε «Είμαστε

ομάδα και ομάδα θα πα-
ραμείνουμε…»

#Σκιώδεις αντιδημάρχους ανακοίνωσε η
παράταξη «Εντάξει» του Σταύρου

Καλαφάτη. Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής
της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης
ανακοίνωσε ποια στελέχη της παράταξής του
θα γίνουν… η σκιά των στελεχών της
παράταξης Μπουτάρη με σκοπό τον καλύτερο
έλεγχο της διοίκησης. Έτσι, ο Σωκράτης
Δημητριάδης – γιος του πρώην δημάρχου
Θεσσαλονίκης-  θα εποπτεύει τον Θανάση
Παππά, η Σωσώ Αδαμίδου Γκιουλέκα την
Καλυψώ Γούλα, ο Νίκος Ζεϊμπέκης την Έλλη
Χρυσίδου, ο Στάθης Παντελίδης τον Σπύρο
Πέγκα, ο Εφραίμ Κυριζίδης την Γιούλη
Ρανέλλα, ο Δημήτρης Ράπτης τον Πέτρο
Λεκάκη, η Στέλλα Αβραμίδου θα γίνει η «σκιά»
του Νίκου Φωτίου και τέλος, ο Στέφανος
Γωγάκος θα εποπτεύει την Λίνα Λιάκου.
Αντιπολίτευση στον πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη
Αβραμόπουλο θα κάνει ο Δημήτρης Κούβελας,
γιος του πρ. υπουργού, και σημερινός
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

#Επιστροφή στον… ρεαλισμό και να μπει
τέλος στην αυταπάτη ζητά με υπόμνημά του

το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
από τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο
Κατρούγκαλο. Το υπόμνημα παρέδωσε στον
υπουργό ο πρόεδρος του Βορειοελλαδίτικου
φορέα Π. Παπαδόπουλος, ο οποίος επεσήμανε
ότι ««η επιχειρηματική κοινότητα εξακολουθεί
να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, ενώ η ανεργία
έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα επίπεδα» στην
πρωτεύουσα της ανεργίας…

Συνάντηση με αντικείμενο την κατάρτιση κοινού σχεδίου αν-
τιπλημμυρικών παρεμβάσεων στους ποταμούς Έβρο και Στρυ-
μόνα, ώστε να ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα Inter-
reg Ελλάδα – Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ο Απόστολος Τζιτζικώστας υπο-
δέχτηκε τέσσερις Περιφερειάρχες της Βουλγαρίας, τον Γενικό
Πρόξενο της γειτονικής χώρας, εκπροσώπους της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας – Θράκης και υπηρεσιακά στελέχη. «Οι
επιπτώσεις από την ελλιπή αντιπλημμυρική προστασία είναι
πολύ μεγάλες σε… ετήσια βάση» είπε και συνέχισε «Οφείλουμε
από κοινού με τη Βουλγαρία να καταρτίσουμε ένα σχέδιο πα-
ρεμβάσεων, ώστε αφενός να διαχειριζόμαστε τις ποσότητες νε-
ρού σε αγαστή συνεργασία και με γνώμονα τις ανάγκες και τις
απειλές κάθε εποχή του έτους και σε κάθε περιοχή ξεχωριστά,
αφετέρου να περιορίσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, που
μέχρι σήμερα κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές, στο ζωικό κεφά-
λαιο, στις καλλιέργειες, στις περιουσίες των κατοίκων στις πα-
ραποτάμιες περιοχές, αλλά και στην τοπική και εθνική οικο-
νομία. Για την πρόταση έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένα
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία θα κατασκευα-
στούν με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και στο Στρυμόνα
και στον Έβρο, επ’ ωφελεία τόσο των ελληνικών Περιφερειών,
όσο και των βουλγαρικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
συγκεκριμένου σχεδίου και για τις δυο χώρες είναι 17 εκατομ-
μύρια ευρώ».
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17.000.000 ευρώ στα… νερά 
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#Ο Δαμιανός Ανδρέου είναι ο άνθρωπος που παίρνει τη
θέση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο Περιφερειακό

Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Τρεμόπουλος, που
επί σειρά ετών κάθεται στα έδρανα του συμβουλίου
αποφάσισε να παραιτηθεί για να διεκδικήσει τη θέση του
περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και του
επιχειρηματία. Ο αντικαταστάτης του, Δαμιανός Ανδρέου
ορκίστηκε την περασμένη Δευτέρα παρουσία του
Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα και λίγο πριν το
«βάπτισμα» στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου που
ακολούθησε. 

#Υπάρχει ένα όνομα από πίσω που μας βοηθά και
λέγεται Ιβάν Σαββίδης». Με αυτή τη φράση ο

αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Βαγγέλης Γαλατσόπουλος
εξέφρασε για άλλη μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον που
δείχνει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ για το μπάσκετ του
«Δικεφάλου». Ο ομογενής επιχειρηματίας έδειξε άλλωστε
από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του, αφού η αρχική
του ομιλία προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ πριν ακόμα
αναλάβει την ΠΑΕ, έγινε στο PAOK Sports Arena, θέλοντας
έτσι να συνδέσει όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Η ανακαίνιση
του κλειστού γηπέδου του «Δικεφάλου» ήταν μόνο ένα
μικρό δείγμα, αφού όπως τόνισε ο κ. Γαλατσόπουλος στην
συνέντευξη τύπου με την ευκαιρία της έναρξης της σεζόν, ο
Ιβάν Σαββίδης είναι δίπλα σε κάθε υποχρέωση είτε προς
το ΙΚΑ, είτε προς την εφορία.
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Η οικονομική - και όχι μόνο κρίση - που μαστίζει τη χώρα
μας τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει το πιο αδυσώπητο πρό-
σωπό της στους νέους. Το αποτέλεσμα γνωστό σε όλους. Χι-
λιάδες νέοι εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολύ υψηλό επι-
στημονικό επίπεδο είτε έμειναν άνεργοι είτε αναγκάστηκαν να
γίνουν οικονομικοί μετανάστες. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας έχει πληγεί σε μέγιστο βαθμό από την
ανεργία των νέων. Πλέον όλοι οι πολιτικοί φορείς κάνουν λό-
γο για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Πακέτο Γιούγκερ, νέος ανα-
πτυξιακός νόμος, νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, προσέλκυση επεν-
δύσεων από το εξωτερικό, ιδιωτικοποιήσεις είναι τα εργαλεία
που χρησιμοποιούνται με σκοπό την ανάπτυξη. 

Ωστόσο, όσα εργαλεία και αν χρησιμοποιηθούν, αυτά δε θα
επιφέρουν την ανάπτυξη αν δε δημιουργηθούν μέσα από τις
αναπτυξιακές κινήσεις νέες θέσεις εργασίας. Και θέσεις εργα-
σίας, οι οποίες κυρίως θα καλύπτονται από τους νέους που
έχουν μείνει άνεργοι στη χώρα μας. Αλλά και θέσεις εργασίας,
οι οποίες θα αποτελούν θέλγητρο, ώστε οι νέοι επιστήμονες,
που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και πλέον έχουν φτιάξει τη
ζωή τους εκεί, να την εγκαταλείψουν και να επαναπατριστούν. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης, ακόμα, υπάρχουν δυνατότητες
ανάπτυξης, όπως άλλωστε προκύπτει και από σχετικές μελέ-
τες. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας είναι ο μόνος που άντεξε τα
τελευταία χρόνια διατηρώντας την απασχόληση σε κάποιο
βαθμό, ωστόσο είναι ανάγκη να αναπτύξει τις κοινωνικές δε-
ξιότητές του. Ομοίως, και ο κλάδος των δομικών υλικών εμ-
φανίζει προοπτικές, εφόσον όμως όσοι απασχολούνται σε αυ-
τόν παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης. Την παράδο-
σή της στο καλό βαμβάκι μπορεί να αξιοποιήσει η Κεντρική
Μακεδονία, που έχει πλεονεκτήματα στους κλάδους της κλω-
στοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Ελπιδοφόρα είναι η προ-
οπτική και στον τουρισμό και τον πολιτισμό με αιχμή τη Θεσ-
σαλονίκη αλλά και στο συνεδριακό τουρισμό. 

Ωστόσο, αποκαλύπτονται ελλείμματα σε επαγγελματικές,
πρακτικές γνώσεις του εργατικού δυναμικού αλλά και σε
δεξιότητες και κοινωνικές γνώσεις, όπως είναι η επικοινω-
νία, η προσαρμοστικότητα, οι οργανωτικές ικανότητες, η ομα-
δική συνεργασία και το επιχειρηματικό πνεύμα. 

Επομένως, για να μπορέσουν οι νέοι να αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις αναπτυξιακές δυνατότητες που βρίσκουν εύφο-
ρο έδαφος στην Κεντρική Μακεδονία, θα πρέπει η πολιτεία να
δημιουργήσει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Για παρά-
δειγμα, να ενισχύσει το θεσμό της μαθητείας, να καταρτίσει
προγράμματα πρώτης επαφής των αποφοίτων στο εργασιακό
περιβάλλον, να εφαρμόσει εκτεταμένα προγράμματα κατάρτι-
σης ανέργων, με σκοπό την εμπέδωση της επαγγελματικής εμ-
πειρίας. 

Και τούτο, διότι οι αναπτυξιακές κινήσεις που δρομολο-
γούνται από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, θα
είναι τελεσφόρες μόνο εάν οδηγούν σε νέες θέσεις εργασίας,
οι οποίες θα καλύπτονται από εξειδικευμένο εργατικό δυναμι-
κό και παράλληλα θα προάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα.
Στόχος η αξιοποίηση των νέων, διότι χωρίς τους νέους μας
δεν υπάρχει πρόοδος και χωρίς πρόοδο δεν υπάρχει ανάπτυ-
ξη.  

*Η κ. Ευθυμίου είναι Δικηγόρος και Πολιτευτής Ν.Δ. Α’ Πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης

Προοπτικές για την Ανάπτυξη 
στην Κεντρική Μακεδονία

της Άννας 
Ευθυμίου*

Aναστάτωση έφερε η άφιξη του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων στον ιερό
ναό Παναγιάς Φανερωμένης στη Ν. Μηχανιώνα την ημέρα που στην περιοχή
βρισκόταν ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο κ. Λεβέντης απουσίαζε από την εκ-
δήλωση ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο Δημότη Θερ-
μαϊκού. Αποφάσισε ωστόσο να βρεθεί στην περιοχή το… απόγευμα, χωρίς να
ενημερώσει κανέναν.  Πήγε στην εκκλησία συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του, εισήλθε στον ναό κι έκατσε στη θέση των επισήμων. Μόνο που γι’ αυτόν
δεν υπήρχε θέση με αποτέλεσμα να του παραχωρήσει την καρέκλα του ο δή-
μαρχος και οικοδεσπότης Γ. Μαυρομάτης ο οποίος και έμεινε όρθιος για
πολλές ώρες…

Q
Αληθεύει πως

βουλευτής της Β’
Θεσσαλονίκης

προκειμένου να
μην προκαλέσει το
δημόσιο αίσθημα
με τις… στιγμές
χαλάρωσής του,

πήρε το αντίσκηνό
του και το…

έστησε σε παραλία
του δεύτερο πόδι

Χαλκιδικής; 

«Η ιστορία των μαρτυρικών δήμων να μπει στα σχολικά βιβλία»
Με ένα σαφές μήνυμα ότι η ιστορία του Ολοκαυτώματος πρέπει να συμπεριληφθεί στα

σχολικά βιβλία  για να γίνει κτήμα και των νεότερων γενεών ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εκδη-
λώσεις Μνήμης, που διοργάνωσε στο Χορτιάτη ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, με τη συμμετοχή
πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών. Στην ομιλία του ο δήμαρχος Πυλαί-
ας-Χορτιάτη σημείωσε ότι «σήμερα δεν τιμάμε μόνο την ιστορία μας. Είμαστε εδώ για να μη ξα-
ναζήσουμε χρόνια σκληρά σαν εκείνα. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για εκείνη τη μέρα.  Να
την περιγράψουμε όσο πιο καθαρά μπορούμε. Κι ας είναι σκληρές οι εικόνες, τα λόγια, οι πε-
ριγραφές και τα συναισθήματα». Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που κάθε χρόνο,
τέτοια μέρα να μη νιώθει πόνο. Για τους αγαπημένους που χάθηκαν. Αλλά και για αυ-
τούς που στάθηκαν όρθιοι και φέρανε τη ζωή τους ίσαμε με σήμερα. Καθένας που χά-
νονταν στο δρόμο έδινε στον επόμενο, φυλαχτό αυτή τη μνήμη. Και έτσι θα συνεχίσει.
Κι αν είμαστε… 149 λιγότεροι,
οι Έλληνες ξέρουμε να προχω-
ράμε». Ο κ. Καϊτεζίδης έστειλε και
το μήνυμα προς την πολιτεία να
συμπεριληφθεί η ιστορία του Χορ-
τιάτη στα σχολικά βιβλία. «Από
αυτό εδώ το μέρος θυμίζουμε
και μια ανεκπλήρωτη υποχρέ-
ωση της πολιτείας. Η ιστορία
του Χορτιάτη  δεν μπήκε σε κα-
νένα βιβλίο της ιστορίας που
μαθαίνουν τα παιδιά μας.
Πουθενά δεν γράφτηκε πως 72
χρόνια πριν χάθηκαν μέσα στη
φρίκη του πολέμου. Κανένα
παιδί δε σηκώθηκε στον πίνα-
κα ενός σχολείου να διηγηθεί
το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη.
Εμείς όμως κρατάμε την ιστορία ζωντανή. Σε πείσμα όσων επιμένουν πως ότι δε γρά-
φεται, ξεχνιέται. Και θα το φωνάζουμε κάθε τέτοια μέρα. Μέχρι να μπει στα βιβλία της
ιστορίας μας», σημείωσε.



#Άρωμα… Ευρώπης θα υπάρξει στη
Θεσσαλονίκη στις 16 Σεπτεμβρίου με

αφορμή τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος στην πόλη. Ευρωπαίοι
επίτροποι, ευρωβουλευτές, στελέχη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήμαρχοι και
περιφερειάρχες αναμένεται να δώσουν το
παρών στο κάλεσμα του Απόστολου
Τζιτζικώστα. Πρόκειται για ένα στοίχημα του
νεαρού Περιφερειάρχη να φέρει τα στελέχη
του ΕΛΚ στην πόλη του για να συζητήσουν
για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό
και όπως φαίνεται το κέρδισε! Η
συνεδρίαση θα διαρκέσει περίπου τέσσερις
ώρες. Θα πραγματοποιηθεί στο νέο κτίριο
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και
μετά το πέρας της όλοι μαζί θα επισκεφτούν
τα hot spots της περιοχής. Μάθαμε ότι ο
Αβραμόπουλος θα έρθει σίγουρα ενώ ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει εναρκτήριο
χαιρετισμό!

#«Στα κάγκελα» βρίσκονται οι τοπικές οργανώσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στο Κιλκίς με
αφορμή τις επικείμενες συγχωνεύσεις αστυνομικών τμημάτων στο νομό, όπως σχεδιάζει

η κυβέρνηση. Η περιοχή του Κιλκίς όπως είναι γνωστό είχε αρκετές ανάγκες τους
περασμένους μήνες, αφού είναι η περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας που επλήγη
περισσότερο από το προσφυγικό, λόγω της Ειδομένης. Άλλωστε τους περασμένους μήνες
λόγω των αναγκών αστυνόμευσης στην Ειδομένη, το υπόλοιπο μέρος του νομού όπως είχε
επισημάνει στην Karfitsa ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς
Τριαντάφυλλος Ναλμπάντης είχε μείνει… αφύλακτο.

#Έτοιμος να… δημιουργήσει εσωκομματικά ζητήματα στον δήμαρχο Νεάπολης Συκεών
Σίμο Δανιηλίδη είναι ο αντιδήμαρχός του, Δημήτρης Ζιγκερίδης. Σύμφωνα με πηγές

αλλά και κάποιες αναρτήσεις του κ. Ζιγκερίδη στο facebook ο τελευταίος τα έχει πάρει γιατί
η διοίκηση δεν δίνει στον σύλλογο των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Νεάπολης χώρο
(γήπεδο) για να προπονηθεί. «Έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου χωρίς γήπεδο ο
ιστορικός σύλλογος των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Νεάπολης μετά από 21 χρόνια. Όταν
κάποιοι δεν σέβονται την Ιστορία του τόπου θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει»
έγραψε στο facebook ο Ζιγκερίδης αφήνοντας τα πάντα ανοικτά ακόμα και την…
ανεξαρτητοποίηση. Σήμειώνεται πως Δανιηλίδης και Ζιγκερίδης ήταν για χρόνια αντίπαλοι. Ο ένας
δήμαρχος και ο άλλος επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης. Λίγο πριν τις εκλογές του 2014
συμμάχησαν ενάντια στον βασικό αντίπαλο του Δανιηλίδη και πρώην δήμαρχο Νεάπολης,
Γρηγόρη Χατζησάββα. Δυόμιση χρόνια μετά τα… σύννεφα κάθισαν για τα καλά πάνω από το
δημαρχείο… 

#Πληθαίνουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της παράταξης του Γιάννη Ιωαννίδη «Κεντρική
Μακεδονία: Πρωταθλήτρια» για την Πόπη Καλαϊτζή. Τα στελέχη και οι εκλεγμένοι της

παράταξης του κόουτς γκρινιάζουν γιατί η πρώην έπαρχος Λαγκαδά, ενώ είχε υποσχεθεί πως θα
είναι παρούσα στις συνεδριάσεις του συμβουλίου βρίσκεται μονίμως στην… Γερμανία. «Δεν γίνεται
να παραβρίσκεται ο Ιωαννίδης και η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης αν και είχε
υποσχεθεί προεκλογικά πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα να κάνουμε… μαύρα μάτια να την δούμε.
Υποθέτω ότι όταν μυριστεί εθνικές εκλογές στις οποίες θα είναι υποψήφια βουλευτής στη Β’
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, θα την βλέπουμε συχνότερα» έλεγε στην KARFITSA στέλεχος του ξανθού! 

#Τα… φαρμακερά ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ έφτασαν στις πόρτες των πολιτών και φυσικά αυτό
είναι κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Κώστας Γκιουλέκας έσπευσε να σχολιάσει
στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter πως: «Μην εκπλαγείτε, αλλά η είδηση ότι
αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο taxisnet δεν είναι ούτε φάρσα ούτε hoax… Τελικά ο
ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κατήργησε, ούτε τον αντικατέστησε! Ίσα- ίσα που τα ραβασάκια ενισχύθηκαν!». 

#Αερόστατα, μουσικά δρώμενα, πολιτικά πρόσωπα, πλήθος εκθετών και επισκεπτών αναμένεται
να βρίσκονται στο εσωτερικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που εγκαινιάζεται το

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου. Από την άλλη… στην απ’ έξω πλευρά αναμένεται να δοθεί «μάχη», αφού
αγρότες, στρατιωτικοί, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, αστυνομικοί υπάλληλοι, λιμενικοί, εργαζόμενοι
στην πυροσβεστική υπηρεσία και… πολλοί άλλοι κλάδοι, ετοιμάζουν μπλόκα και κινητοποιήσεις
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και της ΓΣΕΕ να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που
θα διοργανωθεί στην πλατεία Αριστοτέλους την ημέρα των εγκαινίων.

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

Η σημαία του… ΠΑΟΚ κυματίζει έξω από τον επίγειο παράδεισο του «ΑΡΗανού» Γιάννη
Μπουτάρη, στο νησάκι «Διάπορος» απέναντι από την Χαλκιδική. Είναι γνωστή η… συ-
νήθεια του Μπουτάρη να κρεμάει στο κοντάρι σημαίες από τις χώρες καταγωγής των
εκλεκτών καλεσμένων του. Για το λόγο αυτό  πριν λίγες ημέρες έξω από το σπίτι κυμάτιζε
η σημαία του Δικεφάλου του Βορρά, αφού στο σπίτι βρέθηκε ο γαμπρός του (σύζυγος της
κόρης του Φανής Μπουτάρη) και γνωστός ΠΑΟΚτσής, Χάρης Καραπαναγιωτίδης!

Το ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη μπορεί
ακόμα να μην έχει κατασκευαστεί, ωστό-
σο οι Θεσσαλονικείς θα μπορέσουν να
το… πάρουν. Συγκεκριμένα, όπως πρό-
σφατα ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο
πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Γιάννης Μυλόπουλος έξω στον χώρο της
ΔΕΘ θα υπάρχει ένα…  βαγόνι του μέσου
σταθερής τροχιάς ή αλλιώς το έργο…
«γιοφύρι της Άρτας στη Θεσσαλονίκη».
Σύμφωνα με τον πρώην αντιπρύτανη
του ΑΠΘ και πρώην πρόεδρο της ΕΡΤ3
το… βαγόνι του ΜΕΤΡΟ θα τοποθετηθεί
στην φετινή 81η ΔΕΘ για να θυμίσει σε
όλους τους πολίτες πως… έρχεται! Πλη-
ροφορίες που θέλουν τον κ. Μυλόπουλο
να απαντά στους πολιτικούς του αντιπά-
λους με τη φράση «Είναι μακέτο τούτο το
έργο» που είχε πει ο Κώστας Σημίτης πο-
λιτικός «πατέρας» της άλλοτε κολλητής
του Άννας Διαμαντοπούλου, ελέγχονται
ως μη… αξιόπιστες! 
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Της Γιούλης Ρανέλλα*

Ο δήμος Θεσσαλονίκης  κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να ξεπεράσει την κρί-
ση και να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για την ενίσχυ-
ση της τοπικής οικονομίας και
ανάπτυξης. Μέσον για να τα
καταφέρει είναι η διατήρηση

της ισχυρής μας οικονομικής θέσης και η ενδυνάμωση
των υφιστάμενων οικονομικών μας πόρων με άντληση
και χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλεί-
ων. Τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση του δήμου
Θεσσαλονίκης ανέλαβε την εξυγίανση και ανα-
διάρθρωση της οικονομικής διαχείρισης του Δή-
μου κάτω από δύσκολες συνθήκες αντιμέτωπη με
μία σημαντική υπεξαίρεση σε βάρος του δήμου.
Ακολούθησε ένα εντατικό πρόγραμμα εκσυχρονισμού
του τρόπου οικονομικής λειτουργίας πετυχαίνοντας να
ξεπεράσει το παρελθόν και να λειτουργεί πλέον με πρό-
τυπα σύγχρονα και βέλτιστες αρχές σε έναν εξαιρετικά
σύνθετο οργανισμό όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης
από την άποψη του όγκου των ετήσιων συναλλαγών του
και την ιδιαίτερη φύση των συναλλαγών αυτών στο δη-
μόσιο χώρο. 

Παλαιοί και νέοι στόχοι
Επήλθε μείωση στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης

με τον εξορθολογισμό και την συνετή διαχείριση παρα-
μένοντας ωστόσο συνεπής στους στόχους που έθεσε ως
διοίκηση για έγκαιρη εξυπηρέτηση των υποχρεωτικών
δαπανών που αφορούν σε δαπάνες για αποδοχές του
προσωπικού,  αποπληρωμή υποχρεώσεων προς τρί-
τους, εξυπηρέτηση φορολογικών υποχρεώσεών  από
την επιβολή νέων φόρων ακίνητης περιουσίας που επι-
βλήθηκαν στους ΟΤΑ, αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών από επιβολή προστίμων και αναγκαστι-
κών μέτρων για την οικονομική απάτη της παρελθού-
σας διοίκησης. Εξέδωσε και συνεχίζει να τηρεί ισοσκε-
λισμένους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς
διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκές αποθεματικό για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών. Επένδυσε στην ενίσχυση
των διαδικασιών και των τεχνολογικών μέσων αλ-
λά και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προ-
σωπικού με στόχο την αποτελεσματικότερη οικο-
νομική διαχείριση. Εξυπηρετεί τις δανειακές υποχρε-
ώσεις του δήμου εμπρόθεσμα διατηρώντας ταυτόχρονα
σε χαμηλά επίπεδα τον δανεισμό του δήμου.  Η απεικό-
νιση των οικονομικών αποτελεσμάτων που πέτυχε η
σημερινή διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης είναι εμ-
φανής στις οικονομικές καταστάσεις που εκδίδονται
κάθε χρόνο και βεβαιώνονται από ανεξάρτητους οικο-
νομικούς ελεγκτές.

Βασικός στόχος για το άμεσο μέλλον παραμένει η
διατήρηση της ικανότητας μας ως δήμου να ανταποκρι-
νόμαστε στις ανάγκες των δημοτών και να συμβάλουμε
αποφασιστικά Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονο-
μικά τοπίο, αναζητούμε υπεύθυνα και οργανωμένα νέ-
ους πόρους χρηματοδότησης που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν σε συνδυασμό και προς ενίσχυση των ίδιων και
κεντρικών πόρων που παραδοσιακά συντηρούν την το-
πική αυτοδιοίκηση. Το δεδομένο που έχουμε καθημε-
ρινά να αντιμετωπίσουμε είναι ο μεγάλος βαθμός εξάρ-
τησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι
επιτακτικές ανάγκες για δημοσιονομική πειθαρ-
χία και περιορισμό του κρατικού χρέους επέφεραν
ωστόσο σημαντικές περικοπές στις επιχορηγήσεις
προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συγχρόνως, η ικανότητα των δημοτών να αποπληρώ-

νουν τα τέλη και τις υποχρεώσεις τους  μειώνεται αι-
σθητά σε μία περίοδο βαθιάς και εντεινόμενης κρίσης.
Οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν την ανάγκη
αναζήτησης νέων τρόπων χρηματοδότησης των αναγ-
κών της τοπικής αυτοδιοίκησης και άντλησης πόρων με
συμφέροντες και βιώσιμους όρους.

Δήμος Θεσσαλονίκης, πιλοτικός χώρος!
Χρηματοδοτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλα τα μεγάλα

επενδυτικά – αναπτυξιακά έργα, συνεργάζεται κύρια με
κυβερνήσεις, φορείς του Δημοσίου τομέα και  τράπεζες.
Στην Ελλάδα, σε ότι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση η
ΕΤΕΠ  έχει επιλέξει την συνεργασία της σε 2 επίπεδα:
Με απευθείας συνεργασία με Δήμους μεγάλων πόλεων
της χώρας (έως ήμερα με τους Δήμους Αθήνας, Θεσσα-
λονίκης και Ηρακλείου)  και μέσω του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων για τους υπόλοιπους δήμους.
Βασικό κριτήριο για τη δανειοδότηση αποτελεί η δέ-
σμευση κάθε δήμου σύμφωνα με την οποία τα προτει-
νόμενα έργα αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου
σχεδιασμού. Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται μια

εξαιρετική ευκαιρία καθώς ο Δήμος μας έχει επιλε-
γεί από την ΕΤΕΠ ως πιλοτικός χώρος για την
εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδιασμού,  που θα υπο-
στηριχθεί  από περισσότερες χρηματοδοτικές πη-
γές του  τρέχοντος ΕΣΠΑ. Το αναπτυξιακό πρόγραμ-
μα του Δήμου περιλαμβάνει έργα συνολικού κόστους
περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, η ΕΤΕΠ
προτίθεται να χρηματοδοτήσει το 75% (37,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ). 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένας εύρωστος οικο-
νομικός οργανισμός με χαμηλό επίπεδο δανεισμού. Η
λήψη του εν λόγω δανείου, πέρα από το γεγονός ότι κα-
θιστά συνεχή και διαρκή τη συνεργασία  με τις υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσει μια βαθιά ανα-
πτυξιακή πνοή στην πόλη, θα τονώσει σημαντικά την
τοπική απασχόληση και θα καταστήσει δυνατή την επί-
τευξη του οράματος για μια σύγχρονη, ανθρώπινη ευ-
ρωπαϊκή πόλη υψηλού επιπέδου ζωής και υπηρεσιών
μέχρι το 2030. Τα αδιάσειστα οικονομικά στοιχεία των
τελευταίων απολογισμών και ισολογισμών δείχνουν
ότι ο Δήμος θα μπορεί να αποπληρώνει το δάνειο χω-
ρίς να υποβαθμίσει το κοινωνικό του πρόσωπο και την
πολιτική των χαμηλών δημοτικών επιβαρύνσεων και
κυρίως, χωρίς να υποθηκεύσει το μέλλον του.

*Η κ. Ρανέλλα είναι αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δήμου Θεσσαλονίκης

Όλη η αλήθεια για το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

10

www.karfitsa.gr

Επόμενος σταθμός…
Το ευρωπαϊκό περιβάλλον και οι πόροι των ευ-

ρωπαϊκών ταμείων βοήθησαν τα τελευταία χρόνια
και την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση να εκτελέσει
έργα ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στη δημιουργία
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και στη μείωση
της φτώχειας στην περιφέρεια. Μέσα από την
άσκηση της Περιφερειακής πολιτικής της η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση θέσπισε και έθεσε στη διάθεση
και των Δήμων χρηματοοικονομικά εργαλεία
που παρείχαν υποστήριξη για επενδύσεις μέσω
δανείων, εγγυήσεων, μετοχικού κεφαλαίου ή
άλλων μηχανισμών ανάληψης κινδύνων. Κοι-
νοτικά Ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής ανέλαβαν
να υλοποιήσουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ χρη-
ματοδοτώντας έργα για την ενίσχυση των περιφερει-
ών και των δήμων.Ο δήμος Θεσσαλονίκης άντλησε
με επιτυχία σημαντικά κονδύλια από τα παραπάνω
ευρωπαϊκά Ταμεία και υλοποίησε σειρά έργων μέσα
από κονδύλια ΕΣΠΑ κατά κύριο λόγο αλλά και νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το JESSICA που πρό-
σφατα άντλησε και υλοποιεί ένα σημαντικό ενεργει-
ακό έργο ηλεκτροφωτισμού. Επόμενος σταθμός για
τον δήμο Θεσσαλονίκης, συγχρόνως με την αξιοποί-
ηση των Ταμείων Συνοχής και των χρηματοδοτικών
πόρων από την πολιτική συνοχής της ΕΕ, είναι η
άντληση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) η λειτουργία της οποίας είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την άσκηση της ευρωπαϊκής
πολιτικής ενίσχυσης των Δήμων και Περιφερειών
των κρατών μελών της ένωσης. H επιλογή της συγ-
κεκριμένης τράπεζας για να χρηματοδοτήσει τα έργα
του δήμου μας δεν είναι τυχαία. Η ΕΤΕΠ είναι ο
χρηματοοικονομικός βραχίονας της ευρωπαϊ-
κής ένωσης και χρηματοδοτεί τα έργα και τις
επενδύσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη και αποδο-
τικότητα σε τοπικά σχέδια υποδομής. Δεν λει-
τουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αλλά αποτε-
λεί δημόσια τράπεζα που ιδρύθηκε συγχρόνως με
την ευρωπαϊκή ένωση με κύριο στόχο την χρηματο-
δότηση των έργων της. Αντλεί κεφάλαια από τις κε-
φαλαιαγορές και χορηγεί μακροπρόθεσμες χρημα-
τοδοτήσεις σε φορείς που υλοποιούν αναπτυξιακές
επενδύσεις.

Όροι της σύμβασης
• Η ΕΤΕΠ θα εκταμιεύσει την πίστωση σε έως

πέντε (5) δόσεις. Το ποσό κάθε δόσης ανέρ-
χεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των
5.000.000,00 €, εκτός εάν πρόκειται για το
μη εκταμιευθέν υπόλοιπο της πίστωσης. Η
προκαταβολή μπορεί να φτάσει το 30% του
συνολικού ποσού. 

• Το κάθε τμήμα του δανείου μπορεί να έχει πε-
ρίοδο χάριτος αποπληρωμής του κεφαλαίου
έξι (6) ετών μετά την εκταμίευσή του και συ-
νολική χρονική διάρκεια 25 έτη.  

• Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανά-
μεσα σε τρίμηνες και εξάμηνες δόσεις απο-
πληρωμής, όπως επίσης  και μεταξύ σταθερού
ή κυμαινόμενου επιτοκίου,  τα οποία σε κάθε
περίπτωση είναι εξαιρετικά χαμηλά. Ενδεικτι-
κά, αν σήμερα ο Δήμος μας υπέγραφε τη συγ-
κεκριμένη σύμβαση με μέση σταθμική φυσι-
κή διάρκεια όλου του δανεισμού στα δεκα-
πέντε έτη, εξαμηνιαία τοκοφόρο περίοδο και
σταθερό επιτόκιο, το επιτόκιο αυτό δεν θα
υπερέβαινε το επίπεδο του 1,75% ετησίως.
Για παράδειγμα, αν ο Δήμος εισέπραττε την
πρώτη πίστωση  το Δεκέμβριο του 2016, θα
μπορούσε να πληρώσει την πρώτη δόση απο-
πληρωμής το Δεκέμβριο του 2022 και η απο-
πληρωμή του συνόλου του δανείου θα ολο-
κληρώνονταν μέσα στο 2041.

• Στο δάνειο αυτό εγγυητής καθίσταται το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, προς το οποίο ο Δήμος θα
κληθεί να καταβάλλει ένα μικρό ποσοστό για
αυτή την υπηρεσία. Έτσι, η συνολική ετήσια
επιβάρυνση του δήμου σε τόκους δεν αναμέ-
νεται νε ξεπεράσει το 3%. Το συγκεκριμένο
ποσοστό κρίνεται εξαιρετικά συμφέρον, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι κατά τα επόμενα χρόνια
η ελληνική οικονομία αναμένεται να  μπει και
πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και επομένως τα
διατραπεζικά επιτόκια θα αυξηθούν σημαντι-
κά.

ΜΕΡΟΣ Β’



«Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου
ΕΣΠΑ για τη συνέχιση της λειτουργίας των δο-
μών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή
και αλληλεγγύη και προλαμβάνουν τα φαινό-
μενα περιθωριοποίησης και κοινωνικού απο-
κλεισμού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία
φτάνει στα 11 εκ. ευρώ» σημειώνει σε σχετική
του δήλωση ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας

Τα πέντε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Αναπηρίες σε τέσ-
σερις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, διασφαλίζουν την  απρόσκοπτη λειτουρ-
γία τους μέχρι το 2019, έπειτα από την έγκριση της
χρηματοδότησής τους, μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ
2014 – 2020). Ο κ. Τζιτζικώστας υπέγραψε τις εν-
τάξεις, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ για τα ΚΔΗΦ στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Κιλκίς, Σερρών, Πιερίας και Ημαθίας.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη συ-
νέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων
δομών, που παρέχουν πολύ σημαντική βοή-
θεια σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που την
έχουν ανάγκη. Αξιοποιούμε τα κονδύλια του
νέου ΕΣΠΑ και των κοινωνικών προγραμμά-
των καταπολέμησης της φτώχειας, όπως και
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προ-
κειμένου να ενισχύσουμε την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή στην
Κεντρική Μακεδονία, με στόχο στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ατόμων με αναπηρία, που χρήζουν
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του νέου ΕΣΠΑ για τη συνέ-
χιση της λειτουργίας των δομών που ενι-
σχύουν την κοινωνική συνοχή και αλληλεγ-
γύη και προλαμβάνουν τα φαινόμενα περιθω-
ριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού σε
όλη την Κεντρική Μακεδονία φτάνει στα 11
εκ. ευρώ. Με τις σημερινές εντάξεις των πέντε
ΚΔΗΦ διαθέτουμε τα πρώτα 5 εκ. ευρώ, υπο-
στηρίζοντας συνολικά 170 άτομα για τα επό-
μενα τρία χρόνια. Συνεχίζουμε με την ένταξη
και των υπόλοιπων Κέντρων και άλλων δο-
μών παροχής βοήθειας στους συμπολίτες μας
το αμέσως επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας
μέχρι και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ», τόνισε
ο κ. Τζιτζικώστας (φωτο Σάββας Αυγητίδης)
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Με υπογραφή Τζιτζικώστα νέα κέντρα
φροντίδας ΑΜΕΑ σε 4 νομούς

Q
Ο συνολικός
προϋπολογι-

σμός του
νέου ΕΣΠΑ
σε όλη την
Κεντρική

Μακεδονία
φτάνει στα

11 εκ.
ευρώ…»

Τα πέντε ΚΔΗΦ που χρηματοδοτούν-
ται από το νέο ΕΣΠΑ είναι τα εξής:-Κέν-
τρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης,
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
ΑμεΑ νομού Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»:Έδρα:
Κιλκίς (Γιαλαμίδη 3) Αριθμός ωφελού-
μενων: 15 άτομα Συνολικός προϋπολο-
γισμός: 432.000 ευρώ Χρονική διάρκεια
πράξης: τρία έτη (από 1 Νοεμβρίου 2016
έως 31 Οκτωβρίου 2019)-Κέντρο Διημέ-
ρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ
«ΕΜΠΝΕΥΣΗ»: Έδρα: Δήμος Εμμα-
νουήλ Παπά Σερρών, 7ο χλμ. Σερρών –
Δράμας Αριθμός ωφελούμενων: 30 άτο-
μα Συνολικός προϋπολογισμός:
864.000 ευρώ Χρονική διάρκεια πρά-
ξης: τρία έτη (από 1 Νοεμβρίου 2016 έως
31 Οκτωβρίου 2019) -Κέντρο Διημέρευ-
σης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.με.Α της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» Κιλκίς:
Έδρα : Κιλκίς (21ης Ιουνίου 36) Αριθμός
ωφελούμενων: 36 άτομα Συνολικός προ-
ϋπολογισμός: 1.036.800 ευρώ Χρονική
διάρκεια πράξης: τρία έτη (από 1 Νοεμ-
βρίου 2016 έως 31 Οκτωβρίου 2019) -
Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας Α.με.Α. φιλανθρωπικού σω-
ματείου «Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού
Κατερίνης»: Έδρα: Κατερίνη (Μύτικα και
Ήρας γωνία) Αριθμός ωφελούμενων: 60
άτομα Συνολικός προϋπολογισμός:
1.728.000 ευρώ Χρονική διάρκεια πρά-
ξης: δύο έτη (από 1 Ιανουαρίου 2017
έως 31 Δεκεμβρίου 2019) -Κέντρο Ημε-
ρήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και
Κατάρτισης Α.με.Α. «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΟΙΞΗΣ» του Φιλανθρωπικού Μη
Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Α.με.Α. Ημαθίας: Έδρα:
Αλεξάνδρεια (Ελ. Βενιζέλου 7) Αριθμός
ωφελούμενων: 30 άτομα Συνολικός προ-
ϋπολογισμός: 864.000 ευρώ Χρονική
διάρκεια πράξης: τρία έτη (από 1 Νοεμ-
βρίου 2016 έως 31 Οκτωβρίου 2019)



Της Φιλίππα Βλαστού 

Όσον αφορά στο μεγαλύτερο πλέον “εργα-
λείο” κάθε φοιτητή- και όχι μόνο-, το ίντερνετ ο
Αλέξανδρος, φοιτητής που διαμένει τα τελευ-
ταία χρόνια σε εστία στην Κομοτηνή και μέλος
του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Εστιών
Κομοτηνής τόνισε ότι: «Δεν έχουμε καθόλου
ίντερνετ και αυτό είναι ένα τεράστιο πρό-
βλημα. Υποτίθεται πως είχαν βάλει wifi, το
οποίο όμως χάλασε. Μας έλεγαν ότι θα βά-
λουν υπέρυθρες για να έχουμε ίντερνετ όλοι
οι φοιτητές αλλά δεν έγινε κανένα έργο όλο
το καλοκαίρι». Επιπλέον, οι φοιτητές που δια-
μένουν στις εστίες αγοράζουν εξάδες νερών από
σούπερ μάρκετ και τις μεταφέρουν  στα δωμάτια
τους για να πίνουν νερό, καθώς όπως μας εξή-
γησε ο Αλέξανδρος: «To νερό είναι θολό, δεν
πίνετε! Είχαμε ζητήσει παλαιότερα να μας
βάλουν ψύκτες στους διαδρόμους κάθε
ορόφου για να πίνουμε νερό από εκεί, αλλά
και αυτά τα μηχανήματα θέλουν συντήρη-

ση, όπως η ανανέωση των φίλτρων, κάτι το
όποιο δεν έκαναν, όποτε γυρίσαμε πάλι στα
εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού που τα
αγοράζουμε από την τσέπη μας».

“Πληρώνεις συνδρομή-εγγύηση αλ-
λά σε βγάζουν έξω τις γιορτές και το
καλοκαίρι”

Όπως μας γνωστοποίησε ο Αλέξανδρος, ο
κάθε φοιτητής μόλις μπει στις εστίες για να μεί-
νει καλείται να πληρώσει ένα ποσό το οποίο εί-
ναι η εγγύηση. «Ο φοιτητής μόλις μπει σε κά-
ποιο δωμάτιο πρέπει να πληρώσει κάπου
στα 150 με 200 ευρώ, πλέον έχει φτάσει στα
90 η βασική εγγύηση συν κάθε χρόνο 15 ευ-
ρώ. Πολλοί φοιτητές όμως δεν έχουν χρή-
ματα για να δώσουν αυτό το ποσό. Οι συν-
θήκες που επικρατούν δε δικαιολογούν τα
χρήματα που ζητάνε». Μάλιστα παρά το γεγο-
νός ότι οικότροφοι πληρώνουν για να μείνουν
στις εστίες, «το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα

και το Πάσχα είναι κλειστές, δεν μας επιτρέ-
πουν την πρόσβαση στο κτίριο παρά μόνο
με υπεύθυνες δηλώσεις. Με αποτέλεσμα
πολλοί φοιτητές που κατάγονται εκτός χώ-
ρας ή από κάποιο μακρινό μέρος της Ελλά-
δας δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Οι εστίες
ανοίγουν 1 Σεπτεμβρίου, με το που ξεκινάει
και η  εξεταστική, όποτε δεν μπορούν να έρ-
θουν ούτε δυο μέρες πριν για να τακτοποι-
ηθούν, ούτε καν στη λέσχη για να φάνε».

Μπάνιο με βραστήρα και θέρμανση
με αερόθερμο

Εικόνες που δεν μπορεί εύκολα να τις φαν-
ταστεί κάποιος μας περιέγραψε ο Αλέξανδρος,
για το πως θερμαίνουν τους χώρους των εστιών
το χειμώνα. «Όλοι έχουμε αερόθερμο και εί-
ναι άποψη της Πρυτανείας άλλωστε ότι δεν
χρειαζόμαστε γενική θέρμανση  αφού κάθε
φοιτητής μπορεί να αγοράσει ένα μικρό αε-
ρόθερμο για να ζεσταίνεται, οπότε δεν ανοί-
γουν τα σώματα», προσθέτοντας ότι: «τα δω-

Χωρίς ίντερνετ και πόσιμο νερό
φοιτητικές εστίες

Ανύπαρκτο σήμα ίντερνετ και θολό πόσιμο νερό, κάτι που το καθιστά απαγορευτικό προς κατανάλωση είναι κάποια  από
τα προβλήματα που καλούνται οι οικότροφοι των φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να  αντιμε-
τωπίσουν, αναφέρουν φοιτητές στην KARFITSA. Μάλιστα, όπως μας τόνισαν ''τις περισσότερες φορές δεν ακουγόμαστε'',

γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθούν να βρουν μόνοι τους εναλλακτικές λύσεις.
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«Το νερό

είναι θολό,
δεν πίνετε.

Μας έβαλαν
ψύκτες και

δεν ανανεώ-
νουν τα φίλ-

τρα»

«Κάναμε μπά-
νιο αφού

πρώτα είχαμε
ζεστάνει νερό

στον βρα-
στήρα»
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μάτια δεν έχουν ηχομόνωση. Υπάρχει υγρασία
στους τοίχους, γιατί δεν υπάρχει συντήρηση στις σω-
ληνώσεις. Η καθαριότητα στους χώρους δεν είναι
δέουσα». Μπάνιο με την χρήση βραστήρα έκαναν τον
προηγούμενο χειμώνα οι φοιτητές που μένουν στις εστίες.
«Το  χειμώνα έτυχε πολλές φορές να αντιμετωπίσου-
με πρόβλημα με το ζεστό νερό. Μία φορά κάναμε
μπάνιο αφού πρώτα είχαμε ζεστάνει νερό στον βρα-
στήρα. Μπορεί αυτό το περιστατικό να μην τυχαίνει
συχνά, αλλά ακόμα και η μια φορά είναι αρκετή». Ο
Αλέξανδρος ζώντας τα τελευταία χρόνια στην Εστία της
Κομοτηνής έχει δει τις αλλαγές που γίνονται κάθε χρόνο
στις συνθήκες διαβίωσης και διατροφής, λόγω οικονομι-
κής κρίσης. «Έχουμε δυο λέσχες, η μία είναι στην Πα-
νεπιστημιούπολη, από εκεί τρώνε και οι περισσότε-
ροι οικότροφοι. Το φαγητό ποιοτικά είναι καλό, αλ-
λά πλέον με την οικονομική κρίση έχουν περιοριστεί
οι  διατροφικές επιλογές. Τα τελευταία πέντε χρόνια
που τρώω εκεί έχω δει ριζική αλλαγή στην ποικιλία.
Παλιά είχε δυο διαφορετικά φαγητά το μεσημέρι και
δυο άλλα το βράδυ. Τώρα πας και είσαι σίγουρος ότι
θα έχει πατάτες τηγανιτές, μακαρόνια, φασόλια. Δεν
είναι ο σωστός τρόπος διατροφής».

Εστίες... φαντάσματα στο ΔΜΘ
Από την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις πολλοί

γονείς ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τι προσφέρουν οι εστίες
και να δουν τις εγκαταστάσεις, ωστόσο όπως ανέφεραν
στην KARFITSA δεν μπορούσαν να βρουν πουθενά σχετι-
κές πληροφορίες. «Δεν υπάρχει καλή ενημέρωση για
το κοινό, για να δουν τις εγκαταστάσεις και όλες τις
λεπτομέρειες που αφορούν στις φοιτητικές εστίες
του ΔΠΘ. Υπάρχουν δυο σελίδες μόνο στο facebook,
οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από εμάς τους φοιτη-
τές. Η μία είναι κυρίως με φωτογραφίες από τους
χώρους και στην άλλη ανακοινώνουμε τα νέα και τις
εξελίξεις για τις εστίες. Από την Πρυτανεία μπορεί
κάποιος να ενημερωθεί μόνο για τα δικαιολογητικά
και τις αιτήσεις, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες», είπε
ο Αλέξανδρος και υπογράμμισε ότι: «Στο Δημοκρίτειο
υπάρχουν οι βασικές φοιτητικές εστίες της Πανεπι-
στημιούπολης και κάποιες σε μια συνοικία εντός της

πόλης της Κομοτηνής, οι οποίες είχαν δοθεί σε παι-
διά έπειτα από πίεση  φοιτητών γιατί οι εστίες είναι
λίγες και οι φοιτητές πολλοί. Οι εστίες στην πόλη εί-
ναι πολύ καλύτερες, αλλά σιγά σιγά οι διαμένοντες
μειώνονται, υπήρχαν 150 παιδιά που έμεναν εκεί
και τώρα είναι μόνο 30, σε 15 δίκλινα δωμάτια». Πα-
ράλληλα, οι φοιτητές που μένουν στις εστίες της Πανεπι-
στημιούπολης είναι αποκομμένοι από το κέντρο ,όπως
επισήμανε ο οικότροφος λέγοντας πως: «Οι εστίες επει-
δή είναι εκτός πόλης, ο φοιτητής δεν έχει πρόσβαση
στο κέντρο και κατ' επέκταση σε φαρμακεία, μαγα-
ζιά, σούπερ μάρκετ, νοσοκομείο, ιατρεία, διότι το τε-
λευταίο δρομολόγιο του λεωφορείου είναι στις 11
και μισή το βράδυ και ξεκινάει πάλι νωρίς το πρωί,
οπότε εάν του τύχει κάτι το βράδυ δεν μπορεί να με-
τακινηθεί». O φοιτητής ερωτώμενος εάν όλα αυτά τα
προβλήματα έχουν αναφερθεί σε κάποιον αρμόδιο υπο-
γράμμισε πως: «Για κάποια θέματα μας λένε να απευ-
θυνόμαστε στην Πρυτανεία σε κάποια άλλα στο
Ε.Ι.Ν.-Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Ν., όμως πολύ σπάνια ακουγόμα-
στε. Θα πούμε 100 προβλήματα και θα δώσουν λύση
στο ένα, ή θα κάνουν αυτό που είναι πιο εύκολο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής
αντικειμενικότητας προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε
με αρμόδιους από την Πρυτανεία ΔΠΘ και παρότι δεν αρ-
νήθηκαν, δεν απάντησαν στα ερωτήματα που τους θέσα-
με.

Τα κριτήρια επιλογής φοιτητών 
για τις εστίες

Τα κριτήρια είναι οικονομικοκοινωνικά, είπε στην
KARFITSA η πρώην υπεύθυνη διεύθυνσης των φοιτητι-
κών εστιών του ΑΠΘ, Ελισάβετ Ψωμοπούλου. «Οι πρω-
τοετής φοιτητές, από την ημέρα της ανακοίνω-
σης των βάσεων, εντός 25 ημερών θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά,
βάση κανονισμού. Τα δικαιολογητικά είναι τα
εξής: εκκαθαριστικό εφορίας 2016, πιστοποι-
ητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή, μια υπεύ-
θυνη δήλωση και το έντυπο της αίτησης που θα
βρει στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ, δυο φωτογρα-
φίες, βεβαίωση επιτυχίας για αποδεικτικό (πριν
κάνουν την εγγραφή τους στη σχολή)». Μεταξύ
των κοινωνικών κριτήριων συμπεριλαμβάνονται : «οι
διαζευγμένοι γονείς, εάν ένας από τους γονείς ή
και οι δυο έχει αποβιώσει, οι πολύτεκνοι», συμ-
πλήρωσε. Επιπλέον, η ίδια αναφερόμενη στις παροχές
που έχει ένας οικότροφος σε μια φοιτητική εστία είπε ότι :
«έχει δωρεάν στέγαση και φοίτηση». Για την συν-
δρομή που καλούνται να πληρώσουν οι οικότροφοι υπο-
γράμμισε πως : «η συμμετοχή τον μήνα είναι πέντε
ευρώ, και πολλοί δεν τα δίνουν. Όσοι μπουν τώ-
ρα θα προπληρώσουν το έτος του 2016, δηλαδή
από τον Οκτώβριο που θα έρθουν οι φοιτητές θα
πληρώσουν πέντε ευρώ για κάθε μήνα που υπο-
λείπεται μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή  Οκτώ-
βριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος προπληρώνονται
και ισούται με  15 ευρώ. Οι φοιτητές που θα
μπουν τον Γενάρη θα πληρώσουν όλο το 2017».
Να σημειωθεί ότι το  ΑΠΘ διαθέτει περίπου 1480 κλίνες,
σύμφωνα με την κα Ψωμοπούλου.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δια-
θέτει τέσσερις φοιτητικές εστίες, εντός της πόλης, δυο
στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, μία στην Καθηγητού
Βουζουκίδου, και μια στην Λέοντος Σοφού. «Τα προ-
βλήματα δεν λείπουν και από τις εστίες του ΑΠΘ. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι αντί να λύνονται αυτά διογ-
κώνονται'', είπε στην KARFITSA  φοιτήτρια που διαμέ-
νει στις εστίες, ωστόσο θέλησε να κρατήσει την ανωνυ-
μία της. «Το τελευταίο διάστημα στις εστίες ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με τον αδιαφανή τρόπο
λήψης αποφάσεων για τα εστιακά ζητήματα,
τις εξώσεις οικότροφων πριν καν τελειώσουν
τις σπουδές τους, την απαίτηση παράνομων
ενοικίων και την έλλειψη προδιαγραφών για
αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με κινητικές
δυσκολίες», τόνισε η φοιτήτρια. Επίσης, όπως γνω-
στοποίησε η ίδια δεν παρέχεται δωρεάν σίτιση σε οικό-
τροφους που έχουν ξεπεράσει τα επιπλέον δυο χρόνια
σπουδών. «Φέτος, η “Διεύθυνση” δεν χορηγεί
δελτία σίτισης στους οικότροφους που έχουν
ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Το τελευταίο
διάστημα, τα δωμάτια τα οποία μέχρι πρότινος
κρατούνταν κενά προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθούν ως επί πληρωμή ξενώνες (για τα
προγράμματα Best & Erasmus) ή παρακρα-
τούνταν από μη δικαιούχους με την
ανοχή/συμβολή της Διεύθυνσης, άρχισαν μεν
να παραχωρούνται ξανά σε δικαιούχους, αλλά
μετά από διαρκείς πιέσεις των αποφάσεων του
Συλλόγου μας». Ωστόσο, στα κτίρια των εστιών
«υπάρχει ελλιπής συντήρηση λόγω της απου-
σίας προσωπικού», αναφέρει η ίδια. Για τα έργα
συντήρησης αλλά και για τα κτιριακά προβλήματα μίλη-
σε και η πρώην υπεύθυνη διεύθυνσης των φοιτητικών
εστιών του ΑΠΘ, Ελισάβετ Ψωμοπούλου: «Σε ότι
αφορά το συνεργείο της συντήρησης έχουμε
κάποια θεματάκια. Για παράδειγμα αν είναι να
γίνει μια έγκριση για τα κούτελα του κτιρίου,
που είναι έτοιμα να πέσουν, μπορεί να γίνει η
έγκριση, αλλά να μην έρθουν να δώσουν κά-
ποιοι προσφορές... Τα κτίρια είναι παλιά, εί-
ναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Τα μπά-
νια χρειάζονται ανακαίνιση  και δεν γίνονται
εύκολα εγκρίσεις γιατί είναι πάρα πολλά τα λε-
φτά, απλώς κάνουμε συνέχεια επισκευές  με
λίγα λεφτά και έτσι  συντηρούνται τα κτίρια για
να μπορούν οι φοιτητές να μένουν μέσα κά-
πως ανθρώπινα».

Ύστερα από μία διαδικασία – θρίλερ, που κρά-
τησε 66 ώρες, ανακοινώθηκαν οι πλειοδότες της
δημοπρασίας που έγινε για τις τέσσερις τηλεοπτικές
άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Οι Γιάννης Αλα-
φούζος (ΣΚΑΪ), Ιωάννης Καλογρίτσας, Θοδω-
ρής Κυριακού (ΑΝΤ1) και Βαγγέλης Μαρινά-
κης είναι οι νέοι καναλάρχες. Το Δημόσιο θα ει-
σπράξει συνολικά 246 εκατ. ευρώ από τον διαγωνι-
σμό, ένα πολύ μεγάλο ποσό που ξεπερνάει ακόμα
και τις μεγαλύτερες προσδοκίες της κυβέρνησης,
όπως είπε σε δηλώσεις του ο υπουργός Ν. Παππάς.
Άδεια δεν παίρνουν δύο από τα υφιστάμενα
κανάλια, το Star (οικογένεια Βαρδινογιάννη)
και ο Alpha (Κοντομηνάς), ο Ιβάν Σαββίδης,
αλλά και η εταιρεία Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός
Πάροχος Περιεχομένου συμφερόντων Γιάννη
Βαρδινογιάννη.

Την πέμπτη μεγαλύτερη προσφορά κατέθεσε ο
Ιβάν Σαββίδης με 61,5 εκατ. ευρώ, την έκτη ο Alpha
με 61 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια ο Ανεξάρτητος
Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου με 18 εκατ.
ευρώ και το Star με 13 εκατ. ευρώ. Το τηλεοπτικό
τοπίο αλλάζει ριζικά πλέον καθώς έπειτα από... ενε-
νήντα μέρες δεν θα έχουν δικαίωμα εκπομπής τέσ-
σερις από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθ-
μούς της χώρας, δηλαδή το MEGA, ο ALPHA, το
STAR, και το EPSILON.

«Τέλος σε 27 χρόνια ανομίας»
Η ολοκλήρωση της δημοπρασίας των τηλεοπτι-

κών αδειών βάζει τέλος σε 27 χρόνια ανομίας, τόνι-
σε, εξερχόμενος του κτηρίου της ΓΓ Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας, ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος
Παππάς. «Η Ελλάδα παύει να διαθέτει το ντρο-
πιαστικό «προνόμιο» της μοναδικής χώρας
που ουδέποτε διενέργησε διαγωνισμό για την
αδειοδότηση των ιδιωτικών καναλιών», υπο-
γράμμισε ο κ. Παππάς. Πλέον, στη χώρα μας θα εκ-
πέμπουν νόμιμοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Βιώσιμες
επιχειρήσεις, που θα ζουν από τη λειτουργία τους,
παράγοντας ποιοτικό και ανταγωνιστικό τηλεοπτι-
κό πρόγραμμα και όχι από τη διαπλοκή με τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις. Κανάλια που θα ενημερώνουν
τον ελληνικό λαό με αντικειμενικότητα και πλουρα-
λισμό, όχι ανάλογα με τις υπόγειες σχέσεις του ιδιο-
κτήτη τους με την πολιτική ηγεσία και φόντο τα θα-
λασσοδάνεια, σημείωσε ο κ. Παππάς. Η ιστορική
αυτή αλλαγή του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στη χώ-
ρα μας ήταν απαίτηση του ελληνικού λαού επί δε-
καετίες. Ήταν βασική δέσμευση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ τόνισε.

Σε 90 μέρες... "μαύρο"
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Ο… «κομπιουτεράς»
της Έκθεσης 

του Βαγγέλη Στολάκη

Ο Τάσος Τζήκας εκτός από τη θέση του προέδρου της ΔΕΘ- HELEXPO Α.Ε. κα-
τέχει επίσης θέσεις προέδρου στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολο-
γίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Στο παρελθόν διετέλεσε, επί δεκαπενταε-
τία, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΠΒΕ), στον οποίο σήμερα κατέχει τη θέση του επίτιμου προέδρου. 

Έμφαση στην τεχνολογία 
Ο κ. Τζήκας είναι ένας… πολυθεσίτης της πληροφορικής. Και γιατί να μην εί-

ναι; Κατέχει το… άθλημα καλύτερα από όλους. Ασχολείται με τον τομέα της πληρο-
φορικής, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών από τα μέσα της δεκαετίας του
ογδόντα. Αρχικά εργάστηκε ως τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 1986
βρέθηκε με άλλους τέσσερις φίλους (που είχαν ήδη γνωριστεί στο Ελληνικό Ναυτι-
κό) στην παρέα της Singular Software, μιας από τις σημαντικότερες ελληνικές
εταιρίες πληροφορικής που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού. Διετέλεσε
στην αρχή διευθύνων σύμβουλος της Singular Βορείου Ελλάδος Α.Ε. και μετά την
συγχώνευση της εταιρίας με την Delta, ολόκληρης της ενοποιημένης εταιρίας Sin-
gular Software. Παρέμεινε στο «τιμόνι» της ως το 2005 και στη συνέχεια αποχώ-
ρησε. Η Singular Software, ήταν η πρώτη εταιρία του κλάδου που εισήλθε στο
Χρηματιστήριο Αθηνών το 1994. 

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την μεγαλύτερη, ίσως, εταιρία πληροφο-
ρικής, που ειδικεύεται στα λογισμικά συστήματα, ο Τάσος Τζήκας μέσα από διάφο-
ρα projects προσπάθησε στο παρελθόν (και εξακολουθεί να το κάνει μέχρι σήμε-
ρα) να προωθήσει την πληροφορική στη χώρα μας. Γνωρίζοντας καλά πως η Ελλά-
δα βρίσκεται στις top χώρες εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών του κό-
σμου μαζί με άλλους 80 περίπου επιχειρηματίες του κλάδου το 2001 ξεκίνησε τη
δημιουργία του πρώτου Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλά-
δα, την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σήμερα κατέχει εκεί τη θέση του προέδρου. 

Από το 1986 μέχρι σήμερα ο Τάσος Τζήκας βρίσκεται μεταξύ Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης, αφού παίρνει το αεροπλάνο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για
να μεταβεί από την πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας στην… κανονική πρωτεύου-
σα! Αν τον ρωτήσει κανείς για ποιο λόγο επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να αναπτύξει
τις επιχειρηματικές του δράσεις και ιδέες θα δηλώσει πως το έπραξε επειδή είναι…
αθεράπευτα Θεσσαλονικιός. 

Από το Βαρδάρη και το Διοικητήριο στη… ΔΕΘ 
Γεννημένος το 1958 στην Θεσσαλονίκη μεγάλωσε στο κέντρο της πόλης, στην

περιοχή του Διοικητηρίου. Εκεί έπαιζε ποδόσφαιρο μικρός, μια συνήθεια που συ-
νεχίζει μέχρι και σήμερα. Ο πατέρας του είχε ένα από τα πιο ξακουστά ζαχαροπλα-
στεία της περιοχής του Βαρδάρη «ΤΟ ΝΕΟΝ». Τελείωσε το Δ’ Γυμνάσιο Αρρένων
Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Από το 1987 μέχρι και το 2011, οπότε και ανέλαβε
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ- HELEXPO και το 2013 πρόεδρος, δραστηριοποι-
ήθηκε στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής σε ιδιωτικές εταιρίες. Ση-
μειώνεται πως το 2011 είπε το «ναι» και στην πρόταση που του έγινε να αναλάβει
τη θέση του προέδρου στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινω-
νιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 

Μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Τζήκας πιστεύει πως η φετινή 81η ΔΕΘ θα εί-
ναι μια διοργάνωση «ορόσημο» γιατί: «Θα είναι τιμώμενη χώρα η Ρωσία, μία
μεγάλη αγορά και ιστορική φίλη της Ελλάδας. Επίσης περισσότερα από 35
επιμελητήρια επιλέγουν την ΔΕΘ για να προβάλουν τις επιχειρήσεις τους.
Τρίτον, θα υπάρξουν πολλές πολιτιστικές και θεματικές εκδηλώσεις, όπως
θεατρικά δρώμενα, συναυλίες και το θεματικό πάρκο των παραμυθιών του
Ευγένιου Τριβιζά που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Εκτιμώ

πως είναι η καλύτερη έκθεση των τελευταίων χρόνων»
σχολιάζει ο κ. Τζήκας. 

Πρόεδρος τριών κυβερνήσεων 
Η αλήθεια είναι, πως τόσο ο Τάσος Τζήκας όσο και ο

CEO της εταιρίας, Κυριάκος Ποζρικίδης μετρούν την επιτυ-
χία της στρατηγικής που ακολουθούν σε… αριθμούς. Λίγα
εικοσιτετράωρα πριν ανοίξει τις πύλες της η 81η ΔΕΘ, έχει
καλυφθεί σχεδόν το σύνολο των θέσεων για τους εκθέτες
(ξεπερνούν τους χίλιους) και υπολογίζεται ότι ο αριθμός των
επισκεπτών θα είναι… εξαψήφιος και θα έχει μπροστά δυά-
ρι (πέρσι «κόπηκαν» 216.000 εισιτήρια).  Η επιτυχία της πο-
λιτικής του διδύμου Τζήκα - Ποζρικίδη είναι δεδομένη. Αυ-
τός είναι και ο λόγος άλλωστε που ο πρώτος βρίσκεται στην
ηγεσία του φορέα από το 2011, αρχικά ως διευθύνων σύμ-
βουλος και από το 2013 ως σήμερα στη θέση του προέδρου
παρά το γεγονός ότι άλλαξαν… τρεις κυβερνήσεις. Σημαντι-
κό επίτευγμα για τον ίδιο είναι η ενοποίηση της ΔΕΘ με τη
HELEXPO. «Ήταν μια κρίσιμη απόφαση για την ανά-
καμψη και την επανεκκίνηση του φορέα. Η διάσπαση
του 1999 δημιούργησε προβλήματα και στις δυο εται-
ρίες» λέει. Θεωρεί δε, «εξαιρετικό το γεγονός ότι όλοι οι
φορείς της πόλης έχουν κοινή γραμμή απέναντι στη
ΔΕΘ. Συμφωνούνε όλοι με την πρότασή μας να παρα-
μείνει η ΔΕΘ στο κέντρο, να αναπλαστεί με σύγχρονους
αρχιτεκτονικούς και περιβαλλοντικούς όρους και ταυ-
τόχρονα να δημιουργηθεί ένα μητροπολιτικό πάρκο
στις εγκαταστάσεις της» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Q
Τάσος 

Τζήκας,
Πρόεδρος
της ΔΕΘ-
HELEXPO

Α.Ε. 

Q
Πρόκειται

για τον πρω-
τοπόρο

«πληροφο-
ρικάριο» της
Βόρειας Ελ-

λάδας 

Όνειρό του είναι να δει την Ελλάδα να γίνεται Silicon Valley των
Βαλκανίων. Εκτιμά πως η χώρα μας έχει την δυνατότητα και για το
λόγο αυτό τα τελευταία τριάντα χρόνια που ασχολείται με την τε-
χνολογία, την καινοτομία και την πληροφορική προσπαθεί από

τις διάφορες θέσεις στις οποίες έχει βρεθεί «να πείσει την πολιτεία
να αναδείξει  την τεχνολογία σε στρατηγική βιομηχανία για την
Ελλάδα, όπως είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός». Ο λόγος για
τον Τάσο Τζήκα, τον πρόεδρο της ΔΕΘ και για τους φίλους του

τον… «κομπιουτερά» της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος στο παρελ-
θόν βρέθηκε στο… παρα πέντε από τη διεκδίκηση του δημαρχια-

κού θώκου της Θεσσαλονίκης. 

Τάσος Τ        
Ιωάννη     
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Η υποψηφιότητα για τη Θεσσαλονίκη
Αν και τα τελευταία χρόνια ζει στην Καλαμαριά, παραμένει παιδί του κέντρου και νοιάζεται για την γειτονιά του. Το 2014 πήρε την πρωτοβουλία για

τη δημιουργία του Συλλόγου «Φίλων Πλατείας Διοικητηρίου» με σκοπό να ξαναγίνει η πλατεία μπροστά από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης όπως
ήταν παλιά, μαρμάρινη και λειτουργική. Η αγάπη του για την πόλη, τον οδήγησε πολύ κοντά στην διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου το 2010. Ο Τά-
σος Τζήκας, έχοντας το… χρίσμα του διαπαραταξιακού οργάνου, αποτελούμενου από εκπροσώπους της τότε αντιπολίτευσης του δήμου Θεσσαλονίκης
με δήμαρχο τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, ανακοίνωσε ως επικεφαλής της κίνησης πολιτών «Θεσσαλονίκη- Δημιουργική Πόλη» πως θα είναι υπο-
ψήφιος δήμαρχος. Απέσυρε την υποψηφιότητά του όταν ο Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε υποψηφιότητα και έδωσε τη στήριξή του στο σημερινό δήμαρχο
της πόλης. 

Από την περίοδο της μεταπολίτευσης, που ήταν φοιτητής και ευαισθητοποιημένος πολιτικά, του έχει μείνει η τάση να ασχολείται με τα κοινά, τόσο
του κλάδου, όσο και της πόλης.

Αν ρωτήσει κανείς τους συνεργάτες του στη ΔΕΘ τι γνώμη έχουν για τον πρόεδρό τους, δε θα βρει κάποιον που θα μιλήσει αρνητικά. «Είναι ένας
εξαιρετικός, δημιουργικός και καλόψυχος άνθρωπος. Καλοπροαίρετος και χωρίς υστεροβουλία» αναφέρει στην KARFITSA στενός του συνεργάτης. 

Όταν δεν βρίσκεται στην ΔΕΘ, το ΣΕΠΕ ή την «Τεχνόπολη» θα τρέχει (τον αποκαλούν fit και αθλητικό τύπο), θα ακούει μουσική, κυρίως ροκ ή θα
παίζει μπάλα – το όνειρό του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής - με τον ΠΑΟ Διοικητηρίου. Αν και κομπιουτεράς τρελαίνεται για… βιβλία! Είναι περήφα-
νος για τη βλάχικη καταγωγή του, όπως ο Μπουτάρης και ο Τζιτζικώστας, ΠΑΟΚτσής και λάτρης της υγιεινής διατροφής. Είναι παντρεμένος με τη γρα-
φίστρια και σχεδιάστρια κοσμημάτων Τζίνα Νάτση και πατέρας της Ζωής και του Ρήγα, φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Από δεξιά προς αριστερά: Τάσος Τζήκας, Γεωργία Τσανάκα, Ηλίας Μοναχολιάς,
Αντώνης Κυριαζής, Κωνσταντίνος Μυριάνθης, Μιχάλης Καρυώτογλου, Αλέξης Βο-
ρεάδης

 Τζήκας Δ/νων Σύμβουλος Singular, Αντώντης Κούρτης Πρόεδρος ΔΕΘ,
ης Τσάτσος Οικονομικός Δ/ντής ΔΕΘ

ΔΣ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Αγαπά το ποδόσφαιρο

Με τον Αλέξη Τσίπρα Ο Τάσος Τζήκας με τη σύζυγο και το γιο του

Ο Καθηγητής Μιχαήλ Λ. Δερτούζος αναγορεύθηκε
επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ στις 20 Νοεμβρίου
2000 μαζί με τον κ. Τζήκα Τάσο, Γιαλαμαίδη 
Αντώνη και Αναστασόπουλο Δοξάκη.
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Την πρώτη... ιατρική εκτίμηση 
ασθενών δεν την κάνουν... γιατροί!

Της Έλενας Καραβασίλη 

Ο ίδιος εξηγεί πως μπορεί ο ασθενής να πε-
ριμένει για δύο ώρες στο παθολογικό και τελικά
να χρειάζεται ουρολόγο, οπότε να αναγκαστεί
να περιμένει άλλες δύο ώρες για τη σωστή ειδι-
κότητα. «Στο παρελθόν μάλιστα είχε γίνει
καταγγελία διότι δεν ήταν μόνο διοικητι-
κός σε αυτή τη θέση. Την πρώτη εκτίμηση
του ασθενούς έκανε ο υδραυλικός, ο θερ-
μαστής, ο κλιβανέας. Δεν έχει παρθεί κανέ-
να σχετικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση ο
νόμος προβλέπει πως η καταγραφή των
ΤΕΠ γίνεται μέσα στο χώρο των ΤΕΠ», υπο-
γραμμίζει ο κ. Κετικίδης. Από την πλευρά της η
διοικήτρια των νοσοκομείων «Γ. Γεννηματάς»
και «Άγιος Δημήτριος» Μελπομένη Τσούγκα
λέει χαρακτηριστικά πως: «όταν έρχεται ένα
περιστατικό με το ΕΚΑΒ, γίνεται η πρώτη

εκτίμηση από εκεί και έτσι γνωρίζουμε που
πρέπει να πάει ο ασθενής. Αν ο ασθενής έρ-
θει από μόνος του ρωτάει τον διοικητικό
υπάλληλο που πρέπει να πάει για να κατα-
γραφεί στο κατάλληλο ιατρείο. Το έλλειμμα
στο Γεννηματάς είναι πως δεν υπάρχει ορ-
γανωμένο τμήμα επειγόντων περιστατι-
κών, υπάρχουν επείγοντα ιατρεία. Αυτό
που πρέπει να γίνει, πριν καταγραφεί το
περιστατικό στον διοικητικό, είναι μία δια-
λογή από νοσηλεύτρια ή από γιατρό κάτι
που αυτή τη στιγμή δε συμβαίνει. Δεν
υπάρχει οργανωμένη εκτίμηση των περι-
στατικών, έτσι όντως υπάρχει πιθανότητα
να πάει κάποιος στον ουρολόγο για παρά-
δειγμα και τελικά να χρειάζεται κάποια άλ-
λη ειδικότητα, είναι κάτι που το έχω δρο-
μολογήσει ώστε να λυθεί το ζήτημα».

Ελλείψεις που φτάνουν στο 60% 
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων

στο «ΑΧΕΠΑ» τονίζει για ακόμη μία φορά πως:
«υπάρχει σοβαρή υποχρηματοδότηση των
νοσοκομείων, με αποτέλεσμα οι εταιρίες
που τα προμηθεύουν να μη φέρνουν υλικά.
Στο ΑΧΕΠΑ για παράδειγμα μπορεί μία μέ-
ρα να μην έχουμε γάντια, σύριγγες, καθε-
τήρες. Τελευταία έχουμε ελλείμματα σε σο-
βαρά και ακριβά υλικά, όπως αυτά που
μπαίνουν στα χειρουργεία. Οπότε ο ασθε-
νής αναγκάζεται είτε να αναβάλει το χει-
ρουργείο είτε να πληρώσει τα υλικά από τη
τσέπη του. Υπάρχει επίσης μεγάλο πρόβλη-
μα υποστελέχωσης. Στη νοσηλευτική υπη-
ρεσία το ποσοστό φτάνει στο 40%. Σε τεχνι-
κό προσωπικό οι ελλείψεις φτάνουν στο
60%, ενώ δεν έχουμε τραυματιοφορείς.
Δηλαδή όταν έχεις 20 τραυματιοφορείς
ενώ θα έπρεπε να έχεις 70, είναι σα να έχεις
πλήρη έλλειψη. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος
μεταφοράς του ασθενούς μεγαλώνει ακόμη
περισσότερο, στις εφημερίες είναι διαχειρί-
σιμη η κατάσταση, σε καθημερινά βάση
όμως υπάρχει μεγάλη αναμονή… μπορεί
να περιμένει και όλη μέρα για να μεταφερ-
θεί. Έχει συμβεί στο ΑΧΕΠΑ να υπάρχει
ένας τραυματιοφορέας για όλο το κτήριο!».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων στο «Γ. Γεννηματάς» λέει πως πα-
ρότι δόθηκε μία χρηματοδότηση, «αυτή τη
στιγμή οι παλιές οφειλές των νοσοκομείων
φτάνουν το 1,5 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλες τις
εξαγγελίες για προσλήψεις, μόνο το πρώτο

Q
«Έχουμε ελλείμ-
ματα σε σοβαρά

και ακριβά
υλικά, όπως

αυτά που μπαί-
νουν στα χει-
ρουργεία. Ο

ασθενής αναγ-
κάζεται είτε να

αναβάλει το χει-
ρουργείο είτε να

πληρώσει τα
υλικά από τη
τσέπη του»

Διοικητικοί υπάλληλοι είναι αυτοί που κάνουν την πρώτη εκτίμηση για την
υγεία και την πάθηση των ασθενών που φτάνουν στο Τμήμα Επειγόντων Περι-
στατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη, σύμφω-
να με όσα καταγγέλλει στην Karfitsa ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
του νοσοκομείου, Πέτρος Κετικίδης. «Είχαμε στείλει εξώδικο στον προηγού-

μενο διοικητή για τη δήθεν λειτουργία του ΤΕΠ. Το ΤΕΠ προβλέπει τη διαλογή
των ασθενών από ειδικό γιατρό, γενικής ιατρικής ή παθολόγο, έναν νοσηλευ-
τή και έναν διοικητικό υπάλληλο. Αυτή η διαδικασία στο «Γεννηματάς» δεν γί-

νεται. Στέλνουν τον ασθενή έξω από το χώρο των επειγόντων σε διοικητικό
υπάλληλο, ο οποίος κάνει την καταγραφή και βάση της δικής του εκτίμησης

τον στέλνει στο αντίστοιχο ιατρείο. Με αποτέλεσμα να δίνονται λάθος πληρο-
φορίες και να επιβαρύνεται ο υπάλληλος με αρμοδιότητες που δεν του ανή-

κουν», τονίζει ο κ. Κετικίδης. 
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εξάμηνο του 2016 αποχώρησαν περίπου
2.000 εργαζόμενοι από το χώρο της υγεί-
ας. Για τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα τα
κενά είναι τεράστια. Οι εργαζόμενοι δου-
λεύουνε με διπλοβάρδιες, χωρίς ρεπό και
χωρίς άδειες. Το «Γεννηματάς» σε μία
εφημερία μπορεί να δεχτεί από 750 μέχρι
900 ασθενείς, όπως καταλαβαίνεται αυτός
ο αριθμός δεν είναι διαχειρίσιμος. Επίσης
συνεφημερεύουμε με το ΑΧΕΠΑ γιατί
υπάρχουν ειδικότητες όπως η ουρολογι-
κή, τα ορθοπεδικά και παιδοχειρουργικά
που δεν τα καλύπτει». Ο κ. Κετικίδης τονίζει
πως: «μέχρι πρόσφατα το νοσοκομείο είχε
έναν διοικητή και έναν αναπληρωτή στον
Άγιο Δημήτριο. Η νέα κυβέρνηση τοποθέ-
τησε ακόμη έναν υποδιοικητή στο «Γεν-
νηματάς», όπου όμως η μισθοδοσία του
αντιστοιχεί με το να παίρναμε δύο νοση-
λεύτριες ή έναν αξονικό τομογράφο μετά
από δύο χρόνια. Έχουμε θέσει τα ζητήμα-
τα στη διοικήτρια, η οποία επικαλείται τις
προσλήψεις που θα γίνουν».  Ο ίδιος σημει-
ώνει πως δεν είναι μόνο οι ελλείψεις σε νοση-
λευτικό προσωπικό αλλά «υπάρχουν ελλεί-
ψεις και σε γιατρούς. Η παιδιατρική και η
ωτορρυνολαρυγγολογική παραπαίει, μά-
λιστα η παθολογική το καλοκαίρι έκλεισε
τα εξωτερικά της ιατρεία για ένα μήνα για-
τί ο γιατρός που έκανε τα ιατρεία πήρε
άδεια και έτσι δεν υπήρχε γιατρός για τα
τακτικά εξωτερικά ιατρεία του «Γεννημα-
τάς»! Δε μπορούμε να συνεχίσουμε να
δουλεύουμε έτσι». 

Η ανεργία γεμίζει τα επείγοντα 
Με «εμπόλεμη ζώνη» παρομοιάζει τις εφημερίες του νοσοκομείο,

ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του «Παπαγεωργίου» Λάμ-
προς Δερμεντζόγλου. Όπως αναφέρει, μερικώς έχουν λυθεί τα σο-
βαρά οικονομικά ζητήματα που υπήρχαν με τις υπέρογκες οφειλές.
«Συνεχίζουμε όμως να έχουμε μία σημαντική αιμορραγία σε
επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Ανοίγουν προκηρύξεις για
εργαζόμενους στην υγεία και το Παπαγεωργίου για ακόμη μία
φορά δεν είναι μέσα, που σημαίνει πως δεν υπάρχει φως στον
ορίζοντα για να έρθει καινούριο προσωπικό. Την ίδια ώρα
αναμένεται να φύγουν συνάδελφοι ώστε να πάνε σε κάποιο
άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα αμιγώς δημόσιο, με τις ελλείψεις σε
προσωπικό να υπερβαίνουν τα 450 άτομα. Σκεφτείτε πως σε
μία εφημερία οι ασθενείς μπορούν να φτάσουν τους 1.000»,
λέει ο κ. Δερμεντζόγλου. Και εξηγεί πως σε τραυματιοφορείς, οι ελ-
λείψεις είναι τεράστιες, «υπάρχει μόλις ένας που κάνει τη νυχτε-
ρινή βάρδια, με το φαινόμενο να εντείνεται ακόμη περισσότε-
ρο καθότι μιλάμε για ένα πόστο με μεγάλη σωματική κόπωση
σε ένα προσωπικό που αρχίζει και γερνάει. Επίσης στα χρόνια
της κρίσης, ο κόσμος έχει μεταφερθεί από την ανύπαρκτη
πρωτοβάθμια περίθαλψη στα επείγοντα των νοσοκομείων, με
αποτέλεσμα να προκαλείται «έμφραγμα». Στα μη επείγοντα
περιστατικά η αναμονή μπορεί να φτάσει μέχρι και τις οκτώ
ώρες», σημειώνει ο κ. Δερμεντζόγλου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και
στο «ΑΧΕΠΑ» με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του νο-
σοκομείου Δημήτρη Κοροξένο να αναφέρει πως η ανεργία έχει οδη-
γήσει πάρα πολύ κόσμο στα επείγοντα και στις εφημερίες, «με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται κατά πολύ ο όγκος των ασθενών. Δε
μπορούν να πάνε σε ιδιώτες ή να πληρώσουν στα τακτικά ια-
τρεία και έτσι συσσωρεύονται στις εφημερίες για δωρεάν περί-
θαλψη, δηλαδή παρατηρούμε μία αύξηση της τάξεως του 30%.
Επίσης μόλις αρχίσει να χειμωνιάζει θα έχουμε και άλλα ζητή-
ματα με τους άστεγους, που «φιλοξενούνται» μέσα στους χώ-
ρους του νοσοκομείου, κάποιοι εξ’ αυτών έχουν ψυχολογικά
προβλήματα και έχει χρειαστεί να παρέμβει η αστυνομία.
Υπάρχουν εφτά φύλακες που είναι μόνιμοι υπάλληλοι, όμως
δε φτάνουν, το ΑΧΕΠΑ είναι αφύλαχτο. Έχει τέσσερις πύλες
και φυλάσσεται μόνο η μία, όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα
στο νοσοκομείο και να «σηκώσει» ότι θέλει χωρίς να καταλά-
βει κανείς το παραμικρό».

Οι χορηγίες και το… παγκάρι της
εκκλησίας! 

Από τις αρχές Αυγούστου, στο νοσοκο-
μείο «ΑΧΕΠΑ» λειτουργεί η νέα, πλήρως
οργανωμένη παιδιατρική πτέρυγα που ήταν
χορηγία του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου,
Αναστάσιο Σπανό. Ο ίδιος σημειώνει πως
«οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν
στο 30%, με βάση τον οργανισμό του
νοσοκομείου που όμως δεν ήταν ποτέ
πλήρης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε
μία διαδικασία ενταλματοποίησης από
πλευράς νοσοκομείου και υποδιεύθυν-
σης οικονομικού, όπου έχει ολοκληρω-
θεί ο έλεγχος για όλα τα προηγούμενα
χρέη έως τις 30 Απριλίου 2016. Ακο-
λουθεί μία δεύτερη δόση που θα λάβου-
με από το υπουργείο στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου για να καλύψουμε την επόμενη
περίοδο. Επίσης μέχρι το τέλος του χρό-
νου θα έρθουν στο νοσοκομείο 100 άτο-
μα, διοικητικοί, νοσηλευτικό και πα-
ραϊατρικό προσωπικό μέσω των προκη-
ρύξεων». Ο κ. Σπανός αναφέρει πως στο
«ΑΧΕΠΑ» αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένα
μεγάλο έργο μέσα του ΕΣΠΑ, όπου «μετά
από ένα χρόνο θα έχουμε 4.500 τ.μ.
καινούρια και πλήρως εξοπλισμένα, με
ΜΕΘ και χειρουργεία κάτι που θα αλλά-
ξει τη νοσοκομειακή εικόνα ολόκληρης
της πόλης». Από την άλλη πλευρά, αί-
σθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της
Π.Ο.Ε.ΔΥ.Ν όπου αναφέρετε ότι «μονα-
δική πηγή χρηματοδότησης του Νοσο-
κομείου Γεννηματάς για μεγάλα χρονι-
κά διαστήματα ήταν το παγκάρι της εκ-
κλησίας»!

Φωτό - “Γ. Γεννηματάς”
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Q
Τα έξοδα που
ακολουθούν
μια κληρονο-
μιά είναι αρ-
κετά, όπως οι
φόροι κληρο-

νομιάς, το
κτηματολόγιο,
το υποθηκο-
φυλακείο, οι
αμοιβές όσων

εμπλακούν
στην υπόθεση

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Ακίνητα και αγροτεμάχια από «μάννα εξ ου-
ρανού» έχουν μεταμορφωθεί σε βάσανο για κλη-
ρονόμους αφού πέραν των σημαντικών εξόδων
που έχουν να πληρώσουν για την αποδοχή της
κληρονομιάς, έχουν να σκεφτούν και το «ραβα-
σάκι» του ΕΝΦΙΑ την επόμενη χρονιά. Ειδικά τα
κληροδοτήματα που βρίσκονται σε απομακρυ-
σμένες περιοχές της επαρχίας της χώρας ή αγρο-
τεμάχια, επιβαρύνουν τους νόμιμους κληρονό-
μους, που γνωρίζουν ότι εφόσον αποδεχθούν το
κληροδότημα θα πρέπει να επιδοθούν σε νέες
«αλχημείες» για να είναι βιώσιμος ο προϋπολο-
γισμός της επόμενης χρονιάς. Ως εκ τούτου, για
έναν μεγάλο αριθμό κληρονόμων η αποποίηση
της κληρονομιάς φαντάζει μονόδρομος, με το
Ελληνικό Δημόσιο να γίνεται σύμφωνα με τη
νομοθεσία ο τελικός αποδέκτης του κληροδοτή-
ματος. Νέοι άνθρωποι, που λόγω της οικονομι-
κής κατάστασης δεν έχουν την δυνατότητα να
καταβάλουν τα ποσά που απαιτούνται για την
αποδοχή της κληρονομιάς και τον ΕΝΦΙΑ, αφή-

νουν τα ακίνητα γονιών και συγγενών να κατα-
λήξουν στο Δημόσιο αφού δεν υπάρχει άλλη δυ-
νατότητα. Τα στοιχεία άλλωστε του Ειρηνοδι-
κείου της Θεσσαλονίκης είναι ενδεικτικά για το
τι συμβαίνει με τις αποποιήσεις κληρονομιών.
Ενώ δεν ξεπερούσαν τις 2.000 ετησίως πριν την
κρίση, το 2013 ανέβηκαν στις 3.323, συνέχισαν
την ανοδική πορεία το 2014 αγγίζοντας τις
4.569 και έσπασαν το «φράγμα» των 5.000 με
5.160 αποποιήσεις κληρονομιάς το 2015. Σαν
να μην έφτανε αυτό τα πράγματα φαίνεται πώς
θα είναι πολύ χειρότερα τη φετινή χρονιά με τις
αποποιήσεις να ξεπερνούν το 2016 αυτές της
περσινής χρονιάς, όπως συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια. 

Μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συμβολαι-

ογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ιωάννα
Χρουσαλά Μπιλίση, οι αποποιήσεις κληρονο-
μιάς τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ύπαρ-
ξης του ΕΝΦΙΑ στο φορολογικό «καλεντάρι»,

έχει εκτινάξει τον αριθμό των αποποιήσεων
κληρονομιάς. «Δεν ξέρουμε μέχρι που μπορεί
να φτάσει αυτή η κατάσταση. Ο ΕΝΦΙΑ εμ-
φανίζεται ως η κυριότερη για να μην πούμε
η μόνη αιτία», αναφέρει στην Karfitsa η πρό-
εδρος των συμβολαιογράφων της Θεσσαλονί-
κης. Όπως υποστηρίζει η ίδια,  «είναι πολλά τα
ακίνητα που δύσκολα μπορούν να τα απο-
δεχθούν οι κληρονόμοι και το να περιέλ-
θουν τελικά στο δημόσιο φαντάζει μονό-
δρομος. Το δημόσιο απαλλάσσεται όπως εί-
ναι γνωστό από τον ΕΝΦΙΑ οπότε μιλάμε για
τον μεγαλύτερο κάτοχο ακινήτων στη χώ-
ρα». Σαν να μην έφτανε αυτό, ένα ακόμα νομο-
σχέδιο που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση θα κά-
νει ακόμα δυσκολότερη την αποδοχή κληρονο-
μιάς για τον μέσο φορολογούμενο. Σύμφωνα με
την κ. Χρουσαλά Μπιλίση, «η κυβέρνηση θέλει
να εφαρμόσει τον ν. 4178 που προβλέπει
την τακτοποίηση ακινήτων εφόσον κάποιος
κάνει αποδοχή κληρονομιάς».  Ως εκ τούτου
τυχόν κληρονόμοι θα έχουν να κάνουν με μια

www.karfitsa.gr

Το Δημόσιο «μεγαλοκληρονόμος»
των Ελλήνων

Καλή είδηση μόνο στις παλιές ελληνικές ταινίες τείνει να γίνει η κληρονομιά που άφησε μετά την «αποδήμηση του εις Κύ-
ριον», ο γονιός ή κάποιος πλούσιος συγγενής, αφού ο φόρος του ΕΝΦΙΑ που την περασμένη εβδομάδα αναρτήθηκε στο

Taxisnet για τους φορολογούμενους διεκδικεί τον τίτλο του πιο δυσβάσταχτου φόρου στην Ελλάδα.



www.karfitsa.gr

πράξη αναγκαστικού δικαίου όπως είναι η αποδοχή
κληρονομιάς και δεν θα είναι δυνατόν ο κληρονόμος
να κάνει αποδοχή και να τακτοποιήσει τα ακίνητα που
του άφησε για παράδειγμα ο πατέρας του. «Εάν το
πουλήσει έχει καλώς, αλλά η τακτοποίηση είναι
δύσκολο εγχείρημα αφού οι περισσότεροι δεν
μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, πρόκειται
ουσιαστικά για ένα νομοσχέδιο που είναι θάνα-
τος για τον κληρονόμο», αναφέρει χαρακτηριστικά
η Ιωάννα Χρουσαλά Μπιλίση. Για το συγκεκριμένο
ζήτημα μίλησε με ανακοίνωση της και η ΠΟΜΙΔΑ, για
να αποδεχθεί κάποιος συμβολαιογραφικά μια κληρο-
νομιά, θα πρέπει να προσκομίσει στο συμβολαιογρά-
φο πιστοποιητικό μηχανικού ότι ο θανών δεν είχε κα-
τασκευάσει αυθαίρετα, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν
τέτοια. Εάν βεβαίως υπάρχουν αυθαίρετες κατα-
σκευές ή αλλαγές χρήσης, θα πρέπει πρώτα να πλη-
ρώσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα καθώς και την
αμοιβή μηχανικού για τη δήλωσή τους. Αποτέλεσμα
της διάταξης αυτής θα είναι στην καλύτερη περίπτωση
να οδηγηθούν οι ιδιοκτήτες στην σιωπηρή αποδοχή
των κληρονομιαίων ακινήτων (μέσω της παρέλευσης
άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας αποποιήσης
της κληρονομιάς), χωρίς να συντάσσουν συμβολαι-
ογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, κάτι που θα
οδηγήσει σε απόλυτη ανασφάλεια δικαίου και συναλ-
λαγών.

Αμφιταλαντευόμενοι 
Ο προβληματισμός για το εάν κάποιος κληρονό-

μος θα αποποιηθεί ή θα αποδεχθεί την κληρονομιά
αποτελεί δεδομένο τα τελευταία χρόνια. «Πολύς κό-
σμος σκέφτεται τι θα κάνει. Από εκεί και πέρα
δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκρι-

μένες περιπτώσεις κληρονόμων που δυσκο-
λεύονται να πάρουν τη μεγάλη απόφαση για το τι
θα κάνουν με το κληροδότημα που τους άφησε
κάποιος συγγενής. Αυτό ήταν ούτως ή άλλως εί-
ναι κάτι που λειτουργεί συνδυαστικά και με τον
ΕΝΦΙΑ», εξηγεί στην Karfitsa ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Χαϊδούτης. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξαν περι-
πτώσεις πολιτών  που ανέμεναν τις εξελίξεις με το
μέλλον του συγκεκριμένου φόρου για να δουν τι θα
κάνουν τελικά. «Τα όσα έχει αναφέρει επισήμως η
ΠΟΜΙΔΑ φυσικά ισχύουν και δεν υποπίπτουν
αμφισβήτησης. Από εκεί και πέρα, κάθε περί-
πτωση είναι ξεχωριστή. Όταν κάποιος καλείται
να διαχειριστεί την περίπτωση μια κληρονομιάς
την αξία της οποίας δεν γνωρίζει για να μπορέσει
να αναγάγει το ζήτημα σε μια φορολογική βάση
προκειμένου να ξέρει τι θα πληρώσει τελικά,
προκύπτει πρόβλημα», επισημαίνει ο κ. Χαϊδούτης.
Το ζήτημα με την είσοδο του ΕΝΦΙΑ στην υπόθεση
μια κληρονομιάς είναι ότι ο κληρονόμος ουσιαστικά
δεν γνωρίζει το ύψος του φόρου που θα κληθεί να
πληρώσει ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
του και να μην μπει στη διαδικασία των κατασχέσεων.
«Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και ο κόσμος
πρέπει να απευθύνεται συνδυαστικά σε δικηγό-
ρο, συμβολαιογράφο σε συνεργασία πάντα με
κάποιον φοροτεχνικό, προκειμένου να βγει η τε-
λική απόφαση. Από και πέρα είναι ένα πρόβλη-
μα δεδομένο για πολύ κόσμο που αμφιταλαν-
τεύεται, ειδικά για περιπτώσεις ακινήτων που
μπορεί και να μην αποδίδουν κάποιο έσοδο»,
υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΕΝ.Ι.Α.Θ. 
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Κόστη και προβλήματα
Ο ΕΝΦΙΑ φυσικά είναι η κορυφή του παγόβου-

νου ώστε ένας κληρονόμος να πάρει την κατά τα
άλλα δύσκολη απόφαση της αποποίηση της κληρο-
νομιάς. Ακίνητα που ουσιαστικά μόνο απαιτούν
βάσει φορολογίας χρήματα δίχως να αποδίδουν
κάτι είναι σύμφωνα με τον κ. Χαϊδούτη το νούμερο
ένα παράδειγμα προς αποφυγή. «Μιλάμε για πε-
ριπτώσεις αγροτεμαχίων ή κατοικιών σε απο-
μακρυσμένες περιοχές, που δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν εύκολα ή είναι επιβαρυμένα με
τυχόν απαλλοτριώσεις ή ρυμοτομίες. Φυσικά
υπάρχουν και ακίνητα σε κεντρικές περιοχές
πόλεων που τυγχάνουν συγκυρίας συνιδιο-
κτησίας και κυριότητας πολλών ατόμων που
σημαίνει ότι υπάρχει δυσχέρεια στη λήψη
αποφάσεων για τη διαχείριση των εν λόγω
ακινήτων», σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ακινήτων της Θεσσαλονίκης. Όπως
υπογραμμίζει ο ίδιος, τέτοιες περιπτώσεις κάνουν
πολύ δύσκολη για τους κληρονόμους την απόκτη-
ση των ακινήτων και να προχωρήσουν τελικά στην
νόμιμη αποποίηση της κληρονομίας εντός των
συγκεκριμένων χρονικών ορίων προκειμένου να
μην διαταραχθεί η φοροδοτική τους δυνατότητα.
Όσο για τα κόστη που ακολουθούν μια κληρονο-
μιά, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Χαϊδούτης είναι
συνάρτηση του ακινήτου. «Είναι διαφορετικό να
αποκτήσει κανείς ακίνητο στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, είτε διαμέρισμα είτε κατάστημα
και άλλο ένα χωράφι για παράδειγμα στα Γρε-
βενά που θα έχει διαφορετική αξία», αναφέρει
ο ίδιος. Τα έξοδα που ακολουθούν μια κληρονομιά
είναι αρκετά, όπως οι φόροι κληρονομιάς, το κτη-
ματολόγιο, το υποθηκοφυλακείο, οι αμοιβές όσων
εμπλακούν στην υπόθεση και φυσικά ο ΕΝΦΙΑ
όταν έρθει την αμέσως επόμενη χρονιά. «Όπως
κυκλοφόρησε στην αρχή της οικονομικής
κρίσης  το σλόγκαν “θα σε τιμωρήσω πουλών-
τας σου ένα ακίνητο”, κάτι ανάλογο γίνεται με
την κληρονομιά που στην ουσία κληρονομεί
προβλήματα», συμπληρώνει ο κ. Χαϊδούτης.

Ελληνίδα παρουσιάζει 
το «πακέτο Γιούνκερ»

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυ-
ράκη είναι το πρώτο πρόσωπο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων στην εκστρατεία της για την προ-
ώθηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (Σχέδιο Γιούνκερ). Η κυρία Σπυράκη σε δύο video,
τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, καλείται να εξη-
γήσει πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων, τι σημαίνει για τους Έλληνες και Ευρωπαί-
ους πολίτες καθώς και πώς μπορεί να συμβάλλει στη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την Ελλη-
νίδα ευρωβουλευτή όποια επιχείρηση έχει μια καινοτό-
μο ιδέα δεν χρειάζεται να ζητήσει έγκριση από τις περιφε-
ρειακές και τις εθνικές αρχές των χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αφού μπορεί να παρουσιάσει το σχέδιο της
απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

«Στην καμπάνια χρησιμοποιούμε το πετυχημένο πα-
ράδειγμα της Creta Farm, που πρόκειται να λάβει από το
σχέδιο Γιούνκερ 15.000.000 ευρώ μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια. Αυτό επ’ ουδενί σημαίνει ότι δεν μπορούν
να χρηματοδοτηθούν μικρότερα σχέδια μέσω όσων ελ-
ληνικών τραπεζών έχουν συνάψει συμφωνία με το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αρκεί κά-
ποιος να έχει μια καλή ιδέα που να φέρνει δουλειές και
ανάπτυξη» δήλωσε η Μαρία Σπυράκη μετά την παρου-
σίαση της καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η παρουσίαση
της καμπάνιας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Στρατηγι-
κών Επενδύσεων: Όπως είπε στην karfitsa η ευρωβου-
λευτής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μαρία Σπυράκη «Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μου ζήτησε να προ-
ωθήσω το σχέδιο Γιουνκερ στην Ελλάδα και την Ευρώπη
λόγω και της σχετικής δραστηριότητας μου στο Ευρωκοι-
νοβουλιο και το έκανα ευχαρίστως…»

Να σημειωθεί ότι η Κομισιον προτείνει στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την παράταση του σχεδίου
Γιουνκερ έως το… 2020. Η αρχική πρόβλεψη του σχεδί-
ου Γιουνκερ ήταν να κινηθούν 315 δις ευρώ κεφαλαία
προερχόμενα κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα με εγγυή-
σεις 21 δις . Οι εγγυήσεις προέρχονται 16 δις ( 8 δις ρευ-
στό και 8 εγγυήσεις από τον προυπολογισμο της ΕΕ) και
άλλα 5 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  Με
βάση αυτά τα ποσά το σχέδιο Γιουνκερ ίδρυσε το EFSI
European Fund for Strategic Investment το οποίο χρησι-
μοποιεί την τεχνογνωσία της ΕΙΒ European Investment
Bank και εκτιμά ότι μπορεί να μοχλεύσει κεφαλαία με
πολλαπλασιαστή 15. Έτσι τα 21 δις του αρχικού κεφαλαί-
ου ρευστού και εγγυήσεων μπορούν να γίνουν… 315 δις.
Τώρα μετά την χρονική επέκταση που ζητά η Κομισιον το
κεφάλαιο που θα κινηθεί αναμένεται να αυξηθεί.

Δυστυχώς στην Ελλάδα οι επιδόσεις στο σχέδιο Γι-
ουνκερ είναι πολύ… χαμηλές. Μέχρι τώρα έχουν εγκρι-
θεί 535 εκ από την EIB για να κινηθούν τελικά 1,1 δις.
Μονο η Creta Farm εχει παρει 15 εκ δάνειο , ενώ εχει
υπογράφει και συμφωνία με τη Fraport για τα περιφερει-
ακά αεροδρόμια. Δυο συμφωνίες δανειοδοτήσεις μικρο-
μεσαίων με την ProCredit και την Εθνικη Τράπεζα εχουν
μικρή απήχηση…



Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑ-
ΖΕΙ… διάθεση και υποδέχε-
ται όπως κάθε Σεπτέμβριο χι-
λιάδες εμπορικούς επισκέπτες
από την Ελλάδα, την Ευρώπη,
τα Βαλκάνια και όλο τον κό-
σμο. Οι πύλες της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
ανοίγουν στις 10 Σεπτεμβρίου
με τιμώμενη συμμετοχή φέτος

τη Ρωσία. Δεν είναι μόνον οι εμπορικές συναλλαγές, η
καινοτομία και οι παρουσιάσεις νέων προϊόντων και
υπηρεσιών που τραβούν το ενδιαφέρον, αλλά και τα με-
γάλα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα που έρχον-
ται στο παράλληλο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και
που κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να μαγνητίζουν
ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον χιλιάδων νέων,
όχι μόνον της Θεσσαλονίκης, αλλά και εκείνων που έρ-
χονται απ' όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδος. Τα εύ-
σημα αυτής της πολύ σημαντικής δουλειάς τα τελευταία
χρόνια αποδίδονται, στον πρόεδρο της ΔΕΘ Αναστάσιο
Τζήκα και στον δραστήριο διευθύνοντα σύμβουλο Κυ-
ριάκο Ποζρικίδη, που πραγματικά άλλαξαν τα δεδομένα
και μάλιστα εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης. Η
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης απέδειξε όλα αυτά τα
δύσκολα χρόνια για την ελληνική οικονομία, ότι μπο-
ρεί να αντιστέκεται, ότι ξέρει πολύ καλά την οργανωτική

δουλειά της, ότι μπορεί και «αφουγκράζεται» την επιχει-
ρηματικότητα ανοίγοντας νέους δρόμους και ευκαιρίες,
γιατί διαθέτει εδώ στη μικρή μας «συμπρωτεύουσα» και
ικανά στελέχη και managers που λειτουργούν απόλυτα
συντονισμένα 365 ημέρες το χρόνο, μεθοδικά και απο-
τελεσματικά.  
AN ΔΕΝ ΠΑΙΝΕΨΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ… κάποτε θα πέ-
σει και θα σε πλακώσει!  Έτσι λέγανε οι παλιοί! Η Θεσ-
σαλονίκη μας, είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις του
κόσμου και αυτό συμβαίνει όχι στα λόγια, αλλά με απο-
δείξεις. Η πρόσφατη βράβευσή της, ως το ωραιότερο
παραλιακό αρχιτεκτονικό μέτωπο πόλης της Ευρώπης,
είναι μια απ' αυτές. Παρά την απουσία μεγάλων έργων
υποδομής τις τελευταίες δεκαετίες, η πόλη αναπνέει και
δημιουργεί ακόμη, γιατί έχει ένα σπουδαίο ανθρώπινο
δυναμικό σε όλα τα επίπεδα. Αν λίγο, είχε στραμμένο το
βλέμμα της η Πολιτεία στη Θεσσαλονίκη, ίσως το αποτέ-
λεσμα να άλλαζε πολύ σε όφελος του εθνικού προϊόντος
και επιπέδου. Αφήσαμε πίσω, τις βιομηχανικές ζώνες
και ερήμωσαν. Ζοφερή εικόνα μιας άλλοτε αναπτυσσό-
μενης επιχειρηματικότητας. Το Μετρό καρκινοβατεί και
είναι άγνωστο πόσο ακόμη θα τραυματίζει τον κύριο
ιστό της πόλης. Οι αστικές συγκοινωνίες «γέρασαν» και
ρυπαίνουν καθημερινά με επικίνδυνα για την υγεία αέ-
ρια, μικρούς και μεγάλους. Τα στέγαστρα των στάσεων
του ΟΑΣΘ που ανήκουν στον μητροπολιτικό δήμο, έγι-
ναν εδώ και έξι χρόνια (!) εστίες μόλυνσης και μεγάλης

ασχήμιας. Η Πανεπιστημιούπολη- το καμάρι της πό-
λης- έχει παραδοθεί σε σπείρες αντιεξουσιαστών. Το
λιμάνι μας παραμένει υποβαθμισμένο παρά τις πραγ-
ματικές μεγάλες δυνατότητες που έχει. Γιατί ;
ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ... ΦΕΓΓΑΡΙ! Κάποιοι
εξαιρετικά «γραφικοί» πολίτες αυτής της πόλης, συνεχί-
ζουν και αντιστέκονται στο ... «γκρίζο» της καθημερινό-
τητας και επιλέγουν να πιούν τον καφέ τους «εν πλω» σε
ένα από τα καραβάκια που λιμενίζονται στο παραλιακό
μέτωπο, λίγο πιο κάτω από τον Λευκό Πύργο. Οι βόλτες
με τα καραβάκια που λειτουργούν σαν «πλωτά μπαρ» με
πολύ καλή μουσική, είναι - λένε - μια απίστευτη και μα-
γευτική εμπειρία, αφού έχεις την ευκαιρία να απολαύ-
σεις με τον καφέ σου, όλη την ομορφιά της πόλης μέσα
από τον Θερμαϊκό. Εξ ίσου, μοναδικές είναι οι εικόνες
από τη θάλασσα και της νυκτερινής Θεσσαλονίκης,
αφού τα πλωτά μπαράκια συνεχίζουν τις διαδρομές
τους και τις βραδινές ώρες. Το όμορφο αυτό σκηνικό,
έρχεται να συμπληρωθεί από την πρωτοβουλία - έκπλη-
ξη (!) της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που «ναύ-
λωσε» στο πλαίσιο της φετινής λειτουργίας της και αε-
ρόστατα, που θα δίνουν την ευκαιρία σε όσους το επιθυ-
μούν, να «πετάξουν» με απόλυτη ασφάλεια, πάνω από
την πόλη. Πάμε μια βόλτα στο ...φεγγάρι - λέει κάποιο
παλιό τραγούδι - εμείς λέμε «πάμε μια βόλτα στη Σαλο-
νίκη» με τα γραφικά ξύλινα καραβάκια και τα αερόστατα
της HELEXPO!  Kαλό μήνα σε όλους!    
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nΑνακοίνωση για την πρόσληψη
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού -

καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού
για την λειτουργία τμημάτων -
δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το
σχολικό έτος 2016-2017 με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, εξέδωσε ο δήμος Παύλου Μελά.
Πρόκειται για 51 άτομα ωρομίσθιου
εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού -
διδακτικού προσωπικού, με τα αντίστοιχα
τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και
χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα και
οκτώ μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη
πρόσληψης στην ιστοσελίδα του Δήμου
Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr) ή να
την παραλάβουν από τα γραφεία της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Δ/νση:
Λαγκαδά 293, 1ος όροφος, τηλ. 2310
662-944, 642-405) καθημερινά από 9:00
π.μ. έως 15:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος
της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί
το 64ο.

nΈνα νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 23.000
ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αναμένεται

να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως
αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας,
αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας
Ράνια Αντωνοπούλου. «Στο εξής, όλοι οι
ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες
αποδοχές, ενώ θα παρέχεται στο 50% των
ωφελουμένων η δυνατότητα εγγυημένης
απασχόλησης σε ιδιωτικές εταιρείες για έξι μήνες,
σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του
προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη
απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των
ωφελουμένων και μόλις για δύο μήνες. Με το νέο
σχεδιασμό, ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα λαμβάνει,
μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ, εν
αντιθέσει με τον αρχικό, ο άνεργος λάμβανε μόλις 1.600
ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος», τόνισε.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, τον
ερχόμενο Οκτώβριο, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000
ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

n Την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις
οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προσλήψεις

ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με κάλυψη
από τον ΟΑΕΔ, ποσού που αντιστοιχεί στο επίδομα
ανεργίας των 360 ευρώ, ζητούν από τον υπουργό Εργασίας,
Γιώργο Κατρούγκαλο τα επιμελητήρια της χώρας. Σε
σχετικό υπόμνημα, τονίζεται ότι με την επαναφορά των 100
δόσεων θα δοθεί νέα ευκαιρία σε όσες επιχειρήσεις δεν
είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση ή σε αυτές που απεντάχθηκαν
λόγω μη καταβολής κάποιων δόσεων να επιστρέψουν στην
εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς στερούνται τη δυνατότητα
έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ ταυτόχρονα θα
ωφεληθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Το υπουργείο Υγείας
απέστειλε στο Ανώτατο Συμβού-

λιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
τους πίνακες με την κατανομή 1.538 θέσε-

ων. Πρόκειται κυρίως για νοσηλευτικό προ-
σωπικό, αλλά και προσωπικό διαφόρων άλλων
ειδικοτήτων, το οποίο θα καλύψει ισάριθμες κε-
νές οργανικές θέσεις σε φορείς του υπουργείου
Υγείας. Ο υπουργός Υγείας καλεί τα νοσοκομεία

που περιλαμβάνονται στους πίνακες, το ΕΚΑΒ και
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) να φρον-
τίσουν για τη δέσμευση έξι θέσεων ΔΕ τυφλών τη-
λεφωνητών και 116 θέσεων διαφόρων κλάδων
και ειδικοτήτων, ώστε να παραμείνουν κενές

μέχρι την κάλυψή τους από το προσωπικό
που θα διορισθεί με τις διατάξεις του

νόμου 2643/1998 για προστα-
τευόμενα άτομα.



n Έρχονται προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η
πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικού αριθμού επτά ατόμων, [πέντε Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 7ωρης
ημερήσιας απασχόλησης και δύο Δ.Ε. Διανομέων, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης],
χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις
Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4
και να την υποβάλουν : α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής
Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για την
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ47/2016, υπόψη κυρίου Βασίλη Εμμανουηλίδη (τηλ. επικοινωνίας:
2310- 589404, 2310-589410). β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής
Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ώρες
υποβολής 08:30 -13:30 (τηλ. επικοινωνίας:, 2310 - 589404, 2310 - 589410, κ. Β.
Εμμανουηλίδης).

n Το Ίδρυμα «Ασύλου του Παιδιού» ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός υπάλληλου
Γραμματειακής Υποστήριξης,  ηλικίας έως 40 ετών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού

Δικαίου, αρχικά ορισμένου χρόνου. Η θέση απαιτεί ετοιμότητα, συνέπεια, δημιουργικότητα,
επαγγελματισμό, εμπιστευτικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Ο/Η υποψήφιος/α θα
πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ή παρεμφερές)
ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ξένου Πανεπιστημίου στη Γραμματειακή Υποστήριξη, άριστη γνώση της
Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (πανεπιστημιακό πτυχίο αντίστοιχο θα εκτιμηθεί), πολύ
καλή χρήση Η/Υ (ECDL). Τονίζεται πως θα προτιμηθεί εμπειρία σε ανάλογη θέση
τουλάχιστον δύο ετών. Οι αιτήσεις με το βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο, αποδεικτικό γνώσης
Η/Υ – ECDL, πτυχίο Αγγλικής γλώσσας  θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος
Εγνατία 129 & Εθνικής Αμύνης και ώρες 08:00 – 13:00 έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
2016. Περισσότερες  πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310214246 και 2310209398. 

nΣτις 07/09 στελέχη της αεροπορικής εταιρίας Ryanair θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη,
προκειμένου να αναζητήσουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες σε

αεροσυνοδούς, ενώ σημειώνεται πως η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση δεν είναι
απαραίτητη. Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν βάσεις σε όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβάνοντας
την Ιρλανδία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα www.crewlink.ie για περισσότερες πληροφορίες. Να
σημειώσουμε ότι η Crewlink είναι το επίσημο κέντρο εκπαίδευσης και διαλογής
προσωπικού της Ryanair. 
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του Βαγγέλη Στολάκη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περί-
που 22.000 προσφυγόπουλα αναμένεται με την
νέα σχολική χρονιά να καθίσουν στα θρανία. Το
πρόγραμμα που επεξεργάζονται τα στελέχη του
υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει μαθήματα
στα ελληνικά σχολεία με τη λήξη των… κανονι-
κών μαθημάτων, μεταφορά των προσφύγων από
τα κέντρα φιλοξενίας προς τα σχολεία και το ανά-
ποδο και προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων
και καθηγητών. Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν
σε όλη τη χώρα περίπου 850 τμήματα υποδοχής
προσφύγων κοντά στα 38 κέντρα φιλοξενίας, ενώ
ενεργό ρόλο στην λειτουργία του προγράμματος
θα έχουν και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Κριτήριο η γεωγραφική απόσταση 
Όπως αναφέρει στο KARFITSA.GR ο Γενικός

Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης
Παντής η επιλογή των σχολείων στα οποία θα
δημιουργηθούν τμήματα υποδοχής προσφύγων
θα γίνει με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή.
«Θα πάρουμε ένα κέντρο φιλοξενίας. Θα κα-
ταγράψουμε πόσα σχολεία υπάρχουν σε
απόσταση ενός, δυο και τριών χιλιομέτρων
από κάποιο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
και στη συνέχεια θα καταλήξουμε σε εκείνα
στα οποία θα δημιουργηθούν τμήματα» λέει
χαρακτηριστικά.

Ο ορισμός των σχολείων αναμένεται να γίνει
με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Τα μαθήματα στους πρόσφυγες θα πραγματοποι-
ούνται τις ώρες 14:00- 18:00. Σύμφωνα με τον κ.
Παντή για τα μικρά παιδιά θα δημιουργηθούν
τμήματα υποδοχής εντός των κέντρων φιλοξε-
νίας προσφύγων, ενώ για τα παιδιά 7 ετών και
πάνω θα μισθωθούν λεωφορεία που θα αναλά-
βουν την μετακίνησή τους. Τα μαθήματα που θα
πραγματοποιούνται θα είναι: ελληνική γλώσσα,
ξένη γλώσσα (κυρίως Αγγλικά), μαθηματικά,
υπολογιστές καλλιτεχνικά και αθλητικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Στόχος
του Υπουργείου είναι η εξασφάλιση της ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης και της εκπαίδευσης
των παιδιών των προσφύγων και βεβαίως η
ομαλή ένταξη όσων θα παραμείνουν στην
Ελλάδα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
μετά από ένα μεταβατικό διάστημα προετοι-
μασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε όλα τα παιδιά των προσφύγων
χωρίς διακρίσεις. Στη πρώτη φάση της υλο-
ποίησης του προγράμματος θα δοθεί έμφα-
ση στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης – από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυ-
μνάσιο» σχολιάζεται μεταξύ άλλων. 

Τα μαθήματα θα αναλάβουν να κάνουν κατά
κύριο λόγο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα
προσληφθούν, ενώ ενδεχομένως να υπάρξει συ-
νεργασία του κράτους με ειδικούς δασκάλους θα
την πραγματοποίηση μαθημάτων εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας.

Q
«Η κυβέρ-
νηση για
άλλη μια

φορά απο-
φασίζει

χωρίς να
μας ρωτά»
λένε οι το-
πικοί άρ-

χοντες

Στα «κάγκελα» (ξανά) οι δήμαρχοι για τα 
σχολεία προσφύγων

Αντιδράσεις και… διαβούλευση στο μέλλον
«Το ποια σχολεία θα χρησιμοποιηθούν είναι μια απόφαση

δική μας. Όταν οριστούν θα μιλήσουμε με τους υπεύθυνους
των δήμων και τους περιφερειακούς διευθυντές» απαντά ο κ.
Παντής στην ερώτηση εάν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους δη-
μάρχους των δήμων που έχουν στα όριά τους κάποιο ή κάποια κέντρα
φιλοξενίας προσφύγων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο κ.
Παντής και στελέχη του υπουργείου Παιδείας ήδη συναντήθηκαν με
τους υπεύθυνους των σχολικών μονάδων των δήμων Αθηναίων και
Θεσσαλονίκης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η KARFITSA με
την αρμόδια αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του
δήμου Θεσσαλονίκης Έλλη Χρυσίδου η ίδια δήλωσε: «Πραγματο-
ποιήσαμε σύσκεψη με τον κ. Παντή και συζητήθηκε το ζήτημα.
Έχουν ήδη βρεθεί οι σχετικές χρηματοδοτήσεις και έχουμε κα-
ταγράψει τα σχολεία στα οποία θα μπορούσαν να γίνουν μαθή-
ματα παιδιών προσφύγων. Αναμένουμε από το υπουργείο να
μας καλέσει να του τα υποδείξουμε» σχολιάζει η κ. Χρυσίδου. 

Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι του νομού ήδη εκφράζουν την
αντίδρασή τους για το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά βρίσκονται προ
τετελεσμένων αποφάσεων, όπως λένε χαρακτηριστικά. Στο δήμο
Ωραιοκάστρου για παράδειγμα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης
πραγματοποιήθηκε σχετική συνεδρίαση- συζήτηση με πρωτοβουλία
του δημάρχου. Μιλώντας στην KARFITSA ο Αστέριος Γαβότσης ση-
μείωσε πως: «Δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε ξενοφοβικοί αλ-
λά δεν υπάρχει σχέδιο. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά καπε-
λώνει τους δήμους. Μας καπέλωσε πρώτη φορά όταν δεν μας
ρώτησε και δημιούργησε στις περιοχές μας κέντρα φιλοξενίας.
Αν λοιπόν η κυβέρνηση έχει τόσα πολλά λεφτά να τα δώσει για
να νοικιάσει πρώην εργοστάσια και να στήσει εκεί τις σχολικές
δομές». Ο κ. Γαβότσης είπε επίσης ότι: «ενδεικτικό της απουσίας
σχολείου είναι πως τα περισσότερα σχολεία του δικού μας δή-
μου είναι ολοήμερο. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά σχολούν στις
16:00. Πως θα δημιουργηθούν δομές για τους πρόσφυγες».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο μια τέτοια ενέργεια από πλευράς κυβέρνη-
σης ελλοχεύει κινδύνους για την δημόσια υγεία λόγω μεταδιδόμενων
ασθενειών από κρούσματα που εντοπίστηκαν εντός κέντρων φιλοξε-
νίας. 

Στα… κάγκελα βρίσκονται για ακόμα μια φορά οι δήμαρχοι του νομού Θεσσα-
λονίκης με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους του υπουργείου Παιδείας για την
πολιτική απόφαση να δημιουργηθούν σχολεία προσφύγων. «Άλλη μια φορά
ενεργούν και αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς» σχολιάζει δήμαρχος της δυτι-
κής Θεσσαλονίκης, σε δήμο όπου λειτουργεί κέντρο φιλοξενίας προσφύγων.
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Γιατί τα German statistics θεωρούνται πιο αξιόπιστα
από τα Greek statistics; Η εύκολη απάντηση βασίζεται
στην γενική εικόνα της μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευ-
ρωζώνη που εδώ και χρόνια κατάφερε να εξάγει μεταξύ
των εμπορευμάτων της και ελλείμματα προς όλους ενώ
παράλληλα δανείζεται από τις αγορές ακόμη και με αρνη-
τικά επιτόκια. Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι στη
Γερμανία να αποκρύβουν ελλείματα ή ατέλειες της οικο-
νομίας τους με τακτικές δημιουργικής λογιστικής; Και
πως θα ήταν η Ελλάδα αν μετρούσε αποδεδειγμένα αξιό-
πιστα; Όλα αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί η Κομισιόν να
τα λύσει θέτοντας τους κανόνες της λογιστικής απεικόνι-
σης των στατιστικών στοιχείων της κάθε χώρας μέλους.
Με πολύ συγκεκριμένες ντιρεκτίβες και καθολικά αποδε-
κτές λογιστικές πρακτικές προσπαθεί να μετρήσει σχεδόν
τα πάντα. Στήνεται λοιπόν ένας κανονισμός που θα φέρει
την τελική Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με κανόνες που θέ-
τονται από τους ισχυρούς.

Και ενώ θα έπρεπε να είναι καθαρά τεχνοκρατική η
απεικόνιση και η εξέταση των δεδομένων, πιστεύω
ακράδαντα ότι ασκείται και μία δόση πολιτικής απόκλι-
σης των ισχυρών από τους αδύναμους. Από την άλλη κα-
νένας λογικά σκεπτόμενος Ευρωπαίος δεν πιστεύει ότι τα
Greek statistics έγιναν ανέκδοτο μέσω συνωμοσίας. Είναι
σαφές ότι η μη ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και η πολι-
τική ανάγκη πολλών ετών να επιζητούμε επιχορηγήσεις
και άλλα καλούδια από την Ευρώπη μέσω δημιουργικής
λογιστικής, οδήγησαν σε μια άκρως πλασματική απεικό-
νιση της Ελληνικής οικονομίας. Συνάμα η αγωνία να δια-
τηρηθεί ο ομφάλιος λώρος των αποδοχών του δημοσίου
και της καλής συντάξιμης ανταμοιβής οδήγησαν σε λογι-
στικά τερτίπια που θα θαύμαζε και ο καλύτερος διδάκτωρ
της λογιστικής. Το αποκορύφωμα φυσικά της φαντασίας
μας πραγματοποιήθηκε με τα περιβόητα swaps και την
αύξηση του ΑΕΠ ακόμη και από αδήλωτο εισόδημα του
αρχαιότερου επαγγέλματος στον κόσμο. Αυτά ωστόσο έγι-
ναν. Ότι μετρήσαμε το μετρήσαμε με Ευρωπαϊκούς κοι-
νούς αποδεκτούς κανόνες. Το έλλειμα μας εκτοξεύτηκε σε
επίπεδα που ακόμη και αν δεχτούμε ότι έγινε τεχνηέντως
σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την τόσο μεγάλη
απόκλιση από την αρχική εκτίμηση που είχαμε. Αντί λοι-
πόν να τρώμε τις σάρκες μας και να αυτομαστιγωνόμαστε
θα πρέπει με τα πέρασμα του χρόνου να πείθουμε ότι τα
ανέκδοτο των Greek statistics είναι μία θλιβερή ανάμνη-
ση. 

Αντ’ αυτού για καθαρά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας
κα άνευ ουσίας εντυπωσιασμού και αποπροσανατολι-
σμού της κοινής γνώμης παίζουμε με τη φωτιά. Ξύνουμε
παλιές πληγές, θέτουμε σε αμφισβήτηση το τρίτο και πιο
επώδυνο μνημόνιο στη βάση της μέτρησης των δεδομέ-
νων του και ελπίζουμε ότι όλο αυτό το στημένο σκηνικό
θα τελειώσει με μία δικαστική απόφαση. Λυπηρό φαινό-
μενο της ανοησίας που μας διακατέχει, εδώ στο «κέντρο»
του κόσμου, την Ελλάδα μας. Εύχομαι για το καλό όλων η
υπόθεση αυτή τουλάχιστον να φέρει ως αποτέλεσμα την
ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, κάτι που αποτελεί και μνημο-
νιακή επιταγή. Και επειδή το παγκόσμιο χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα των φουσκωμένων ομολόγων και μετοχικών
αξιών ενδέχεται να σκάσει σε σύντομο χρόνο, ας μην στή-
σουμε στην παρούσα συγκυρία κανένα νέο σκηνικό δια-
πραγμάτευσης των συμφωνηθέντων με σκοπό την αναλο-
γική πολιτική διαφυγή.

*Ο κ. Τσογκαρλίδης είναι δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

Αλησμόνητα Greek
statistics 

του Πάρη 
Τσογκαρλίδη*

Με τον Αύγουστο να είναι ήδη παρελθόν, η
χώρα καλείται να βρει βηματισμό με το
βλέμμα στραμμένο στη 2η αξιολόγηση, τα ερ-
γασιακά, το χρέος και τη δύσκολη καθημερι-
νότητα. Η Κυβέρνηση όφειλε να διδαχθεί από
τα λάθη του παρελθόντος. Όφειλε, μετά το φιά-
σκο της «περήφανης» διαπραγμάτευσης και
την 1η αξιολόγηση, να οικοδομήσει ένα ευ-
νοϊκό περιβάλλον ώστε η 2η αξιολόγηση να
ολοκληρωθεί με τους καλύτερους δυνατούς
όρους για την ελληνική πλευρά. Όφειλε, μετά
τις «αυταπάτες» για 13η σύνταξη και βασικό μι-
σθό στα 751€, να προστατέψει το υπάρχον ει-
σόδημα των πολιτών και να δυναμώσει την
πραγματική οικονομία.

Ο Σεπτέμβρης μας βρίσκει προ των πυλών
ενός νέου Κυβερνητικού «δράματος» όπου
οι κόκκινες γραμμές σε λίγο θα αποτελούν
ανέκδοτο και οι Υπουργοί θα είναι πρόθυμοι
να ικανοποιήσουν κάθε απαίτηση των δανει-
στών, όπως πάντα βέβαια, με «πόνο ψυχής».
Τα μηνύματα – εντός και εκτός συνόρων –
έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν και είναι πολύ
ανησυχητικά. Η σκληρή διαπραγμάτευση που
εξήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός για τα εργα-
σιακά τρομάζει ακόμα και τους πιο αισιόδο-
ξους.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν
να βρίσκουν κλειστές τις «στρόφιγγες» του δα-
νεισμού, αφού η Ελλάδα σήμερα είναι η μόνη
χώρα της Ευρωζώνης που δεν συμμετέχει στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θυμίζω, ότι τον
Ιανουάριο του 2015 – λίγο πριν τις εκλογές – η
χώρα μας είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της
στο εν λόγω πρόγραμμα με την προληπτική
γραμμή στήριξης των 11 δις ευρώ και την επι-
κείμενη έξοδο στις αγορές.

Θυμίζω, επίσης, ότι τα χρήματα αυτά θυσιά-
στηκαν στην «περήφανη» διαπραγμάτευ-
ση Τσίπρα – Βαρουφάκη και σε αντάλλαγμα
πήραμε το 3ο και πιο βαρύ μνημόνιο. Κατά τα
λοιπά, η ύφεση καλά κρατεί, ο ΕΝΦΙΑ έφτασε
φουσκωμένος για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινή-
των, τα μειωμένα έσοδα από τον τουρισμό
ακονίζουν τα δόντια του «κόφτη», το χρέος
αναμένεται να ξεπεράσει το 190% του ΑΕΠ
στο τέλος του έτους, πάνω από 36.000 παιδία
θα μείνουν φέτος εκτός βρεφονηπιακών σταθ-
μών και οι συνταξιούχοι που έχασαν το ΕΚΑΣ
περιμένουν τα συσσίτια της Κυβέρνησης.

Απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης που πα-
λεύουν να μην αλλάξει τίποτα στη χώρα, απέ-
ναντι σε όσους έχουν ξεχάσει τους πολίτες και
τις υποσχέσεις που έδιναν, απέναντι σε αυ-
τούς που αποτυγχάνουν ακόμα και στα εύκο-
λα, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου οφεί-
λουν να αγκαλιάσουν τη Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη, οφείλουν να δώσουν διέξοδο στο λαό,
οφείλουν να στηρίξουν μια ισχυρή και αξιόπι-
στη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης του
τόπου.

*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης με τη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη

Η χώρα απροετοίμαστη
στα... δύσκολα

του Γιώργου
Αρβανιτίδη*

Όταν αδιαφορείς για τη πραγματική οικονομία τα
έσοδα από τους έμμεσους φόρους μειώνονται
ακόμη και όταν αυξάνονται οι συντελεστές φορολό-
γησης. Αυτό συνέβη το Ιούλιο. Ήταν το πρώτος μή-
νας με τον βασικό συντελεστή στο 24% από 23%
αλλά το Δημόσιο εισέπραξε λιγότερο από τον αντί-
στοιχο Ιούλιο του 2015

Όταν αδιαφορείς για τη πραγματική οικονομία
δεν προτάσεις την απασχόληση στα «προγράμ-
ματα κοινωνικής απασχόλησης» αντί να ενισχύ-
σεις τις επιχειρήσεις που μοχθούν καθημερινά ,
γιατί τα αποτελέσματα είναι να «ξοδεύονται» τα δια-
θέσιμα κονδύλια και μόλις τελειώσουν οι απασχο-
λούμενοι στα «προγράμματα κοινωνικής απασχό-
λησης» να επιστρέφουν στην ανεργία .  Όταν αδια-
φορείς για τη  πραγματική οικονομία συντάσσεις
το κρατικό προϋπολογισμό στην  αρχή του έτους με
αισιόδοξα οικονομικά σενάρια κα στη συνέχεια
παρακολουθείς την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το δημόσιο με γεωμετρική πρόοδο
και «τρέχεις» στη διάρκεια του έτους να αυξήσεις τις
φορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα (Αυξάνον-
ται τον Οκτώβριο του 2016)  και όπου αλλού μπο-
ρείς 

Όταν αδιαφορείς για τη πραγματική οικονομία
ενισχύεις μονόπλευρα τις κρατικές δαπάνες και
ελπίζεις να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας αλλά στη πο-
ρεία ανακαλύπτεις ότι η ύφεση αυξήθηκε υπέρμε-
τρα σε σχέση με τους αρχικούς στόχους όπως έγινε
το β τρίμηνο του 2016 (αντί 0,7% είναι ,9%) γιατί
χωρίς αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων δεν
μπορεί να επέλθει ουσιαστική ανατροπή της ύφε-
σης και  ένταξη της χώρας στη ροή της ανάπτυξης.
Όταν αδιαφορείς για τη πραγματική οικονομία δη-
λώσεις ευθαρσώς ότι «η εποχή της μικρής επιχεί-
ρησης με 10 εργαζόμενους αποτελεί παρελθόν»
όπως δήλωσε πρόσφατα βουλευτής της νυν κυβέρ-
νησης και παραβλέπεις ότι η Ελλάδα είναι η χώρα
των αυτό-απασχολούμενων. Αποτέλεσμα είναι η
κυβέρνηση να αντιστρατεύεται τις οικονομικές  δυ-
νάμεις που  χρειάζεται η χώρα και αυτές να
οδεύουν προς τις γείτονες χώρες όπως γίνεται σή-
μερα στη πατρίδα μας. 

Όταν αδιαφορείς για τη πραγματική οικονομία
δηλώνεις ότι οι αλλαγές του ΕΝΦΙΑ το 2016
στόχευσαν αυτούς που έχουν αυξημένη περιουσία
(δήλωση του νυν αναπληρωτή υπουργού Οικονο-
μικών) και παραβλέπεις ότι αυξήθηκε ο συντελε-
στής φορολόγησης των ακινήτων που χρησιμοποι-
ούν οι παραγωγικές μονάδες και δεν κατανοείς ότι
αυτή η επιβάρυνση σε σύντομο διάστημα είτε θα
αυξήσει την ανεργία γιατί θα κλείσουν και άλλες
επιχειρήσεις είτε θα μεταφερθεί στους καταναλω-
τές μέσω της αύξησης των τιμών πώλησης των αγα-
θών γιατί οι υπερφορολογημένες επιχειρήσεις
αδυνατούν να την απορροφήσουν.

Όταν αδιαφορείς για τη πραγματική οικονομία
μειώνεις τα δημόσια έσοδα, αυξάνεις την ανερ-
γία, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο,
την ύφεση, χάνεις τους συνεργάτες που χρειάζεσαι
για την ανάπτυξη, αυξάνεις το κόστος παραγωγής.
Αξίζει στην Ελλάδα  σήμερα η κυβέρνηση της να
αδιαφορεί για την πραγματική οικονομία;

*Ο κ. Πανοζάχος είναι Οικονομόλογος – 
Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Όταν αδιαφορείς για την
πραγματική οικονομία

του Δημήτρη 
Πανοζάχου*
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Συνέντευξη στην Έλενα Καραβασίλη 

Ποιο ήταν το προσωπικό σας στοίχημα όταν
αναλάβατε τη δημοτική ραδιοτηλεόραση και που
βρίσκεστε μετά από πέντε χρόνια στο "τιμόνι" της;

Όταν, μεσούσης της κρίσης, δέχθηκα να αναλάβω
τη Γενική Διεύθυνση της ΔΕΠΘΕ, το ζητούμενο - και
δεν υπερβάλω – ήταν η διάσωση αυτού του ιστορικού
δημόσιου φορέα ενημέρωσης. Το 2009 η ΔΕΠΘΕ
στοίχιζε στο Δήμο περί τα 9 εκατ. ευρώ. Από την αρχή
τέθηκε ο στόχος της μείωσης - εντός τριετίας - της ετή-
σιας επιχορήγησης στα 3 με 3,5 εκατ. ευρώ. Αυτός ο
στόχος έχει επιτευχθεί. Διανύουμε ήδη το τρίτο έτος
(από το 2014) που η δημοτική επιχορήγηση έχει πε-
ριοριστεί στα 3,3 εκατ. ευρώ. Οφείλω εδώ να επισημά-
νω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό δεν θα ήταν δυνατό
χωρίς τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων από
τους 210 σε 118, αλλά και των αποδοχών τους, οι
οποίες, ελέω μνημονιακών διατάξεων, συρρικνώθη-
καν τουλάχιστον κατά 40%. Δεύτερον, όταν σχεδιάζα-
με την αναδιάρθρωση της δημοτικής εταιρείας, γινό-
ταν ακόμα λόγος για ανάκαμψη της οικονομίας εντός
του 2012, γεγονός που θα μας επέτρεπε να αυξήσουμε
τα διαφημιστικά μας έσοδα, προκειμένου να εφαρμό-
σουμε το πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών μας.
Αυτό, όπως γνωρίζετε, δεν συνέβη. Για την ιστορία, να
σας πω ότι όταν ανέλαβα αυτήν την τεράστια ευθύνη,
έθεσα τρεις όρους. Ο πρώτος αφορούσε το εύρος της
προσαρμογής, καθώς περαιτέρω μείωση της επιχορή-
γησης θα είχε σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο δεύτερος είχε να κάνει με
την αυτονόητη υποχρέωση ενός τέτοιου οργανισμού
να συμβάλλει στη διαφάνεια του τοπικού πολιτικού
μας συστήματος μέσω της ζωντανής μετάδοσης των συ-
νεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ δεν
χρειάστηκε να δοθεί "μάχη", καθώς αποτελούσε επιθυ-
μία του ίδιου του Δημάρχου και του Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Ο τρίτος όρος αφορούσε τη θω-
ράκιση της διοίκησης από πολιτικές παρεμβάσεις,
ιδίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Όταν απολύεις κό-
σμο, έστω και με σκοπό να διασώσεις θέσεις εργασίας,
δεν είναι ηθικό να προσλαμβάνεις άλλους "ημέτερους"
στη θέση τους. Μπορώ να πω ότι αυτά τα 5,5 χρόνια
δεν δέχθηκα την παραμικρή τέτοιου είδους πίεση. 

Είχατε δηλώσει ότι στόχος σας είναι να φέρετε
στο προσκήνιο την πόλη και να δώσετε το λόγο
στον πολίτη. Αυτό το έχετε πετύχει;

Νομίζω ναι, σε μεγάλο βαθμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι
η κρίση που διανύει η χώρα μας είναι πολυεπίπεδη.
Θεωρώ ότι στον πυρήνα της εθνικής μας παθογένειας
βρίσκεται ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνι-
κού κράτους και αυτό έχει την αντανάκλασή του και στα
media. Είμαστε "υπερπληροφορημένοι" αναφορικά με
το κεντρικό πολιτικό σύστημα (κυβέρνηση-Βουλή) και
αντίστοιχα, ελλιπέστατα ενημερωμένοι για το τοπικό ή
το υπερεθνικό. Ως πολίτες, όμως, εκλέγουμε αντιπρο-
σώπους στο δήμο, στην περιφέρεια ή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και επηρεαζόμαστε από τις αποφάσεις
τους. Η λογοδοσία τους συνδέεται άμεσα με τη λειτουρ-

γία της ενημέρωσης. Αν εσείς δεν ρωτήσετε για το δη-
μόσιο χρήμα που δαπανάται στη ΔΕΠΘΕ, δεν θα το κά-
νει κανείς συνάδελφός σας από την Αθήνα. Έτσι λοι-
πόν, είπαμε από την αρχή ότι η δημοτική επιχορήγηση
αποσκοπεί στην υποστήριξη και την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών της ενημερωτικής λειτουργίας της
δημοτικής ραδιοτηλεόρασης και ότι η ενίσχυση του
ψυχαγωγικού μας προγράμματος θα προέρχεται απο-
κλειστικά από τα διαφημιστικά μας έσοδα. Αυτό υπηρε-
τούμε. Μάρτυράς μας είναι το ενημερωτικό πρόγραμμα
της TV100 και του FM100 κι ας μας κρίνει ο καθένας.
Για το λόγο αυτό, και για να "ανοίξουμε" ακόμη περισ-
σότερο τα μέσα αυτά στην τοπική κοινωνία, μετατρέψα-
με τον FM100,6 σε εθελοντικό ραδιόφωνο, όπου προ-
σφέρουμε τη δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους εκ-
πομπές Δήμοι, επιμελητήρια, πολιτιστικοί φορείς,
ΜΚΟ, σχολεία, ραδιοερασιτέχνες κλπ. Ο σταθμός αυ-
τός δεν έχει εμπορική λειτουργία και δεν επιτρέπει την
πολιτικολογία, με τη στενή έννοια του όρου. 

Είστε χρόνια δημοσιογράφος. Τι πιστεύετε
ότι ενδιαφέρει πλέον τον κόσμο από ειδησεο-
γραφικής άποψης;

Δημοσιογραφώ επαγγελματικά από το 1994,
υπηρετώντας κυρίως το διεθνές ρεπορτάζ και το
ρεπορτάζ της Ε.Ε. Όπως είπα και προηγουμένως,
θεωρώ καθήκον των ελληνικών ΜΜΕ να εντεί-
νουν την ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο αλλά και
για τα τεκταινόμενα στις Βρυξέλλες απ' όπου - και
λόγω κρίσης - "εισάγουμε" τη νομοθεσία μας σε
ποσοστό άνω του 80%. Θεωρώ επίσης ότι το κοινό
αποζητά αυτό που αποτελεί έτσι κι αλλιώς ευθύνη
μας, δηλαδή να "οργανώνουμε" υπεύθυνα τον δη-
μόσιο διάλογο για τα ζητήματα της κοινωνίας και
όχι να τον συσκοτίζουμε επενδύοντας στον "καυ-
γά". Είμαστε, καλώς ή κακώς, το μόνο ανάχωμα
απέναντι στον λαϊκισμό που τόσο έχει ταλανίσει
τον τόπο μας. Στο βαθμό που δεν το πράξαμε, είμα-
στε συνυπεύθυνοι για την κρίση. Τα παραδείγματα
πολλά. 

Αν είχατε το χρόνο, τι είδους εκπομπή θα
θέλατε να παρουσιάσετε;

Από τότε που ανέλαβα διοικητικά καθήκοντα,
έχω στερηθεί τις χαρές της πιο δημιουργικής πλευ-
ράς του επαγγέλματός μας. Αν μιλάμε για την
TV100, θα ήθελα να κάνω σειρά ντοκιμαντέρ για
τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Μου λείπει η
έρευνα και το ρεπορτάζ. 

Τι απαντάτε στον κ. Λεβέντη που σε ομιλία του
στο δημαρχείο έκανε λόγο για υπερπληθώρα ερ-
γαζομένων στην TV100;

Οι απαντήσεις έχουν δοθεί δημοσίως από μένα και
τους συνεργάτες μου. Δεν θέλω να επανέλθω. Στους
πολίτες που μας διαβάζουν θέλω να πω ότι οι μισοί
υπάλληλοι με τις μισές αποδοχές παράγουν διπλάσιο
έργο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό σημαίνει αύξηση
της παραγωγικότητας κατά τουλάχιστον 500%. Κάνετε
τους υπολογισμούς.

«Αν χρειαστεί… θα βάλουμε και
τηλεπωλήσεις στην ΤV 100»

Βρίσκεται στο «πεζοδρόμιο» του ρεπορτάζ από το 1994. Το 2011 κλήθηκε να ανα-
λάβει το βυθιζόμενο «καράβι» των Δημοτικών ΜΜΕ και φαίνεται να έχει καταφέ-
ρει να το επαναφέρει. Ο λόγος για τον γενικό διευθυντή της TV 100 Φίλιο Στάγκο

που ανοίγει τα χαρτιά του στην Karfitsa και μιλά για όλους και για όλα. Πόσο στοι-
χίζει η ΔΕΠΘΕ, τι έγινε όταν έκλεισε η ΕΡΤ και γιατί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μπουτάρης δεν «παρελαύνει» από το πρωί μέχρι τη βράδυ στη 
δημοτική τηλεόραση. 
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Ο κ. Μπουτάρης είναι ένα πρόσωπο
που εκτοξεύει τα νούμερα τηλεθέασης
όπου κι αν εμφανίζεται. Γιατί δεν έχετε
επιλέξει να βρίσκεται στα πάνελ των εκ-
πομπών σας πιο συχνά;

Γιατί αυτό θα υπονόμευε το κύρος του Δη-
μάρχου αλλά κυρίως την αξιοπιστία των δη-
μοτικών μέσων που υπηρετώ. Πολλές φορές
δεχόμαστε κριτική γιατί τηρούμε ίσες απο-
στάσεις από πρόσωπα και παρατάξεις. Αλλά
η επιχορήγηση της ΔΕΠΘΕ δεν είναι χρήμα-
τα δικά μου, ούτε του Μπουτάρη. Είναι του
κοινωνικού συνόλου. Αν “δανειστούμε” την
ακτινοβολία του Μπουτάρη για να αυξήσου-
με πρόσκαιρα τα νούμερά μας, υποθηκεύου-
με το μέλλον των δημοτικών μέσων. Αντίθε-
τα, η ουδέτερη στάση μας πιστώνεται και
στον Δήμαρχο και στην “Πρωτοβουλία”. Με-
τά από πέντε χρόνια έχουμε πολύ σοβαρές
ενδείξεις – σε μεγαλύτερο δείγμα από τα “μη-
χανάκια” της AGB – ότι ο κόσμος της Θεσσα-
λονίκης και της Μακεδονίας μας εμπιστεύε-
ται για την ενημέρωσή του. Πάντως, πρέπει
να γνωρίζετε ότι θεσμική θωράκιση από πο-
λιτικές παρεμβάσεις είναι αδύνατη χωρίς τη
θέληση του εκάστοτε δημάρχου. Προς τιμήν
του, ο κ. Μπουτάρης έσπευσε να εγκαταλεί-
ψει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΠ-
ΘΕ και προχώρησε σε άριστες επιλογές, τόσο
στο πρόσωπο της κ. Ασλανίδου, όσο και σή-
μερα με τον κ. Νεστορίδη. 

Ποια λάθη έκαναν οι προηγούμε-
νες διοικήσεις της ΤV100; 

Θα έπρεπε να μιλώ για ώρες. Μονο-
μέρεια στην ενημέρωση, αυτισμός σε
σχέση με τα πραγματικά ζητήματα της
πόλης, εγκατάλειψη των υποδομών και
κυρίως μία κουλτούρα πελατειακής “τα-
κτοποίησης” κάποιων στελεχών με απο-
τέλεσμα να απουσιάζουν, ακόμα και σή-
μερα, από το έμψυχο δυναμικό μας ορι-
σμένες ζωτικές ειδικότητες.

Υπάρχουν ακόμη ανοιχτές «τρύ-
πες» που επιβαρύνουν το σημερινό
προϋπολογισμό; 

Δυστυχώς ναι. Μιλάμε για πρωτοφα-
νή προχειρότητα στην τήρηση των οικο-
νομικών καταστάσεων της εταιρείας κα-
τά το παρελθόν. Για ανεπιβεβαίωτες
οφειλές, ακίνητες επί δεκαετίες. Είμαστε
οι πρώτοι, μετά από 25 χρόνια λειτουρ-
γίας, που φέραμε ορκωτούς λογιστές να
ελέγξουν τη ΔΕΠΘΕ. Σε επόμενη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα
παρουσιάσουν τα ευρήματά τους για τη
χρήση του 2014 κι εκεί θα δείτε ότι τα
“ανοίγματα” ανάγονται στην εποχή των
“παχέων αγελάδων”, πολύ πριν την κρί-
ση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε.

Τι κινήσεις θα κάνετε με σκοπό να
κερδίσετε μεγαλύτερο μερίδιο της δια-
φημιστικής πίτας; 

Είναι ένα στοίχημα που προϋποθέτει ότι
η πίτα που αναφέρετε υφίσταται. Δεν μπο-
ρούμε να μετατρέψουμε το πρόγραμμά μας
σε παζάρι τηλεπωλήσεων όπως κάνουν οι
ιδιωτικοί φορείς – δηλαδή οι ανταγωνιστές
μας – παραβιάζοντας κατάφορα την εθνική
νομοθεσία. Θα κάνουμε και τηλεπωλήσεις,
όχι όμως περισσότερο από μία ώρα την ημέ-
ρα. Θεωρούμε ότι αργά η γρήγορα, ο επιχει-
ρηματικός κόσμος της Μακεδονίας να ανα-
γνωρίσει την ποιότητα της δουλειάς μας και
θα θελήσει να προβληθεί μέσα από τη δημο-
τική ραδιοτηλεόραση. 

Πιστεύετε ότι κερδίσατε το τηλεοπτι-
κό κοινό τη χρονική περίοδο που η ΕΡΤ3
ήταν κλειστή;

Αρνούμαι να μπω σε αυτήν την συζήτη-
ση. Τα μεγέθη ήταν και παραμένουν πολύ
διαφορετικά, ο προϋπολογισμός μας υπο-
πολλαπλάσιος της ΕΤ3 και οι ρόλοι μας δια-
κριτοί. 

Κατά το παρελθόν υπήρχαν αρκετά
δημοσιεύματα που έβαζαν «λουκέτο» σε
δημοτική τηλεόραση και ραδιόφωνο,
έχει ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος;

Κίνδυνοι ελλοχεύουν παντού. Περάσαμε
το σκόπελο της αδειοδότησης, χάρη στην
ομόθυμη στήριξη όλων των πολιτικών πα-
ραγόντων του τόπου. Το ζητούμενο όμως δεν
είναι να μην σε κλείσουν. Θέλω να πιστεύω
ότι αποδείξαμε την χρησιμότητά μας για τον
τόπο. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να κά-
νεις ο,τι χρειάζεται ώστε να έχεις ρόλο και
στο μέλλον. Προτιμώ να μιλήσω για τις προ-
κλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Χρειαζόμαστε χρήματα, περί τις 400.000 ευ-
ρώ, για να ολοκληρώσουμε την αναβάθμιση
των υποδομών μας. Συγκεκριμένα, νέες κά-
μερες για το στούντιο, νέο τηλεφωνικό κέν-
τρο, εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ρομ-
ποτικών καμερών εντός της αίθουσας του
Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να μει-
ώσουμε τη δαπάνη της μονάδας εξωτερικών
μεταδόσεων και πολλά άλλα. Επίσης, το αρ-
χείο μας μέχρι το 2011 είναι ακόμα σε κασέ-
τες και κάθε μέρα που περνά χωρίς να ψη-
φιοποιείται, αυξάνει τον κίνδυνο να χαθεί
οριστικά και αμετάκλητα. Για το σκοπό αυτό
προσδοκούμε, σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια, να επωφεληθούμε από κάποια χρημα-
τοδότηση ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο που υπερ-
βαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, πρέπει επιτέ-
λους να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες
προσλήψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες.
Από το 2013 αλλάζουμε κάθε δύο μήνες ηχο-
λήπτη γιατί μόνο με δίμηνη σύμβαση μπο-
ρούμε να απασχολήσουμε κάποιον. Οι τεχνι-
κοί μας έχουν βγει σχεδόν όλοι στη σύνταξη.
Αν δεν αλλάξει κάτι, σύντομα θα χαθεί η δυ-
ναμική που δημιουργήσαμε με κόπο και
ιδρώτα. Όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμε-
νο λεπτομερούς έκθεσης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο. Αντίστοιχα, υπάρχουν και οι θε-
τικές προκλήσεις. Ο κ. Μπουτάρης έχει
αναγγείλει τη βούλησή του να μετατρέψει τη
ΔΕΠΘΕ σε έναν φορέα διαδημοτικό, σε ένα
σύνθετο σχήμα που μπορεί να συμπεριλάβει
και την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Η αντα-
πόκριση από άλλους δημάρχους αλλά και
από τον κ. Τζιτζικώστα είναι θετική. Απομέ-
νει η νομοθετική ρύθμιση που θα ανοίξει το
δρόμο. Η άλλη μεγάλη πρόκληση για το αμέ-
σως επόμενο διάστημα αφορά τη διοργάνω-
ση και φιλοξενία, το Μάιο του 2017, στη
Θεσσαλονίκη του Παγκόσμιου Συνεδρίου
INPUT για τις δημόσιες τηλεοράσεις. Έχουμε
αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της διοργά-
νωσης σε συνεργασία με την ΕΡΤ, το Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου και το Ινστιτούτο Γκέτε.
Θα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να επι-
μορφώσουμε το προσωπικό μας, να δικτυω-
θούμε με τους συναδέλφους μας απ’ όλο τον
κόσμο, να αναπτύξουμε έναν διάλογο για το
περιεχόμενο της δημόσιας τηλεόρασης αλλά
και να προβάλουμε τη Θεσσαλονίκη σε ένα
πολύ σημαντικό διεθνές κοινό. Σκεφτείτε ότι
πριν από μας διοργανωτές ήταν πόλεις όπως
το Σίντνεϊ, το Ελσίνκι και το Τόκιο και το
2018 θα είναι η Νέα Υόρκη. Δεν είναι λίγο. 

Q
«Από το 2013

αλλάζουμε
κάθε δύο

μήνες ηχολή-
πτη γιατί

μόνο με δί-
μηνη σύμ-

βαση
μπορούμε να
απασχολή-
σουμε κά-
ποιον. Οι

τεχνικοί μας
έχουν βγει

σχεδόν όλοι
στη σύν-

ταξη»
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Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Μια ακόμη συναρπαστική επίδειξη μόδας προσέφερε  ο όμιλος εται-
ρειών Mouzenidis Group 
στο πολυτελές ξενοδοχείο Athos Palace στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Δεκαέξι οίκοι γουναρικών από την Καστοριά χειροκροτήθηκαν πα-
ρατεταμένα στην παρουσίαση των νέων τους collection FALL WIN-
TER 2017.
Μετά το τέλος του fashion show, οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα
να δοκιμάσουν τις άριστης ποιότητας γούνες και να πραγματοποι-
ήσουν τις αγορές τους. 
Την οργάνωση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν η Αφροδίτη
Ιωαννίδου και ο Κυριάκος Κερανώπουλος. 

GREEK FURS FASHION SHOW
ATHOS PALACE ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
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Πολλοί «κατάσκοποι» είχαν επιχει-
ρήσει μέχρι σήμερα να πλησιάσουν την
πίστα δοκιμών στο Rodgau-Duden-
hofen. Δεν τα κατάφεραν, όμως. Η πί-
στα δοκιμών όλων των μοντέλων της
Opel ήταν το απόρθητο φρούριο. 

Τώρα η Opel ανοίγει για το κοινό το
«μυστικό» κέντρο δοκιμών στο Rodgau-
Dudenhofen. Όσοι βρεθείτε το πρώτο
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στη Γερμα-
νία μη χάσετε την καταπληκτική ευκαι-
ρία να επισκεφθείτε και να γνωρίσετε το
απόρθητο φρούριο στην πίστα δοκι-
μών, στο Rodgau-Dudenhofen.

Εκεί οι μηχανικοί της Opel δοκιμά-
ζουν εδώ και 50 χρόνια –μακριά από τα
βλέμματα των ανταγωνιστών– κάθε νέο
μοντέλο στα όρια των επιδόσεών του.

Εκεί διανύουν συνολικά 200 εκα-
τομμύρια χλμ., στα 70 χιλιόμετρα στις
πίστες δοκιμών.

Εκεί βρίσκονται πολυάριθμα εργα-
στήρια έρευνας, εξέλιξης και οδήγησης.

Τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να επι-
σκεφτείτε τις εγκαταστάσεις με τις «αό-
ρατες» από μακριά πίστες δοκιμών. 

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε πό-
σα μοντέλα έχουν περάσει από τις επί-
πονες και σχολαστικές δοκιμές του
Rodgau-Dudenhofen. 

Να, λοιπόν, η ευκαιρία. Για να γιορ-
τάσει η Opel τα 50 χρόνια λειτουργίας,
ανοίγει τις πύλες του Rodgau-Dudenhofen, στις 10 Σε-
πτεμβρίου, για μία ημέρα μόνο.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν 150 οχήματα
Opel, από το Astra έως το Zafira, όπου θα διατίθενται για
test drive. Σε αυτήν την πίστα δοκιμών μέχρι σήμερα έμ-
παιναν μόνο μηχανικοί και οδηγοί αγώνων. Ήταν ένα
κέντρο δοκιμών που παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστο
για το κοινό.

Για τα 50 χρόνια λειτουργίας, η κατασκευάστρια εται-
ρεία αυτοκινήτων το ανοίγει και περιμένει μέσα σε μία
μέρα να περάσουν 20.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποί-
ων διάσημοι αθλητές, πολιτικοί και επιχειρηματίες. Ξε-
χωριστή στιγμή θα είναι η στάση του Klassik Tour Kron-
berg στις εγκαταστάσεις, με «οδηγό» τον CEO της Opel,
Dr Karl-Thomas Neumann.

Οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές το συγκεκριμένο
Σάββατο, από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ. 

Το κέντρο δράσης θα είναι το νέο τμήμα ελέγχου πλα-
γιολίσθησης (Skid Pad) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Η πίστα αυτή, εμβαδού σχεδόν 80.000 τετραγωνικών
μέτρων και με την ευθεία 2 χλμ. που ξεκινά από αυτή, θα
προσφέρει τη δυνατότητα δοκιμών αυτοματοποιημένης
οδήγησης στο μέλλον – τώρα, για μία ημέρα θα λειτουρ-
γήσει ως τόπος εκδηλώσεων. Η κεντρική σκηνή και το
catering θα βρίσκονται εκεί, ενώ παράλληλα θα φιλοξε-
νηθούν πολλές δραστηριότητες. Το ράλι κλασικών αυτο-
κινήτων, Klassik Tour Kronberg, σταματά στο Rodgau-
Dudenhofen για πρώτη φορά, όπου θα ολοκληρώσει δύο
ειδικές διαδρομές στις εγκαταστάσεις δοκιμών. Πρώτο
είναι το σιρκουί υψηλών ταχυτήτων, ενώ για μία ειδική
δοκιμή οι οδηγοί ράλι θα οδηγήσουν το νέο Opel Astra,
Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2016. Για περίπου μία ώρα κατά
τη διάρκεια του γεύματος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευ-
καιρία να περιεργαστούν εντυπωσιακά αγωνιστικά αυτο-
κίνητα ράλι.

Όσοι θέλουν να περιεργαστούν καλύτερα τις πίστες
δοκιμών –που συνήθως παραμένουν κρυμμένες από τα
αδιάκριτα βλέμματα– έχουν τη μοναδική ευκαιρία να
ακολουθήσουν μία περιήγηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Τι
είναι, όμως, αυτές οι πίστες; Είναι μία πίστα υψηλών τα-
χυτήτων, μία ανάβασης και μία πίστα εξαντλητικών δοκι-
μών. Οι δοκιμαστές την αποκαλούν πίστα για «βασανι-
στήρια». 

Πολλές εκπλήξεις, όμως, επιφυλάσσει και η δεύτερη
περιοχή εκδηλώσεων γύρω από τα εργαστήρια και τα νέα
κτίρια όπου εξελίσσονται τα συστήματα κίνησης. Πρωτό-
τυπα και concept cars θα εκτίθενται δίπλα σε μια απεικό-
νιση της εξέλιξης της εγκατάστασης από απλής πίστας
δοκιμών σε προηγμένο κέντρο δοκιμών και εξέλιξης.

Τι θα λέγατε, λοιπόν, για ένα test drive με την επετει-
ακή προσφορά μοντέλων Opel στο Rodgau-Dudenhofen;
Πολύ καλό ακούγεται!

AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

Η Opel γιορτάζει!
Ανοίγει τις πύλες της στο κέντρο δοκιμών στο Rodgau-Dudenhofen
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Οι Γάλλοι λένε ότι το νέο Peu-
geot Expert –στην κατηγορία των
ελαφρών επαγγελματικών οχη-
μάτων– είναι μπροστά από την
εποχή του! Διακρίνεται από την
ελκυστική σχεδίαση, εμπνευσμέ-
νη από το νέο 2008 SUV, την κο-
ρυφαία ποιότητα, την πρακτικό-
τητα και όλα τα πλεονεκτήματα τα
οποία διασφαλίζει η μεταβλητή
πλατφόρμα EMP2: συμπαγής δο-
μή, υψηλή ποιότητα κατασκευής,
πρακτικοί χώροι, μειωμένο βά-
ρος και εξαιρετικά αποδοτικοί κι-
νητήρες που εκπέμπουν πολύ
χαμηλούς ρύπους, δηλαδή 133
γραμμ. CO2 ανά χιλιόμετρο! Εί-
ναι το μοντέλο που εισάγει νέες
καινοτομίες στην επαγγελματική
κατηγορία, όπως είναι οι ηλε-
κτρικά ανοιγόμενες συρόμενες
πλαϊνές πόρτες, το έξυπνο σύ-
στημα αποθήκευσης Moduwork,
το σύστημα αυτόνομης πέδησης
Active Safety Brake, το ολοκλη-
ρωμένο πακέτο υποβοήθησης
στάθμευσης VisioPark και η δια-
συνδεμένη 3D πλοήγηση σε
πραγματικό χρόνο.

Το νέο επαγγελματικό Peugeot Expert

#AUTO

Νέο Ρεκόρ Guinness με Ford GT,
στο Forza Motorsport 6 

Πέντε παίκτες οδήγησαν ένα Ford GT στο Forza Motorsport 6, για 48 ώρες
και 29 λεπτά, κατακτώντας τον τίτλο Guinness World Records στο «Μεγαλύτερο
βιντεομαραθώνιο σε αγωνιστικό παιχνίδι». 

Έχοντας επιβιώσει με διαστήματα ολιγόλεπτου ύπνου (power naps), γλυκά
και ενεργειακά ποτά, οι παίκτες κατέρριψαν το ρεκόρ τρέχοντας στην εικονική
πίστα που χρησιμοποιείται για τον 24ωρο αγώνα του Le Mans, τον οποίο το
πραγματικό αγωνιστικό Ford GT κέρδισε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο τίτλος
«Guinness World Records» απονεμήθηκε στο περίπτερο της Microsoft στην
Gamescom, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση διαδραστικών παιχνιδιών.

Συγκριτικά με τους 136 γύρους του Mücke στο Le Mans –τους οποίους ολο-
κλήρωσε σε 9:05.40 ώρες πραγματικής οδήγησης–, οι πέντε παίκτες έκαναν κα-
τά μέσο όρο 603 γύρους ο καθένας σε χρόνο 48:29.21 ωρών εικονικής οδήγη-
σης στην πρόκληση του Forza Motorsport 6 για κονσόλες Xbox One, στο ευρω-
παϊκό αρχηγείο της Ford, που βρίσκεται επίσης στην Κολωνία. Τα συνδυασμένα
41.004 χλμ. αντιστοιχούν σε έναν γύρο του κόσμου. Για να μείνουν ξύπνιοι δύο
νύχτες συνεχόμενα, ήπιαν 32 ενεργειακά ποτά, 146 μπουκάλια νερού και 47
μπουκάλια αναψυκτικά, ενώ κατανάλωσαν πάνω από 3 κιλά γλυκά. 

«Πετάει» η Hyundai Motorsport 
Άξιος ο Καβαλιώτης στο ράλι Γερμανίας

Οι Κορεάτες δούλεψαν σκληρά για το Hyundai New Generation i20, που συμμετέ-
χει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι WRC. Μάλιστα, στο ράλι της Γερμανίας στο βά-
θρο ανέβηκαν δύο της πληρώματα, στη 2η και την 3η θέση. Οι D. Sordo / M. Martí
(Hyundai New Generation i20 WRC) και οι T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New
Generation i20 WRC) έκαναν το δύο - τρία. Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι S. Ogier / J.
Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC) 3:00:26.7. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι δύο οδη-
γοί της Hyundai είχαν τόσο μικρή διαφορά στον τερματισμό, ώστε φαινόταν σαν να
τερμάτισαν μαζί. Ο Dani Sordo περιόρισε τον συνάδελφο του, Thierry Neuville, στη
δεύτερη θέση, με τους οδηγούς να έχουν διαφορά μόλις 0,1s κατά την ολοκλήρωση της
συναρπαστικής Power Stage, στην οποία κέρδισε ο Neuville.

Στο ράλι Γερμανίας, που ήταν ο ένατος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ρά-
λι της FIA (WRC) για το 2016, έτρεξε και ο Καβαλιώτης οδηγός Ιορδάνης Σερδερίδης,
στην κατηγορία WRC2. Ο Σερδερίδης τερμάτισε στη 14η θέση. Συνοδηγό είχε τον έμ-
πειρο Βέλγο Fred Miclotte. Ο οδηγός της Citroen DS3 R5 ακολούθησε συγκεκριμένη
στρατηγική, η οποία του επέτρεψε να τερματίσει για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Ο επόμενος αγώνας, το Tour de Corse, θα γίνει από 29 τις Σεπτεμβρίου έως 2
Οκτωβρίου.
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#ΕUROPEAN_TOP GIRL

Η δεκαεννιάχρονη καλλονή Χρύσα Αυταρά συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στα πιο δυνατά χαρτιά στο “χρη-

ματιστήριο” της μόδας στη Βόρεια Ελλάδα.
Φιλόδοξη, εργασιομανής, με μεσογειακή ομορφιά,
δηλώνει αποφασισμένη να πετύχει τα όνειρα της

και να διακριθεί σε οτιδήποτε καταπιάνεται.
Πρωταθλήτρια στο κολυμβητικό τμήμα του ΠΑΟΚ
για 12 χρόνια, ονειρεύεται να “κόβει πρώτη το νή-
μα” στους αγώνες που θα δόσει στη ζωή και στο

επιχειρείν. Πέρα απο τις υπόλοιπες δραστηριότητες
της, τα καλοκαίρια συμμετέχει στην διεύθυνση του
beach bar CRYSTAL στην Νέα Ηράκλεια της Χαλκι-
δικής. Πρωτοετής στο Τμήμα Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ονει-

ρεύεται να σταδιοδρομήσει στο εξωτερικό στον χώ-
ρο του μόντελινγκ και να αποκτήσει μια ευτυχισμέ-

νη οικογένεια. 
Αγαπημένος της προορισμός είναι η Κωνσταντι-

νούπολη, εκτιμά στον άνδρα τον δυναμισμό, το χι-
ούμορ και την ευγένια, και στον ελεύθερό  της χρό-
νο της αρέσει να κολυμπάει, να βγαίνει να φίλους

και να κάνει ταξίδια. 

«Μια πρωταθλήτρια
της κολύμβησης
στις πασαρέλες»

ΧΡΥΣΑ ΑΥΤΑΡΑ 
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Το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μία από τις χειρότε-
ρες κρίσεις της ιστορίας του. Τα προηγούμενα χρόνια δεν
υπήρχε οργανωμένο «μέτωπο» παραγόντων από τις θεω-
ρούμενες μεγάλες ομάδες που θα σήκωνε το λάβαρο της
εξυγίανσης. Τι θα σήμαινε αυτό; Ότι θα πήγαινε ευθέως
απέναντι στο ποδοσφαιρικό σύστημα το οποίο έχει δημι-
ουργήσει, εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Ολυμπιακός
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντα σε μία  προσπάθεια αντι-
πολίτευσης το διακύβευμα είναι η ανατροπή της διοίκη-
σης της ΕΠΟ. Ο στόχος σαφώς και δεν έχει να κάνει με
την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Κάτι τέτοιο μπορεί να
αποτελεί μία εξαιρετική επίφαση, αλλά η ουσία του πράγ-
ματος είναι ο έλεγχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτη-
σίας. Αυτό είναι το «χρυσόμαλλο δέρας» του πολέμου που
διεξάγεται εδώ και αρκετούς μήνες μεταξύ των δύο «μετώ-
πων» του ποδοσφαίρου: του Ολυμπιακού και αυτό που
εκφράζεται από τους προέδρους του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και
του Παναθηναϊκού. Για τους ανυποψίαστους η ΚΕΔ επι-
λέγει τους διαιτητές που θα «σφυρίζουν» στις δύο επαγ-
γελματικές κατηγορίες και όχι πάντα με αξιολογικά κριτή-
ρια. Και επειδή το σύστημα έχει ανάγκη από εξαρτημέ-
νους διαιτητές, λέγεται, ότι υπόσχεται αναρρίχηση στην
διαιτητική ιεραρχία εκείνων των διαιτητών που το σέβον-
ται. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων, που έχουν άμεσο συμφέ-
ρον για την αξιοπιστία της διαιτησίας, συμφώνησαν με τη
διοίκηση της ΕΠΟ να ακολουθήσει η ΚΕΔ το «ισπανικό
μοντέλο» ώστε να μετριασθεί το ενδεχόμενο διαπλοκής.
Σύμφωνα με αυτό το Super League και Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία θα όριζαν τα δύο από τα τρία μέλη της ΚΕΔ
και το τρίτο, που θα έχει τον ρόλο του επιδιαιτητή θα τον
όριζε η ΕΠΟ με τη σύμφωνη γνώμη και των υπολοίπων.
Η εξέλιξη αυτή είχε τη σύμφωνη γνώμη και της FIFA.

To «φιλέτο» της ΚΕΔ
Όποιοι όμως πίστεψαν ότι κάτι αλλάζει στο ελληνικό

ποδόσφαιρο, σύντομα διαπίστωσαν ότι το τοπίο παραμέ-
νει νοσηρό και οι μάχες στην αρένα του ποδοσφαίρου δεν
έχουν τελειωμό. Η ΕΠΟ επιχείρησε με διάφορα τερτίπια
να περάσει το δικό της στη σύνθεση της νέας ΚΕΔ, η Su-
per League αντέδρασε, ο υφυπουργός Αθλητισμού κ.
Κοντονής διαπίστωσε ότι θα έχουμε μία από τα ίδια κι ως
λύση αποφάσισε την αναβολή έναρξης του Πρωταθλήμα-
τος της Super League. Και επειδή σε κάθε πόλεμο υπάρχει
και η διαπραγματευτική πλευρά η ΕΠΟ επιχείρησε, προ-
φανώς με όπλο της ψήφο της την οποία έχει ανάγκη η UE-
FA που σύντομα θα έχει εκλογές για την ανάδειξη προ-
έδρου, να «παίξει» το τελευταίο της χαρτί. 

Ποινικά διωκόμενη
Ποια διοίκηση της ΕΠΟ; Αυτή η οποία από τις 23 Αυ-

γούστου έχει στην πλάτης βούλευμα από το Συμβούλιο
Εφετών, το οποίο παραπέμπει τον πρόεδρο της, Γιώργο
Γκιρτζίκη σε δίκη, σε βαθμό κακουργήματος με την κατη-
γορία της απιστίας. Σε δίκη παραπέμπονται επίσης άλλα
πέντε μέλη της σημερινής Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΠΟ, καθώς και πρώην μέλη των ΔΣ της ΕΠΟ από το
2005 έως το 2013. Η ιστορία αφορά την περίφημη υπό-
θεση κάρτα υγείας για την οποία σύμφωνα με τη δικαιο-
σύνη ζημιώθηκε η περιουσία της ΕΠΟ κατά 29 εκατ. ευ-
ρώ! Αίτηση αναίρεσης δεν θα γίνει, ούτε θα χρειαστεί να
εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον Γ.Γ. Αθλητισμού
Ιούλιο Συναδινό κι αυτό γιατί οι διωκόμενοι θα υποβά-
λουν τις παραιτήσεις τους μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. 

Χωρίς plan b
Πάντως έχει αξία το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι της

FIFA  που ήρθαν στην Ελλάδα στο τέλος Αυγούστου, έλυ-
σαν το θέμα των προσώπων που θα απαρτίζουν τις Πει-
θαρχικές επιτροπές, στη σύνθεση των οποίων είχε παρα-
νομήσει η ΕΠΟ αλλά δεν άγγιξε, άγνωστο γιατί, το «καυτό
θέμα» της διαιτησίας το οποίο επίσης ήταν στην ατζέντα
τους. «Η επιτροπή των FIFA/UEFA είναι ικανοποιημένη
γιατί η ΕΠΟ ενήργησε και ανακάλεσε την απόφαση της
επιτροπής έκτακτων θεμάτων από ην 1η Αυγούστου του
2016 σχετικά με την μετακίνηση δικαστών μεταξύ των
οργάνων. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα όσα μας
υποσχέθηκε ο κ. Υπουργός στη συνάντηση που είχαμε
στις 29 Αυγούστου δεν υφίσταται πλέον λόγος ώστε να
μην άρει την απόφαση για το πρωτάθλημα και το Κύπελ-
λο» ανέφερε στην ανακοίνωση της η FIFA χωρίς περαιτέ-
ρω εξηγήσεις. Η Super League με επιστολή στην EΠΟ Ζη-
τάει: α) Nα εφαρμοστεί άμεσα το «ισπανικό μοντέλο» στη
διαιτησία με ό,τι προβλέπει,

β) να περιληφθεί στον κανονισμό διαιτησίας και να
σταλεί στις ομάδες της Super League το κείμενο που ορί-
ζει τη λειτουργία του «ισπανικού μοντέλου» στα ισπανικά
και στα ελληνικά και γ) να επιλέξει ο Σαραϊδάρης τον
"επιδιαιτητή" που θα κάνει τους ορισμούς σε περίπτωση
διαφωνίας με τον Γκρούτση. Απαντώντας, ο Γιώργος
Γκιρτζίκης, θεωρεί ότι το περίφημο «ισπανικό μοντέλο»
δεν είναι στη γνώση κανενός και ούτε έχει περάσει στον
κανονισμό διαιτησίας, άρα θεσμικά είναι στον "αέρα"!
Αυτό σημαίνει ότι τα πιστόλια είναι ακόμη έξω από τις θή-
κες και ότι η αναβολή της διεξαγωγής των αγώνων του
Πρωταθλήματος δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα. Η μό-
νη ορατή λύση είναι η αλλαγή, μετά από έναν μήνα, της
διοίκησης της ΕΠΟ. Εάν όμως και πάλι το ποδοσφαιρικό
σύστημα καταφέρει να εκλέξει συμβούλους της επιρροής
του, δεν υπάρχει plan b.

www.karfitsa.gr

του Βασίλη
Μάστορα
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Απύθμενη η κρίση στο 
ελληνικό ποδόσφαιροQ

Ο ποινικά
διωκόμενος
πρόεδρος
της ΕΠΟ κ.

Γκιρτζίκης με
νομικά τερτί-
πια, εξακο-
λουθεί να
βάζει «τρι-
κλοποδιές»

στις προσπά-
θειες εξυ-
γίανσης
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Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

Η έκδοση αυτή για την κατάθλιψη μάς εισάγει στον σκοτεινό  
κόσμο της λεγόμενης «μάσ τιγας» των αναπτυγμένων  
κοινωνιών. Μέσα από πληθώρα συμβουλών και στοιχείων 
μάς δείχνει έναν επιστημονικά ασφαλή δρόμο για την 
αντιμετώπισή της.

Κατάθλιψη ,
η μάστιγα της κοινωνίας

Ένας χρήσιμος οδηγός 
για να αντιμετωπίσετε την κρίση

Ένας πολύτιμος οδηγός. Ο... πράσινος γιατρός μας!

Ένας χρηστικός οδηγός 

που περιλαμβάνει τις πλέον 

διαδεδομένες θεραπευτικές 

ιδιότητες των βοτάνων 

και τις ασθένειες που 

θεραπεύουν.  

Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι 

η φύση είναι ένα απέραντο 

θεραπευτήριο; 

Οι καρποί, τα βότανα,  

τα φύλλα προσέφεραν  

και συνεχίζουν να  

προσφέρουν πολύτιμες 

υπηρεσίες στην ανάπτυξη της 

φαρμακευτικής επιστήμης.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  
Βοτάνων

Σε αυτήν την έκδοση 

συγκεντρώσαμε τις 

παρακαταθήκες του Αγίου 

σχετικά με τον ρόλο του 

Πνευματικού στο δοκιμαζόμενο 

ποίμνιο και μερικές από τις 

προβλέψεις του αλλά και τις 

αντιλήψεις του για τη σύγχρονη 

πολιτική κατάσταση, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στον 

υπόλοιπο κόσμο. Είναι ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτο το πολιτικό 

κριτήριο του Γέροντα, που 

δείχνει να επαληθεύεται με τον 

πλέον συνταρακτικό τρόπο...
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