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Γ. Μπουτάρης 
αξιολογεί και 
...αξιολογείται

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η... “Πρωτοβουλία” του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Το ερωτηματολόγιο που απέστειλε στα στελέχη της δημοτικής 
του παράταξης για το μέλλον της διοίκησης του και της πόλης

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Το χειρόφρενο «λύθηκε» προσωρινά
… η μόνιμη λύση αναζητείται!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

To σχέδιο για να
…αναπνεύσει η 
Δ. Θεσσαλονίκη

Καλαμαριά: Πρόταση ανάπτυξης
για το Παραλιακό Μέτωπο

Γράφει ο Στράτος Σιμόπουλος

Παρέμβαση Ζαγοράκη για... Ιβάν

"Καλά θα κάνουμε να τον σεβόμαστε περισσότερο"!

Σαββίδης: Πλήρωσε τα 20,5 εκατ. ευρώ της α’ δόσης για τηλεοπτική άδεια

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ “Κ”

Τα… «αντι-τρολ» της 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

Προσφυγόπουλα… 
ρομποτιστές του 

μέλλοντος

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΕΞΘ

Ακτινογραφία του
τουρισμού στη 
Θεσσαλονίκη 



Δηλαδή έπρεπε να βασανιστούμε 12 μέρες και
νύχτες για να δώσει λύση η... Αθήνα; #ΟΑΣΘ
#τι_διαφορετικό_θα_εκανε_πριν_απο_2_εβδ
ομάδες;

Κοτζάμ γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσα-
λονίκη και δεν έδωσε άμεση λύση στο θέμα
του #ΟΑΣΘ! Τι; Δεν άνοιξε ακόμη; #υποκατα-
στήματα_μαξίμου_παντου

Οι ισορροπίες - σ αυτή την πόλη - είναι σαν τις
χειρολαβές  του... #ΟΑΣΘ, σε πηγαίνουν δε-
ξιά και αριστερά #Greece
#συγκοινωνιες_οχι_αστεια

Σκούπιζαν τα πόδια τους για να ανέβουν στα
λεωφορεία… Άμα το χάσεις το εκτιμάς ε;
#αναβολη_κινητοποιήσεων

Στην αρχή όλοι έρχονται περιοδείες (στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας) μετά κατα-
λαβαίνουν ότι… δεν χρειάζεται, μπορούν να
μας κάνουν ό,τι γουστάρουν και από μακριά...
#σπιρτζης #κυβερνησεις #ταμειο

Περιφέρεια και δήμοι - βλ πρόταση Μπουτά-
ρη - ετοιμάζουν νέο φορέα συγκοινωνιών...
Αμ πώς; #στάση_Θεσσαλονίκης

Τους χάρισαν 4,5 δις και "δεν άνοιξε ούτε μύ-
τη" #ΟΑΣΑ #μαγκες_μονο_στην_Αθήνα

selfie με λεωφορείο #οασθ
#αναμνηστικες_φωτο

Οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης, ας μην
στήνονται για... ευχάριστα φωτογραφικά στιγ-
μιότυπα θαρρείς κι είναι οι Αϊνστάιν ή οι
ευεργέτες της εποχής
#κεντρικη_εξουσια_με_τηλεκοντρολ
#του_πρωτοκολλου 

Δεν γράφουν ευανάγνωστα, αλλά με το ΣΥΡΙ-
ΖΑ κατάλαβα ότι δεν μιλάνε κιόλας «ΧΙΒ»
(HIV) «κόπι πάστε» (copy paste)...
#κανε_αααα #γιατρε_μου_εχω_εναν_αρι-
στερο_πονο

Βρε παιδιά όταν σπάει αγωγός ενημερώστε να
πάμε να μαζέψουμε...#ΕΥΑΘ
#θα_μας_το_κοψουν_κι_αυτό #κινητοποι-
ησεις_για_δημοσιο_αγαθο

Ως και ο Βενιζέλος μου λείπει... #ημαρτον

"Όλα είναι αστεία, αρκεί να συμβαίνουν σε κά-
ποιον άλλον..." #τσίπρας #γελιο_μεχρι_δα-

κρυων_σε_φωτογράφιση

Στο δημαρχείο Μπουτάρη ο 40χρονος ομογε-
νής κροίσος Γ.  Λογοθέτης, (πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του ομίλου Libra Grouρ)
Τα αερόστατα να πάρει… #νεα_υορκη #ελευ-
θερος_ειναι; #εχουμε_και_κορες

«Λίγα λόγια για τον Ιβάν ε;» Όπως εξηγεί σε
ανάρτησή του στο Facebook ο ευρωβουλευτής
της ΝΔ Θ. Ζαγοράκης «Όταν άλλοι μεταφέ-
ρουν την επενδυτική τους δραστηριότητα
εκτός Ελλάδος, ο Σαββίδης και μένει και επεν-
δύει. Αντί λοιπόν να τον "πυροβολούμε", καλά
θα κάνουμε να τον σεβόμαστε» #γκολ

Μετά την ανακαίνιση του Μακεδονία Παλλάς
ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληρο-
φορίες της στήλης, ετοιμάζει και… ενυδρείο
στο Θερμαϊκό… #ελικοδρόμιο #παρκο_θα-
λασσης #επενδυσεις_θεσεις_εργασιας

Εργασίες στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονί-
κης. Ούτε μετρό να ήταν τόσες πολλές και για
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα #ταχειας_δι-
ευλεσης_οχι_συντηρησης

Στο 23,4% υποχώρησε τον Ιούνιο του 2016 ο
δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα, έναντι…
23,6% τον Μάιο λέει η Eurostat #σαμπα-
νιες_ανοιξτε #αρχες_καλοκαιριου_οι_με-
τρησεις. Α, καλά…

#7 στους 10 στα νησιά είναι πλέον… μετανά-
στες δηλωνει ο κ Μουζάλας. Δηλαδή άλλου
αρμοδιότητα ε; #υπουργός_προσφυγικού
#αμανατι_στους_κατοικους. Λογικό…

Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε εκλογές και να κυ-
βερνήσουμε, είπε στο CNBC ο πρόεδρος της
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι
«με την σημερινή κυβέρνηση η χώρα έχει χά-
σει δύο χρόνια…» Καλύτερα θα ηταν – αν ανα-
λάβει - να πιάσει το νήμα απ΄οσα χάσαμε και
να μας τα… επιστρέψει #προσδοκίες

Αν γίνει τώρα ανασχηματισμός στην κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα είναι «ανασχηματισμός
Καλογρίτσα»;

Α και μη ξεχνάμε στην Ελλάδα ο έλεγχος (ή η
σύλληψη) ισοδυναμεί με… ενοχή
#δικαιο_οτι_ειναι_νομος_οχι_νομος_για-
τι_ειναι_δικαιο

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#mesa)

Στη... Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
βρίσκονται τα περισσότερα νοσοκομεία
της χώρας, με τις συνθήκες να μη θυμίζουν
–ακόμη– τριτοκοσμική χώρα, αλλά να απέ-
χουν αρκετά από αυτό που έχουμε συνηθί-
σει να αποκαλούμε «χώρα του δυτικού κό-
σμου». Οι περικοπές στο πλαίσιο των μνη-
μονίων είναι τεράστιες, με αποτέλεσμα το
σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων να
λειτουργεί με ελλείψεις σε προσωπικό, σε

υλικά και σε φάρμακα! Εάν, μάλιστα, δεν υπήρχε το φιλότιμο γιατρών,
νοσηλευτών, τραυματιοφορέων, καθαριστριών, των εργαζομένων γενι-
κότερα, τότε το «μπλακ άουτ» θα είχε συμβεί εδώ και καιρό. Χάρη σε αυ-
τό το φιλότι μο, το Νοσοκομείο Ηγουμενίτσας προμηθεύτηκε πριν από
μερικούς μήνες υδρόφιλες γάζες, με τους γιατρούς να βάζουν «ρεφενέ»
για την αγορά τους!

Την ώρα που ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολά-
κης, δείχνει να ασχολείται περισσότερο με την αποδόμηση των πο-
λιτικών αντιπάλων του –κατηγορώντας τους για «κόπι πάστε» των
ανακοινώσεων της ΠΟΕ-ΔΗΝ–, δεκάδες κλίνες ΜΕΘ παραμένουν
κλειστές, χειρουργικά τραπέζια μειώνονται εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού, μηχανήματα παραμένουν εκτός λειτουργίας γιατί δεν
υπάρχουν χρήματα για ανταλλακτικά ή επισκευή, ενώ μακραίνουν
επικίνδυνα οι περίφημες λίστες αναμονής χειρουργείων. Όπως θα
διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ του «Π», τα φάρμακα –και ιδιαίτε-
ρα τα πιο ακριβά που απευθύνονται και σε πιο δύσκολες παθήσεις–
χορηγούνται με το... σταγονόμετρο στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ η
«τρύπα» των περίπου 120 εκατ. ευρώ στην προϋπολογισμένη δαπά-
νη του Εθνικού Συστήματος Υγείας απειλεί με «κραχ». Δεν κινδυνο-
λογούμε ούτε υποσκάπτουμε την κυβέρνηση, δεν μπορούμε όμως
να αγνοήσουμε το ζοφερό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί για
την υγεία εκατομμυρίων συμπολιτών μας.

Πώς, άλλωστε, μπορεί να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι από τα
νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας απουσιάζουν ακόμη και φάρμακα για
τον καρκίνο, με συνέπεια οι ασθενείς να αναγκάζονται να στήνονται σε
ουρές στα φαρμακεία του ΕΣΥ. Όπως και το γεγονός ότι φαρμακεία μέ-
χρι πριν από λίγο καιρό παρέπεμπαν τους πολίτες σε αυτά του ΕΟΠΥΥ
λόγω περιορισμένης ή μηδενικής διαθεσιμότητας, γράφοντας πάνω
στη συνταγή τη λέξη «στερείται». Αυτή είναι η αντιμετώπιση που αρμό-
ζει στους καρκινοπαθείς από μία χώρα που θέλει να ανήκει στον σκλη-
ρό πυρήνα της Ευρώπης; Ας ελπίσουμε αυτοί που κρατούν στα χέρια
τους τις τύχες της δημόσιας υγείας να αντιληφθούν άμεσα ότι χρειάζεται
να εξευρεθούν κονδύλια για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, ακόμη κι αν
χρειαστεί να «θυσιαστούν» άλλες σημαντικές δαπάνες.

Δεν γίνεται, τέλος, να μη σταθούμε ξανά στις ηρωικές προσπάθει-
ες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν
την υποστελέχωση. Οι ομοσπονδίες εργαζομένων υπολογίζουν σε
περίπου 25.000 τις κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού και παραϊ-
ατρικού προσωπικού, ενώ άλλες περίπου 6.000 είναι οι οργανικές
θέσεις γιατρών σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα, περίπου 10.000 ακό-
μη εργαζόμενοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και είναι πολύ
πιθανόν να αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Τι θα συμβεί
τότε; Πώς θα καλυφθούν τα κενά; Έστω και στο πολύ στενό πλαίσιο
που έχει αφήσει το μνημόνιο, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Ακόμη κι εκεί, όμως, η κυβέρ-
νηση δείχνει να αμφιταλαντεύεται, καθώς άλλα εξαγγέλλει ο πρωθυ-
πουργός, άλλα ο υπουργός και άλλα ο αναπληρωτής του.
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Νικολάου Καραμανλή
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Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονίκηpress@karfitsa.gr

Karfitsa

Σε... κλειστή κλίνη κάποιας ΜΕΘ
η δημόσια υγεία στην Ελλάδα

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, Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δ. Χαραλαμπίδου, Σ. Αναστασιάδης, Ελ. Βόζεμπεργκ, 

Στρ. Σιμόπουλος, Δ. Γαρούφας, Ελ. Αυλωνίτου,
Δ. Βασιλειάδη, Λ. Αυγενάκης, Ανδ. Λοβέρδος, 

Χ. Θεοχάρης, Κ. Μάρκου, Ν. Παυλίδου, Δ. Γερογιάννης, 
Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας, Αλ. Φιτσόπουλος

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



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

sales@karfitsa.gr
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Το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την  Τρίτη 27/9/2016
με διαδικασίες εξπρές, είναι  ένα ακόμα αντιδραστικό έκτρω-
μα, το οποίο πλήττει βαρύτατα, την οικονομία και τον λαό της
χώρας μας. Το πολυνομοσχέδιο επιβάλλει μια νέα μνημονιακή
ασφαλιστική επιδρομή σε βάρος μικρών και πολύ μικρών
επαγγελματικών στρωμάτων και οικονομικών δραστηριοτή-
των, η οποία θα οδηγήσει σε νέα εξουθένωση και εξόντωση
ιδιαίτερα τους νέους και τα φτωχά στρώματα της κοινωνίας,
τους αγρότες αλλά και τους επιστήμονες καθώς και τις μικρές
επιχειρήσεις.

Το χειρότερο, όμως, είναι ότι με το πολυνομοσχέδιο αυτό η
κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου παρέδωσε  και το τελευταίο
κλειδί της πολιτικής εξουσίας στους δανειστές. Μετά την παρά-
δοση  του μηχανισμού είσπραξης των δημοσίων εσόδων, της
διαχείρισης των κόκκινων δάνειων και των τραπεζών στην
τρόικα, με το πολυνομοσχέδιο αυτό  παρέδωσε  και  όλες τις δη-
μόσιες επιχειρήσεις. Μεταφέρονται στο Υπερταμείο των ιδιω-
τικοποιήσεων, έξι από τις πιο κρίσιμες, σημαντικές και μεγάλες
ΔΕΚΟ στη χώρα και συγκεκριμένα, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ,
η ΕΛΒΟ, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και οι Κτηριακές Υποδομές, με
στόχο το άρον – άρον το ξεπούλημά τους σε όφελος των πιστω-
τών. Έχει ήδη προηγηθεί η μεταφορά  των  ΕΛΤΑ, του ΟΣΕ και
των  ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΚΑ.Η μεταφορά όλων  αυτών
των στρατηγικής σημασίας  ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο για ξεπού-
λημα, που περιλαμβάνουν και την ηλεκτρική ενέργεια και το
νερό, αποτελεί στην κυριολεξία μια κίνηση εκποίησης και πα-
ράδοσης της Ελλάδας και μετατροπής της σε προτεκτοράτο ξέ-
νων οικονομικών συμφερόντων.

Για την εγκληματική αυτή πολιτική παράδοσης και γενικής
εκποίησης της χώρας, εκτός από τον Τσίπρα και τον Καμένο
είναι συνυπεύθυνοι και ο Κ. Μητσοτάκης ,η Γεννηματά, ο Στ. Θε-
οδωράκης και  ο  Β. Λεβέντης και φυσικά και  οι 222 βουλευτές
που ψήφισαν το  3ο  μνημόνιο. Διότι η «Απόφαση της Συνόδου
των  Αρχηγών – Κρατών – Μελών της Ευρωζώνης» στις 12.7.
2015 η οποία  με την ψήφο των 222 βουλευτών  έγινε νόμος  του
κράτους  (Ν.4334  ΦΕΚ 80 16.7.2015 ) αναφέρει  με απόλυτη
σαφήνεια  «…Επιπροσθέτως οι Ελληνικές αρχές  θα πρέπει  να
αναπτύξουν ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικο-
ποιήσεων. Πολύτιμα Ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μετα-
φερθούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα ρευστοποιεί τα περι-
ουσιακά στοιχεία μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων…»

Συνεπώς, οι φτηνές δικαιολογίες των κυβερνητικών και
κομματικών στελεχών του νεομνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ ότι:
«Δεν σημαίνει ότι επειδή μπαίνει στο υπερταμείο πάει και για
ξεπούλημα και  για ρευστοποίηση» είναι ένα ακόμη ψέμα, το
οποίο καταρρίπτεται  από τον ίδιο το νόμο που ψήφισαν. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο ξεπούλημα εθνικού πλούτου στα χρο-
νικά αυτής της χώρας, και είναι ένα μεγάλο πολιτικό, κοινωνι-
κό και οικονομικό έγκλημα αφού αυτές οι γιγάντιες και στρατη-
γικές  δημόσιες επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν και την
ενέργεια και το νερό, συνιστούν την καρδιά, τις αρτηρίες και
την ίδια τη ζωή αυτής της χώρας. Η θλιβερή διολίσθηση του
ΣΥΡΙΖΑ στο δόγμα του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, μετατρέ-
πει τη  χώρα μας σε ένα προτεκτοράτο, δίχως ίχνος λαϊκής κυ-
ριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι  ιστορικές οι ευθύνες
– και δεν παραγράφονται – όσων  βουλευτών ψήφισαν την γε-
νική εκποίηση της χώρας και όσων ψήφισαν  να ιδιωτικοποι-
ηθεί το ρεύμα και το νερό.

*Η κ. Χαραλαμπίδου είναι πρώην βουλευτής της «Λαϊκής
Ενότητας»

Το νέο δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ:
Ξεπουλάμε τα πάντα

της Δέσποινας 
Χαραλαμπίδου*

Q
«Ζητούμε
συγγνώμη

από τον
κόσμο, ας
έρθει να 

σταθεί δίπλα
μας»

Το χειρόφρενο “λύθηκε”
… η λύση αναζητείται!

Της Έλενας Καραβασίλη 

Μιλώντας στην εφημερίδα Karfitsa ο πρόεδρος των εργαζομένων
του ΟΑΣΘ Δημήτρης Τσερμενίδης διευκρινίζει πως: «δε σταματήσαμε
τις κινητοποιήσεις, απλώς τις… αναστείλαμε και το κάναμε αυτό
για την πόλη και τους πολίτες. Εμείς θέλουμε να δείξουμε από την
πλευρά μας την κοινωνική μας ευαισθησία, γιατί φυσικά και μας
ενδιαφέρει και η αγορά και οι Θεσσαλονικείς που ταλαιπωρήθη-
καν. Όμως από εκεί και πέρα ο υπουργός θα πρέπει να κάνει πρά-
ξη τα λεγόμενά του και σύντομα να καταβάλει και τα υπόλοιπα
χρήματα που μας οφείλει. Έχουμε δείξει τη δυναμική μας και
έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να ανατρέψουμε οποιαδήποτε
πολιτική σε βάρος των εργαζομένων. Εμμένουμε στα αρχικά μας
αιτήματα και δε θα υποχωρήσουμε». Ο κ. Τσερμενίδης υπογραμμί-
ζει πως οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα δεδουλευ-
μένα τους και την πορεία της εργασίας τους. Ο ίδιος στο πλαίσιο συνέν-
τευξης τύπου εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας ότι: «ο υπουργός με
την απραξία του δείχνει πως στόχος είναι να ξεπουληθεί ο ΟΑΣΘ.
Έχει ήδη φτάσει τον Οργανισμό στο χείλος του γκρεμού, δεν έχει
λεφτά και βαδίζει στη στάση πληρωμών που σημαίνει πτώχευση.

Μετά από 12 ημέρες ταλαιπωρίας, όπου η Θεσσαλονίκη και οι πολίτες της έμει-
ναν δίχως μέσο αστικής συγκοινωνίας λόγω της επίσχεσης των εργαζομένων
του ΟΑΣΘ, το χειρόφρενο λύθηκε και τα λεωφορεία επέστρεψαν στους δρό-

μους της πόλης. Την ίδια ώρα βέβαια, οι επιχειρηματίες στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης μετρούν τις πληγές τους, καθώς μέσα σε αυτό το διάστημα υπήρχαν

επιχειρήσεις που σημείωσαν μηδενικό τζίρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμ-
πορικού Συλλόγου, Παντελή Φιλιππίδη. Παρά το γεγονός ότι τα αιτήματα των
εργαζομένων του Οργανισμού ικανοποιήθηκαν μερικώς, οι ίδιοι αποφάσισαν
να σπάσουν για την ώρα την απεργία τους προκειμένου να επανέλθει η κανονι-

κότητα στην πόλη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ διεκδι-
κούσαν δεδουλευμένα δύο μηνών και το υπουργείο Υποδομών, κατέβαλε πο-
σό ύψους 2,8 εκ. ευρώ, το οποίο και μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς των ερ-

γαζομένων.



Δεν είναι εύκολο να γράφεις άρθρο για
την  πόλη σου με αυτόν τον τίτλο. Και
μάλιστα όταν γνωρίζεις ότι η οικονομική
κρίση των τελευταίων έξη ετών πρωτα-
γωνιστεί  και έχει εισχωρήσει σε όλα τα
επίπεδα της καθημερινότητας των Θεσ-
σαλονικέων. Επειδή όμως τα μεγάλα
προβλήματα της Θεσσαλονίκης δεν μπο-
ρούμε να τα φορτώσουμε στην κρίση,
χρονολογούνται εδώ και πολλά χρόνια
και κυρίως αυτό οφείλεται στην έλλειψη
βούλησης,  και  στην ανυπαρξία ενός ενι-
αίου σχεδίου και μίας συλλογικής  προ-
σπάθειας, τολμώ να αναφερθώ σε Ιστο-
ρικά πλέον γεγονότα που επιβεβαι-
ώνουν τον τίτλο.

Στις 30 Ιουνίου του 1999, με την από-
φαση του Ρίο, η Θεσσαλονίκη επι-
λέχθηκε ως έδρα ανασυγκρότησης
των Βαλκανίων. Τότε όλοι θεωρήσαμε
ότι αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία της Θεσ-
σαλονίκης. Στις 8 Σεπτεμβρίου του
2001, δημοσίευμα της εφημερίδας
«Επενδυτής» με τον ενδεικτικό τίτλο « Η
Κωνσταντινούπολη σε ρόλο… Θεσσαλο-
νίκης», μας επανέφερε στην πραγματικό-
τητα και μας υπέδειξε τη θέση στην οποία
βρισκόταν το 2001 η «μητρόπολη των
Βαλκανίων».

Το σχετικό άρθρο, τότε, ανέφερε ότι με-
λέτη της Ε.Ε. προέβλεπε την ανάδειξη
της Κωνταντινούπολης σε οικονομικό
κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
επειδή η Θεσσαλονίκη απείχε αρκετά
από το να ολοκληρώσει βασικές υποδο-
μές , ενώ υστερούσε απελπιστικά και σε
επίπεδο θεσμών.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2001, ο τότε Πρω-
θυπουργός κ. Σημίτης , από τη Θεσ-
σαλονίκη δήλωνε κυνικά, ότι τα βασικά
έργα της Θεσσαλονίκης χρειάζονται δε-
καετή και πλέον ωρίμανση για να πραγ-
ματοποιηθούν διαψεύδοντας τον ίδιο
του τον εαυτό και προηγούμενες δεσμεύ-
σεις του.

Αυτή η σκληρή πραγματικότητα δυστυ-
χώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα και
χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα κατά
καιρούς από διάφορους παράγοντες για
να κρατήσουν την Θεσσαλονίκη καθη-
λωμένη, όπως από τον τότε Πρόεδρο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρο Κου-
νιάκη, για να δικαιολογήσει την εγκατά-
σταση και την λειτουργία του Παμβαλκα-
νικού Χρηματιστηρίου στην Αθήνα. Τα
προαναφερόμενα είναι ενδεικτικά « των
χαμένων ευκαιριών της πόλης».

Έχουμε όλοι ευθύνη.
*Ο κ. Αναστασιάδης είναι βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Η πόλη των 
χαμένων ευκαιριών»

του Σάββα 
Αναστασιάδη*

Κατανοούμε την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά δεν
πρόκειται να κάνουμε πίσω γιατί δε θέλουμε να
υπάρχει κανένας εργαζόμενος που να μην πληρώνε-
ται ενώ δουλεύει». 

«Δεν είμαστε απεργιομανείς»
Από την πλευρά του ο ταμίας του Εργατικού Κέντρου

Θεσσαλονίκης και εργαζόμενος στον ΟΑΣΘ Παναγιώτης
Παγώνης εξηγεί πως: «τα χρήματα που έχουν κατα-
βληθεί είναι για τον Ιούλιο, από εκεί και πέρα πρέπει
να πάρουμε τα χρήματα του Αυγούστου και φυσικά
εκκρεμεί η μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.  Το πιο ση-
μαντικό απ’ όλα όμως είναι πως πρέπει να δούμε το
μέλλον της αστικής συγκοινωνίας, ώστε να μην
έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα στο άμεσο και έμμεσο
μέλλον. Δεν είμαστε ούτε απεργιομανείς, ούτε θέ-
λουμε αυτή την ταλαιπωρία. Όμως και ο κόσμος πρέ-
πει να μας καταλάβει. Άλλοι είναι υπεύθυνοι και μας
σπρώχνουν να βγούμε στο χώρο της απεργίας. Σπά-
με την απεργία για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσου-
με τον κόσμο, όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να συ-
νεχιστεί αυτό εσαεί. Για εμάς τους εργαζόμενους του
Οργανισμού αλλά και για το Εργατικό Κέντρο αυτή η
κατάσταση είναι αιτία πολέμου. Δε γίνεται να μην

πληρώνεται ο εργαζόμενος». Ο κ. Παγώνης με την ιδιό-
τητα του μέλους του Ε.Κ.Θ. σημειώνει πως: «αν ένα ορ-
γανωμένο σωματείο δε βγει μπροστά να διεκδικήσει
τουλάχιστον τους μισθούς των εργαζομένων, ποιος
θα βγει, τα μικρά διαλυμένα σωματεία ή μεμονωμέ-
να οι εργαζόμενοι; Υπόψη  πως το 95% των επιχει-
ρήσεων στη χώρα λειτουργεί με λιγότερο από 15 ερ-
γαζόμενους, άρα λοιπόν το μεγάλο συνδικάτο είναι
αυτό που θα μπορέσει να τους εκπροσωπήσει. Στη
Βόρεια Ελλάδα οι εργαζόμενοι που καθυστερούν να
πληρωθούν από τρεις έως έξι μήνες, ξεπερνούν τους
300.000! Ζητούμε να βρεθεί μία λύση για τη Θεσσα-
λονίκη αλλά και για ολόκληρο το Νομό». Να σημει-
ώσουμε ότι ο κ. Παγώνης διανύει αισίως το 30ο έτος ως
εργαζόμενος στον ΟΑΣΘ. 

«Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένα νέο μον-
τέλο, αυτό της απλήρωτης εργασίας. Καταλαβαίνου-
με το πρόβλημα του Θεσσαλονικιού πολίτη, όμως δε
μπορούμε να δουλεύουμε απλήρωτοι». Οι εργαζόμε-
νοι του ΟΑΣΘ τονίζουν πως λυπούνται για την ταλαιπω-
ρία των Θεσσαλονικέων, όμως λένε πως δε θα παραιτη-
θούν από τις νόμιμες διεκδικήσεις τους.  Ο Γώτης Σταμά-
της κάθεται πίσω από το τιμόνι των λεωφορείων του
ΟΑΣΘ τα τελευταία δέκα χρόνια. Όπως λέει στην Karfitsa,
«θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να κατα-
βληθούν οι μισθοί μας. Ζητάμε το αυτονόητο. Δεν εί-
μαστε επαίτες. Είναι δεδουλευμένα δύο μηνών και
πάμε στον τρίτο μήνα τώρα. Όλοι έχουμε τις δυσκο-
λίες και τις υποχρεώσεις μας. Άλλοι έχουν παιδιά
που σπουδάζουν, άλλοι παιδιά που είναι φαντάροι
και αρκετοί που τα μέλη της οικογένειάς τους είναι
άνεργα. Ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο και του
λέμε να έρθει να σταθεί δίπλα μας». Στη θέση του οδη-
γού βρίσκεται τα τελευταία 30 χρόνια και ο Κώστας Αγγε-
λούδης. «Συμμεριζόμαστε την αγωνία της κοινωνίας,
όμως πρέπει να τονίσουμε πως κι εμείς είμαστε μέ-
ρος αυτής της κοινωνίας. Τα ίδια προβλήματα αντι-
μετωπίζουν οι οικογένειές μας, τα συγγενικά μας
πρόσωπα και οι φίλοι μας. Η κυβέρνηση δεν έχει ξε-
καθαρίσει τι συγκοινωνία θέλει να έχει στη Θεσσα-
λονίκη. Ζητάμε να δοθεί λύση στο πρόβλημά μας. Η
συνέχεια των κινητοποιήσεών μας εξαρτάται απο-
κλειστικά και μόνο από την κυβέρνηση».

www.karfitsa.gr
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«Τα λεφτά τα χρωστάει ο ΟΑΣΘ» 
Ο Στέφανος Ποροζίδης είναι ελεγκτής στα λεωφο-

ρεία του ΟΑΣΘ εδώ και 36 χρόνια. Ο ίδιος δεν τα βάζει
με την κυβέρνηση αλλά… με τη διοίκηση του Οργανι-
σμού. «Εγώ πληρώνομαι από τον Οργανισμό, εί-
μαι υπάλληλος του ΟΑΣΘ και όχι του Δημοσίου.
Αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευ-
ρές, να τα βρουν μεταξύ τους χωρίς να χρησιμο-
ποιούν εμένα. Η γυναίκα μου αναγκαζόταν όλες
αυτές τις μέρες να μετακινείται με ταξί για να πάει
στη δουλειά… όπως και η πλειοψηφία των πολι-
τών της Θεσσαλονίκης, χωρίς να τους περισ-
σεύουν τα χρήματα. Αυτό που απαντάω στη γυναί-
κα μου λοιπόν αλλά και στην κοινωνία, είναι πως
λυπάμαι για όλα όσα γίνονται και σε βάρος των
εργαζομένων αλλά και σε βάρος της πόλης μου»,
καταλήγει ο κ. Ποροζίδης. 

Q
«Στη Βόρεια
Ελλάδα οι

εργαζόμενοι
που καθυστε-
ρούν να πλη-
ρωθούν από
τρεις έως έξι
μήνες, ξεπερ-

νούν τους
300.000»!
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Τον Ιανουάριο του 2015 ένας “ριζοσπάστης αριστε-
ρός”, αφού υποσχέθηκε αφειδώς στους πάντες τα
πάντα, ανέλαβε τις τύχες της χώρας. Στόχος του υποτί-
θεται ότι ήταν να καταργήσει τα μνημόνια και να συγ-
κρουστεί με τους “κακούς δανειστές”, που οδηγούσαν
σε φτωχοποίηση τον ελληνικό λαό. Η συνέχεια είναι
γνωστή. Όταν τελείωσαν οι αυταπάτες και στέρεψαν τα
ταμεία, ακολούθησε η ανώμαλη προσγείωση στην
πραγματικότητα. Τότε ήταν που προσέτρεξε εκλιπα-
ρώντας για δανεικά στους ίδιους “εκβιαστές” και “οι-
κονομικούς δολοφόνους” που μέχρι χθες καθύβριζε,
υπογράφοντας ένα τρίτο ακόμη πιο επώδυνο μνημό-
νιο.

Ακόμη και ο ρωμαίος ποιητής Οβίδιος θα ζήλευε την
παροιμιώδη μεταμόρφωση του κ. Τσίπρα, ο οποί-
ος πέρυσι το καλοκαίρι μέσα σε λίγες ημέρες κυριολε-
κτικά μεταλλάχθηκε από τον αριστερό επαναστάτη που
θα άλλαζε ολόκληρη την Ευρώπη, στον πιο πιστό και
βολικό συνεργάτη των δανειστών.

Γιατί ποια άλλη κυβέρνηση θα τολμούσε να εκχωρή-
σει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας για 99
χρόνια χωρίς αντιδράσεις; Ποια “ανάλγητη δεξιά”
κυβέρνηση θα καταργούσε το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυν-
ταξιούχων και θα έκοβε ακόμη και τις συντάξεις χηρεί-
ας και αναπηρίας;  Ποια κυβέρνηση θα ψήφιζε ένα
ασφαλιστικό – λαιμητόμο, που φθάνει στα όρια της δή-
μευσης των εισοδημάτων των εργαζομένων; Ποια κυ-
βέρνηση θα πουλούσε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια
των αγορών και θα καταργούσε την προστασία ακόμη
και της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών; 

Μάλιστα την περασμένη Τετάρτη παίχτηκε στη Βουλή
άλλη μία πράξη της παράστασης «πρώτη φορά
αριστερά» με τους υπουργούς του κ. Τσίπρα να κό-
πτονται υπέρ της ανάγκης ένταξης ακόμη έξι Δημο-
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλει-
ας στο υπερταμείο, προκειμένου να κλείσει η πρώτη
αξιολόγηση. Και σαν να μην έφθανε αυτό, ακολουθεί
σύντομα η ψήφιση των μέτρων για τη δεύτερη αξιολό-
γηση με κορυφαίο ζήτημα αυτό των εργασιακών σχέ-
σεων.  Ο μύθος που ήθελε την αριστερά πολέμιο των
ιδιωτικοποιήσεων, εγγυήτρια των εργασιακών δι-
καιωμάτων και προστάτιδα των οικονομικά ασθενέ-
στερων καταρρέει σαν χάρτινος πύργος. 

Η οβιδιακή μεταμόρφωση του κ. Τσίπρα ήταν αρκετή
για να ανατρέψει ταμπού και στερεότυπα δεκαε-
τιών περί κοινωνικής ευαισθησίας και ηθικού πλε-
ονεκτήματος της αριστεράς. Βέβαια η μετάλλαξη του κ.
Τσίπρα θα μπορούσε να έχει και θετικές επιπτώσεις
για τη χώρα, εάν τόσο αυτός όσο και οι υπουργοί του
είχαν εθνική στρατηγική και πίστευαν στις μεταρρυθ-
μίσεις. Όμως ο κ. Τσίπρας έδωσε τα πάντα χωρίς να
πάρει τίποτε για τη χώρα. Προσέφερε γη και ύδωρ
στους δανειστές με μοναδικό σκοπό να κερδίσει πολι-
τικό χρόνο. Κάπως έτσι η ελπίδα των πολιτών από την
πρώτη φορά αριστερά δικαιολογημένα μετατράπηκε
σε οργή, απογοήτευση και εθνική κατάθλιψη. Ίσως ο
κ. Τσίπρας να ζήλεψε τη δόξα του Φάουστ, με αντάλ-
λαγμα την παραμονή του στην πρωθυπουργία…

*Η κ. Βόζεμπεργκ είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ

Από τον Οβίδιο
στον… Φάουστ!

Της Ελίζας 
Βόζεμπεργκ*

#Σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας  βρίσκεται ο αρχηγός της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης με τον
πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης της κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου,

Παναγιώτη Κοκκόρη. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ο κ. Κοκκόρης και ο κ.
Μητσοτάκης,  επικοινωνούν τακτικά μέσω… sms για την εναλλακτική οικονομική πρόταση της
ΝΔ μέρος της  οποίας παρουσιάστηκε στην 81η ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται πως ο Κοκκόρης χάνει…
πάντα την έδρα του από τον Καραμανλή και είναι μονίμως… πρώτος επιλαχών, «και όπως όλα
δείχνουν σε μια κυβέρνηση της ΝΔ πάει για… υφυπουργός» όπως μας είπε ιστορικό στέλεχος
του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Καραμανλή…

#Ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας κάνει... ταμείο.  Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
-και γνωστός πανεπιστημιακός - μέχρι τα τέλη του 2016 έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά

του... επτά επιχειρηματικές αποστολές σε: Καζακστάν, Σουηδία, Τυνησία, Πολωνία, Ινδονησία,
Σ. Αραβία, Σερβια. Ήδη ο υφυπουργός και το επιτελείο του έχουν επισκεφτεί Βοσνία -
Ερζεγοβίνη, Ιορδανία, Ρουμανία, Βέλγιο, Κένυα και Ιράν και όπως μας έλεγε συνεργάτης του, για
την Ελλάδα θα κάνει το γύρο του κόσμου… κυριολεκτικά

Οριστική λύση στο πρόβλημα των αστικών συγκοινω-
νιών της Θεσσαλονίκης ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, σε συνέντευξή του στο
focus fm «Είναι πράγματι λυπηρό καθώς είναι η δεύτερη φορά -
μέσα σε λίγους μήνες - που δίνουμε λύση επειδή καταφεύγουμε
στη Δικαιοσύνη. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Ειδομέ-
νης, όπου παρά την πίεση που ασκήσαμε σε πολιτικό επίπεδο,
μόνο όταν πήγαμε στον Εισαγγελέα και καταθέσαμε μηνυτήρια
αναφορά προχώρησε η διαδικασία εκκένωσης και μάλιστα σε
χρονικό διάστημα 48 ωρών», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Αναφε-
ρόμενος στο… μέλλον των συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης απο-
κάλυψε ότι «ως Περιφέρεια σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο… δημι-
ουργίας ενιαίου φορέα, στον οποίο θα υπαχθούν οι αστικές
συγκοινωνίες, οι θαλάσσιες συγκοινωνίες -  σε λίγο καιρό - και
το μετρό που το 2020 θα ολοκληρωθεί. Έναν φορέα, στον οποίο
θα συμμετέχουν η Περιφέρεια και οι Δήμοι και στο πλαίσιο της
αστικής κινητικότητας θα έχει υπό την «ομπρέλα» του όλα τα
μέσα μαζικής μεταφοράς».

ΥΓ: O OAΣΘ ένωσε τους αυτοδιοικητικούς της Θεσσαλονίκης!
Ακόμη και τους Τζιτζικώστα-Μπουτάρη που «τα είχαν σπάσει»
μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ επειδή ο δήμαρχος
υποστήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αρχηγία της ΝΔ. Οι
αιρετοί της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας μετά από 11
μέρες και νύχτες «πήγαν αγκαζέ» στο δικαστικό μέγαρο Θεσσα-
λονίκης και κατέθεσσαν μηνυτήρια αναφορά κατά παντός
υπευθύνου για την ταλαιπωρία 1.000.000 κατοίκων… 

Απορία: Γιατί το
υπουργείο
Σπίρτζη δεν

έδωσε άμεσα τη
συγκεκριμένη

λύση - στο πρό-
βλημα της επί-

σχεσης
εργασίας του

ΟΑΣΘ – κι
έπρεπε να τα-
λαιπωρηθούν

τόσοι εργαζόμε-
νοι, κάτοικοι και
επισκέπτες στη
Θεσσαλονίκη;

Q
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Καλαμαριά: Πρόταση ανάπτυξης 
για το Παραλιακό Μέτωπο
του Στράτου Σιμόπουλου*

Πριν από λίγο καιρό ένας παιδικός φίλος, Θεσσαλονι-
κιός βέρος, ανέβασε στο facebook την εξής ατάκα: Ρωτάει
το παιδί τον πατέρα «Τι σημαίνει μπαμπά τοπικιστής;»
«Είναι κάποιος, παιδί μου, που νομίζει ότι η πόλη του εί-
ναι ωραιότερη από την Θεσσαλονίκη» απαντά ο δεύτερος.

Το παράδειγμα αυτό το χρησιμοποίησα για να τονίσω
την πίστη μου στην ομορφιά και τις δυνατότητες της πόλης
μας. Πόσο, όμως, αυτές είναι αξιοποιημένες;

Λίγο, θα έλεγα, και αναφέρω, χαρακτηριστικά, το πα-
ραλιακό μέτωπο της πόλης που βρίσκεται μέσα στα όρια
του Δήμου Καλαμαριάς. Ουσιαστικά, το τμήμα του Θερ-
μαϊκού λίγο πριν την περιοχή της Σοφούλη έως και τη Μί-
κρα.

Περιδιαβαίνοντας ο επισκέπτης ξεκινά από τα μπαρ –
εστιατόρια στο ύψος της Καπετανίδου, συνεχίζει στον
Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, στη μαρίνα των ερασιτε-
χνών αλιέων, στο άλλο μπαρ – εστιατόριο, στο Κυβερνείο,
στη μαρίνα και  την πλαζ της Αρετσούς, στον Ιππόκαμπο
των εφηβικών μας χρόνων, στη μεγάλη μαρίνα της Καλα-
μαριάς, στο αλιευτικό καταφύγιο, στα εστιατόρια και τις
ταβέρνες γύρω και κάτω από το πρώην Νοσοκομείο Πα-
ναγία και συνεχίζει έως τη Μίκρα.

Η συγκεκριμένη, λοιπόν, παραλιακή ζώνη μπορεί να
γίνει πόλος ανάπτυξης με υπερτοπική σημασία, ενώ σή-
μερα είναι ουσιαστικά εγκαταλελειμμένη, με το χρόνο να

έχει σταματήσει στη δεκαετία του ’60. 
Η αιτία για την κατάσταση αυτή βρίσκεται, κατά τη

γνώμη μου, στην διαχρονική αδυναμία της πολιτείας και
της πολιτικής να εκπονήσουν ένα σχέδιο, να βάλουν χρο-
νοδιαγράμματα και στόχους και να το φέρουν σε πέρας.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποί τους, μπλέκουν τα πάντα στα
γρανάζια της γραφειοκρατίας ή  βολεύονται με την τελμά-
τωση και αρνούνται να πάρουν αποφάσεις.

Έτσι, σήμερα το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το τμήμα που
περιγράψαμε ανήκει στην ΕΤΑΔ, η μαρίνα της Καλαμα-
ριάς στο ΤΑΙΠΕΔ, ο Δήμος διεκδικεί τις εκτάσεις και το
Κυβερνείο, η λέξη επενδυτής ή ιδιώτης τρομάζει και όποι-
οι τολμούν να αναφέρουν ότι το project είναι πολύ μεγάλο
για να μην συμμετέχει και ιδιώτης αντιμετωπίζονται με
καχυποψία.

Το Κυβερνείο μπορεί να χρειάζεται επείγουσα συντή-
ρηση, η πλαζ της Αρετσούς να συγκινεί πολύ λίγους και η
Μαρίνα να μην μπορεί να δεχθεί μεγάλα σκάφη, αλλά
εκείνο που προέχει για ορισμένους είναι να αποκρουσθεί
κάθε προσπάθεια συμμετοχής ιδιωτών στο εγχείρημα.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθούν η αδυνα-
μία αξιοποίησης του στρατοπέδου Κόδρα (το ιδιοκτησια-
κό έχει πλέον ξεκαθαρίσει), αλλά ακόμη και του πρώην
Νοσοκομείου Παναγία. 

Σήμερα, όμως, κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις δεν
διατίθενται, η διαδικασία ένταξης σε ευρωπαϊκά προ-
γράμματα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μελέτες θα

απαιτήσει χρόνια , ενώ ,και αν ακόμη επιτευχθεί, απαγο-
ρεύεται να υπάρχουν έσοδα από την ανάπλαση. 

Με λίγα λόγια μόνο πάρκα και πολιτιστικά κέντρα
μπορούμε έτσι να έχουμε αν βρεθούν, κάτι εξαιρετικά δύ-
σκολο, οι πόροι.

Προτείνω, λοιπόν, να δημιουργηθεί μια ομάδα φορέ-
ων, η οποία με επικεφαλής τον Δήμο Καλαμαριάς και τη
συμπαράσταση της ΚΕΔΕ και όλου του πολιτικού προσω-
πικού της Θεσσαλονίκης θα εκπονήσει ένα σχέδιο ανά-
πτυξης που θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ και με χρησιμοποίηση
του πακέτου Γιουνκέρ.

Η συγκεκριμένη εταιρεία θα μεταβιβάσει κατόπιν,
όταν όλα θα είναι έτοιμα, με πλήρεις μελέτες και business
plan, μέρος των μετοχών, χωρίς τίμημα στο Δήμο Καλα-
μαριάς και το υπόλοιπο, μέσω διαγωνισμού σε ιδιώτες.
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ομιλούμε πάντα για πο-
λυετή παραχώρηση προς αξιοποίηση.

Έτσι, θα εξασφαλιστούν μεγάλα έσοδα για το Δήμο
Καλαμαριάς, ενώ η περιοχή θα γίνει πόλος σημαντικών
επενδύσεων και η αξία των κατοικιών και των καταστημά-
των κατά μήκος όλης της ακτογραμμής θα αυξηθεί σημαν-
τικά.

Συνεργασία των φορέων, απαγκίστρωση από ιδεολη-
ψίες ορισμένων στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στη ση-
μερινή Κυβέρνηση και σχέδιο απαιτείται. 

*Ο κ. Σιμόπουλος είναι πρώην Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Έργων 

Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει, παράλληλα με
την αναβάθμιση της πλαζ και της Μαρίνας, πολυχώρο
για το Δήμο, μεγάλες εκτάσεις για πάρκα αναψυχής,
ιδιωτικές μονοκατοικίες στο στρατόπεδο Κόδρα, αξιο-
ποιώντας και τα διατηρητέα κτίρια, ξενοδοχείο στο Πα-
ναγία, κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στις χερσαί-
ες εγκαταστάσεις της Μαρίνας και  αξιοποίηση ακόμη
και του Κυβερνείου.

Μια παρόμοια προσπάθεια θα μπορούσε μάλιστα
να προσελκύσει και δωρεές για κτίρια κοινωνικού εν-
διαφέροντος, αντίστοιχες αυτής που έκανε το ΙΔΡΥΜΑ
ΝΙΑΡΧΟΥ στο Δέλτα του Φαλήρου στην Αθήνα. Ένα
τέτοιο κτίριο θα μπορούσε να είναι και το Κυβερνείο.

Απαιτείται, λοιπόν, δημιουργία άμεσα μίας εται-
ρείας, με αποκλειστικό μέτοχο το Δημόσιο, και ονομα-
σία «Παραλιακό Μέτωπο Θερμαϊκού, Δήμου Καλαμα-
ριάς», στην οποία θα περιέλθουν όλα τα ακίνητα και θα
τρέξει γρήγορα τις πολλές αναγκαίες γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
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Νεύρα στο… τιμόνι είχε ο
πρώην υπουργός της κυβέρνη-
σης Σαμαρά-Βενιζέλου Αθανά-
σιος Τσαυτάρης. Ο πρώην
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων θέλησε να
ακούσει από κοντά την ομιλία
του επιστήθιου φίλου του και
πρ. αντιπροέδρου κυβέρνησης
στο Εμποροβιομηχανικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης. Λο-
γάριαζε όμως χωρίς τον… ξενο-
δόχο! Για την ακρίβεια χωρίς
τους… ποδηλάτες, αφού οι
δρόμοι είχαν κλείσει λόγω διε-
ξαγωγής αγώνα – ενώ την ίδια
στιγμή απεργούσε και ο ΟΑΣΘ -
και ο πρώην υπουργός έπρεπε
να περιμένει και να περιμένει…

#Υπ΄ατμόν βρίσκονται οι πρόεδροι των
δημοτικών συμβουλίων του νομού

Θεσσαλονίκης. Ο νόμος ορίζει ότι στα μέσα της
πενταετούς θητείας θα πρέπει εκ νέου να
ψηφιστούν οι αιρετοί που βρίσκονται στην
συγκεκριμένη θέση. Μαθαίνουμε πως δυο τρεις
δήμαρχοι ήδη σχεδιάζουν να αλλάξουν τους
προέδρους τους. Οι τελευταίοι βέβαια δεν
κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια.
Οργανώνονται... Για το δήμο Θεσσαλονίκης το
όνομα που ακούγεται, ως πρόταση Μπουτάρη,
είναι αυτό της Κ. Γούλα αφού για το νυν πρόεδρο
Π. Αβραμόπουλο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον
προορίζει για αντιδήμαρχο...

#Στην αποθήκη Δ’ στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσει

αύριο Κυριακή το βιβλίο του «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ» ο
πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου. Στο πάνελ
θα βρεθούν συνάδελφοί του από άλλα… κόμματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης θα
μιλήσουν για το βιβλίο του πρώην υπουργού οι:
Κώστας Τασούλας από τη ΝΔ, Ανδρέας Λοβέρδος
από το ΠΑΣΟΚ και Κώστας Χρυσόγονος από το
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την άποψή του θα εκφράσει και ο
γνωστός δικηγόρος και
πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος
Βαλεργάκης. Το βιβλίο εστιάζει
στην απαίτηση των καιρών το
Σύνταγμα να γίνει πιο
«αυστηρό» ως προς την
αποτελεσματικότητά του και πιο
«ανοικτό» όσον αφορά στον
πολιτειακό μας
προσανατολισμό. Επίσης
καταγράφει την ιστορική
εξέλιξη των Ελληνικών
Συνταγμάτων από το 1822
μέχρι σήμερα και καταλήγει με
την παρουσίαση δεκαεννέα
συγκεκριμένων προτάσεων για
τη βελτίωση του. Ελπίζουμε
βέβαια το… τραπέζι της
συζήτησης να μην γίνει…
πολιτικό ρινγκ μεταξύ
κυβέρνησης και αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

#Το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να…
κινείται! Η εκλογή του νέου γραμματέα

Χρήστου Παπαδούλη, σύμφωνα με όσα
σχολιάζουν στην στήλη οι μεγαλύτεροι της Β.
Ηρακλείου αναμένεται να σηματοδοτήσει την…
ανανέωση του Κινήματος. Ο Χρήστος
Παπαδούλης είναι γνωστός στα κομματικά
δρώμενα από παλιά. Υπήρξε δραστήριο στέλεχος
της ΠΑΣΠ Θεσσαλονίκης και της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ. Συνεργάστηκε στο παρελθόν με την
ευρωβουλευτίνα Εύα Καϊλή, ενώ εργάζεται ως
μαθηματικός και είναι προπονητής μπάσκετ.
Μιλώντας στο karfitsa.gr λίγες ώρες μετά την
εκλογή του ο Γραμματέας από τη Λάρισα δήλωσε:
«Η ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στους
συμπολίτες μας και τα μέλη του κόμματος είναι
μεγάλη. Στόχος μας να αναδείξουμε το ΠΑΣΟΚ
ξανά σε κόμμα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο
και θα χαράξει μια πολιτική που θα δώσει όραμα
στην νέα γενιά». Ήδη ο «πράσινος» τριαντάρης
έχει σηκώσει τα μανίκια. Την περασμένη Τρίτη
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της
Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης,
ενώ την ερχόμενη βδομάδα θα παραχωρήσει και
συνέντευξη τύπου. 

#Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν το επόμενο
Σαββατοκύριακο η Φώφη Γεννηματά και ο

Θανάσης Θεοχαρόπουλος της ΔΗΜΑΡ
προκειμένου να  χαιρετίσουν εκδήλωση των PES
ACTIVISTS που πραγματοποιείται στην πόλη.
Στην εκδήλωση αναμένεται να μιλήσουν πολλά
«πράσινα» στελέχη, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν και
οι τοποθετήσεις των δυο ευρωβουλευτών του
ΠΑΣΟΚ: Εύας Καϊλή και Νίκου Ανδρουλάκη οι
οποίοι απέχουν από τα… εγχώρια και
ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τις εξελίξεις
των Βρυξελλών. 

#Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι βουλευτές
και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Βόρεια

Ελλάδα  ενόψει... ανασχηματισμού. Οι
πληροφορίες πως το παρόν κυβερνητικό σχήμα
θα αλλάξει έχει ανοιξει την... όρεξη σε
ορισμένους, οι οποίοι μάλιστα φροντίζουν με
κάθε τρόπο να στείλουν στον πρωθυπουργό το
μήνυμα πως είναι... διαθέσιμοι. Οι ίδιοι βέβαια,
θα πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι όσο κι αν...
υψώνουν φωνή, ο Αλέξης Τσίπρας και οι στενοί
του συνεργάτες τους έχουν αξιολογήσει και έχουν
κρίνει πως είναι... ανεπαρκείς!

#Πήγε, είδε και… απήλθε ο
βουλευτής της

Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Γιώργος Αρβανιτίδης από την
τελετή ονοματοδοσίας στο
δήμο Δέλτα. Συγκεκριμένα την
περασμένη Κυριακή η
σημερινή διοίκηση του δήμου
έδωσε προς τιμήν του
αποθανόντος δημάρχου της
περιοχής Νίκου Γιουτίκα το
όνομά του σε κεντρική πλατεία.
Εκεί, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
και πρώην δήμαρχος
Εχεδώρου Γιώργος Αρβανιτίδης
ήταν σαν την μύγα μέσα στο…
γάλα ανάμεσα σε τόσους
«γαλάζιους». «Δικαιολογήθηκα
πως έπρεπε να πάω στην
ομιλία του… προέδρου»
σχολίασε στην KARFITSA όταν
το ρωτήσαμε γιατί έφυγε τόσο…
νωρίς! 

Με το... χαμόγελο να φτάνει μέχρι τα
αυτιά ήταν οι συνεργάτες του Βαγγέλη
Βενιζέλου την περασμένη Κυριακή
αφού η αίθουσα του ΕΒΕΘ που έκλει-
σαν για την εκδήλωση του «e- κύκλου»
ήταν γεμάτη! «Χωρίς λεωφορεία και με
τους δρόμους κλειστούς ο πρόεδρος
κατάφερε μια πολύ επιτυχημένη εκδή-
λωση» δήλωσε στο karfitsa.gr συνερ-
γάτης του “Μπένι”. Μεταξύ άλλων στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, o
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Παναγιώτης Αβραμόπουλος, ο πρό-
εδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Δημήτρης Μπακατσέλος, ο
πρώην πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Νίκος Πα-
παδάκης και πολλοί άλλοι όλων των…
«αποχρώσεων».



#Υποψηφιότητα για τη θέση του «Συμπαραστάτη του δημότη στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αναμένεται να θέσει για ακόμα

μια φορά, την τρίτη στη σειρά ο πρώην ευρωβουλευτής και πρώην
περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. Την περασμένη
Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για ακόμα
μια φορά απέτυχε την εκλογή του Συμπαραστάτη. Ο κ. Τρεμόπουλος
μετά το αποτέλεσμα δήλωσε: «Δυστυχώς και αυτή τη φορά
επαναλήφθηκαν τα αποτελέσματα της 1ης ψηφοφορίας στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας. Παρά τις έντονες προσπάθειες
κομματικών παραγόντων και σκοπιμοτήτων, και την απόσυρση του
άλλου νεοδημοκράτη υποψηφίου, το πρόσωπο της επιλογής των δύο
παρατάξεων της ΝΔ δεν εξασφάλισε την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3
των μελών του συμβουλίου».  Αμέσως μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε στο σώμα πως ο θεσμός του
Συμπαραστάτη δεν είναι κομματικό τρόπαιο για να περιμένουν οι δύο
παρατάξεις της ΝΔ ότι αρκούν για να τοποθετήσουν εκεί ένα κομματικό
πρόσωπο. 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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#Ως την Αμερική έφτασε η χάρη… του Χάρη Θεοχάρη. Τέσσερις μέρες
παρέμεινε στην Ουάσινγκτον ο ανεξάρτητος βουλευτής, και γέμισε

πρόγραμμα εξαμήνου. Και ποιον δεν είδε, και πού δεν μίλησε. Έχουμε και
λέμε: Συναντήθηκε με την κ. Νίκη Τσόγκα μέλος των επιτροπών Φυσικών
Πόρων και Ενόπλων Δυνάμεων, τον κ. Γκας Μπιλιράκη πρόεδρο της
Επιτροπής για την Ελλάδα και την Ελληνο-Ισραηλινή Συμμαχία και μέλος των
επιτροπών Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, την κ. Ντίνα
Τίτους μέλος των επιτροπών Μεταφορών και Υποδομών, τον κ. Τζων
Σαρμπάνη  μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου, τον κ. Λη Ζελντίν
μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κ. Σκοτ Σιλέρ πρώην
Υφυπουργό για την Ενεργειακή Πολιτική, τον κ. Λίμπαϊ Μαρκ επικεφαλής του
State Department  για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ο κ.
Θεοχάρης κέρδισε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό κατά τις ομιλίες του σε
ινστιτούτα και think tanks που διαμορφώνουν την αμερικανική πολιτική,
όπου για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε Έλληνας πολιτικός. Από το πρόγραμμα
της επίσκεψης στην αμερικανική πρωτεύουσα δε θα μπορούσε να λείψει το
American-Hellenic Institute (AHI), το οποίο συνιστά το επίσημο λόμπι της
Ελλάδας στις ΗΠΑ. Εκεί, λοιπόν, ο κ. Θεοχάρης συναντήθηκε με τα μέλη του
Δ.Σ. του Ινστιτούτου με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την
αποτελεσματικότερη προώθηση των ελληνικών συμφερόντων. 

#Μπορεί ΜΕΤΡΟ ακόμα η Θεσσαλονίκη να μην έχει, ωστόσο οι σταθμοί του
ανοίγουν για το κοινό και τον... πολιτισμό. Όπως έγινε πρόσφατα με την

παρουσίαση του προγράμματος των «Δημητρίων- Αστυβάλ» στον σταθμό
«Πανεπιστήμιο». Μετά τη συμφωνία του δήμου Θεσσαλονίκης με την ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το σταθμό Βενιζέλου αντιλαμβανόμαστε πως όλο και πιο
συχνά θα βλέπουμε στους σταθμούς όχι... βαγόνια αλλά όμποε και τσέλο.
Βέβαια, την ημέρα της συνέντευξης τύπου των «Δημητρίων» ο πρόεδρος της
εταιρίας Γιάννης Μυλόπουλος δεν έδωσε το παρών. Ήταν στο εξωτερικό για
δουλειές. ΥΓ: Την ίδια μέρα είχε και τα γενέθλιά του!

#Κινείται… αθόρυβα! Ο λόγος για τον πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Ορφανό ο οποίος τις περασμένες ημέρες

βρέθηκε στην Αθήνα για επαφές με κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Ορφανός μπορεί να μην βρίσκεται σήμερα στη
Βουλή, ωστόσο δηλώνει μάχιμος και είναι διατεθειμένος να δώσει τη μάχη
του… σταυρού για την «γαλάζια» παράταξη όποτε στηθούν κάλπες. 

Και η… Yoko Ono στα φετινά Δημήτρια 
Ανοίγουν τις… πύλες τους τα 51α «Δημήτρια» ή αλ-

λιώς… «Δημήτρια: Δύο Χιλιάδες Δέκα Έξι». Για το… ope-
ning της διοργάνωσης  επιστρατεύεται η Yoko Ono η
οποία θα «βρίσκεται» στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης από σήμερα το βράδυ. 

Η Γιόκο Όνο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με
τα έργα της, δυναμικά παρούσα σε μια μεγάλη έκθεση και
στέλνει με όλο της τον ενθουσιασμό στο φεστιβάλ, στην
πόλη και τη χώρα το διαρκές μήνυμά της για ειρήνη και
συλλογικότητα.

Από τα ιστορικά έργα της στα πιο καινούρια, η εικα-
στικός, σκηνοθέτης, μουσικός, ακτιβίστρια, περφόρμερ,
Γιόκο Όνο συνεχίζει να ζητάει από το κοινό να συμμετέ-
χει ενεργά στην τέχνη της, προωθώντας την ιδέα της συλ-
λογικότητας. Οι παρεμβάσεις της -είτε ως σόλο καλλιτέ-
χνης είτε ως μέρος της FLUXUS, ενός διεθνούς δικτύου
καλλιτεχνών του τέλους της δεκαετίας 60, οι οποίοι εργά-
ζονταν εκτός ορίων έτσι κι αλλιώς– προσπαθούν πάντα
να επεκτείνουν τη συνείδηση του κοινού της τέχνης και
να ενθαρρύνουν μια λιγότερο παθητική σχέση με τα
πράγματα, ακόμη κι αν αυτά δημιουργούνται αρχικά από
άλλους.

Μια σειρά από εγκαταστάσεις, φιλμς και περφόρ-
μανς, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συμμετοχικές,
θα «καταλάβουν» το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης και την πόλη. Μέσα και έξω από το Μουσείο, στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην παλιά προκυμαία
της πόλης (Λεωφ. Νίκης 39), στον πεζόδρομο της Αγίας
Σοφίας, οι πολίτες καλούνται όχι μόνο να γνωρίσουν τη
Γιόκο Όνο και να συναντήσουν το πνεύμα της, αλλά να
συμμετέχουν στην ολοκλήρωση των έργων: να ανέβουν
σε σκάλες, να αγγίξουν ο ένας τον άλλο, να αποκαταστή-
σουν έναν σπασμένο καθρέφτη, να λερώσουν τα χέρια
τους, να βάψουν μια παλιά βάρκα, να αντιμετωπίσουν το
θάνατο, να γράψουν ευχές και να τις κρεμάσουν σε δέν-

τρα. Η αιώνια σύντροφος του Τζον Λένον παραμένει
ανήσυχη, αταξινόμητη και αυτόνομη και με μια ολόδική
της γλώσσα, εννοιολογική, συμμετοχική και παιγνιώδη,
μας χαρίζει για πρώτη φορά μια καινούρια ευχή και ένα
όνειρο: Ειρήνη και Αγάπη!

Ειδικά για τη μεγάλη εγκατάσταση Ex It στη Θεσσαλο-
νίκη η Γιόκο Όνο για πρώτη φορά θα ολοκληρώσει το έρ-
γο με την καταστροφή 50 φερέτρων με τη συμμετοχή των
πολιτών, ενώ έχει συμφωνήσει και στη δωρεά των άλ-
λων 50 προς το Δήμο Θεσσαλονίκης για τις επείγουσες
ανάγκες του. Αυτή η εκδοχή του έργου παρουσιάζεται
παγκοσμίως πρώτη φορά, όπως και τα Mend Piece (Mir-
rors) [Κομμάτι για Διόρθωμα (Καθρέφτες)], Cut Piece

(performance for a lot of people) [Κομμάτι για Κόψιμο –
περφόρμανς για πολλούς ανθρώπους], Add Colour Pain-
ting (Refugee Boat version) [Βάλε Χρώμα Πίνακας (εκ-
δοχή Βάρκας Πρόσφυγα)].  
Συνέντευξη τύπου κάτω από τη… γη! 

Οι διοργανωτές της φετινής εκδήλωσης μας είχαν
προετοιμάσει πως θα γίνει κάτι… διαφορετικό. Παραχώ-
ρησαν συνέντευξη τύπου κάτω από τη Γη και πιο συγκε-
κριμένα στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης «Πανε-
πιστήμιο». 

Ο Γιάννης Μπουτάρης, στην πολυσυζητημένη συνέν-
τευξη τύπου  είπε: «Το Φεστιβάλ- αστυβάλ εξελίσσεται.
Παραλάβαμε ένα φεστιβάλ που είχε πολλά ονόματα και
κόβονταν εισιτήρια. Εμείς το εξελίσσουμε. Προσπαθού-
με να καθοδηγήσουμε την πόλη σε αναζητήσεις τέτοιες
που θα κάνουν τον κόσμο να σκεφτεί. Επιδιώκουμε να
βρούμε νέα ταλέντα και όχι να φέρουμε τον Παβαρότη να
τραγουδίσει και «χέστηκε η φοράδα στ’ αλώνι». 

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητι-
σμού Έλλη Χρυσίδου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «προ-
σπαθούμε με μικρότερο προϋπολογισμό κατά 2/3 από
ότι στο παρελθόν να κάνουμε ένα φεστιβάλ πόλης. Το να
αφήσουμε πίσω το χτες δεν είναι αρνητικό. Η εποχή
απαιτεί καινούριες προτάσεις και τεχνικές». Όπως είπε το
φετινό φεστιβάλ «Δημητρίων» θα περιλαμβάνει ανοικτές
συζητήσεις, πλήθος εκδηλώσεων, workshops, και παρα-
στάσεις. Η κ. Χρυσίδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
περσινή παρουσία του Γιάν Φάμπρ και της παράστασής
του στη Θεσσαλονίκη. «Πρέπει να κάνουμε μετά από 51
χρόνια γνωστό το Φεστιβάλ τουλάχιστον στις γειτονικές
χώρες» σημείωσε. 

Υπενθυμίζεται ότι τα φετινά «Δημήτρια» θα διαρκέ-
σουν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει 42 εκδηλώσεις και προγράμματα.  
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Έχει καθιερωθεί η 3η Οκτωβρίου (Αγίου Διονυσίου του
Αρεοπαγίτου) ουσιαστικά ως ημέρα Δικαιοσύνης για τη
χώρα μας ( η Ε.Ε από ότι γνωρίζω έχει καθιερώσει άλλη ημέ-
ρα) κι αυτή τη μέρα  κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις   γίνεται  και
κάποιος   απολογισμός με αναφορά στην κατάσταση που επι-
κρατεί στη Δικαιοσύνη. Φέτος ο απολογισμός είναι φτωχός!

Δεν υπάρχει πρόοδος στο θέμα της ταχύτερης απονομής δι-
καιοσύνης και παρατηρείται εικόνα αρνησιδικίας. Δεν
βελτιώθηκε η κατάσταση στις φυλακές (η αποσυμφόρηση με
ευεργετικές διατάξεις που αποφυλακίζουν άτομα που εκτίουν
ποινές για σοβαρά αδικήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα..),
γιατί δεν γίνεται σωφρονισμός  και δεν δημιουργούνται δυνα-
τότητες κοινωνικής επανένταξης κρατουμένων. Η τελευταία
σοβαρή προσπάθεια για δημιουργία δυνατοτήτων επιμόρφω-
σης-επανένταξης κρατουμένων ήταν η  πριν αρκετά χρόνια
δημιουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές
κάτι που είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω  ως πρόεδρος του
ΔΣΘ(2005-2008) παρακολουθώντας από κοντά την λειτουρ-
γία του αντίστοιχου σχολείου στις φυλακές Διαβατών,  ζητών-
τας πάντα επέκταση του θεσμού  σε όλες τις φυλακές μας.

Παράλληλα έχουμε από την εκτελεστική εξουσία αμφισβή-
τηση και υποβάθμιση του ρόλου των δικηγόρων, συλλει-
τουργών της δικαιοσύνης, που  τη χρονιά που πέρασε απεί-
χαν από την άσκηση του λειτουργήματος  τους για 6 μήνες,
ενώ    δέχονται  «χτυπήματα» που   αλλοιώνουν τον  λειτουργη-
ματικό χαρακτήρα της δικηγορίας  και οδηγούν  στην  «προλε-
ταριοποίηση» της μεγάλης μάζας των δικηγόρων με αποτέλε-
σμα και  παρενέργειες  στην ποιότητα  και  τρόπο απονομής
δικαιοσύνης..

Το τι πρέπει να γίνει στη Δικαιοσύνη για να έχουμε ταχύτε-
ρη απονομή της μου δόθηκε η δυνατότητα και με θεσμική
ιδιότητα  να το συζητήσω με κατά καιρούς  υπουργούς Δικαιο-
σύνης. Είχαν όλοι καλές προθέσεις αλλά δεν τόλμησαν να κά-
νουν πραγματικές  τομές για να βελτιωθεί η κατάσταση(έγιναν
βέβαια κάποιες  θετικές αλλαγές  παλιότερα σε άλλους τομείς -
λόγω παραδικαστικού- με την αλλαγή  του τρόπου επιθεώρη-
σης των δικαστών, εθελουσία έξοδο ανεπαρκών δικαστών
κλπ.).

Ενδεικτικά αναφέρω ότι μπορούμε να έχουμε ταχύτερη
απονομή δικαιοσύνης  αν ενισχυθεί η  υλικοτεχνική
υποδομή, αν προχωρήσουμε σε ολοκλήρωση μηχανογρά-
φησης δικαστικών υπηρεσιών, αν γίνει ανακατανομή των ορ-
γανικών  θέσεων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων στα
δικαστήρια της χώρας με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό
των υποθέσεων , αν  περιορισθούν οι δικαστικές διακοπές
μόνο σε ένα μήνα αντί των τριών μηνών που ισχύουν σήμερα.

Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται τόλμη από τους ασκούν-
τες εξουσία αλλά χωρίς τόλμη γίνεται απλή διαχείριση
της εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση επειδή στις 3 Οκτωβρίου
στη Θεσσαλονίκη συνηθίζεται να γίνεται υποδοχή των νέων
δικηγόρων απευθυνόμενος στους νέους συναδέλφους λέω
ότι πρέπει να εμπνέονται από το όραμα της Δικαιοσύνης και
να μην ξεχνούν τον λειτουργηματικό χαρακτήρα της δικηγο-
ρίας. Ως δικηγόροι διαχρονικά οφείλουμε  να  προστατεύου-
με τα δικαιώματα των πολιτών, να είμαστε απέναντι σε κάθε
αυταρχική εξουσία, να είμαστε  άγρυπνοι φύλακες για τη σω-
στή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος  και με δυο
λόγια να προστατεύουμε πάντα τα δικαιώματα του μερμηγ-
κιού απέναντι στον ελέφαντα.

*Ο κ. Γαρούφας είναι Δικηγόρος-πρώην πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Μελαγχολική  ημέρα
Δικαιοσύνης

του Δημήτρη 
Α.Γαρούφα*

Με αυτοκινητάκι του γκολφ κινήθηκε η βουλευτής Έλενα Ράπτη -
με το σύντροφο της Λ. Γιώρκα – στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ - σε μια
προσπάθεια να διαδώσει με σχετικά φυλλάδια το ευρωπαϊκό μήνυ-
μα για την προστασία των ανηλίκων από σεξουαλικές επιθέσεις…
Ίσως το δίδυμο Ποζρικίδης-Τζήκας της ΔΕΘ-helexpo να προωθή-
σει -και εκτός εγκαταστάσεων-  λύσεις για τη μετακίνηση των Θεσ-
σαλονικέων πχ με ηλεκτροκίνητα ΙΧ. Άλλωστε αυτοί οι δύο ήταν
που σε χρόνο ρεκόρ λύση βρήκαν διέξοδο για την απεργία του
ΟΑΣΘ - την περίοδο της 81ης διοργάνωσης - με τη μίσθωση τουρι-
στικών λεωφορείων από και προς το κέντρο...

Καπέλωσαν τον δήμαρχο! Σε συ-
νάντηση των σεφ όλου του κό-
σμου στη Θεσσαλονίκη και σε…
παρέλαση στο κέντρο της πόλης,
ο Γιάννης Μπουτάρης για να τι-
μήσει τους φιλοξενούμενους μά-
γειρες… καπελώθηκε για να
ακούσει πολλά αστεία ότι αυτός
«μαγειρεύει» καλύτερα και μάλι-
στα με… «Πρωτοβουλία» του,
υπονοώντας τη δημοτική παρά-
ταξη με επικεφαλής τον ίδιο…

#Χρειάζεται εθνική πολιτική για τον Πολιτισμό.
Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Θεσσαλονικιός

Κώστας Γκιουλέκας από τα Ιωάννινα δίνοντας…
χείρα συνεργασίας ακόμα και σε ΣΥΡΙΖΑίους για
ζητήματα πολιτισμού. Όπως έχει γράψει και η
στήλη και έχει τονίσει πολλές φορές ο υπεύθυνος
τομέα πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας
«ενώνουμε τους Έλληνες σε αυτή την προσπάθεια,
δεν διχάζουμε». «Η μεγαλύτερη επένδυση που
μπορεί να γίνει στην Ελλάδα είναι στον τομέα του
Πολιτισμού», υπογράμμισε, εκφράζοντας τη
βεβαιότητά του ότι η ανάπτυξη σε αυτό τον τόπο
θα έρθει και από το πεδίο του Πολιτισμού, στο
οποίο σημείωσε ότι μεγάλο βάρος δίνει και ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

#Μπαμπάς για… δεύτερη φορά με τον πελαργό
ωστόσο να φέρνει όχι ένα αλλά δυο μωρά,

έγινε ο αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης,
Πέτρος Λεκάκης. Ο κ. Λεκάκης την περασμένη
Τρίτη έπιασε στην αγκαλιά του τα διδυμάκια του
γράφοντας μάλιστα στο facebook: «Μας είπαν
καλημέρα δυο κούκλες». Φυσικά και τα Like
«έπεφταν» βροχή κάτω από την ανάρτηση του
πολύτεκνου πλέον πατέρα! 

#Μια παραίτηση με νόημα μετρά η παράταξη
της διοίκησης του δήμου Ωραιοκάστρου. Ο

Παναγιώτης Κοϊτσίδης πρόσφατα παραιτήθηκε
από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου επί
θεμάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και
ανάπτυξης για… προσωπικούς όπως μας είπε
λόγους. Μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Κοϊτσίδης
δηλώνει: «Παραμένω σύμβουλος της
συμπολίτευσης. Ωστόσο έχω εκφράσει εντός της
παράταξης πολλές φορές τις διαφορετικές
προτεραιότητες που θα έπρεπε να θέσει η
διοίκηση ...». 
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Q
«Αντί λοιπόν να

τον "πυροβο-
λούμε", καλά 
θα κάνουμε 

να τον 
σεβόμαστε…» 

#Στα... κάγκελα έβγαλε τους τέσσερις
δημοσκόπους της Θεσσαλονίκης ο

πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης
Λεβέντης. Ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων με το... ξεκίνημα της νέας
εβδομάδας έριξε την «βόμβα» και μάλιστα
μέσω... τηλεόρασης. Είπε πως κατά τη
διάρκεια παραμονής του στην 81η ΔΕΘ τον
πλησίασε υπάλληλος εταιρίας
δημοσκοπήσεων και του ζήτησε... δέκα
χιλιάδες ευρώ για να τον... «ψηλώσει» στο 7
με 8%.

#Αμέσως μετά τις καταγγελίες η
εφημερίδα KARFITSA αναζήτησε τους

τέσσερις ντόπιους δημοσκόπους. Ο
Δημήτρης Βασιλειάδης της «Interview»
σχολίασε: «Πρέπει να επέμβουν οι Αρχές!
Δεν είναι δυνατόν ένας πολιτικός να πετάει
τέτοια λάσπη» ανέφερε και συνέχισε.
«Προσωπικά σε ότι με αφορά δεν γνωρίζω
τον κ. Λεβέντη, ούτε και αυτός με γνωρίζει
φυσικά». 

#Από την πλευρά του ο Δημήτρης
Κατσαντώνης της εταιρίας «To the

point» υποστήριξε: «Ο κ. Λεβέντης πρέπει
να κατονομάσει τον φερόμενο υπάλληλο
εταιρίας δημοσκοπήσεων που του ζήτησε
10.000 ευρώ. Αν ισχύει πρόκειται για
εκβιασμό και ο εκβιαστής πρέπει να
λογοδοτήσει στην Δικαιοσύνη. Αντί να
βγαίνει στα κανάλια και να κάνει
καταγγελίες γιατί ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων δεν προσφεύγει στη
Δικαιοσύνη»;  

#Παρέμβαση του εισαγγελέα ζήτησε και ο
Νίκος Μαραντζίδης ο υπεύθυνος της

εταιρίας δημοσκοπήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

#Τέλος, ο  κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης της
Palmos Analysis ανέφερε στο karfitsa.gr

πως: «Ο Εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Ο
κ. Λεβέντης είναι υποχρεωμένος να δώσει
στη δημοσιότητα το όνομα εκείνου που τον
εκβίασε. Πρέπει να προσφύγει στη
Δικαιοσύνη και ο Σύνδεσμος Εταιριών
Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς». Ο
ίδιος συμπληρώνει: «εάν παραμείνουν οι
καταγγελίες και δεν υπάρξει έρευνα αυτών
τότε όλοι είμαστε ύποπτοι. Ο κ. Λεβέντης
δεν πρέπει να ρίχνει λάσπη στον
ανεμιστήρα» κατέληξε ο κ. Τεμεκενίδης.

#Άλλο ο Ιβάν κι άλλοι οι υπόλοιποι των
αδειών… Διαχωρίζει ο ευρωβουλευτής της

Νέας Δημοκρατίας, Θοδωρής Ζαγοράκης, τον
Ιβάν Σαββίδη από τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις
τηλεοπτικές άδειες και ζητάει περισσότερο
σεβασμό στο πρόσωπο του. Όπως εξηγεί σε
ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Ζαγοράκης, «η
απαράδεκτη διαδικασία της αδειοδότησης των
τηλεοπτικών καναλιών δείχνει, για ακόμη μια
φορά, το πόσο εκτός πραγματικότητας είναι αυτή
η κυβέρνηση. Η κριτική όμως στη διαδικασία δε
μπορεί να πλήττει αδιάκριτα τους συμμετέχοντες
επιχειρηματίες και μάλιστα σε τόσο δύσκολες, για
την χώρα, στιγμές», προσθέτει ο ίδιος και
συμπληρώνει: «Ο Ιβάν Σαββίδης έχει πολλές
φορές αποδείξει ότι είναι ένας άξιος Έλληνας.
Όταν άλλοι μεταφέρουν την επενδυτική τους
δραστηριότητα εκτός Ελλάδος, ο Σαββίδης και
μένει και επενδύει. «Αντί λοιπόν να τον
"πυροβολούμε", καλά θα κάνουμε να τον
σεβόμαστε…» 

#Το παράπονο του δημάρχου στον υπουργό…
“Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής

Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) επιδιώκει από τον μήνα
Αύγουστο μια συνάντηση μαζί σας εδώ και 55
ημέρες προκειμένου να γίνει μία γόνιμη συζήτηση
και αμφίπλευρη ενημέρωσή μας  για τον ΟΑΣΘ»
έγραψε σε επιστολή του προς τον υπουργό
υποδομών και μεταφορών Χρ. Σπίρτζη, ο
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος
Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου «
Το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί.
Ζητάμε να πραγματοποιηθεί επιτέλους αυτή η
κοινή συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν, σε
μέρα που θα ορίσετε εσείς, στη Θεσσαλονίκη (για
να μη μετακινούνται 30 περίπου άνθρωποι στην
Αθήνα), στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ ή όπου εσείς
επιλέξετε (στη Θεσσαλονίκη) και με διάθεση και
πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας να συζητηθούν

όλα τα σχετικά ζητήματα με τον ΟΑΣΘ, με σκοπό
να επιλυθούν. Αναμένουμε την άμεση σχετική
ανταπόκρισή σας.” καταλήγει στο γράμμα του ο κ
Κυρίζογλου

#Υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, παρά τις
αυξημένες προβλέψεις, κατέγραψε η… ΕΥΑΘ

Α.Ε. στο εξάμηνο 2016, σημειώνοντας στα μικτά
και τα προ φόρων κέρδη της αύξηση μεγαλύτερη
του 13%. “Το δικό μας στοίχημα, ως νέα
διοίκηση, είναι αφενός να λειτουργούμε με
διαφάνεια και δημοκρατία και αφετέρου να
“επιστρέφουμε” τα κέρδη της εταιρείας με έργα
στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Στην
κατεύθυνση αυτή, η πρόσληψη 150 εργαζομένων
μέσω ΑΣΕΠ, η οποία επιτεύχθηκε κατόπιν
πιέσεων της νέας διοίκησης, θα επιτρέψει στην
εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της
συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής», επισημαίνει ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής
Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. Εταιρεία έτοιμη δηλαδή
για καλή… πώληση!

#Στην παραλαβή και έγκριση της μελέτης για
την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής

δήμου Θερμαϊκού προχώρησε το Δημοτικό
Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του. «Σε
ένα τόσο δυναμικό μεταβαλλόμενο και δυσμενώς
εξελισσόμενο για την περιοχή, περιβάλλον και
μετά τις πρόσφατες θεομηνίες θα περίμενε κανείς,
να υπάρχει σύμπραξη όλων των παρατάξεων στη
συζήτηση. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια  δεν
αντιμετωπίστηκε σοβαρά, ώστε σήμερα να
υπάρχει η ανάλογη ωρίμανση ένταξης του σε
Ευρωπαϊκά προγράμματα, με πρωταρχικό στόχο
την προστασία των πολιτών που ζουν στην
περιοχή, αλλά και των δημοσίων υποδομών»,
επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης.
Δηλαδή και η διάβρωση του εδάφους έχει…
χρώματα;
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Η κυβέρνηση δεν συσσωρεύει μόνο χρέη
στους λογαριασμούς του ΤΑΧΙS για τους
Έλληνες φορολογούμενους, συσσωρεύει
οργή και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε εξε-
λίξεις. Δεν είναι μόνο το υπερταμείο και  ότι
έχει μπει εκεί μέσα για τον επόμενο αιώνα,
αυτό απασχολεί ενδεχομένως κάποιους
που εργάζονται σε αυτές τις ΔΕΚΟ, που σί-
γουρα δεν είναι λίγοι , δεν είναι όμως εκλο-
γικά και τόσο σημαντικοί. 

Η οργή ασφαλώς δεν οδηγεί αυτόματα σε
καλές επιλογές. Δεν σημαίνει δηλαδή
πως ο οργισμένος ψηφοφόρος θα κάνει
μια ορθολογική επιλογή, όποια κι αν είναι
αυτή. Οδηγεί σε κακή επιλογή (από αυτές
υπάρχει περίσσευμα στο πολιτικό σκηνι-
κό), και σε κρατάει στον καναπέ και στην
αποχή. Έτσι βέβαια αυτό που θα προκύψει
δεν θα είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε.

Το να εισπράξει η ΝΔ την οργή αυτή (πολ-
λοί αναλυτές ισχυρίζονται πως χάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν κερδίζει η ΝΔ, που είναι
αλήθεια), δεν θα την κάνει καλύτερη κυβέρ-
νηση ούτε σταθερή ασφαλώς, γιατί αν κερ-
δίσει εκλογές βασισμένη στην κεφαλαι-
οποιημένη οργή σημαίνει ότι υποσχέθηκε
πολιτικές που δεν μπορεί  υλοποιήσει. Η
στρατηγική της ΝΔ και του προέδρου της,
λέγοντας μέχρι τώρα την αλήθεια (βλέπε
ΔΕΘ), δείχνει τουλάχιστον δημοσκοπικά
να την κρατάει σε ασφαλή απόσταση από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, από την στιγμή που η
στρατηγική σου αποδίδει, δεν την αλλάζεις.
Πως πείθεις όμως τους επιπλέον που χρει-
άζεσαι ώστε να γίνεις κυβέρνηση; Εδώ ανα-
λαμβάνει να σε βοηθήσει ο Τσίπρας! Με
την διαδικασία του ξαφνικού θανάτου.

Έχω ζήσει τις καταρρεύσεις πολλών κυβερ-
νήσεων. Θυμάμαι το 2009 την ΝΔ που
πραγματικά γλίστρησε προς τα κάτω χωρίς
το κάτω να φαίνεται ότι έχει τελειωμό. Έχα-
σε από το ΠΑΣΟΚ με 11 μονάδες περίπου
διαφορά. Θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ να καταρρέει
και αυτό με τη σειρά του και να μην μπορεί
τίποτε να αλλάξει την πορεία του προς τον
πάτο. Έχω ζήσει επίσης την ταυτόχρονη κα-
τάρρευση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ από το 2012 και με-
τά, όπου και τα δύο κόμματα μαζί δεν μπό-
ρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά
την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως ήρθε η
σειρά του. Δεν πείθει, έχει την εικόνα του
ψεύτη, η γυρισιά που έκανε με το μνημόνιο
του είναι πασιφανής ακόμα και στον πιο
βλάκα ψηφοφόρο, η επιδείνωση της ζωής
των πολιτών έχει φτάσει σε επίπεδα αφρι-
κανικής χώρας. Δεν μπορεί πλέον να που-
λήσει ελπίδα, το μόνο «επιχείρημα» που του
έμενε είναι η SIEMENS. Ε, μ’ αυτό πλέον
δεν κερδίζεις εκλογές. 

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

Ο Τσίπρας μας έκανε… 
αφρικανική χώρα  

Του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

Του Βαγγέλη Στολάκη

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να βγει
στον… διαδικτυακό αέρα η νέα ιστοσελίδα της Νέας
Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Σχεδιασμένη στα πρό-
τυπα της κεντρικής σελίδας του κόμματος, ανανεωμέ-
νη και με… μηδενικό κόστος, όπως λένε οι άνθρωποι
που κρύβονται πίσω από αυτή, το νέο site της Διοι-
κούσας Επιτροπής του κόμματος στο νομό Θεσσαλο-
νίκης επιχειρεί να κάνει «άνοιγμα» στους νέους κυ-
ρίως κάτω των σαράντα που κατά κόρον ενημερώ-
νονται από το Internet και τα social media. 

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονίκης Βίκυ

Ευταξά η νέα ιστοσελίδα «στηρίζεται σε εθελοντική εργασία
στελεχών του κόμματός μας. Θα περιλαμβάνει άρθρα
γνώμης, τοπικές ειδήσεις, συμπεράσματα ομιλιών αλλά
και τους βασικούς πολιτικούς άξονες της παράταξης. Θα
είναι ένα δημόσιο βήμα όλων» αναφέρει. 

Η νέα ιστοσελίδα θα κάνει… επίσημη πρώτη με άρ-
θρο του ευρωβουλευτή του κόμματος Θοδωρή Ζαγοράκη
που θα αναφέρεται στον σχολικό αθλητισμό. Βέβαια, και
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει
χαιρετισμό, τον οποία πρόκειται να πάρει με… δημοσιο-
γραφικό κασσετοφωνάκι η ίδια η κ. Ευταξά την ερχόμε-
νη Τρίτη όταν θα συναντηθεί μαζί του στα καινούρια

Q
Σε λίγες 
ημέρες

στον… αέρα
η νέα ιστο-
σελίδα της
Διοικούσας
Επιτροπής 

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ “Κ”
Τα… «αντι-τρολ»  της Νέας

Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης



Δε λέω, κάθε καινούργια
δημοσκόπηση που περιέχει
πρόθεση ψήφου συγκεντρώ-
νει αμέσως τη προσοχή του
κοινού, πουλάει εφημερίδες,
ανεβάζει την τηλεθέαση και αυ-
ξάνει τα κλικ. Δεν είμαι από
τους πολιτικούς που απαξιώ-
νουν γενικά τις δημοσκοπή-
σεις, κάθε άλλο μάλιστα. Δεν

μπορώ όμως να μην παρατηρήσω ότι τα τελευ-
ταία χρόνια όλο και πιό συχνά βλέπουμε δημο-
σκοπήσεις που τα ευρήματα τους δεν έχουν καμ-
μία σχέση με την πραγματικότητα που καταγρά-
φεται στη κάλπη. Θυμάμαι την 1η Σεπτεμβρίου
2015 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να μας βε-
βαιώνει ότι η ΝΔ ήταν 7.5 μονάδες μπροστά από
τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο για να δούμε 3 βδομάδες αρ-
γότερα στις εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται
7.36 μονάδες μπροστά από τη ΝΔ!

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι φυσικό πολλοί να
εικάζουν ότι υπάρχει απάτη από τυς δημοσκό-
πους, εγώ όμως θεωρώ ότι πέρα από την κακή
πρόθεση ορισμένων, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό
μεθοδολογικό πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις
σήμερα, ένα πρόβλημα που το δημιούργησαν οι-
κονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταί-
ων χρόνων.

Η δημοσκόπηση αποτελεί μιά μέτρηση σε επι-
λεγμένο δείγμα και όπως όλες οι μετρήσεις, εί-
ναι αποτελεσματική μόνο αν μπορείς να εξασφα-
λίσεις αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αν κάνεις γιά
παράδειγμα δημοσκόπηση στο συνέδριο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι σύνεδροι ψη-
φίζουν ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα αναμενόμενο μεν, ελά-

χιστα διαφωτιστικό δε. Εδώ και πολλά χρόνια,
πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση το 2008, είχε
καθιερωθεί στην Ελλάδα η τηλεφωνική δημο-
σκόποηση. Ηταν απόλυτα αντιπροσωπευτική
γιατί όλοι είχαν σταθερό τηλέφωνο, το σήκωναν
και απαντούσαν στους δημοσκόπους, ενώ στοί-
χιζε και λιγότερο στις εταιρίες δημοσκοπήσεων.
Από τότε όμως έγιναν δύο σοβαρές αλλαγές στις
συνήθειες του κόσμου. 

Πολλοί Ελληνες που επλήγησαν από την κρίση
βρέθηκαν να μην μπορούν να πληρώσουν τον
λογαριασμό τους και τους έκοψαν το τηλέφωνο.
Την ίδια στιγμή πολλοί νέοι προσαρμόστηκαν
στην αποκλειστική χρήση κινητού και δεν βά-
ζουν σταθερό τηλέφωνο ούτως ή άλλως. Οπότε
σήμερα αν κάνεις μιά αντιπροσωπευτική δειγμα-
τοληψία των κατόχων σταθερού τηλεφώνου δεν
εξασφαλίζεις αντιπροσωπευτικό δείγμα του πλη-
θυσμού. Μάλιστα αποκλείεις άθελά σου τις δύο
ομάδες πληθυσμού που ψηφίζουν πιό αριστερά,
τους νέους και τους οικονομικά ασθενέστερους.
Μετά συμπεραίνεις περιχαρής ότι όσοι έχουν
ακόμα την οικονομική δυνατότητα να πληρώ-
νουν σταθερό τηλέφωνο και είναι άνω των 40
ετών ψηφίζουν πιό πολύ τη ΝΔ – πιθανό μεν,
ελάχιστα διαφωτιστικό δε.

Το πραγματικό πρόβλημα όμως ανακύπτει όταν
οι δημοσκόποι γνωρίζουν ότι έχουν μεθοδο-
λογικό πρόβλημα, αλλά συνεχίζουν να δου-
λεύουν με τον ίδιο τρόπο σα να μη συμβαίνει τί-
ποτα. Δεν παύουν βέβαια ακόμα και αυτές οι δη-
μοσκοπήσεις να έχουν μία ψυχαγωγική λειτουρ-
γία, αλλά με τα χρόνια και αυτή εξανεμίζεται.

*Η κ. Αυλωνίτου είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Β’ Αθήνας

www.karfitsa.gr
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της Ελένης 
Αυλωνίτου*

Δημοσκορπίσματα

Οι άνθρωποι πίσω από το νέο site
Την ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού απαρτίζουν οι:  Αθα-
νάσιος Βρίτκας (νομικός και πολιτικός επιστήμονας –
υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού), Σάμι Γαράιμπε
(διεθνολόγος και πολιτικός επιστήμονας, μέλος της γραμ-
ματείας στρατηγικού σχεδιασμού), Διονύσης Μαγουλάς
(πολιτικός επιστήμονας- αναπληρωτής υπεύθυνος οργά-
νωσης Θεσσαλονίκης) και τέλος, Κωνσταντίνος Μουρά-
της (νέος επιχειρηματίας και οικονομολόγος). 
Όπως αναφέρουν στην KARFITSA τα «γαλάζια» στελέχη:
«Η νέα ιστοσελίδα είναι μινιμαλιστική και σύγχρονη
αισθητικά, εύχρηστη και λειτουργική, διαδραστική
και συνδεδεμένη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
διαθέτει ολοκαίνουρια δομή, θα προβάλλει τις δρά-
σεις και τα θέματα που απασχολούν την ΝΔ όπως
επίσης θα αναδεικνύει τις δράσεις των Τομεαρχών
της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής Θεσσα-
λονίκης». «Θα πρόκειται για μια ζωντανή ιστοσελίδα
που θα παραπέμπει σε ένα ζωντανό κόμμα» υποστη-
ρίζουν οι ίδιοι. 
Την ίδια ώρα, έτοιμοι να… αναλάβουν δράση είναι υπεύ-
θυνοι της ομάδας διαδικτύου της «γαλάζιας» παράταξης.
Σύμφωνα με την κ. Ευταξά αυτό το διάστημα συγκροτείται
το team εκείνων που θα αναλάβουν σύντομα να διοχε-
τεύουν στο διαδίκτυο όλες τις πληροφορίες για τις δρά-
σεις της ΝΔ Θεσσαλονίκης. «Εμείς δεν θα είμαστε σαν
τα… τρολ του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα είμαστε τα αντι-τρολ.
Θα παράγουμε πολιτική μέσα στο διαδίκτυο» αναφέ-
ρει η κ. Ευταξά. Σημειώνεται πως στην ομάδα διαδικτύου
της ΝΔ Θεσσαλονίκης μέχρι στιγμής συμμετέχουν οι: Κά-
ζης Δημήτριος – Διεθνολόγος, Νέσερης Ελευθέριος – Οι-
κονομολόγος, Παπαγεωργίου Ιωάννης - Οικονομολόγος.
Pr.D Digital Marketing and Social Media, Χουντής Ιωάν-
νης - τελειόφοιτος Κλασικής Φιλολογίας ΑΠΘ, Παπάζο-
γλου Νίκος - τελειόφοιτος Νομικής ΑΠΘ και Τσέλιος
Αναστάσιος - φοιτητής Γεωλογίας ΑΠΘ. 

γραφεία των Αθηνών. 
Το καινούριο site της ΝΔ το οποίο σας παρουσιάζει κατ’

αποκλειστικότητα  η KARFITSA θα «φιλοξενείται» στην δι-
εύθυνση ndthessaloniki.gr. Υπεύθυνη για το «στήσιμο» της
σελίδας και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου είναι η ομά-
δα στρατηγικού σχεδιασμού της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ
Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή βέβαια στο project, το «στήσιμο»
δηλαδή της σελίδας και την διοχέτευση της πληροφορίας
στα social media και το διαδίκτυο θα έχουν άλλες τρεις ομά-
δες. Ο λόγος για την «Ομάδα Ιστοσελίδας», την «Ομάδα Δια-
δικτύου» και φυσικά, την ομάδα «Πολιτικού Σχεδιασμού»
που θα διαμορφώνει την ατζέντα. 

Στις επάλξεις όλο το 24ωρο
Σύμφωνα με την κ. Ευταξά «οι παραπάνω ομάδες θα εί-

ναι στις επάλξεις 24ώρες το 24ωρο. Η ΝΔ από εδώ και στο
εξής θα παρεμβαίνει στα social media και θα διαμορφώνει η
ίδια την επικαιρότητα του διαδικτύου. Με το βάρος που ρί-
χνει η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης στην διαδικτυακή της
παρουσία δίνουμε λόγο και ρόλο στους νέους ανθρώπους.
Που είναι και το ζητούμενο άλλωστε: να ανανεώσουμε το
πολιτικό μας προσωπικό».  «Πρόκειται για μια ενδεδειγμένη
παρέμβαση για τους κάτω των 40 που είναι και ο στόχος της
ΝΔ. Η KARFITSA συνάντησε την ομάδα στρατηγικού σχε-
διασμού της ΝΔ Θεσσαλονίκης στα νέα γραφεία του κόμμα-
τος στην περιοχή του Σιδηροδρομικού η οποία και μας…
«ξενάγησε» στο νέο site του κόμματος. 

Η πρώτη σελίδα είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο της
ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη και στην πρόσφατη «συμφωνία
αλήθειας» που έκανε με τον λαό από το βήμα της 81ης ΔΕΘ.
Στο μενού του site υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: Παραγω-
γή-Εμπόριο, Κοινωνική Πολιτική, Οικονομία, Υγεία, Υπο-
δομές- Δίκτυα, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός, Αγροτική Οικονο-
μία, Παιδεία, Εργασία, Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εκεί θα «φιλοξενούνται» όλα τα νέα και οι προτά-
σεις του κόμματος κατηγοριοποιημένες. Σερφάροντας κά-
ποιος στο νέο site θα μπορεί επίσης να ενημερώνεται για τις
δράσεις του γραφείου τύπου, την τοπική επικαιρότητα και τα
«γαλάζια» νέα. 
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες πα-
ρουσίασε και από το βήμα της 81ης ΔΕΘ η πρό-
εδρος του κόμματος δεν αγγίζουν την κοινωνία,
όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πρόσφατες
δημοσκοπήσεις;

Το ΠΑΣΟΚ και η Συμπαράταξη , διαμορφώνουν ένα
σχέδιο ανασυγκρότησης της κοινωνίας, με στόχο την αν-
τιμετώπιση της ανεργίας, του μέγιστου προβλήματος της
πατρίδας αυτή τη στιγμή. Η έμφαση μας είναι ,ταυτόχρο-
να , στην απελευθέρωση των δυνάμεων της ιδιωτικής
οικονομίας και την αναβάθμιση της παραγωγικότητας
του κράτους, έτσι ώστε η οικονομία να μπει σε τροχιά
δημιουργίας και ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η δημι-
ουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, με μεί-
ωση φορολογικών συντελεστών, διευκόλυνση των νέ-
ων στις συνταξιοδοτικές τους  εισφορές, δεύτερη ευκαι-
ρία σε όσους μικρομεσαέους ατύχησαν αλλά είναι έντι-
μοι, ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, με σύγχρονες
τεχνολογικές μεθόδους. Οι προτάσεις αυτές είναι μήνυ-
μα ελπίδας, το οποίο θα μεταφέρουμε σε κάθε Έλληνα
πολίτη, ο οποίος θέλουμε να μας ακούει ξανά με ενδια-
φέρον. 

Η κ. Γεννηματά επισκέφτηκε τη ΔΕΘ και για
δεύτερη χρονιά δεν παραχώρησε συνέντευξη τύ-
που. Είναι η μόνη πολιτικός αρχηγός που το κάνει.
Γιατί το έκανε και δεν θέλησε να απαντήσει σε ερω-
τήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ;

Γνωρίζετε καλά, ότι η Φώφη Γεννηματά δε διστάζει
να εκθέτει τις απόψεις της σε ζωντανό και δημόσιο διά-
λογο, όπως αποδεικνύει η πυκνή και συχνή συμμετοχή
της σε live τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις.
Για διαφορετικούς λόγους κάθε χρόνο, η παρουσία στη
ΔΕΘ ήταν σύντομη και για εμάς, αποτέλεσε την ευκαιρία
μιας ουσιαστικής συζήτησης  με κοινωνικούς και παρα-
γωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελ-
λάδας, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όσο
συχνά θέλουμε. 

Το ΠΑΣΟΚ μετάνιωσε που το καλοκαίρι του
2015 ψήφισε το μνημόνιο του κ. Τσίπρα; Εάν οι
πληροφορίες περί νέου τετάρτου μνημονίου είναι
αληθείς, τι θα κάνετε;

Τον Αύγουστο του 2015 στηρίξαμε την παραμονή

της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό, παρά τις
μεγάλες ευθύνες και των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των εταί-
ρων μας στην κρίση, δεν μετανιώνουμε. Έχουμε δείξει
ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που βάζει το εθνικό συμ-
φέρον, πάνω από το κομματικό. Εάν οι πολιτικές του κ.
Τσίπρα μας οδηγήσουν σε 4ο μνημόνιο, θα μιλάμε για
τον απόλυτο εφιάλτη της ελληνικής κοινωνίας. Εύχομαι
και ελπίζω, κυρίως ως Έλληνας πολίτης που θέλω να
παραμείνω  στην Ελλάδα, η ανικανότητα, οι εμμονές και
κυρίως ο διχασμός που έσπειραν στη χώρα οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ να μην οδηγήσει την χώρα στην εθνική κατα-
στροφή ενός 4ου Μνημονίου. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για εκλογές; Κι αν ναι,
με ποιον τρόπο ετοιμάζεστε; 

Στην Ελλάδα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει καιρό να στη-
θεί κάλπη και αυτό μας προβληματίζει!  Σε κάθε περί-
πτωση, η Δημοκρατική Συμπαράταξη θέτει σε λειτουρ-
γία τα περιφερειακά όργανα της, με στόχο την επαφή με
τον πολίτη, την δημιουργία μιας νέας σχέσης εμπιστο-
σύνης και την αλληλεπίδραση των προβλημάτων με τις
προτάσεις μας. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τις εσωτερι-
κές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, με σημαντική ανανέωση
των οργάνων και εκλογή πολλών νέων ανθρώπων σε
κομβικές θέσεις. Θα πάμε παντού, θα συζητήσουμε όλα
τα θέματα και θα είμαστε η θετική έκπληξη και των επό-
μενων εκλογών. Εμείς που δεν ζητήσαμε ποτέ εκλογές,
είμαστε πιο έτοιμοι από όσους τις ζητάνε. 

Το τελευταίο διάστημα ο δημόσιος λόγος απα-
σχολείται κυρίως από την πρόσφατη διαδικασία
αδειοδότησης. Ποια η θέση της Χαριλάου Τρικού-
πη. Εάν κυβερνούσε αύριο το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνατε;
Θα επιστρέφατε τα χρήματα στους νέους υπερθεμα-
τιστές και τις... άδειες στους παλιούς καναλάρχες,
ή θα συνεχίζατε να εφαρμόζετε τον νόμο Παππά;

Ο νόμος Παππά, ακόμα και πριν την αποχώρηση
Καλογρίτσα, ήταν πολιτικά, ηθικά και νομικά διάτρητος.
Αφήνει 2000 νέους ανέργους πίσω του και δημιουργεί,
μετά τις δηλώσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ όπως ο κ. Κούλο-
γλου, έντονη οσμή σκανδάλου. Εμείς θα στηρίξουμε την
απαραίτητη εξυγίανση στον χώρο των ΜΜΕ, με ένα νό-
μο, που θα σέβεται το Σύνταγμα και θα διασφαλίζει την
ελευθεροτυπία, την πολυφωνία, την διαφάνεια και τις
θέσεις εργασίας. 

Οι νέοι όλο και περισσότερο απομακρύνονται
από την πολιτική. Εσείς είστε νέος και έχετε αναλά-
βει την ευθύνη της εκπροσώπησης ενός κόμματος
στα ΜΜΕ. Γιατί το κάνετε;

Αποφάσισα να μείνω στην Ελλάδα και να μην συμβι-
βαστώ με τη μιζέρια της κρίσης. «Τα νιάτα είναι δώρα που
καίνε σαν φωτιά» και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να την
σβήσουμε. Πιστεύω στις δυνατότητες, την αισιοδοξία,
την αντίληψη της νέας γενιάς Ελλήνων, είτε βρίσκονται
εντός, είτε εκτός της χώρας αυτή τη στιγμή,  και ελπίζω ότι
η επόμενη μέρα της Ελλάδας θα έρθει σύντομα. 

Πιο έτοιμοι από ποτέ για… εκλο-
γές είναι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με
όσα δηλώνει σε συνέντευξή του
στην KARFITSA ο εκπρόσωπος τύ-
που του κόμματος. Ο Παύλος
Χρηστίδης εκτιμά πως οι απόψεις
της Χαριλάου Τρικούπη σύντομα
θα γίνουν αποδεκτές από τους πο-
λίτες, εξαπολύει επίθεση την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ξεκα-
θαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα στη-
ρίξει μια νέα συμφωνία- μνημό-
νιο. Προαναγγέλλει δε, αλλαγές
και μάλιστα με ένα νόμο στον
πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο
Παππά για τα τηλεοπτικά ΜΜΕ σε
περίπτωση που το κόμμα του κυ-
βερνήσει και τονίζει ότι η συζήτη-
ση για το σχηματισμό ενός κεν-
τροαριστερού προοδευτικού σχή-
ματος συνεχίζεται… 

«Είμαστε πιο έτοιμοι από εκείνους 
που ζητούν εκλογές» 

Τελικά τι έγινε με το «ΠΟΤΑΜΙ» και το διαζύγιο ήρθε πριν τον... αρραβώνα; Την ώρα  που Γεννηματά
και Θεοδωράκης τα... έσπαγαν εσείς ανεβάζατε φωτογραφίες με τους συναδέλφους σας από τη Σεβα-
στουπόλεως.

Η προσωπική εκτίμηση καθώς και η πολιτική, ιδεολογική συναντίληψη με πρόσωπα είναι δεδομένη. Από εκεί
και ύστερα, γνωρίζετε καλά, ότι η Φώφη Γεννηματά πιστεύει στην ανασυγκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς,
με όρους πολιτικούς, αξιακούς, ιδεολογικούς. Η πρόσκληση στην προσπάθεια αυτή, εστάλη έγκαιρα, αντιμετωπι-
στηκε με καχυποψία αρχικά και δυστυχώς η αναβλητική τακτική της ηγεσίας του Ποταμιού, την πάγωσε. Θέλω, δε,
να επισημάνω, ότι η Παράταξη είναι πάνω από μυστικά τραπέζια, αιώνιους υποψήφιους και εκ του ασφαλούς  κρι-
τές. Η αναμέτρηση των ιδεών μας, είναι καθημερινή και αφορά τα προβλήματα του ελληνικού λαού και της πατρί-
δας μας. Ο χώρος συνάντησης, ενοποίησης και μετεξέλιξης του χώρου της Κεντροαριστεράς είναι η Δημοκρατική
Συμπαράταξη και γι’ αυτό συνεχίζουμε το διάλογο με κινήσεις, κόμματα και πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού
χώρου, που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και όνειρα.

Q
Ο εκπρόσω-
πος τύπου
του ΠΑΣΟΚ

Παύλος Χρη-
στίδης ανοί-
γει τα χαρτιά
του στην “Κ”
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«Ένα στάτους στο facebook 
δεν μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα» 

Στην προσωπική του ιστοσελίδα υπό-
σχεται πως «είναι έτοιμος να δουλέψει
για όσο χρειαστεί μαζί με τους πολίτες
για μια διαφορετική Ευρώπη». Είναι
ελεύθερος επαγγελματίας, με «μπλο-
κάκι» δηλαδή, και όχι διορισμένος στο
δημόσιο που τον απέσπασε η ΝΔ,
όπως συμβαίνει συχνά στα εγχώρια
κόμματα. Έχει σπουδάσει δικηγόρος
και από το 2008 ασχολείται με την
στρατηγική επικοινωνία. Πρόεδρος
της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος και εκ των διοργανωτών
του Κινήματος «Μένουμε Ευρώπη».
Με καταγωγή από το Βόλο, ο Κων-
σταντίνος Κυρανάκης εδώ και λίγες
εβδομάδες έχει αναλάβει χρέη ανα-
πληρωτή εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.
Ο νέος «γαλάζιος» εκπρόσωπος μιλά
στην KARFITSA για τον απόηχο της πα-
ρουσίας Μητσοτάκη στην Θεσσαλονί-
κη, υπόσχεται πως το κόμμα του σύν-
τομα θα παρουσιάσει σχέδιο για τον
επαναπατρισμό των επιστημόνων που
εγκατέλειψαν τη χώρα την περίοδο της
κρίσης και επιτίθεται στον Αλέξη Τσί-
πρα για την πολιτική που ακολουθεί. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Η Νέα Δημοκρατία ζητά εκλογές. Είναι
όμως έτοιμη να... κερδίσει τις εκλογές και
να κυβερνήσει;

Οι πολίτες έχουν πλέον πολύ υψηλές απαιτή-
σεις αλλά και μεγάλες προσδοκίες από μας. Μετά
από επτά χρόνια κρίσης θέλουν να ξέρουν ότι ο
επόμενος πρωθυπουργός θα οδηγήσει με σταθε-
ρότητα και ασφάλεια την Ελλάδα σε ένα νέο λι-
μάνι. Έχουν ήδη πεισθεί ότι αυτός θα είναι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Δουλεύοντας μαζί του, βλέ-
πω έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει να λύνει προ-
βλήματα, έναν άνθρωπο που κάνει σωστές στρα-
τηγικές επιλογές, που δεν φοβάται το πολιτικό
κόστος, αλλά και έναν άνθρωπο που αγαπάει την
Ελλάδα και που είναι έτοιμος να δουλέψει σκλη-
ρά για όλους ακόμα και γι αυτούς που δεν θα τον
στηρίξουν. Δεν το νοιάζει πώς θα μπει στο Μαξί-
μου, αλλά τι χώρα θα παραδώσει. Ναι, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είναι έτοιμος. Έτοιμος να κερδί-
σει εκλογές, έτοιμος να κυβερνήσει αλλά κυρίως
έτοιμος για το πώς θα κυβερνήσει. 

Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε μειώσεις
φόρων και άλλα πολλά. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που στηρίζεται σε προβλέψεις
και εκτιμήσεις. Εάν οι στόχοι που ορίζουν τα
χρονοδιαγράμματα πάνω στα οποία στηρί-
ζεται το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ.
Μητσοτάκης δεν επιτευχθούν,  τι περιθώρια
αλλαγών υπάρχουν;

Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ακούσετε λί-
γες υποσχέσεις. Λιγότερες από αυτές που τελικά
θα υλοποιήσει. Το 1,9 δις μείωσης φόρων για
ΕΝΦΙΑ και φόρο επιχειρήσεων που ανακοίνωσε
βασίζεται σε ήδη κοστολογημένες περικοπές που
παρουσιάστηκαν λεπτομερώς. Ως προς την μεί-
ωση του φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσω-

πα και την μείωση ΦΠΑ, έθεσε ως προϋπόθεση
την συμφωνία για πλεονάσματα στο 2%. Αυτό
δεν είναι μια πρόβλεψη ή μια εκτίμηση. Είναι ο
στόχος μιας διαπραγμάτευσης εντός του προ-
γράμματος. Άρα τα περιθώρια αλλαγών είναι μό-
νο προς το καλύτερο. Πατάμε τα πόδια μας στη γη
και δεσμευόμαστε μόνο γι αυτά που μπορούμε να
υλοποιήσουμε. 

Αλήθεια, για όσα παρουσιάστηκαν στην
ΔΕΘ, την... τρόικα την ρωτήσατε; 

Με την τρόικα διαπραγματεύονται οι κυβερ-
νήσεις. Η σημερινή είναι προφανές ότι όσο πιο
πολύ «διαπραγματεύεται» τόσο πιο πολλές απο-
τυχίες καταγράφει με αποτέλεσμα να υπογράφει
νέους φόρους μετά από κάθε συνάντηση στο Hil-
ton. Αυτό συμβαίνει για δυο λόγους. Ο πρώτος
είναι ότι προτιμά τις προσλήψεις κομματικών
στρατών οι οποίοι πληρώνονται από τους φό-
ρους που πληρώνουν οι πολίτες. Ο δεύτερος για-
τί αυτή η Κυβέρνηση είναι παντελώς αναξιόπι-
στη και άρα η τρόικα ζητά περισσότερες δικλεί-
δες, όπως ο κόφτης. Όσο για τα όσα παρουσιά-
σαμε εμείς στη ΔΕΘ, προτεραιότητά μας είναι να
ρωτήσουμε τους Έλληνες πολίτες, όχι την τρόι-
κα. Γι’ αυτό ακριβώς τους προτείνουμε μια συμ-
φωνία αλήθειας. 

Εάν ο κ. Τσίπρας φέρει νέο μνημόνιο,
όπως ακούγεται, η ΝΔ τι θα κάνει; Θα το ψη-
φίσει;

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντέχει να φτάσει μέ-

χρι το 2018 που τελειώνει το 3ο Μνημόνιο. Θα
επιχειρήσει να αποδράσει πολύ νωρίτερα ρί-
χνοντας αλλού τις ευθύνες από τα τεράστια προ-
βλήματα που ο ίδιος δημιούργησε. Είμαστε έτοι-
μοι να αναλάβουμε και τις δικές του ευθύνες για-
τί δεν αντέχουμε να βλέπουμε άλλο τη χώρα να
βυθίζεται στην παρακμή. 

Γιατί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί
με την πολιτική; 

Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξει
αυτά που τον «χαλάνε». Γιατί με ένα facebook sta-
tus δεν μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Γιατί αν
δεν μπει η δική μας γενιά στην πολιτική, θα συ-
νεχίσουμε να βλέπουμε αυτούς που κατηγορού-
με τόσα χρόνια και λέμε ‘οτι πρέπει να φύγουν. 

Ποια είναι η καθημερινότητα ενός...
αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου; Τι περι-
λαμβάνει ένα συνηθισμένο 24ωρο; 

Λειτουργούμε ως ομάδα στο επικοινωνιακό
επιτελείο. Μοιράζουμε την εκπροσώπηση, τα
τηλέφωνα σε δημοσιογράφους, την συγγραφή
ανακοινώσεων, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνι-
κές παρουσίες. Το 24ωρο φεύγει πολύ γρήγορα,
δεν το καταλαβαίνεις καν. Υπάρχουν καλές και
κακές μέρες. Το σημαντικότερο όλων όμως εί-
ναι να μην χάνεις επαφή με την πραγματικότητα.
Αν στο 24ωρό σου δεν έχεις επαφή με ανθρώ-
πους εκτός πολιτικής, αν δεν κάνεις κουβέντα με
τους φίλους σου, τότε κινδυνεύεις να χάσεις “τη
μπάλα”.  

Συμμετέχετε στην πρωτοβουλία BRAINGAIN. Στην πρόσφατη ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ ακούσαμε
για κίνητρα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όχι όμως για τα κίνητρα που θα δώσει η ΝΔ στους νέους επιστήμο-
νες που έφυγαν λόγω της κρίσης για να επιστρέψουν. Τι  περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ΝΔ;

Το νέο μεταναστευτικό κύμα της Ελλάδα δυστυχώς είναι μεγαλύτερο. Περίπου 427.000 Έλληνες έφυγαν για το εξωτερι-
κό, στην πλειοψηφία τους νέοι. Και συνεχίζουν να φεύγουν με υψηλότερο ρυθμό μετά το 2015. Στόχος μας στο Brain Gain
είναι να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα, να χρησιμοποι-
ήσουμε την εμπειρία τους και τη γνώση τους ώστε να παράξουμε χρήσιμες προτάσεις για τη χώρα αλλά και να αναδείξουμε
τις προσωπικές τους ιστορίες. Μακροπρόθεσμος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιστροφή της γενιάς του brain drain
στην Ελλάδα. Προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο θέμα θα ακούσετε πολύ σύντομα από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.  

Εργάζεστε στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας. Τι συμβουλεύσατε ως... επαγγελματίας της εικόνας τον
Κυριάκο Μητσοτάκη;

Να συνεχίσει να λέει μόνο πράγματα τα οποία πιστεύει. Όταν πιστεύει κάτι πολύ, αυτό βγαίνει στην εικόνα του και κάνει
τους πολίτες που τον βλέπουν και τον συναντούν να τον εμπιστεύονται περισσότερο. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ήταν από
την αρχή ο στρατηγικός μας στόχος.

Q
Ο αναπλη-
ρωτής εκ-
πρόσωπος
τύπου της
ΝΔ, Κων-
σταντίνος

Κυρανάκης
μιλά στην
KARFITSA
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Το ερωτηματολόγιο
Μπουτάρη, οι εξετάσεις

και οι… «κομμένοι» 

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ
ανέδειξε τη συνέχεια και τη συνέπεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης.
Έδωσε έμφαση στις βασικές σταθερές της παράταξής μας: το έθνος, την πατρί-
δα, τη Δημοκρατία, την ελευθερία, το Δυτικό-Ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Παρουσίασε μια ρεαλιστική, αληθινή, αξιόπιστη πρόταση, αποδεικνύοντας
την ετοιμότητα του να αναλάβει τις τύχες της χώρας και κυρίως να εγγυηθεί την
είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή. 

Αναμφισβήτητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης νίκησε κατά κράτος στη ΔΕΘ. Πα-
ρουσίασε ένα σχέδιο διακυβέρνησης και εξόδου από την κρίση με ειλικρινείς
και ρεαλιστικές εξαγγελίες και συγκεκριμένη στόχευση δίχως να υπολογίζει το
πολιτικό κόστος. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας εμφανίστηκε για
άλλη μια φορά ανειλικρινής, εμφανώς αποσταθεροποιημένος, ανεπαρκής και
αφερέγγυος. Οι πολίτες πλέον βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα! 

Ο πρόεδρος της ΝΔ κατέθεσε στον ελληνικό λαό τη Συμφωνία Αλήθειας,
που προσφέρει συγκεκριμένο Οδικό Χάρτη για την έξοδο της Ελλάδος από την
κρίση. Απευθύνθηκε σε όλους τους Έλληνες ταυτιζόμενος με τον μέσο Έλληνα
πολίτη, τα προβλήματα και τις αγωνίες του, με συγκεκριμένες προτάσεις, κο-
στολογημένες,  υπεύθυνες, μακριά από τις συνηθισμένες πρακτικές παροχο-
λογίας, κάλπικων υποσχέσεων και ψεμάτων. Απέδειξε εμπράκτως ότι υπάρχει
αξιόπιστη λύση, υπάρχει έξοδος από το τέλμα της ιδεοληψίας και της ανικανό-
τητας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Απευθύνθηκε σε όλους δίνοντας πραγ-
ματική ελπίδα, ιδιαίτερα δε στους ξεχασμένους πολίτες. 

Ο  Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον ρεαλισμό, την ευθύνη, την αλή-
θεια, την ενότητα των Ελλήνων, την ελπίδα και την αισιοδοξία. Στο κέντρο της
πρότασής του είναι κοστολογημένες μειώσεις στη φορολογία, αντίστοιχες μει-
ώσεις στις κρατικές δαπάνες, χωρίς καμία απόλυση στο δημόσιο, μεταρρυθμί-
σεις και αποκρατικοποιήσεις. Συγκεκριμένο σχέδιο με πραγματικά δεδομένα,
με τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη αξιόπιστη
λύση για τους ελληνική κοινωνία. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να εγγυη-
θεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή. Είναι ο επόμενος πρωθυπουρ-
γός.Αντιθέτως, ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί πλέον να καλύψει το πραγματικό του
πρόσωπο, αυτό των ψεμάτων και της αλαζονείας. Το απέδειξε όταν απευθύν-
θηκε με αυταρχικό τρόπο και αναλγησία στους δημοσιογράφους που θα χά-
σουν τη δουλειά τους. Το απέδειξε όταν το κεντρικό του θέμα στη ΔΕΘ περί
ρύθμισης του χρέους, αποδομήθηκε από τον ίδιο τον αντιπρόεδρό του κ. Δρα-
γασάκη, ο οποίος δήλωσε ότι το θέμα αυτό μεταφέρεται για μετά το 2018. Το
απέδειξε όταν συνέχισε την πάγια τακτική της ανειλικρίνειας με το μνημειώδες
ψέμα ότι δεν έχει μειωθεί η σύνταξη στο 90% των συνταξιούχων!

Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί την αναξιοπιστία, την απογοήτευση, το ψέμα,
τον διχασμό και πλέον και τα σκάνδαλα. Εκπροσωπεί πλέον την παρακμή, την
ανειλικρίνεια και την αφερεγγυότητα. Είναι πλέον βέβαια: όσο πιο γρήγορα
συντελεστεί η πολιτική αλλαγή μέσα από εκλογές, τόσο το καλύτερο για τον τό-
πο.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να επαναφέρει τις θεωρίες της περί χτυπή-
ματος της διαπλοκής, της γύρισε μπούμερανγκ: ο διαγωνισμός που έκανε έχει
καταρρεύσει πλέον στα μάτια της κοινής γνώμης. Η σκανδαλώδης άρνηση να
ελεγχθούν πραγματικά τα «πόθεν έσχες» των καναλαρχών, και τα απίστευτα
στοιχεία που βγήκαν τη δημοσιότητα για… βοσκοτόπια- εγγυήσεις δανείων,
καναλάρχη που παίρνει έργα από τον υπουργό κουμπάρο του, εκθέτουν πλέον
ανεπανόρθωτα τον κ. Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Παράλληλα, οι παρεμ-
βάσεις στη Δικαιοσύνη γυρίζουν εναντίον του κ. Τσίπρα, καθώς έρχεται πλέον
στην επιφάνεια η υπόθεση της Τράπεζας Αττικής, το πόρισμα για την οποία
οφείλει να δοθεί στη δημοσιότητα. 

Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πλέον ότι δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας. Γνω-
ρίζουν ότι δεν μπορούν να ελπίζουν σε φρούδες υποσχέσεις. Εμπιστεύονται
τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί προτείνει ένα σχέδιο που απαιτεί δουλειά, κοι-
νή στόχευση και κοινή συμπόρευση με την ελληνική κοινωνία. Εμπιστεύονται
τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί είναι έτοιμος να αναλάβει με ειλικρίνεια, αξιο-
πιστία και υπευθυνότητα τη διακυβέρνηση της χώρας.  

*Ο κ. Αυγενάκης είναι Βουλευτής Ηρακλείου και Γραμματέας Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

Μήνυμα νίκης από τη ΔΕΘ

του Λευτέρη 
Αυγενάκη*
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Του Βαγγέλη Στολάκη

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, οπότε και συνεδρίαζε το δη-
μοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Μπουτάρης έδειχνε
χαλαρός, παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη «έβραζε» όχι μόνο
λόγω… χειρόφρενου του ΟΑΣΘ αλλά και της πρό-
θεσης της κυβέρνησης να «καπελώσει» τους δη-
μάρχους τοποθετώντας διοικητικούς γραμμα-
τείς. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έδειχνε να χαί-
ρεται την… ηρεμία που επικρατεί τις τελευταίες
ημέρες μέσα στην «Πρωτοβουλία». Ηρεμία που
είναι αποτέλεσμα του… προσωπικού «μασάζ»
που κάνει εδώ και δυο εβδομάδες στους δημο-
τικούς συμβούλους της παράταξής του.
Πολλοί μέσα στην παράταξη της διοί-
κησης του δήμου Θεσσαλονίκης
κάνουν λόγο για «το ουράνιο τό-
ξο που ήρθε μετά την μπόρα»,
ενώ άλλοι εκτιμούν πως πρόκει-
ται για… «νηνεμία» πριν από τη
φουρτούνα!

Η συζήτηση με τα ΜΜΕ

Στην τελευταία συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου ο Γιάννης
Μπουτάρης ευδιάθετος, κατέβηκε
από το βήμα του δημάρχου και έκα-
τσε στις θέσεις των δημοσιογράφων.
Χαλαρός και με όρεξη για… πλάκα,
όπως ο ίδιος δήλωσε συζήτησε με τους εκπρο-
σώπους του τύπου που «καλύπτουν» δημοσιο-
γραφικά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου. Στη συζήτησή του με τους εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ μίλησε για τα πρόσφατα εγ-
καίνια της έκθεσης κιτς που πραγματοποίησε
στην Αθήνα, κάλεσε τους δημοσιογράφους
για καφέ στο γραφείο του, είπε δυο-τρία
ανέκδοτα, σχολίαζε εκτός μικροφώνου όσα
κατήγγειλε η αντιπολίτευση από το βήμα του
συμβουλίου και υποσχέθηκε… εκπλήξεις όταν
η KARFITSA τον ρώτησε για τον ανασχηματι-
σμό στον οποίο όπως έχει δηλώσει θα προχω-
ρήσει εντός Οκτωβρίου.  

Σύμφωνα με πληροφορίες της KARFITSA
ο κ. Μπουτάρης το τελευταίο διάστημα είναι…
«σφίγγα». Ούτε οι στενοί του συνεργάτες εκμαι-
εύουν πληροφορίες για τις αλλαγές στις οποί-
ες σκοπεύει  να προχωρήσει με αφορμή τη
συμπλήρωση δυόμιση ετών από την ανάλη-
ψη της διοίκησης του δήμου για δεύτερη φο-
ρά. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» στο ήμισυ
της θητείας της δημοτικής αρχής θα πρέπει να
υπάρξουν νέες διαδικασίες για την εκλογή
προέδρου δημοτικού συμβουλίου (του ιδίου
ή κάποιου άλλου), αλλά και επανάληψη αρ-
χαιρεσιών που έγιναν στην έναρξη της αυτο-
διοικητικής περιόδου. 

Το…” μασάζ”
Ο Γιάννης Μπουτάρης εδώ και δυο βδο-

μάδες πραγματοποιεί συναντήσεις με δημοτι-
κούς του συμβούλους (και με αυτούς με εκεί-
νους οι οποίοι έχουν διαφωνήσει ανοικτά μαζί
του για τον τρόπο που διοικεί) προκειμένου να
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Στα θρανία θα κάτσουν – και πάλι- καθηγητές  για να
εκπαιδευτούν  ούτως ώστε να αποκτήσουν τις κα-
τάλληλες γνώσεις βοηθώντας τα  προσφυγόπουλα να
έχουν μια ομαλή προσαρμογή  στις σχολικές αίθου-
σες. «Η προσαρμογή των μικρών προσφύγων είναι
πολύ σημαντική. Πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να τα
υποδεχτούμε. Αυτό είναι το μεταβατικό κομμάτι προς
την εκπαίδευση γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι θέ-
λουμε να τα φροντίσουμε και να τα  εκπαιδεύσουμε»,
είπε στην KARFITSA o υπεύθυνος του προγράμματος
από την πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Πανα-
γιώτης Φιλντίσης.

Η εκπαίδευση των καθηγητών θα περιλαμβάνει τρία
επίπεδα που χωρίζεται στην υποδοχή, στην κοι-
νωνικοποίηση και στην διδασκαλία. «Όσοι παρα-
κολουθήσουν τα σεμινάρια θα εξεταστούν για αυτά
που θα διδαχτούν, θα υλοποιήσουν εργασία και θα κά-
νουν  πρακτική εξάσκηση μέσα σε
διάφορες μονάδες έξω
από τα hot spot συμ-
μετέχοντας στο μά-
θημα για να δουν
πως γίνεται η
υποδοχή των
παιδιών μέσα
σε μια παιδα-
γωγική αλλη-
λεπίδραση» ,
τονίζει ο υπεύ-
θυνος του προ-
γράμματος. Ο στό-
χος του σεμιναρίου
είναι να δημιουργη-
θούν οι καλύτερες συνθήκες
προσαρμογής των προσφυγόπουλων μέσα στις σχολι-
κές τάξεις. 

Για το σχέδιο εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων
που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας ο κ.
Φιλντίσης δηλώνει πως: «το υπουργείο τρέχει για
την τυπική εκπαίδευση και προσπαθεί στα γρήγορα
και χωρίς οργάνωση να κάνει και την άτυπη, η οποία
είναι και η πιο κρίσιμη γιατί θα είναι το  ενδιάμεσο βή-
μα ώστε τα παιδιά να ενταχθούν εύκολα μέσα στο εκ-
παιδευτικό σύστημα». Άλλωστε το σεμινάριο θα δώσει
έμφαση στην άτυπη  εκπαίδευση και ο κ. Φιλντίσης ξε-
καθαρίζει ότι : «ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που τα
προηγούμενα χρόνια ασχολήθηκαν με την διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση χρειάζονται πρόσθετες γνώσεις για
να χειριστούν το ευαίσθητο αυτό εκπαιδευτικό και κοι-
νωνικό ζήτημα». Μάλιστα ο ίδιος θεωρεί ότι οι υπάρ-
χοντες διορισμένοι καθηγητές  είναι :«mη επαρκείς
για να κάνουν την δουλεία της υποδοχής, της κοινωνι-
κοποίησης  και της διδασκαλίας δεν έχουν την ανάλο-
γη επιμόρφωση και αν δεν λάβουν τις απαραίτητες
γνώσεις θα υπάρξει ένα αλαλούμ στις τάξεις όταν πάνε
τα προσφυγόπουλα». Μεταξύ των συμμετεχόντων στο
σεμινάριο ο κ. Φιλντίσης είπε ότι «δεν θα είναι μόνο
εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλοι όπως ψυχολόγοι ,  κοι-
νωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές… που εκτιμούν
ότι κάνοντας αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν στα
τμήματα ένταξης, στην παράλληλη δηλαδή στήριξη, να
υποδεχτούν τα προσφυγόπουλα».

Το σεμινάριο θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η Ένω-
ση σε σύμπραξη με καθηγητές πανεπιστήμιου από όλη
την Ελλάδα , με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο που έχει
κάνει ειδική έρευνα στον τομέα αυτόν  και με στελέχη
της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από 1 Οκτωβρί-
ου στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα , στην Κοζάνη,
στην Λάρισα και στην Πάτρα. 

Φ. Βλαστού

Εκπαιδευτικοί... 
εκπαιδεύονται 

www.karfitsa.gr

ακούσει προσωπικά από τον καθένα τα παράπονα,
τις προτάσεις τους αλλά και τις… προθέσεις τους. 

Σύμφωνα με όσα δηλώνει στην KARFITSA δη-
μοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης ο
οποίος συναντήθηκε με τον Γιάννη Μπουτάρη: «Συ-
ζητήσαμε γενικά και αόριστα. Ο δήμαρχος με ρώτη-
σε τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον και εάν σκοπεύω
να συνεχίσω την ενασχόλησή μου με τα κοινά. Μι-
λήσαμε για το Δάνειο που θέλει να λάβουμε ως δή-
μος και άλλα παρόμοια». 

Βέβαια, οι συναντήσεις του δημάρχου και η συ-
ζήτησή του με τα μέλη της παράταξής του δεν γίνον-
ται γενικά και αόριστα. Υπάρχει αφορμή. Πρόσφα-
τα οι στενοί συνεργάτες του Γιάννη Μπουτάρη συνέ-
ταξαν ένα… δωδεκασέλιδο ερωτηματολόγιο με δε-
καεπτά σημεία το οποίο εστάλη μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομίου στους δημοτικούς συμβούλους της
«Πρωτοβουλίας». 

Ανασχηματισμός
Σε ό,τι αφορά τον επικείμενο ανασχηματισμό, ο

Γιάννης Μπουτάρης κρατά κλειστά τα «χαρτιά» του.
Αν και ο ίδιος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να…
μοιράσει ξανά την τράπουλα και μάλιστα σύντομα,
οι συνομιλητές του εκτιμούν πως θα προχωρήσει σε
αλλαγές μόνο σε επίπεδο εντεταλμένων συμβού-
λων και τον Φεβρουάριο του 2017 οπότε και τυπικά
λήγει το πρώτο μισό της πενταετούς θητείας της πα-
ρούσας διοίκησης. 

Η ονοματολογία καλά κρατεί, ωστόσο όπως
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ο Μπουτάρης
θα προχωρήσει σε εκπλήξεις! 

Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο έχει τίτλο: «Ερωτηματολόγιο προς

τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας της πλειοψηφίας του δη-
μοτικού συμβουλίου». Μεταξύ άλλων οι ερωτήσεις σχετί-
ζονται με: τη θέση που ήδη κατέχουν ορισμένοι (εάν δη-
λαδή είναι αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, δη-
μοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι), εάν ο ερωτώμενος συ-
νεργάζεται καλά με τον πολιτικό του προϊστάμενο ή κά-
ποιο άλλο πρόσωπο της διοίκησης που ασκεί τα ίδια ή
παρόμοια καθήκοντα, ποια είναι η συνεργασία με τις
υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του δήμου Θεσσαλονί-
κης, ποια είναι τα σημεία δράσης της δημοτικής αρχής με
τα οποία θα ήθελε ο ερωτώμενος να εμπλακεί, τα προ-
βλήματα της πόλης και γιατί κατά τη γνώμη του παραλή-
πτη του ερωτηματολογίου δεν έχουν επιλυθεί αυτά, ποια
μέτρα πρέπει να αναλάβει η δημοτική αρχή για την επί-
τευξη των στόχων, τι περιθώρια χρόνου υπάρχουν για
την επίτευξη των στόχων της διοίκησης, τον χρόνο τον
οποίο είναι διατεθειμένος να δαπανήσει ο ερωτώμενος για
την ενασχόλησή του με τα κοινά και τι επιθυμεί αυτός να
αποκομίσει από την εμπλοκή του στη διοίκηση του δήμου. 

Σύμφωνα με εν ενεργεία αντιδήμαρχο, που μίλησε
στην KARFITSA «εκτιμώ πως το ερωτηματολόγιο και οι
συναντήσεις με το δήμαρχο θα βοηθήσουν στην αποκλι-
μάκωση της έντασης των τελευταίων μηνών. Πολλά στε-
λέχη της Πρωτοβουλίας έχουν την αίσθηση πως θα μπο-
ρούσαν να βγουν μπροστά και να ηγηθούν στις εκλογές
του 2019. Όμως ο δήμαρχος έχει δηλώσει πως θα είναι
υποψήφιος και σε εκείνες τις εκλογές. Επίσης μέχρι το
2019 μεσολαβεί μια θητεία ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι
θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει μεταξύ μας
συνεργασία»  σχολιάζει. 

“Η προσαρμογή
των μικρών προ-

σφύγων είναι πολύ
σημαντική. Πρέπει

να τα αγκαλιά-
σουμε και να τα
υποδεχτούμε”
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#τεχνολογία 

To Snapchat αποκτά 
το δικό του gadget

Η Snap Inc, όπως μετονομάστηκε η εταιρεία πίσω
από τη δημοφιλή υπηρεσία messaging Snapchat, πρό-
κειται να αρχίσει την πώληση γυαλιών εφοδιασμένων
με κάμερα (Spectacles) από αυτό το φθινόπωρο, δήλω-
σε στη Wall Street Journal ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας, Έβαν Σπίγκελ, σε συνέντευξή του. Η διάθεση
των συγκεκριμένων γυαλιών, κόσοτυς 130 δολαρίων,
θα είναι περιορισμένη, ενώ ο Σπίγκελ τα χαρακτήρισε
ως κάτι που είναι περισσότερο «παιχνίδι». Ωστόσο,
πρόκειται για το πρώτο προϊόν hardware που πωλεί η
εταιρεία, δείχνοντας τις προθέσεις της για δραστηριο-
ποίηση και στον συγκεκριμένο τομέα. Τα γυαλιά αυτά
θα μπορούν να καταγράφουν βίντεο σε αποσπάσματα
μέχρι και 10 δευτερολέπτων, τα οποία θα μπορούν να
συγχρονιστούν με το smartphone του χρήστη. Όπως
αναφέρει το BBC, σύμφωνα με τις πληροφορίες που

αποκάλυψε η εται-
ρεία για τα γυαλιά
της, το υλικό θα κα-
ταγράφεται σε ένα
νέο format, το
οποίο θα επιτρέπει
διαφορετικά είδη
θέασης, ενώ η
μπαταρία θα
διαρκεί περίπου
μία ημέρα. Ένα
φως στο μπροστι-

νό μέρος θα υπο-
δεικνύει στους γύρω πότε τα γυαλιά καταγράφουν.
Αναπόφευκτα, η συσκευή φέρνει κατά νου το Google
Glass, τη διάσημη προσπάθεια της Google για δημιουρ-
γία «έξυπνων» γυαλιών, η οποία όμως ποτέ δεν κατά-
φερε να κυκλοφορήσει ως προϊόν για το ευρύ κατανα-
λωτικό κοινό, με την εταιρεία να παύει την ανάπτυξή
του, επιμένοντας ωστόσο πως η ιδέα δεν είχε «πεθά-
νει». Ένα από τα βασικά του προβλήματα ήταν οι αντι-
δράσεις σε κοινωνικό επίπεδο: Πολλοί το αντιμετώπι-
ζαν σαν μια ενοχλητική συσκευή που παραβίαζε την
ιδιωτικότητά τους, καταγράφοντάς τους σε βίντεο χω-
ρίς την άδειά τους, ενώ άλλοι απλά τα θεωρούσαν
άσχημα εμφανισιακά. Η Snap φαίνεται να κινείται ιδι-
αίτερα προσεκτικά, επιδιώκοντας μια πιο «ήπια» προ-
σέγγιση (δεν προωθεί τα Spectacles ως ένα μεγάλο
λανσάρισμα προϊόντος, αλλά ως παιχνίδι), με τον
Σπίγκελ να τονίζει στη Wall Street Journal πως «θα το
πάμε σιγά όσον αφορά στην κυκλοφορία του... θέλουμε
να δούμε πώς ταιριάζει στις ζωές των ανθρώπων και αν
τους αρέσει».

Οθόνες αφής νέας γενιάς
Φυσικοί του University of Sussex βρίσκονται σε προηγμένο στάδιο ανάπτυξης μιας τεχνολο-

γίας οθονών αφής εναλλακτικής στη συμβατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα, η
οποία περιλαμβάνει ηλεκτρόδια από ΙΤΟ (οξείδιο ινδίου- κασσιτέρου). Πρόσφατα απέδειξαν
πως το υλικό τους ενδείκνυται για χρήση σε οθόνες αφής, αλλά και ότι είναι δυνατή η παραγωγή
πολύ μικρών μοτίβων (pixel), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οθόνες LCD υψηλής
ευκρίνειας, όπως σε smartphones, αλλά και στη νέα γενιά οθονών τηλεοράσεων και υπολογι-
στών. Η έρευνα, επικεφαλής της οποίας είναι ο Άλαν Ντάλτον, ασχολείται με το θέμα της χρήσης
ταινιών ασημένιων νανοκαλωδίων για τη δημιουργία λεπτομερών δομών ηλεκτροδίων. Το σχε-
τικό paper δημοσιεύτηκε στο Nanoscale. Παλαιότερες έρευνες από την ομάδα του Ντάλτον είχαν
δείξει ότι τα ασημένια νανοκαλώδια υπερβαίνουν τις επιδόσεις των ταινιών ΙΤΟ, καθιστώντας
το υλικό ιδιαίτερα χρήσιμο για τους σκοπούς οθονών αφής. Ωστόσο, οι ερευνητές κατάφεραν
επιπλέον να δείξουν για πρώτη φορά πως το υλικό αυτό ενδείκνυται για χρήση σε πιο «απαιτητι-
κές» εφαρμογές, όπως οι οθόνες LCD και OLED. Σε συνεργασία με την εταιρεία M-SOLV, που
εδρεύει στην Οξφόρδη, οι ερευνητές επέδειξαν ότι η μέθοδός τους (χρήση ασημένιων νανοκα-
λωδίων σε multitouch αισθητήρα) μειώνει το κόστος παραγωγής και τη χρήση ενέργειας. Σύμ-
φωνα με τον καθηγητή Ντάλτον, τα ασημένια καλώδια, καθώς και άλλα, υβριδικά νανοκαλώδια
με χρήση αργύρου, αποτελούν πιθανότατα την καλύτερη εναλλακτική στην υπάρχουσα τεχνολο-
γία, καθώς οι άλλες προτάσεις, είτε δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις, είτε είναι πολύ δαπανηρές.

Πλωτά σπίτια 
για… φοιτητές 

Πρώην κοντέινερ (εμπορευματοκιβώτια),
τα οποία θα πλέουν στο νερό, θα χρησιμοποι-
ούνται ως οικονομικά και φιλικά στο περιβάλ-
λον σπίτια για φοιτητές στην Κοπεγχάγη- μια
από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο. Το
φοιτητικό συγκρότημα κατοικιών Urban Rig-
ger έχει 12 διαμερίσματα, που βρίσκονται στο
λιμάνι της πρωτεύουσας της Δανίας. Όπως λέ-
ει ο Μπγιάρκε Ίνγκελς, αρχιτέκτονάς του, «αυ-
τά τα κοντέινερ έχουν ήδη ταξιδέψει συγκεν-
τρωτικά περίπου 50 φορές γύρω από τη Γη και
τώρα έφτασαν εδώ και τα βάλαμε μαζί. Μπο-
ρείς να έχεις άμεση πρόσβαση στα καθαρά νε-
ρά της Κοπεγχάγης για κολύμπι. Έχεις μια κοι-
νή ταράτσα, έχεις ηλιακή, πράσινη σκεπή και
φυσικά αυτά τα θαυμάσια φοιτητικά σπίτια».
Τα διαμερίσματα δεν είναι πολυτελή, αλλά
έχουν επαρκείς ανέσεις, ενώ η βιωσιμότητα
αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα
στον σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Urban Rigger, Κιμ
Λούντραπ, επισημαίνει πως τα βασικά χαρα-
κτηριστικά που κάνουν τα σπίτια να ξεχωρί-
ζουν είναι ότι, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν-
ται 100% ανακυκλώσιμα υλικά, ότι στηρίζον-
ται στην ανανεώσιμη ενέργεια καθώς χρησι-
μοποιούν ηλιακά πάνελ Hanwha Q-Cell. «Το
ότι πλέουν και ότι χρησιμοποιούνται κοντέι-
νερ “δεύτερο χέρι” τα καθιστά πολύ ξεχωρι-
στά» προσθέτει. Το ενοίκιο είναι 650 ευρώ τον
μήνα- χαμηλό για τα δεδομένα της πόλης. Οι
πρώτοι φοιτητές- ένοικοι αναμένεται να φτά-
σουν στα τέλη του Οκτωβρίου, ενώ άλλο ένα
παρεμφερές συγκρότημα σχεδιάζεται στο Γκέ-
τεμποργκ της Σουηδίας.

Drones σε ρόλο «σεκιούριτι»
Μικρά ιπτάμενα drones, τα οποία θα περιπολούν τους φυλασ-

σόμενους χώρους και, όταν εντοπίζουν εισβολέα, θα τον φωτίζουν
με προβολείς, παράγοντας δυνατούς ήχους και θα ενημερώνουν
σχετικά τους αρμόδιους, είναι η πρόταση της startup Aptonomy
όσον αφορά τη φύλαξη χώρων στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Η
προσέγγιση αυτή, εκτιμά η εταιρεία, είναι πιο φθηνή σε σχέση με
τους ανθρώπους- φύλακες («σεκιουριτάδες»), όπως αναφέρεται σε
δημοσίευμα του MIT Technology Review. Τα drones είναι επίσης
σε θέση να κινούνται πιο γρήγορα, και για αυτό είναι πιο αποτελε-
σματικά από τον κλασικό συνδυασμό φρουρών - καμερών - συνα-
γερμών. Ο Μιχαήλ Πιβτοράικο, συνιδρυτής της εταιρείας, εκτιμά
ότι τα drones της Aptonomy θα είναι έτοιμα για χρήση μέσα στο
επόμενο έτος. Ήδη υπάρχει συνεργασία με μια εταιρεία του χώρου
της οικοδομής, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και κάποια διυ-
λιστήρια πετρελαίου. Κάθε drone είναι μήκους περίπου ενός μέ-
τρου, με παραμετροποιήσιμα ηλεκτρονικά συστήματα και αισθητή-
ρες. Διαθέτει οκτώ έλικες, και το βασικό «σασί» είναι ενός σκάφους
που προωθείται για εναέριες φωτογραφήσεις. Διαθέτει μπλε και
κόκκινα φώτα, έναν λευκό προβολέα και δύο ηχεία. Τραβά βίντεο
μέσω καμερών νυκτερινής όρασης, ενώ σύντομα πρόκειται να
προστεθεί και θερμική κάμερα. Όταν είναι σε λειτουργία, προ-
γραμματίζεται για να περιπολεί αυτόματα σε μια περιοχή και χρη-
σιμοποιεί τις κάμερές του για να εντοπίσει παρείσακτους. Αν συμ-
βεί αυτό, ανάβουν τα φώτα του, φωτίζεται ο εισβολέας και απευθύ-
νει προειδοποιητικό μήνυμα, ενώ ενημερώνεται και άνθρωπος -
φρουρός στο κέντρο ελέγχου, ο οποίος μπορεί να μιλήσει στον ει-
σβολέα μέσω του drone. Η εταιρεία υπογραμμίζει πως το drone δεν
έχει σκοπούς εκφοβισμού, καθώς και ότι δεν πρόκειται να εξοπλι-
στεί με κάτι άλλο πέρα από κάμερες και ηχεία. Αν ο εισβολέας συ-
νεχίσει, τότε συνεχίζει την καταγραφή βίντεο, όσο ο φύλακας στο
κέντρο ελέγχου καλεί την αστυνομία.

Ρομπότ… σε ρόλο επιθεωρητών  

Επιστήμονες στη Σιγκαπούρη κατασκεύασαν ένα ρομπότ- επι-
θεωρητή κτηρίων που, όπως υποστηρίζουν είναι πιο αντικειμενικό
και εξονυχιστικό στους ελέγχους του σε σχέση με τους ανθρώπους
«συναδέλφους» του- ενώ παράλληλα κάνει την ίδια δουλειά μέσα
στον μισό χρόνο. Το QuicaBot εντοπίζει προβλήματα σε κτήρια
όπως ρωγμές και άλλες ζημιές σε τοίχους, οροφές και πατώματα.
Για τον εντοπισμό τους χειροκίνητα, ο επιθεωρητής χρησιμοποιεί
ειδικά εργαλεία μετρήσεων. Ωστόσο, το QuicaBot χρησιμοποιεί
μια θερμική υπέρυθρη κάμερα και ανεβάζει τρισδιάστατα δεδομένα
σε ένα σύστημα αποθήκευσης cloud. Σημαντικό πλεονέκτημά του
είναι ότι μπορεί να λειτουργεί ασταμάτητα για 36 ώρες και χρει-
άζονται μόλις δύο ώρες για τη φόρτισή του, ενώ είναι πιο αντικειμε-
νικό και αδύνατον να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες στη διάρ-
κεια ελέγχων. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο Ερντάλ Κα-
γιακάν, του Nanyang Technological University της Σιγκαπούρης.
«Δεν είναι μόνο το θέμα των δωροδοκιών. Είναι και η ψυχολογία
των ανθρώπων. Μπορεί να κουραστείς ή να βαρεθείς ενώ κάνεις
τους ελέγχους, επειδή κάνεις συνέχεια το ίδιο. Σκοπός μας δεν εί-
ναι να αντικαταστήσουμε όλους τους επιθεωρητές με αυτό το ρομ-
πότ. Σκοπός μας είναι να βρίσκουμε κάποιες από τις ατέλειες με αυ-
τόνομο τρόπο, έτσι ώστε ο επιθεωρητής να μπορεί να επικεντρώνε-
ται σε πιο περίπλοκα προβλήματα». Σύμφωνα με τον Καγιακάν, το
κόστος του ρομπότ είναι αντίστοιχο αυτού του ετήσιου μισθού ενός
επιθεωρητή, ενώ θα υπάρχει πιθανότατα η δυνατότητα να νοικιάζε-
ται αντί να αγοράζεται. Το QuicaBot αναπτύχθηκε μέσα σε ένα έτος
και θα είναι έτοιμο για διάθεση μέσα σε μερικούς μήνες.
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Της Φ. Βλαστού

«Πέρυσι είχαμε την δυνατότητα με την οικονομική
στήριξη από κάποιους οργανισμούς να κάνουμε δράσεις
για τη ενδυνάμωση των παιδιών και την βελτίωση των
δεξιοτήτων τους. Βρήκαμε την κατασκήνωση ρομποτικής
στην Χαλκιδική και στείλαμε πέντε παιδιά» περιέγραψε
στην KARFITSA η Δήμητρα Αδαμαντίδου, υπεύθυνη
προγραμμάτων του ΣΜΑ. Ο σύλλογος πιστεύοντας στις
δυνατότητες των παιδιών τους έδωσε την ευκαιρία να
ψυχαγωγηθούν και να εκπαιδευτούν στα πλαίσια της κα-
τασκήνωσης. «Αν και τα παιδιά δεν ξέρουν καλά ελληνι-
κά -και δεν ξέραμε το εκπαιδευτικό επίπεδο τους - ο στό-
χος μας ήταν να νιώσουν και πάλι ότι μπορούν να κά-
νουν οτιδήποτε  ακόμα και να φτιάξουν ένα… ρομπότ. Να
νιώσουν ότι δεν διαφέρουν και να μην βλέπουν πια τον
εαυτό τους πίσω από την ταυτότητα του πρόσφυγα. Να
αρχίσουν να ονειρεύονται. Η ρομποτική απλά ήταν το
μέσο για να το πετύχουμε».

Ελευθερία, λέξη που λαχταρούν 
Ο στόχος επιτευχθεί σύμφωνα με την κα Αδαμαντί-

δου. «Οι έφηβοι γύρισαν εκστασιασμένοι και πολύ χα-
ρούμενοι. Ο πάτερ Αθηναγόρας τα αγκάλιασε και τα

φρόντισε αλλά και όλοι η ομάδα του EduACT. Παράλλη-
λα με τις δραστηριότητες η ψυχολογία των παιδιών άλλα-
ξε προς το καλύτερο.Τα προσφυγόπουλα ένιωσαν ότι πα-
ρά τις αντιξοότητες που συνάντησαν στο νεαρό της ηλι-
κίας τους μπορούν και πάλι να «σταθούν» στα πόδια τους.
Μόλις γύρισαν στη βάση τους «ίδρυσαν» την δική τους
ομάδα ρομποτικής. Οι επίδοξοι… ρομποτιστές κατάγον-
ται από τη  Συρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν κι άλλες
χώρες και ονόμασαν την ομάδα τους «Ελευθερία», μια λέ-
ξη που λαχταρούν»

Η ομάδα «Ελευθερία» συμμετείχε στον διαγωνισμό
Lego League που έγινε τον περασμένο Μάρτιο, στη Θεσ-
σαλονίκη. «Δεν τα πήγαμε καλά στο ρομπότ, δηλαδή στο
τεχνικό κομμάτι. Στον τομέα, όμως, που είχε να κάνει με
ένα  πρότζεκτ και καινοτόμες ιδέες τα παιδιά πήραν βρα-
βείο», περιέγραψε η κα Αδαμαντίδου. Εφέτος τον Αύγου-
στο, στην Αθήνα οργανώθηκε ένα πρόγραμμα ρομποτι-
κής και η κα. Αδαμαντίδου πρότεινε σε κάποια παιδιά να
επισκεφθούν και αυτό. «Πήγαιναν κάποιες ώρες καθημε-
ρινά και είχαν βρει ξαφνικά ένα ενδιαφέρον κι αυτό είναι
από μόνο του σπουδαίο…»

Τα ρομπότ τους έδωσαν ζωή 
Η εκπαίδευση των προσφύγων, η ένταξη τους σε ένα

ομαδικό χόμπι απέδωσε καρπούς. Η υπεύθυνη προ-
γραμμάτων του Συλλόγου τόνισε πως : «είναι απίστευτο
αυτό που παρατηρήσαμε στα παιδιά. Η ψυχολογία τους
άλλαξε προς το καλύτερο. Απέκτησαν αυτοπεποίθηση ότι
μπορούν να καταφέρουν  κάτι για εκείνα και να πετύ-
χουν. Για παράδειγμα ένα παιδί αντιμετώπιζε προβλήμα-
τα επικοινωνίας μετά την ενσωμάτωση του στην ομάδα
βελτιώθηκε πάρα πολύ. Αυτή τη σχολική χρονιά ένα άλ-
λο παιδί μας ζήτησε να φύγει από το διαπολιτισμικό σχο-
λείο που ήταν και να πάει σε ένα σχολείο που δεν είχε ού-
τε έναν παιδί από ξένη χώρα, γιατί έχει πλέον πίστη στις
δυνατότητες τους και δεν νιώθει ανασφάλεια. Πολλά παι-
διά συζητάμε το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την εκπαί-
δευση τους στο Πανεπιστήμιο. Ένα άλλο παιδί μας ζητού-
σε να του βρούμε δουλειά για να βγάλει χρήματα και να
τα στείλει στην οικογένεια του, εμείς του εξηγήσαμε ότι
δεν γίνεται γιατί είναι ανήλικος, μέσα από την τριβή του

με την ρομποτική πλέον σκέφτεται ότι πρέπει να εφοδια-
στεί ο ίδιος με γνώσεις και μόρφωση, καθώς αυτό επι-
τάσσει η ηλικία του ». Η ομάδα ρομποτικής «Ελευθερία»
θα συμμετέχει στον διαγωνισμό ρομποτικής της First Le-
go League του 2017 και έχει στόχο την πρωτιά, «ονει-
ρεύονται ήδη το ταξίδι στην Αμερική», είπε η κα. Αδα-
μαντίδου.

Προσφυγόπουλα… 
ρομποτιστές του μέλλοντος

Τον Αύγουστο του 2015, μια κατασκήνωση ρομποτικής που είχε διοργανωθεί στην Χαλκιδι-
κή από τον οργανισμό EduACT, έμελλε να αλλάξει την καθημερινότητα προσφυγόπουλων
που διαμένουν στην Ελλάδα. Ανήλικα παιδιά κυρίως ασυνόδευτα - που φιλοξενούνται στο
Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ) στην Αθήνα και προέρχονται από χώρες σε εμπόλεμη

κατάσταση – είδαν τη ζωή τους αλλιώς.

Q
Ανήλικοι

πρόσφυγες
συμμετείχαν
σε κατασκή-

νωση της
Χαλκιδικής
και πήραν
ζωή από

τα... ρομπότ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων κοντεύει
μισό αιώνα ύπαρξης. Η δημιουργία του έγινε
το «1924 για να φιλοξενήσει πρόσφυγες από τη
Μικρά Ασία. Στη συνέχεια ανάλογα με τις
ανάγκες που υπήρχαν στη χώρα ο σύλλογος
προσαρμόστηκε σε αυτές», εξήγησε στην KAR-
FITSA η Δήμητρα Αδαμαντίδου, υπεύθυνη των
προγραμμάτων του Συλλόγου. «Τα τελευταία
10-15 χρόνια φιλοξενούμε παιδιά που προέρ-
χονται από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη
κατάσταση. Τα παιδιά περνώντας τα σύνορα
καταγράφονται από το ΕΚΑ και  αυτός ο μηχα-
νισμός κάνει την κατανομή στους ξενώνες.
Εμάς η χωρητικότητα μας είναι για 17 παιδιά
και φιλοξενούμε αγόρια από 10 έως 18 χρο-
νών.  Από τον Αύγουστο φτιάξαμε μια δεύτερη
δομή για 18  νέους πρόσφυγες από 18 έως 23
ετών, για να φιλοξενούνται μέχρι να αποκατα-
σταθούν στην ζωή τους»
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Γράφει ο Ανδρέας Λοβέρδος*

Τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης Τσί-
πρα-Καμμένου είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν πλέ-
ον να καλυφθούν με κανένα πυροτέχνημα και κανένα επι-
κοινωνιακό τέχνασμα ή υπόσχεση, που κανείς πια δεν πι-
στεύει. Οι επιταγές δίχως αντίκρισμα δεν περνάνε άλλο,
ήρθε μάλιστα η ώρα να πληρωθούν (με τόκο) οι αρχικές.
Γιατί, όσο και αν προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πεί-
σουν πως δήθεν ο «Σεπτέμβρης» έφερε κοσμογονικές αλ-
λαγές σε σχέση με το «Γενάρη» (2015), ηχούν ακόμα στα
αφτιά του καθένα οι φοβερές και τρομερές υποσχέσεις που
βέβαια δεν ηχούσαν μόνο στα όρια μιας και μόνης προ-
εκλογικής περιόδου, αλλά για μια μακρά περίοδο ετών. 

Τα έτη εκείνα που εμείς δίναμε τον αγώνα, στα πλαίσια
της εθνικής προσπάθειας για έξοδο από την κρίση και στα
οποία το μόνο που ακούγαμε από την αντιπολίτευση ήταν
ύβρεις, απειλές και εύκολα «ταξίματα» άνευ προηγουμέ-
νου. Είναι βέβαια λογικό μια αντιπολίτευση να υπόσχεται
εναλλακτικές λύσεις. Έτσι ήταν και θα είναι πάντοτε. Δεν
είναι όμως λογικό, δεν είναι υπεύθυνο-και σίγουρα το
έχουν τώρα πολλές φορές μετανιώσει- σε μια τέτοια προ-
σπάθεια, τόσο μεγάλης έντασης και εύρους, στο βωμό της
προσωπικής «ευδοκίμησης», του προσωπικού και εντελώς
βραχυπρόθεσμου πολιτικού οφέλους να θυσιάζεις την
εθνική ομοψυχία (σε ένα ελάχιστο έστω επίπεδο) και συ-
ναίνεση, η οποία θα μπορούσε, μας το έδειξαν αυτό οι άλ-
λοι λαοί σε κρίση, να μας έχει βγάλει από αυτήν μια ώρα
αρχύτερα. Γιατί, όλα αυτά τα χρόνια, δεν στήριξαν ούτε μία
πολιτική μας επιλογή. Ούτε ένα μέτρο και δεν αναφέρομαι
μόνο στα περιοριστικά για τους πολίτες, αλλά και αυτά που
τους ευνοούσαν, επιστρέφοντας πίσω πολύτιμους πόρους,
όπως για παράδειγμα την πολιτική μας στο φάρμακο, για
την οποία έχω ίδια πείρα. 

Αντί λοιπόν για μια ελάχιστη συναίνεση-στην τρέχου-
σα περίοδο μπορώ να σας απαριθμήσω αντίστοιχα δεκά-
δες περιπτώσεις που εμείς τους παρείχαμε στήριξη σε
πρωτοβουλίες και ας μην ήταν πλήρεις- τι ακούγαμε; Μα-
γικές λύσεις από δήθεν «καλούς ανθρώπους» που είχαν τις
απαντήσεις. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ έλεγαν, 13η σύνταξη,
μισθό 751 ευρώ, αφορολόγητο 12.000, υποσχέσεις στους

αγρότες, μεγαλόστομες εξαγγελίες στην υγεία, την παιδεία.
Τι είδαμε αντί γι’ αυτά, ως αποτέλεσμα της «περήφανης
διαπραγμάτευσης» και της ολικής «κυβίστησης» που ακο-
λούθησε και που τώρα γίνεται πλήρως ορατή; 

Ο ΕΝΦΙΑ όχι μόνο έμεινε, αλλά αυξάνεται για πάρα
πολλούς, το βλέπουν τις μέρες αυτές. Οι συντάξεις κόβον-
ται, μέσω μιας δήθεν «μεταρρύθμισης» που μετέτρεψε το
ασφαλιστικό σε φορολογικό και που δεν έχει καμία πιθα-
νότητα επιτυχίας καθώς θα οδηγήσει μαθηματικά σε «ξη-
ρασία» τους επαγγελματίες αλλά και τα Ταμεία. Η ανεργία
παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, οδηγώντας σε πρωτόγνωρη
εδώ και δεκαετίες μετανάστευση, τα λουκέτα πέφτουν σω-
ρηδόν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν αφήνουν περιθώ-
ρια αισιοδοξίας. Η χώρα, αντί για ανάπτυξη 3,7% βρίσκε-
ται σε ύφεση 0,9% (επίσημα στοιχεία) και αυτό σημαίνει
τεράστιο κόστος για όλους. Και βέβαια δίχως ρευστότητα
από τις Τράπεζες που ακόμα χειμάζονται (με μια τελευταία
ανακεφαλαιοποίηση που τις οδήγησε αν μη τι άλλο στον
αφελληνισμό), διατηρώντας τα capital controls και χωρίς
τα οφέλη της πολιτικής της ΕΚΤ, δεν μπορεί να δοθεί έναυ-
σμα κίνησης στην οικονομία. Και βέβαια παρακολουθού-
με την αποδόμηση στην Παιδεία, με τις συνεχείς αναχρο-
νιστικές επιλογές της ηγεσίας του Υπουργείου, όσο και τη
διάλυση της Υγείας, από μία ηγεσία πολλών και ηχηρών
λόγων αλλά ζημιογόνας δράσης.

Η ζοφερή αυτή πραγματικότητα και η επιδείνωση σχε-
δόν σε κάθε δείκτη εσωτερικό και εξωτερικό (δεν αναφερ-
θήκαμε καθόλου στη βραδυφλεγή βόμβα του προσφυγι-
κού, θυμόμαστε τους καταστροφικούς χειρισμούς της
πρώτης περιόδου), είναι πια αναντίρρητη πραγματικότη-
τα, ορατή ακόμα και στους θετικά διακείμενους στην Κυ-
βέρνηση. Έχει έρθει η ώρα για το…Ταμείο και όπως επι-
σημαίνω, όσο παραμένουν στην εξουσία, σε βάρος της
χώρας, φθείρονται και αρχίζουν πια σοβαρά να «φλερτά-
ρουν» με τον αγαπημένο τους…αριθμό, το 4. Ένα ποσοστό
από το οποίο εκκίνησαν, το άλλαξαν βασιζόμενοι στην πα-
ραπάνω συμπεριφορά τους (άρνηση κάθε συναίνεσης,
οξύτητα, ταξίματα προς όλους δίχως αίσθηση μέτρου και
ορίου) και τώρα, την ώρα του απολογισμού, μπροστά στον
απορρούντα ή και οργισμένο πολίτη, θα ξαναθυμηθούν,
εξατμιζόμενοι.

* Ο κ. Λοβέρδος είναι πρώην υπουργός και κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος  της Δημοκρατικής Συμ-
παράταξης

Η τρύπα στο νερό θα μας… καταπιεί; 
Ένα χρόνο πια από τη
«δεύτερη φορά Αριστε-
ρά» και 20 μήνες από την
καταστροφική «πρώτη»
που υποτίθεται προσγεί-
ωσε την Κυβέρνηση στην
πραγματικότητα και της
κατέστησε σαφή τα όρια
στα οποία μπορούσε
εξαρχής να κινηθεί, έχει
γίνει βέβαια σαφές πως
πρόκειται για το ίδιο έρ-
γο, παιγμένο με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους.
Ένα έργο δυσάρεστο, με
τεράστιο κόστος πια για
την ελληνική κοινωνία
που πια δεν χρειάζεται να
ακούει ή να πιστεύει εμάς
που τα λέμε καθημερινά,
αλλά τα βιώνει στην
πραγματικότητά της.
Στην τσέπη της κάθε μέ-
ρα, στα οικονομικά και
την προοπτική της οικο-
γένειας ή της επιχείρησης
του καθένα. 

Σε όλα αυτά, κανένα επικοινωνιακό πανηγύρι, κα-
μιά θεσμική ακροβασία, από αυτές που ο ίδιος ο κ. Τσί-
πρας αποκάλυψε στον κ. Κουτσούμπα πως θα επιχειρή-
σει για να «έχει κάτι να πει» στη ΔΕΘ και αλλού, δεν μπο-
ρεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Μάρτυρες όλοι
διαδοχικών ακροβασιών όπως ο εκλογικός νόμος, η
συνταγματική αναθεώρηση με τρόπους που δεν προ-
βλέπονται και τώρα το τσίρκο των τηλεοπτικών αδειών,
που θα οδηγήσει σε μακρές δικαστικές και άλλες περι-
πέτειες τον τόπο, σε βάρος της οικονομίας αλλά και
αξιοπιστίας του, βλέπουμε την απέλπιδα προσπάθεια
της Κυβέρνησης να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα.
Ακόμα και σε θέματα που θα μπορούσε όντως κάτι να
κάνει και να αποσπάσει συναίνεση, όπως σε αυτό των
αδειών, η μεροληπτική της στάση την εμποδίζει. Αντί να
κινηθεί ορθολογικά και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
νομιμότητα, για τους δικούς της λόγους συμβολισμών
αλλά και διευθετήσεων, έμεινε προσκολλημένη στον
αυθαίρετο αριθμό 4, που δεν μπορεί να σταθεί πουθε-
νά, πέρα από τον ανεπίτρεπτο παραγκωνισμό του συν-
ταγματικά αρμοδίου ΕΣΡ στη διαδικασία. 

Η πραγματικότητα πάντοτε έχει τον τρόπο να επι-
βάλλεται και να ρυθμίζει την πορεία και συμπεριφορά
καθένα που την αγνοούσε για τόσο καιρό. Όσο και να
εργάζονται πυρετωδώς τα επικοινωνιακά επιτελεία και
όσο και αν προσπαθούν να ωραιοποιήσουν καταστά-
σεις, το φθινόπωρο αυτό θα είναι η ώρα της αλήθειας
πρώτα για την οικονομία και ύστερα για τους ίδιους. Η
χώρα χρειάζεται σοβαρή διακυβέρνηση, ευρείας πολιτι-
κής στήριξης, που θα οδηγήσει με στιβαρότητα σε
ασφαλέστερους δρόμους. Μπορούμε, το είχαμε δείξει,
οπισθοχωρήσαμε ραγδαία, αλλά υπάρχει ακόμα λιγο-
στός χρόνος, με στοχευμένες κινήσεις, να ξεκολλήσου-
με. Κοντός ψαλμός. 
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Στη  συζήτηση για την Παιδεία είδαμε έναν Πρωθυ-
πουργό που είναι νέος ηλικιακά, αλλά με γερασμένο
λόγο. Φάνηκε από την επιλογή του να αφιερώσει 20 λε-
πτά για να κάνει «αντιπολίτευση» στην αξιωματική αντι-
πολίτευση, αποδεικνύοντας ότι έχει αρχίσει να «περνά-
ει απέναντι»- να εγκαταλείπει την εξουσία. Στα θέματα
της παιδείας, ήταν τουλάχιστον λυπηρό, όταν κατά τη
δευτερολογία αναφέρθηκε στο πόσο περήφανος είναι
για τη συμμετοχή του στο «νεολαιΐστικο» κίνημα. Όχι
γιατί δε θα έπρεπε να είναι περήφανος, αλλά γιατί είναι
περήφανος μόνο για αυτό. Οι αγώνες του τον οδήγησαν
στη θέση του Πρωθυπουργού, χωρίς καμία άλλη διά-
κριση ακαδημαϊκή ή επαγγελματική. Το ίδιο ισχύει και
για τα περισσότερα μέλη της τωρινής κυβέρνησης, κα-
θιστώντας έτσι τις απόψεις τους για την παιδεία εκ των
πραγμάτων τρωτές στη συνείδηση των πολιτών. 

Η δεύτερη επισήμανση, είναι το πόσο περιορισμένη
είναι η οπτική και το όραμα τους για την παιδεία.
Ας δεχτούμε ότι η χώρα είναι περιορισμένη ως προς τη
διαχείριση των δημοσιονομικών της ή του ασφαλιστι-
κού. Στο χειρισμό της παιδείας δεν υπάρχει περιορι-
σμός από κανένα Μνημόνιο- άρα και καμιά δικαιολο-
γία για να μην κάνουμε τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Και
όχι, το πρόβλημα της παιδείας στη χώρα μας δεν είναι
πρωτίστως θέμα πόρων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟ-
ΣΑ, στην Ελλάδα ο λόγος μαθητών/ εκπαιδευτικών
στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι περίπου 9/1, όταν
ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι σχεδόν 13/1.
Όμως οι μαθητές μας, βάσει διεθνών μετρήσεων, υπο-
λείπονται σταθερά στις επιδόσεις στα μαθηματικά, τις
φυσικές επιστήμες, αλλά και στη γλώσσα. 

Τρίτη επισήμανση είναι τα προφανή ψέματα που μας
είπε. Ο μέσος πολίτης δε γνωρίζει τα θέματα της
διαπραγμάτευσης, του χρέους ή των τραπεζών. Άρα
όταν η κυβέρνηση του λέει ότι είμαστε κοντά στην εξεύ-
ρεση λύσης στο χρέος, πιθανότατα την πιστεύει. Όλοι
όμως οι πολίτες της χώρας είναι γονείς, παππούδες ή
δάσκαλοι. Άρα όλοι ξέρουν ότι όταν ο Πρωθυπουργός
λέει ότι τα σχολεία ανοίξανε χωρίς κενά, δεν είναι ειλι-
κρινής. Γιατί δεν εξηγεί ότι απλά αντί τα περισσότερα
σχολεία να κλείνουν στις 14:00 και κάποια στις 12:30,
κλείνουν όλα στις 13:15- άρα λύσαμε το πρόβλημα μέ-
σω της ανακατανομής. Η παιδεία είναι το όπλο μας
ενάντια στη φτωχοποίηση. Και ένα κακό δημόσιο σχο-
λείο στερεί από τους πολίτες (όχι μόνο τους φτωχούς
όπως αρέσκεται να λέει ο πρωθυπουργός, αλλά κυρίως
τη μεσαία τάξη) τη δυνατότητα να δώσει στα παιδιά της
εφόδια πέραν της απλής γνώσης γραφής και ανάγνω-
σης. 

Ας ανοίξει επιτέλους ο διάλογος για την παιδεία. Ου-
σιαστικός και όχι ο προσχηματικός διάλογος που
κάθε τόσο μας λέει ο κ. Φίλης ότι κάνει. Να βάλουμε
επιτέλους στη συζήτηση τα θέματα του πώς μαθαίνουμε,
ποια τα περιθώρια ευελιξίας του δασκάλου και του δι-
ευθυντή του σχολείου μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Να δούμε με ρεαλισμό ποια νέα γνωστικά αντικείμενα
μπορούν να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα και σε
τι χρονικό ορίζοντα. Ο Πρωθυπουργός και στην Παι-
δεία δεν έχει όραμα και καμιά πρόταση. Και αν τα ελ-
λείμματά του στα θέματα οικονομικής πολιτικής θέτουν
σε κίνδυνο το σήμερα της χώρας, το έλλειμμα του στα
θέματα Παιδείας υπονομεύει το μέλλον των παιδιών
μας. 

*Ο κ. Θεοχάρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής 

Η πλήρης απογύμνωση
του Πρωθυπουργού 

του Χάρη 
Θεοχάρη*

Την Τρίτη που μας πέρασε,
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ παραχώρησε στο νέο
Υπερταμείο, δημιούργημα
του δικού της, τρίτου Μνημο-
νίου, την ΕΥΔΑΠ και την
ΕΥΑΘ προς «αξιοποίηση».
Αξιοποίηση σημαίνει πώλη-
ση, ας μην κοροϊδευόμαστε.
Δεν βρέθηκε ούτε ένας από
τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσ-

σαλονίκης της συγκυβέρνησης να ψηφίσει όχι.
Δεν βρέθηκε ούτε ένας έστω να τοποθετηθεί ως
ομιλητής στη δεκάωρη συνεδρίαση, να απολο-
γηθεί ή να εξηγήσει. 

Την τελευταία στιγμή, και υπό την απειλή μιας
δήθεν «ανταρσίας» από τους Οικολόγους
Πράσινους, κατατέθηκε μια αστεία νομοτεχνική
βελτίωση, ένα φαιδρό άλλοθι, που λέει ότι οι νό-
μοι πρέπει να υπακούουν στο… Σύνταγμα. Εδώ
οι πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής γελάνε.

Η κυβέρνηση της αμνησίας και αμεριμνησίας,
με απύθμενο θράσος, κοροϊδεύει τους πο-
λίτες καταπρόσωπο. Την ίδια στιγμή, συμπε-
ριφέρεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα, ενώ ο τό-
πος σέρνεται, ενώ τα εισοδήματα καταρρέουν,
ενώ επενδύσεις δεν γίνονται και οι εξαγωγές
υποχωρούν, όλα υπό την μέγγενη της τρομερής
υπερφορολόγησης.

Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, η πόλη παρέλυσε για
δώδεκα μέρες χωρίς αστική συγκοινωνία και
ο αρμόδιος Υπουργός τσακωνόταν με τη διοί-
κηση και τους εργαζομένους, ενώ οι Θεσσαλο-

νικείς ταλαιπωρούνταν καθημερινά. Το Μετρό
της Θεσσαλονίκης δε έχει γίνει το πιο σύντομο
ανέκδοτο στην πόλη. 

Κάθε μέρα είμαστε αντιμέτωποι με ένα καινού-
ριο περιστατικό που αναδεικνύει την ανικα-
νότητα της κυβέρνησης και καταρρίπτει το επί-
πλαστο προσωπείο του περίφημου «ηθικού
πλεονεκτήματος». Τα βοσκοτόπια, τα βολέματα
διαφόρων «συναγωνιστών» στις ΔΕΚΟ, οι
κουμπάροι, οι Σύροι «επενδυτές» του facebook.
Όλα αυτά θα ήταν πραγματικά φαιδρά αν δεν
ήταν τόσο επικίνδυνα για τη χώρα. 

Μήπως έχει έρθει επιτέλους η ώρα της απολο-
γίας και της αυτοκριτικής; Έχει έστω ένας
την ευθιξία ή την αξιοπρέπεια να ζητήσει ένα
συγγνώμη για τον εμπαιγμό των πολιτών, για
τον διχασμό που καλλιέργησε συστηματικά ο
ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία, δηλητηριάζοντας την
πολιτική ζωή του τόπου με αντιμνημονιακά δη-
μαγωγικά ψέματα,, προς όφελος δικό τους και
της «χολιγουντιανής» συμμορίας τους; 

Θυμόμαστε όλοι, την εποχή του δημοψηφί-
σματος για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ,
πως μας κουνούσαν το δάχτυλο, πως διερρή-
γνυαν τα ιμάτιά τους κατά της ιδιωτικοποίησης,
πως οικειοποιήθηκαν, μάλιστα, την πατρότητα
του δημοψηφίσματος. Δυστυχώς γι’ αυτούς,
τους θυμάται και ο κόσμος. Και σύντομα θα έρ-
θει η ώρα που ο λαός θα μιλήσει ξανά και θα
τους στείλει εκεί που τους πρέπει: στη λήθη και
την απαξία. 

*Η κ. Μάρκου είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
με το Ποτάμι

της Κατερίνας 
Μάρκου*

Φαιδροί ή επικίνδυνοι;

Πρόσφατα ο υφυπουργός
Εσωτερικών πρότεινε τον
διορισμό γενικών γραμματέων
στους ΟΤΑ με επιλογή από το
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης. Το Μη-
τρώο αποτελεί μια «δεξαμενή»
υπαλλήλων υψηλών προσόν-
των (Νόμος 4369/2016), λει-
τουργεί υπό την εποπτεία του
ΑΣΕΠ και αποτελεί εργαλείο

αξιοποίησης των αξιόλογων στελεχών του δη-
μόσιου τομέα. Η πρόταση δημιούργησε αντι-
δράσεις, διότι οι περισσότεροι δήμαρχοι θεώ-
ρησαν ότι προσβάλεται η ανεξαρτησία της αυ-
τοδιοίκησης. 

Ο δήμαρχος είναι προφανώς στο επίκεντρο
του συστήματος διακυβέρνησης του δήμου
αλλά ο ρόλος του είναι –και πρέπει να είναι–
επιτελικός. Σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα διοί-
κησης η θεσμοθέτηση του γενικού γραμματέα
επιτρέπει στο δήμαρχο να ασκήσει το συντονι-
στικό επιτελικό του ρόλο με μεγαλύτερη προ-
σήλωση. Γενικά ο Ελληνας δήμαρχος, σε σχέ-
ση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, δαπα-
νά μεγάλο τμήμα της θητείας του σε επαφές με
πολίτες και στελέχη της δημοτικής αρχής.

Η ανάγκη αποσυμφόρησης του δημάρχου
από τα διοικητικά καθήκοντα δεν είναι κά-
τι νέο. Η θέση γενικού γραμματέα προβλέφθη-
κε για δήμους άνω των 20.000 κατοίκων με το
ν.δ. 1140/72. Καταργήθηκε μεν με το ν.
1188/81, αλλά με την πάροδο των ετών, και
πολλές αναθεωρήσεις του νόμου 1188, φθά-
σαμε πάλι σήμερα κοντά στην πρόταση του
1972. Με μια σημαντική όμως διαφορά. Μέχρι
σήμερα ο γραμματέας είναι μετακλητός υπάλ-
ληλος, επιλογής του δημάρχου, με θητεία που
ακολουθεί τις δημοτικές εκλογές. Ήταν δηλαδή
ο άνθρωπος του δημάρχου!

Σήμερα έρχεται μια λέξη κλειδί στην αυτοδιοί-
κηση: η «αποκομματικοποίηση». Αναγνω-

ρίζεται στην Ευρώπη σαν η πιο βασική αντίλη-
ψη διοίκησης για έναν σύγχρονο, αποτελεσμα-
τικό και αξιοκρατικό διοικητικό μηχανισμό. Η
αποστασιοποίηση του γραμματέα από τον δή-
μαρχο κατοχυρώνει την συνεργασία τους πε-
ρισσότερο ως «θεσμική», παρά ως «φιλική». 

Οι δήμοι εντάσσονται σε ένα κράτος με ενιαίες
διοικητικές αρχές και άξονες λειτουργίας
και θεματοφύλακας αυτών των κοινών διοικη-
τικών κατευθύνσεων καλείται να είναι ο γραμ-
ματέας. Τα αυξημένα προσόντα του τον καθι-
στούν ικανό να ενεργεί όχι μόνο ως εκτελεστι-
κό όργανο, αλλά και ως σύμβουλος των αιρε-
τών,  ως εγγυητής της συνέχειας της διοίκησης,
ως φάρο  «θεσμικής μνήμης» στο δήμο.

Η αντίληψη αυτή ενυπάρχει εδώ και χρόνια
στον θεσμό του γενικού γραμματέα στο ορ-
γανόγραμμα των πανεπιστημίων μας και δεν
αμφισβητήθηκε ποτέ, ασχέτως εάν οι θέσεις
έχουν πληρωθεί ή όχι. 

Θα πρέπει πάντως, να τονιστεί ότι η επιτυχής
συνεργασία στην κεφαλή κάθε διοικητικής
ιεραρχίας, είτε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτι-
κό τομέα, στηρίζεται στον σαφή καθορισμό των
αρμοδιοτήτων, στη σαφή διάκριση ρόλων, την
αποφυγή επικαλύψεων, τον μηδενισμό γκρί-
ζων ζωνών στις αποφάσεις. Οι δήμαρχοι μπο-
ρούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσε-
κτική αυτή θεσμοθέτηση ρόλων. Τους έχει ζη-
τηθεί εξ άλλου να καταθέσουν προτάσεις για
την «αποκομματικοποίηση» του διοικητικού
μηχανισμού της χώρας. Αποβλέποντας πάντο-
τε στην ωφέλεια του πολίτη από τον διοικητικό
συντονισμό που θα προσφέρει ο θεσμικός
γραμματέας και από την στρατηγική διακυβέρ-
νηση που θα ασκεί ο δήμαρχος.  

Μην πυροβολούμε λοιπόν τον γραμματέα. Ας
τον βοηθήσουμε να «παίξει στον σωστό ρυθ-
μό». 

*Η κ. Παυλίδου είναι Περιφερειακή Σύμβου-
λος Κεντρικής Μακεδονίας της παράταξης
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

της Νιόβης 
Παυλίδου*

Μην πυροβολείτε τον Γραμματέα!



O ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΑΡΧΙΣΕ... Πα-
νικός στα Χρηματιστήρια όλης
της Ευρώπης εξαιτίας της Γερ-
μανικής τραπεζικής κρίσης,
που κάθε άλλο παρά με ηρεμία
αντιμετωπίζουν οι επενδυτές,
στέλνοντας την μετοχή της
Deutsche Bank σε ιστορικά χα-
μηλά, ενώ η χρεοκοπία της τρά-
πεζας όπως αντικατοπτρίζεται
στα 5ετή CDS εκτοξεύεται σή-
μερα πάνω από το 20%. Πα-

ράλληλα, η κεφαλοποίησή της έχει πέσει κάτω από τα 16
δις, τόσα όσα αναμένεται να είναι το πρόστιμο των
Η.Π.Α. (!) Στον χορό μπήκε και η δεύτερη μεγαλύτερη
Γερμανική τράπεζα η Commerzbank η οποία ανακοίνω-
σε την περικοπή 9.000 θέσεων εργασίας και για πρώτη
φορά την αναστολή μερίσματος στους μετόχους της. Όλα
αυτά και ενώ στη γειτονική Ιταλία κι εκεί όλες οι μεγάλες
τράπεζες βιώνουν μια συνεχιζόμενη κατάρρευση. Στο
Γερμανικό Κοινοβούλιο η αντιπολίτευση κατακεραυνώ-
νει την πολιτική Σόϊπλε και Μέρκελ κατά της Ελλάδος κα-
τηγορώντας τους ότι έχουν οδηγήσει έναν ολόκληρο λαό
στην φτώχεια, στην ανεργία και στην καταστροφή και ζη-
τώντας να σταματήσει το κακό εδώ, πριν οι συνέπειες
"επιστρέψουν" boomerang στη Γερμανία και σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης! Την ίδια ώρα οι ξένοι "επενδυτές"
που μπήκαν με κεφάλαιά τους στην ανακεφαλοποίηση
των ελληνικών συστημικών τραπεζών, αναζητούν την
ευκαιρία να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους και να

απεγκλωβισθούν από το Ελληνικό Χρηματιστήριο, γιατί
πολύ απλά δεν βλέπουν κανένα καλό σημάδι για το μέλ-
λον...  
Ο ΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ Ο ...ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ (!) Περί ανάπτυ-
ξης και επενδύσεων ο λόγος... Στην Ελλάδα της συντε-
ταγμένης χρεοκοπίας, μέσα σε όλα αυτά τα οκτώ χρόνια
λιτότητας και άγριας φορολογίας του Έλληνα, ήρθε μια
μόνο επένδυση από το εξωτερικό, αυτή του Εμίρη του Κα-
τάρ. Πληροφορίες όμως, θέλουν ο Εμίρης να ακυρώνει
τις επενδύσεις 2 δις ευρώ στην Ελλάδα, γιατί τον κυνη-
γούν ΟΑΕΔ, Εφορία, Δασαρχείο, Εκκλησία και Πολεο-
δομία (!) Απίστευτο; Κι όμως αληθινό! Δυστυχώς για τη
χώρα μας, δεν είναι η μόνη επένδυση που κινδυνεύει με
ακύρωση - λέει σε σημείωμά του ο επιχειρηματίας Δημή-
τρης Σαμαράς, από τη Θεσσαλονίκη. Το θεσμικό πλαί-
σιο, η νομοθεσία, η ίδια η δομή της Δημόσιας Διοίκη-
σης, παρά την οικονομική κρίση συνεχίζουν να είναι επί
της ουσίας αρνητικοί συντελεστές στις επενδύσεις, με
αποτέλεσμα το ναυάγιο της Ελληνικής οικονομίας να μην
ελπίδες για ανάπτυξη. Όταν στη χώρα μας, θα σταματή-
σουμε να ανακαλύπτουμε προβλήματα σε κάθε επενδυτι-
κή πρόταση, προτάσσοντας υποτιθέμενες φανταστικές
περιβαλλοντολογικές ή άλλες καταστροφές, τότε θα αρχί-
σουμε να ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και η χώρα θα βρει το δρόμο της και πάλι. Μέ-
χρι τότε, οι επενδυτές - όπως ειπώθηκε και εντός της Βου-
λής - θα έρχονται με το αεροπλάνο και θα φεύγουν με
...πύραυλο στη πλάτη τους!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ ... Μας πτωχεύουν συ-
νεχώς και μας υποτιμούν μέχρι να αποτιμηθεί ολόκληρη

η χώρα κάτω από το χρέος (!) Περνούν στο ΤΑΥΠΕΔ τα
πάντα κι απ' εκεί με τη μέθοδο που θα μαγειρέψουν οι ίδι-
οι οι πιστωτές, θα περάσουν νερό, τρένα, λιμάνια, ΟΤΕ
και ΔΕΗ στους ιδιώτες - επενδυτές της Γαλλίας, της Γερ-
μανίας και σε κάποιους "αχυράνθρωπους" επενδυτές με
ελληνικό ονοματεπώνυμο - έτσι για τα μάτια του κό-
σμου!.. Αφού εκμηδένισαν επί επτά ολόκληρα χρόνια
την ηθική, ψυχική και πνευματική κατάσταση των Ελλή-
νων, αφού καταρράκωσαν κάθε αντίσταση με την συνεχή
επιβολή βάναυσης φορολογίας σε κάθε ελληνική οικογέ-
νεια, όλα δείχνουν ότι μπαίνουμε στην τρίτη φάση του
σχεδίου τους, στην οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί
ένας πραγματικός οικονομικός Αρμαγεδώνας. Τα "κόκ-
κινα δάνεια" θα ρημάξουν επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές
μονάδες και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα Τράπεζες,
Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία θα "τρέχουν" να προλά-
βουν με κατασχετήρια ότι απομένει... Ήδη, δύο εκατομ-
μύρια νοικοκυριά χρωστούν μόνον στη ΔΕΗ πάνω από 2
δις ευρώ (!) στις Εφορίες τα βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα
χρέη των Ελλήνων ανεβαίνουν μήνα με το μήνα με τρελό
ρυθμό - πάνω από 90 δις ευρώ είναι ο λογαριασμός σή-
μερα, ενώ ακόμη 30 - 35 δις χρωστούν στα Ασφαλιστικά
Ταμεία οι "ασφαλισμένοι" και αδυνατούν να τα πληρώ-
σουν! Τα βλέπουν αυτά οι "δανειστές" - βλέπουν την τρα-
γική κατάσταση που οδήγησαν τη χώρα και δεν κάνουν
τίποτε περισσότερο από το να συνεχίζουν να απαιτούν
την εφαρμογή των προαπαιτούμενων και των συμφωνη-
μένων που υπέγραψαν οι τελευταίες Ελληνικές Κυβερνή-
σεις κάτω από ένα εκρηκτικό μείγμα εκβιασμών και ενάν-
τια στη θέληση του λαού!  

www.karfitsa.gr
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nΜέσω του ΑΣΕΠ θα γίνουν το
προσεχές χρονικό διάστημα

οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη
σε υπηρεσίες του Δημοσίου 1.196
μόνιμων υπαλλήλων όλων των
ειδικοτήτων. Στην ΕΥΑΘ θα
προσληφθούν 150 άτομα.
Προβλέπονται 55 θέσεις ΠΕ, 25
ΤΕ και 70 ΔΕ. Στον ΑΔΜΗΕ θα
προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ 76
μόνιμοι υπάλληλοι για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του σε Αττική,
Έβρο, Αρκαδία, Ηράκλειο,
Θεσσαλονίκη, Λάρισα,
Αιτωλοακαρνανία και Κοζάνη. Η
ΕΥΔΑΠ από την πλευρά της
ετοιμάζει προκήρυξη για την
πρόσληψη 300 ατόμων μέσω
ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο
διάστημα. Η διοίκηση του ΟΑΣΑ
βρίσκεται σε διαβούλευση με το
ΑΣΕΠ για την προκήρυξη
διαγωνισμού για την πρόσληψη
160 ελεγκτών. Τέλος, 510 άτομα
αναμένεται να προσλάβουν τα ΕΛΤ
με διαγωνισμό που θα
προκηρυχθεί το πολύ ως τα τέλη
του Δεκεμβρίου του 2016.

nΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο

ατόμων για την υλοποίηση της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος,
ανακοίνωσε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Επανομή Ν.
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού, Πλατεία Ι. Μεταξά,
Τ.Κ. 57500 Επανομή Ν. Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Φανής
Αποστόλου (τηλ. επικοινωνίας: 2392045371 και 2392041991).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες— Έντυπα - Διαδικασίες— Διαγωνισμών Φορέων— Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες— Έντυπα -
Διαδικασίες— Διαγωνισμών Φορέων— Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός
Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων»
δημοσιοποίησε ο δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά, Ν.
Θεσσαλονίκης. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι έως και 3 Οκτωβρίου
2016. 

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Ο δήμος Βόλβης με-
τά από την 132/2016 απόφα-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου ανα-
κοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι
ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατε-

πειγουσών αναγκών της υπηρεσία καθαριότη-
τας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18
έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική κα-
ταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Να μην
έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του

Ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολο-

γητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης
(Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ.

2397065865,2397061661) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 



nΕυκαιρίες απασχόλησης για 1.400 άνεργους νέους, 18 έως 24 ετών στη Βόρεια Ελλάδα,
ενεργοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), συμμετέχοντας ως

συνδικαιούχος σε δύο πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (μαζί με την
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο). Οι δύο πράξεις αφορούν την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική
υποστήριξη των νέων, αφενός στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics και
αφετέρου στο εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της
παραγωγής. Πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται: (α) σε 500
ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics και (β) σε
900 ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων. Το
πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ωρών, εκ των οποίων 120 ώρες
αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 260 ώρες πρακτική άσκηση. Η αποζημίωση κάθε
ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης είναι πέντε ευρώ, ενώ για κάθε ώρα
πρακτικής άσκησης τριών ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου,
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται έως τις 5 Οκτωβρίου και γίνεται μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr. 

nΤην ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», που
εδρεύει στον Τρίλοφο της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας πραγματοποίησε ο δήμος Θέρμης, Ν.
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας -
Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Πλατεία
Δημαρχείου, Τ.Κ. 57500 Τρίλοφος, Ν. Θεσσαλονίκης, υπ' όψιν κας Ελισσάβετ Ισαακίδου
(τηλ. επικοινωνίας: 23923/ 30216, 30214, 30213). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι έως 03/10/2016. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.
www.socialthermi.qov.qr.
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Ο καταληψίας Πρωθυπουργός , παραμένει στην
εξουσία με 152 βουλευτές όπου όλο και πιο
συχνά απαιτούν κάποιο ειδικό «μασάζ δαχτύλων»
πριν ψηφίσουν ναι στα πάντα.  Ύστερα  δηλώνουν
ότι θα τα πάρουν όλα πίσω με την επιστροφή στην
ανάπτυξη από τις «επενδύσεις» σε HOT-SPOTS,
βοσκοτόπια και ΜΚΟ…  Για να μαζεύει όμως και
το λουρί των πιστών του, ο κ. Τσίπρας, ξαμολάει
τον «λυσσασμένο» κατά της Ορθοδοξίας και της
εθνικής παιδείας, υπουργό, κ. Φίλη. 

Από την άλλη, ο από κούνια «αντιστασιακός» κο-
λεγιόπαις, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και ηγέτης του δικού του κόμματος κατό-
πιν της «επιβλητικής» του επικράτησης με 52%
στις προεδρικές εκλογές , περιμένει απλά ως «κλη-
ρονόμος» να του παραδώσουν την πρωθυπουργία
στα χέρια. Βέβαια όσο οι μήνες κυλούν, οι αντιμι-
σθίες συνεχίζουν να «πέφτουν»  στην «έκδηλα» μα-
χητική Κ.Ο  του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη που δεί-
χνει να έχει θέληση και αντοχές μέχρι το 2019…

Στημένα σκηνικά και ραμμένα κοστούμια με ατά-
κες από Καρανίκες και τέως συντροφικά κα-
λογρίτσια payroll της οδού Πειραιώς και  γωνία
ποτάμι… κυριαρχούν, ενώ οι Έλληνες έχουν ξεπε-
ράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής στα εθνικά,
οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα.Τα
σόου μεταξύ των δύο προεδρικών συστημάτων δί-
νουν και παίρνουν στο κοινοβούλιο. Το μεγάλο
όμως θα δοθεί στην εκτός ημερησίας συζήτηση για
τη διαπλοκή, όπου εκεί  οι πολιτικοί αρχηγοί θα
δώσουν ή καλύτερα θα… δηλώσουν τα ρέστα τους.

Την ώρα όπου οι «αμόρφωτοι» και «τεμπέληδες»
δημόσιοι λειτουργοί της κας Θεανούς της χα-
λούν τη συνταγή των «γεμιστών» για τις περι-
κοπές μισθών και συντάξεων. Την ώρα όπου οι
συνταξιούχοι καταδικάζονται να επιβιώσουν στο
CUT-SPOT Katrougalos και βγαίνουν στο σφυρί
τα σπίτια των Ελλήνων. Την ώρα όπου η ανεργία
σπάει ρεκόρ και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις
μπαίνουν σε ρυθμούς πανδημίας. Την ώρα όπου
Έλληνες ζουν ως ελεύθεροι πολιορκημένοι των
HOT-SPOTS και των ΜΚΟ και τα σχολεία μας με-
τατρέπονται σε NO BORDER CAMP.

Την ίδια  αυτή ακριβώς ώρα, οι δύο τελικά δίδυ-
μοι πολιτικοί αρχηγοί στην ουσία αλλά τόσο
διαφορετικοί στη βιτρίνα,  «παίζουν» ως κα-
κομαθημένοι, το παιχνίδι της εξουσίας σακα-
τεύοντας το μέλλον της πατρίδας. Όσο και να αλ-
λάζουν παραθυρόφυλλα και ονόματα στα κουδού-
νια, το ανακαινισμένο μεν αλλά ετοιμόρροπο και
προς κατάρρευση πολιτικό οικοδόμημα δεν θα
διασωθεί, διότι θα διαλυθεί εκ των θεμελίων του.
Μόνο με γερά και υγιή θεμέλια, από νέα υλικά
προερχόμενα από την ίδια τη βάση της κοινωνίας,
θα χτίσουμε την νέα ελληνική εστία και ακριβώς
αυτή την παραδοσιακή ελληνική εστία  δομούμε
λίθο – λίθο στη ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ με τον Φαήλο Κρανι-
διώτη.  

*Ο κ. Γερογιάννης είναι εκπρόσωπος τύπου της
«ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ» 

Ο «καταληψίας»
ακόμα παραμένει…

του Δημήτρη 
Γερογιάννη* 

Η μικρή αυτή μεταβολή όμως είναι και κατά το ήμι-
συ μικρότερη από την αύξηση (9,03%) που σημειώθη-
κε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, γεγο-
νός που δείχνει ότι ο τουρισμός δεν μπορεί ακόμη να
«καρπωθεί» τα χαμόγελα μιας συνεχούς ανοδικής και
αναπτυξιακής τάσης που θα του επιτρέψει να σταθερο-
ποιήσει τη δυναμική του. Αντίστοιχα, τα έσοδα των ξε-
νοδοχείων δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς απαιτή-
σεις, καθώς σε σύγκριση με άλλες δέκα αντίστοιχες ευ-
ρωπαϊκές πόλεις, η Θεσσαλονίκη παραμένει ουραγός
στην κατάταξη. Στη συγκριτική αξιολόγηση (bench-
marking) μεταξύ της Θεσσαλονίκης και άλλων δέκα αν-
τιστοίχου μεγέθους ευρωπαϊκών πόλεων (Αμβέρσα,
Μπέρμιγχαμ, Κολωνία, Ντίσελντορφ, Εδιμβούργο,
Γλασκώβη, Βουδαπέστη, Αμβούργο, Μάντσεστερ, Σάλ-
τσμπουργκ), η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να καταλαμβάνει
την τελευταία θέση τόσο όσον αφορά στις πληρότητες,
όσο και στη μέση τιμή δωματίου, αλλά και στα έσοδα
ανά διαθέσιμο δωμάτιο.Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με
στοιχεία σχετικής έρευνας που διενήργησε η εταιρεία
τουριστικών μελετών και ερευνών GBR Consulting για
λογαριασμό της ΕΞΘ, τους πρώτους οκτώ μήνες του
2016 υπήρξε μικρή αύξηση τόσο στη μέση τιμή δωματί-
ου της τάξης του 1,4% όσο και στα έσοδα ανά διαθέσιμο
δωμάτιο (RevPar) της τάξης του 6,3%. Παρ’ όλα αυτά, το
RevPar συνεχίζει να διατηρείται στα πιο χαμηλά επίπε-
δα (45,23 ευρώ) για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μάλιστα
τους δύο τελευταίους μήνες του οκταμήνου (Ιούλιος –
Αύγουστος 2016), η ψαλίδα με τη Βουδαπέστη που κα-
ταλαμβάνει την προτελευταία θέση άνοιξε ακόμη περισ-
σότερο. Συγκεκριμένα, στο εξάμηνο η Θεσσαλονίκη εί-
χε Rev Par 44,26 ευρώ και η Βουδαπέστη Rev Par 50,66
ευρώ, ενώ στο οκτάμηνο το Rev Par της Θεσσαλονίκης
διαμορφώθηκε στα 45,23 ευρώ και το αντίστοιχο της
Βουδαπέστης στα 54,13 ευρώ. 

Η «πτώση» των ξένων
Ο εισερχόμενος τουρισμός μειώθηκε οριακά κατά

ένα ποσοστό που διαμορφώθηκε στο -0,49%, που ση-
μαίνει ότι είχαμε 3.500 λιγότερες διανυκτερεύσεις αλ-
λοδαπών ατόμων σε σχέση με πέρυσι (715.743 φέτος –
719.256 πέρυσι). Ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο εί-
ναι και η μείωση στο μισό του αριθμού των Σύριων με-
ταναστών που διανυκτέρευσαν σε μικρότερα και σε συγ-
κεκριμένα ξενοδοχεία της πόλης, προτού καταλήξουν
σε άλλες χώρες. Αντίθετα, είχαμε αύξηση στις διανυκτε-
ρεύσεις Ελλήνων σε ποσοστό 9,48% (767.174 φέτος,
700.736 πέρυσι).

Οι δύο πρώτες θέσεις της αρχικής δεκάδας με τις
διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη πα-
ραμένουν ίδιες. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κύπρι-
οι με διψήφιες επιδόσεις (αύξηση 11,27%, 95.071 φέ-
τος – 85.442 πέρυσι) και ακολουθούν οι Τούρκοι, των
οποίων οι διανυκτερεύσεις παρ’ όλο που στο οκτάμηνο
σημείωσαν αύξηση (5,07 %, 55.973 φέτος – 53.273

πέρυσι), ήταν σημαντικά μειωμένες τον φετινό Αύγου-
στο σε σύγκριση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, λόγω
των γεγονότων του Ιουλίου στη γειτονική χώρα. Στην
τρίτη σειρά του πίνακα βρίσκονται οι Ρουμάνοι από την
πέμπτη που είχαν καταλάβει πέρυσι (αύξηση 2,61 %,
42.365 φέτος – 41.287 πέρυσι), ενώ στην τέταρτη θέση
διατηρούνται οι Γερμανοί (αύξηση 0,37%, 41.671 φέ-
τος – 41.517 πέρυσι).

Αυτοί δεν κοιμούνται πια εδώ…
Μεγάλη ήταν η μείωση των διανυκτερεύσεων για

τους Σέρβους, οι οποίοι έπεσαν δύο θέσεις και βρέθη-
καν στην πέμπτη (μείωση -11,21%, 39.235 φέτος –
44.187 πέρυσι), σε αντίθεση με τους Αμερικανούς οι
οποίοι ανέβηκαν τρεις θέσεις και κατέλαβαν την έκτη
(αύξηση 5,76%, 38.217 φέτος – 36.137 πέρυσι). Ιτα-
λοί, Βούλγαροι και Ρώσοι αν και διατηρήθηκαν σε υψη-
λές θέσεις, κινήθηκαν καθοδικά. Συγκεκριμένα, στην
έβδομη θέση οι Ιταλοί (μείωση -7,47%, 35.186 φέτος –
38.027 πέρυσι), στην όγδοη οι Βούλγαροι (μείωση -
8,21%, 33.270 φέτος – 36.244 πέρυσι) και στην ένατη
οι Ρώσοι, οι οποίοι συνεχίζουν την τουριστική «κατρα-
κύλα» στην περιοχή (μείωση -10,87%, 32.421 φέτος –
36.376 πέρυσι).Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώνεται με
τους Βρετανούς, με τις διανυκτερεύσεις τους να σημει-
ώνουν πολύ μεγάλη άνοδο (αύξηση 31,73%, 32.238
φέτος – 24.472 πέρυσι).

Θεαματική αύξηση για Σκοπιανούς 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των εθνικο-

τήτων στη δεύτερη δεκάδα με τις περισσότερες διανυ-
κτερεύσεις. Στην ενδέκατη θέση βρίσκονται οι Ισραηλι-
νοί με πτώση (μείωση -2,42%, 29.325 φέτος – 30.052
πέρυσι) και ακολουθούν οι Αλβανοί με διψήφια άνοδο
στις διανυκτερεύσεις τους (αύξηση 20,40%, 23.094
φέτος – 19.181 πέρυσι).Στη δέκατη τρίτη θέση συναν-
τάμε τους Γάλλους (μείωση -7,01%, 20.946 φέτος –
22.525 πέρυσι), στη δέκατη τέταρτη τους Σύριους (μεί-
ωση -45,17%, 17.609 φέτος – 32.116 πέρυσι) και στη
δέκατη πέμπτη θέση ανέβηκαν εντυπωσιακά οι πολίτες
της ΠΓΔΜ (αύξηση 68,39%, 14.997 φέτος – 8.906 πέ-
ρυσι).Οι Ολλανδοί μειώθηκαν αν και παρέμειναν στην
ίδια θέση της κατάταξης με πέρυσι, δηλαδή στη δέκατη
έκτη (μείωση -10,60%, 12.806 φέτος – 14.325 πέρυσι)
και ακολουθούν οι Αυστραλοί στη δέκατη έβδομη θέση
(οριακή αύξηση 0,77%, 12.371 φέτος – 12.276 πέρυ-
σι), οι Ισπανοί στη δέκατη όγδοη θέση (αύξηση
12,25%, 10.605 φέτος – 9.448 πέρυσι), ενώ μεγάλη
ήταν η «βουτιά» που σημείωσαν οι διανυκτερεύσεις των
Πολωνών και τους έριξαν από την δέκατη τέταρτη στη
δέκατη ένατη θέση (μείωση -50,00%, 10.293 φέτος –
20.586 πέρυσι).Την εικοσάδα συμπληρώνουν οι Βέλ-
γοι (μείωση -8,94%, 9.261 φέτος – 10.170 πέρυσι) /
φωτο Σάββας Αυγητίδης

Ακτινογραφία του τουρισμού
στη Θεσσαλονίκη 

Ανοδικά και σε ποσο-
στό 4,43% κινήθηκαν
οι διανυκτερεύσεις στα
ξενοδοχεία της Θεσσα-
λονίκης κατά τη διάρ-
κεια των μηνών Ια-
νουάριου – Αυγού-
στου 2016, σύμφωνα
με τα στατιστικά στοι-
χεία που συγκεντρώνει
η Ένωση Ξενοδόχων
Θεσσαλονίκης από τα
ξενοδοχεία – μέλη της
(1.482.917 φέτος –
1.419.992 πέρυσι).
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«Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο
αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, που περιλαμβά-
νει από έργα και δράσεις προστασίας και ανάδειξης
του περιβάλλοντος (αποκατάσταση ρεμάτων και
υγροτόπων, σταθεροποίηση του εδάφους, ολοκλή-
ρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ενί-
σχυση παράκτιου αναχώματος) μέχρι τη δημιουργία
περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών και σε
δεύτερο χρόνο επιχειρηματικού πάρκου και υποδο-
μών για μαρίνες» είπε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζι-
τζικώστας συμπληρώνοντας «κομβικό ρόλο για την αν-
τιμετώπιση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλή-
ματος της περιοχής θα παίξει το έργο αποκατάστασης
και διευθέτησης του ρέματος Δενδροποτάμου με το
οποίο αφενός θα περιοριστεί η ανεξέλεγκτη ροή απο-
βλήτων από βιομηχανίες που καταλήγουν στην ήδη
επιβαρημένη από λύματα θαλάσσια περιοχή και αφε-
τέρου θα ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία. Τα
14 έργα και δράσεις που παρουσιάζουμε στο σχέδιό
μας για την πιο υποβαθμισμένη ίσως περιοχή του ευ-
ρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονί-
κης, με συνολική έκταση περίπου 6.615 στρεμμάτων,
αποτελούν στην ουσία την πρώτη φορά που επιχει-
ρείται να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εξυ-
γίανσης, με αναπτυξιακό πρόσημο, σε ένα χώρο που
μέχρι σήμερα αποτελεί παράδειγμα εγκατάλειψης.
Ενδεικτικό είναι ότι για τις ανάγκες της μελέτης
ελέγχθηκαν μία προς μία 200 παραγωγικές μονάδες
της περιοχής».

Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, «όλα τα προηγούμενα
χρόνια, τις εποχές πριν την κρίση, πριν τη δημοσιο-
νομική ασφυξία, το αναπτυξιακό μοντέλο της οικο-
νομίας μας, έβριθε στρεβλώσεων. Και ένα από τα πιο
εξόφθαλμα παραδείγματα, τέτοιου είδους στρεβλώ-

σεων, εδώ στον τόπο μας είναι αναμφίβολα η ανισορ-
ροπία μεταξύ ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης.
Η αναπτυξιακή διαδικασία που ακολουθήθηκε, αντί
να αμβλύνει, διεύρυνε τις ανισότητες. Από τη μία
πλευρά της πόλης, οι δείκτες ποιότητας ζωής βελτιώ-
νονταν, από την άλλη πλευρά της πόλης, η επιβάρυν-
ση και η υποβάθμιση μεγεθύνονταν. Και φυσικά, χα-
ριστική βολή για τη δυτική Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε
η κρίση. Με αυτή την κατάσταση, ούτε ως διοίκηση
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε και
προσωπικά δέχομαι να συμβιβαστούμε. Σ’ αυτή την
πορεία, υπάρχει σημείο αναστροφής. Και αφετηρία
είναι το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο από την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση του δυτικού παράκτιου τμήμα-
τος της πόλης».

Τα 14 έργα του σχεδίου δράσης
Τα προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις του σχεδίου

δράσης, που της μελέτης που παρουσιάστηκαν από την αρ-
χιτέκτονα – πολεοδόμο Χαρίκλεια Κυριακίδου και τη μη-
χανικό χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανά-
πτυξης Αναστασία Τασοπούλου, είναι συνολικά 14 και
χωρίζονται σε δύο σκέλη. 

α) Πρώτης προτεραιότητας
-Αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος του Δενδρο-

ποτάμου.
-Αποκατάσταση της μόλυνσης στις εκβολές του ρέματος

Δενδροποτάμου και σταθεροποίηση του εδάφους.
-Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδά-

των στην ευρύτερη περιοχή.
-Δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρο-

μής από το λιμάνι μέχρι τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου σε
συνδυασμό με ήπια αναψυχή.

-Κατασκευή έργων ενίσχυσης παράκτιου αναχώματος
στη Δημοτική Ενότητα Καλοχωρίου.

-Υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων ευρύτερης πε-
ριοχής Λαχαναγοράς.

-Εφαρμογή συστήματος φυτοαποκατάστασης σε εδαφι-
κά οικοσυστήματα της περιοχής για τη λειτουργία τους ως
χώρων αναψυχής.

β) Δράσεις που χρήζουν ωρίμανσης
-Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Αμπε-

λοκήπων-Μενεμένης σε έκταση περίπου 200 στρεμμάτων.
-Μελέτη σκοπιμότητας και αξιοποίησης της περιοχής

των παλαιών βυρσοδεψείων ως εμπορευματικό ή εμπορι-
κό κέντρο.

-Μελέτη για τον ενιαίο χειρισμό της περιοχής των Λα-
χανοκήπων ως πόλου ανάπτυξης αστικών κεντρικών λει-
τουργιών.

-Χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας αναψυχής.
-Επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης και κατασκευή

αλιευτικού καταφυγίου εντός της περιοχής ΑΒ2 του Δήμου
Δέλτα.

-Εφαρμογή συστήματος φυτοαποκατάστασης σε εδαφι-
κά οικοσυστήματα της περιοχής για τη λειτουργία τους ως
χώρων αναψυχής.

-Σχέδιο αποκατάστασης υγροτοπικών λειτουργιών
Δενδροποτάμου.

Προτείνονται επίσης παρεμβάσεις όπως η Πολεοδό-
μηση Ζώνης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ14)
Δήμου Δέλτα έκτασης περίπου 1.110 στρ. (χρήσεις μη
οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας), η μελέτη / έρευνα αν-
τιστοίχισης επιτρεπόμενων χρήσεων με την Οδηγία
SEVESO ΙΙΙ κ.ά.

Το σχέδιο δράσης για τη μελλοντική ανά-
πτυξη του Δυτικού Παράκτιου Μετώπου
της Θεσσαλονίκης, που εκπόνησε η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού έργου Terra–Med, παρου-
σιάστηκε στο «Συνέδριο Παρουσίασης του
Σχεδίου Δράσης για την Αποκατάσταση και
Αναβάθμιση του Δυτικού Παράκτιου Με-
τώπου της . Διατυπώνεται η στρατηγική για
την περιοχή με συγκεκριμένες προτάσεις
για έργα προτεραιότητας και τις πιθανές πη-
γές χρηματοδότησής τους. Η Περιφέρεια
φιλοδοξεί να βάλει οριστικά τέρμα στη δια-
χρονική περιβαλλοντική υποβάθμιση του
Δυτικού Παράκτιου Μετώπου της Θεσσα-
λονίκης, κατάσταση που έχει ευρύτερες
κοινωνικές συνέπειες στην περιοχή (Η
karfitsa είχε κάνει εκτενές ρεπορτάζ πριν
από καιρό).

Οι κεντρικές στρατηγικές επιδιώξεις της Περιφέρει-
ας, μέσα από το σχέδιο δράσης είναι η διατήρηση του
χαρακτήρα της περιοχής και η δημιουργία προϋποθέ-
σεων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότη-
τας και επίσης η διατήρηση, η ανάδειξη και η προστα-
σία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι στόχοι για την εκπλήρωση των δύο αυτών επι-
διώξεων είναι:

1.Η εξυγίανση της περιοχής παραγωγικών και λοι-
πών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

2.Η εξασφάλιση επαρκούς γης για την ανάπτυξη
κεντρικών αστικών λειτουργιών.

3.Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλ-
λοντος και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.

4.Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλ-
λοντος.

5.Η προστασία από βιομηχανικά ατυχήματα και τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Δημιουργούμε μια περιοχή πρότυπο, όπου θα συνυπάρχουν με επιτυχία και με όρους βιωσιμότητας, σε οικονομι-
κό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, αφενός μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα και αφετέρου ένα ιδιαίτε-
ρα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι
μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) η Περιφέρεια δέσμευσε για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη το 10% του συνολι-
κού προϋπολογισμού, που ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ. «Μέσα από τα έργα που θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, δί-
νουμε απάντηση σε πέντε μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και οι οποίες εμφανίζονται με μεγαλύτερη οξύ-
τητα στις αστικές περιοχές:

-Την οικονομική πρόκληση, με την φυγή ή το κλείσιμο επιχειρήσεων.
-Την κοινωνική, με την ανεργία, τη μείωση του εισοδήματος και τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων.
-Τη δημογραφική, με τη γήρανση του πληθυσμού και μετανάστευση στο εξωτερικό για οικονομικούς και εργασια-

κούς λόγους.
-Την περιβαλλοντική, με την άναρχη οικοδόμηση, τη μείωση των χώρων πρασίνου και το κυκλοφοριακό πρόβλη-

μα.
-Την πρόκληση από την κλιματική αλλαγή, με τον κίνδυνο από τις φυσικές καταστροφές και τη σπατάλη ενέργειας»,

είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

To σχέδιο για να… αναπνεύσει  
η δυτική Θεσσαλονίκη



www.karfitsa.gr
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Μια Θεσσαλονικιά στο… Μιλάνο

Δημιουργός με ταλέντο, όραμα και φαντασία,
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της έκανε τα
πρώτα της επαγγελματικά βήματα, σε συνδυασμό
με την πρακτική της εξάσκηση, σε ατελιέ της ιτα-
λικής πρωτεύουσας της μόδας. Η πρόταση Ολ-
λανδής σχεδιάστριας για συνεργασία, δεν την
άφησε αδιάφορη και  δούλεψε μαζί της στην πό-
λη Eindhove κατακτώντας πολλά κολακευτικά
σχόλια. Επέστρεψε στη γενέτειρά της, Θεσσαλο-
νίκη, όπου θήτευσε δίπλα στον σχεδιαστή Κων-
σταντίνο και στη συνέχεια δίπλα στη σχεδιάστρια
Αλκμήνη. 

To 2015 και το 2016 συμμετείχε στα Fashion
Show νέων Σχεδιαστών Μόδας ''The Fashion
Project'' 1 και 2 αντίστοιχα που πραγματοποι-
ήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Η σχεδιάστρια Δήμη-
τρα Γιώτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη θηλυκή
κομψότητα και φινέτσα και ξεχωρίζει για τις αυ-
στηρές καμπύλες και τα γεωμετρικά σχήματα.
(Στις φωτογραφίες η σχεδιάστρια Δήμητρα Γιώτη
(ανάμεσα σε μοντέλα) μετά το τέλος τής εκδήλω-
σης και στιγμιότυπα από την πρόσφατη επίδειξή
της) www.dimitragioti.com - fb: Dimitra Gioti -
Fashion Designer

Μοντέρνες δημιουρ-
γίες, σε μαύρο και
άσπρο, παρουσίασε
στην πρώτη προσω-
πική της επίδειξη μό-
δας, στο πλαίσιο της
81ης Διεθνούς Εκθέ-
σεως Θεσσαλονίκης
(περίπτερο 13), η
σχεδιάστρια Δήμη-
τρα Γιώτη, εντυπω-
σιάζοντας το κοινό
που είχε κατακλύσει
την αίθουσα. Από-
φοιτη του Istituto Di
Moda Burgo του Μι-
λάνου - όπου σπού-
δασε ''Fashion Desi-
gner & Stylist''- η Δή-
μητρα Γιώτη, ανήκει
στη νέα γενιά Ελλη-
νίδων σχεδιαστών με
μεγάλο μέλλον,
όπως έχει γράψει ο
ιταλικός τύπος.



#SOCIAL_LIFE
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Έπιασαν τα… σκοινιά για καλό σκοπό

Της Έλενας Καραβασίλη 

Πρόκειται για μία πρωτότυπη και καινοτόμα ιδέα που
κύριο στόχο έχει τη μείωση των ρύπων της θάλασσας και
του περιβάλλοντος. Πανιά, καραβόπανα, σχοινιά, μεταλ-
λικά αντικείμενα, ντίζες και τιμονάκια που θα κατέληγαν
στους κάδους απορριμμάτων αποτελούν τα βασικά υλικά
για τη δημιουργία μιας σειράς κοσμημάτων- που ονομά-
ζεται Re_SAIL καθώς επαναχρησιμοποιούν ιστιοπλοϊκό
υλικό για τις δημιουργίες τους - και σύντομα αναμένεται
να κοσμήσουν βιτρίνες καταστημάτων της πόλης αλλά
και να φτάσουν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, μέσω
του διαδικτύου. «Ειδικά οι μηχανικοί, αυτή την περίοδο
όπως ξέρετε… δεν έχουμε και πολύ δουλειά. Έτσι απο-
φάσισα να αξιοποιήσω τον ελεύθερό μου χρόνο. Όλα ξε-
κίνησαν από την Γιάννα, είχε κατάστημα με χειροποίητα
φωτιστικά που λόγω της οικονομικής κρίσης, αναγκά-
στηκε να το κλείσει. Τότε λοιπόν σκέφτηκε να κατα-
σκευάσουμε κοσμήματα με οικολογικό χαρακτήρα. Η πα-
ρέα μας έδεσε και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε», λέει η
κ. Κυριαφίνη. Η ίδια εξηγεί πως τα υλικά που χρησιμο-
ποιούν είναι: «ότι θα πετούσαν οι ιστιοπλόοι. Μεταλλικά
δεσίματα, σκισμένα πανιά, πλαστικά κομμάτια από τιμό-
νι και λαγουδέρα, τα πήραμε, τα καθαρίσαμε και… δημι-
ουργήσαμε. Η κεντρική μας ιδέα είναι η ανακύκλωση και
η μείωση των απορριμμάτων. Άλλωστε διεθνώς στην

ιστιοπλοΐα επικρατεί η τάση για μειωμένο ενεργειακό
αποτέλεσμα, κοιτάνε για παράδειγμα να μη χρησιμοποι-
ούν πλαστικά μπουκάλια, να μη καταναλώνουν πολλά
καύσιμα κ.ο.κ.». 

Από τις βιτρίνες στο διαδίκτυο
Όπως σημειώνει η κ. Κυριαφίνη, τα σχόλια που

έχουν λάβει για τα κοσμήματά τους είναι ιδιαίτερα θετικά
κι έτσι πήραν την απόφαση να κάνουν το επόμενο βήμα.
«Είναι ιδιαίτερα κοσμήματα που απευθύνονται μάλλον
σε συγκεκριμένο κοινό. Ήδη έχουμε κάνει επαφές με κά-
ποια καταστήματα, ενώ σκεφτόμαστε να κάνουμε δική
μας σελίδα για να τα πουλάμε μέσω διαδικτύου. Επίσης
θα ενταχθούμε και στο “etsy”, ένα site που πουλάνε τα
αντικείμενά τους οι χειροτέχνες και έχει παγκόσμια ανα-
γνώριση. Σίγουρα θα απευθυνθούμε και σε καταστήματα
που έχουν ιστιοπλοϊκό εξοπλισμό. Δε ξέρω αν θα κατα-
φέρουμε να βιοποριστούμε από αυτό, σίγουρα όμως εί-
ναι κάτι που το αγαπάμε πολύ»,  τονίζει η ίδια. Η Αναστα-
σία Πραντσίδου είναι οικονομολόγος, όμως όπως λέει
τον τελευταίο ένα χρόνο έχει μείνει άνεργη και απασχο-
λείται ανά διαστήματα σε περιστασιακές δουλειές. «Με
αφορμή το διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα που πραγματοποι-
ήθηκε το καλοκαίρι στο δεύτερο πόδι Χαλκιδικής και εί-
χε οικολογικό χαρακτήρα, αποφασίσαμε να συμμετέχου-
με κι εμείς με το δικό μας τρόπο. Έτσι αξιοποιήσαμε το μη
χρησιμοποιούμενο ιστιοπλοϊκό υλικό και το μετατρέψα-
με σε περίτεχνα κοσμήματα. Μετά την ανταπόκριση που
είδαμε ότι έχουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα, αποφασί-
σαμε να ασχοληθούμε με αυτό επαγγελματικά και να δη-
μιουργήσουμε τη δική μας εταιρία προκειμένου να μπο-
ρέσουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε ακόμη και
στις αγορές του εξωτερικού», λέει η κ. Πραντσίδου. Η
ίδια σημειώνει πως: «στόχος μας είναι να καταφέρουμε
να βιοποριστούμε από αυτό μας το χόμπι. Θεωρώ πως
έχουμε βρει μία έξυπνη ιδέα και μπορούμε να κάνουμε
κάτι χρήσιμο μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνου-
με», καταλήγει. 

Μία αρχιτέκτονας- μηχανικός, μία οικονομολόγος και μία σχεδιάστρια ένωσαν τη φαντασία,
το μεράκι και τη δημιουργικότητά τους με σκοπό να μετατρέψουν τα σκουπίδια σε… ανακυ-

κλώσιμα έργα τέχνης.  Οι Θεσσαλονικιές Μάγδα Κυριαφίνη, Αναστασία Πραντσίδου και Γιάν-
να Νάνου αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερό τους χρόνου και να παράγουν στην
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Όπως περιγράφει στην εφημερίδα Karfitsa η κ. Κυριαφίνη,

«όλα ξεκίνησαν την άνοιξη του 2016, όπου φτιάξαμε κοσμήματα χρησιμοποιώντας ιστιοπλοϊ-
κά υλικά που καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα αντικείμενα αυτά διατέθηκαν προς πώληση
υπέρ του Ν.Ο.Θ. κατά τη διάρκεια του Κυπέλου Βορείου Αιγαίου και του Πανευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος ORC, όπου μάλιστα είχαν πολύ καλή απήχηση στον κόσμο». 

«Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής»
Η Γιάννα Νάνου εργαζόταν για χρόνια στην οικο-

γενειακή επιχείρηση με χειροποίητα φωτιστικά επί
της Δελφών. Παρότι η ιστορία του συγκεκριμένου κα-
ταστήματος ήταν μεγάλη, η οικονομική κρίση τους
ανάγκασε να βάλουν λουκέτο το 2014. Η κ. Νάνου
σπούδασε κατασκευή και σχέδιο κοσμημάτων, χωρίς
να βρεθεί η ευκαιρία να ασχοληθεί ποτέ με αυτό επαγ-
γελματικά. Όντας ιστιοπλόος για χρόνια, σκέφτηκε
λοιπόν με κύριο γνώμονα την ανακύκλωση και την
προστασία του περιβάλλοντος, πως θα μπορούσε να
αξιοποιήσει τα «σκουπίδια» από τα σκάφη και να
φτιάξει κάτι όμορφο. «Τα εξαρτήματα της ιστιοπλοΐας
είναι από ακριβά και καλά μέταλλα, με ωραία σχήμα-
τα. Εμείς τους δώσαμε εντελώς διαφορετική μορφή,
ενώ επειδή σχεδιάζουμε και οι τρεις οι διαφορές στο
στυλ είναι διακριτές. Πραγματικά δε περίμενα να
έχουν τέτοια απήχηση στον κόσμο τα κοσμήματά μας.
Έχουμε πολύ κέφι και με τη νεανικότητα των άλλων
δύο κοριτσιών πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε». Η
ίδια εξηγεί πως η ανακύκλωση και η επαναχρησιμο-
ποίηση των υλικών δεν είναι μόδα αλλά «τρόπος
ζωής. Πρέπει να κάνουμε οικονομία στα υλικά και να
έχουν δεύτερη και τρίτη χρήση». Τέλος η κ. Νάνου
εξηγεί πως επειδή τα υλικά της ιστιοπλοΐας που κατα-
λήγουν στα σκουπίδια είναι πολλά, «ενδεχομένως στο
μέλλον να φτιάξουμε και άλλα όμορφα αντικείμενα,
πέρα από κοσμήματα».   



Το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου, το
κέντρο της Πάτρας διαμορφώθηκε κα-
τάλληλα ώστε να γεμίσει με αγωνιστι-
κούς ήχους και χρώματα. Η γνωστή πια
διαδρομή μήκους 920 μέτρων, που δια-
σχίζει κεντρικά σημεία της αχαϊκής πρω-
τεύουσας, αποτέλεσε το ιδανικό πεδίο
ώστε οι θεατές να απολαύσουν θέαμα
για δύο ημέρες. Στο αγωνιστικό μέρος,
οι συμμετοχές ήταν 52 και οι οδηγοί χω-
ρίστηκαν σε τέσσερις επιμέρους κατηγο-
ρίες. Στη Rotax Micro Max νικητής ανα-
δείχθηκε ο Στέλιος Πετρίσης (Chatzis
Racing Team, FA-Rotax Micro), στη Se-
nior Loux επικράτησε ο Ανδρέας Καλυ-
βιώτης (Chatzis Racing Team, FA-Ro-
tax), στην επιμέρους κατάταξη της Se-
nior νικητής αναδείχθηκε ο Σαγανάς και
στη Loux κέρδισε o Καλυβιώτης. Στη Ro-
tax DD2, ο Φίλιππος Καλέσης (PRT Mo-
torsport, Tony Kart-Rotax) πήρε τη νίκη,
στην επιμέρους κλάση DD2 Masters, νι-
κητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Βασιλό-
πουλος (Tony Kart-Rotax). Τέλος, στη
θεαματική KZ2 νικητής αναδείχθηκε ο
Παύλος Ξυνός (Athens Kart Shop, Te-
cno-IAME). Το 8ο PICK Λουξ Cola είχε και υψηλό προσκεκλημένο, τον Alessandro Fer-
rari, ο οποίος διετέλεσε χρέη race director.

Δεν έλειψαν όμως τα προβλήματα, εξαιτίας της ΟΜΑΕ, που μετέφερε την οργάνωση

από τον ΑΟΠ, ο οποίος έχει την εμπειρία στη ΛΕΜΑΝ. Φτάσαμε μέχρι το σημείο κυρία
σχετιζόμενη με την οργάνωση να «κατασκοπεύει» τις ρυθμίσεις κάποιων ομάδων και να
τις μεταφέρει σε άλλες!

AUTO Γράφει
ο Γιάννης

Αθανασίου

8ο PICK στο κέντρο 
της Πάτρας 

Ο αγώνας διοργανώθηκε από το Αθλητικό Σωματείο «ΑΟ Κρήτης» και είχε ως επίκεντρο
τα Χανιά. Η ειδική διαδρομή είχε μήκος 9,5 χιλιομέτρων και τα 19 πληρώματα που συμμετεί-
χαν στον αγώνα έπρεπε να πραγματοποιήσουν τρία περάσματα. Νικητές αναδείχθηκαν οι
Γιώργος Αναπολιωτάκης - Θανάσης Τσιούκας (Seat Ibiza Kit Car, C2-A7), οι οποίοι σημεί-
ωσαν τον ταχύτερο χρόνο και στα τρία περάσματα. Πάντως, το έργο τους δεν ήταν εύκολο, κα-
θώς τόσο οι Γιώργος Περουλάκης - Λευτέρης Σαρρής (Mitsubishi Lancer EVO, C2-A8) όσο
και οι Γιάννης Κακεπάκης - Σπύρος Μπαρδάκης (Mitsubishi Lancer EVO IX, C2-N4) που
ακολούθησαν την κατάταξη ήταν ανταγωνιστικοί, με τη μεταξύ τους τελική διαφορά να είναι
4,64 δευτερόλεπτα. Οι Δημήτρης Φραντζεσκάκης - Φραγκίσκος Κλαριδόπουλος (Ford Fies-
ta, C3-A7), κατέκτησαν τη νίκη στην κατηγορία F2. Οι Γιώργος Ιωαννίδης - Γιώργος Γονάκης
(Citroen AX, C5-Ε9) κέρδισαν την κατηγορία C5, ενώ στην κατηγορία C6 επικράτησαν οι Αν-
δρέας Μαραγκάκης - Κατερίνα Μαραυγάκη (Peugeot 106 S16, C6-N2). 

Ράλι Σπριντ Μάλια - Κράσι

28

Ουσιαστικά, είχαμε τέσσερις αγώνες στην Κοζάνη: δύο για το πρωτάθλημα
και δύο για το έπαθλο Drift Βόρειας Ελλάδας. Οι συμμετοχές δεν ήταν ιδιαίτερα
πολλές, με 14 αυτοκίνητα στην Pro και 7 στη Street Legal. Στους πρωταθληματι-
κούς αγώνες την τριάδα συμπλήρωσαν στην Pro οι Χάρκας (BMW E30 V8), Τσι-
λιμπόνης (BMW E30 V8 Supercharged) και Τούντας (Ford Escort Mk II). Στη
Street Legal κέρδισε ο Μάνης (BMW E36 M3), με τους Σιδηρόπουλο (Opel
Manta) και Εγγλεζόπουλο (BMW M3) να ακολουθούν. Στο έπαθλο Βόρειας Ελ-
λάδας στην Pro η τριάδα ήταν Χάρκας, Τσιλιμπόνης και Χρυσανθόπουλος και
στη Street Legal οι Μάνης, Σιδηρόπουλος και Χατζηκυριάκος.

6ος Αγώνας Πρωταθλήματος 
Drift στην Κοζάνη



www.karfitsa.gr

Το νέο Nissan NV300  
Έχοντας διανύσει ήδη 5 μήνες από την πρώτη ει-

κόνα του νέου NV300, με τη χαρακτηριστική μάσκα
V στο εμπρόσθιο μέρος στον τελικό του UEFA Cham-
pions League τον περασμένο Μάιο, η Nissan πραγ-
ματοποιεί το παγκόσμιο ντεμπούτο του νέου της van,
που έρχεται να αντικαταστήσει το Primastar. Τοποθε-
τημένο ανάμεσα στα NV200 και NV400, το νέο
NV300 αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας επαγγελματι-
κό μοντέλο για τη Nissan, που ολοκληρώνει με τον
καλύτερο τρόπο την γκάμα των επαγγελματικών οχη-
μάτων της. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής
της μάρκας για τα επαγγελματικά της οχήματα, συμ-
περιλαμβανομένων των μεγάλων φορτηγών NT400
και NT500 και φυσικά του βραβευμένου pick-up
Navara, το νέο NV300 διατίθεται ως φορτηγό, mini
bus αλλά και ως Combi επιβατικό όχημα. Επιπλέον,
στην έκδοση με το σασί αποτελεί την ιδανική επιλογή
για μετατρεπόμενο επαγγελματικό όχημα.

Ford Fiesta
40 ετών

Από το 1976, που πέ-
ρασε για πρώτη φορά στη
γραμμή παραγωγής, πε-
ρισσότερα από 17 εκατομ-
μύρια Ford Fiesta έχουν
πουληθεί σε όλο τον κό-
σμο. H Ford σηματοδοτεί
αυτή την ξεχωριστή επέ-
τειο, τιμώντας ένα αυτοκί-
νητο το οποίο είναι best-
seller στην Ευρώπη τα τέσ-
σερα τελευταία συναπτά
έτη!
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Τα Ford κυριάρχησαν
στην Πορταριά, αφού κέρδισαν τις τέσ-
σερις από τις πέντε κατηγορίες και πα-
ράλληλα, βέβαια, τις κλάσεις τους. Αφή-
νοντας στην άκρη τον Ηλιόπουλο που
κέρδισε με το Fiesta WRC FST τη Sallon,
κάνοντας και τον καλύτερο χρόνο της
ημέρας, θα πάμε σε δύο εκπληκτικούς
νέους που εντυπωσίασαν στην Πορτα-
ριά. Ο Γιώργος Κεχαγιάς με το Sierra RS
500, ήδη πρωταθλητής, έκανε ρεκόρ
χρόνου στην ανάβαση με δικίνητο (!),
ενώ ο Παναγιώτης Ευθυμίου στα πηδά-
λια του Escort WRC του πατέρα του κέρ-
δισε την κατηγορία Α. Την όλη επιτυχία
της φίρμας ολοκλήρωσε στα ιστορικά ο
Κατσαρός με Escort RSW 1800 Mk I.
Την κατηγορία Ν κέρδισε ο Σταμάτης
Κατσίμης με Mitsubishi Lancer EVO IX.
O Σταφυλοπάτης με Opel Astra κέρδισε
την FST2, ο Τσιόγκας με Peugeot 106
Maxi την Α7, ο Κωνσταντινίδης με Cit-
roen ZX τα 2 λίτρα της Ε.

36η Ανάβαση Πορταριάς

ΝΕΑ THΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διοικητικές αλλαγές 
Αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο πραγματοποι-

ήθηκαν στην Teoren Motors ΑΕ. Από την εταιρεία
αποχώρησε ο κ. Μένης Σταθώρης, ενώ τα καθή-
κοντα του γενικού διευθυντή ανέλαβε από την 1η
Σεπτεμβρίου 2016 ο κ. Πέτρος Ζαμπέτας. Ο κ. Ζαμ-
πέτας, με πολυετή πείρα στον χώρο των χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον κλάδο
του αυτοκινήτου, είναι απόφοιτος του Αμερικανι-
κού Κολεγίου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρή-
σεων με ειδίκευση στoν τομέα του Accounting & Fi-
nance.



#ΕUROPEAN_TOP GIRLwww.karfitsa.gr
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Ζώδιο: Σκορπιός 
Σπουδές: Σπουδάζει Συμβουλευτική Ψυχολο-
γία στο mediterranean college
Ενδιαφέροντα: Μοντελινκ, χορός, shopping
therapy
Στόχος – Φιλοδοξίες: Να τελειώσει την σχολή
της για να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό,
και να κάνει καριέρα στον χώρο της μόδας. 
Και τώρα: Συμμετέχει σε επιδέξιες και διάφορα
event στην Θεσσαλονίκη και όλη Βόρειο Ελλά-
δα. 
Στιγμή αδυναμίας: Όταν βλέπει μωρά 
Ελεύθερη – Δεσμευμένη: Σε σχέση 
Υπάρχει στην εποχή μας φλερτ: Καθημερινά
γύρω μας 
Ποιο είναι το καλύτερο φλερτ που σου έχουν
κάνει: Πολλοί προσπαθούν να την προσεγγί-
σου αλλά κανείς με τέτοιο τρόπο που να την εν-
τυπωσιάσει 
Το ιδανικό αρσενικό: Περιποιημένος εμφανι-
σιακά και ο χαρακτήρας μετράει περισσότερο
στον άνθρωπο. 
Έχεις 3 ευχές: Αρχικά χωρίς υγεία δεν μπορείς
να κάνεις τίποτα, να γίνει επιτέλους λίγο καλύ-
τερα η οικονομική κατάσταση της χώρας μας,
να γίνουν οι άνθρωποι ποιο καλοί ο ένας με
τον άλλον να μην υπάρχει κακία ανάμεσα τους. 
Αγαπημένη ταινία: Γενικά την έλκουν τα θρί-
λερ 
Στέκι: Όλα τα μπαράκια της πόλης μια και της
αρέσει να κυκλοφορεί το βράδυ 
Αξεσουάρ: Δεν πάει πουθενά χωρίς το κινητό
της 
Ταξίδι: Αμερική 
Καλή και κακή συνήθεια: Προσέχει την δια-
τροφή της με υγιεινά προϊόντα. Αργεί πάντα
στα ραντεβού της 
Facebook name: Μαριάννα Μπαφίτη
Instagram: Marianna_Mpafiti 

Μαριάννα
Μπαφίτη  



 www.karfitsa.gr
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Ιστορικά οι αθλητικοί παράγοντες
των επαγγελματικών ομάδων δεν φημί-
ζονται για την ειλικρίνεια τους. Ακόμη κι
αυτοί οι οποίοι μπαίνουν ανυποψίαστοι
στον χώρο του επαγγελματικού αθλητι-
σμού, γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι έχει
τα χαρακτηριστικά της ζούγκλας. Ο μεγά-
λος «τρώει» τον μικρό, η διαπλοκή θριαμ-
βεύει και ο θάνατος του ενός δίνει ζωή σε
κάποιον άλλο. Ετούτο βεβαίως δεν είναι
εγχώριο προνόμιο. Αποτελεί παγκόσμιο
φαινόμενο. Η διαφορά είναι ότι στην Ελ-
λάδα ο ισχυρός υποστηρίζεται ξεδιάντρο-
πα από τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαί-
ρου και τη διαιτησία, ενώ κανείς δεν εν-
διαφέρεται ειλικρινά για την ανάπτυξη
του αθλήματος. 

Η κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ
και χρόνια είναι πώς θα υπάρξει ισο-
νομία από τους διαιτητές στους αγώ-
νες της Super League. Kαι η κουβέντα
αυτή έχει ως αφετηρία την μόνιμη εύ-
νοια του Ολυμπιακού από τη διαιτη-
σία, και κατ’ επέκταση, σε μικρότερο
βαθμό, των ομάδων που είναι ανεβα-
σμένες στο «ερυθρόλευκο» άρμα.

Τα τελευταία χρόνια είναι εκατοντά-
δες οι ανακοινώσεις των ΠΑΕ που αντι-
μετώπισαν ή τον Ολυμπιακό ή τις ομάδες
«δορυφόρους» του, για αδικίες από τη δι-
αιτησία.

Για να αλλάξει το σκηνικό επιβάλ-
λεται αλλαγή της διοίκησης της ΕΠΟ,
προσπάθεια την οποία κάνουν συνα-
σπισμένοι οι κ.κ. Σαββίδης, Μελισ-
σανίδης και Αλαφούζος. Πριν από
την έναρξη του Πρωταθλήματος
ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα
πολλά για τη διαιτησία. Μάλιστα κα-
θυστέρησε και η έναρξη τής διοργά-
νωσης προκειμένου να βρεθεί ένα
μοντέλο επιλογής των διαιτητών το
οποίο θα έχει το minimum της αξιο-
πιστίας. 

Τηρουμένων των αναλογιών οι καλές
διαιτησίες στις πρώτες αγωνιστικές ήταν
περισσότερες από τις κακές. Αυτό λίγο
πολύ ήταν αναμενόμενο καθώς προβάλει
στον ορίζοντα η ενδεχόμενη αλλαγή στην
ΕΠΟ.

Το να βγει όμως ο Ολυμπιακός
και να κατηγορήσει ευθέως τη σημε-
ρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας και
να βγάλει ανακοίνωση με την οποία
ζητάει «να εξαφανιστούν όλοι τους να
ξεβρομίσει ο τόπος και να πάμε σε μια
νέα μέρα για το ποδόσφαιρο» υπάρ-
χει μία διαφορά. Εκτός κι αν η ομάδα
του Πειραιά άρχισε τα… καλαμπού-
ρια ή χάσαμε επεισόδια.  

του Βασίλη
Μάστορα

Μήπως ο ήλιος
βγαίνει από τη Δύση; 

Καλύτερα «ψεύτικα μετάλλια»
παρά... ψεύτικα λόγια

Q
Αυτός ο λαός

δέχεται εύ-
κολα να τρέ-
φεται από τα
σκουπίδια,
να τον δου-

λεύουν
«ψιλό γαζί»,
αλλά δεν δέ-
χεται με τί-

ποτα να
πηδάει ντοπέ

η Δεβετζή

του Άλκη Φιτσόπουλου

Όταν ένας λαός έχει αποσταθεροποιηθεί
ψυχο λογικά με ό,τι άσχημο του συμβαίνει στα
μνημονιακά χρόνια, όταν έχει «πουληθεί» από
ιδέες και συμπεριφορές, όταν έχει… ξεπουλη-
θεί, τότε δεν έχει την ψυχραιμία να εστιάσει την
αντίδρασή του στα μείζονα, αλλά προτιμά την
εύκολη λύση της περαιτέρω καταστροφής του,
ενεργοποιώντας την… αυτοκαταστροφή του.
Αυτήν τη φορά είναι η Πηγή Δεβετζή που πρέ-
πει να στηθεί «προς εκτέλεση», γιατί βρέθηκε
ντοπέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου
το 2008. Και όταν η Δεβετζή αποδομηθεί πλή-
ρως από τα «επιτηδευμένα πληκτρολόγια» κα-
θώς και τη μάστιγα των «θανατηφόρων» social
media, τότε ο ελληνικός λαός θα… ευημερήσει
και πάλι. Διότι αυτή… φταίει για την εξαθλίωση
ενός ολόκληρου λαού. Αυτός ο λαός δέχεται εύ-
κολα να τρέφεται από τα σκουπίδια, να τον δου-
λεύουν «ψιλό γαζί», αλλά δεν δέχεται με τίποτα
να πηδάει ντοπέ η Δεβετζή και να μας φέρνει
«ντοπαρισμένα μετάλλια». Είναι ντροπή, λένε
οι διάφοροι «καθωσπρεπιστές», αναδεικνύον-
τας την ψεύτικη σεμνοτυφία τους. Ήταν όλα ένα
ψέμα, γράφουν και ξαναγράφουν.

Να το δούμε, όμως, το όλο θέμα μ’ ένα δεύ-
τερο επίπεδο σκέψης; Θα συμφωνήσω ότι είναι
ένα ψέμα αυτό που γίνεται με τον παγκόσμιο
αθλητισμό και ότι η Δεβετζή μάς έφερε «ψεύτι-

κο μετάλλιο». Όταν, όμως, ένας ολόκληρος λα-
ός ζει μέσα στο ψέμα, όταν τον έπεισαν ότι το
ψέμα είναι η… αλήθεια, τι ακριβώς… διαφορε-
τικό έκανε η Δεβετζή; Όπως ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός είπε ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι στο
διεθνές περιβάλλον και υπέγραψε το πιο σκλη-
ρό μνημόνιο, τα ίδια θα μπορούσε να πει και ο
κάθε ντοπαρισμένος αθλητής. Ότι έτσι παίζεται
το παιχνίδι. Αν δεν ντοπαριστείς, δεν παίρνεις
μετάλλιο. Ποια είναι η διαφορά; Αυτό είναι η
τεχνική της μεγιστοποίησης του ελάχιστου και
της ελαχιστοποίησης του μέγιστου. Την επι-
στρέφουμε. Ένας λαός χάρηκε από το ψέμα της
Δεβετζή.

Ο ίδιος λαός που δεινοπαθεί από τα ψέματα
των πολιτικών, ενώ χαιρόταν να τα ακούει, για
την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση της φορο-
λογίας κ.λπ. Από το «ψεύτικο μετάλλιο» της Δεβε-
τζή, τουλάχιστον, δεν υποφέρει κανένας. Ήταν
ένα ανώδυνο ψέμα, στο μεγάλο ψέμα του παγκό-
σμιου αθλητισμού. Τα άλλα, τα ψεύτικα τα λόγια
τα μεγάλα; Πολλοί «εθνομηδενιστές», μάλιστα,
ειρωνεύτηκαν στα social media ότι οι Έλληνες
πρέπει να ψάξουν στα σεντούκια τους την περη-
φάνια τους για το χάλκινο μετάλλιο της Δεβετζή
στο Πεκίνο. Να τη βρουν και να την… επιστρέ-
ψουν. Την περηφάνια τους. Τους απαντάμε ότι
προτιμούμε  να χαιρόμαστε ως Έλληνες με τα
ψεύτικα μετάλλια, παρά με τα ψεύτικα λόγια…
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Του κόσμου  οι σημαίες
Μια εντυπωσιακή πολύχρωμη έκδοση που μας 
αποκαλύπτει τους χρωματικούς και σχηματικούς 
συμβολισμούς των εθνικών σημαιών 
όλων των χωρών της Γης.

Κάθε σχετική αναφορά πε-
ριλαμβάνει πληροφορίες 
για την έκταση, τον πληθυ-
σμό, την πρωτεύουσα, τη 
γλώσσα, το νόμισμα, αλλά 
και σύντομη ιστορι-
κή επισκόπηση μαζί 
με άγνωστες λεπτο-
μέρειες και θρύλους 
που σχετίζονται με 
την κάθε σημαία.

ΑΜΕΡΙΚΗ  
& ΑΣΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Α’

Η υπέρταση, γνωστή ως «βουβός δολοφόνος» (silent killer),  
είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας.  
Πρόκειται για παθολογική κατάσταση, με πολύ δυσάρεστες,  
έως και μοιραίες συνέπειες. 
Η διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 
αντιμετώπισης της υπέρτασης.  

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε την κατάλληλη αντιυπερτασική 
διατροφική αγωγή DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension), 
αλλά και γευστικές συνταγές, προκειμένου να προστατέψετε 
αποτελεσματικά μόνοι σας τον εαυτό σας από την υπέρταση. 

Αντιμετωπίστε την υπέρταση 
        τρώγοντας υγιεινά

30 γευστικές συνταγές
που μειώνουν την αρτηριακή πίεση

Επίσης, με την υπογραφή του κλινικού  
διαιτολόγου - διατροφολόγου, PhD,  
διδάκτορος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  
Δημήτρη Γρηγοράκη
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