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ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

“Στις Βρυξέλλες μας ρωτούν για τους
πρόσφυγες και τους ακροδεξιούς”

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι επικίνδυνες νύχτες στο 
ΑΕΙ των 67.000 φοιτητών

“Κινδυνεύει το σπίτι
μου με πλειστηριασμό”

ΧΑΡΗΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ

“Δεν υπερβάλαμε
...προεκλογικά”

Νο1
Συνεχής 

ενημέρωση στο
www.karfitsa.gr

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“Πρωτοβουλία”, απουσίες και...
Παντελίδης στο κτήμα Μπουτάρη

Η ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

“Το 80% των ανέργων ζητούν
από τον δήμαρχο... δουλειά”

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ “ΕΛΙΑΣ” ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ Karfitsa

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ 

Αγωγός και... αγωγές!
Τρακτέρ εναντίον TAP - Τι απαντά η εταιρεία στις καταγγελίες των αγροτών 

για τα χωράφια τους και την άδεια που... δεν έδωσαν



Δεν το συζητούσαν για δραχμή - έλεγαν -

#Ρωσικη_Δραχμη ήθελαν. Λογικό

Να δεις που ο υπουργός με το ένα νι και με

το απέραντο «εγώ» θα δικαιωθεί στο τέλος

(τους) #θεωριες_με_εμπριμε_πουκαμισα

Οι ακραίοι ήθελαν… ντου στο νομισματο-

κοπείο, οι σοβαροί του ίδιου κόμματος

#Ρωσικη_Δραχμη

Ο Πούτιν το διέψευσε! Μάλλον η δήλωση

Ολάντ, ήταν… αμερικανικός δάκτυλος!

#κλιντον 

Ο Ρώσος πρόεδρος γιατί μας ήθελε στο ευ-

ρώ; Ούτε Έλληνες – κυβερνώντες – το ήθε-

λαν #για_το_καλο_μας

Η διαπλοκή και οι καναλάρχες έβαλαν τον

Ολάντ και τον Πούτιν να τραβήξουν το χαλί

κάτω από τα πόδια του Τσίπρα ε;

#εχω_μυτη_εγω

Τα μεταφορικά Μόσχα-Αθήνα ποιος θα τα

πλήρωνε; #στρατιωτικά_αεροπλάνα

#παλι_ο_καμμενος_θα_εσωζε_την_παρτι-

δα_και_την_πατριδα

"Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες στην Ελ-

λάδα, αλλά θα τις ανοίξουμε στη Ρωσία…"

Ντα; #βαρουφάκης

Δεν ρωτήθηκε μέχρι στιγμής ο Ιβάν Σαββί-

δης, για την υπόθεση #Ρωσικη_Δραχμη

Παράξενο, οτιδήποτε σχετικό με Πούτιν,
μέχρι σήμερα, του το… χρεώνουν #ΠΑΟΚ

«Προτιμάτε τις ελληνικές δραχμές - Όχι άλ-

λα εισαγόμενα. Στηρίξτε τον τόπο σας» Μή-

νυμα Ελλήνων Κατασκευαστών Νομίσμα-

τος #επιμείνατε_αριστερα

Διαψεύδονται οι πληροφορίες που κάνουν

λόγο για δραχμές με Πούτιν αντί για Κολο-

κοτρώνη. Ποτέ δεν μας ζητήθηκε χαρτονό-

μισμα με την προτομή του Ρώσου ηγέτη,

διαμηνύει το Κρεμλίνο...

Έχει γουστο , μετά το βιβλίο Ολάντ, να

βγουν στη φόρα και τα ηχογραφημένα του

υπουργού με το ένα νι; 

#να_τα_φυλάει_σε_θυρίδα_ξενης_τραπε-

ζας #κλοπες_και_διαρρηξεις

Όταν λέγαμε ότι οι Ρώσοι θα μας δώσουν

λεφτά, εννοούσαν τα δικά μας και σε…

δραχμές; Α, καλά…

Σε λίγο θα κατηγορήσουν τον Έλληνα πρω-
θυπουργό  ότι ψεύδεται! Ντροπή πια…

Οι ΠΑΣΟΚοι υπουργοί τραγουδούσαν το
«απονη ζωή» στις Πρέσπες. Οι δε (ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΕΛ στο Μαξίμου «άσε με να φύγω σε πα-
ρακαλώ»… #στα_ρώσικα_πώς_είναι;

Μετά τη σύμπραξη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΑΝΕΛ
(πρ ΝΔ) – ΣΥΡΙΖΑ (πρ ΚΚΕ) να δω τι άλ-
λα… παρατράγουδα θα ακούσουμε

Σκίσε τα μνημόνια, θα έχουμε σε λίγο δικά
μας, ρώσικα λεφτά να τους... σκίσουμε 

Θα μας παρακαλάνε να μας δανείσουν, τό-
νιζε ο πρόεδρος #Τσιπρας… Καλά δεν τους
ζητήσαμε να μας τυπώσουν και… δραχμές
#ΔΝΤ

Τα… κινέζικα δεν τους έκαναν;
#Ρωσικη_Δραχμη

Τουλάχιστον ο πρ. υπουργός ΣΥΡΙΖΑ σκέ-
πτονταν… ελληνικά #Λαφαζάνης
#ντου_νομισματοκοπειο

Ευτυχώς που λύσαμε όλα τα μεγάλα προ-
βλήματα – κυρίως μειώσαμε τα ποσοστά
ανεργίας – και στα social media έχουμε κέ-
φια να ασχοληθούμε με όλες τις σαχλαμά-
ρες (τους)

Με τόσους φόρους, περικοπές, ανέχεια,
μίρλα, κατάθλιψη δεν είμαστε στη φάση της
δραχμής αλλά της… #Ρωσικη_Δραχμη;
Άντε γεια

@karapanagiotidu

SOCIALismata  (#Ρωσικη_Δραχμη)
Την ώρα που στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο

ξεκινούσε το 2ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, δύο δη-
μοσιεύματα ήρθαν να υπενθυμίσουν στην κυ-
βέρνηση ότι το πρώτο εξάμηνο στην εξουσία
θα τη «στοιχειώνει» ακόμη για καιρό. Το πρώτο
είναι ο διάλογος του Φρανσουά Ολάντ με τον
Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Ρώσο πρόεδρο να
αποκαλύπτει στον Γάλλο ομόλογό του ότι ο
Αλέξης Τσίπρας του είχε απευθύνει ερώτημα
για τη δυνατότητα εκτύπωσης εθνικού νομί-
σματος (δραχμή) στη Μόσχα. Όλα αυτά αποτυ-

πώνονται στο βιβλίο δύο κορυφαίων δημοσιογράφων της έγκριτης «Le Mon-
de», με το Μέγαρο Μαξίμου να διαψεύδει το περιεχόμενο της συνομιλίας του
Αλέξη Τσίπρα με τον «τσάρο». 

Ακόμη και για τον πιο καλόπιστο πολίτη φαντάζει δύσκολα πιστευ-
τό το σενάριο κάποιος εκ των κ.κ. Πούτιν και Ολάντ να έχει βγάλει όλα
αυτά από το μυαλό του, παρά τις πληροφορίες για διάψευση από το
Κρεμλίνο των «αποκαλύψεων» του Ολάντ. Το κλίμα, άλλωστε, των
ημερών ήταν τέτοιο, που θα δικαιολογούσε ένα σχετικό ερώτημα από
τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι η Ελλάδα
έφτασε μισό βήμα μακριά από το Grexit. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη
αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς δεν έγινε από κάποιον «εχθρό»
της χώρας μας (βλ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ή Πολ Τόμσεν) αλλά από
έναν «φίλο», ο οποίος με το ειδικό βάρος του, ως πρόεδρος της Γαλ-
λίας, βοήθησε στην επίτευξη της συμφωνίας που μας κράτησε στην
Ευρωζώνη. 

Η δεύτερη αποκάλυψη έρχεται από τα WikiLeaks και αφορά το ερώτημα
του Λευκού Οίκου προς τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, για
το εάν μπορεί να επηρεάσει τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να συμφωνήσει με
τους εταίρους και να αποφευχθούν η έξοδος από το κοινό νόμισμα και οι
αναταράξεις που αυτή θα έφερνε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς –για
την ώρα τουλάχιστον–, δεν έχει αποκαλυφθεί εάν ο κ. Κλίντον επικοινώ-
νησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό και του άσκησε πίεση για την υπογραφή
συμφωνίας. Οπότε οφείλουμε να δεχτούμε αυτά που υποστηρίζει το Μέγα-
ρο Μαξίμου, ότι οι δύο άνδρες δεν συνομίλησαν μετά το δημοψήφισμα. 

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τα ερωτήματα που πλανώνται για τα
όσα έγιναν το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης του τόπου από ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, για τους χειρισμούς του Γιάνη Βαρουφάκη, αλλά και του ίδιου
του πρωθυπουργού, πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθούν. Οι πολίτες
αυτής εδώ της χώρας χρεώθηκαν με ένα τρίτο, δυσβάσταχτο –για κά-
ποιους και αχρείαστο, εάν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε συνεχίσει στις ρά-
γες αυτής του Αντώνη Σαμαρά– μνημόνιο, με capital controls, που θα
μας βασανίζουν για αρκετά χρόνια, ακόμη και φυσικά με ένα άχθος
που η ΤτΕ υπολογίζει στα 86 δισ. ευρώ. Η επιλογή της επιστροφής στη
δραχμή, που ο πρωθυπουργός και σημαίνοντες υπουργοί ξορκίζουν
σήμερα, φαίνεται πως όχι μόνο υπήρχε ως απειλή στο τραπέζι αλλά
και ως πιθανό ενδεχόμενο. Ακόμη και αυτή, όμως, δεν ήταν μέρος
ενός συγκροτημένου σχεδίου, αλλά ένα «πυροτέχνημα»...
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Νικολάου Καραμανλή
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Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονίκηpress@karfitsa.gr

Karfitsa

Τα… δραχμορούβλια του Πούτιν 

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
Γ. Αρβανιτίδης, Θ. Π. Παπαθεοδώρου, 

Σπ. Πέγκας, Εφρ. Κυριζίδης, Θ. Καράογλου, 
Π. Παπαδόπουλος,Μ. Ζορπίδης, 
Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας,

Αλ. Μπαρμπουνάκης 
Φωτορεπορταζ:

Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr
www.eurokinissi.gr 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Νίκος Τσακνάκης
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Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας
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Γιώργος Παρασκευάς

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



Μετά τις αντιδράσεις κατοίκων, επιστημόνων και φο-
ρέων που έχουν λάβει τη μορφή ντόμινο σε περιο-
χές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για την
όδευση του αγωγού φυσικού αερίου TAP, η εταιρία
δίνει τις δικές της απαντήσεις αποκλειστικά στην
εφημερίδα Karfitsa, σχετικά με τις θέσεις εργασίας
που θα δοθούν σε Έλληνες, τις προδιαγραφές ασφα-
λείας του αγωγού, τα έργα εταιρικής κοινωνικής
υπευθυνότητας αλλά και τη νομιμότητα των εργα-
σιών που γίνονται στα σημεία από όπου διέρχεται 
ο αγωγός. 

Της Έλενας Καραβασίλη

Συγκεκριμένα στο Ζυγό Καβάλας, την
περασμένη εβδομάδα μηχανήματα προ-
σπάθησαν να ξεκινήσουν εργασίες για τον
αγωγό φυσικού αερίου, «χωρίς να έχουν
την άδεια των ιδιοκτητών», σύμφωνα με
τα όσα δήλωσε στην εφημερίδα Karfitsa ο
πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καβά-
λας Θέμης Καλπακίδης. Μάλιστα ο ίδιος
επεσήμανε πως και αυτή τη βδομάδα
«αγρότες παραμένουν με βάρδιες στις συγ-
κεκριμένες εκτάσεις, προκειμένου να δια-
σφαλίσουν πως δε θα γίνουν εργασίες. Δύο
ιδιοκτήτες  που θίγονται από τη συγκεκρι-
μένη όδευση, κατέθεσαν μέσα στην εβδο-
μάδα μηνυτήρια αναφορά κατά της κατα-
σκευαστικής εταιρίας της κοινοπραξίας
(J&P Avax)». Από την πλευρά της η εταιρία
ξεκαθαρίζει ότι: «η όδευση του Διαδρια-
τικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP)
στην Ελλάδα σχεδιάστηκε με γνώμονα
να έχει τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο
στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται,
κατόπιν διεξαγωγής της πιο εμπεριστα-
τωμένης ΜΠΚΕ (Μελέτης Περιβαλλον-
τικών & Κοινωνικών Επιπτώσεων)
που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελ-
λάδα, σε συνεργασία με τεχνικούς εμ-
πειρογνώμονες από περισσότερες από
25 ελληνικές επιχειρήσεις, και έχοντας
ενσωματώσει παρατηρήσεις που προ-
έκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευ-
σης με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαί-

σιο αυτό, έχουμε οργανώσει περισσό-
τερες από 850 ανοιχτές συναντήσεις
διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες
και 45.000 ατομικές συναντήσεις με
κάθε ιδιοκτήτη και χρήστη γης, κατα-
βάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να
υπάρξει εθελοντική συμφωνία σε όλες
τις περιπτώσεις και προσφέροντας δί-
καιη και πλήρη αποζημίωση σε όλους.
Μόνο ως έσχατη λύση, ο TAP αποκτάει
πρόσβαση σε επηρεαζόμενα αγροτεμά-
χια, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα
που του παρέχουν οι άδειες και εξου-
σιοδοτήσεις που έχει λάβει από το κρά-
τος για την πραγματοποίηση των εργα-
σιών κατασκευής του αγωγού». 

«Προσφορά στις τοπικές κοινωνίες 
και εκατοντάδες θέσεις εργασίας»

Αναφορικά με τις θέσεις εργασίας που
θα «ανοίξει» ο αγωγός φυσικού αερίου, η
εταιρία επισημαίνει πως αυτές θα είναι
εκατοντάδες και μάλιστα άμεσες. «Η όδευ-
ση του TAP μέσω της Ελλάδας εκτιμάται ότι
θα οδηγήσει στη δημιουργία εκατοντάδων
άμεσων θέσεων εργασίας κατά τη φάση κα-
τασκευής (2016-2019). Οι εργολήπτριες
κατασκευάστριες εταιρείες έχουν τη δυνα-
τότητα να προσλάβουν ειδικευμένους και
ανειδίκευτους εργαζόμενους, καθώς και να
προσλάβουν ως υπεργολάβους τοπικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις
περιοχές όπου γίνονται οι εργασίες κατα-
σκευής του αγωγού. Κατά τη διάρκεια του

2015, ο TAP διοργάνωσε αρκετές εκδηλώ-
σεις δικτύωσης προμηθευτών, με στόχο να
γνωριστούν μεταξύ τους πιθανοί εργολή-
πτες και υπεργολάβοι και κατ’ αυτόν τον
τρόπο να διευκολύνει ενδεχόμενες συνερ-
γασίες. Μέχρι σήμερα, έχουν εργαστεί για
το έργο περισσότερες από 150 εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
ενώ ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν
μέσω κοινοπραξιών ή ως υπεργολάβοι στα
στρατηγικά συμβόλαια προμήθειας και κα-
τασκευής, όπως η Σωληνουργεία Κορίν-
θου, η J&P Avax, η ΤΕΡΝΑ και η ΑΚΤΩΡ».
Η εταιρία μάλιστα τονίζει πως η προσφορά
στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί σημαντικό
κομμάτι των κοινωνικών δράσεων του
TAP. «Κατά τη διάρκεια της περιόδου
κατασκευής, ο TAP σκοπεύει να επεν-
δύσει εθελοντικά εκατομμύρια ευρώ σε
κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις στη Βό-
ρεια Ελλάδα, με έμφαση σε προγράμ-
ματα που θα υλοποιηθούν στις Περιφέ-
ρειες που θα διασχίσει ο αγωγός, δη-
λαδή τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδο-
νίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης. Είμαστε
σε συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοι-
νωνίες, ώστε να επιλέξουμε και να δια-
μορφώσουμε βιώσιμες και αμοιβαία
αποδεκτές επενδύσεις σε έργα κοινω-
νικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα,
που θα υποστηρίζουν τις τοπικές κοι-
νότητες στην υλοποίηση των αναπτυ-
ξιακών τους προτεραιοτήτων». 

Ξεκίνησαν οι… μηνύσεις κατά του 
TAP - Τι απαντά στην Karfitsa η εταιρία

Μέτρα ασφαλείας 
Παρά τις αντιδράσεις που

σημειώθηκαν στην περιοχή
των Σερρών με τον δασολόγο-
περιβαλλοντολόγο Μιχάλη Δα-
βή να δηλώνει χαρακτηριστικά
σε ρεπορτάζ της εφημερίδας
πως: «οι μετεωρολικές μετρή-
σεις έγιναν σε υψόμετρο 1.500
μ. πάνω ουσιαστικά από τα
υψόμετρα της περιοχής (π.χ. ο
Βερτίσκος έχει 550 μ. υψόμε-
τρο) όπου φαίνεται ότι υπάρχει
κίνηση αέρα. Τα καυσαέρια
όμως στην πραγματικότητα θα
φτάνουν σε υψόμετρο 300 μ.
και εκεί θα παγιδεύονται από τα
βουνά με αποτέλεσμα να επιβα-
ρύνεται ακόμη περισσότερο η
περιοχή από ατμοσφαιρικούς
ρύπους». Η εταιρία από την
πλευρά της ξεκαθαρίζει ότι:
«όσον αφορά στις εκπομπές
από τον σταθμό συμπίεσης, εί-
ναι πολύ κάτω από τα αποδεκτά
επίπεδα, όπως αυτά καθορίζον-
ται από τις αρμόδιες αρχές και
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και κά-
τω από τις εθνικές κατευθυντή-
ριες γραμμές εκπομπής αερίων
ρύπων. Ως εκ τούτου, οι εκπομ-
πές αυτές αναμένεται να έχουν
την ελάχιστη δυνατή επίπτωση
στις παραπλήσιες κοινότητες.
Επομένως, ούτε το περιβάλλον,
ούτε η υγεία, ούτε το επίπεδο
της  ποιότητας ζωής θα επηρεα-
στεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τον σταθμό. Η ποιότητα του αέ-
ρα είναι απολύτως εξασφαλι-
σμένη, καθώς άλλωστε το φυσι-
κό αέριο θεωρείται ως η καθα-
ρότερη πηγή ενέργειας». Τέλος
η εταιρία θέλοντας να εξαλείψει
τους φόβους των κατοίκων πως
«σε περίπτωση ατυχήματος
θα κινδυνέψουν εκατοντά-
δες ζωές», απαντά ότι: «ο TAP
έχει δεσμευτεί να τηρεί τις
υψηλότερες ελληνικές και
διεθνείς προδιαγραφές
ασφαλείας. Για το λόγο αυτό,
έχουμε αναπτύξει μηχανι-
σμούς ασφαλείας και διαδι-
κασίες έκτακτης ανάγκης
που – σε συνεργασία με τις
τοπικές αρχές– έχουν ως
στόχο να αποφευχθεί οποι-
οδήποτε αρνητικό ενδεχό-
μενο. Επιπλέον, ο αγωγός
είναι τοποθετημένος σε
απόσταση ασφαλείας από
κατοικημένες περιοχές,
ακολουθώντας τους ελληνι-
κούς και διεθνείς κανονι-
σμούς και τις βέλτιστες πρα-
κτικές. Ο TAP επίσης θα συ-
νεργάζεται με τις τοπικές
Πυροσβεστικές υπηρεσίες,
φορείς υγείας κ.λπ. καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής του
αγωγού, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η ετοιμότητα
που απαιτείται για περιπτώ-
σεις έκτακτης ανάγκης».
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Tι συζητιέται στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα; Είναι
ικανοποιημένοι οι εταίροι μας για την πορεία της χώ-
ρας;

Προφανώς, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με την πο-
ρεία της Ελλάδας και ιδιαίτερα ο Ελληνικός λαός. Όσον
αφόρα την εικόνα που υπάρχει στο ευρωκοινοβούλιο αυτό
που μπορώ να σας πω είναι ότι από την αρχή της κρίσης η
Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσοχής. Σή-
μερα, η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά. Το ελληνικό οι-
κονομικό ζήτημα είναι πια χαμηλά στις Ευρωπαϊκές προτε-
ραιότητες. Το μοναδικό θέμα για το οποίο δεχόμαστε συνε-
χώς ερωτήματα είναι το προσφυγικό και αυτό γιατί δημι-
ουργεί παρενέργειες σε όλα τα πολιτικά συστήματα (πχ.:
Γαλλία,  Γερμανία, Αυστρία) με την άνοδο της ακροδεξιάς. 

Υπήρξατε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Πως κρίνετε
από... απόσταση πλέον την αντιπολιτευτική τακτική
που χαράσσει η πρόεδρος του κόμματος Φώφη Γεν-
νηματά;

Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια συνεπή και συνετή αντιπολίτευ-
ση χωρίς φαυλότητες και πλειοδοσίες. Το μεγάλο όμως
στοίχημα και ζητούμενο είναι η ολοκληρωμένη πρόταση
ενός εναλλακτικού δρόμου ανάπτυξης της οικονομίας και
εκσυγχρονισμού του κράτους προς όφελος των οικονομι-
κά ασθενέστερων και των νεώτερων γενιών που είναι και
τα βασικά θύματα της οικονομικής κρίσης. 

Ο κ. Τσίπρας σε όλες τις παρεμβάσεις του κάνει
λόγο για αναδιάρθρωση του χρέους. Το βλέπετε πι-
θανό να συμβεί και εάν ναι, πότε;

Στην υπόθεση του χρέους, ο κ. Τσίπρας αγωνίζεται για
να επαναδιατυπωθεί αυτό που κέρδισε η κυβέρνηση του
2012. Όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που έχουμε περιο-
ρισμούς στην διακίνηση κεφαλαίων, η πραγματική οικο-
νομία είναι στην κατάψυξη και οι νέοι μας δεν βρίσκουν
δουλειές. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα για τον Ελλη-
νικό λαό.  Το χρέος είναι σημαντικό αλλά δεν φτάνει για
να ανατάξει την πραγματική οικονομία. Οι συνέπειες από
την αναδιάρθρωση θα φανούν μετά το 2022 όπου οι ανάγ-
κες εξυπηρέτησης του χρέους, θα είναι σημαντικά υψηλό-
τερες από τις σημερινές. Σημαντικό είναι εξίσου και το ζή-
τημα με την σημερινή συμφωνία για την διατήρηση υψη-
λών, και μη ρεαλιστικών, πρωτογενών πλεονασμάτων σε
βάθος χρόνου. Η χώρα χρειάζεται πλεονάσματα χαμηλό-
τερα του 2%.  Το πραγματικό ζητούμενο όμως σήμερα εί-
ναι να δημιουργήσουμε μια νέα οικονομία σε σταθερές
βάσεις. Με μείωση των δυσβάστακτων  ασφαλιστικών ει-
σφορών, με σταθερό φορολογικό σύστημα, με άρση των
περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων (capital con-
trols) ώστε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και να δη-
μιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. 

Αν και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί δεν... τραβάει, του-
λάχιστον όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Γιατί
συμβαίνει αυτό;

Σήμερα υπάρχει μια σημαντική μερίδα ψηφοφόρων η

οποία έχει απογοητευτεί από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και
αναζητά πολιτική στέγη. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς
φαίνεται να απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα στο σύνολο
του. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και ταυτόχρονα
επικίνδυνο για την δημοκρατία μας.  Οι πολίτες παραμέ-
νουν καχύποπτοι προς τους πολιτικούς όχι, μόνο γιατί δεν
έχουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα αλλά και επειδή
τους θεωρούν υπευθύνους για την δημιουργία αυτών κα-
θαυτών των προβλημάτων. Για αυτό άλλωστε το αίτημα της
ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων και νοοτροπίας απο-
κτάει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό, λοι-
πόν, για πολλούς λόγους να καταφέρουμε να επικοινωνή-
σουμε με αυτό τον κόσμο. Το στοίχημα για εμάς, είναι να
απευθυνθούμε σε αυτούς τους ψηφοφόρους  με την γλώσ-
σα της αλήθειας. Να τους κερδίσουμε με την συγκρότηση
και την στιβαρότητα των επιχειρημάτων μας και όχι, με
κούφια λόγια όπως έκανε ο κ. Τσίπρας εξαπατώντας τους.

Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση των
PES ACTIVISTS είδαμε το ΠΑΣΟΚ να συζητά στο ίδιο
τραπέζι διαλόγου με εκπροσώπους του Ποταμιού. Τι
δεν πήγε καλα σε επίπεδο αρχηγών; «Σχόλασε» ο γά-
μος; Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις για την δημι-
ουργία ενός ισχυρού πόλου στο Κέντρο;

Ο γάμος δεν «σχόλασε», αυτό που έγινε ήταν ότι ανα-
βλήθηκε ο αρραβώνας. Η σχέση όμως εξακολουθεί να
υπάρχει. Ταιριάζουμε, μένουμε στην ίδια γειτονιά, έχουμε
τα ίδια ενδιαφέροντα και κοινούς στόχους στη ζωή. Τα
λέω αυτά γιατί συμμετέχουμε στην ίδια ομάδα στο ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή ψηφίζουμε
συνήθως προς την ίδια κατεύθυνση. Πως πρέπει να προ-
χωρήσουμε; Να αρχίσουμε από τα κάτω: να συναντηθού-
με στη βάση σε επίπεδο προγραμματικής πρότασης. Στη
συνέχεια, να υπάρξει η θεσμική συγκρότηση της παράτα-
ξης, με την έννοια ενός σύγχρονου κόμματος, με κυρίαρχο
ρόλο των μελών και χωρίς τους αρχηγισμούς του παρελ-
θόντος. Τελευταίο θα πρέπει να είναι το στάδιο εκλογής
της ηγεσίας γιατί όπως αποδείχθηκε πρόσφατα όταν το βά-
ζεις πρώτο, χωρίς να ξεκινήσεις από τα βασικά στάδια που
αφορούν την κοινωνία, τότε οδηγείσαι σε αδιέξοδο.  

Πως η κατάσταση και η εικόνα της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες και τα μάτια των δανειστών
μας έχει αλλάξει ισχυρίζεται σε συνέντευξή
του στην KARFITSA ο ευρωβουλευτής της
«Ελιάς» Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρώην
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μιλά για τα «πε-
σμένα» ποσοστά της Χαριλάου Τρικούπη
στις δημοσκοπήσεις, τον πρόσφατο νόμο
για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών
αδειών αλλά και τον «γάμο» με το ΠΟΤΑ-
ΜΙ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ανα-
βλήθηκε ο... αρραβώνας. 

Στις Βρυξέλλες μας ρωτούν για τους 
πρόσφυγες και τους... ακροδεξιούς

Τι λένε οι Ευρωπαίοι για το τον νόμο
Παππά και τις τηλεοπτικές άδειες; Πρέπει
να καταργηθεί ο εν λόγω νόμος;

Όταν ένας επιχειρηματίας αποφασίζει να
ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, πρώ-
τος στόχος του είναι η κερδοφορία. Με τις τιμές
απόκτησης των άδειων όπως αυτές διαμορφω-
θήκαν και με δεδομένη την σημερινή κατάσταση
στη διαφημιστική αγορά, οι περισσότεροι κάτο-
χοι άδειων θα πρέπει να περιμένουν 100 χρό-
νια για να κάνουν απόσβεση. Άρα, αποσκοπούν
σε κάτι άλλο όπως είναι η απόκτηση πολιτικής
επιρροής. Γιατί η Κυβέρνηση δεν καθόρισε ένα
χαμηλότερο αντίτιμο ώστε να μην κλείσει κανείς
και να πάρουν άδεια όσοι θέλουν και το τελικό
ξεκαθάρισμα να γίνει με ορούς της αγοράς; Άλ-
λωστε με αυτό τον τρόπο θα έπαιρνε λιγότερα
χρήματα από περισσότερους αντί να πάρει πε-
ρισσότερα από λιγότερους. Υπάρχει όμως και
ένα άλλο ερώτημα και αφορά την μη δημοπρά-
τηση των τοπικών και θεματικών καναλιών. Ο
μοναδικός λόγος που η κυβέρνηση δεν ξεκαθα-
ρίζει την θέση της για αυτά είναι για να κρατά σε
ομηρία όσους εμπλέκονται σε αυτό τον χώρο και
ιδιαίτερα τους δημοσιογράφους και να μπορεί
να τους εκβιάζει. Είναι επιβεβλημένο να βρεθεί
λύση μέσω του δημοσίου διάλογου με την απα-
ραίτητη διαφάνεια. Έχουμε ανάγκη από ποιοτι-
κά μέσα ενημέρωσης και ποιοτικά προγράμμα-
τα. Είναι λάθος η αντίληψη ότι κανάλι πρέπει να
πάρει όποιος έχει λεφτά. Αυτή η λογική δεν εξυ-
πηρετεί τον στόχο της ποιοτικής ενημέρωσης.
Αυτή είναι η πραγματική ανάγκη και δυστυχώς
κανένας δεν μιλαεί για αυτό. Κάνεις δεν λέει να
γυρίσουμε στο χθεσινό καθεστώς αλλά αυτό που
συμβαίνει σήμερα θα χειροτερέψει τα πράγματα. 

ΣυνέντευξηKarfitsaΟ ευρωβουλευτής της
«Ελιάς» Νίκος Ανδρουλάκης

μιλά στην KARFITSA



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Ο κ. Τζαμακλής αναφερόμενος στην διαδικασία αδει-
οδότησης των τηλεοπτικών σταθμών λέει πως ήταν
«άψογος», ωστόσο κρίνει πως υπήρξαν λάθος χειρι-
σμοί στην επικοινωνιακή διαχείριση της, με τους συ-
σχετισμούς να «είναι προφανέστατα μη ευνοϊκοί για
την Κυβέρνηση» όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Ο Βο-
ρειοελλαδίτης βουλευτής που στο παρελθόν υπήρξε
μέλος των κινημάτων «Δεν πληρώνω» και κατά των
πλειστηριασμών δηλώνει ότι «εξακολουθεί να διαμαρ-
τύρεται για ό,τι συμβαίνει» και εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
«υπερέβαλε προεκλογικά». 

Τι προσδοκάτε προσωπικά από το συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιες είναι οι προτάσεις που εσείς
καταθέτετε;

Για τα κόμματα της Αριστεράς η διεξαγωγή ενός Συ-
νεδρίου συνιστά την κορυφαία εκδήλωση της λειτουρ-
γίας τους. Προσωπικώς προσδοκώ ότι στο 2ο Συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει μία ουσιαστική συζήτηση για
την πορεία του κόμματος από τον Ιούλιο του 2013
(χρόνος διεξαγωγής του 1ου Συνεδρίου) μέχρι σήμε-
ρα. Πρόκειται για χρονικό διάστημα με πυκνές πολιτι-
κές εξελίξεις (πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ανάληψη
διακυβέρνησης, διαπραγμάτευση, δημοψήφισμα,
συμβιβασμός τον Ιούλιο του 2015, πορεία κυβερνητι-
κού έργου κ.λ.π.). Προσδοκώ ότι θα εξαχθούν σημαν-
τικά συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν το κόμμα και
την κυβέρνηση στα μελλοντικά τους βήματα. Οι προτά-
σεις που κατέθεσα αφορούν κυρίως το οργανωτικό
άνοιγμα του κόμματος στον κοινωνικό χώρο που με
μεροληψία επιθυμεί να εκφράζει και πράγματι εκφρά-
ζει. Θεωρώ ότι το οργανωτικό αυτό άνοιγμα δεν μπορεί
να επιτευχθεί αν το κόμμα υποκύπτει και υπακούει σε
μηχανισμούς και σε πρακτικές ασύμβατες με την πα-
ρούσα εξέλιξη στην πληροφορία και την ευκολία πρό-
σβασης σ’ αυτήν.  

Τους τελευταίους μήνες στη δημόσια συζήτηση
κυριαρχεί ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες. Με-
τά και την απόσυρση του κ. Καλογρίτσα επειδή
δεν κατέβαλε την πρώτη δόση, εκτιμάτε ότι υπάρ-
χει κάποιο σημείο στην όλη διαδικασία που το
χειρίστηκε λάθος η κυβέρνηση;

Έχω διαμορφωμένη την άποψη ότι ο διαγωνισμός
για τις τηλεοπτικές άδειες υπήρξε άψογος. Αψευδή
απόδειξη αποτελεί όχι μόνον η συμμετοχή των υποψη-
φίων και το γεγονός ότι δεν εκφράσθηκαν παράπονα ή
ενστάσεις για τη διαδικασία, αλλά κυρίως τα τιμήματα
που επιτεύχθηκαν. Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε λαν-
θασμένους χειρισμούς θα έπρεπε ίσως να τους αναζη-
τήσουμε στο κομμάτι της επικοινωνιακής διαχείρισης,
όπου, όμως, οι συσχετισμοί είναι προφανέστατα μη
ευνοϊκοί για την Κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο πρωθυπουργός
είναι έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό.
Εκτιμάτε πως είναι απαραίτητες οι αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα και εάν ναι, σε ποιους τομείς;

Το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι πρωθυπουρ-
γοκεντρικό. Συνεπώς ανήκει στην αποκλειστική δια-
κριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού η επιλογή των
προσώπων του κυβερνητικού σχήματος. Πάντοτε,
όμως, οι αλλαγές υπακούουν ή πρέπει να υπακούουν
στις ανάγκες της εκάστοτε συγκυρίας. Υπό το πρίσμα
αυτό οι ανάγκες της συγκυρίας πιστεύω ότι θα καθορί-
σουν τις όποιες αλλαγές στο κυβερνητικές αν και όταν
συμβούν.

«Δεν υπερβάλαμε προεκλογικά…» 
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Q
«Λανθασμέ-

νοι χειρι-
σμοί της

Κυβέρνησης
στην επικοι-

νωνιακή
διαχείριση
του νόμου

για τις τηλε-
οπτικές
άδειες» 

Σας προβληματίζουν τα χαμηλά ποσοστά
του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις;

Δεν έχω την καλύτερη γνώμη για τις δημοσκο-
πήσεις. Αν δεχθώ ως υπόθεση εργασίας ότι όσες
δημοσκοπήσεις δείχνουν σε χαμηλά ποσοστά τον
ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα,
τότε ναι, με προβληματίζουν. Όμως, η πραγματική
δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Είναι απολύτως
φυσιολογικό κάθε κυβέρνηση που κατ’ ανάγκην
υλοποιεί ένα σφιχτό δημοσιονομικό πρόγραμμα
να υφίσταται δημοσκοπική φθορά. Η τελική,
όμως, κρίση των πολιτών θα εξαρτηθεί εκ του
αποτελέσματος, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του
τριετούς προγράμματος. Αν μέχρι το 2018 επι-
τευχθούν οι στόχοι (ρύθμιση, χρέους, ανάκαμψη
μέσω επενδύσεων, μείωση της ανεργίας, αύξηση
της κατανάλωσης – πτώση της ύφεσης κ.ά.) τότε το
τοπίο θα έχει αλλάξει και κάθε σχετική συζήτηση
θα γίνεται υπό άλλους όρους        

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και της
πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση θεω-
ρείτε πως προεκλογικά υπερβάλατε;  

Είμαι από εκείνους που θεωρώ ότι το Πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης όταν εκπονήθηκε (κα-
λοκαίρι του 2014) συνιστούσε μία απολύτως εφι-
κτή δυνατότητα ως προς την εφαρμογή ή έστω ως
προς την εφαρμογή του κατά το μεγαλύτερο μέρος
του. Τούτο διότι ήταν πλήρως κοστολογημένο βα-
σιζόμενο σε υπαρκτούς (τότε) πόρους (υπόλοιπο 7
δις από το προηγούμενο πρόγραμμα, μαξιλαράκι
11 δις του ΤΧΣ κ.ά.). Η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βε-
νιζέλου ουδέποτε ολοκλήρωσε την πέμπτη αξιολό-
γηση, ακριβώς για να χαθούν οι πόροι των 7 δις
και να μην βρίσκονται στα κρατικά ταμεία όταν κα-
τά βεβαιότητα θα ανελάμβανε ο ΣΥΡΙΖΑ την διακυ-
βέρνηση. Αυτό ομολογήθηκε από τον κ. Σαμαρά
σε συνέντευξή του το καλοκαίρι του 2016. Δολίως
«απωλέσθη» και το μαξιλαράκι του ΤΧΣ. Με τον
τρόπο αυτό οι προσβλέποντες στην «αριστερή πα-
ρένθεση» προκάλεσαν την δημοσιονομική ασφυ-
ξία της χώρας και η συμβιβαστική συμφωνία του
Ιουλίου 2015 αποτελούσε μονόδρομο. Συνεπώς
θεωρώ ότι δεν υπερβάλαμε προεκλογικά.    

Συνέντευξη

Karfitsa

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην
Αθήνα το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με
τις ισορροπίες στο κόμμα να είναι… λεπτές,
ο βουλευτής του κόμματος από την Πιερία,
Χάρης Τζαμακλής καταθέτει μέσω της
KARFITSA τις δικές του προτάσεις. Ζητά
άνοιγμα της Κουμουνδούρου στον κοινω-
νικό χώρο και κόμμα που να «μην υποκύ-
πτει και υπακούει σε μηχανισμούς και πρα-
κτικές ασύμβατες». 

Στο βιογραφικό σας, στο επίσημο site της Βουλής αναφέρετε μεταξύ άλλων ότι: «συμμετέχετε σε
όλες τις κινηματικές και εθελοντικές δράσεις που αναπτύσσονται στην Κατερίνη και στο νομό Πιερίας
(διόδια, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ, αγανακτισμένοι, πλειστηριασμοί κ.λ.π.)». Τι έχετε να δηλώσετε για
όσους καλούνται να πληρώσουν τώρα όσα... «δεν πλήρωσαν» στο παρελθόν και θα ήθελα και ένα σχό-
λιό σας για όλα όσα συμβαίνουν έξω από τα Ειρηνοδικεία της χώρας τις ημέρες και τις ώρες των πλει-
στηριασμών. Εξακολουθείτε να διαμαρτύρεστε κατά αυτών;

Το 2010 με το πρώτο μνημόνιο η Ελλάδα εκχώρησε μεγάλο μέρος των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σε όλα
τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, νομοθετικό). Βιώσαμε ως πολίτες πρωτόγνωρες καταστάσεις και
αντιδράσαμε με διάφορους τρόπους – κινηματικούς, δικαστικούς, θεσμικούς κλπ. Θεωρώ ότι ορθώς πράξαμε.
Όταν κληθήκαμε κάποιοι από εμάς στο Κοινοβούλιο να υλοποιήσουμε όσα πιστεύουμε κατανοήσαμε ότι η ανά-
κτηση των απωλεσθέντων κυριαρχικών δικαιωμάτων απαιτεί προσεκτικά βήματα και συμπεριφορές που συνε-
πάγονται τεράστιο προσωπικό κόστος. Εξακολουθώ να διαμαρτύρομαι για όσα συμβαίνουν και προσπαθούμε
όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλουμε στην επίλυση των καυτών κοινωνικών προβλημάτων. Άλλοτε τα
καταφέρνουμε, άλλοτε όχι.      



#Με έναν λόγο ιδιαίτερα συγκινητικό  - που
έκανε να… δακρύσουν  ακόμα και οι
δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης -
μίλησε ο Γιάννης Μπουτάρης για το θέμα των
παιδιών των προσφύγων. Ο δήμαρχος στην
τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου απάντησε και σε όσους αντιδρούν
για την εκπαίδευση των παιδιών λέγοντας:
«Υποφέρουν και τα δικά μας παιδιά, με τόσα
προβλήματα, όμως αυτά έχουν άλλα
προβλήματα… επιβίωσης και διαβίωσης.
Ξεσπιτώθηκαν, μένουν σε σκηνές, σε
αποθήκες, σε λάσπες… Πρέπει να τα
αγκαλιάσουμε ΤΩΡΑ.  Αυτό το μήνυμα πρέπει
να περάσουμε στον κόσμο, ότι είμαστε δίπλα
τους…» επανέλαβε κ. Μπουτάρης για να
καταχειροκροτηθεί. Μάλιστα, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης
Αβραμόπουλος μίλησε “ για τον καλύτερο
Μπουτάρη ever”.

# Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο… e-
kyklos του - ύστερα από εκδηλώσεις στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη- αποφάσισαν να…
αποκεντρωθούν. Ο Β. Βενιζέλος θα βρίσκεται
σήμερα Καστοριά  για το… «Μέλλον της
Ελλάδας». Μαζί του, θα αναπτύξουν τις θέσεις
τους ο πρώην υπουργός και προσωπικός
φίλος του πρώην υπουργού Αθανάσιος
Τσαυτάρης και ο καθηγητής του ΑΠΘ, Νίκος
Παναγιώτου. Όσο για το αν ο «κύκλος ιδεών»
περάσει στην πράξη  μάλλον θα το μάθουμε
πολύ σύντομα…

#Τελικά τα πασαλάκια στην οδό Ερμού, στην
κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, έκαναν…
δουλειά! Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου
«Λόγω του διαχωρισμού των δύο αντίθετων
κατευθύνσεων της πολυσύχναστης οδού…
αποτρέπεται επιτέλους η παράνομη στάθμευση
σε διπλή σειρά, καθώς και οι επικίνδυνοι
αναγκαστικοί ελιγμοί στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας. Για πρώτη φορά τα τελευταία
χρόνια αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλής
κυκλοφορία των οχημάτων και ιδιαίτερα των
διερχόμενων αστικών και τουριστικών
λεωφορείων τα οποία πολλές φορές ανέμεναν
αρκετά λεπτά της ώρας με τις όποιες
συνέπειες». Με το καλό και σε άλλους
δρόμους, έστω για πρώτη ή τελευταία φορά...

#Στις Βρυξέλλες βρέθηκε η τέως αντιδήμαρχος
Παιδείας και Πολιτισμού Ανατολή
Κωνσταντινίδου ως εκπρόσωπος και
αντιπρόεδρος της Ένωσης Νέων
Αυτοδιοικητικών Ελλάδας. Και μπορεί οι
συνεδριάσεις να κράτησαν πολλές ώρες, βρήκε
λίγη ώρα να πιει έναν καφέ με την
ευρωβουλευτή και… Θεσσαλονικιά Μαρία
Σπυράκη!  Να θυμίσουμε ότι η ευρωβουλευτής
της ΝΔ Μαρία Σπυράκη μιλά -συχνά πυκνά-
στις παρεμβάσεις της για Θεσσαλονίκη.
Πρόσφατα την ακούσαμε να σχολιάζει την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. «Δεν είναι δυνατόν
η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας να έχει
αεροδρόμιο με αυτή την εικόνα!» Εξέφρασε
μάλιστα την ικανοποίησή της για το γεγονός
ότι στο αεροδρόμιο στο πλαίσιο των
ιδιωτικοποιήσεων θα γίνει… λίφτινγκ. Η
σχέση της ευρωβουλευτού με την πόλη είναι
γνωστή. Εδώ μεγάλωσε, σπούδασε και έκανε
τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα. Πολλοί
την θέλουν δε - στις επόμενες εθνικές εκλογές
-  να πολιτεύεται στην Α’ Περιφέρεια διότι
«προτιμάει και η ίδια να μπει στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη με σταυρό και όχι
εξωκοινοβουλευτικά» όπως μας έλεγε στέλεχος
της ΝΔ που θα προτιμούσε «μια τέτοια γυναίκα
– η οποία εργάστηκε σκληρά επί χρόνια - να
εκπροσωπεί τη Θεσσαλονίκη και τους
ανθρώπους της»

#Ο πρώην Περιφερειάρχης Παναγιώτης
Ψωμιάδης ψάχνει για… δουλειά! Το
ανακοίνωσε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή
του. Το μαγαζί με τα παπούτσια και τις κάλτσες
για διαβητικούς, θέμα που είχε αποκαλύψει
πρώτη η εφημερίδα KARFITSA δεν πήγε καλά
με αποτέλεσμα να το… κλείσει. Πάλι καλά που
δεν το νοίκιαζε κιόλας (είναι δικό του) γιατί θα
έμπαινε μέσα! Ο κ. Ψωμιάδης δήλωσε επίσης
πως ψάχνει δουλειά αφού τα 4.000 ευρώ που
λαμβάνει το μήνα  από σύνταξη και ενοίκια…
δεν του φτάνουν. Ευτυχώς που δεν κατέχει
κάποιο δημόσιο αξίωμα (όπως αυτό του
Περιφερειάρχη) του οποίου η αντιμισθία εδώ
και καιρό είναι πολύ… κουτσουρεμένη! Ο κ
Ψωμιάδης έχει να πληρώσει και ΕΝΦΙΑ για τα
πολλά ακίνητα που κατέχει. Όπως μαθαίνουμε
αν και προσπάθησε πολύ να τα «ξεφορτωθεί»
(έβαλε πωλητήριο) δεν τα κατάφερε…

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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Ρεκόρ κοπής… κλήσεων θα σημειωθεί και αυτό
τον μήνα - παρά τις βροχές και τις καταγίδες -
όπως φαίνεται από τις βόλτες των περιπολικών
της δημοτικής αστυνομίας, στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Αγαπημένοι χώροι στάθμευσης των
παρανομούντων η Εγνατία Οδός (βλ φωτο Σάβ-
βα Αυγητίδη) και η οδός Τσιμισκή…

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ πήγε στα… φέρε-
τρα! Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος βρέθηκε
στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να απευθύ-
νει χαιρετισμό στην εκδήλωση των PES AC-
TIVISTS. Λίγο πριν μιλήσει -ο Βεροιώτης
πολιτικός- έκανε στάση από την έκθεση της
Γιόκο Όνο που φιλοξενείται - στο πλαίσιο
των «Δημητρίων» - στο Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης. Ο βουλευτής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης δεν θα μπο-
ρούσε να μην περάσει από την έκθεση για
την οποία μίλησε όλη η Ελλάδα. Είτε θετι-
κά, είτε αρνητικά… Γεροί να είμαστε να τη
θυμόμαστε… Έκθεση και Γιόκο...

# Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
θα βρίσκεται, όπως δήλωσε, κάθε
Τετάρτη η πρώην βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ -και νυν μέλος της ΛΑΕ-
Δέσποινα Χαραλαμπίδου, προκειμένου
να σταθεί στο πλευρό των πολιτών που
προσπαθούν να αποτρέψουν τους
πλειστηριασμούς που
πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα στο
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. «Φαίνεται
για άλλη μία φορά ότι ο κατήφορος της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει
όρια. Θα σταματήσει όμως με ένα
δυνατό λαϊκό εργατικό κίνημα»,
δήλωσε η κ. Χαραλαμπίδου ασκώντας
σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, που
δε δίστασε να κινητοποιήσει ισχυρές
δυνάμεις των ΜΑΤ κατά τη διαδικασία
των δύο τελευταίων πλειστηριασμών
που πραγματοποιήθηκαν στο
Δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου να
κρατήσουν τους διαμαρτυρόμενους
μακριά από τη δικαστική αίθουσα.   

Αληθεύει, πως πολύ γνωστός
Θεσσαλονικιός και τηλεοπτικός
δημοσιογράφος έχει ξεκινήσει
επαφές με Μητσοτάκη προκειμέ-
νου στις βουλευτικές εκλογές να
ριχτεί στην μάχη του σταυρού για
την Α’ Περιφέρεια; Μάλλον θα το
μάθουμε από το… ραδιόφωνο.SM

S
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Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 20 χρόνια, οι κυβερνήσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη
τους στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εκλογή με καθολική ψηφοφορία του Νομάρχη και του Νομαρχια-
κού Συμβουλίου το 1994, το σχέδιο «Καποδίστριας» στα τέλη της δε-
καετίας του 90’ και το πρόγραμμα «Καλλικράτης» το 2010 είναι οι κορυ-
φαίες στιγμές μιας πορείας που είχε στο επίκεντρό της την αποκέντρω-
ση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, την ενίσχυση της φωνής
του πολίτη, τη δημιουργία ισχυρότερων οργανωτικών σχημάτων που
θα ήταν σε θέση να τρέξουν το ίδιο γρήγορα με τις δομές περιφερειακής
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα καταφέραμε όλα; Προφανώς και όχι.Τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, μαρτυρούν ότι υπάρχει
πεδίο δόξης λαμπρό για νέες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Πάμε, λοιπόν, στην ουσία.
Θέλω να θυμίσω ότι το κράτος μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην αυτο-

διοίκηση, γιατί αυτή βρίσκεται εγγύτερα στα προβλήματα, γνωρίζει κα-
λύτερα τις δυνατότητες και τις αδυναμίες κάθε τόπου, είναι σε θέση να
πιάσει άμεσα τον παλμό της κοινωνίας και να εφαρμόσει τις βέλτιστες
πολιτικές.

Εδώ, λοιπόν, μπαίνει το βασικό ερώτημα.
Οι ιεραρχικές δομές εξουσίας θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα αν

«μπολιάζονταν» από μια λελογισμένη συμμετοχή των πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων;

Κατά τη γνώμη μου ναι. Και εξηγούμαι.
Σε όλο τον κόσμο εφαρμόζονται πετυχημένα μοντέλα συμμετοχικής

λήψης αποφάσεων. Μοντέλα που έχουν εμπλουτίσει το σκληρά ιε-
ραρχικό μοντέλο, όπου οι αιρετοί αποφασίζουν και ο λαός εκτελεί, με
σχήματα όπου ναι μεν η ιεραρχία αποφασίζει για τη συντριπτική πλει-
οψηφία των θεμάτων, θα υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες
οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με τη συμμετοχή της κοινωνίας,
υπό την προϋπόθεση ευρύτατης συναίνεσης ή ακόμα και ομοφωνίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπου η συναίνεση είτε θα είναι χαλαρή είτε
δεν θα υπάρχει καθόλου, η απόφαση θα λαμβάνεται κατά τη συνήθη
διαδικασία από τα αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης.

Στόχος αυτής της τομής είναι οι αποφάσεις να μην δημιουργούν νι-
κητές και ηττημένους, αλλά μια κοινωνία που διαβουλεύεται και κά-
νει τις αναγκαίες υποχωρήσεις προς όφελος του συνόλου.

Πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικά επωφελές για όλους αν «μπολιάζα-
με» τη γνώση και τις ικανότητες των αιρετών, με τη γνώση και τις
ικανότητες της κοινωνίας, σε θέματα που δημιουργούν εκ των πραγμά-
των ισχυρές αντιθέσεις και συγκρούσεις ή ακόμα και σε θέματα που ξε-
περνούν κατά πολύ τη θητεία της εκάστοτε αιρετής αυτοδιοικητικής ηγε-
σίας.

Αν θέλουμε πραγματικά αποτελέσματα, πρέπει να δουλέψουμε εντατι-
κά εκεί που πονάμε.

Αυτό που μας λείπει ως κοινωνία, είναι να δυναμώσουμε το αίσθημα
του κοινού πεπρωμένου μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε μια κοινό-
τητα, η αίσθηση των πολιτών ότι έχουν λόγο – αλλά και ευθύνη – για την
πορεία των πραγμάτων.

Και για να μην παρεξηγηθώ, νομίζω ότι τα παραπάνω καθιστούν σαφές
ότι δεν προτείνω αλλαγή παραδείγματος.

Μπορούμε, όμως, να εμπλουτίσουμε το υπάρχον μοντέλο τοπικής
διακυβέρνησης ώστε να θεραπεύσουμε τις παθογένειές του.

Αρκεί να θυμηθούμε και να θυμίσουμε, ότι οι υποθέσεις που έχουν ση-
μασία σε μια κοινωνία δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές, αλλά κυρίως οι δη-
μόσιες.

*Ο κ. Αρβανιτίδης είναι βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης στη Β’ Θεσσαλονίκης

Εμπιστοσύνη στην Αυτοδιοίκηση 
και τους πολίτες

του Γιώργου 
Αρβανιτίδη*

# Σε πεντάστερο ξενοδοχείο στα δυτικά της πόλης πραγματοποίησε τις
συναντήσεις της με εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης η αρχηγός του
ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά. Η κ. Γεννηματά συνάντησε μεταξύ άλλων  και τον
νέο γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστο
Παπαδούλη με τον οποίο συζήτησε ζητήματα οργανωτικά και πολιτικά. Όπως
μάθαμε ο νεαρός τριαντάρης coach την εντυπωσίασε…

#Ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου πραγματοποιεί λίγες εμφανίσεις στη
Θεσσαλονίκη, οι οποίες απευθείας βγαίνουν… sold out. Ο μοναχός Εφραίμ το
βράδυ της περασμένης Τρίτης μίλησε προσκεκλημένος της Κυπριακής Εστίας
Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων, και από ότι μάθαμε
υπήρξαν… ενδιαφέρουσες παρουσίες!

#Στην αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου, στο δημαρχείο
Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει
την ερχόμενη Δευτέρα το νέο
του βιβλίο με τίτλο
«Μεταρρυθμίσεις και
Προοδευτικός Πατριωτισμός» ο
πρώην υπουργός και βουλευτής
της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, Γιάννης
Μανιάτης. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 19:00,
ενώ την έκδοση του εκδοτικού
οίκου «Παπαζήση» θα
παρουσιάσουν ο πρώην
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
βουλευτής και καθηγητής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Ευάγγελος
Βενιζέλος, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης και ο αντιπρόεδρος
της Βουλής και βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης με το ΠΟΤΑΜΙ
Σπύρος Λυκούδης. Τη
συγκεκριμένη εκδήλωση θα
συντονίσει ο δημοσιογράφος
Σταύρος Τζίμας.  

!Απάντηση στο σχόλιο της
KARFITSA της 8ης Οκτωβρίου
2016 έδωσε ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης, Τριαντά-
φυλλος Μηταφίδης. Το σχόλιο
αφορούσε την απουσία του
πρώην επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»
από εκδήλωση που διοργάνωσε
και πραγματοποίησε η νέα επικε-
φαλής της ίδιας παράταξης. Ανα-
φέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μηταφί-
δης: «Δεν ήμουν στην εκδήλωση
της δημοτικής παράταξης γιατί
παρέμεινα στη Θεσσαλονίκη για
δυο λόγους: 1) ήμουν από τους
ομιλητές σε εκδήλωση στο Πολε-
μικό Μουσείο για την επέτειο της
μάχης της Κρήτης και τις Γερμα-
νικές κατοχικές οφειλές και 2)
Για να παραστώ στην εκδήλωση
απόδοσης του Σκοπευτηρίου
στην Καισαριανή στον λαό της πε-
ριοχής από τον Πρωθυπουργό». 

"Ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη στη-
ρίζει αυτούς που στηρίζουν την

κοινωνία και τα μέλη της. Το έργο της ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ
είναι έργο που εμπνέει όλους όσοι έχουν αξίες και αγάπη για τον συνάν-
θρωπο. Όσους δίνουν έναν αγώνα καθημερινό και αθέατο. Δήμος και
κάτοικοι στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό του συλλόγου για να μεγα-
λώσει ακόμη περισσότερο" είπε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στο
προαύλιο του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ όπου προσφέρθηκαν
πρώτα είδη ανάγκης και νοσηλείας. 



Του Βαγγέλη Στολάκη 

Όπως δηλώνει η ίδια, αυτός είναι και ο βα-
σικός λόγος που παρά την ηλικία της κάθε Τε-
τάρτη θα βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια Θεσ-
σαλονίκης προκειμένου να συμπαρασταθεί
στους φορολογούμενους που αδυνατούν να τα
βγάλουν πέρα λόγω μνημονίων και κινδυ-
νεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. «Θα είμαι κά-
θε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο όπου πλειστηριά-
ζονται σπίτια. Θα ενώσω τη φωνή μου με τους
αδύνατους ανθρώπους. Ο κόσμος αντιδρά και
δικαίως αντιδρά. Πάρα πολλοί θα χάσουν τα
σπίτια τους εάν συνεχίστει η εκποίηση των ακι-
νήτων. Όταν αγόρασαν οι πολίτες τα σπίτια
τους, πριν ξεκινήσει η κρίση δεν γνώριζαν ότι
θα έχουμε οικονομική κρίση. Δεν μπορούσαν
να γνωρίζουν τι θα συμβεί στην παγκόσμια οι-
κονομία και ειδικότερα στην χώρα μας» δηλώ-
νει στην KARFITSA η κ. Γιαταγάνα. 

«Θα πάω οπωσδήποτε να αντιδράσω
έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Και
εγώ η ίδια και ο γιος μου αντιμετωπίζουμε
το πρόβλημα της κατάσχεσης της πρώτης
και μοναδικής κατοικίας μας. Δεν έχουμε
δεύτερη και τρίτη κατοικία. Εγώ είμαι μόνη
μου και ηλικιωμένη. Ας πεθάνω σε ένα
παγκάκι. Δεν πάω γι’ αυτό το λόγο να δια-
μαρτυρηθώ. Πάω για να συμπαρασταθώ
στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το
ίδιο πρόβλημα με εμένα, έχουν παιδιά και
κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο. Δεν
ήξεραν οι πολίτες τι θα συμβεί στην Ελλάδα
όταν αγόραζαν τα σπίτια τους. Δεν φταίνε οι
πολίτες για τα μνημόνια που ήρθαν στην
χώρα» σχολιάζει η τέως Εισαγγελέας. «Δεν
πληρώνω δόσεις στην τράπεζα και κινδυ-
νεύω με κατάσχεση» τονίζει. Την ρωτώ: «Δη-
λαδή μια πρώην Εισαγγελέας και πρώην
βουλευτής δεν έχει μεγάλη σύνταξη»; «Όχι
δεν έχει. Λαμβάνω μόνο σύνταξη από το τα-
μείο νομικών που έχει υποστεί ήδη δυο
μειώσεις. Δεν λαμβάνω σύνταξη ούτε ως
πρώην εισαγγελέας ούτε ως πρώην βουλευ-
τής. Άλλωστε εγώ ασχολήθηκα με τα κοινά
για να βοηθήσω και όχι για να έχω κέρδος»
απαντά. 

Αναφορικά με την τοποθέτηση του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα πως κανένας πλειστη-

ριασμός δεν πραγματοποιήθηκε το 2016 δηλώ-
νει πως «δεν μπορώ να το πιστέψω».  

ΚΚΕ, δήμος και… Παπανδρέου
Μιλώντας για τα χρόνια που βρισκόταν στη

Βουλή η κ. Γιαταγάνα δηλώνει στην KARFITSA
ότι λίγο πριν τις εκλογές Ιανουαρίου 2015 όταν
η ίδια αντιλήφθηκε το deal ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
(από τους οποίους είχε ήδη αποχωρήσει), υψη-
λό και πρωτοκλασάτο στέλεχος της σημερινής
συγκυβέρνησης την απείλησε να μην… μιλήσει
δημόσια για όσα γνώριζε. «Όπως δεν δέχτηκα
ποτέ στη ζωή μου να συμβιβαστώ, έτσι δεν
το δέχτηκα και τότε και παραιτήθηκα από
το κόμμα μου με το οποίο διαφωνούσα.
Έτσι έμαθα να πορεύομαι  και εκτιμώ ότι
πέτυχα» υπογραμμίζει. «Εγώ έφυγα όταν κα-
τάλαβα τι συνέβαινε. Δεν δέχτηκα ούτε την
πρόταση που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να με το-
ποθετήσει σε θέση εκλόγιμη τον Ιανουάριο
2015 στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Μου εί-
παν μάλιστα, ότι εάν δεν εκλεγόμουν θα
μου έδιναν μια θέση Γενικού γραμματέα σε
υπουργείο. Τους είπα: «σας ευχαριστώ» και
δεν δέχτηκα» συμπληρώνει. 

Ποια είναι όμως η σημερινή άποψη της
πρώην βουλευτίνας για το πολιτικό προσωπικό;
«Μια από τα ίδια. Σαν να βλέπω το ίδιο έργο
στο σινεμά. Από μικρή ακούω τα ίδια και τα
ίδια. Οι μεν κατηγορούν τους δε συνέχεια.
Αυτά που κατήγγειλαν και ο Μητσοτάκης

και ο Τσίπρας είναι αλήθεια, αλλά αναρω-
τιέμαι ποια είναι η προοπτική για τον πολί-
τη όταν όλος ο πλούτος της Ελλάδας έχει
εκχωρηθεί για 99 χρόνια; Τι κάνουν οι πο-
λιτικοί μας για τους πολίτες» αναρωτιέται. 

www.karfitsa.gr
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Με τον φόβο του πλειστηριασμού
της Α’ κατοικίας της, όπως χιλιάδες
άλλοι Έλληνες ζει τους τελευταίους
μήνες η πρώην βουλευτής της Α’
Θεσσαλονίκης και τέως εισαγγελέ-
ας, Χρυσούλα Γιαταγάνα. Όπως
αποκαλύπτει η ίδια στην KARFITSA
πρόκειται για ένα διαμέρισμα ελάχι-
στων τετραγωνικών μέτρων στην
Νεάπολη Θεσσαλονίκης, το οποίο
απέκτησε με δάνειο από τράπεζα.
Μετά τις περικοπές στην σύνταξή
της η ίδια αδυνατεί να τακτοποιήσει
τις οφειλές της στο τραπεζικό ίδρυ-
μα αλλά και το δημόσιο με αποτέλε-
σμα να αγωνιά για το εάν το μοναδι-
κό ακίνητο που έχει στην κατοχή της
θα κατασχεθεί. 

«Κινδυνεύω με πλειστηριασμό
της κατοικίας μου» 

«Να προστατεύσουμε τη Δικαιοσύνη» 
Ως ένας άνθρωπος που πέρασε σχεδόν μια ολόκληρη ζωή στα δικαστήρια, δεν θα μπορού-

σε η κ. Γιαταγάνα να μην σχολιάσει όλα όσα διαδραματίζονται στον χώρο της Δικαιοσύνης τον
τελευταίο καιρό. «Απαγορεύεται από το Σύνταγμα η αύξηση των ορίων ηλικίας των δι-
καστών. Δεν είναι δυνατό να αυξήσουμε τα όρια συνταξιοδότησης επειδή η κ. Θάνου
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας θέλουν να παραμείνουν στη θέση
τους. Η τρίτη εξουσία είναι η δικαιοσύνη και κατ’ εμέ η πιο ισχυρή. Μπορεί να δικαιώ-
σει τον πολίτη από τις αδικίες των άλλων εξουσιών. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δι-
καιοσύνη» αναφέρει. Θεωρεί τον νόμο Παππά «αισχρό» γιατί περιορίζει την ελευθερία της έκ-
φρασης και τη Δημοκρατία. 

Η ίδια απομακρύνεται από την πολιτική;
«Όχι, φυσικά» σχολιάζει. «Με ενδιαφέρει
η πολιτική. Τη δεδομένη στιγμή με εκ-
φράζει το ΚΚΕ με το οποίο έχω μόνο μια
διαφορά. Πρόκειται για το ζήτημα της
ονομασίας της Μακεδονίας. Το ΚΚΕ
πρέπει να προσεγγίσει και άλλους πολί-
τες που δεν είναι ενταγμένοι στο κόμμα.
Δεν γίνεται οι αντιμνημονιακοί ψηφο-
φόροι να πηγαίνουν στη Χρυσή Αυγή»
λέει. «Με ενδιαφέρει και ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης και οι δημοτικές εκλογές»
σχολιάζει. «Είμαι πολιτικοποιημένη από
τα γεννοφάσκια μου. Ο παππούς μου
ήταν φίλος με τον Γεώργιο Παπανδρέ-
ου. Ο παππούς μου στήριζε ηθικά, φιλι-
κά και οικονομικά τον Γεώργιο Παπαν-
δρέου. Σε πολλές συναντήσεις τους με
έπαιρναν μαζί τους. Βρίσκονταν κάθε Τρίτη
βράδυ στο γραφείο του Παπανδρέου στο
Καστρί. Εμένα με έβαζαν σε ένα σκαμνάκι
και τους άκουγα με αποτέλεσμα να είμαι πο-
λιτικοποιημένη από έξι χρονών» καταλήγει
η κ. Γιαταγάνα. 

Q
Η πρώην

βουλευτής
και τέως
Εισαγγε-

λέας, 
Χρυσούλα
Γιαταγάνα
αποκαλύ-
πτει στην
KARFITSA 



Το ρεπορτάζ 
της KARFITSA 
στη Βουλή  
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Άλλο ένα δημοσίευμα της έντυπης KARFITSA
που φτάνει στη Βουλή. Με αφορμή το ρεπορτάζ της
εφημερίδας στις 08.10.2016 για την κατάσταση
στο δήμο Θερμαϊκού ένα μήνα μετά την θεομηνία
που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια
γυναίκα και να καταστραφούν ολοσχερώς πολλά
σπίτια και δημόσια κτίρια όπως και δρόμοι η βου-
λευτής του «Ποταμιού» στη Β’ Θεσσαλονίκης, Κα-
τερίνα Μάρκου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον
υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης,  τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και  τον Υπουργό Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων. 

Στην ερώτησή της η κ. Μάρκου μεταξύ άλλων
αναφέρει: «σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ στην
εφημερίδα Karfitsa, αναμένεται ακόμα η καταβο-
λή των σχετικών πιστώσεων για άμεσες αποκατα-
στάσεις σε οδοποιία και ύδρευση από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, καθώς και η εξειδίκευση μέσω
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το πο-
σό των 15 εκ. ευρώ που υποσχέθηκε από την Θεσ-
σαλονίκη ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού. Η χρηματοδότηση αυτή είναι απαραί-
τητη άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και
την ασφάλιση της περιοχής, αφού ανά πάσα στιγ-
μή μπορεί να υπάρξει και νέα επιδείνωση του και-
ρού. Σημειώνεται ότι υπήρξαν κατολισθήσεις στο

Αγγελοχώρι, τη Μηχανιώνα και την Αγία Τριάδα, η
Επανομή έχει καταστραφεί ολοσχερώς ενώ τερά-
στιες ζημιές στην αγροτική οδοποιία έχουν κατα-
γραφεί στους Νέους Επιβάτες, την Κερασιά και το
Μεσημέρι». 

Η βουλευτής ρωτά πότε θα προχωρήσει η κατα-
βολή της αναγκαίας χρηματοδότησης και η έκδο-
ση της απαραίτητης ΚΥΑ για την οριοθέτηση των
πληγεισών περιοχών και ζητά να μάθει τον γενικό-
τερο προγραμματισμό για την εκτέλεση έργων αν-
τιπλημμυρικής θωράκισης στην Περιφερειακή

Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως στο ρε-
πορτάζ της εφημερίδας KARFITSA φιλοξενήθηκαν
δηλώσεις του δημάρχου Θερμαϊκού Γιάννη Μαυ-
ρομάτη. Όπως δήλωνε ο κ. Μαυρομάτης: ««Πρό-
κειται για μεγάλη καταστροφή. Περιμένουμε τα λε-
φτά από την Αθήνα. Ακόμα δεν έχει έρθει ούτε ένα
ευρώ για να αγοράσουμε αδρανή υλικά. Θα αρχί-
σουν οι βροχές και πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να
συμβεί ό,τι συνέβη πριν έναν ακριβώς μήνα. Εμείς
στρώσαμε τους δρόμους και μαζέψαμε τις λάσπες
αλλά άμα βρέξει πάλι θα πλημμυρίσουμε». 

ΘΕΜΑKarfitsa
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Οι τελευταίες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στο χώρο της Δι-
καιοσύνης θέτουν ένα μείζον ζήτημα ομαλής λειτουργίας των θε-
σμών, αλλά και ποιότητας της Δημοκρατίας. Στην ουσία, από το
2015 εξελίσσεται ένα σχέδιο σε πολλές πράξεις, το οποίο αποσκο-
πεί στη χειραγώγηση των δικαστών και καθοδήγησης του έργου της
Δικαιοσύνης, ώστε να εξυπηρετούνται ενέργειες και παραλείψεις
του Κυβερνητικού επιτελείου. Τα παραδείγματα πολλά: η πλήρωση
συγκεκριμένων, και όχι όλων,  των θέσεων Προέδρων ανωτάτων
Δικαστηρίων λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, η απόδοση
στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου πειθαρχικών αρμοδιοτήτων
έναντι των Δικαστών, η επαναλαμβανόμενες -αλλά μέχρι σήμερα
αναπόδεικτες-  «καταγγελίες» από Υπουργούς για ύπαρξη «παραδι-
καστικού» κυκλώματος που κατασκευάζει αποφάσεις, οι πειθαρχι-
κές διώξεις εναντίον δικαστών μετά από πρωτοβουλία του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την επικεί-
μενη απόφαση του ΣτΕ και συνακόλουθη ματαίωση της Συνεδρία-
σης σχετικά με την αδειοδότηση των καναλιών, η παραβίαση του
αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων κλπ. 

Πολλές οι παρεμβάσεις, οι οποίες τραυματίζουν το κύρος της Δι-
καιοσύνης, ενέχουν κεκαλυμμένες απειλές απέναντι στους δικα-
στές, χειραγωγούν ή επιχειρούν να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις
τους. Αυτά τα φαινόμενα δεν προοιωνίζονται ομαλές εξελίξεις ως
προς τις σχέσεις μεταξύ των τριών εξουσιών (εκτελεστική, νομοθε-
τική, δικαστική), την θεσμική ανεξαρτησία τους, το σεβασμό και
την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου. 

Το κρίσιμο ζήτημα βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το κομβικό ση-
μείο. Οι παρεμβάσεις στην Δικαιοσύνη συνιστούν ταυτόχρονα μία
ουσιαστική υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και του θεσμικού και
συνταγματικού περιεχομένου του. Η κατάρρευση της Κυβέρνησης
και ο καθεστωτικός αυταρχισμός που έχει αυτή επιδείξει σε πολ-
λούς τομείς των δημόσιων πολιτικών, επιφέρουν αλλοίωση της
λειτουργίας των θεσμών της Δημοκρατίας και συμπαρασύρουν το
κεκτημένο του Κράτους Δικαίου. Η κυβερνητική πολιτική απέναντι
στη Δικαιοσύνη αποδεικνύεται αντιθεσμική, όπως τέτοια υπήρξε
και πολιτική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Χρέος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης - αλλά και των δημοκρατι-
κών πολιτών της χώρας- είναι να προστατεύσει το κύρος της Δι-
καιοσύνης,  να επικοινωνήσει στους πολίτες την επιχείρηση χειρα-
γώγησης η οποία εξελίσσεται καθημερινά και να υπερασπιστεί τους
θεσμούς του Κράτους Δικαίου.

Αυτό το Κράτος Δικαίου χρειάζεται να το ξαναχτίσουμε, μετά τις
αντιθεσμικές παρεμβάσεις και αλλοιώσεις που επιφέρει η
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι μόνο γιατί αποτελεί συστατι-
κό στοιχείο της ταυτότητας του δημοκρατικού πολιτεύματός, αλλά
γιατί αποτελεί ταυτόχρονα βασική αξία και προστασία των δικαιω-
μάτων του πολίτη. Οι σημερινοί κλυδωνισμοί στο χώρο της Δικαιο-
σύνης αυτή την προστασία θέτουν σε κίνδυνο και επηρεάζουν τον
έλεγχο που πρέπει να ασκείται σε κάθε εξουσία από τα δικαστικά
όργανα. Και τούτο, γιατί η απαίτηση του πολίτη για την προστασία
των ατομικών του δικαιωμάτων και των κοινωνικών αγαθών είναι
εξίσου σημαντική με την απαίτησή του να προστατεύεται ο ίδιος
από κάθε παρέμβαση του Κράτους στη διαμόρφωση της προσωπι-
κής, οικονομικής και κοινωνικής του ζωής. 

Το να ξαναχτίσουμε το Κράτος Δικαίου ισοδυναμεί τελικά την εμ-
πέδωση των αρχών και των αξιών της Δημοκρατίας σε ένα Κράτος
που θα σέβεται τον πολίτη, τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του.
Αυτό δηλαδή για το οποίο διαχρονικά αγωνίσθηκε, αλλά και δια-
μόρφωσε σε σημαντικό βαθμό, σε αυτή τη χώρα, η δημοκρατική
παράταξη.

*Ο κ. Παπαθεοδώρου είναι Βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης

Να ξαναχτίσουμε 
το Κράτος Δικαίου

του Θεόδωρου 
Π. Παπαθεοδώρου*

Δεν χάλασαν χατίρι στους νεαρούς σο-
σιαλδημοκράτες ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης και η ευ-
ρωβουλευτίνα Εύα Καϊλή. Μόλις τους
είδαν οι νεολαίοι τους «όρμισαν» και
ζήτησαν να βγουν όλοι μαζί μια selfie.
Η KARFITSA ήταν εκεί και αποθανάτι-
σε το περιστατικό. Στη συνέχεια Καϊλή
και Μπουτάρης που είναι φίλοι εδώ
και χρόνια, φιλήθηκαν, αγκαλιάστη-
καν και κάθισαν για λίγο στην γωνία
προκειμένου να μάθει ο ένας τα νέα
του άλλου. 

Κόντρα στην κρίση 
προχωρούν τα έργα
σ΄αυτό το δήμο…

#Βγαίνει μπροστά η σύζυγος του
υπουργού! Ο λόγος για την
Χαρά Μάρδα τη σύζυγο του
υφυπουργού Εξωτερικών,
Δημήτρη Μάρδα η οποία το
τελευταίο διάστημα ασχολήθηκε
με τη διοργάνωση της
«Βυζαντινής Θεσσαλονίκης». 
Η «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»
είναι μια πρωτοβουλία του
Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, του Κέντρου
Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ
και της Ιεράς Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για
ένα τριήμερο εκδηλώσεων με
σκοπό τη ανάδειξη της
Βυζαντινής φυσιογνωμίας της
πόλης ως στοιχείου πολιτισμού,
παράδοσης, ιστορίας και
μνήμης και η αξιοποίηση της
ως ουσιαστικού πόρου
αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης και διεθνούς
οικονομικής συνεργασίας.
Υπενθυμίζεται πως η κ. Μάρδα
είναι εδώ και χρόνια
υπάλληλος του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
και με αυτήν της την ιδιότητα
και καμία άλλη ανέλαβε
πρωτοβουλία για την
πραγματοποίηση του
τριημέρου. 

Ποιο κορυφαίο στέλεχος του
δήμου Θεσσαλονίκης… κλαίγε-
ται στους συναδέλφους του πως
τα λεφτά που λαμβάνει ως…
αποζημίωση για την ενασχόλη-
σή του με την διοίκηση του δή-
μου δεν του φτάνουν και δεν τον
συμφέρει αυτό που γίνεται; Η
αλήθεια είναι πάντως πως δεν
τον έβαλε κάποιος να μας… δι-
οικεί με το στανιό…

Κουίζ

Αληθεύει πως στέλεχος του δή-
μου της Θεσσαλονίκης καλεί
δημοσιογράφους της Θεσσαλο-
νίκης στο τηλέφωνό τους απαι-
τώντας μεταξύ άλλων οι τελευ-
ταίοι να του κάνουν… like στις
αναρτήσεις του στο facebook; 

Κουίζ

Παρά τους δύσκολους καιρούς και τη δυσμενή
οικονομική συγκυρία το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνεχίζεται κα-
νονικά. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «Ασφαλτο-
στρώσεις οδών 2015-2016» που βρίσκεται
στη φάση της ολοκλήρωσης περιλαμβάνει δε-
κάδες νέους δρόμους, διανοίξεις και ανακατα-
σκευές οδών σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
Κατόπιν οδηγιών του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊ-
τεζίδη  -σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Νίκο
Μπουλομύτη - έχουν υλοποιηθεί και παραδί-
δονται στους κατοίκους:  Για τη Δημοτική Ενό-
τητα Πυλαίας:  Τμήματα των οδών, Ανοίξεως,
Παλαμά, Παπαδιαμάντη (εκσκαφές, οδοστρω-
σία, ασφαλτικός τάπητας)  Μπουμπουλίνας,
προέκταση Εγνατίας στο Μουσικό Σχολείο
(ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα) και για τη
Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη: Τμήματα οδών,
Δημοτική οδός Πεύκων Φιλύρου (ανακατα-
σκευή ασφαλτοτάπητα) και στο Χορτιάτη (ΔΚ)
το τμήμα της λαϊκής με εκσκαφή, οδοστρωσία
και ασφαλτικό.
«Πρόκειται για έργα καθημερινότητας και όχι
βιτρίνας που ικανοποιούν τις ανάγκες και τα
αιτήματα των κατοίκων της κάθε περιοχής. Σε
μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, με ελάχιστη έως μηδενική
συμμετοχή από την Πολιτεία, συνεχίζουμε το
Τεχνικό μας Πρόγραμμα με σκληρή δουλειά
και πίστη για το καλύτερο! Καταφέρνουμε και
εξασφαλίζουμε τους πόρους, συνεχίζουμε τα
έργα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής
των δημοτών μας» σημειώνει ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του
έργου είναι 290.000,00€  και ότι στη μελέτη
υπάρχουν και άλλα τμήματα οδών καθώς και
τμήματα που προστέθηκαν στη συνέχεια με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
επαναξιολόγηση και χαρακτηρισμένα έως
έκτακτα από τη Διοίκηση.
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Του Σπύρου Πέγκα*

Τα τελευταία πέντε χρόνια τα νούμερα του
τουριστικού ρεύματος στην πόλη, όπως πολλές
φορές έχουμε πει και γράψει, έχουν εκτοξευτεί.
Χονδρικά, αυξήθηκαν οι διανυκτερεύσεις στην
πόλη από το ένα εκατομμύριο στα δυο εκατομ-
μύρια.  Σε μια μελέτη που ανακάλυψα του κ.

Κωνσταντίνου Μπελιμπασάκη, γενικού διευθυντού του δήμου
Θεσσαλονίκης σήμερα, για τον τουρισμό της πόλης της Θεσσαλο-
νίκης τη δεκαετία 2000-09, χαρακτηρίζεται ως χρονιά ρεκόρ  το
2005 με πληρότητες των ξενοδοχείων γύρω στο 45%. To 2015
οι πληρότητες των ξενοδοχείων έχουν φτάσει το 65%. Μίλησα
προσωπικά με πολλούς ξενοδόχους για την τουριστική κίνηση
της πόλης. Η πιο μετριοπαθής δήλωση αφορούσε σε “αύξηση
36% σε σχέση με πέρσι για τους καλοκαιρινούς μήνες”.
Άλλοι μίλησαν για “ρεκόρ 15ετίας το φετινό καλοκαίρι” και όλοι
είπαν ότι πήγανε πολύ καλά τόσο σε πληρότητες όσο και σε τιμές
πώλησης. Η χαμηλή ποσοστιαία αύξηση που καταγράφεται στο
δελτίο τύπου της Ένωσης των 4,43 %  σε σχέση με πέρσι χιουμο-
ριστικά εξηγήθηκε από ξενοδόχους ότι οφείλεται στα μικροξενο-
δοχεία της ευρύτερης περιοχής, πχ. Ασπροβάλτας, που συμμετέ-
χουν στις καταγραφές της Ένωσης. 

Σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι η αντιπαράθεση
με τους ξενοδόχους. 

Αυτό το Δελτίο Τύπου των ξενοδόχων αποτελεί μια καλή
αφορμή να αναδειχθεί ο παλαιός συντεχνιακός και μη παραγωγι-
κός τρόπος λειτουργίας πολλών επαγγελματικών φορέων στην
πόλη. Όχι μόνο δεν ζούμε πια στον 20ο αιώνα, εποχή από την
οποία υπάρχουν ακόμα στην προεδρία των περισσοτέρων συλ-
λογικών οργάνων της τοπικής επιχειρηματικότητας οι επικεφα-
λής, αλλά από το 2011 και μετά βιώνουμε μια εντελώς διαφορο-
ποιημένη οικονομικο-κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Μια

κατάσταση και μια τοπική οικονομία που αντιμετωπίζεται με τον
ίδιο παλαιομοδίτικο τρόπο από τα συλλογικά όργανα. Με άγονο
προστατευτισμό απέναντι σε τρίτους, με παραδοσιακή γκρίνια
προς την ‘Εξουσία’ (μέχρι να μας δώσει καμιά συντεχνιακή ελά-
φρυνση ή επιδότηση-ξεροκόμματο). Πολλές φορές οι δυναμικοί
επιχειρηματικοί κλάδοι σκέφτονται και δρούνε πιο κρατικίστικα
και από υπουργούς του Σύριζα, που τελευταία διέπονται από προ-
οδευτικό φιλελευθερισμό!

Η γκρίνια λειτουργεί… αποδομητικά
για την επιχειρηματικότητα

Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού τα τελευταία χρόνια έχουνε γίνει σημαντικές αλλαγές και
πνέει ένας άνεμος αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη Θεσσαλονί-
κη. Το ίδιο οφείλει να συμβεί και στο επίπεδο της τοπικής επιχει-
ρηματικότητας. Ο προστατευτισμός και η γκρίνια λειτουργούν
αποδομητικά για την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την
κερδοφορία. Η νέα κατάσταση απαιτεί συνέργειες, ανοίγματα,
εξωστρέφεια. Χρειάζεται ενθάρρυνση της καινοτόμου σκέψης,
έγκαιρη ενσωμάτωση των νέων μορφών επιχειρηματικότητας,
συλλογικότητα που θα οδηγεί σε δυναμική εξωστρέφεια και με-
γάλωμα της “οικονομικής πίτας” για όλους. Οι συλλογικοί φορείς
της πόλης οφείλουν να αγκαλιάσουν τις αλλαγές και να γίνουν
πρωτοπόροι σε αυτό το κύμα των ραγδαίων αλλαγών. Αν δεν το
πράξουν είτε θα επιβιώνουν ως όργανα τοπικής διανομής μικρο-
επιρροής κρατώντας αιχμάλωτη την οικονομία της πόλης ή θα
τους εξαφανίσουν οι ίδιες οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.

Αυτός είναι ο τίτλος του τελευταίου δελτίου τύ-
που της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης
που αναφέρεται στις διανυκτερεύσεις του οκτα-
μήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016. Αν οι ξε-
νοδόχοι της πόλης αγκομαχούν, οι υπόλοιποι
επαγγελματίες τι κάνουν; Πνίγονται στα έσοδα
και στην κερδοφορία; Αγκομαχούν οι ξενοδό-
χοι σε αντιδιαστολή με τους υπόλοιπους Έλλη-
νες που ευημερούν; 

“Αγκομαχούν”
οι ξενοδόχοι
για τα έσοδα

Και για να κλείσω με το θέμα
της εισαγωγής μου: Ο τουρισμός
στην πόλη έχει όχι μόνο ποσοτική
αύξηση αλλά και ένα διαφοροποι-
ημένο, ποιοτικό κοινό. Νέες υπη-
ρεσίες φιλοξενίας αλλά και γενικό-
τερης φροντίδας των επισκεπτών
της πόλης δημιουργούνται συνέ-
χεια. Νέοι άνθρωποι φτιάχνουν ή
προσφέρουν σύγχρονα, φρέσκα,
διαφοροποιημένα καταλύματα.
Μια Ημερίδα για τον “Εναλλακτικό
Τουρισμό” του δήμου και της Αμε-
ρικάνικής Γεωργικής Σχολής έφε-
ρε σε επαφή νέους ανθρώπους,
που οραματίζονται και ήδη κάποι-
οι από αυτούς προσφέρουν και-
νούργιες, πρωτοπόρες τουριστικές
υπηρεσίες. Όλοι αυτοί οι άνθρω-
ποι πρέπει να αγκαλιαστούν από
τους συλλογικούς φορείς, έτσι
ώστε οι συλλογικότητες να μπολια-
στούν με το νέο οικονομικό πνεύ-
μα του 21ου αιώνα που πνέει και
στην πόλη μας. Σε αντίθετη περί-
πτωση το “αγκομαχητό” θα γίνει
“επιθανάτιος ρόγχος” όχι για την
επιχειρηματικότητα της Θεσσαλο-
νίκης, αλλά για τα συλλογικά όρ-
γανα της πόλης.
*Ο Σπύρος Πέγκας είναι Αντιδή-
μαρχος Τουρισμού και Διεθνών
Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης

Μόνο
στην

Κarfitsa
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του Βαγγέλη Στολάκη

Μετά τις παραιτήσεις… 
«Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω

μέλι…». Αυτό σχολίαζαν οι αντιδήμαρχοι
του δήμου της Θεσσαλονίκης λίγη ώρα με-
τά την συνεδρίαση της τελευταίας εκτελε-
στικής επιτροπής του δήμου, όταν ο δή-
μαρχος, όπως αποκάλυψε πρώτο το
KARFITSA.GR τους ζήτησε τις παραιτήσεις
τους και ταυτόχρονα τους προσκαλούσε
στο κτήμα του για να γιορτάσουν την τελευ-
ταία ημέρα του τρύγου. «Μάλλον θέλει να
μας ρίξει στάχτη στα μάτια» σχολίαζε στην
εφημερίδα μας κορυφαίο στέλεχος της δι-
οίκησης του δήμου. Κάτι τέτοιο όμως όπως
φαίνεται δεν ίσχυσε, αφού ο δήμαρχος κα-
λωσορίζοντας τους συνεργάτες του στην οι-
κογενειακή του επιχείρηση διέψευσε τα
δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επιχεί-
ρηση… σύσφιξης σχέσεων. 

Το ραντεβού δόθηκε το πρωί της περα-
σμένης Κυριακής έξω από το δημαρχείο.
Εκεί, περίμενε τους δημοτικούς συμβού-
λους της «Πρωτοβουλίας» πούλμαν που εί-
χε μισθώσει για το λόγο αυτό ο Γιάννης
Μπουτάρης. Η… ημερήσια εκδρομή ξεκί-
νησε ωστόσο με καθυστέρηση αφού το…
«σχολικό» όπως έλεγαν γελώντας δυο αντι-
δήμαρχοι, ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέ-
ρηση. Η διαδρομή περιελάμβανε όλα εκεί-
να που έχουν οι… σχολικές εκδρομές. Φω-
νές, τραγούδια, χορούς και πολλές… self-
ies. Οι καλεσμένοι έφτασαν στον αμπελώ-
να του κτήματος «κυρ Γιάννη» λίγο μετά τις
12. Εκεί τους περίμενε ο δήμαρχος χαμο-

γελαστός ο οποίος και τους καλωσόρισε
στην επιχείρησή του, προσφέροντάς τους
τσίπουρο και λουκούμια. Μάλιστα για την
συγκεκριμένη ημέρα οι υπάλληλοι του κτή-
ματος είχαν τυπώσει και… ειδικά μπλουζά-
κια που μοίρασαν στους καλεσμένους και
τα οποία οι τελευταίοι πήραν για ενθύμιο.
Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι
του δήμου Θεσσαλονίκης ξεναγήθηκαν σε
τρία γκρουπ στους αμπελώνες αλλά και στο
οινοποιείο ιδιοκτησίας της οικογένειας του
Γιάννη Μπουτάρη. Οι υπάλληλοι τους εξή-
γησαν την διαδικασία παρασκευής του
κρασιού με κάθε λεπτομέρεια, ενώ έγινε
αναφορά και στο πρώτο κατάστημα που δη-
μιούργησε η οικογένεια στην Θεσσαλονίκη
το 1868. Αφορμή βέβαια γι’ αυτό στάθηκε

Μέχρι και Παντελή Παντελίδη προσέφερε ο Γιάννης Μπουτάρης στους φιλοξενούμενούς
του εκτός από καλό κρασί, τυρί και κρεατικά της ώρας  το μεσημέρι της περασμένης Κυρια-
κής στο κτήμα του στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. Στελέχη της διοίκησης του δήμου Θεσσα-

λονίκης και αντιδήμαρχοι προερχόμενοι από την «Πρωτοβουλία» είχαν τη δυνατότητα να
επισκεφτούν το οινοποιείο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται εκεί τα τελευταία

150 χρόνια και να ξεναγηθούν στους αμπελώνες του σε υψόμετρο 250- 350 μέτρων στο
όρος Βέρμιο. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση ανάμεσα
στην Κυβέρνηση και τους Δήμους, δια των
εκπροσώπων στην ΚΕΔΕ, σχετικά με τις αλ-
λαγές σε Κώδικα Δήμων και Καλλικράτη. Οι
συνθήκες για καινοτόμες αλλαγές δείχνουν
ιδανικές και τα πάγια αιτήματα των ΟΤΑ
έχουν ωριμάσει. Όμως οι, μέχρι σήμερα, εν-
δείξεις από τις επιτροπές διαβούλευσης και
οι πάσης φύσεως διαρροές δεν μας γεμίζουν
με αισιοδοξία.

Προ ολίγων ημερών, αναγκάστηκε (μετά
από σφοδρές αντιδράσεις) ο υφυπουργός
Εσωτερικών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να
ανασκευάσει και να αποσύρει την πρόταση
για διορισμό από την Κυβέρνηση Γραμματέ-
ων και Αναπληρωτών στους Δήμους. Μια
πρόταση που αποτελούσε ευθεία επίθεση στο
αυτοδιοίκητο των τοπικών κοινωνιών.

Όλοι εκφράζουμε ευχολόγια περί ενισχύσε-
ως διοικητικής αποκέντρωσης, περί αυτο-
διοίκητου, περί τοπικών υποθέσεων κτλ αλλά
ο δρόμος ήδη μας έχει «επιδειχτεί» και τον
έχουμε συνυπογράψει.

Αναφέρομαι στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπι-
κής Αυτονομίας, ο οποίος κυρώθηκε από
την Ελλάδα με τον Ν. 1850/1990 και έκτο-
τε αποτελεί μέρος του Ελληνικού Δικαίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχοντας μάλιστα, ως
διεθνής σύμβαση, αυξημένη τυπική ισχύ
έναντι της κοινής νομοθεσίας. Τόσο η Νομο-
θετική εξουσία τον αγνοεί επιδεικτικά όσο
και η Δικαστική αποφεύγει να τον ερμηνεύει
και να τον εφαρμόζει.

Για πρώτη φορά αποδεχτήκαμε ως Κράτος
την έννοια της αυτονομίας, που είναι νο-
μικά εντελώς διαφορετική από την έν-
νοια της αυτοτέλειας και της αυτοδιοίκη-
σης. Και αναφέρομαι σε όλες τις εκφάνσεις
της αυτονομίας, Οργανωτική (αδιανόητη λοι-
πόν η συζήτηση για διορισμό Γραμματέων
από την Κεντρική Διοίκηση), Πολιτική (ίσως
αδιανόητη η πρακτική κομματικών χρισμά-
των σε μεγάλα αστικά κέντρα), Οικονομική
(σίγουρα αδιανόητη η συρρίκνωση των πό-
ρων με ταυτόχρονη αύξηση αρμοδιοτήτων
αλλά και η απαγόρευση φορολογίας από τους
ΟΤΑ) κτλ.

Ας ελπίσουμε η Κυβέρνηση της «Πρώτης Φο-
ράς Αριστερά» στη χώρα μας, να προχωρή-
σει σε ρυθμίσεις που ενισχύουν όλες τις μορ-
φές αυτονομίας των Δήμων, έναν όρο που εί-
ναι χιλιοαναλυμένος από την «Αριστερή»
διανόηση. Μέχρι σήμερα πάντως οι κινήσεις
είναι αν όχι αντίθετες, τουλάχιστον αποκαρ-
διωτικές. Ας διασκεδαστούν οι εντυπώσεις
και ας αδράξουμε την ευκαιρία που εμφανίζε-
ται.

* Ο κ. Κυριζίδης είναι δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης και Μέλος Επιτροπής Θεσμών
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

Χρυσή ευκαιρία 
για την Αυτοδιοίκηση

του Εφραίμ 
Κυριζίδη*

Απουσίες, παρουσίες, 
Παντελίδης και στο βάθος…

ανασχηματισμός

Q
Όλες οι

λεπτομέ-
ρειες της

επίσκεψης
της «Πρω-

τοβου-
λίας» 

στο κτήμα
«κυρ

Γιάννη»
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Παρακολουθώντας τον Αλέξη Τσίπρα στην προ ημερησίας συ-
ζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη διαφθορά, διέκρι-
να την αγωνία που τον διακατέχει για το πολιτικό του παρόν και
μέλλον και διαπίστωσα ότι έκανε πρόβα… αντιπολίτευσης. 

«Έπαιξε» στην έδρα του και έχασε! 
Με διάχυτο τον εκνευρισμό και επιθετικός από την αρχή, εγκά-

λεσε τον Πρόεδρό της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτά-
κη, γιατί ασκεί… αντιπολίτευση στην χειρότερη Κυβέρνηση που
γνώρισε ο τόπος στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. 

Μετέφερε την σκανδαλολογία στο επίκεντρο της πολιτικής
ατζέντας, καθώς γνωρίζει ότι η Κυβερνητική πολιτική απο-
δοκιμάζεται, καλλιεργώντας παράλληλα κλίμα ακραίας πόλωσης
σε μια απέλπιδα προσπάθεια, αφενός να καλύψει τη δική του πο-
λιτική γύμνια και αφετέρου να «καμουφλάρει» την αδυναμία του
να ικανοποιήσει το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για ανάπτυ-
ξη, νέες δουλειές, νέες θέσεις εργασίας, πραγματική και όχι κάλ-
πικη ελπίδα!

Το μόνο του επιχείρημα ήταν ότι κατάφερε επί τρεις ημέρες να
κλείσει στα ειδικά δωμάτια της Γενικής Γραμματείας Ενη-
μέρωσης τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονταν να αποκτή-
σουν τηλεοπτικές άδειες. Για αυτό και το επαναλάμβανε μονότο-
να.

Ξέχασε να αναφερθεί στη «φάμπρικα» των Μ.Κ.Ο. στα κέντρα
ψυχικής υγείας, την αδιαφανή (για να μην γράψω ύποπτη)
διαχείριση των κονδυλίων του προσφυγικού, την εργολαβία
12% του Κατρούγκαλου, την αιφνίδια αντικατάσταση του Προ-
ϊστάμενου Εισαγγελέα για το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθο-
ρά, τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, τη συγκάλυψη των «προβλη-
ματικών» πόθεν έσχες των κυρίων Φλαμπουράρη και Σταθάκη. 

Κυρίως, όμως, ξέχασε να αναφερθεί στη διαφθορά συνειδήσε-
ων που επιχειρεί σε εκατομμύρια Έλληνες, επιτιθέμενος στη
νοημοσύνη τους και εθίζοντάς τους στην ατέρμονη μετριότητα.

Το ότι οι Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος παίζουν τα πο-
λιτικά… ρέστα τους φαίνεται και από τη δημιουργική λογιστική
που επιστράτευσαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το
2017. 

Για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους τον «φόρτωσαν» με
υπερβολικές προσδοκίες στην οικονομία και την απασχό-
ληση. Ανέβασαν πολύ ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων και ως
συνήθως θα περάσουν για πολλοστή φορά από… κάτω, παρα-
σέρνοντας μαζί τους μια ολόκληρη χώρα.

Όσες λογιστικές αλχημείες και αν σκεφτούν, όσο και αν συνεχί-
ζουν την πρακτική του «κάνω τη νύχτα ημέρα», το ανέφικτο του
στόχου για ανάπτυξη 2,7% τον επόμενο χρόνο ακονίζει τον «κό-
φτη».  

Ακόμη και τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μιλούσε για πολ-
λοστή φορά από το βήμα του Κοινοβουλίου για ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας, οι Βρυξέλλες  εκτιμούσαν ότι η Αθήνα
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την πλήρη εκταμίευση της δό-
σης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα στα κρατικά
ταμεία να εισρεύσουν μόνο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Η απόλυτη ψυχρολουσία, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρ-
νηση… πανηγυρίζει για το ότι δεν κατάφερε να πετύχει το αυτο-
νόητο στο τραπέζι της διπλωματίας.

Προφανώς πρόκειται για ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα της Ευρώπης
προς την Κυβέρνηση ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης, ότι πρέ-
πει να τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της. Γιατί σε διαφορε-
τική περίπτωση φοβάμαι ότι το τέλος του δρόμου είναι κοντά.
Όχι της Κυβέρνησης, ο δικός της δρόμος μετρά μερικά ελάχιστα
μέτρα ακόμη. Για τη χώρα ανησυχώ...

*Ο κ. Καράογλου είναι Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Ν.Δ.

Το τέλος 
του... δρόμου*

του Θεόδωρου 
Καράογλου*

η πινακίδα του καταστήματος εκείνου που υπάρ-
χει ακόμα στο κτήμα «κυρ Γιάννη». 

Παρουσίες και… απουσίες
«Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο δήμαρχος

ήταν πολύ χαρούμενος. Μας ξενάγησε, μας μί-
λησε, μας ενημέρωσε» σχολιάζει στην KARFIT-
SA εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Και παρά το γεγο-
νός ότι ο σκοπός της ημέρας ήταν διαφορετικός
δεν μπορούσε να μην γίνει μια αναφορά στην
τελευταία κίνηση του Γιάννη Μπουτάρη να ζητή-
σει από τα μέλη της διοίκησης γραπτά τις παραι-
τήσεις τους. Μάλιστα, η Καλυψώ Γούλα, όπως
μαθαίνουμε είχε εκτυπωμένη μαζί της την πα-
ραίτησή της την οποία και έδωσε στον δήμαρχο
με τον τελευταίο να χαμογελά. Και μπορεί ο
ίδιος ο Μπουτάρης να διέψευσε τα δημοσιεύμα-
τα που τον ήθελαν να προχωρά στην κίνηση αυ-
τή για σύσφιξη σχέσεων, σίγουρα η ενέργειά του
«έδεσε» την δημοτική ομάδα η οποία τον τελευ-
ταίο καιρό θύμιζε έντονα «Βαβέλ». Στην εκδρο-
μή συμμετείχαν όλοι οι αντιδήμαρχοι (Παππάς,
Γούλα, Χρυσίδου, Πέγκας, Ρανέλλα, Λεκάκης
και Φωτίου) ενώ απουσίαζε λόγω υποχρεώσε-
ων η Λίνα Λιάκου. Από τους δημοτικούς συμ-
βούλους και τους προέδρους των κοινοτήτων
επίσης ήταν πολλοί αυτοί που αποδέχτηκαν την
πρόταση. Απουσίαζαν ωστόσο, εκείνοι οι οποί-
οι έχουν διαφωνήσει το τελευταίο διάστημα
ανοικτά με τις επιλογές Μπουτάρη. Έτσι, στη
Νάουσα δεν βρέθηκαν οι: Ανδρέας Κουράκης,
Λάζαρος Ζαχαριάδης, Στέλιος Λιακόπουλος,
Γιώργος Αρβανίτης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Απόντες για δικούς τους λόγους ήταν και οι σύμ-
βουλοι: Γιώργος Δημαρέλος, Στεφανία Τανιμα-
νίδου, Στέλιος Κανάκης και Χρήστος Παπαστε-
ρίου. Απουσίαζε και ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμόπουλος ο
οποίος, όπως έγινε γνωστό επικοινώνησε τηλε-
φωνικά με τον Γιάννη Μπουτάρη και επικαλέ-
στηκε ασθένεια αλλά και προγραμματισμένη
ομιλία του στους PES ACTIVISTS. Από τις
απουσίες εκείνη που ενόχλησε τον Γιάννη
Μπουτάρη ήταν του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο
οποίος όχι μόνο δεν αποδέχτηκε την πρόσκλη-
ση αλλά την αρνήθηκε μέσω… δηλώσεων σε

site ευχόμενος βέβαια στους συναδέλφους του
«καλά να περάσουν». Κανείς δεν αποκλείει πλέ-
ον το προσεχές διάστημα ο κ. Μπουτάρης να κα-
λέσει τον Κωνσταντίνο Ζέρβα να παραιτηθεί ή
και να ανεξαρτητοποιηθεί επίσημα, αφού πλέον
όπως λένε «αποτελεί ξένο σώμα για την Πρωτο-
βουλία». 

Το μενού 
Εκτός από ξενάγηση στο κτήμα και

τα αμπέλια, η εκδρομή περιελάμβανε
χορούς και... τραγούδια. Τα Χάλκινα
της Νάουσας υποδέχτηκαν τους καλε-
σμένους του Γιάννη Μπουτάρη, ενώ οι
ζουρνάδες και τα νταούλια άναψαν το
κέφι. Μεταξύ άλλων το συγκρότημα
έπαιξε και… παραγγελιές με αποκορύ-
φωμα το τραγούδι του Παντελή Παντε-
λίδη. Το μενού περιελάμβανε μελιτζά-
νες, χειροποίητες πίτες, κεφτεδάκια,
σουβλάκια, πανσέτες, σαλάτες, τυρί και
σταφύλια ενώ ο δήμαρχος που ξέρει
από… καλό κρασί κέρασε τους συνεργά-
τες του «Ακακίες» Λευκή και Ροζέ. 
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Του Αιμίλιου Νέγκη 

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα για τους ασθενείς με δια-
βήτη τύπου 1. Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη συσκευή,
που παρακολουθεί αυτόματα τα επίπεδα του σακχάρου
στο αίμα και παρέχει την κατάλληλη δόση βασικής ινσου-
λίνης. Δηλαδή, πρακτικά, μιμείται το πάγκρεας!

Φυσιολογικά, το πάγκρεας παρέχει μία χαμηλή
και συνεχή παροχή ινσουλίνης. Δυστυχώς, στους
ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 (νεανικός διαβήτης), ο
οργανισμός τους δεν παράγει καθόλου ή ελάχιστη
ποσότητα ινσουλίνης. Γι’ αυτό και χρειάζονται τακτικά
τη λήψη φαρμακευτικής ινσουλίνης. Η νέα συσκευή ονο-
μάζεται MiniMed 670G και είναι ανακάλυψη του αμερι-
κανικού κολοσσού Medtronic, που διεθνώς είναι γνω-
στός για τη διάθεση καρδιακών υλικών και συσκευών,
όπως στεντ, βηματοδοτών και απινιδωτών. Πρόκειται
για ένα υβριδικό, κλειστό σύστημα, το οποίο λειτουργεί
πρακτικά σαν ένα τεχνητό πάγκρεας.

Σκοπός του λοιπόν είναι να παρακολουθεί τα επίπεδα
σακχάρου του ασθενούς με μηδαμινή ή ελάχιστη παρέμ-
βαση από εκείνον. 

Η λειτουργία του είναι σχετική απλή στη φιλοσο-
φία της: Ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης κάθε πέντε λε-

πτά και αυτομάτως χορηγεί ή κατακρατεί ινσουλίνη.
Αν και το σύστημα ρυθμίζει αυτομάτως τις ποσότητες

ινσουλίνης, ο ασθενής χρειάζεται να ρυθμίζει χειρονα-
κτικά τη χορήγηση ινσουλίνης μετά από κάθε γεύμα.

Η έγκριση του πρωτοποριακού συστήματος της

Medtronic από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA) βασίστηκε σε κλινική μελέτη, στην
οποία πήραν μέρος 123 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Οι
ασθενείς τέθηκαν υπό παρακολούθηση για διάστημα
τριών μηνών και αποδείχθηκε ότι το σύστημα είναι
ασφαλές και αποτελεσματικό για άτομα άνω των 14 ετών.

Επίσης, καμία σημαντική παρενέργεια δεν εμφανί-
στηκε, όπως διαβητική κετοξέωση ή υπογλυκαιμία. Από
την άλλη, πάντως, κρίθηκε ότι η συσκευή δεν είναι ασφα-
λής για χρήση από παιδιά κάτω των 6 ετών και από ασθε-
νείς που χρειάζονται πάνω από 8 δόσεις ινσουλίνης ημε-
ρησίως. Η εταιρεία συνεχίζει να μελετά τη χρήση της συ-
σκευής σε παιδιά ηλικίας 7-13 ετών και έχει υποχρεωθεί
να καταγράφει αναλυτικά δεδομένα για τη χρήση της σε
πραγματικές συνθήκες μετά την έγκριση.

O διαβήτης τύπου 1 ή νεανικός διαβήτης είναι μία
αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει περίπου 300 άτομα
κάθε χρόνο στη χώρα μας, τα οποία, στη συντριπτική
τους πλειονότητα, είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Ο
οργανισμός, για άγνωστη αιτία, αντιλαμβάνεται ως ξέ-
να τα β-κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν την ιν-
σουλίνη και τα καταστρέφει.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την παντελή έλλειψη έκκρισης ινσουλίνης και την εμ-
φάνιση διαβήτη τύπου 1. Από την πρώτη στιγμή, το
άτομο που θα εμφανίσει διαβήτη τύπου 1 θα χρειαστεί
να ακολουθήσει θεραπεία με ινσουλίνη, για να υποκα-
ταστήσει την ορμόνη που παράγουν τα β-κύτταρα που
έχουν πλέον καταστραφεί.

Το τεχνητό πάγκρεας είναι εδώ!

Το σύστημα περιλαμβάνει τρία κομμά-
τια:

1. Έναν αισθητήρα, ο οποίος «ενσωματώ-
νεται» στο σώμα του ασθενούς και καταγράφει
τα επίπεδα του σακχάρου.

2. Μία αντλία ινσουλίνης.
3. Ένα σύστημα έγχυσης της ινσουλίνης

που συνδέεται με την αντλία μέσω καθετήρα.

Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη συσκευή
που παρακολουθεί συνεχώς το σάκχαρο
και χορηγεί όση ινσουλίνη χρειάζεται ο
οργανισμός – Αφορά ασθενείς με διαβή-
τη τύπου 1 άνω των 14 ετών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΥΓΕΙΑ
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Το 50% των φαρμακείων της Θεσσαλονίκης 
χρησιμοποιεί το λογισμικό της Europharmacy Hellas

Της Έλενας Καραβασίλη

Από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, πό-
σο συχνά άλλαξαν οι τιμές των φαρμάκων στα χρό-
νια της οικονομικής κρίσης καθώς και αν κατά τη
δική σας εκτίμηση η τάση ήταν ανοδική ή καθοδική
στις τιμές;

Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση
φαρμάκων) δημοσιεύει νέα δελτία τιμών περίπου 2-3
φορές το χρόνο και περίπου μία φορά το χρόνο ανακοι-
νώνει την κυκλοφορία νέων φαρμάκων. 

Ωστόσο, οι ενημερώσεις που αποστέλλει η Europhar-
macy στους πελάτες της είναι πολύ περισσότερες γιατί
εκτός από τα νέα δελτία αποστέλλει και τις αλλαγές στις
τιμές αναφοράς, τις νέες εκδόσεις του προγράμματος κα-
θώς και τις αλλαγές στις φαρμακευτικές διατάξεις. 

Οι τιμές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν πτωτική
τάση, κυρίως στα φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας. Αυτό
σε συνδυασμό με την μείωση του ποσοστού κέρδους τους
είναι κάτι που θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα οδηγήσει στην
μείωση του αριθμού των φαρμακείων.  Οι φαρμακοποιοί
χάνουν σε κάθε νέα διατίμηση ένα αξιοσέβαστο ποσό
από το stock που διαθέτουν και αυτό συμβαίνει γιατί σε
αντίθεση με άλλους επιχειρηματίες η τιμή αγοράς και η
τιμή πώλησης των προϊόντων είναι καθορισμένη από το
κράτος. 

Σε τι διαφέρει το λογισμικό σύστημα της europh-
armacy σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα για την
καλύτερη και ορθότερη λειτουργία ενός φαρμα-
κείου;

H εταιρία Europharmacy είναι η συνέχεια της πρώτης
εταιρίας μηχανογράφησης φαρμακείων πανελληνίως
και έχει ως κύριο αντικείμενό της το πρόγραμμα διαχεί-

ρισης φαρμακείου euromedica. Η διαφορά με τα άλλα
προγράμματα της αγοράς είναι ότι αποτελεί το μοναδικό
100% φαρμακευτικό πρόγραμμα, εξαιρετικά απλό στη
χρήση, λειτουργικό και ευέλικτο. Γνωρίζοντας ότι όσο
απλό και να είναι ένα πρόγραμμα δεν αρκεί, καθώς και
ότι το κλειδί για να αποτελεί εργαλείο δουλειάς είναι η
σωστή υποστήριξη από την εταιρία του προγράμματος,
έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό και
έχουμε πετύχει οι πελάτες μας να αποτελούν την καλύτε-
ρη διαφήμισή μας. Σαφώς, εξίσου σημαντικός τομέας εί-
ναι και ο οικονομικός, ιδιαιτέρως σε μία δύσκολη εποχή
όπως αυτή που διανύουμε τώρα, γι αυτό και φροντίζουμε
να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στις τιμές τόσο της αγο-
ράς του προγράμματος όσο και της ετήσιας συντήρησής
του. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για μία σωστή συ-
νεργασία των φαρμακοποιών με την εταιρία μας θεωρού-
με ότι είναι ο σεβασμός προς τους πελάτες, το να είμαστε
δηλαδή πρόθυμοι να συζητήσουμε τυχόν προτάσεις τους
για αναβάθμιση των υπηρεσιών μας καθώς και για τη συ-
νεχής εξέλιξη των δυνατοτήτων του προγράμματος.

Πόσα φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη και στη συ-
νέχεια στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το δικό σας σύ-
στημα;

H εταιρία Europharmacy έχει κερδίσει την εμπιστο-
σύνη χιλιάδων φαρμακοποιών από όλα τα μέρη της Ελ-
λάδας με το μεγαλύτερο ποσοστό του πελατολογίου της
να πρόκειται για πελάτες στη Βόρεια και Κεντρική Ελλά-
δα. Συγκεκριμένα, στον νομό Θεσσαλονίκης οι φαρμακο-
ποιοί πελάτες της αγγίζουν το 50%. 

Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι ο αριθμός των πε-
λατών της εταιρίας μας, αλλά το επίπεδο της συνεργασίας
που είναι πολύ υψηλό και οι πελατειακές ουσιαστικές
σχέσεις που αναπτύσσουμε.

Η εταιρία Europharmacy Hellas έχει δυναμική παρουσία στο χώρο της μηχανογράφησης φαρμακείου, με κύριο αντικείμενό της το πρό-
γραμμα Euromedica. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι καταστάσεις των Ασφαλιστικών ταμείων, το πελατολόγιο, η κάρτα πελάτη, το

ιστορικό ασθενή, ο ετικετογράφος και η αποθήκη είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που παρέχονται στους επαγγελματίες του κλάδου,
με τον πιο απλό και λειτουργικό τρόπο. Μάλιστα, όπως λέει στην εφημερίδα Karfitsa το διευθύνον στέλεχος της Europharmacy Αθηνά Αμ-

πατζή, το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται σχεδόν από τα μισά φαρμακεία που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία
ανέρχονται σε 1.173! Με τα στοιχεία που διαθέτει η κ. Αμπατζή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτιμά πως εξαιτίας της πτώσης στις τιμές

των φαρμάκων αλλά και της μείωσης του κέρδους, σταδιακά αρκετοί φαρμακοποιοί θα αναγκαστούν να… βάλουν λουκέτο. 

Ποια είναι η καινοτομία που παρέχει στο
φαρμακοποιό το euromedicanet και ποια είναι
τα οφέλη αυτού του συστήματος;

Κατανοώντας πλήρως την οικονομική κατάσταση
της χώρας και κατ’ επέκταση και των φαρμακοποιών
και σεβόμενοι την ανάγκη για μείωση των εξόδων
και αύξηση των εσόδων τους, δημιουργήσαμε το eu-
romedica net.

Το euromedica net είναι μία δωρεάν εφαρμογή
που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα euromedica
και ενισχύει τις συνεργασίες φαρμακείων. Συγκεκρι-
μένα, λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα
συνεργαζόμενα φαρμακεία σε επίπεδο μαζικών αγο-
ρών, ανταλλαγής προϊόντων και αποθεμάτων απο-
θήκης. Μ’ αυτό τον τρόπο ο κάθε ένας από αυτούς
μεμονωμένα, εξοικονομεί χρήματα από τις εκπτώ-
σεις που πετυχαίνουν με τις μαζικές  αγορές των προ-
ϊόντων όλων των συνεργαζόμενων φαρμακείων και
παρουσιάζει στους δικούς του πελάτες μία αποθήκη
πολύ μεγαλύτερη από τη δική του.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΥΓΕΙΑ
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Τα προϊόντα της εταιρίας που έχουν τη μεγαλύτερη
ζήτηση ανήκουν στην κατηγορία του ελέγχου υγείας, αρ-
κετά εκ των οποίων μάλιστα είναι καινοτόμα με κύριο
γνώμονα τη διευκόλυνση του χρήστη. «Υπάρχει το πιε-
σόμετρο ομιλίας, όπου το αποτέλεσμα ακούγεται
από το μηχάνημα. Κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα
τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και φυσικά όσους
έχουν μειωμένη ικανότητα όρασης. Ένα ακόμη
προϊόν που έχει μεγάλη ζήτηση εξαιτίας του συν-
δυασμού ποιότητα και τιμής, είναι το παλμικό οξύ-
μετρο για τη μέτρηση της περιεκτικότητας του οξυ-
γόνου στο αίμα και τον παλμό με μεταφορά δεδομέ-
νων μέσω Bluetooth», εξηγεί ο κ. Κούτρας. Ο ίδιος μά-
λιστα επισημαίνει πως η Medisana διαθέτει προϊόντα της
σειράς “connect”, που έρχονται να «λύσουν» τα χέρια των
χρηστών! «Οποιαδήποτε μέτρηση μέσω Bluetooth
και μίας εφαρμογής που λειτουργεί και σε ios και σε
android «ανεβαίνει» σε μία ασφαλή βάση δεδομένων
και οποιοσδήποτε έχει το username και το password
μπορεί να δει το σύνολο των μετρήσεων που προκύ-
πτουν για παράδειγμα από ένα θερμόμετρο, πιεσόμετρο,
οξύμετρο ή ακόμη και από μία ζυγαριά. Ένας γιατρός έχει
τη δυνατότητα μέσω αυτών των προϊόντων να δει το σύ-
νολο των μετρήσεων της πίεσης ενός ασθενούς. Αντί-
στοιχη χρήση όμως μπορεί να έχει και από έναν άνθρω-
πο στο σπίτι. Για παράδειγμα σε περίπτωση που κάποιος
φροντίζει έναν ηλικιωμένο, δε χρειάζεται να κάνει και
πολλά πράγματα. Ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμο-
γή και μόλις γίνει η μέτρηση τα αποτελέσματα υπάρχουν
άμεσα πάνω στη βάση δεδομένων στα οποία μπορεί ο
χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα ώρα και

στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος», εξηγεί ο κ. Κούτρας.
Ο γενικός διευθυντής της Medisana, επισημαίνει τη ση-
μαντικότητα των προϊόντων “connect”  και για τους γο-
νείς. «Με τη ραγδαία αύξηση του παιδικού διαβήτη,
οι γονείς μπορούν πλέον να ελέγξουν το δείκτη γλυ-
κόζης του παιδιού τους ανά πάσα στιγμή ώστε να
μπορούν ακόμη και εξ’ αποστάσεως  να έχουν έναν
διαρκή έλεγχο της κατάστασης της υγείας του ασθε-
νούς για να μπορούν να παρέμβουν άμεσα αν  χρει-
αστεί με τη χορήγηση κάποιου φαρμάκου. Αντίστοι-
χα, αρκετοί διαιτολόγοι χρησιμοποιούν δικές μας
ζυγαριές όπου υπάρχει η χρήση Bluetooth κι έτσι
μπορούν να έχουν την πλήρη παρακολούθηση του
βάρους των πελατών τους. Για παράδειγμα έχουμε
μία διαιτολόγο με έδρα στην Αθήνα και ο πελάτης
της ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έτσι τις μετρήσεις
τις βλέπει μέσω αυτού του προγράμματος όπου πέ-
ρα από το βάρος μετράει και τον δείκτη μάζας σώμα-
τος», αναφέρει ο κ. Κούτρας. Ο ίδιος αναφέρεται και στα
θερμόμετρα με Bluetooth που έρχονται να κάνουν πιο
εύκολο τη ζωή των μανάδων! «Είναι σε μορφή patch,
σα ρολόι, τοποθετούνται πάνω στο σώμα και η μέ-
τρηση γίνεται μέσω ios ή android. Έτσι μπορεί κά-
ποιος να έχει μία συνεχή παρακολούθηση της θερ-
μοκρασίας του ασθενούς. Επίσης το sleepace είναι
ακόμη ένα προϊόν που διαθέτει η εταιρία μας για
την ακριβή και ολοκληρωμένη ανάλυση των συνη-
θειών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μοιάζει με ζώνη,
μπαίνει κάτω από το σεντόνι και μετρά τον κύκλο
του ύπνου, τον καρδιακό παλμό, την αναπνοή και
στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να δο-
θούν στο γιατρό για να δώσει τη σχετική γνωμάτευ-

ση». Ο κ. Κούτρας λέει χαρακτηριστικά πως η εταιρία
έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα άρτιο δίκτυο πωλή-
σεων, που επιβεβαιώνεται καθημερινά από την εμπιστο-
σύνη που δείχνουν οι πελάτες.

Η εταιρία γερμανικών και κυπριακών συμφερόντων Medisana δραστηριοποιείται στην Ελλά-
δα από το 1995, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποκτήσει ένα οργανωμένο και ιδιαίτερα

ανεπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων που την έχει επαναφέρει δυναμικά στο χώρο των φαρμακευ-
τικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη εταιρία διαθέτει περισσότερα από 250 προϊόντα ελέγχου

υγείας, ευεξίας, αυτοθεραπείας και προσωπικής φροντίδας διατηρώντας μία συνεχή σχέση με
τους πελάτες της, οι οποίοι σύμφωνα με τον γενικό διευθυντής τη εταιρίας Πέτρο Κούτρα, αυ-

ξάνονται σημαντικά κάθε μήνα. 

Η ελληνική εταιρία που καινοτομεί 
στο χώρο των φαρμακευτικών προϊόντων 

«Το 2014 το προσωπικό αποτελούταν από
έξι άτομα και σήμερα είμαστε 14. Διαθέτουμε
ένα άριστο οργανόγραμμα που μπορεί να πα-
ρέχει στον πελάτη ένα πολύ καλό και άμεσο
service των προϊόντων μας, σε περίπτωση που
χρειαστεί. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για
την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες
μας. Από το Νοέμβριο του 2015 έχουμε έναν
ρυθμό ανάπτυξης που ανέρχεται σε περίπου
30 με 50 νέους πελάτες κάθε μήνα. Αυτό οφεί-
λεται και στο γεγονός ότι κάνουμε όλα όσα
υποσχόμαστε στους πελάτες μας. Οι παραγγε-
λίες μας στις κεντρικές πόλεις παραδίδονται
συνήθως μέσα σε μία μέρα, ενώ εξίσου άρτια
έχουμε οργανώσει και το σύστημα του service
όπου φροντίζουμε εντός τριών ημερών να έχει
παραδοθεί το προϊόν και  πάλι στον χρήστη».
Τέλος, ο κ. Κούτρας σημειώνει πως το κέντρο δι-
κτύου πωλήσεων βρίσκεται σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη και Κρήτη και από εκεί εξυπηρετείται ο υπόλοι-
πος ελλαδικός χώρος. «Όσον αφορά στη Θεσσα-
λονίκη έχουμε ολοένα και περισσότερα συνερ-
γαζόμενα φαρμακεία, ενώ το ίδιο ισχύει και
για τις φαρμακαποθήκες και τον Συνεταιρισμό
Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης», καταλήγει ο κ.
Κούτρας.    

ΑΦΙΕΡΩΜΑΥΓΕΙΑ
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Η συγκεκριμένη εταιρία δραστηριο-
ποιείται στην Ελλάδα από το 1978, με κύ-
ριους θεραπευτικούς τομείς το καρδιαγγει-
ακό σύστημα (υπέρταση, στεφανιαία νό-
σος), τα μεταβολικά νοσήματα (διαβήτης),
το κεντρικό νευρικό σύστημα (κατάθλιψη)
και τη χρόνια φλεβική νόσο. Ένα από τα
φάρμακα που παρασκευάζει η Servier, εί-
ναι το DAFLON 500 που αποτελεί και το
νούμερο ένα σε πωλήσεις φάρμακο παγ-
κοσμίως. Το συγκεκριμένο φάρμακο ανα-
κουφίζει τα συμπτώματα της Χρόνιας Φλε-
βικής Νόσου, ένα νόσημα από το οποίο
πάσχει σύμφωνα με την κ. Τζίτζιρα το 30-
50% του ενήλικου πληθυσμού, με τις γυ-
ναίκες να πλήττονται περισσότερο σε σχέ-
ση με τους άντρες!

Ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες
του DAFLON 500 καθώς και σε τι δια-

φέρει από αντίστοιχα φάρμακα αιμορ-
ροϊδικής κρίσης και φλεβικής ανεπάρ-
κειας; Σε τι ποσοστό πάσχουν οι Έλλη-
νες από αυτές τις ασθένειες με στοιχεία
που προκύπτουν από την κατανάλωση
του συγκεκριμένου φαρμάκου;

Το DAFLON 500- το Νο1 φλεβοτονικό
σε πωλήσεις παγκοσμίως- αποτελείται από
πέντε φυσικά φλαβονοειδή, με αποδεδειγ-
μένη δράση στην καλή λειτουργία των
φλεβών. Είναι το μοναδικό που έχει υπο-
στεί ειδική επεξεργασία υψηλής τεχνολο-
γίας και χάρη στη μοναδική micronisé του
μορφή εξασφαλίζει διπλάσια απορρόφη-
ση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα:

• Στην ανακούφιση των συμπτω-
μάτων της Χρόνιας Φλεβικής Νόσου
(ΧΦΝ). Η ΧΦΝ (αυτό που πολλοί ονο-
μάζουν «φλεβίτιδα») είναι μία από τις
παθήσεις του αγγειακού συστήματος, που

οφείλεται στην κακή φλεβική κυκλοφορία
των κάτω άκρων (οι φλέβες αδυνατούν να
στείλουν το αίμα πίσω στην καρδιά). Εκ-
δηλώνεται με συμπτώματα όπως αίσθημα
βάρους, πρήξιμο και πόνο στα πόδια, ιδι-
αίτερα τις βραδινές ώρες, και τα οποία πα-
ρουσιάζουν έξαρση τους θερινούς μήνες
λόγω αύξησης της θερμοκρασίας του περι-
βάλλοντος. Η ΧΦΝ είναι μία εξελικτική νό-
σος που, αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα,
μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση επι-
πλοκών, όπως οι κιρσοί, οι δερματικές αλ-
λοιώσεις, ακόμη και το έλκος. Η συχνότη-
τα εμφάνισης της νόσου ανέρχεται στο 30-
50% του ενήλικου πληθυσμού, με τις γυ-
ναίκες να πλήττονται περισσότερο σε σχέ-
ση με τους άντρες. Το DAFLON 500 κατέ-
χει την ισχυρότερη σύσταση απ’ όλα τα
φλεβοτονικά φάρμακα στην αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων της ΧΦΝ, σύμφωνα
με τις διεθνείς κατευ-
θυντήριες
οδηγίες. 

• Στην
ανακούφι-
ση των συμ-
πτωμάτων της αι-
μορροϊδικής κρί-

σης. Οι «αιμορροΐδες» είναι μια μη φυσιο-
λογική κατάσταση κατά την οποία οι φλέ-
βες του πρωκτού διογκώνονται και πρή-
ζονται λόγω φλεγμονής (αντίστοιχα με
τους κιρσούς που παρουσιάζονται στα πό-
δια ορισμένων ανδρών ή γυναικών).

Το 50% του πληθυσμού θα εμφανίσει
τη νόσο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή
του, με σημαντική επίπτωση στην ποιότητα
της ζωής του. Το DAFLON 500 μειώνει τα
συμπτώματα της αιμορροϊδικής κρίσης,
τον πόνο, την αιμορραγία και τον κνησμό,
σε μόλις 1 εβδομάδα αγωγής. Μπορεί να
συγχορηγηθεί με κρέμες ή
υπόθετα για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα.

Για το 2013 τα εργοστάσια της SERVIER παρασκεύασαν 853 εκατομμύρια
συσκευασίες φαρμάκων, ενώ η ίδρυσή της μετράει από το 1954. Όπως
λέει στην εφημερίδα Karfitsa η project manager της εταιρίας Αφροδίτη
Τζίτζιρα, η Servier είναι ο 1ος Γαλλικός ανεξάρτητος φαρμακευτικός όμι-
λος. Είναι παρών σε 140 χώρες, με περισσότερους από 21.000 εργαζόμε-

νους, εκ των οποίων 3.000 απασχολούνται στον τομέα της Έρευνας. 

Το 30-50% του ενήλικου 
πληθυσμού πάσχει από… φλεβίτιδα
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Η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει προκειμένου να
επανέλθει στην κανονικότητα, να ανακτήσει την εθνική της
κυριαρχία και να μπει στις ράγες της ανάπτυξης. Ο δρόμος αυ-
τός είναι στρωμένος με αγκάθια, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα
πρέπει να έχουν κλείσει τα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης, του
χρέους και του ρόλου του ΔΝΤ, που δηλώνει έτοιμο να αποχωρήσει
από το ελληνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφευχθεί
η δημιουργία νέων μετώπων, σε τομείς όπως το προσφυγικό και τα
δημόσια έσοδα, όπου μια πιθανή υστέρηση σε σχέση με τους στό-
χους, ακόμη και αν το Σεπτέμβριο ήταν θετικά τα αποτελέσματα λόγω
του ΕΝΦΙΑ, θα οδηγήσει σε νέα μέτρα, ή στην ενεργοποίηση του
«κόφτη» δαπανών.  

Η ύφεση, οι υψηλότεροι φόροι, οι αυξημένες ασφαλιστικές ει-
σφορές, η έλλειψη ρευστότητας,καθώς και η αναμενόμενη επιθε-
τική στάση των funds στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, θα διαμορφώσουν νέες ασφυκτικές πιέσεις στην
αγορά. Οι πιέσεις αυτές ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα νέο κύμα
πτωχεύσεων επιχειρήσεων, με συνέπεια την απώλεια χιλιάδων θέ-
σεων εργασίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Ενδεικτικά της κατάστασης και της συνεχούς συρρίκνωσης της
αγοράς είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τα μητρώα του Βιοτε-
χνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα οποία  μέχρι
και τις 30 Σεπτεμβρίου σε αναστολή εργασιών οδηγήθηκαν 595 επι-
χειρήσεις, ενώ έναρξη πραγματοποίησαν μόλις 251 επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εξεταζόμενο διάστημα 2,2 επιχειρή-
σεις, κατά μέσο όρο, καθημερινά αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση,
αδυνατώντας  να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Την αρνη-
τική κατάσταση που βιώνει το επιχειρείν συνεπικουρεί το γεγονός
ότι  406 επιχειρήσεις κρίθηκαν ασύμφορες, ενώ εννέα οδηγήθηκαν
σε πτώχευση.

Δυστυχώς είναι πασιφανές ότι η ακολουθούμενη οικονομική πο-
λιτική της κυβέρνησης με την ανελέητη φορολαίλαπα και την
ανυπαρξία σχεδιασμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας, καταστρέφει την επιχειρηματικότητα, έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις σε κάθε εργαζόμενο, προκαλεί στρέβλωση στη λειτουργία της
αγοράς και οδηγεί σε αδιέξοδο και τις υγιείς επιχειρήσεις. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η πρόσφατη επί το δυσμενέστερο αναθεώρηση των
εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο του 2016, επιβεβαι-
ώνει ότι η ελληνική οικονομία βουλιάζει όλο και πιο βαθιά στην
ύφεση. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, το ΑΕΠ της χώρας
μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2016,
αντί 0,7% που ήταν αρχική πρόβλεψη, ενώ το πρώτο τρίμηνο, η μεί-
ωση ανήλθε σε 1% έναντι 0,8% της αρχικής πρόβλεψης.

Αυτό που πρέπει να γίνει κοινός τόπος δανειστών και κυβέρνη-
σης είναι ότι η Ελλάδαθα μπορέσει να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά
μόνο με στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι με υποσχέσεις που δεν τη-
ρούνται  και αλλεπάλληλους φόρους. Πρέπει να στηριχθεί η ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία καθώς αυτή προσφέρει θέσεις εργασίας, ενισχύει
την παραγωγική διαδικασία και, αναμφίβολα, τα δημόσια έσοδα. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για την προσέλκυση επεν-
δύσεων συνολικού ύψους τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ, προκει-
μένου η οικονομία της να  επανέλθει στην κανονικότητα και να ανα-
κτηθεί το βιοτικό επίπεδο που χάθηκε στα χρόνια των μνημονίων. 

Ένας τέτοιος εθνικός στόχος δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί με
αυξήσεις φορολογικών συντελεστών σε μια διαρκώς συρρικνούμε-
νη βάση. 

Εάν η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν συνειδητοποιήσει αυτή τη
θεμελιώδη αλήθεια, όλοι μαζί είμαστε καταδικασμένοι να αποτύ-
χουμε. 

*O Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και A΄ αντιπρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων

Η Ελλάδα χρειάζεται εθνικό 
σχέδιο, σύνεση και συναίνεση

του Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου*

Στις 3 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διαδικα-
σία υποβολής αιτήσεων για 6.339 θέ-
σεις 8μηνης απασχόλησης σε  34 δή-
μους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι
κατέχουν τα σκήπτρα της υψηλής μα-
κροχρόνιας ανεργίας, μεταξύ αυτών
είναι και οι δήμοι Λαγκαδά και Νεά-
πολης-Συκεών, της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας.

Της Φιλίππα Βλαστού 

Οι δυο δήμοι έχουν καταγράψει εκτόξευση
των ποσοστών της ανεργίας τους από τα πρώ-
τα χρόνια της κρίσης. Η KARFITSA ζήτησε
από τους δημάρχους να εξηγήσουν τους λό-
γους που συντέλεσαν στην επιχειρηματική κα-
τάρρευση και ως εκ τούτου στην δημιουργία
μιας γενιάς ανέργων.

Ο Γιάννης Καραγιάννης, δήμαρχος του δή-
μου Λαγκαδά θεωρεί ότι το μεγάλο ποσοστό
ανεργίας στο δήμο έχει προέλθει από τα αλλε-
πάλληλα λουκέτα των βιοτεχνιών που δραστη-
ριοποιούνται τα προηγούμενα χρόνια στην
περιοχή.

«Στο δήμο μας υπάρχει το μεγάλο ζήτη-
μα όσον αφορά ότι όλες οι βιοτεχνίες που
υπήρχαν στο παρελθόν πλέον δεν υφί-
στανται, όπως γραφεία, μεγάλες μονάδες
στον κλάδο της ένδυσης ή της επεξεργα-
σίας γενικών προϊόντων. Οι βιοτεχνίες
την τελευταία δεκαετία η μια μετά την άλ-
λη έκλειναν ή μετεφέρθησαν αλλού», εξή-
γησε ο δήμαρχος.

Ωστόσο, αν και μια περιοχή του δήμου
φαίνεται πως παραμένει «ζωντανή» επιχειρη-
ματικά δεν αρκεί για να καταπολεμηθεί η
ανεργία. «Έχουν μείνει κάποιες μονάδες στην
λεγομένη βιοτεχνική περιοχή ανάμεσα στο
Λαγυνά και το Καβαλλάρι, που και αυτές έχουν
όμως μειώσει το προσωπικό τους στο ελάχι-
στο και από εκεί και πέρα έχουμε τον πρωτογε-
νή τομέα που είναι ένα πλεονέκτημα στην πε-
ριοχή μας. Όταν όμως δεν έχουμε βιοτεχνίες
και  βιομηχανίες ο κόσμος δεν μπορεί να
απορροφηθεί σε δουλειές».

«Ο TAP είναι ελπίδα φωτός»
Την «εξασθενημένη» ζήτηση εργασίας του

δήμου ευελπιστεί ο κ. Καραγιάννης να τονώσει
η κατασκευή εργοταξίου του Διαδριατικού
Αγωγού φυσικού αερίου (TAP). «Μια ελπίδα
φωτός είναι ίσως να υπάρξει στην περιοχή μας
ένα από τα μεγάλα εργοτάξια του φυσικού αγω-
γού αερίου ΤΑP και να απασχοληθεί ένας ση-
μαντικός αριθμός ανέργων, που όπως υπολογί-
ζεται θα  είναι πάνω 50 εργάτες. Αυτό το έργο
είναι μια ελπίδα και την περιμένουμε», τόνισε ο
δήμαρχος, προσθέτοντας  πως: «αναμένουμε
να ανακοινωθούν και αργότερα θέσεις ερ-
γασίας σε δομές φιλοξενίας προσφύγων».

Από την πλευρά ο δήμος προσπαθεί να στη-
ρίζει μέσα από κοινωνικές προσπάθειες ανα-
ξιοπαθούντες δημότες του. «Δίνουμε έμφαση
στις κοινωνικές δομές, όπως το κοινωνικό
φαρμακείο, το παντοπωλείο ή το  κοινωνι-
κό φροντιστήριο, προσφέροντας παροχές
σε ευπαθείς ομάδες και πάνω από 500 δη-
μότες συμμετέχουν σε τέτοια προγράμμα-
τα».

Για τα προγράμματα εργασίας ορισμένου
χρόνου ο κ. Καραγιάννης υπογραμμίζει ότι:
«είναι πρόσκαιρη ανακούφιση αλλά είναι
μια οικονομική ανάσα για πολλά νοικοκυ-
ριά και αυτό φαίνεται από τον αριθμό των

Διπλασιάστηκαν 
οι αιτήσεις για εργασία

Σύμφωνα με τον δήμαρχο:
«Στο αστικό κέντρο του δήμου
η ανεργία είναι τεράστια και
αυτό φαίνεται και από τον
αριθμό των αιτήσεων, που η
αναλογία είναι διπλάσια με
αυτή πριν από πέντε χρόνια,
για τα προγράμματα κοινωφε-
λής εργασίας». 

Μάλιστα, ο ίδιος γνωστοποί-
ησε ότι «το ποσοστό των ανέρ-
γων στο δήμο μας είναι πολύ
πάνω από τον ελληνικό μέσο
όρο, για αυτό άλλωστε είμαστε
ανάμεσα στους 34 δήμους και
επιλεχθήκαμε και στον δεύτε-
ρο γύρο της κοινωφελούς ερ-
γασίας, η οποία θα δώσει εργα-
σία σε 120 άτομα. Με δική μου
εκτίμηση πιστεύω ότι δυο
στους τρεις  στην περιοχή μας
είναι άνεργοι. Αν σκεφτεί κα-
νείς ότι πάρα πολλές οικογέ-
νειες απασχολούνταν σε όλες
αυτές τις μεγάλες μονάδες που
έκλεισαν».
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Τα στοιχεία του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
αποτυπώνουν με ακρίβεια αλλά
και με έναν ζοφερό τρόπο την κατά-
σταση που επικρατεί στο χώρο της
Αγοράς, στο πεδίο της ιδιωτικής οι-
κονομίας. Μέσα στο πρώτο οκτάμη-
νο του 2016 είχαμε 1.882 λουκέτα
σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης,
που ήταν μέλη μας. Για το ίδιο διά-
στημα έχουμε λιγότερες νέες επιχει-
ρήσεις, αφού στο ΓΕΜΗ ενεγράφη-
σαν μόλις 1.567, δηλαδή 315 λιγό-
τερες. Από το 2010 χάσαμε μόνο
στη Θεσσαλονίκη 30.759 μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις- μέλη του Επι-
μελητηρίου μας! Το ίδιο διάστημα
ιδρύθηκαν 22.837 επιχειρήσεις,
δηλαδή 8.000 λιγότερες! Με έναν
πρόχειρο υπολογισμό καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι χάθηκαν πε-
ρισσότερες από 25.000 θέσεις ερ-
γασίας μόνο στο δικό μας χώρο! Τα
στοιχεία αυτά είναι θλιβερά! 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από
το 2010 ο τζίρος των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά
80%. Τα τελευταία τρία χρόνια η
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών
φτάνει το 35%! Τέσσερις στους δέ-
κα μικρομεσαίους επιχειρηματίες
δηλώνουν σήμερα ότι βρίσκουν
πολύ πιθανό να κλείσουν την επι-
χείρηση τους μέσα στους επόμε-
νους μήνες.

Είναι σαφές ότι η κατάσταση αυτή
δεν μπορεί να συνεχιστεί!

Καλούμε την πολιτική ηγεσία της
χώρας να δείξει ωριμότητα, σύ-
νεση και ενότητα προκειμένου να
επουλώσουμε τις πληγές, που άνοι-
ξε στο πέρασμα της η κρίση πάνω
σε όλο το σώμα της ελληνικής κοι-
νωνίας!

Οι πολιτικές διαμάχες, το κομματι-
κό συμφέρον, οι πολιτικές στρα-
τηγικές είναι πλέον πολυτέλειες
για την Πατρίδα μας! Η κατάστα-
ση απαιτεί συνεννόηση και συνερ-
γασία. Εμείς οι άνθρωποι της Αγο-
ράς και της Επιχειρηματικότητας
κάνουμε έκκληση σε όλους τους πο-
λιτικούς και σε όλα τα κόμματα να
ομονοήσουν πάνω στα βασικά ζη-
τήματα, πριν να είναι για όλους μας
αργά!

*O Μιχάλης Ζορπίδης είναι ο πρό-
εδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης

Ζητούμε ενότητα 
και συνεργασία...

του Μιχάλη
Ζορπίδη*

Το 80% των ανέργων ζητά 
ραντεβού με το δήμαρχο 

για να τους βρει… δουλειά!
αιτήσεων. Μπορεί η ένταξη τους σε ένα ανά-
λογο πρόγραμμα να τους στερεί την δυνατό-
τητα να έχουν μια μεγαλύτερη σε διάρκεια
κάρτα ανεργίας για να διεκδικήσουν κάτι
άλλο αλλά είναι μια σημαντική οικονομική
βοήθεια ».

Η ανεργία «τσακίζει» κόκαλα
Στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, ο δήμαρχος Σί-

μος Δανιηλίδης εξήγησε ότι όλες οι δυτικές πε-
ριοχές της Θεσσαλονίκης μαστίζονται από ανερ-
γία.

«Σε όλους τους δήμους της Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης υπάρχουν πολύ αυξημένα ποσο-
στά ανεργίας εξαιτίας συγκεκριμένων λό-
γων. Πρώτον γιατί ένας μεγάλος αριθμός
κατοίκων μας ασχολιόταν με την οικοδομή,
όπως σιδεράδες, μπογιατζήδες κ.α. Η οικο-
δομή έχει καταρρεύσει οπότε όλοι αυτοί οι
εργαζόμενοι βγήκαν στην ανεργία.

Δεύτερος τομέας ήταν οι βιοτεχνίες που
είχαν σχέση με το ύφασμα και την ένδυση,
αλλά και την υπόδηση, όμως και αυτός  ο
κλάδος έχει καταρρεύσει, αφού πλέον όλα
έρχονται εισαγόμενα». Ο ίδιος επισήμανε
ότι: «χιλιάδες μικρά μαγαζιά και εμπορικές
δραστηριότητες, όπως  μανάβικα , ψιλικα-
τζίδικα, κρεοπωλεία, καφενεία έχουν κλεί-
σει», περιγράφοντας πως : «εάν περάσει κα-
νείς από εδώ θα δει καταστήματα άδεια που
όσο καιρό και να έχουν το «ενοικιάζεται»

κολλημένο… δεν νοικιάζονται από κανέ-
ναν». 

Η ανεργία στην περιοχή πλήττει κυρίως νεα-
ρές ηλικίες.  «Τα νέα παιδιά αν και είναι εφοδια-
σμένα με πτυχία και με μεταπτυχιακά οι αγορά
εργασίας δεν μπορεί να απορροφήσει κανέναν
πλέον. Η ανεργίας στον δήμο μας είναι πάνω
από 35 %, και στους νέους κάτω των 30 ετών
«τσακίζει κόκαλα» .

Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Όπως μας περιέγραψε ο δήμαρχος Νεάπο-

λης-Συκεών «εκατοντάδες πολίτες έρχονται στο
δήμο και ρωτάνε για δουλειά. Το 70-80% από
τους δημότες που ζητάνε ραντεβού με τον δήμαρ-
χο είναι για θέση εργασίας».

Στο δήμο υπάρχουν τέσσερις Συμβουλευτι-
κοί Σταθμοί, σε κάθε δημοτική ενότητα, στους
οποίους απευθύνουν όσοι ψάχνουν για εργασία.
«Τους παραπέμπουμε στα γραφεία απασχό-
λησης και εκεί μπορούν να πάνε  για εκπαί-
δευση, για κατάρτιση και για προώθηση
στην αγορά εργασίας. Τους συμβουλεύουν
επιστήμονες  και στελέχη απασχόλησης που
κάνουν άριστη δουλειά. Η συγκεκριμένη
υπηρεσία δουλεύει διπλή βάρδια μέχρι 9 το
βράδυ. Υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί αυτή η
υπηρεσία ψάχνει για δουλειές σε όλη τη βό-
ρεια Ελλάδα,  αν δεν είχαμε και αυτήν τα
πράγματα θα ήταν χειρότερα», καταλήγει ο
δήμαρχος.

Q
«Ανάσα»
τα προ-

γράμματα
οκτάμηνης
απασχό-
λησης σε
δήμους
της Θεσ-

σαλονίκης 

ΘΕΜΑKarfitsa



ΝΕΑ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ
ΑΡΧΙΖΕΙ... Φαίνεται ότι δεν
χόρτασαν οι δανειστές με τα...
προαπαιτούμενα και αφού
έβαλαν τα πάντα στο κοινό τα-
μείο του χρέους, η προσοχή
τους τώρα βρίσκεται σε τρείς
πηγές εσόδων: Στις Τράπεζες
που προηγούνται κατά παρά-
βαση του Συντάγματος στις εκ-
ποιήσεις των πλειστηρια-

σμών. Στις κατασχέσεις περιουσιών των Ελλήνων που
χρωστούν σε δάνεια, φόρους, ταμεία κλπ. και στις
απλές καθημερινές ανάγκες της επιβίωσής του! Αυξά-
νεται και πάλι - παρά τη μεγάλη πτώση τιμών παγκο-
σμίως - η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω
των νέων φορολογικών επιβαρύνσεων. Εν όψει χει-
μώνα, ακριβαίνει πάλι και το φυσικό αέριο, επομένως
σύντομα ακολουθεί και η ΔΕΗ... Έρχονται νέες αυξή-
σεις στα τσιγάρα, αλλά και στο καθημερινό καφεδάκι
του Έλληνα, ενώ παράλληλα μειώνονται κι άλλο μισθοί
και συντάξεις, πετσοκόβονται τα εφ' άπαξ και αναστέλ-
λονται οι επιστροφές φόρων προς τρίτους! Λοιπόν, αν
δεν το έχετε καταλάβει, ζούμε στιγμές απόλυτης σχιζο-
φρένειας και παραλογισμού, έχοντας δυστυχώς μια κυ-
βέρνηση που "χαριεντίζεται" και λογομαχεί επί προσω-
πικών πολιτικών αντιπαραθέσεων με την... αντιπολί-
τευση, ενώ ο λαός βιώνει καθημερινά τον χειρότερό
του εφιάλτη! 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ συνιστά η βάναυ-
ση υπερφορολόγηση των Ελλήνων και η ιστορία δεν
θα συγχωρέσει ποτέ το κατάπτυστο ΝΑΙ στους οικο-
νομικούς εκβιαστές (ΔΝΤ, Τρόϊκα, ΕΚΤ, Γερμανία,
Γαλλία κλπ.). Η εισβολή τους στην Ελλάδα με προκα-
τασκευασμένα στοιχεία δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος, ήταν και είναι αντισυνταγματική και παράνομη
και δυστυχώς όπως δείχνουν τα πράγματα μας ξεγέ-
λασαν με μια Κυβέρνηση σφετεριστή της Εθνικής μας
κυριαρχίας, η οποία μετέτρεψε μέσα σε μια νύκτα το
συντριπτικό ΟΧΙ του Ελληνικού λαού και παρά τη θέ-
λησή του σε ΝΑΙ. 

Μια κυβέρνηση που υφάρπαξε την ψήφο των Ελ-
λήνων με ψέματα και φρούδες υποσχέσεις για τον
ΕΝΦΙΑ, για τις περικοπές συντάξεων και για τα χαρά-
τσια που επί επτά ολόκληρα χρόνια έχουν καταρρα-
κώσει την ελληνική κοινωνία. Καταστράφηκαν
260.000 επιχειρήσεις, χιλιάδες συμπολίτες μας αυ-
τοκτόνησαν, 990.000 είναι οι καταγεγραμμένοι
άνεργοι, δηλαδή πάνω από 1.500.000 εκ των οποί-
ων το 60% είναι νέοι, 98 δις έφθασαν οι βεβαιωμέ-
νες ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων και πάνω από
2.500.000 εκατομμύρια Έλληνες διαβιούν πλέον στα
όρια της φτώχειας! Κι αυτοί το... βιολί τους! Συνεχί-
ζουν ανελέητα την λεηλασία του τόπου επιβάλλοντας
και νέους φόρους, μειώνοντας κι άλλο μισθούς και
συντάξεις και σαν να μην έφθαναν μόνον αυτά, χωρίς
συνείδηση και ντροπή σχεδιάζουν Συνταγματική
Αναθεώρηση για να νομιμοποιήσουν τι άραγε;

ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ... Το Kουτί της
Πανδώρας άνοιξε και καθημερινά σέρνουν συναν-
θρώπους μας με εκβιασμούς και συνοπτικές διαδικα-
σίες, με κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιου-
σίας, με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εξευ-
τελίζοντας οικογένειες. Το Σύνταγμα της Ελλάδος έγι-
νε κουρελόχαρτο, αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας και Ανώτατων Δικαστηρίων, αγνοούνται
και μπαίνουν στο συρτάρι, οι Εφορίες στέλνουν κατα-
σχετήρια κατά χιλιάδες σε φορολογούμενους που
αδυνατούν να πληρώσουν (έστειλαν μέχρι τώρα
5.000 κατασχετήρια και ετοιμάζονται για "πογκρόμ"
150.000 κατασχέσεων!) μέχρι και οι Δήμαρχοι συμ-
μετέχουν στην καταδίωξη των συμπολιτών τους εκδί-
δοντας κατασχετήρια κατοικιών για οφειλές ακόμη
και 500 ευρώ από κλήσεις παράνομης στάθμευσης!
Χιλιάδες φορολογούμενοι πολίτες υφίστανται καθη-
μερινά μια πραγματική φορολεηλασία! Τα προεόρτια
με τις διαμαρτυρίες πολιτών και οργανώσεων στους
πλειστηριασμούς στα Δικαστήρια άρχισαν και όλα
δείχνουν πως η συνέχεια θα είναι μάλλον πολύ ζοφε-
ρή. Αν δεν σταματήσουν οι εκβιασμοί, οι κατασχέσεις
και η φορολογική λεηλασία  - λένε επιχειρηματίες και
εργαζόμενοι - το αύριο της πραγματικής οικονομίας
θα είναι ακόμη χειρότερο... Ο κόσμος δεν αντέχει άλ-
λο! Έφεραν έναν τόσο υπερήφανο και αξιοπρεπή λαό
στο χείλος του γκρεμού. Οδήγησαν τον Έλληνα στην
απόγνωση, λεηλατώντας την περιουσία του και το ει-
σόδημά του επί επτά συνεχή χρόνια... Φτάνει πια!   
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BB
Βusiness Βορείων

nΟ δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου

επτά ΠΕ Ιατρών (ενός ΠΕ Γυναικολόγου, ενός
ΠΕ Καρδιολόγου, ενός ΠΕ Μικροβιολόγου,
ενός ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός ΠΕ
Οφθαλμιάτρου, ενός ΠΕ Παιδιάτρου, και ενός
ΠΕ Παθολόγου) για την λειτουργία
δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα
Τριανδρίας του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4
και να την υποβάλουν α) είτε αυτοπροσώπως
ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και
Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης
Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του
Δήμου (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ.
Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη), β) είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην
ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Α’
1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού,
υπόψη κας. Βλαχιώτη Βασιλικής. Για
περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2313-317666, 2313-317128, 2313-317116.

nΠροκήρυξη ανακοινώθηκε για την
πρόσληψη, με τη διαδικασία της

επιλογής, συνολικά 86 ατόμων ως
εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα
απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έως οκτώ κατ' ανώτατο όριο
μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού. Συγκεκριμένα για το ΙΕΚ
Θεσσαλονίκης πρόκειται για 14 θέσεις.
Μία θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ),
μία θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ), ,μία
θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ, μία
θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ),
τρεις θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών
Επιχειρήσεων (TE), τρεις θέσεις
ωρομίσθιων ΖαχαροπλαστικήςΤέχνης
(ΔΕ) και τέσσερις θέσεις ωρομίσθιων
Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ).

nΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

επί ωρομίσθια, με κάλυψη της δαπάνης
υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών
αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ.14 του
ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015),
συνολικά τριών ατόμων για τις ανάγκες
λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου
ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση 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 στην ακόλουθη διεύθυνση:
63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής,
απευθύνοντας την στην Κοινωφελή
Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας
«Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Τουπλικιώτη
Ιφιγένεια (τηλ. επικοινωνίας: 23740-
20065).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. 

nΜε τρεις προκηρύξεις που
δημοσιευθήκαν στην διαύγεια το

Υπουργείο Πολιτισμού κάνει γνωστό ότι
εγκρίνει τη πρόσληψη 304 ατόμων σε
αρχαιολογικούς χώρους. Το υπουργείο
Πολιτισμού εγκρίνει την κίνηση των
διαδικασιών πρόσληψης, 116 ατόμων,
διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οκτώ
μήνες. Επιπλέον, εγκρίνει την κίνηση των
διαδικασιών πρόσληψης, 140 ατόμων,
διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι
Φύλακες, Νυχτοφύλακες, κ.λ.π.), με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας
τεσσάρων μηνών και όχι πέραν της 31ης
Μαρτίου 2017. Τέλος, εγκρίνει την
κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, 48
ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων
(Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες, ΥΕ
Εργατών κ.λ.π.), με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τεσσάρων μηνών και
όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2017.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Ο πολύτιμος και γεμάτος
έμπνευση κόσμος της
έκθεσης KOSMIMA
ανοίγει τις “πύλες” του
από τις 22-24 Οκτωβρίου
2016 στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Η 31η
ετήσια φθινοπωρινή
συνάντηση του κλάδου
του κοσμήματος και των
ωρολογίων, που
πραγματοποιείται από τη
ΔΕΘ-Helexpo, αποτελεί
το σημείο συνάντησης
για τους επαγγελματίες
που θέλουν να
ενημερωθούν και να
ανανεώσουν τις συλλογές
τους για την περίοδο των
Χριστουγέννων. Η φετινή
έκθεση είναι μεγαλύτερη
τόσο σε αριθμό εκθετών,
όσο και στην επιφάνεια,
που καλύπτει, σε σχέση
με την περσινή
αντίστοιχη διοργάνωση.
Στο πλαίσιο αυτό, 80 από
τις πιο γνωστές εταιρείες
του κλάδου συμμετέχουν
στην έκθεση, την οποία
θα επισκεφτούν και
εμπορικοί επισκέπτες
από τον Λίβανο, την
Αλγερία, τη Ρωσία, την
πΓΔΜ, την Ρουμανία, το
Καζακστάν την Αίγυπτο
και το Κουβέιτ. 



nΑνακοίνωση για την πρόσληψη ατόμων για
την κάλυψη 32 θέσεων κλάδου ΠΕ

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να
λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα
«Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2016-
2017, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως
οκτώ μήνες εξέδωσε ο δήμος Παύλου Μελά. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία
του Δήμου Παύλου Μελά (Διεύθυνση: Λαγκαδά
221, 3ος όροφος, Σταυρούπολη. Τηλ.
Επικοινωνίας 2313 302 960 - 961 - 916).

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη 21 ατόμων
καθηγητών μουσικής με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής
διάρκειας οκτώ μηνών, για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων του Δημοτικού Ωδείου της
Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. , που εδρεύει στο Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης εξέδωσε η δημοτική
αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση 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 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης
Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι , Τ.Κ. 56123,
απευθύνοντας την στο Δημοτικό Ωδείο (τηλ.
επικοινωνίας:2310 726668). 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.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού -
καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά τριών
ατόμων για την υλοποίηση της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, που εδρεύει στον Τρίλοφο
της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας εξέδωσε ο
δήμος Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση 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 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, υπόψη κας Φυτώκα Βασιλικής
(τηλ. επικοινωνίας: 2392 330-214, 330-213,
30-219). 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.   Όλα τα προαπαιτούμενα
δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την
αίτηση του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν
να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση
στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση β)
στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. www.socialthermi
.gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θέρμης (thermi.gov.gr).
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Της Φ. Βλαστού

Έπειτα από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι
αστυνομικοί ταυτοποιήθηκαν αρχικά, τα στοιχεία ενός εκ
των εμπλεκομένων  και στη συνέχεια, πραγματοποιήθη-
κε έρευνα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στο οποίο
παρευρίσκονταν συνολικά επτά αλλοδαποί, μεταξύ των
οποίων και οι δράστες. Στο  σπίτι εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
συνολικού βάρους  1 κιλού και 962,9 γραμμαρίων,
μέρος της οποίας, ήταν διαμοιρασμένο σε  14 μι-
κροδέματα και προοριζόταν για εμπορία, δυο ζυγα-
ριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 5.670 ευρώ,
11 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και οκτώ κάρτες
sim,  κοσμήματα- η προέλευση των οποίων εξετάζε-

ται, αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων ύψους 3.550
ευρώ και πορτοφόλι, που περιείχε προσωπικό έγ-
γραφο ημεδαπού.

Οι επτά συλληφθέντες κατάγονται στην πλειονότητα
τους από τη Συρία και την Αλγερία. Όσον αφορά την επίθε-
ση στην Πανεπιστημιούπολη κατηγορούνται οι τρεις άν-
δρες εκ των συλληφθέντων. 

Η εισαγγελέας πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, Αρ-
γυρή Βαλούση, παρέπεμψε τους δράστες στον ανακριτή
κατά περίπτωση με τις κακουργηματικές διώξεις για ομα-
δικό βιασμό, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, ληστεία
και διακεκριμένες κλοπές. Κατά την απολογία τους σε τα-
κτικό ανακριτή ο 20χρονος και ο 27χρονος που φέρονται
δράστες της επίθεσης κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο
17χρονος αφέθηκε ελεύθερος, λόγω ανηλικότητας, με πε-
ριοριστικούς όρους και η επιμέλεια του ανατέθηκε στην
Υπηρεσίας Ανηλίκων.

«Οι φύλακες αποτρέπουν παραβατικές 
πράξεις… δεν μπορούν να συλλάβουν»

Το κυρίως campus του ΑΠΘ, στο όποιο σημειώθηκε
και το περιστατικό, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης σε μία έκταση περίπου 430.000 τ.μ. Ο  αναπληρωτής
πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, καθηγητής, Θεόδω-
ρος Λαόπουλος, μιλώντας στην KARFITSA είπε ότι: «Ο
χώρος που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό πέρα
από το ότι έγινε στις 6 η ώρα το πρωί, έγινε σε μια
απομονωμένη γωνιά αυτού του τεράστιου χώρου ση-

μείο το οποίο υπάρχει ένα γιαπί γιατί γίνονται κά-
ποιες οικοδομικές εργασίες. Στην πίσω πλευρά τις
Πολυτεχνικής, στο ύπαιθρο». 

Για την ασφάλεια του ΑΠΘ ο ίδιος εξήγησε ότι : «Το
Πανεπιστήμιο έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό υπαλ-
λήλων ιδιωτικής εταιρείας  φύλαξης, οι οποίοι κυ-
ρίως σε εργάσιμες ώρες είναι σε διάφορα μέρη του
Πανεπιστημίου, σε κτίριο, στα πάρκα, στις πλατείες.
Οι δυνατότητες που έχουμε  για φύλαξη είναι 24ωρη
βάσης. Υπάρχει κέντρο φύλαξης που μπορούν να
επικοινωνούν οι φοιτητές μόλις αντιληφθούν κάτι ή
χρειαστούν βοήθεια και αμέσως οι φύλακες φτάνουν
στο σημείο που υπάρχει η αναφορά με μηχανάκι».

Συχνά οι φύλακες του campus εντοπίζουν παραβατικές
πράξεις από άγνωστους. Όπως περιέγραψε ο αναπληρωτής
πρύτανης: « Όταν έχουμε έντονες παραβατικές συμπερι-
φορές είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της αστυνο-
μίας γιατί οι φύλακες δεν μπορούν να συλλάβουν κά-
ποιον. Παρ’ όλα αυτά πολλά βράδια καθώς οι φύλακες
τριγυρνάμε στις περιπολίες  βλέπουν άτομα τα οποία
πάνε να κάνουν κάτι παραβατικό, αποτρέποντας το,
αλλά προφανώς σε έναν τόσο μεγάλο χώρο δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Προσπαθούμε συ-
νεχώς να βελτιώσουμε το θέμα της φύλαξης ειδικά τις
ώρες λειτουργίας του Πανεπιστημίου και στους χώ-
ρους που κυκλοφορούν φοιτητές». Μάλιστα, ο αντιπρύ-
τανης γνωστοποίησε ότι έχει τύχει στο παρελθόν φύλακας
του ΑΠΘ να πέσει θύμα επίθεσης από αγνώστους.

Απλησίαστο το ΑΠΘ 
μόλις «πέσει» ο ήλιος

Φέτος,  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης γιορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυ-
ση του , ωστόσο η σημαντική αυτή επέτειος
έχει επισκιαστεί από τον βιασμό που υπέστη
μια 23χρονη φοιτήτρια εντός του campus, τα
ξημερώματα της Κυριακής στις 2 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, όπως έχει γίνει γνωστό η φοιτή-
τρια διέσχιζε μαζί με έναν φίλο της τον προαύ-
λιο χώρο του Πανεπιστημίου, όταν τρεις δρά-
στες τους επιτέθηκαν, ληστεύοντας τους και
στη συνέχεια προέβησαν σε ασελγείς πράξεις
εναντίον της κοπέλας. Ο φίλος της 23χρονης
κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε την Αστυνο-
μία. Στη συνέχεια, τα θύματα γνωστοποίησαν
στην Αστυνομία το περιστατικό και αμέσως ξε-
κίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των
δραστών.

Όταν « πέφτει» ο ήλιος
δεν περνάει κανείς από το campus

Η KARFITSA συνομιλώντας με τον Λουκά, φοιτη-
τή του ΑΠΘ και μέλος φοιτητικού συλλόγου περιέγρα-
ψε ότι : «Επίσημες καταγγελίες για επιθέσεις δεν έχου-
με δεχτεί στο σύλλογο μας από μέλη μας, αλλά από
προσωπικές σχέσεις που έχουμε με συμφοιτητές μας
ξέρουμε ότι έχουν πέσει αρκετοί θύματα ληστείας, ει-
δικά στην πλατεία του Χημικού, μπαίνοντας από την
Φιλοσοφική». O ίδιος κρούει των κώδωνα του κινδύ-
νου και επισημαίνει στους αρμόδιους ότι : «Η ασφά-
λεια χρήζει περισσότερης εξέτασης από τους αρ-
μόδιους και βελτιώσεις για να εξαλείψουν τέτοι-
ου είδους περιστατικά, γιατί δεν επιτρέπεται μετά
τις 8 το βράδυ να θεωρείται επικίνδυνος ο χώ-
ρους του πανεπιστημιακού campus του ΑΠΘ.
Δύσκολα περνάς από εκεί όταν πέφτει το φως
του ήλιου». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι: «όταν ήρ-
θαμε στην πόλη να σπουδάσουμε κανένας δεν
μας ενημέρωσε για το αν είναι επικίνδυνα στην
περιοχή. Αυτό το διαπιστώσαμε μόνοι μας, ούτε
στην γραμματεία μας είπαν κάτι, ούτε στην ενη-
μέρωση πρωτοετών φοιτητών της σχολής».
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Έκτακτη συνεδρίαση 
μετά το περιστατικό βιασμού

Την Πέμπτη (5/10) πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη για τα κενά ασφάλειας στο campus
του ΑΠΘ την  οποία συγκάλεσαν  o  αναπλη-
ρωτής πρύτανης Έρευνας και Συντονισμού,
καθηγητής, Θεόδωρος Λαόπουλος, ο Κοσμή-
τορας της Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητής,
Κωνσταντίνος Βασίλειος Κατσάμπαλος. Στη
συνεδρίαση  συμμετείχαν οι πρόεδροι  τον
τμημάτων όλης της Πολυτεχνικής Σχολής και
όσοι  έχουν θεσμική θέση σε αυτήν. 

«Συζητήσαμε πιθανές τροποποιήσεις
για τον τρόπο που λειτουργεί το σχέδιο
φύλαξης και όλη η λειτουργία των υπηρε-
σιών φύλαξης και των υπηρεσιών της Πο-
λυτεχνικής σχολής συνολικά, ώστε να
δούμε τις βελτιώσεις που χρειάζονται να
γίνουν,  με το δεδομένο ότι οι ανάγκες
φύλαξης αλλάζουν. Για παράδειγμα το πε-
ριστατικό του βιασμού της κοπέλας έγινε
ξημερώματα, ώρα κατά την οποία είναι
κλειστό το Πανεπιστήμιο άρα πρέπει να
δούμε τι πρέπει να κάνουμε και αυτές τις
ώρες, αλλά και όταν λειτουργούν οι υπη-
ρεσίες», δήλωσε στην KARFITSA o κ. Λαό-
πουλος. «Οι βελτιώσεις και οι τροποποι-
ήσεις της φύλαξης θα γίνουν με βάση και
τους πόρους που έχουμε», είπε ο ίδιος και
πρόσθεσε ότι υπάρχουν σκέψεις για:
«βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημά-
των για να μπορεί κάποιος να καλεί αμέ-
σως την υπηρεσία φύλαξης και βελτίωση
φωτισμού γιατί υπάρχει ζήτημα τις ώρες
που είναι κλειστό». Ο αντιπρύτανης απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν κάμε-
ρες ασφαλείας, ενώ εντός ημερών θα παρ-
θούν οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες τρο-
ποποιήσεις γίνουν στον τομέα της φύλαξης.

«Έχουμε μείωση των περιστατικών»
Ο κ. Λαόπουλος επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα

παρατηρείται μείωση περιστατικών κλοπών . «Έχουμε
αναφορές από φοιτητές που μας λένε ότι άγνωστοι με
σωματική απειλή τους έχουν αφαιρέσει προσωπικά
τους αντικείμενα. Αυτά τα περιστατικά όμως έχουν
μειωθεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τον Αύ-
γουστο έως τώρα», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε πως: «με
μια πρόσφατη αλλαγή του νόμου που επιτρέπει στα
Πανεπιστήμια να δίνει από δικούς του πόρους σε κά-
ποιους τομείς όπως η φύλαξη ή η καθαριότητα, εμείς
δώσαμε επιπλέον χρήματα για την φύλαξη.  Είχαμε
έτσι την δυνατότητα αυτή στερώντας την όμως από άλ-
λους πόρους, αλλά ήταν πολύ σημαντικό θέμα και
έπρεπε».

Για το κόστος της φύλαξης του ΑΠΘ ο αντιπρύτανης ανέ-
φερε ότι: «οι διαγωνισμοί είναι μεγάλοι. Ετησίως πρέ-
πει να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο ίσως και δυο
γιατί έχουμε τρεις εργολαβίες που δουλεύουν με ιδιω-
τικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες  για το Πανε-
πιστήμιο, η μια είναι για την καθαριότητα, η άλλη για
την φύλαξη και η άλλη για τη συντήρηση».

«Οι φύλακες διώχνουν τους εμπόρους ή ειδοποι-
ούν την αστυνομία», υπογράμμισε ο αναπληρωτής πρύτα-
νης. Παράλληλα ο ίδιοςπρόσθεσε ότι:  «στόχος είναι να
προστατεύσουμε τους φοιτητές, γι' αυτό και η φύλαξη
είναι πιο έντονη τις ώρες που λειτουργεί το Πανεπιστή-
μιο, ενώ τις υπόλοιπες ώρες είναι μειωμένη».

O πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας, δήλωσε  ότι :
«κάθε δαπάνη που δίνεται για την αντιμετώπιση των
ναρκωτικών στο Πανεπιστήμιο, λείπει από κάπου αλ-
λού. Ο δραστικά μειωμένος προϋπολογισμός του
ιδρύματος δεν επιτρέπει να δοθούν περισσότερα χρή-
ματα, μιας και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγ-
κες είναι αυξημένες».

Την ίδια ώρα δράση ενάντια στις εξαρτή-
σεις αναλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, με το διήμερο Φεστιβάλ με
θέμα «Νικώντας την Εξάρτηση. Κερδίζον-
τας τη ζωή», που διοργανώνει την Τρίτη 18
και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου.

Σε συνέντευξη τύπου ο αναπληρωτής πρύ-
τανης Έρευνας και Συντονισμού, Καθηγητής
Θεόδωρος Λαόπουλος, σημείωσε ότι υπάρχει
αισθητή μείωση του εμπορίου ναρκωτικών
στους χώρους του πανεπιστημίου, ενώ η συν-
δρομή της αστυνομίας είναι αρκετά αποδοτική.
Ήδη από τον περασμένο Αύγουστο ο κ. Λαό-
πουλος, τόνισε ότι έχει συσταθεί στους εξωτε-
ρικούς χώρους του ΑΠΘ, μια ειδική ομάδα φύ-
λαξη με πάνω από δέκα άτομα και η αποστολή
της είναι η αντιμετώπιση του εμπορίου χασίς. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Karfitsa
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«Συμμαχία» 
τεχνητής νοημοσύνης

Η Amazon, η DeepMind της Google, το Facebook, η ΙΒΜ και η
Microsoft ενώνουν τις δυνάμεις τους σχετικά με το μέλλον της τε-
χνητής νοημοσύνης: Οι πέντε εταιρείες θα συνεργάζονται σε θέματα
όπως η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και η συνεργασία μεταξύ ανθρώ-
πων και τεχνητής νοημοσύνης. Η «Partnership on Artificial Intelli-
gence» θα περιλαμβάνει εξωτερικούς ειδικούς.«Έχουμε δει πολύ
γρήγορη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε πολύ μικρή
περίοδο χρόνου» είπε ο καθηγητής Γιόσουα Μπέντζιο, του Universi-
ty of Montreal. «O τομέας φέρνει συναρπαστικές ευκαιρίες για
εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς. Και πάλι, εγείρει ση-
μαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λαμβάνουν χώρα
αυτές οι εξελίξεις», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως η συνεργασία
των «μεγάλων παικτών» είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί
πως όλοι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και σκοπούς. Όπως υπογραμμί-
ζει το BBC, αξιοσημείωτη είναι η απουσία της Apple, ωστόσο, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και πιθανώς να
ενταχθεί στο γκρουπ και αυτή σύντομα. Στο γκρουπ θα συμμετέχουν
εξίσου εταιρικά μέλη και μη και είναι ήδη σε συζητήσεις με οργανώ-
σεις όπως η Association for the Advancement of Artificial Intelli-
gence και το Allen Institute for Artificial Intelligence. Όπως διευ-
κρινίστηκε, δεν είναι μεταξύ των σκοπών του το lobbying.
Έρευνες θα πραγματοποιούνται πάνω στους τομείς της ηθι-
κής, της διαφάνειας, της ιδιωτικότητας, της αλληλεπίδρασης
με την τεχνητή νοημοσύνη και της αξιοπιστίας. Σημειώνεται
πως η Microsoft ανακοίνωσε επίσης την Πέμπτη πως δημιούργησε
μία νέα μονάδα τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής του Microsoft
AI and Research Group θα είναι ο Χάρι Σουμ, «βετεράνος» της εται-
ρείας που έχει θητεύσει σε υψηλόβαθμες θέσεις στο Microsoft Rese-
arch και το Bing. «H Microsoft δουλεύει πάνω στην τεχνητή
νοημοσύνη από την αρχή του Microsoft Research, αλλά και
πάλι, έχουμε μόλις ξύσει την επιφάνεια όσων μπορούν να γί-
νουν» είπε ο Σουμ σε ανακοίνωσή του. Ο διευθύνων σύμβουλος
της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, είχε δηλώσει πως η συμφωνία ύψους
26,2 δισ. για το LinkedIn αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειές
της στους τομείς των analytics, machine learning και τεχνητής νοη-
μοσύνης. Παράλληλα, η Microsoft εξαγοράζει άλλες εταιρείες για να
επεκτείνει το «αποτύπωμά» της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύ-
νης: Τον Φεβρουάριο αγόρασε τη SwiftKey, κατασκευάστρια μιας
εφαρμογής «predictive» πληκτρολογίου και τον προηγούμενο μήνα
τη Genee, μια υπηρεσία scheduling που βασίζεται στην τεχνητή νοη-
μοσύνη.

Στολή αφής επιτρέπει 
στον χρήστη να νιώσει 
την εικονική πραγματικότητα  

Η μέρα που η Εικονική Πραγματικότητα θα αποτελεί μία πλήρη,
απόλυτα ρεαλιστική εμπειρία από κάθε άποψη, φαίνεται ότι πλη-
σιάζει όλο και πιο γρήγορα, αν κρίνει κανείς από τη στολή που σχε-
δίασαν ερευνητές του Royal College of Art στο Λονδίνο, η οποία
επιτρέπει στον χρήστη να «νιώσει» μέσω της αφής εικονικά αντικεί-
μενα. Η εφαρμοστή στολή του προγράμματος Skinterface παρα-
πέμπει σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο μάλλον δεν
είναι μακριά η στιγμή που (αυτή ή κάποια άλλη παρεμφερής) θα
καθιερωθεί. «Οι εμπειρίες Εικονικής Πραγματικότητας μέχρι
τώρα περιορίζονταν στον ήχο και την εικόνα, αλλά δεν είναι
πλήρως απορροφητικές, επειδή δεν μπορείς να νιώσεις
πράγματα, και στον πραγματικό κόσμο το δέρμα είναι το in-
terface μέσω του οποίου αλληλεπιδρούμε με τα πάντα. Εί-
ναι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε τα πάντα στον πραγμα-
τικό κόσμο» λέει η Σαρλότ Φουρέτ, σχεδιάστρια και φοιτήτρια του
RCA (Innovation, Design and Engineering). Το πρωτότυπο μανίκι
που δημιουργήθηκε στη σχολή δημιουργεί αυτή την αίσθηση μέσω
ειδικών μαγνητικών ενεργοποιητών (actuators) που είναι ενσω-
ματωμένοι σε αυτό. Όταν εκτίθενται σε διαφορετικούς ήχους, δημι-
ουργούν ένα ποικίλλων χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικό πε-
δίο, το οποίο με τη σειρά κάνουν αυτόν που το φοράει να βιώνει αι-
σθήσεις στο δέρμα του. Τις κινήσεις της στολής παρακολουθεί μία
κάμερα η οποία παρατηρεί τα χρωματιστά της σημεία, με αποτέλε-
σμα την αλληλεπίδραση βάσει των χρωματικών αυτών κωδίκων-
ωστόσο, σκοπός της ομάδας είναι να πάει ακόμα παραπέρα.

Μισθοφόροι… 
κυβερνοεγκληματίες 

Κυβερνοεγκληματίες προσφέρουν επί πλη-
ρωμή τις υπηρεσίες τους σε εξτρεμιστικές οργα-
νώσεις, παρέχοντάς τους τα μέσα να πλήξουν την
Ευρώπη, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμο-
ποιηθεί τέτοιες τεχνικές για την πραγματοποίηση
μεγάλων επιθέσεων, ανακοίνωσε η Europol.
«Υπάρχουν επί της παρούσης λίγα στοιχεία που
να υποδεικνύουν ότι οι δυνατότητες κυβερνοεπί-
θεσής τους πηγαίνουν πέρα από τους κοινούς
βανδαλισμούς σε ιστοσελίδες» αναφέρθηκε στην
ετήσια αξιολόγησης περί απειλής από το κυβερ-
νοέγκλημα, εν μέσω ενός έτους που χαρακτηρί-
στηκε από την άνοδο της υποκινούμενης από τζι-
χαντιστές βίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, το «Dark-
net» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εξτρεμιστές
που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ειδικών στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι, με τη σει-
ρά τους, παρέχουν «υπηρεσίες εγκλήματος» πρό-
σθεσε η Europol. «Η διαθεσιμότητα εργαλείων
και υπηρεσιών κυβερνοεγκλήματος και τα
παράνομα εμπορεύματα (περιλαμβανομέ-
νων όπλων) στο Darknet παρέχουν πολλές
ευκαιρίες για να αλλάξει αυτό». Συνολικά,
συμπεραίνει η αναφορά, οι υπάρχουσες τάσεις
στο κυβερνοέγκλημα συνεχίζουν να κλιμακώνον-
ται, ενώ κάποιες χώρες- μέλη της ΕΕ ανέφεραν
ότι τα κυβερνοεγκλήματα ξεπερνούν τις «κλασι-
κές» μορφές εγκλημάτων. «Η Europol προβλη-
ματίζεται σχετικά με το πώς η όλο και πιο
επεκτεινόμενη κοινότητα των κυβερνοεγ-
κληματιών είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται
την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή μας από
την τεχνολογία και το Ίντερνετ» δήλωσε ο
Ρομπ Γουεϊνράιτ, διευθυντής της, μέσω ανακοί-
νωσης. «Έχουμε δει επίσης μια μετατόπιση
δραστηριότητας στις βοηθούμενες από τον
κυβερνοχώρο δραστηριότητες, που σχετίζε-
ται με την εμπορία ανθρώπων, την τρομο-
κρατία και άλλες απειλές». Το «Ransomware»-
προγράμματα που παραβιάζουν βάσεις δεδομέ-
νων και ζητούν λύτρα για το ξεκλείδωμά τους σε
εικονικά συναλλάγματα όπως το Bitcoin- συνεχί-
ζει να διογκώνεται ως πρόβλημα, όπως και οι
στοχευμένες επιθέσεις «phishing», για την από-
κτηση δεδομένων ασφαλείας από στελέχη επιχει-
ρήσεων κ.α, όπως και το video streaming κακο-
ποίησης ανηλίκων. Οι επιθέσεις εναντίον τραπε-
ζικών δικτύων αυξάνονται επίσης, σύμφωνα με
την αναφορά, όπως και οι απάτες που έχουν να
κάνουν με ανέπαφες πληρωμές και συναλλαγές.
Ωστόσο, οι «παραδοσιακές» απάτες που απαιτούν
τη φυσική παρουσία κάρτας έχουν μειωθεί.

Τέλος εποχής
για τη Blackberry 

Η Blackberry ανακοίνωσε πως σταματά
τον σχεδιασμό smartphones μετά από 14 χρό-
νια, σε μια ιστορική εξέλιξη για την εταιρεία-
πρωτοπόρο στον χώρο των «έξυπνων» κινη-
τών, η οποία εδώ και χρόνια έχει βρεθεί πολύ
πίσω από γίγαντες όπως η Apple και η Sam-
sung. Τον Μάιο, ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας, Τζον Τσεν, είχε πει πως θα ήξερε μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο εάν ο τομέας hardware είχε
πιθανότητες να καταστεί κερδοφόρος. Ωστόσο,
όπως φαίνεται, αυτό δεν συνέβη, με τη Blackberry
να ανακοινώνει ότι θα κάνει outsource την ανάπτυ-
ξη hardware σε συνεργάτες. Όπως τονίζεται στο δη-
μοσίευμα του BBC, η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει
πότε θα κυκλοφορήσουν νέα τηλέφωνα Blackberry,
ωστόσο ο Τσεν ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα
διατεθούν προς πώληση και άλλες συσκευές με το
χαρακτηριστικό «φυσικό» (όχι οθόνης αφής) πλη-
κτρολόγιο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πουλήθηκαν
περίπου 400.000 smartphones το δεύτερο τρίμηνο-
λιγότερα από ό,τι τους προηγούμενους τρεις μήνες.
Το Οκτώβριο του 2015, η Blackberry είχε αλλάξει
κατεύθυνση στα smartphones παράγοντας το πρώτο
της τηλέφωνο με Android αντί για το δικό της ΒΒ10.
Ωστόσο, ο Τσεν παραδέχτηκε ότι η συσκευή,
που διέθετε ένα συρόμενο φυσικό πληκτρολό-
γιο, ήταν πολύ ακριβή για να έχει απήχηση στο
μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Από τότε, η
εταιρεία έχει βγάλει ένα πιο φθηνό τηλέφωνο
με οθόνη αφής και Android, βασισμένο σε ένα
τηλέφωνο που κυκλοφόρησε η κάτοχος της
Alcatel, TCL. Ο Τσεν υποστήριξε πως η κίνηση ou-
tsourcing της ανάπτυξης κινητών βοηθά την εται-
ρεία να αποφύγει μια έντονα ανταγωνιστική αγορά
και να επικεντρωθεί στον επικερδή τομέα του so-
ftware. Οι επενδυτές καλωσόρισαν την ανακοίνω-
ση, καθώς η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο
5%. Όσον αφορά στο πώς θα παραμείνουν οι συ-
σκευές με το brand της Blackberry στην αγορά, ανα-
κοινώθηκε πως έχει υπογραφεί συμφωνία με την
ινδονησιακή BB Merah Putih για την κατασκευή,
διανομή και προώθηση νέων συσκευών στη χώρα,
που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της. Η Blackber-
ry ανακοίνωσε πως σε προχωρημένο επίπεδο βρί-
σκονται συζητήσεις για αντίστοιχες συμφωνίας στην
Κίνα, καθώς και πρωτοβουλίες για την Ινδία. Όπως
τόνισε ο Τσεν, λιγότερες από 100 θέσεις εργασίας
θα χαθούν από τη συγκεκριμένη κίνηση.
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Ο μικρός γίνεται... 
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Το νησί των ανέμων, ετοιμάζεται να
υποδεχθεί ένα διαφορετικό κοινό στις
21-23 Οκτωβρίου 2016. Αυτήν τη φορά
θα φιλοξενήσει τους φίλους του… κλασι-
κού αυτοκινήτου, που θα συμμετάσχουν
στο διεθνές Mykonos Olympic Classic
Rally, που συνδιοργανώνεται από το Δή-
μο Μυκόνου, την Ομοσπονδία Μηχανο-
κίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ)
και την outloudeventservices (εταιρεία
διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων).
Πρόκειται για τον 7ο γύρο του Επάθλου
της FIA για Ιστορικά Regularity Ράλλυ,
καθώς και για τον 3ο γύρο του αντίστοι-
χου Ελληνικού Επάθλου.

Ο αγώνας, που θα αποτελέσει μια
πρώτης τάξης ευκαιρία ώστε η Ελλάδα
και, ειδικότερα, ένας διεθνούς φήμης
προορισμός όπως η Μύκονος να ανα-
δειχθούν και πάλι μέσα από το χώρο του
αυτοκινήτου, θα είναι τριήμερος, με το
πρώτο και το δεύτερο σκέλος να περιλαμ-
βάνουν από έξι ασκήσεις ακριβείας, και
το καταληκτικό τρίτο, τέσσερις. Ανάμεσά
τους και τέσσερις νυχτερινές, που θα διε-
ξαχθούν τις δύο πρώτες ημέρες (φωτο
αρχείου).

Αναφορικά με τη διαδρομή, με συνο-
λικό μήκος περίπου 300 χλμ., έχει σχε-

διαστεί έτσι ώστε να αναδείξει το νησί, με
περάσματα από πασίγνωστες περιοχές,
όπως είναι η Μονή της Παναγιάς Τουρ-
λιανής στην Άνω Μερά, ο Πάνορμος, ο
Ορνός, η Φτελιά, ο Αρμενιστής με το θρυ-
λικό του φάρο, αλλά και το Καλό Λιβάδι,
όπου επιπλέον θα βρίσκεται το επίκεντρο
του αγώνα, στο ξενοδοχείο Πηνελόπη
Village. Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κων-
σταντίνος Κουκάς, σχολίασε σχετικά:
«Εξωστρέφεια! Αυτή είναι η επιλογή του
Δήμου Μυκόνου στην επικοινωνιακή του
πολιτική και στον καθορισμό της τουρι-
στικής ταυτότητας του νησιού. Με πυλώ-
να την πολιτιστική μας κληρονομιά, ακο-
λουθώντας αργά αλλά σταθερά βήματα,
προβάλλουμε τον τόπο μας με τρόπο σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό. Ο αγώνας
“παλαιών αυτοκινήτων” πέρα από αισθη-
τικό γεγονός, μας δίνει δυνατότητες ποι-
οτικής αναβάθμισης του τουριστικού μας
προϊόντος επεκτείνοντας μάλιστα την του-
ριστική σεζόν».

H εκκίνηση του Mykonos Olympic
Classic Rally θα δοθεί την Παρασκευή 21
Οκτωβρίου στις 13:30 εμπρός από το Δη-
μαρχείο Μυκόνου, ενώ οι συμμετέχοντες
θα τερματίσουν την Κυριακή 23 Οκτωβρί-
ου στις 10:30 στο ίδιο μέρος.

AUTO - Social
«Hλικιωμένες» θα… 
«ξεσαλώσουν» στη Μύκονο

Τα οχήματα κυψελών καυσίμου συχνά χαρακτη-
ρίζονται ως τα απόλυτα οικολογικά αυτοκίνητα. Αλ-
λά σε ένα μέλλον όπου τα οχήματα κυψελών καυσί-
μου αφθονούν, τα αυτοκίνητα δεν θα είναι μόνο κα-
ταναλωτές ενέργειας (energy users). Στόχος της
Toyota είναι να τους προσθέσει ένα νέο ρόλο, μετα-
τρέποντας τα οχήματα κυψελών καυσίμου από κατα-
ναλωτές ενέργειας (energy users) σε παραγωγούς
ενέργειας (energy makers). Αυτά τα οχήματα μηδε-
νικών ρύπων όχι μόνο θα μειώνουν τις περιβαλλον-
τικές επιπτώσεις, αλλά θα μπορούν να παράγουν και
να παρέχουν ενέργεια. Το FCV Plus είναι ένα όχημα
κυψελών καυσίμου που πέτυχε αυτή τη μεταμόρφω-
ση και μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνία σαν
στοιχείο της υποδομής παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

Οι Έλληνες διανομείς της Peugeot, είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από πρώτο χέρι το νέο
3008 στις… Κάννες! Προτίμησαν για το ετήσιο συ-
νέδριο το εξωτερικό, όπου συζήτησαν τους στόχοι
τους για το 2017. Επίσης είχαν την ευκαιρία να
οδηγήσουν εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου στη
Γαλλική Ριβιέρα (Côte d'Azur) αλλά και σε δύσκο-
λες ορεινές διαδρομές. Είναι άγνωστο αν και άλλοι
εισαγωγείς αυτοκινήτων προτιμήσουν «τας Ευρώ-
πας» σε καιρό κρίσης στην Ελλάδα. Ενδεχομένως
κάποιος πρέπει να τους θυμίσει ότι η χώρα μας
διαθέτει την ίδια – σε χιλιόμετρα – ακτογραμμή της
Αφρικής και ορισμένα βουνά, μεταξύ των οποίων
και των… Θεών (Όλυμπος)

28

Τέσσερις νύχτες θα τρέχουν στους δρόμους…

Με βάση στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ οι ταξινομήσεις και-
νούργιων επιβατικών το μή-
να Σεπτέμβριο 2016 υπήρξαν
μειωμένες κατά -10,3% ως
προς το μήνα Σεπτέμβριο
2015. Συνολικά, στο εννεά-
μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρί-
ου 2016 οι ταξινομήσεις και-
νούργιων επιβατικών είναι
αυξημένες κατά +8,6% ως
προς το αντίστοιχο διάστημα
του 2015, παραμένοντας
πάντως -71,1% χαμηλότερα
ως προς το μέσο όρο της δε-
καετίας 2000-2009, ενώ οι
λιανικές πωλήσεις έχουν
υποχωρήσει σε σχέση με
πέρσι περίπου 15%.Στα και-
νούργια φορτηγά δεν παρα-
τηρείται μεταβολή από τις
αρχές του έτους (0,0%), ως
προς την ίδια περίοδο πέρυ-
σι. Τέλος, στα καινούργια δί-
κυκλα (πλέον των 50 cc) οι
ταξινομήσεις από τις αρχές
του έτους παρουσιάζουν αύ-
ξηση κατά +11,3%, ως προς
το αντίστοιχο διάστημα του
2015.

Έκθεση του επί… επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της F1,
Michael Schumacher, θα μεταφερθεί στην Κολωνία ανοιχτή στους
θαυμαστές του. Τρόπαια και εξοπλισμός από την ένδοξη καριέρα του
όπως το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, θα βρίσκονται στο MOTOR-
WORLD Koln-Rheinland, κοντά στην γενέτειρα του Schumacher, το
Κέρπερν. Σύμφωνα με την οικογένεια του Γερμανού πρωταθλητή, η
συλλογή αυτή θα διατίθεται στο κοινό δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται ει-
σιτήριο. Θα είναι η πρώτη φορά που η πλήρης συλλογή θα παρουσια-
σθεί δημόσια. 
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Αν αισθάνεσαι ότι το αυτοκίνητο σου
«στενάζει» στην επιτάχυνση, είναι… άρρω-
στο. Ο ήχος αυτός σχετίζεται με τον άξονα με-
τάδοσης κίνησης και η βλάβη με το διαφορι-
κό, το σασμάν ή το ρουλεμάν, για αυτό η κα-
λύτερη λύση σε αυτή τη περίπτωση είναι να
επισκεφτείς ένα συνεργείο για να το δουν και
να το θεραπεύσουν…

Τρίξιμο στην αλλαγή ταχύτητας
Αν η αλλαγή ταχυτήτων έχει γίνει πολύ

θορυβώδης έχει… «ακροαστικά». Αυτό το
πρόβλημα δεν είναι διόλου ασυνήθιστο.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η βλάβη
αφορά το δίσκο ή οφείλεται σε εσωτερικό ζή-
τημα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σφύριγμα στο πάτημα του φρένου
Αν ακούς σιγανό σφύριγμα κάθε φορά

που πατάς το φρένο, το πρόβλημα οφείλεται
κατά 99,9 % στα τακάκια ή τις δαγκάνες των
φρένων. Αν δε το σφύριγμα μετατραπεί σε
εκκωφαντικό ήχο, δεν πρέπει απλά να πας
αλλά να τρέξεις -μεταφορικά- στο συνεργείο
αυτοκινήτων.

Τρία… συμπτώματα που δείχνουν ότι 
το αυτοκίνητο σου  θέλει… «γιατρό» 

«Βαρύς» ήχος στην επιτάχυνση

«Μία μέρα τροχονόμος» για παιδιά μικρής ηλικίας
στην Κατερίνη! Μπήκαν στη θέση του και... έκοψαν πολ-
λές κλήσεις! Μετά από κλήρωση συνοδευόμενα από τους
γονείς τους, παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο έργο
των αστυνομικών της Τροχαίας, όπως χρήση ηλεκτρονι-
κών μέσων και εξοπλισμού, συγκρότηση συνεργείου τρο-
χονομικών ελέγχων, ρύθμιση κυκλοφορίας κ.α., φορών-
τας συμβολικά τη στολή του αστυνομικού. Η πρωτοβουλία
αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου δράσεων,
με την ονομασία «Συμμαχώντας για την οδική ασφάλεια»,
που ανέλαβε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας, με στόχο

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συ-
νόλου στο κρίσιμο θέμα της οδικής ασφάλειας. Σημειώνε-
ται ότι στο πλαίσιο του σχεδίου «Συμμαχώντας για την οδι-
κή ασφάλεια», πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα
από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας στην Κατερίνη, η
δράση «Απόψε σας δίνουμε τα φώτα», που εστίαζε στη σω-
στή χρήση και ασφαλή οδήγηση του ποδηλάτου, με ενημέ-
ρωση των διερχόμενων ποδηλατών τόσο με ενημερωτικά
φυλλάδια, όσο και με απευθείας ενημέρωση από στελέχη
του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης, ενώ επίσης μοιράστη-
καν και ανακλαστικά (φωσφορούχα) μέσα.
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Γοητευτική
και με 
θετική 
αύρα!

!

Ελπίδα Διαμάντη

Μια γιατρίνα
που μοιράζει…
εγκεφαλικά! 

Η Ελπίδα Διαμάντη είναι 26 ετών και κατάγεται από την Ηγουμενίτσα της
Θεσπρωτίας. Όσον αφορά τις σπουδές της, πήρε υποτροφία για Ιατρική και
έφυγε στο εξωτερικό. Αυτή την περίοδο πήρε το πτυχίο της και κάνει σχέδια
για τη μελλοντική της ειδικότητα αλλά και για το μέρος στο οποίο θα την
κάνει. Παράλληλα, έχει δουλέψει ως μοντέλο συμμετέχοντας σε επι-
δείξεις μόδας, καλλιστεία, φωτογραφίσεις, βιντεοκλίπ και σε cast-
ing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την ίδια, το δυνα-
τό της σημείο είναι το χαμόγελο και η θετική αύρα της. Λατρεύει τη
γυμναστική αλλά και το ξενύχτι, ειδικά αν συνδυάζεται με τη θά-
λασσα και τις διακοπές. Η γοητευτική Ελπίδα θεώρει ότι το φλερτ
πρέπει να υφίσταται από τη πρώτη μάτια και να διατηρείται μέσα σε
μια σχέση/γάμο. Το ιδανικό αρσενικό για εκείνη είναι ένας μελαχρι-
νός αρρενωπός τύπος, που φροντίζει ιδιαίτερα τον εαυτό του και είναι
ευγενικός και καλόψυχος.

• Ζώδιο: Υδροχόος.
•Αγαπημένο στέκι: Η παράλια. Χειμώνα - καλοκαίρι!
•Αγαπημένος προορισμός: Θα ήθελε να πάει στην
Ταϋλάνδη. Από προορισμούς που έχει ήδη επισκεφτεί
της αρέσει πολύ η Λουκέρνη της Ελβετίας.
•Τρία επίθετα που τη χαρακτηρίζουν: Ανεξάρτητη,
δυναμική και φιλόδοξη.
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Ένα ατυχές εγχείρημα, κατά την άπο-
ψη μου, είναι η προσπάθεια που
μπορεί να κάνει κάποιος για να προ-
σεγγίσει θεωρητικά την πιθανή εξέ-
λιξη ενός αγώνα ντέρμπι. Όπως για
παράδειγμα αυτό μεταξύ του ΠΑΟΚ
και του Ηρακλή. Αγώνας ο οποίος
ανεξαρτήτως από τις ιδιαιτερότητες
του, πριν το πρώτο σφύριγμα του δι-
αιτητή, έχει την αύρα του τοπικού
ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο ρόστερ, υπερ-
τερεί σε οργανωτικά θέματα, έχει
λιγότερα αγωνιστικά προβλήματα
και αγωνίζεται στην έδρα του. Όλα
αυτά τα στοιχεία θεωρητικά μπορούν
να του δώσουν τον τίτλο του φαβορί.
Απέναντι του ο Ηρακλής, ομάδα με
διοικητική ρευστότητα, με ρόστερ
που δημιουργήθηκε με πολλούς πε-
ριορισμούς και πεσμένη ψυχολογία,
λόγω της ήττας την προηγούμενη
αγωνιστική. 

Ετούτα όμως σ’ έναν αγώνα όπου η
αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο κι
όλοι θέλουν να διακριθούν, όπως
δείχνει το παρελθόν των ντέρμπι, λί-
γη αξία έχουν. Σ’ αυτά τα παιχνίδια
αξία έχει η ψυχολογία, και η ροή του
αγώνα. Αλλωστε δεν ήταν λίγες οι
φορές που ο Ηρακλής σε αγώνα με
τον ΠΑΟΚ πήγε κόντρα στα προγνω-
στικά.

Ο «Δικέφαλος» είναι υποχρεωμένος
να παίξει κατακτητικό ποδόσφαι-
ρο, να αξιοποιήσει την ταχύτητα που
έχει στην επίθεση και να σκοράρει.
Αντιθέτως ο Ηρακλής θα επιχειρή-
σει να «κλέψει» τον αγώνα γιατί γνω-
ρίζει ότι το αντίθετο, δηλαδή τον επι-
χειρήσει να παίξει στα ίσα τον ΠΑ-
ΟΚ, μπορεί να το πληρώσει ακριβά.  

Στα πλην του ΠΑΟΚ το γεγονός ότι
θα θεωρηθεί αποτυχία ακόμη και
η ισοπαλία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι
εάν δεν σκοράρει γρήγορα ώστε να
αποκτήσει ψυχολογία θα αρχίσει να
δέχεται την πίεση της κερκίδας μ’
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αντιθέτως ο
Ηρακλής για τον οποίο δεν θα έρθει
το τέλος του κόσμου στην περίπτωση
που φύγει με άδεια χέρια από την
Τούμπα, όσο ο αγώνας θα μένει στο
μηδέν θα κερδίζει ψυχολογία και αυ-
τό μόνο θετικά μπορεί να λειτουργή-
σει στο αγωνιστικό κομμάτι. 

του Βασίλη
Μάστορα

Το ντέρμπι
είναι ντέρμπι

Το κείμενο αυτό γράφεται, λίγες
ώρες μετά την τεράστια επιτυχία που
σημείωσε η φετινή διοργάνωση του
5ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου,
μιας λαμπρής γιορτής για τους περισ-
σοτέρους, που πραγματοποιήθηκε σε
μια «μαγική» διαδρομή στους κεντρι-
κούςδρόμους της πόλης και έκρυβε
μια έκπληξη σε μας τους διοργανω-
τές. Ένα νέο ρεκόρσυμμετοχών! Αν

ψάξουμε τα αίτια της θετικής αυτής έκβασης, του συ-
νεχόμενου δηλαδή αυξητικού αριθμού των δρομέ-
ων, ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης φέρει η τουριστική
προβολή που τυγχάνει πλέον μέσα από τις συντονι-
σμένες ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης, τόσο σε
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. 

Το αποτέλεσμα, άνθρωποι από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας, όλων των ηλικιών να επισκέπτονται
την πόλη μας, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με την
άσκηση, ενισχύοντας  παράλληλα και την οικονομία
της. Και αν ψάξει κανείς το ποια είναι η εναλλακτική
μορφή τουρισμού με τον πλέον γοργό ρυθμό ανάπτυ-
ξης με ανοδική πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο, η
απάντηση βρίσκεται στη λέξη  Αθλητισμός. Στο χέρι
μας επομένως είναι, με τη συνεργασία όλων εμπλε-
κόμενων φορέων της πόλης, να τη διαχειριστούμε με
τέτοιο τρόπο για την  περαιτέρω ανάπτυξή της.

Είναι σαφές πως πρέπει να ξεχωρίσουμε τους  λό-
γους και τις αιτίες που κάποιος θα καταστήσει τη
Θεσσαλονίκη προορισμό, σε σχέση με άλλες πόλεις
της Ελλάδος και της Ευρώπης. Προτεραιότητα αυτού
αποτελεί φυσικά η διεκδίκηση και ο ερχομός μεγά-

λων διοργανώσεων παγκοσμίου,
Ευρωπαϊκού ή πανελληνίου επιπέδου, έχοντας σαν

αντικείμενο κυριολεκτικά το οτιδήποτε περιλαμβά-
νει ο ατελείωτος κατάλογος των αθλητικών δραστη-
ριοτήτων. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ξεχωρι-
στής φυσικής ομορφιάς και διαθέτει εγκαταστάσεις
που μπορούν να φιλοξενήσουν σχεδόν τα πάντα και
κατέχει το αβαντάζ ενός μοναδικού παραλιακού με-
τώπου, ικανό να αφήσει ατελείωτη τη φαντασία μας
για το τι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εκεί. Αρ-
χικά, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο  έχει ήδη
προγραμματισθεί για το επόμενο έτος η ανάληψη
ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας κατη-
γορίας 470, ανδρών γυναικών, με τη συμμετοχή 150
σκαφών και περίπου500 επισκεπτών καθώς και του
παγκόσμιου πρωταθλήματος Tornado με 50 σκάφη
και 200 επισκέπτες, όπου συνολικά το μέγεθος της
προβολής χαρακτηρίζεται ανυπολόγιστο. Επίσης, το
τελευταίο διάστημα τα ξενοδοχεία της πόλης μας,
ενημερώνουν με έντυπο υλικό το τουριστικό κοινό
πως με αφετηρία τον Ιστιοπλοϊκό όμιλο προσφέρεται
η δυνατότητα μιας διαφορετικής ξενάγησης της Νέας
Παραλίας,  αυτής με σανίδες όρθιας κωπηλασίας
(SUP). 

Πολλές οι ιδέες, πολλά τα εμπόδια στο οτιδήποτε
πρωτοποριακό που συναντά κανείς, όμως ευελπι-
στούμε ότι θα καταφέρουμε μια μέρα να κάνουμε τον
Θερμαϊκό κόλπο σε καθημερινή βάση ενεργό, έχον-
τας τη δυνατότητα να φιλοξενεί γιατί όχι… ακόμα και
κολυμβητικούς αγώνες ανοιχτής θαλάσσης.

*Ο κ. Μπαρμπουνάκης είναι δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης

*του Αλέξανδρου
Μπαρμπουνάκη 

Εξωστρεφής αθλητική Θεσσαλονίκη   
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