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ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ -ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

“Ο ιστορικός του μέλλοντος 
θα μείνει... έκπληκτος”

ΤΟ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

“Ζητείται σερβιτόρος(α)”
... βροχή στις αγγελίες

Π. ΜΠΙΛΛΙΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 

14 προτάσεις για να “πάρει 
η οικοδομή τα πάνω της”

“Στα σκαριά” site 
για τα χρέη... ιδιωτών  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΝΤΡΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ

Ο επιχειρηματίας “χτίζει” το... χωριό του • Τι είπε στους μετόχους 
της “Σουρωτή Α.Ε.” και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής 

στη Μονή του Αγίου Παϊσίου 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Το λογισμικό των 
Θεσσαλονικέων που 

θα ζήλευε και η Google
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

“Ραντεβού στο
χειρουργείο 

μετά... θάνατον”

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΚΡΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νο1
Συνεχής 

ενημέρωση στο

www.karfitsa.gr

Ο... ευλογημένος δήμος
στο στόχαστρο του Ιβάν Σαββίδη

Άγκυρες αναμνήσεων...
Γράφει ο Στράτος Σιμόπουλος

ΑΡΘΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 



Είτε οι περίπου 4.000 συνταξιού-
χοι που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη
έξω από το υπουργείο Εργασίας και
έκαψαν τις ενημερωτικές επιστολές
του Γιώργου Κατρούγκαλου δεν κα-
τάλαβαν τη δήλωσή του –ότι «όσο εί-
μαστε εμείς στην κυβέρνηση, οι συν-
ταξιούχοι να περιμένουν αυξήσεις»–
είτε ο ίδιος παρουσιάζει ασυνέπεια
μεταξύ λόγων και έργων. Έχουν πε-

ράσει 21 μήνες από τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέ-
λαβε τις τύχες της χώρας και ακόμη δείχνει πως δεν έχει αντιλη-
φθεί ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει σε έναν εξουθενωμέ-
νο λαό δεν είναι η λιτότητα, αλλά ο εμπαιγμός. 

Οι πολίτες, όσο κι αν δυσφορούν, όσο κι αν ματώνουν, μπορούν
ίσως και σε κάποιον λελογισμένο βαθμό να αντιληφθούν ότι οι περι-
κοπές αυτές ήταν μονόδρομος μετά την πε-
ριβόητη διαπραγμάτευση του Γιάνη
Βαρουφάκη. Αυτό που τους κά-
νει έξαλλους είναι τα ψέματα
που ακούγονται κατά συρ-
ροή από κορυφαίους
υπουργούς και στελέχη.
Αλήθεια, πόσο πιο έν-
τιμο απέναντι στους
απόμαχους της ζωής θα
ήταν να βγει ο υπουρ-
γός Εργασίας και να
ενημερώσει τους συντα-
ξιούχους –τωρινούς και
αυτούς που βρίσκονται στον
προθάλαμο– ότι λόγω των ελ-
λειμμάτων στα ασφαλιστικά ταμεία
οι αποδοχές τους θα περικοπούν, είτε μέ-
σω της αυξημένης φορολογικής παρακράτησης είτε με απευθείας μει-
ώσεις στις επικουρικές; 

Ναι, θα ήταν σκληρό. Όμως είναι προτιμότερο από το να
ωραιοποιεί μία κατάσταση που αμαυρώνει την εικόνα της κυ-
βέρνησης, την ώρα που χιλιάδες κόσμου βρίζουν μπροστά στα
ΑΤΜ, καθώς δεν γνωρίζουν κάθε μήνα τι θα πάρουν. Ακόμη και
αυτή η ιστορία με τις επιστολές δεν είναι παρά η μισή αλήθεια,
καθώς ο κ. Κατρούγκαλος «ξέχασε» να στείλει αντίστοιχα ενημε-
ρωτικά σημειώματα στους συνταξιούχους που τους έκοψε 2%
από την κύρια και 6% από την επικουρική τους σύνταξη. «Ξέχα-
σε» επίσης να στείλει επιστολές και στους 600.000 συνταξιού-
χους που παίρνουν τις συντάξεις χηρείας και τους 300.000 δι-
καιούχους των αναπηρικών συντάξεων, που τους έκοψε το 20%
των συντάξεων, ενώ το ίδιο... ξεχασιάρης αποδείχτηκε και στην
περίπτωση των 150.000 χαμηλοσυνταξιούχων που τους έκοψε
το ΕΚΑΣ!

Οι πιο έμπειροι κοινοβουλευτικοί λένε ότι το κείμενο της παραίτη-
σης είναι αυτό που πρέπει κάποιος νέος υπουργός να γράφει μόλις
αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης. Ακόμη κι αν έχει τις καλύτερες προθέ-
σεις, όταν αναλαμβάνει ένα έργο και αποτυγχάνει, οφείλει να αναγνω-
ρίζει το λάθος του και να μην προσπαθεί όχι απλώς να το κρύψει κάτω
απ’ το χαλί, αλλά να πείσει ότι έχει και δίκιο. Είναι η περιβόητη ευθι-
ξία, που δυστυχώς τείνει να εκλείψει από το ήθος της εποχής μας...

www.karfitsa.gr
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Νικολάου Καραμανλή
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Η σκληρή αλήθεια 
είναι προτιμότερη

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
Αλ. Παπουτσής, Π. Μπίλλιας, 

Γ. Δελής, Δέσπ. Χαραλαμπίδου, 
Λευτ. Αυγενάκης, Ν. Νυφούδης, 

Θεόδ. Καράογλου, Αντ. Σαουλίδης, 
Β. Νάκου, Σ. Βούλτεψη,

Σ. Σιμόπουλος, Ανδρ. Λοβέρδος, 
Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας 

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

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

Αλήθεια,
πώς ένιωθε 

ο κ. Κατρούγκαλος 
βλέποντας τους 

απηυδισμένους συνταξι-
ούχους να καίνε τις

επιστολές έξω από το
υπουργείο του; 

Kλειστό το κινητό της κυβερνητικής εκπρο-
σώπου... Μάλλον με τον ανασχηματισμό
"κόλλησε" και τα "ρεπά" της #Γεροβασιλη

Nέα και άφθαρτα πρόσωπα; Μετά τις αξιό-
πιστες επιλογές του λαού… και η ώρα του
πρωθυπουργού… Λογικό

Υπουργοί με αντοχές 17 ώρες «και βάλε» σε
διαπραγματεύσεις #χρεος

Χωρίς πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσα-
λονίκη #anasximatismos… γίνεται;Μπα
δεν πρόλαβαν να ασχοληθούν με
υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (ή με
υπουργείο Μακεδονίας και υπουργείο
Θράκης) Παράξενο

«Εμπλουτισμός κυβερνητικού σχήματος» Η
νέα ομάδα θα παίξει κόντρα στον… πλουτι-
σμό ε; #ταξικο_μίσος

Το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής θα ελέγ-
χει τα… «τρολ»; Να δεις που δεν θα μπο-
ρούν να έχουν πάνω από τέσσερις «ψεύτι-
κους» λογαριασμούς #social_ media
#twitter

Κακοήθειες «Κάθε φορά που γίνεται ένας
αριστερός ανασχηματισμός, ένας επενδυτής
φεύγει ακόμη πιο μακριά…»

Ο προπονητής δεν αλλάζει όταν νικάει η
ομάδα…  Όταν χάνει; 
#καλα_να_ειναι_ο_διαιτητης

Ανασχηματισμός… β΄αξιολόγησης ή αξιο-
λόγηση… β΄ανασχηματισμού ;

Το λένε και… αναδιάταξη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Στους ΑΝΕΛ… ανασύνταξη
#anasximatismos

«Θέμα ωρών, οι ωδίνες άρχισαν…» Καισα-
ρική ήθελε από την αρχή. Όπως κάνουν
οι… βασιλιάδες για να μην ταλαιπωρούν το
μωρό και τη μάνα…

Πάντως ένας άλλος πρωθυπουργός που είχε
μιλήσει για… επανεκκίνηση δεν είχε καλή
συνέχεια #ΑΥΓΗ #Τσίπρας #Σαμαρας

Ο φόβος της μετάβασης… Μπαίνουμε – λέει
– στη φάση της ανάπτυξης με νέο κυβερνητι-
κό σχήμα. Βοήθειααα…

Η νέα γενιά του ΣΥΡΙΖΑ. Πες «Τσιπρικοί»
για να καταλάβω βρε παιδάκι μου
#karamanlikoi #koubelikoi #papadn-
reikoi #benizelikoi κοκ

Δεν ακούστηκαν ονόματα για τη θέση του
Τσακαλώτου γιατί δεν υπήρχαν… ενδιαφε-
ρόμενοι. Κι ύστερα σου λέει ανεργία και
κρίση. Δουλειές υπάρχουν αλλά μερικοί με-
ρικοί προτιμούν τους καφενέδες #vouli

«Ο Φάμελλος – ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος ΣΥΡΙΖΑ και δημοτικός σύμβουλος
Θέρμης – στην κυβέρνηση, και ο Ιβάν Σαβ-
βίδης δήμαρχος (στο ίδιο δήμο), με την
υποστήριξη των ΑΝΕΛ» Ακούστηκε κι αυτό
στη Σουρωτή κατά την ομιλία του επιχειρη-
ματία για την αγορά των μετοχών. Πρώτα σε
δήμο και μετά σε κόμμα. Λογικό.

Σπίρτζης και ΟΑΣΘ «πηγαίνουν πακέτο» ε;

Ο ανασχηματισμός «σέρνεται» μέρες και νύ-
χτες τώρα, αλλά το ζήτημα είναι να μην…
σέρνεται και μετά την ανακοίνωση του…

Πληροφορίες ήθελαν τον πρωθυπουργό να
κάνει κλήρωση για να διώξει ορισμένους,
επειδή όλοι ήταν… υπέροχοι 
#anasximatismos #κακοηθειες

Κανονικά με τόσα προβλήματα στα νοσοκο-
μεία, θα έπρεπε το Υγείας να «κολλήσει»
στο… Θρησκευμάτων. Με προσευχή και
θαύματα ίσως και… σωθούμε. Πάντως με τα
ψέματα δεν τα καταφέραμε… ακόμη.

«Tα δικά μας μέτρα είναι η σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι…» είπε ο Κατρούγκαλος
λίγο πριν τον ανασχηματισμό και τα λάθη
τους είναι… σταγόνα στον ωκεανό;

Τα τυπογραφεία περίμεναν τις εφημερίδες
του ΣΚ αλλά το Μαξίμου δεν βιαζόταν.Σου
λέει η ΑΥΓΗ, «το κόκκινο» και τα κανάλια
της ΕΡΤ καλύτερα να ενημερώσουν για τα
καθέκαστα #anasximatismos. 

Για τον «ανασχηματισμό» στο ΠΑΣΟΚ άλλη
μέρα…#Βενιζελος_διεγραψε_κομμα_Αν-
δρεα

#karapanagiotidu

SOCIALismata (#anasximatismos)
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του Στράτου Σιμόπουλου*
Ο ήρωας του βιβλίου ήρθε συνειρμικά στο μυαλό μου,

πριν λίγες μέρες, όταν πέρασα πάλι από την πρώην πλατεία
Διοικητηρίου, τη φημισμένη πλατεία των παιδικών και
εφηβικών μου χρόνων που η σημερινή της κατάσταση πλη-
γώνει. Εγκατάλειψη και αρχαιότητες, χωρίς δυνατότητα
επίσκεψης, συναντούν οι διαβάτες και βλέπουν καθημερι-
νά οι περίοικοι.

Δυστυχώς, παράλληλα, φαίνεται να έχει χαθεί και
μια σημαντική ευκαιρία, για να αναπλασθεί η πλατεία
και να αναδειχθούν  οι αρχαιότητες.

Η αρχή είχε γίνει την Άνοιξη του  2013 όταν σε σύσκε-
ψη σε παρακείμενο ξενοδοχείο εκπροσώπων από το
Υπουργείο Πολιτισμού, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Έργων και το Δήμο Θεσσαλονίκης αποφασίσθηκε να γί-
νουν οι αρχικές ενέργειες, ώστε το έργο της Ανάπλασης της
Πλατείας να αρχίσει να «παίρνει σάρκα και οστά».

Έτσι, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) εξασφάλισε  τη χρηματοδότηση, ενώ το
Υπουργείο Πολιτισμού συμφώνησε στην κατασκευή
ενός στεγάστρου μεγάλου, για να αναδειχθούν οι αρ-
χαιότητες και πάνω σ’ αυτό να κατασκευασθεί μια
πλατεία, κατά προτίμηση με χρησιμοποίηση των πα-
λαιών μαρμάρων , τα οποία φρόντισε να γλυτώσει
από την καταστροφή ο Διοικητηριώτης Γιώργος Λυσ-
σαρίδης.

Τη 14η Νοεμβρίου 2013, μάλιστα, υπεγράφη μνημό-
νιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της
κρατικής εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ που εποπτεύεται από
την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, για την υλοποί-
ηση της εκπόνησης  της μελέτης.

Σήμερα, ο φόβος της απώλειας της χρηματοδό-

τησης είναι έντονος και δεν γνωρίζουμε τις ενέρ-
γειες στις οποίες έχουν προβεί τόσο ο Δήμος, όσο
και η Εγνατία Οδός για να αποτρέψουν ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. 

Σε συνεργασία με τους δραστήριους συλλόγους απο-
φοίτων να συγκεντρωθεί υλικό, το οποίο με την κατάλληλη
επιστημονική επεξεργασία θα μπορούσε να παρουσιασθεί
με τρόπο που να αναδεικνύει την ιστορία της πόλης για
σχεδόν έναν αιώνα.

Εναλλακτικά προτείνω τη δημιουργία μόνο ενός
Μουσείου στη Στοά του Αγίου Μηνά, τμήμα της οποί-
ας ανήκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)
και προσφάτως μετεβιβάσθη στο ΤΑΙΠΕΔ.

Υπάρχει μάλιστα ομόφωνη απόφαση, από τον Απρίλιο
του 2013, του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. που πάλι εποπτευόταν από
την Γ.Γ.Δ.Ε.: «να προχωρήσει ο οργανισμός σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η
επιτυχής και βιώσιμη αξιοποίηση του ακινήτου της
ΟΣΚ ΑΕ στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης, με παράλλη-
λη ανάδειξη του ιστορικού Ιερού Ναού. Το ακίνητο με
τη στοά Αγίου Μηνά βρίσκεται στην καρδιά του εμπο-
ρικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερη αρ-
χιτεκτονική αξία και σημαίνουσα θέση στον πολεο-
δομικό ιστό της πόλης.  Η αξιοποίηση του ακινήτου
στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα για το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ, αλλά και για τη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Οι στρατηγικές
επιλογές της ΟΣΚ ΑΕ για την αξιοποίηση των ακινή-
των έχουν δύο κατευθύνσεις: είτε αυτά να αποδο-
θούν για κοινόχρηστη χρήση προς όφελος των τοπι-
κών κοινωνιών είτε να αποφέρουν έσοδα στον οργα-
νισμό, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή
σχολείων. Το ακίνητο του Αγίου Μηνά -λόγω της θέ-
σης και της επιφάνειάς του- έχει δυνατότητες να ανα-
πτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφέρει σημαντι-
κά έσοδα στον οργανισμό. Η ΟΣΚ ΑΕ θα εξετάσει όλες
τις εμπορικές δυνατότητες και χρηματοοικονομικές
επιλογές για την πλέον αποτελεσματική αξιοποίηση
του ακινήτου ». 

Να, λοιπόν, ένα άλλο πεδίο «δόξης λαμπρό» για το Δή-
μο Θεσσαλονίκης.

Να δημιουργήσει, δηλαδή, άλλη μια «άγκυρα αναμνή-
σεων στην πόλη».

Σχέδιο και πράξεις απαιτούνται!

*Ο κ. Σιμόπουλος είναι πρώην Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Έργων 

ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ: Πλατεία Διοικητηρίου –
Ιστορικά Σχολικά Συγκροτήματα - Στοά Αγίου Μηνά

Διάβασα παλαιότερα ένα βιβλίο, ο ήρωας του οποίου περιδιάβαινε την παλιά του γειτο-
νιά σαν χαμένος. Ο εκσυγχρονισμός είχε ρίξει παλιές πολυκατοικίες, πάρκα εξαφανίσθη-
καν και άλλα εμφανίσθηκαν σε διαφορετικά σημεία. Περπατώντας, μεσήλικας πια, ανα-
ρωτήθηκε «καλά δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμη και τα κτίρια και τα πάρκα είμαστε εμείς;
Χωρίς σταθερά σημεία και τις αναμνήσεις που προκαλούν αισθανόμαστε ξένοι στην ίδια

μας την πόλη».

Όλοι εμείς οι Διοικητηριώτες, που ζήσαμε
ωραία χρόνια στην περιοχή με χαρές, λύπες, φιλίες,
όνειρα και έρωτες, αλλά και όσοι Θεσσαλονικείς θέ-
λουν η πόλη μας να διαθέτει άγκυρες αναμνήσεων,
ζητούμε άμεσα απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα, προς την ίδια κατεύθυνση κι-
νείται και η παλαιότερη πρότασή μου, ο Δήμος
Θεσσαλονίκης να δημιουργήσει ένα πλέγμα μι-
κρών Μουσείων μέσα στα ιστορικά σχολικά
συγκροτήματα της πόλης, από τα οποία απο-
φοιτήσαμε πολλοί Θεσσαλονικείς, ιδιαίτερα οι
μεσήλικες, μεταξύ των οποίων τα  2ο, 4ο, 5ο
και Πειραματικό. 
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Με την απόφαση του ΣτΕ για τον νόμο Παππά,  η Δικαιοσύ-
νη μίλησε , η πολυφωνία νίκησε, η Δημοκρατία νίκησε.
Μαύρο στην ενημέρωση δεν θα υπάρξει. Τώρα ο δρόμος για
συναίνεση σε ό,τι αφορά το ΕΣΡ είναι ανοικτός. Η συναίνεση,
όμως, αυτή αποτελεί μια κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν
συμπεριλαμβάνει τον κ. Παππά. Ο Υπ. Επικρατείας έπαιξε με
τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν άκουσε τη Βουλή επί ένα
ολόκληρο χρόνο, δεν συνεκτίμησε τις προηγούμενες αποφά-
σεις του ΣτΕ. Συμβουλευόμενος συνηγόρους παραβίασε κα-
τάφωρα το Σύνταγμα, προκειμένου να εγκαταστήσει στημένα
ΜΜΕ. Με αντιδημοκρατικό θράσος προπηλάκιζε τους πάν-
τες, χρησιμοποιώντας βαρύτατους και απαξιωτικούς χαρα-
κτηρισμούς, στηριζόμενος βέβαια στον Πρωθυπουργό, που
περίμενε να επωφεληθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα
ο Υπ. Επικρατείας είναι αντιμέτωπος με τις πολιτικές του ευ-
θύνες. Κι όποιος έχει πολιτικές ευθύνες παραιτείται. Κι είναι
σαφές, πως η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ. Κανείς δεν μπο-
ρεί να τον εμπιστευτεί, ακόμη κι όταν δηλώνει προθέσεις
εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ. 

Σταθερή μου άποψη είναι πως οι εκλογές πρέπει να γίνον-
ται κάθε τέσσερα χρόνια. Όμως δυστυχώς μετά από 21 μή-
νες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είμαστε βέβαιοι πως η κατα-
στροφή είναι πολύ μεγάλη. Η πρώτη αξιολόγηση σχεδόν
έκλεισε και τα υπόλοιπά της εξετάζονται τώρα, ενώ οι ανησυ-
χίες μας για το 4ο μνημόνιο δυστυχώς αποδεικνύονται βάσι-
μες. Ταυτόχρονα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι μειοψηφία και οι δυ-
νάμεις τους δεν αντιστοιχούνται στις διαθέσεις των πολιτών.
Είναι ανάγκη οι νέοι συσχετισμοί να εκφραστούν. Το πότε θα
το ζητήσουμε είναι κεντρικό πολιτικό πρόταγμα της Συμπαρά-
ταξης και θα το αποφασίσουμε συλλογικά.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε  στην ανάγκη δημιουργίας
ενός ισχυρού πόλου του κέντρου και της κεντροαριστεράς.
Ο πλαστός μικρό- διπολισμός που επιδιώκουν να στήσουν
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι επιζήμιος για τη χώρα και τους πολίτες.
Αλήθεια είναι πως η τελευταία προσπάθεια δεν στέφθηκε
από επιτυχία. Και δεν έχουμε  εμείς την ευθύνη, Αυτό όμως
δεν σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουμε. Ένας νέος ισχυ-
ρός, σύγχρονος, προοδευτικός πολιτικός φορέας του κέντρου
και της κεντροαριστεράς  είναι απαραίτητος για να οδηγηθού-
με στην οριστική έξοδο από τη κρίση και εμείς στη Δημοκρα-
τική Συμπαράταξη εργαζόμαστε για τη δημιουργία του. Τώρα,
όμως, χωρίς να ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, ο πόλος της ενό-
τητας της Κεντροαριστεράς είναι η ίδια η Δημοκρατική Συμ-
παράταξη.

Εμείς στη Δημοκρατική Συμπαράταξη θα αγωνιστούμε οι
θέσεις και οι προτάσεις μας για τη χώρα να ακουστούν και
να υιοθετηθούν από όσους περισσότερους πολίτες μπορού-
με. Έχουμε τη γνώση , την εμπειρία  και τα στελέχη ώστε να
συμβάλουμε στην οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση .
Το ρόλο που θα παίξει η Δημοκρατική Συμπαράταξη μετά τις
εκλογές θα μας τον υποδείξει ο λαός με τη δύναμή που θα μας
δώσει. Ζητάμε από το λαό να δυναμώσει  τη φωνή μας.

Έχω απόλυτη πίστη στις θέσεις και στις προτάσεις μας. Οι
πολίτες πια είναι υποψιασμένοι και μας κρίνουν όλους
μας πολύ αυστηρά. Είμαι σίγουρος πως ο ψεύτικος διπολι-
σμός  δεν θα επιτευχθεί και η Δημοκρατική Συμπαράταξη με
διψήφια  ποσοστά θα συμβάλει στη αλλαγή πορείας του τό-
που.

*Ο κ. Λοβέρδος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

Αλλάζουμε την πορεία 
του τόπου

του Ανδρέα 
Λοβέρδου*

Γράφει ο Αλέξανδρος Παπουτσής*

Όλες οι δημοσκοπικές ενδείξεις είναι σχε-
δόν καταδικαστικές για το κυβερνών κόμμα κα-
θώς κάθε μέτρηση που βλέπει το φως της δημο-
σιότητας φανερώνει δραματική καθίζηση. Ακόμη
και εάν οι επιδόσεις των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης δεν βελτιώνονται θεαματικά, ακόμη και
εάν πολλοί δηλώνουν απογοητευμένοι και απο-
στασιωποιημένοι το γεγονός παραμένει αναλλοί-
ωτο. Ολοένα και περισσότεροι αποδοκιμάζουν
την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία παράλ-
ληλη της πτώσης της οικονομίας και των εισοδη-
μάτων.

Εν ολίγοις οι εξελίξεις προδιαγράφονται
δύσκολες για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δυστυχώς το ίδιο
και για την χώρα, την οικονομία της και τους πο-
λίτες της. Το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας
είναι να διασωθεί η χώρα από την κατάρρευση
του κόμματος και να μην συμπαρασυρθεί από αυ-
τή σε επίπεδα και καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
Η αδυναμία εφαρμογής και υλοποίησης προ-
εκλογικών δεσμεύσεων από πλευράς κυβέρνη-
σης ήταν δεδομένη για όποιον μπορούσε να δια-
βάσει ψύχραιμα στοιχειώδη μεγέθη και αριθ-
μούς, ήδη από το 2015. Αυτό που δεν ήταν δεδο-
μένο όμως είναι ο βαθμός ανικανότητας διαχεί-
ρισης μικρών και μεγάλων ζητημάτων διακυβέρ-
νησης. Δεν ήταν δεδομένος ο διπλός λόγος, η αν-
τιεπενδυτική παραφιλολογία, η φορομπηχτική
στρατηγική, η έξαρση του πελατειασμού, ο κυνι-
σμός των παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό, η σύμ-
πλευση με τις πιο συντηρητικές φωνές σε πολιτι-
κό σύστημα ( ΑΝΕΛ) και κοινωνία ( εκκλησία), η
αδυναμία υλοποίησης εκσυγχρονιστικών και με-
ταρρυθμιστικών πολιτικών σε κράτος και οικονο-
μία. Αυτά προστέθηκαν στην πορεία και διέψευ-
σαν ακόμη και τους πιο μετριοπαθείς και ρεαλι-
στές ψηφοφόρους και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που
δεν πίστεψαν στα σκισίματα των μνημονίων. Εί-
ναι αυτές οι ίδιες τραγικές αποτυχίες που εμποδί-
ζουν ακόμη και σήμερα όσους θα συζητούσαν
υπό άλλες συνθήκες μια συμπόρευση με τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ μιας και έκανε και αυτός την ρεαλιστική
στροφή του – σύμφωνα με τους ίδιους.

Επειδή λοιπόν τα νέα από τα μέτωπα της οι-
κονομίας δεν είναι καλά, παρακολουθούμε εδώ
και μήνες διάφορα πολιτικά σίριαλ με θέματα –
σημαντικά ή μη- που δεν σχετίζονται με το μεί-
ζων. Παραθέτουμε μερικά - επαναφορά θέματος
γερμανικών αποζημιώσεων, θρησκευτικά στα
σχολεία, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ και εσωκομματικοί
συσχετισμοί, διαγωνισμός για τα κανάλια, κούρε-
μα χρέους, παράλληλα τραπεζικά συστήματα
εκτός ΕΚΤ κοκ. Με τη βοήθεια ή την ανοχή ενός
σχετικά ελεγχόμενου τηλεοπτικού τοπίου κατα-
ναλώσαμε ένα εξάμηνο με μόνη επιτυχία που να
αφορά στην πραγματική οικονομία, την ολοκλή-
ρωση της πρώτης αξιολόγησης που εκκρεμούσε
από πέρυσι.

Με αυτούς τους ρυθμούς υλοποίησης του
μνημονίου όμως όχι μόνο δεν θα καταφέρουμε
να το υπερβούμε θετικά, αλλά κινδυνεύουμε να
διολισθήσουμε εκ νέου σε κρίση και περιδίνηση.
Πολλοί ήδη κάνουν λόγο για 4ο μνημόνιο που
βρίσκεται σε πρώιμες προπαρασκευαστικές συ-
ζητήσεις – και αυτό είναι το θετικό σενάριο. Προ-
διαγράφεται έμμεσα η αποτυχία εξόδου της χώ-
ρας στις αγορές και η αναγκαιότητα νέου προ-
γράμματος. Βέβαια μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι
σίγουρη, καθώς η Ελλάδα θα μοιάζει με άπατο
πηγάδι που Ευρωπαίοι και ΔΝΤ ρίχνουν διαρ-
κώς χρήματα για να μην στερέψει – πραγματικό-
τητα που δεν είναι αποδεκτή σε πολλά ευρωπαϊκά
κοινοβούλια. Αν στραβώσει αυτή η διέξοδος ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε μνημόνιο δραχμής
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Για αυτό το στοίχημα της εποχής αυτής εί-
ναι να διασωθεί ό,τι διασώζεται σε οικονομία και
θεσμούς, σε κράτος, δομές και υποδομές. Η κα-
τάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει επουδενί να
συμπαρασύρει τη χώρα. Είναι δεδομένο πως η
χώρα οπισθοχώρησε αυτά τα δύο χρόνια αρκετά.
Ας μην κατέβει όμως από το τρένο.
*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός αναλυτής 

Να καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η χώρα
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Q
Η κυβέρ-

νηση και το
υπουργείο
Οικονομι-

κών
ετοιμάζουν
και... site

ενημέρωσης
οφειλετών 

Q
Τριάντα 
κέντρα 

διαχείρισης
χρεών ιδιω-
τών σε όλη
τη χώρα!

Ο Τάκιτος έγραψε πως «όταν το ψέμα αποκαλύπτεται,
δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος». 

Δεν υπάρχει ρήση που να ταιριάζει καλύτερα στους ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ.

Έχουν αποφασίσει να λένε μόνο ψέματα, καλώντας τον
λαό κάθε φορά να πιστεύει το… τελευταίο!

Την ώρα ακριβώς που εφαρμόζουν με τον πιο σκληρό
τρόπο, το τρίτο μνημόνιο, που με αποκλειστικά δική
τους ευθύνη έφεραν οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένος,
φρόντισαν να απασχολούν την κοινή γνώμη επί μήνες
παριστάνοντας ότι πολεμούν την διαπλοκή, την ολι-
γαρχία, τους μιντιάρχες.

Αν και είναι γνωστό πως η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα
ολοκληρώθηκε το 2014 – οπότε, το 2015, θα ερχόταν
η ώρα της ρύθμισης από το ΕΣΡ και μόνο από αυτό –
έφεραν έναν νόμο που ήταν και κρίθηκε αντισυνταγ-
ματικός από το ΣτΕ.

Επιτέθηκαν στη Δικαιοσύνη, καθύβρισαν τους πολιτι-
κούς τους αντιπάλους, έβαλαν ανύπαρκτα διλήμματα.

Μέχρι την τελευταία ώρα, την ώρα της «μεγάλης υποχώ-
ρησης», ο «ξεπεσμένος καναλάρχης» Ν. Παππάς ρω-
τούσε και ξαναρωτούσε: «Μπορείτε να μας εγγυηθείτε
ότι θα φέρετε και εσείς 255 εκ. ευρώ στα ταμεία του
Κράτους;».

Το θρασύτατο ερώτημα διατυπωνόταν ακόμη και την
ώρα που από την Τράπεζα της Ελλάδος γινόταν γνω-
στό πως στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι ει-
σπράξεις από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 7,1%, σε
σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, αν και ο αριθμός των
τουριστών αυξήθηκε κατά 1,8%. Μόνο τον Αύγουστο -
τον Αύγουστο! – είχαμε μείωση εσόδων από τον τουρι-
σμό της τάξης του 9,2%!

Έτσι, τα έσοδα έπεσαν στα 9,85 δις ευρώ, οπότε, μάνι-μά-
νι, έλειψαν από τα ταμεία του Κράτους 700 εκατομμύ-
ρια!

Και επειδή έκαναν την γνωστή «περήφανη διαπραγμά-
τευση», καταφεύγουν συνεχώς σε πανάκριβο, βραχυ-
πρόθεσμο δανεισμό εκδίδοντας έντοκα γραμμάτια του
δημοσίου. Άλλα 180 εκ. το κόστος της ανικανότητάς
τους.

Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, ακούσαμε και τον κ.
Παππά να υποστηρίζει πως τον Αύγουστο του 2013
πήγε στη Βενεζουέλα (με παρέα που τον διαψεύδει) για
να… διερευνήσει τη δυνατότητα επίσκεψης Τσίπρα
στη χώρα, αλλά και προμηθευτεί η Ελλάδα προϊόντα
από τα κρατικά σούπερ μάρκετς της «ευημερούσας» αυ-
τής χώρας!

Δηλαδή, ο κ. Παππάς μας είπε πως προετοίμαζε τον Αύ-
γουστο μια επίσκεψη που… είχε ήδη πραγματοποιηθεί
από τον Μάρτιο και ότι θα έφερνε είδη πρώτης ανάγ-
κης από τη χώρα που ο ίδιος ο πρόεδρός της Μαδούρο
έχει δηλώσει πως έφθασαν σε σημείο να τρώνε ζωο-
τροφές!

Αυτήν την απάντηση βρήκε να δώσει. Και το έκανε με
την άνεση που περιγράφει ο Νόρμαν Μέιλερ, όταν
αναφέρει πως «ο ψεύτης είναι το ίδιο ασφαλής με τον
άνθρωπο που δεν λέει ποτέ ψέματα»…

*Η κ. Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β΄ Αθηνών, πρώην
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητική
εκπρόσωπος και δημοσιογράφος

Ψέματα, ψέματα 
και ξανά ψέματα

της Σοφίας 
Βούλτεψη*
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«Πρέπει να υπάρξει απομείωση
των κόκκινων δανείων στο πλαίσιο
της πορείας της χώρας προς την
ανάπτυξη», σημείωσε ο υπουργός
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης εγ-
καινιάζοντας τα κεντρικά γραφεία
της νεοσύστατης Ειδικής Γραμμα-
τείας Ιδιωτικού Χρέους, επί της Λε-
ωφόρου Θηβών 196-198 (κτίριο
Κεράνης). Ο υπουργός ανέφερε ότι
η νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια
έχει ψηφιστεί στο σύνολό της με
την αναμόρφωση νόμου Κατσέλη,
με τον κώδικα δεοντολογίας για τις
τράπεζες, διαμορφώθηκε η δευτε-
ρογενής αγορά κόκκινων δανείων
με ισχυρούς κανόνες προστασίας
των δανειοληπτών και ταυτόχρονα
διαμορφώθηκε αυστηρότερο ρυθ-
μιστικό πλαίσιο υπό την εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος για να
αποφευχθούν παρενέργειες από τη
δευτερογενή αγορά. Τελευταίο
κομμάτι για να συμπληρωθεί το
πλαίσιο είναι η νομοθεσία για των
εξωδικαστικό συμβιβασμό των επι-
χειρήσεων, «το οποίο βρίσκεται στο
τελικό στάδιο» όπως σημείωσε.

Σε ότι αφορά στη νέα γραμματεία, ο
υπουργός ανέφερε ότι θα έχει αρμο-
διότητες στο σύνολο των θεμάτων που
έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους και πρόκειται για ένα
θεσμό που θα προσφεύγουν οι δανει-
ολήπτες - μέσω των 30 κέντρων που
θα οργανωθούν σε όλη τη χώρα - ώστε
να υπάρχει νομική βοήθεια και να δια-
μορφωθεί ένα πλαίσιο καλής διαμεσο-
λάβησης για τα θέματα υπερχρέωσης
ιδιαίτερα για τις πιο ευαίσθητες κοινω-
νικές ομάδες. Επίσης, η γενική γραμ-
ματεία Ιδωτικού Χρέους είπε ο κ. Στα-
θάκης, θα ασχολείται με ένα ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων, θα έχει έναν
ισχυρό συμβουλευτικό ρόλο, αλλά θα

μπορεί να προχωράει και σε προτάσεις
και νομοθετικές πρωτοβουλίες και θα
διαθέτει πλήρες πληροφοριακό σύστη-
μα για τα θέματα που διαχειρίζεται.

Έλλειμμα 
ενημέρωσης για... χρέη

Ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε
ακόμη: «εγκαινιάζουμε μια νέα
γραμματεία, τη γραμματεία
ιδιωτικού χρέους και τίθεται σε
λειτουργία ένα σημαντικό κτί-
ριο. Σαν υπουργείο Οικονομίας
δώσαμε το έναυσμα και ανοίγει
ένας δρόμος για να αναβαθμι-
στούν οι υπηρεσίες του ελληνι-
κού δημοσίου και μιας σημαντι-
κής περιοχής της πρωτεύου-
σας». Ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης
σημείωσε ότι το συγκεκριμένο κτί-
ριο ξεκινάει τη λειτουργία του με
μία σημαντική υπηρεσία, ενώ ο γε-
νικός γραμματέας Δημοσίων Εσό-
δων Γιώργος Πιτσιλής σημείωσε
ότι η νέα γραμματεία αναλαμβάνει
ένα δύσκολο έργο. Πολυσύνθετο
προς όφελος των πολιτών και της
οικονομίας. Ο νέος ειδικός γραμ-
ματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους Φώτης Κουρμούσης είπε: «θέ-
λουμε να είμαστε κοντά στον πο-
λίτη για να διαχειριστεί τα χρέη
του. Θα δημιουργηθούν μέχρι
τον Ιανουάριο 30 κέντρα ενημέ-
ρωσης δανειοληπτών σε όλη τη
χώρα και δωρεάν ο δανειολήπτης
θα λαμβάνει συμβουλές για όσα
φοβάται για την υπερχρέωση.
Επίσης, θα μπορεί να ενημερώνε-
ται και από το σπίτι του ο καθένας
μέσω ενός site που ετοιμάζει η
γραμματεία, διότι υπάρχει έλ-
λειμμα στην ενημέρωση».

"Πρέπει να υπάρξει απομείωση
των κόκκινων δανείων"



«Φιλιούνται- αγκαλιάζονται» Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. Οι δυο άνδρες
βρέθηκαν πρόσφατα στη Θεσσα-
λονίκη και είχαν την ευκαιρία να
πουν δυο κουβέντες στο… πόδι
και στην εξέδρα του ΟΧΙ (της
28ης Οκτωβρίου). Όπως φαίνε-
ται οι σχέσεις τους βρίσκονται σε
καλή φάση, τουλάχιστον μπρο-
στά στην κάμερα και στη σύζυγο
του περιφερειάρχη η οποία στο
παρελθόν υπήρξε υποστηρίχτρια
της Ντόρας Μπακογιάννη κατά
την κάθοδο της στην προεδρία
της ΝΔ γεγονός που η πολιτική
οικογένεια εκτιμά ιδιαιτέρως.

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

Ο Ιβάν Σαββίδης όχι μόνο είναι καλός πολι-
τικός φίλος του υπουργού Άμυνας αλλά
όπως όλα δείχνουν διατηρούν και στενές οι-
κογενειακές σχέσεις. Στην πρόσφατη παρέ-
λαση εκείνος που συνόδευσε την σύζυγο του
κ. Καμμένου  - από το Μακεδονία Παλλάς
έως την εξέδρα των επισήμων -  ήταν ο ιδιο-
κτήτης του ΠΑΟΚ. Όταν έφτασε η κα Έλενα
Τζούλη μαζί με τον επιχειρηματία, τα φλας
άναψαν και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ παρενέβη
για να μην βγάζουν φωτο τα ανήλικα παιδιά
του, τα οποία και τον συνόδευαν.

#Δεν προλάβαινε από τις
φωτογραφίσεις. Η επίσκεψη του
πρoέδρου της Δημοκρατίας
στον Δήμο Λαγκαδά -στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για
την διπλή επέτειο
απελευθέρωσης της πόλης το
1912 από τον τουρκικό ζυγό
και το 1944 από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής – είχε
πολλά φλας! Σε ειδική τελετή ο
Πρ. Παυλόπουλος
ανακηρύχθηκε επίτιμος
δημότης και μόνο… selfie δεν
«του έβγαλαν».

#«Στο Ντουμπρόβνικ, στη
συνεδρίαση του EPP - European
People's Party για τις ανάγκες
της European Committee of the
Regions…» ανέβασε
φωτολεζάντα στα social media ο
Σταύρος Καλαφάτης. Α, γι αυτό
έλειπε από την παρέλαση ο
βουλευτής και δημοτικός
σύμβουλος και η απουσία του
συζητήθηκε… τουλάχιστον από
τους ψηφοφόρους του.

#Τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, Άνθιμο
ευχαρίστησε για την φιλοξενία
στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος. «Παναγιώτατέ
μου, σε ευχαριστούμε για όλα»
είπε ο κ. Παυλόπουλος όταν
ασπάστηκε τον κ.κ. Άνθιμο
πάνω στην εξέδρα των
επισήμων στην πρόσφατη
στρατιωτική παρέλαση. Ο
κύριος πρόεδρος έφτασε με τα
πόδια (σε αντίθεση με τον
προκάτοχό του Κάρολο
Παπούλια) από το Μακεδονία
Παλλάς προκαλώντας
επευφημίες και χειροκροτήματα
στον κόσμο που βρέθηκε στην
παραλία της Θεσσαλονίκης για
να παρακολουθήσει την
παρέλαση. Βέβαια, πρέπει να
στενοχωρήθηκε λίγο όταν
αναχωρούσε, καθώς ένας από
το πλήθος του φώναξε:
«Πρόεδρε, ξέρετε τι γιορτάζουμε;
Αυτό που δεν μπορείτε να πείτε
εσείς οι πολιτικοί τόσα χρόνια». 

Tι έχει γίνει με την ερώτηση στη Βουλή -
και στο υπουργείο μεταφορών, υποδο-
μών και δικτύων- σχετικά με την εξαγ-
γελία λειτουργίας περιφερειακής υπη-
ρεσίας αντισεισμικής προστασίας στη
Θεσσαλονίκη; Nα θυμίσουμε ότι καθη-
γητές του ΑΠΘ έχουν κρούσει τον κώ-
δωνα του κινδύνου σε ζητήματα αντι-
σεισμικής προστασίας και κυρίως αν
έχουν ελεγχθεί  τα δημόσια κτίρια,
όπως νοσοκομεία, σχολεία και ΑΕΙ…Α
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Ημέρα εθνικής επετείου. Ημέρα μνήμης του αγώνα των
Ελλήνων εναντίον των κατακτητών, που με θράσος επι-
δίωξαν να καταλάβουν την ένδοξη πατρίδα μας. Το
ομόφωνο ΟΧΙ των ελληνικού λαού που πρόσφατα
γιορτάσαμε και η νίκη εναντίον της ιταλικής πολεμικής
υπερδύναμης συνιστά την καλύτερη απόδειξη του τι
μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι και μονιασμένοι.
Δεν είναι λοιπόν ανέφικτο να καταφέρνουμε ακόμη και
το καταρχήν λογικώς αδύνατο, άλλωστε οι Έλληνες εί-
ναι αυτοί που διαχρονικά έδειξαν στα πέρατα του κό-
σμου πως πολεμούν και αγωνίζονται οι ήρωες. 

Ανάλογες ακραίες συνθήκες, οικονομικού όμως πολέ-
μου, διάγει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μας. Κατακό-
ρυφη αύξηση της ανεργίας, αλλεπάλληλες επιβαρύν-
σεις μέσω των άμεσων και έμμεσων φόρων στο πορτο-
φόλι των ελλήνων φορολογούμενων, σε συνδυασμό με
συνεχείς περικοπές μισθών και συντάξεων, κατακόρυ-
φη πτώση οικονομικών δεικτών και αναπόφευκτος
αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές για την κάλυψη
των κεφαλαιακών αναγκών της χώρας. Είναι πλέον
ορατό και εύκολα αντιληπτό ακόμη και από κάποιον
που δεν έχει οικονομικές γνώσεις ότι η ακολουθούμε-
νη θεραπεία για την αποκατάσταση των παθογενειών
της ελληνικής οικονομίας δεν είναι η ενδεδειγμένη. 

Την κρίσιμη αυτή στιγμή επιβάλλεται, για να ξεφύγει η
χώρα από το τέλμα στο οποίο ολοένα και βυθίζεται, να
υπερβούμε συνειδητά αυτά που μας χωρίζουν και να
προτάξουμε με θάρρος όσα μας ενώνουν. 

Δυστυχώς, η κυβερνώσα αριστερή ιδεολογία, ούτε λί-
γο ούτε πολύ, παραμένει αγκυλωμένη σε εμφυλιοπολε-
μικές διχαστικές πρακτικές του παρελθόντος διαβλέ-
ποντας παντού εχθρούς, τους οποίους στοχοποιεί, απο-
προσανατολίζοντας συνειδητά την κοινή γνώμη από τα
σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας και τους εθνι-
κούς κινδύνους που όλο και εντείνονται, δείγματα της
οξείας ρητορικής και της άκρατης επιθετικότητα των
γειτόνων μας. 

Η πολιτική του διαίρει και βασίλευε και η σχεδόν αδιάφο-
ρη ανοχή στις εδαφικές διεκδικήσεις γειτονικών λαών
είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαιο και ιστορικά απο-
δεδειγμένο ότι οδηγούν σε εθνικές καταστροφές. 

Η εθνική αναγκαιότητα της συναίνεσης αποτελεί στρατη-
γική επιλογή της ΝΔ, η οποία υπό την ηγεσία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη έχει έμπρακτα αποδείξει ότι δεν πε-
ρισσεύει κανείς Έλληνας στον αγώνα για τη σωτηρία
της πατρίδας. Με την καινοτομία των ανοιχτών ηλε-
κτρονικών διαδικασιών που καθιέρωσε στην επιλογή
των ικανών και αρίστων θέτει τις βάσεις για την δημι-
ουργία μιας Εθνικής Ελλάδας που πέρα από χρώματα,
κόμματα και διαιρέσεις, θα δώσει με αξιώσεις τη μάχη
για να αποκτήσει εκ νέου η Ελλάδα τη θέση που της αξί-
ζει στον Ευρωπαϊκό και ευρύτερα παγκόσμιο γίγνε-
σθαι.  

Το ιστορικό χρέος της παράταξής μας είναι πλέον να επα-
ληθεύσει τις προσδοκίες που οι Έλληνες έχουν ακουμ-
πήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

* Ή κα. Νάκου είναι Αναπληρώτρια Γραμματέας Σχέ-
σεων Κοινωνίας- Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας &
Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας " Κων-
σταντινος Καραμανλης".

"Ελπίδα Ενότητας των 
Ελλήνων η Νέα Δημοκρατία"

*της Βίκης 
Νάκου

#H NΔ Θεσσαλονίκης (@ndthessaloniki) κάτι πρέπει
να κάνει με τον λογαριασμό της στο… twitter. Τα

λινκ παραπέμπουν σε… κατεβασμένες σελίδες ενώ οι
αναρτήσεις “δημοσίευσα μια φωτογραφία μου στο fb”
πέφτουν βροχή. Όσο για τα νέα της ΝΔ Θεσσαλονίκης
είναι… άφαντα, αφού κυριαρχούν δράσεις της…
Αθήνας και φωτογραφίες μόνο του προέδρου Κυριάκου
Μητσοτάκη.
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Εκεί σε δήμο δυτικά
της Θεσσαλονίκης μή-
πως να στέλνατε και τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο
Παιδείας σε κάποιο σε-
μινάριο… δια βίου εκ-
παίδευσης και κατάρτι-
σής να μάθει πώς να
χειρίζεται ηλεκτρονικό
υπολογιστή; Μα είναι
δυνατόν στην Ελλάδα
του 2016 να μην ξέρει
να… ανοίγει email; 

#Επίσκεψη στην κορυφή του Μπέλλες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
στις Σέρρες πραγματοποίησε ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος το
πρωί της περασμένης Κυριακής προκειμένου να τιμήσει τον ήρωα
έφεδρο λοχία Δημήτριο Ίτσιο, που τον Απρίλιο του 1941 έπεσε
μαχόμενος κατά των ναζιστικών δυνάμεων εισβολής. Μαζί του και η
βουλευτίνα της περιοχής και υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης Μαρία
Κόλλια Τσαρουχά, η οποία δεν δείχνει… συνηθισμένη στα ελικόπτερα
όπως ο πολιτικός της προϊστάμενος και πρόεδρος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων. 

Πληροφορίες της στή-
λης θέλουν πρώην
υπουργό της Νέας Δη-
μοκρατίας από Βόρεια
Ελλάδα μεριά να ετοι-
μάζεται να ριχτεί στην
μάχη του σταυρού για…
μεγάλη περιφέρεια της
περιοχής. 

SMS

SMS # Ούτε να αρρωστήσεις στη…
συμπρωτεύουσα και πρωτεύουσα των
Βαλκανίων. Οι συνδικαλιστές της
υγείας παρουσίασαν τις ελλείψεις σε
προσωπικό και μας… αρρώστησαν
ακόμη περισσότερο. Τα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης είναι θαύμα αν
σώζουν ζωές (κι αν αυτές είναι
περισσότερες από όσες χάνονται).
Όπως είπαν το προσωπικό δεν
επαρκεί: Θεαγένειο: 400 κενές
οργανικές θέσεις - Γ. Γεννηματάς
(Θεσσαλονίκης) 50% ακάλυπτες
οργανικές θέσεις - Γ. Παπανικολάου:
35%-70% κενές οργανικές θέσεις
ανάλογα με την υπηρεσία -
Ιπποκράτειο: 150 εργαζόμενοι
συνταξιοδοτήθηκαν τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο-κενές 740 - ΑΧΕΠΑ:
433 κενές οργανικές θέσεις - Άγιος
Δημήτριος: 50% ακάλυπτες οργανικές
θέσεις -Παπαγεωργίου: πάνω από
400 κενές οργανικές θέσεις. Ευτυχώς,
τα δημόσια νοσοκομεία έχουν
εκκλησίες για… προσευχές

#Το ριξε έξω ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης. Τραγούδησε μαζί με
τις Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώτα
Νέγκα και Δήμητρα Γαλάνη σε
συναυλία που έδωσαν στην πόλη του.
Μάλιστα τα τραγούδια συνεχίστηκαν
και στα καμαρίνια των ερμηνευτριών
όπου πήγε ο Γιάννης Μπουτάρης για
να τις συγχαρεί…
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Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, οι μεταρρυθμίσεις
είχαν πάντοτε εξέχουσα σημασία. Βέβαια η κατά-
σταση της Ελλάδας, με την επιλογή από τους
ασκούντες την κυβέρνηση για συνεχή αύξηση της
φορολογίας μας οδηγούν σε μια «επιθετική» δη-
μοσιονομική πολιτική με δήθεν μεταρρυθμίσεις.

Η τρόικα έδωσε στην κυβέρνηση ένα σαφές μήνυμα.
Δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος, αλλά το αποτέλε-
σμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια προσπάθεια εξεύ-
ρεσης αυτών των χρημάτων. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα οι νόμοι και οι ρυθμίσεις να αλλάζουν συ-
νεχώς. Να προστίθενται νέα μέτρα, καταργώντας
ολοσχερώς τα προηγούμενα, που είχαν ψηφιστεί
πριν κάποιους μήνες μόλις! Στη χώρα δημιουρ-
γήθηκε και συντηρείται ένα νομοθετικό χάος,
επηρεάζοντας προφανώς αρνητικά και τις άλλες
πλευρές της οικονομίας.

Βέβαια αν ερωτηθεί ο οποιοσδήποτε απλός πολί-
της για το κατά πόσο τον ωφέλησαν αυτές οι με-
ταρρυθμίσεις, σίγουρα θα απαντήσει πως δεν αν-
τέχει να πληρώσει άλλο! Αδιαμφισβήτητα όλες οι
μεταρρυθμίσεις είχαν ως παρεπόμενο την ορι-
ζόντια αύξηση της φορολογίας, ακόμα και για αν-
θρώπους που δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν,
αν πληρώσουν όλους αυτούς τους φόρους.

Τα μέτρα όμως αυτά δεν επηρέασαν στον αντίπο-
δα κάποιους προνομιακούς χώρους με πάρα πο-
λύ υψηλά εισοδήματα. Καμιά μεταρρύθμιση δεν
περιλάμβανε έναν τρόπο, για να αντληθούν οι
φορολογικοί πόροι από αυτούς τους συγκεκριμέ-
νους ανθρώπους. Γιατί όπως είναι προφανές, η
εφαρμογή μιας κλίμακας φορολόγησης δεν είναι
ικανή για να επιτύχει την φορολόγηση αυτών των
εισοδημάτων, όταν υπάρχουν τόσα μέσα, επιχει-
ρηματικά και μη, νόμιμα ή παράνομα, για την
απόκρυψή τους. Και σίγουρα δεν μπορεί κανένας
να ισχυριστεί, πως οι μέθοδοι απόκρυψης ή δια-
σφάλισης αυτών των εισοδημάτων είναι άγνω-
στοι στους νομοθέτες των εν λόγω μεταρρυθμίσε-
ων. Η μη φορολόγησή τους δεν αποτελεί μια τυ-
χαία παράλειψη του συστήματος, αλλά μια συνει-
δητή επιλογή!

Οι αλλαγές και οι βελτιώσεις στο οποιοδήποτε σύ-
στημα είναι καλοδεχούμενες, καθώς τίποτα δεν
είναι τέλειο και τίποτα δεν παραμένει στάσιμο.
Αλλά τι νόημα έχουν οι αλλαγές, όταν στην ουσία
δεν αλλάζουν τίποτα;

Όπως φαίνεται λοιπόν, μεταρρυθμίσεις επιχειρή-
θηκαν σε πολλούς τομείς. Πολλά πράγματα άλλα-
ξαν, ή έφτασαν κοντά στο να αλλάξουν, αλλά η
ουσία είναι μία. Καμία μεταρρύθμιση δεν ήταν
ουσιώδης. Όποιες αλλαγές και αν έγιναν, οδήγη-
σαν στην ήδη υπάρχουσα στασιμότητα, ή έμειναν
ημιτελείς, φανερώνοντας έτσι τη διστακτικότητα
των κυβερνόντων να αλλάξουν εκ βάθρων την
κατάσταση. Οι μεταρρυθμίσεις έγιναν απλά για
να γίνουν, διαδεχόμενες συνεχώς η μία την άλλη
χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ήταν
απλά χαμένες μεταρρυθμίσεις.

*Ο κ. Σαουλίδης είναι δικηγόρος και αντιδήμαρ-
χος στο δήμο Νεάπολης- Συκεών 

Ο κύκλος των χαμένων
μεταρρυθμίσεων

*του Αντώνη
Σαουλίδη

#Τρέχουν, αλλά… γκολ δύσκολα βάζουν. Ο λόγος για τους εκπροσώπους του λαού που έχουν χά-
σει τη φόρμα τους αλλά όχι το… κέφι τους. (Στιγμιότυπο από ποδοσφαιρικό αγώνα φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα στην Κατερίνη) Το «μετανοείτε» ακούστηκε πολλές φορές από την εξέδρα και
οι βουλευτές γέλασαν με τη ψυχή τους…

#Με ένα σμπάρο, δυο τρυγό-
νια για τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Σω-
κράτη Φάμελλο. Ο βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης παρακολού-
θησε τη μαθητική παρέλαση
των περασμένων ημερών
ως… επίσημος από την εξέ-
δρα αλλά όταν είδε να περνά
από μπροστά του το σχολείο
του γιου του χαμογέλασαν
μέχρι και τα… μουστάκια
του! Βλέπετε εκείνη την
ημέρα ο γιος του Φάμελλου,
συμμετείχε στην μαθητική
παρέλαση με το 2ο Πειραμα-
τικό Σχολείο στο οποίο και
φοιτά. Κάπου στο πλήθος
βρισκόταν και η σύζυγος η
οποία έβγαζε φωτο και στην
παρέλαση και στην εξέδρα… 

#Με τα φτερά της Qatar Air-
ways «πετά» στην 32η Διε-
θνή Έκθεση Τουρισμού,
«Philoxenia», η ΔΕΘ-Hel-
expo. Ο εθνικός εκθεσιακός
φορέας προχώρησε σε συμ-
φωνία με την Qatar Airways,
που θα είναι ο επίσημος αε-
ρομεταφορέας της φετινής
Philoxenia.« Κύριο μέλημα
μας αποτελεί η προώθηση
της εταιρείας μας και του
στρατηγικού μας πλάνου σε
επενδυτές και stakeholders
του τουριστικού κλάδου, γι’
αυτό η Philoxenia θα αποτε-
λέσει μια μεγάλη ευκαιρία να
συναντήσουμε κορυφαία στε-
λέχη από την ευρύτερη ταξι-
διωτική κοινότητα και να
θέσουμε σε εφαρμογή μια
δυναμική εκστρατεία ενημέ-

ρωσης σχετικά με τις κορυ-
φαίες ταξιδιωτικές υπηρεσίες
μας» σημείωσε ο Commercial
Manager Ελλάδας της Qatar
Airways, κ. Αλέξανδρος Μι-
χαλόπουλος.

#Την απάντησή του μέσω…
facebook έδωσε στην Έλενα
Ακρίτα ο Παναγιώτης Ψω-
μιάδης. Αμέσως μετά την
ανακοίνωση της κυβέρνησης
να προτείνει τον Β. Πολύ-
δωρα για ΕΣΡ, η δημοσιο-
γράφος αντιπρότεινε (σε
περίπτωση που ο Πολύδω-
ρας αρνιόταν) να υποστηρι-
χτεί η υποψηφιότητα του πρ.
περιφερειάρχη, πρ.νομάρχη
και πρ. βουλευτή. «Τιμή για
μένα η πρόταση σας. Μόνο
που πρέπει να ξέρετε, ότι…
35 χρόνια ήμουν εκλεκτός
του λαού και μάλιστα πρώ-
τος. Ποτέ διορισμένος. Σας
ευχαριστώ πάντως! Θαυμα-
στής σας»…

#Επιμένει πως θα διεκδικήσει
τον δημαρχιακό θώκο Θεσ-
σαλονίκης το 2019… περι-
φερειακός σύμβουλος της
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο
λόγος για τον πρώην αντιδή-
μαρχο της θητείας Παπαγε-
ωργόπουλου και πρώην
αντιπεριφερειάρχη Χάρη Αη-
δονόπουλο, ο οποίος σε φί-
λους και γνωστούς δηλώνει
πως το 2019 θα ριχτεί στη
μάχη του σταυρού. Είτε πάρει
στήριξη από τη ΝΔ είτε όχι,
γεγονός που μάλλον δεν
ανησυχεί τη… ΝΔ

#Έκλεισε πολλά στόματα η Θεσ-
σαλονικιά Έλενα Ράπτη. Η βου-

λευτής της Νέας Δημοκρατίας την
περασμένη βδομάδα ήταν παρούσα
σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις
της εκλογικής της περιφέρειας. Και
στη δοξολογία του Αγίου Δημητρίου
πήγε, και τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας ακολούθησε και στην παρέ-
λαση της 28ης Οκτωβρίου βρέθηκε.
Αν μη τι άλλο ήταν η καλύτερη
απάντηση σε όσους, ακόμα και μέσα
από το ίδιο της το κόμμα ισχυρίζον-
ταν μέχρι πέρσι: “ότι είναι άφαντη
από τις γιορτές στην εκλογική της
περιφέρεια και εμφανίζεται μόνο
σε… κέντρα διασκέδασης όπου τρα-
γουδά ο σύντροφός της Λούκας
Γιώρκας” 

#«Μόνο το 2015, μια χρονιά κατά
την οποία είχαμε συνεχείς ανα-

τροπές, μεγάλες και πρωτόγνωρες
για τη χώρα μας «εκπλήξεις» σε επί-
πεδο πολιτικών εξελίξεων και οικο-
νομίας, ο τουρισμός συνέβαλε πε-
ρισσότερο από το 50% της οικονο-
μικής δραστηριότητας και του προ-
ϊόντος σε περιοχές όπως η Κρήτη, το
Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά» δη-
λώνει ο Ανδρέας Ανδρεάδης  πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Όμως «δεν χωράει αμφιβολία ότι με
το δύσκολο πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον των τελευταίων ετών,
κρίνεται πλέον η βιωσιμότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων. Το μεγά-
λο στοίχημα για εμάς είναι να οδη-
γήσουμε την ελληνική κοινωνία
στην συνειδητοποίηση ότι ο τουρι-
σμός είναι το μέλλον της χώρας…»
Αμήν!
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#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#-«Παναγιώτη μου ωραία γραβατιά» - «Γεια
σου πρόεδρε»! Αυτή ήταν η στιχομυθία μετα-
ξύ του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγ-
γελου Βενιζέλου και του πρώην Περιφερει-
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη
Ψωμιάδη όταν οι δυο τους συναντήθηκαν
στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα
Γκιουλέκα! Η συνάντηση έγινε στον απόηχο
της απόφασης του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές
άδειες. Όπως ήταν φυσικό ο πρώην Περιφε-
ρειάρχης στου έδωσε και κατάλαβε. Σε σχετι-
κή ερώτηση του karfitsa.gr απάντησε: «η
επταετία των συνταγματαρχών είναι ένα μη-
δενικό μπροστά στη σημερινή Χούντα που
ισοπεδώνει τα πάντα, εξευτελίζει θεσμούς
και καταπιέζει τον ελληνικό λαό. Η δική μου
φιλοσοφία ήταν και θα είναι ότι τους θε-
σμούς δε τους ακουμπάμε και ιδιαίτερα το
θεσμό της δικαιοσύνης!». Nα θυμίσουμε ότι
ο Παναγιώτης εδώ και δεκαετίες είναι φαν
του συνταγματολόγου Βενιζέλου…

#«Μια μεγάλη υπόκλιση σε ανθρώπους πρω-
ταθλητές της ζωής, που δίνουν μια μάχη σε
δυσκολότερες συνθήκες από εμάς», έκανε
στους Παραολυμπιονίκες, στην τελευταία
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Πα-
ράταξης «Εντάξει», βουλευτής Σταύρος Κα-
λαφάτης. Όπως πρόσθεσε στο σύντομο χαι-
ρετισμό του κατά την τελετή βράβευσης των
Παραολυμπιονικών από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Θεσσαλονίκης, «οι πρωταθλητές μας
αυτοί αποδεικνύουν ότι τίποτε δεν είναι ακα-
τόρθωτο. Κι αυτό πρέπει να αποτελεί ένα με-
γάλο μάθημα για όλους μας». Να υπενθυμί-
σουμε πως οι πρωταθλητές είχαν μιλήσει
στην εφημερίδα Karfitsa για τη μεγάλη βοή-
θεια άλλου δήμου, αυτού του Δήμου Πυλαί-
ας Χορτιάτη και του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊ-
τεζίδη (τους είχε παραχωρηθεί το γυμναστή-
ριο για τις προπονήσεις τους αφού δεν είχαν
άλλο χώρο) 

#«Αυτό το κόμμα επιβιώνει σαν τις… κατσαρί-
δες»! Μετά την πανηγυρική νίκη του προ-
έδρου του ΕΚΘ, Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη
στις εκλογές των εργαζομένων της πόλης, το
ΠΑΣΟΚ βγήκε πρώτο και στα… νοσοκομεία!
Στις πρόσφατες εκλογές για το υπηρεσιακό
συμβούλιο της 4ης ΥΠΕ η παράταξη που
πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ ήρθε πρώτη συγκεν-
τρώνοντας 34%. Μένει να δούμε τι θα συμ-
βεί και στις εκλογές του ΤΕΕ αλλά και στις
κάλπες του Οικονομικού Επιμελητηρίου,
όπου και εκεί ακούμε ότι υπάρχει… κινητι-
κότητα μεταξύ των «πράσινων»! 

# Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αντιδρά-
σεις για την όδευση του Διαδριατικού αγω-
γού φυσικού αερίου TAP στο νόμο Καβάλας.
Μετά τα τρακτέρ και τις μηνύσεις, όπως είχε
αποκαλύψει η εφημερίδα Karfitsa, έρχονται
στο φως νέες καταγγελίες από τη Συντονιστι-
κή Επιτροπή Πολιτών Καβάλας. Σύμφωνα
με ανακοίνωσή τους: «η κοινοπραξία με
πλάγιο και ύπουλο τρόπο παραβαίνει συμ-
φωνίες γραπτές, προφορικές, διακρατικές,
λειτουργώντας ως κράτος εν κράτη. Ενώ
υποστηρίζει ότι έχει κάνει διαβούλευση, πε-
ριφέρεται στα χωριά τοιχοκολλώντας ανα-
κοινώσεις προτρέποντας τους ιδιόκτητες να
δηλώσουν τα δικαιώματα τους. Παράλληλα
μέχρι και σήμερα προβαίνει  σε συνεχή τη-
λεφωνήματα  πιέζοντας τους ιδιοκτήτες (η
αυτούς που νομίζει ότι είναι ιδιοκτήτες) να
συναινέσουν στην αποδοχή των χρημάτων
που έχουν κατατεθεί, χωρίς τη συναινέσει
τους, ρωτώντας παράλληλα  αν διαφωνούν
με το ποσό των χρημάτων ή με την όδευση
του αγωγού. Με αυτές τις ενέργειες η κοινο-
πραξία παραδέχεται ουσιαστικά  ότι, δεν
έχει εφαρμόσει τους κανόνες και τους όρους
της  υλοποιήσεις ενός παρόμοιου  έργου,
όπως προβλέπονται από της συμφωνίες που
η ίδια διατείνεται ότι έχει υπογράψει και
εφαρμόζει: (Διαβούλευση -ενημέρωση -δια-
πραγμάτευση)».

Ρητορικό μεν το ερώτημα που θέτω στον τίτλο του άρθρου, ου-
σιώδες δε!

Την ίδια ώρα που το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προ-
ειδοποιεί με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο ότι το αφήγημα
της δήθεν αριστερής ανάπτυξης δεν είναι τίποτα περισσότερο
από μια «μυθοπλασία» του Μεγάρου Μαξίμου, η Κυβέρνηση
συνεχίζει να παίζει τον… Παππά!

Η απόφαση του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματι-
κή η κυβερνητική προσπάθεια φίμωσης των ΜΜΕ, μπορεί να
ήταν νίκη του αυτονόητου, της λογικής, της Δικαιοσύνης και
της δημοκρατίας, ωστόσο το θέμα της σύστασης του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν πρέπει να εξελιχθεί σε
εθνικό μας δράμα.

Σαφώς και το ζήτημα ημοκρατία δεν είναι διατεθειμένη να συμ-
μετέχει στην απέλπιδα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. 

Στο πλαίσιο αυτό, από την πρώτη στιγμή, τονίσαμε προς κάθε
κατεύθυνση ότι ως κόμμα μας ενδιαφέρει να υπερασπιστούμε
τη θεσμική τάξη. Για αυτό και ξεκαθαρίσαμε κατηγορηματικά
ότι πρωτεύον ζήτημα για εμάς δεν είναι τα πρόσωπα που θα
συγκροτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά
η κατάργηση (και όχι η αναστολή, όπως προτείνει η Κυβέρ-
νηση) του εκτρωματικού νόμου Παππά. 

Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται η πρόταση Νόμου που καταθέ-
σαμε, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η διασφάλιση της
πολυφωνίας, η αποφυγή του «μαύρου», η προστασία των θέ-
σεων εργασίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ασφαλώς
η εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία.

Από εκεί και πέρα για τη Νέα Δημοκρατία προέχουν άλλα ση-
μαντικά ζητήματα της καθημερινότητας όπως είναι για παρά-
δειγμα οι οφειλές που αυξάνονται, οι συντάξεις που κόβον-
ται, οι επιχειρήσεις που κλείνουν. Βλέπετε, το πρόβλημα της
χώρας δεν είναι μόνο τα ΜΜΕ, αλλά η αδυναμία επένδυσης
στο αύριο, το πελατειακό κράτος, η υπανάπτυξη.

Προ ημερών, μάλιστα, ανακοινώθηκε το κλείσιμο ενός ακόμα
εργοστασίου πολυεθνικής εταιρείας, την ίδια ώρα που οι Θε-
σμοί απεργάζονται με την Κυβέρνηση την επιβολή ενός τέταρ-
του μνημονίου ως αποτέλεσμα της καταστροφικής διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Εν μέσω όλων αυτών, η ελληνική οικονομία βυθίζεται στην
ύφεση σε μια περίοδο που η υπόλοιπη Ευρώπη πετυχαίνει
ρυθμούς ανάπτυξης. Οι εξαγωγές μειώθηκαν λόγω των capi-
tal controls και της υψηλής φορολογίας, οι φορολογικές επι-
βαρύνσεις οδήγησαν στην περαιτέρω συρρίκνωση της ιδιω-
τικής κατανάλωσης, οι ιδιωτικοποιήσεις καθυστερούν δρα-
ματικά, το χρέος των ιδιωτών προς τράπεζες και εφορίες αυ-
ξήθηκε κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ανά μήνα το πρώτο
οκτάμηνο του 2016.

Με λίγα λόγια το «καραβάνι» βάζει όπισθεν…
Και εμείς ως χώρα, κοινωνία και οικονομία, οφείλουμε να κα-

ταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος κυβερνά
αυτόν τον τόπο. 

Να κατασταλάξουμε στο εάν θέλουμε να ζούμε σε καθεστώς λα-
οκρατίας ή ουσιαστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας; Και
αυτό το ερώτημα έχει βαθιές ιδεολογικές, ιστορικές και πολι-
τικές παραμέτρους. Νόμος είναι τελικά αυτό που θέλουν και
ισχυρίζονται άναρχα οι πολλοί ή το συντεταγμένο δίκιο; 

Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα αποφασίζουμε και
ποιόν δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε ως Έθνος.

Η επιλογή είναι δική μας…
Ο κ. Καράογλου  είναι βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Ν.Δ.

Τελικά ποιος κυβερνά 
αυτόν τον τόπο; 

*του Θεόδωρου
Καράογλου*

#Σαν τους… Χιώτες -δυο δυο-  έφτασαν στον προαύλιο χώρο του ναού του Αγίου Δημη-
τρίου ανήμερα του εορτασμού της πόλης οι αντιδήμαρχοι Θεσσαλονίκης, στελέχη της
«Πρωτοβουλίας» και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Π. Αβρα-
μόπουλος. Όπως πληροφορηθήκαμε ο τελευταίος νοίκιασε… βανάκι για την περίσταση
προκειμένου να προσέλθουν ως… ομάδα στην «πρεμιέρα» του τριήμερου εορτασμού
της πόλης.
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#ΤΩΝ_ΔΗΜΩΝ_ΤΑ_ΑΦΑΝΕΡΩΤΑ

Βραβεύτηκε για τις «Ανοιχτές βιβλιοθήκες στις στάσεις
του ΟΑΣΘ ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη και ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καιτεζίδης στην τελετή των Best City Awards. Οι
συνολικά πέντε βιβλιοθήκες-στάσεις που έχουν δημιουρ-
γηθεί στο Φίλυρο κέρδισαν επιβάτες και μη του οργανι-
σμού αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.Τα δε βιβλία
είναι προσφορά της δημοτικής βιβλιοθήκης, της ένωσης
λογοτεχνών αλλά και απλών πολιτών που τοποθετούν τα
βιβλία τους στα ράφια της βιβλιοθήκης -δίχως την παρα-
μικρή γραφειοκρατία- ώστε να είναι πάντοτε γεμάτη. Η
καινοτομία καταχειροκροτήθηκε και ο δήμαρχος Καϊτεζί-
δης την τρέχει και για άλλα δημοτικά διαμερίσματα.

Μέχρι Μαξίμου έφθασε ο περιφερειάρ-
χης Τζιτζικώστας μπας και γίνει κάτι με
τα αντιπλημμυρικά έργα (σε όλη την
κεντρική Μακεδονία και κυρίως στη
Θεσσαλονίκη) Σε συνάντηση του με τον
πρωθυπουργό, ο Περιφερειάρχης ζήτη-
σε συμμετοχή στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων για το προ-
σφυγικό, χρηματοδότηση του οδικού
άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώ-
ρινας, αποκατάσταση ζημιών σε πλη-
γείσες – από κακοκαιρία – περιοχές (βλ
δήμο Θερμαικού) και καθιέρωση ειδι-
κής ζώνης φορολόγησης 10% για τις
νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομίας και
νέων τεχνολογιών. Nα θυμίσουμε ότι
τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι να
γίνουν, αν γίνουν, έχουν ορίζοντα σε…
5 με 10 χρόνια!

#Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Θερμαϊκού για

την αντιμετώπιση θεομηνιών, σημειώνει το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας και ο αντιδήμαρχος Γ. Φεστε-
ρίδης υπόσχεται ότι η επέμβαση θα είναι
άμεση σε όλη την διάρκεια του χειμώνα σε
συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους (βλ
αποκεντρωμένη διοίκηση, δασαρχείο,
αστυνομικά τμήματα, λιμεναρχείο, σύνδε-
σμος αποστράτων και σωμάτων ασφαλείας,
ΟΑΣΘ και εθελοντικές οργανώσεις…».

#Ακόμη στις μετρήσεις είμαστε; Ευτυχώς
για τις βιομηχανίες -στη δυτική Θεσσα-

λονίκη- οι περισσότεροι αιρετοί τα Σαββα-
τοκύριακα όταν εντείνεται το κακό… ξεκου-
ράζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα
έβλεπαν τα… φουγάρα με τους μαύρους κα-
πνούς και θα διαπίστωναν -με τις… μυτού-
λες τους- την έντονη δυσοσμία και δεν θα
χρειάζονταν να τρέχουν στην Αθήνα για
συσκέψεις στο υπουργείο περιβάλλοντος
υπό την προεδρία του αν. υπουργού Γ. Τσι-
ρώνη. Στην τελευταία σύσκεψη κατέληξαν
ότι… ουδείς ξέρει για την προέλευσης της
δυσοσμίας, που έχει άμεσο αντίκτυπο στη
δημόσια υγεία. Επίσης, στην αγορά νέων
οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων,
στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος
από το εργαστήριο χημείας του ΑΠΘ με νέ-
ες αγορές εξοπλισμού και πρόσληψη προ-
σωπικού και τέλος να έρθει μια βόλτα από
τη δυτική Θεσσαλονίκη ο κ Τσιρώνης για
να αποκτήσει… προσωπική άποψη για το
πρόβλημα δεκαετιών χιλιάδων πολιτών.
Οι φορείς ζήτησαν από το υπουργείο να
πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους
στις βιομηχανίες της περιοχής όπως και να
συνδράμει στους ελέγχους της Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας…

#Αναδημοσιεύουμε την άποψη του Δή-
μου Νεάπολης-Συκεών για το Δήμο…

Νεάπολης Συκεών. Σε σχετική ανακοίνωση
αναγράφεται «Εντυπωσιασμένα από το κοι-
νωνικό «πρόσωπο» του δήμου Νεάπολης-
Συκεών, από τις πρωτοβουλίες και τις δρά-
σεις που υλοποιούνται για την υποστήριξη
των νέων, των μελών των ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων και των προσφύγων, δήλω-
σαν τα στελέχη των κοινωνικών δομών και
Υπηρεσιών του δήμου Βερολίνου, που επι-
σκέπτονται αυτές τις ημέρες τον δήμο Νεά-
πολης-Συκεών» Κε δήμαρχε, αφήστε και
κάτι για τους… Βερολινέζους ή εκπροσω-
πείτε κι αυτούς και χαμπάρι δεν πήραμε;

Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, μερικά χρόνια παλαι-
ότερα, ένα περιστατικό στο Δημοτικό Συμβούλιο του
δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Μόλις έναν χρόνο δημοτι-
κός σύμβουλος, βλέπετε, έπειτα από την εξαιρετική
επιτυχία στις δημοτικές εκλογές του 2010 σε μια ομο-
λογουμένως πολύ δύσκολη περιοχή, ήρθε η πραγματι-
κότητα του δημοτικού συμβουλίου. 

Και εκεί αποφασίζεις αν θέλεις να είσαι χρήσιμος ή
απλά να πάρεις την εξουσία. Με όποια θυσία. 

Έπειτα, λοιπόν, από τα πρώτα χρόνια του μνημονίου και
εφόσον είχαν παγώσει οι προσλήψεις, κινδύνευε ο
δήμος μας να βρεθεί χωρίς καθαριότητα στον ορεινό
όγκο του πρώην δήμου Χορτιάτη. Έπρεπε να μπει ερ-
γολάβος. Ευθύνες πολλές. Σε όσους διοίκησαν στο πα-
ρελθόν, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κατά-
σταση.

Με συμβουλεύανε, λοιπόν, πολλοί φίλοι και συνεργάτες
να καταψηφίσουμε το θέμα. Να αφήσουμε τη διοίκηση
να πάρει την ευθύνη και μάλιστα να υπερθεματίσω
πως εγώ αλλιώς θα έπραττα. Να πάρω σβάρνα τους
δρόμους και ως άλλος λαϊκός ήρωας να υποσχεθώ σε
όλους τους ανθρώπους που αγωνιούσαν πως ΕΓΩ θα
ήμουν διαφορετικός. Και θα ήμουν διαφορετικός, αλ-
λά όχι στο συγκεκριμένο θέμα. Οι κάδοι έπρεπε να συ-
νεχίσουν να αδειάζουν.

Στην ερώτησή μου, λοιπόν, ποια ήταν η πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών που είχαν συνηθίσει
να λένε εξυπάνδες απάντηση δεν πήρα.

«Γίνε εσύ Δήμαρχος», μου λέγανε και θα δούμε τι θα κά-
νουμε.

Κι έτσι ψηφίσαμε την προσωρινή παραχώρηση της
καθαριότητας σε ιδιώτη. Και δεν έχω καθόλου τύψεις
γι'αυτό, ούτε δεύτερες σκέψεις. 

Κάπως έτσι και το Ποτάμι έχει βάλει πλάτη στα δύσκο-
λα. Με προτάσεις σε πρόσωπα και πολιτικές ενωτικές,
προοδευτικές και σίγουρα για το κοινό καλό. Στη συζή-
τηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συζήτηση
για το ΕΣΡ και τα κανάλια. Για την ανάπτυξη, το δημό-
σιο, τον τουρισμό, τις εξαγωγές και τόσα άλλα.

Κι έτσι, Ελλάδα μου φτάσαμε στο σήμερα. Το 2016 με
πέντε χρόνια περίπου μνημόνιο, με ελάχιστες μεταρ-
ρυθμίσεις να έχουν γίνει, οι περισσότερες εκ των οποί-
ων τα πρώτα δύο χρόνια του ΔΝΤ και η νοοτροπία να
μην αλλάζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με όλη την καλή
διάθεση που σίγουρα έχει, να πλαισιώνεται από τους
ανθρώπους που ευθύνονται για τον δημοσιονομικό
εκτροχιασμό της χώρας το 2004 - 2009, ενώ το ΠΑ-
ΣΟΚ να μην έχει καταλάβει τα λάθη που έκανε όντας
20 χρόνια στην εξουσία. Και τώρα, τι;

Αυτό το Ποτάμι, εάν ήμουν ηγέτης του συντηρητικού χώ-
ρου της χώρας, θα θεωρούσα μεγάλη τύχη να ειναι πα-
ρόν στο επόμενο Κοινοβούλιο. Κάποιος θα πρέπει να
βάλει πλάτη στα δύσκολα. Να προτείνει τις μεταρρυθ-
μίσεις και φυσικά να τις εφαρμόσει. Η επόμενη Βουλή,
άλλωστε, θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Να επουλώσει τα
λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, τον διχαστικό λόγο τόσων ετών, την
κρίση που θα είναι ακόμη βαθιά.

Γι' αυτό χρειάζεται, λοιπόν, εθνική συναίνεση και συ-
νεννόηση. Άρα, το Ποτάμι. Ως συνδετικός κρίκος, ως
φωνή λογικής.

*Ο κ.  Νυφούδης είναι πολιτικός υπεύθυνος του
Τομέα Εξαγωγών στο Ποτάμι

Ο ρυθμιστής

του Νίκου 
Νυφούδη*

«Στόχος πρέπει να είναι να μη φθάσουμε, πάλι, σε
έναν χριστουγεννιάτικο εορτασμό με διάκοσμο…
καρκατσουλιό, όπως ο ίδιος ο δήμαρχος παραδέ-
χτηκε, για ό,τι έγινε περασμένες χρονιές στην πλα-
τεία Αριστοτέλους…» σχολίασε ο βουλευτής και
επικεφαλής δημοτικής παράταξης Σταύρος Καλα-
φάτης και ζήτησε να στολιστεί όλη η πόλη! «Ελπί-
ζωνα μπει ένα δενδράκι και μία φάτνη, σε… κάθε
δημοτικό διαμέρισμα» είπε χαρακτηριστικά στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  αλλά «Τα
έξοδα δεν είπε ποιος θα τα καλύψει…» ψιθύρισε
αντιδήμαρχος του Γ. Μπουτάρη

Προεκλογικά ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη και ο δήμαρ-
χος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης «έβαλε πλάτη», μετεκλογικά ο
δήμος Θεσσαλονίκης και ο δήμαρχος Γ. Μπουτάρης.
Ο λόγος για τους αθλητές που διακρίθηκαν στους
15ους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Ο πρώτος
παραχώρησε το υπερσύχρονο γυμναστήριο και ο άλ-
λος τους βράβευσε με όλες τις τιμές… Ο εντεταλμένος
για θέματα αθλητισμού, Αλ. Μπαρμπουνάκης τόνισε
ότι «…στέλνουμε ένα μήνυμα στην πολιτεία, ότι πρέ-
πει να τους δίνει τα εφόδια για να ξαναζήσουμε παρό-
μοιες επιτυχίες στο Τόκιο το 2020». Κι αν δεν το κάνει
η πολιτεία, θα το κάνουν οι δήμοι…
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Ποιοι είναι οι στόχοι σας; 
Ο δήμος μας έχει σοβαρό

πρόβλημα σχολικής στέγης. Αυ-
τό που κυρίως με ενδιαφέρει εί-
ναι την επόμενη διετία να δημο-
πρατήσουμε δυο σχολεία τουλά-
χιστον. Ο κόμπος έχει φτάσει
στο χτένι. Δεν υπάρχει σχολείο
στον Εύοσμο αυτή τη στιγμή που
μιλάμε στο οποίο να μην έχει
κλείσει διάδρομος για να δημι-
ουργηθούν αίθουσες. Γνωρίζετε
πως ο δήμος Κορδελιού- Ευό-
σμου είναι δήμος αναπτυσσόμε-
νος. Τα τελευταία χρόνια έχουν
έρθει πάρα πολλές οικογένειες
να ζήσουν στην περιοχή μας και
δεν έχει χτιστεί ούτε ένα σχολείο
την τελευταία δεκαετία. Σε καθη-
μερινή βάση θα προσπαθήσουμε
να είμαστε δίπλα στους μαθητές
μας, τους γονείς τους και τους
εκπαιδευτικούς μας. 

Πως θα καταφέρετε να δη-
μιουργήσετε αυτά τα σχολεία
δεδομένης της οικονομικής
στενότητας της χώρας μας αλ-
λά και των δήμων; Μέσω κά-
ποιου προγράμματος του
ΕΣΠΑ; 

Αυτό που θα κάνουμε είναι να
έχουμε ώριμες μελέτες. Θα επι-
σκεφτώ τα υπουργεία και θα
αξιοποιήσουμε κοινοτικά προ-
γράμματα. Εάν δεν τα καταφέ-
ρουμε, τότε μπορεί να προτείνω
και την δημιουργία σχολικών μο-
νάδων με ίδιους πόρους. Η κατά-

σταση αυτή δεν μπορεί να συνε-
χιστεί.

Δηλαδή μέχρι την ολοκλή-
ρωση της θητείας της παρού-
σας διοίκησης θα έχουν χτιστεί
τα δυο αυτά σχολεία;

Ξέρετε ότι για να χτιστεί ένα
σχολείο, εάν έχει κάποιος τα χρή-
ματα εξασφαλισμένα χρειάζονται
τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Δεν
είναι τόσο απλά τα πράγματα. Επι-
διώκω μέχρι τη λήξη της θητείας
μας να δημοπρατηθούν τα σχετικά
έργα. Τα σχολεία μας είναι υπερά-
ριθμα. Μαθητές κάνουν μάθημα
σε KIBO. Αυτές οι εικόνες είναι
τριτοκοσμικές. 

Είστε εκπαιδευτικός, για
χρόνια συνδικαλιστής και αυ-
τοδιοικητικός, επομένως γνω-
ρίζετε καλά τα θέματα της Παι-
δείας. Πως οραματίζεστε το
«σχολείο του μέλλοντος»; 

Δυστυχώς δεν μπορούμε να
μιλούμε για ένα σύγχρονο σχο-
λείο όταν δεν έχουμε αίθουσες δι-
δασκαλίας. Ένα σύγχρονο σχο-
λείο θα πρέπει να έχει γυμναστή-
ριο, αίθουσα εικαστικών, αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων. 

Πως κρίνετε το έργο της πα-
ρούσας διοίκησης του δήμου
Κορδελιού- Ευόσμου;

Εκτιμώ πως έχει γίνει μια σο-
βαρή προσπάθεια. Δυστυχώς,
όμως τα προβλήματα είναι πολλά
που υπερκαλύπτουν το έργο που
έχει γίνει. 

Ασχολείστε για πολλά χρό-
νια με την αυτοδιοίκηση. Τι

πρέπει να αλλάξει στον «Καλλι-
κράτη»; 

Ο «Καλλικράτης» έγινε πολύ
βιαστικά. Δεν υπήρχαν τα κονδύ-
λια για τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες που έχουν επωμιστεί οι
δήμοι. Η οικονομική κρίση έχει
επιδεινώσει την κατάσταση. Επί-
σης έχει απαξιωθεί η τοπική αυ-
τοδιοίκηση. 

Εσείς εάν γινόσασταν
υπουργός Εσωτερικών για μια
ημέρα τι θα αλλάζατε; 

Οι δήμαρχοι έχουν πολλές
υποχρεώσεις αλλά δεν έχουν αρ-
μοδιότητες. Ένας δήμαρχος δεν
μπορεί να κάνει το παραμικρό μι-
κροέργο εάν δεν έχει την έγκριση
άνωθεν. Αυτό και μόνο δημιουρ-
γεί πολλά προβλήματα στην κα-
θημερινότητα των αιρετών και
κυρίως των δημάρχων. Οι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες ακυρώνουν
την πολιτική βούληση. Για παρά-
δειγμα δεν μπορείς χωρίς να σε
ελέγξουν να δώσεις ένα ποσό των
εκατό ευρώ σε μια οικογένεια που
έχει ανάγκη.

Στα όρια του δήμου σας
υπάρχουν δομές στις οποίες
φιλοξενούνται πρόσφυγες. Τα
προσφυγόπουλα πηγαίνουν
σχολείο; Έχετε αντιδράσεις,

παρόμοιες με εκείνες που
υπήρξαν σε άλλες περιοχές της
δυτικής Θεσσαλονίκης; 

Έχουν ξεκινήσει να εμφανί-
ζονται δειλά δειλά κανά δυο τρία
παιδάκια. Ως εκπαιδευτικός ποτέ
δεν θα έλεγα «ΟΧΙ» στην εκπαί-
δευση των παιδιών. Η Πολιτεία
όμως οφείλει να αναλάβει τις ευ-
θύνες της. Δεν μπορεί να φορτώ-
νει μόνο υποχρεώσεις σε έναν
δήμο. Τα παιδιά των προσφύγων
πρέπει να έχουν δικαίωμα στην
μόρφωση. Θα είχαμε ανοικτές τις
αγκαλιές μας για τα προσφυγό-
πουλα αλλά με κριτήριο την 
ισονομία. 

Πως αντιμετωπίζετε στο δή-
μο σας την οικονομική κρίση
στα σχολεία; Υπάρχουν μαθη-
τές και παιδάκια που πεινάνε
στα σχολεία σας; 

Πρέπει να πούμε ένα
«ΜΠΡΑΒΟ» σε όλους τους εκπαι-
δευτικούς που παρακολουθούν
όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώ-
σεις και παρεμβαίνουν θετικά. 
Ο δήμος Κορδελιού- Ευόσμου
έχει κάνει ενέργειες και δεν θα
πεινάσει κανένα παιδί μέσα στα
σχολεία! Βρίσκουμε τρόπο και
βοηθάμε τα παιδιά που έχουν
πρόβλημα. 

Έχοντας αναλάβει μόλις λίγες ημέρες πριν τα καθήκοντα
του αντιδημάρχου Παιδείας Κορδελιού- Ευόσμου , ο Παύ-
λος Σιταρίδης μιλά στην KARFITSA για τους στόχους του.
Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα και με ενασχόληση με τα
κοινά που μετρά χρόνια ο κ. Σιταρίδης λέει πως μέχρι τη
λήξη της θητείας του επιδιώκει να λύσει το πρόβλημα της
σχολικής στέγης. Παράλληλα, αναφέρεται στην εκπαίδευ-
ση των παιδιών των προσφύγων αλλά και την οικονομική
κρίση και τις επιπτώσεις αυτής στις σχολικές αίθουσες. 

Στόχος μας η άμεση δημιουργία νέων σχολείων 

www.karfitsa.gr

Q
Ο νέος 
αντιδή-
μαρχος

Παιδείας
Κορδε-
λιού- 

Ευόσμου,
Παύλος

Σιταρίδης
μιλά στην
KARFITSA



www.karfitsa.gr
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Σαν  Λαϊκή Ενότητα έχουμε θέσει  ως
πρώτη προτεραιότητά μας την πά-

λη για την προστα-
σία της λαϊκής πε-
ριουσίας από τους
πλειστηριασμούς.
Το ζήτημα της
προστασίας αυτής
δεν το βλέπουμε
αποκομμένο, αλλά
σε άμεση συνάρ-
τηση με την μνη-

μονιακή πολιτική που εκτινάσσει
στα ύψη το ιδιωτικό χρέος και οδη-
γεί στη λεηλασία της λαϊκής περι-
ουσίας. Το συνολικό ύψος των
ιδιωτικών χρεών, το α’ εξάμηνο
2016, ξεπέρασε τα 230 δις, με τά-
σεις ανόδου. Στα 110 δις υπολογί-
ζονται μόνο τα κόκκινα δάνεια
προς τις τράπεζες, ενώ πάνω από
130 δις υπολογίζονται τα χρέη
προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά
ταμεία και τις ΔΕΚΟ. 

Για την χιονοστιβάδα των κόκκι-
νων δανείων ευθύνονται: από τη
μια μεριά η τοκογλυφική πολιτική
των τραπεζών με τις τεράστιες ψα-
λίδες μεταξύ επιτοκίων καταθέσε-
ων και επιτοκίων χορηγήσεων
(ιδίως για τα καταναλωτικά δάνεια
και τις πιστωτικές κάρτες), τις πα-
ράνομες ρήτρες με τις οποίες φόρ-
τωναν έξοδα στο δανειολήπτη, την
πολιτική προώθησης επισφαλών
προϊόντων (όπως τα δάνεια σε ελ-
βετικό φράγκο) και από την άλλη η
πολιτική των μνημονίων που
στραγγάλισε με την ύφεση κάθε
δυνατότητα αποπληρωμής των δα-
νείων (για να μην αναφερθούμε σε
όσους μικροομολογιούχους είδαν
να εξανεμίζονται οι αποταμιεύσεις
τους με το PSI). Πολιτική που οδή-
γησε σε απόγνωση και αυτοκτονίες
και έχει καταστήσει τον ιδιοκτήτη
ενοικιαστή στο σπίτι του, ανεξάρ-
τητα από το είδος του δανείου που
έχει λάβει, καθώς οι τράπεζες σε
μεγάλο βαθμό εξαρτούν τις ρυθμί-
σεις των καταναλωτικών ή επιχει-
ρηματικών δανείων από την παρο-
χή εμπράγματων εγγυήσεων ή την
εγγύηση τρίτων. 

Η πολιτική αυτή δεν είναι βέβαια
τυχαία. Αποτελεί μια μορφή πρω-
ταρχικής συσσώρευσης πλούτου
που απέφερε κέρδη όχι μόνο στους
τοκογλύφους δανειστές, αλλά και
στα golden boys που λυμαίνονται
τις τράπεζες και τις χρηματοπιστω-
τικές επιχειρήσεις, καθώς και το
μεγάλο κεφάλαιο που λάμβανε θα-
λασσοδάνεια και αγύριστα ( 50 δις
από τα επιχειρηματικά δάνεια υπο-
λογίζονται ότι κατευθύνθηκαν σε
τέτοιες επιχειρήσεις). Ταυτόχρονα
οδηγεί στην αποστέρηση της λαϊ-
κής περιουσίας, αλλά και ευρύτε-
ρες αναδιαρθρώσεις με τη συγκέν-

τρωση μεγάλου αριθμού ακινή-
των, επιχειρήσεων και αγροκτημά-
των σε τράπεζες, real estates και
ξένα vulture funds.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την
πολιτική της δεν συνέβαλε στην
προστασία της λαϊκής κατοικίας,
αλλά αντίθετα πήρε μέτρα που κα-
θιστούν τα δάνεια ελκυστικά προ-
ϊόντα για τα vulture funds. Ιδίως
με τις ρυθμίσεις εκείνες που προ-
βλέπουν α) τη δυνατότητα μεταβί-
βασης στα fund και ενήμερων δα-
νείων, β) ότι  ακόμα και οι πιο
φτωχές οικογένειες δεν μπορούν –
ούτε με προσφυγή στη δικαιοσύ-
νη- να ρυθμίσουν τα δάνεια τους
σε ποσά κατώτερα από την αξία
που θα πετύχαινε το ακίνητο κατό-
πιν πλειστηριασμού, γ) ότι δεν δύ-
νανται οι δανειολήπτες –ακόμα και
όσοι ενημερωθούν ότι επίκειται η
μεταβίβαση του δανείου τους σε ξέ-
νο fund- να αγοράσουν αυτοί το
δάνειό τους στην ίδια τιμή. 

Είχε  προηγηθεί: 1) η άρση της ανα-
στολής πλειστηριασμών 2) η αλλα-
γή του Κώδικα Δεοντολογίας τρα-
πεζών που διακρίνει τους δανει-
ολήπτες σε συνεργαζόμενους και
μη, 3) η τροποποίηση του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και τα σχετι-
κά προεδρικά διατάγματα που δι-
ευκολύνουν τους πλειστηριασμούς
(και εισάγουν συστήματα ηλεκτρο-
νικής ειδοποίησης), μειώνουν τα
μέσα άμυνας του ιδιοκτήτη και κα-
τατάσσουν προνομιακά τις απαιτή-
σεις των τραπεζών έναντι των ερ-
γαζομένων, ακόμα και έναντι των
απαιτήσεων του Δημοσίου, 4) η
μείωση των ορίων για την επιβολή
κατασχέσεων στο εισόδημα των
οφειλετών (και βέβαια η αυτόματη
παρακράτηση ποσών από το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ή τις Τράπεζες στους μισθούς των
δημοσίων και τραπεζικών υπαλλή-
λων χωρίς όρια προστασίας). 

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι
απόλυτα αναγκαία σήμερα η έμ-
πρακτη κοινωνική αλληλεγγύη γύ-
ρω από την αντικειμενική αδυνα-
μία της συντριπτικής πλειοψηφίας
των λαϊκών στρωμάτων να εκπλη-
ρώσουν τις διαρκώς ογκούμενες
υποχρεώσεις τους. Στην κατεύθυν-
ση αυτή στηρίζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις τη συλλογικότητα που
δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη
και κάθε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο
Θεσσαλονίκης σταματάμε τους
πλειστηριασμούς της λαϊκής και
εργατικής περιουσίας. 

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη-κρά-
τους. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα.

*Η κ. Χαραλαμπίδου είναι πρώην
βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας
και περιφερειακή σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας

Όλα όσα συμβαίνουν με τα κόκκινα
δάνεια και τους πλειστηριασμούς!

της Δέσποινας 
Χαραλαμπίδου*

Συνέντευξη στη Μ. Καραπαναγιωτίδου 

-Η πολιτική σας… μοναξιά 0όπως έχετε πει ο ίδιος-
τι σας έχει μάθει; Τι (δεν) θα κάνατε ξανά; Γιατί μείνατε
στα… "συντρίμμια" και δεν "σαγηνευτήκατε από τις σει-
ρήνες άλλων κομμάτων" όπως έκαναν πολλοί παλαιοί
σύντροφοι σας;

Το 2012 με διέγραψαν από το κόμμα μέσα στο οποίο γεν-
νήθηκα και ενηλικιώθηκα πολιτικά, γιατί αρνήθηκα να ψη-
φίσω το δεύτερο μνημόνιο. Συνειδητά επέλεξα την πολιτική
μοναξιά, παραμένοντας πάντοτε στο χώρο της Κεντροαριστε-
ράς, στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Όχι, δεν σα-
γηνεύτηκα ούτε εντάχθηκα σε κάποιο άλλο κόμμα, γιατί η
ιδεολογία δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Έχετε δει καμιά
μάχη να κερδίζεται, αν παραδώσεις το λάβαρό σου; Συμμετέ-
χω στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και δίνουμε μάχη
για την ανασύνταξη της δημοκρατικής παράταξης. Με ρωτή-
σατε τι μου έμαθε η πολιτική μοναξιά. Μου έδωσε την ευκαι-
ρία να «ξαναδιαβάσω» τον εθνικό μας χαρακτήρα μέσα σε
συνθήκες κρίσης. Γιατί οι κρίσεις, οι δυσκολίες αναδει-
κνύουν τον πραγματικό εθνικό μας χαρακτήρα, όχι τόσο η
ευημερία. Θα χρειαστεί να γίνουμε όλοι καλύτεροι.

-Το πρόβλημα της χώρας είναι τα κανάλια; Συνεχί-
ζουμε και ζούμε "τηλεοπτική (ή… θεαματική) δημο-
κρατία" (όπως συμβαίνει από τη αρχή της λειτουργίας
των καναλιών);

Τα προβλήματα της χώρας είναι πολλά και πρώτα απ’ όλα
η πολύμορφη κρίση που ξέσπασε εδώ και επτά χρόνια. Χρό-
νια ύφεσης, ανεργίας, φτώχειας για μεγάλες κατηγορίες του
πληθυσμού, μετανάστευσης των νέων, χρόνια των πολλα-
πλών διαψεύσεων των ελπίδων που καλλιέργησαν διάφοροι
ανεύθυνοι μυθοπλάστες, που μετατράπηκαν τελικά σε σκλη-
ρούς εφαρμοστές μνημονίων. Το μείζον πρόβλημά μας είναι
μια κοινωνία παραιτημένη από την κόπωση, που η διάνοιά
της έχει διαβρωθεί από μια ολέθρια ψυχολογία της ήττας. Για
την κατάσταση αυτή δεν είναι άμοιρα ευθυνών τα πάσης φύ-
σεως μέσα μαζικής ενημέρωσης.Τίθεται θέμα τηλεοπτικής
δημοκρατίας, ναι! Είναι προφανές ότι πρέπει να τεθούν σα-
φείς και αυστηροί κανόνες στη λειτουργία των ραδιοτηλεο-
πτικών μέσων που να εξασφαλίζουν ποιότητα, αντικειμενι-
κότητα, διαφάνεια. Αυτό, όμως, πρέπει να γίνει με ειλικρί-
νεια και διάλογο μεταξύ των κομμάτων. Με στόχο τη ρύθμι-
ση και την ποιοτική αναβάθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπί-
ου και όχι τον μεταμορφισμό της διαπλοκής. 

-"Το ΣτΕ δικάζει και δεν... κυβερνάει" όπως διαμή-
νυσε το Μαξίμου. Η κυβέρνηση... δικάζει κι αν ναι ποι-
ους τελικά… αθωώνει;

Ασφαλώς και δεν κυβερνούν οι δικαστές ούτε και θα ήταν
ανεκτό ένα κράτος των δικαστών. Εξίσου αληθές είναι, όμως,
ότι ούτε οι υπουργοί δικάζουν και η ανεξαρτησία της Δικαιο-

"Ο ιστορικός του
μέλλοντος θα μείνει
έκπληκτος με όσα

ζούμε τώρα..."

Χάρης Καστανίδης

Με απόσταση χρόνων, από την ενεργή πολιτική σκηνή - μετά
τη διαγραφή του το 2012 λόγω μη υπογραφής μνημονίου - όχι
όμως και από τις πολιτικές διεργασίες για την ανασύνταξη της
Κεντροαριστεράς ο πρ. υπουργός και δικηγόρος Χάρης Κα-
στανίδης μιλάει στο Karfitsa για το εθνικό χαρακτήρα που ανέ-
δειξε η κρίση, την "ανανέωση" του πολιτικού προσωπικού, τις
ευθύνες του λαού, τις σημερινές διεξόδους, την κυβέρνηση
απέναντι στο... ΣτΕ και την πελατοκρατεία "το κοινό χαρακτη-
ριστικό αριστερών και δεξιών", όπως λέει. 

Q
"Ο λαός επέ-
τυχε την (...)
ανανέωση
και ζούμε

την θαυμά-
σια ποιότητα
του πολιτι-

κού προσω-
πικού που
επέλεξε..."
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σύνης είναι συντακτική αρχή της Δημοκρατίας μας. Κρί-
νω, συνεπώς, ως ακατανόητες τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης κατά του ΣΤΕ, μετά την απόφασή του να κηρύξει αντι-
συνταγματικό το νόμο Παππά, επιθέσεις που υπερέβησαν
τη θεσμική δεοντολογία. 

-Χρόνια αριστερής προπαγάνδας οδήγησαν την
έννοια της φιλελεύθερης τάσης στην πολιτική να
ταυτίζεται με... άγρια εκμετάλλευση, άκρατο καπιτα-
λισμό κτλ. Τελικά σήμερα τι είναι νεοφιλελευθερι-
σμός και τι σοσιαλισμός;

Κατ’ αρχή, να διακρίνουμε την φιλελεύθερη πολιτική
παράδοση από τον νεοφιλελευθερισμό. Είναι δυο διαφο-
ρετικά πράγματα. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός συνιστά
την πιο αυθεντικά δημοκρατική πολιτική παράδοση και
αποτελεί θεμέλιο λίθο των θεωριών του δημοκρατικού σο-
σιαλισμού. Ο Νεοφιλελευθερισμός είναι μια σχετικά πρό-
σφατη οικονομική θεωρία και πράξη, που αποθεώνει την
αγορά και τον ανταγωνισμό, τονίζει τις αυτορρυθμιστικές
τους ικανότητες, αγνοεί τις αρχές της δικαιοσύνης και της
ισότητας και απομειώνει τη σημασία του κοινωνικού κρά-
τους και των δημοσίων αγαθών. Ο νεοφιλελευθερισμός
βρίσκεται σε ασίγαστη αντίθεση με τον δημοκρατικό σο-
σιαλισμό. Για τους δημοκράτες σοσιαλιστές οι αρχές της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημιουργίας ίσων ευκαι-

ριών για τους πολίτες είναι καταστατικές αρχές που δε-
σμεύουν τη λειτουργία των αγορών.

-Η ΝΔ ασκούσε αριστερή πολιτική με διορισμούς
στο δημόσιο και... κρατικοποιήσεις ενώ σήμερα η
ονομαζόμενη Αριστερά κάνει ακριβώς το ίδιο και…
χειρότερα. Η  δημοκρατία θέλει κόμματα, όμως αφού
τα κόμματα δεν έχουν αρχές και δικό τους πλαίσιο,
τότε δεν καταργείται και η... Δημοκρατία;

Στην Ελλάδα υπάρχει μια ιστορική και πολιτική ιδιοτυ-
πία. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο παρελθόν κατηγορήθηκε
για «σοσιαλμανία» και η κυβερνώσα σήμερα Αριστερά
εφαρμόζει ένα από τα πιο σκληρά προγράμματα λιτότητας
και ιδιωτικοποιήσεων. Είναι η πολιτική αλλά «Γκρέκα».
Ιδεολογίες εκστομίζονται, αλλά τις ανατρέπει η πολιτική
πράξη. Ίσως ο μόνος κοινός καμβάς Δεξιάς και Αρι-
στεράς, που δεν αμφισβητείται από την ιδεολογική
καταγωγή τους, είναι η πελατοκρατεία, η ψιλοβελο-
νιά των πελατειακών σχέσεων. Αν αναζητήσετε να
βρείτε, στον κύκλο της μεταπολίτευσης, τι ακριβώς νομο-
θέτησαν δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις εναντίον των
πελατειακών σχέσεων και του κομματικού λάφυρου στο
δημόσιο, δεν θα βρείτε τίποτε απολύτως δικό τους. ́ Ο,τι
υπάρχει , ήταν συνέπεια νομοθετικών ρυθμίσεων του πα-
λαιού ενιαίου ΠΑΣΟΚ.

-Η παγκόσμια πολιτική πραγματικότητα του δυτι-
κού πολιτισμού προϋποθέτει την ύπαρξη της κεντρο-
αριστεράς ως σημαντικό πόλο εξουσίας, απαραίτητο
γιατί χωρίς κεντροαριστερά, το κενό συνήθως καλύ-
πτεται από ακραίες αντιλήψεις; Υπάρχει "περιθώριο"
για μία ακόμη… ΧΑ;

Η ανάπτυξη ακροδεξιών, φασιστικών και εθνικολαϊκι-
στικών πολιτικών μορφωμάτων στη χώρα μας οφείλεται
στα αδιέξοδα της κρίσης. Δεν είναι άμοιρος ευθυνών

για τις επιλογές του και ο λαός. Αν η συνεχιζόμενη κρί-
ση ενισχύσει τις ακραίες δυνάμεις, ιδιαίτερα μετά την απο-
κάλυψη των ψεύτικων ελπίδων που εμπορεύτηκε η σημε-
ρινή κυβέρνηση, αυτό μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο για
τη χώρα.Ένας επί πλέον λόγος για την ταχεία ανασύνταξη
του ενδιάμεσου δημοκρατικού χώρου, της Κεντροαριστε-
ράς.

-Οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι για μεγάλες αλήθειες
ή οι επόμενες εκλογές θα γίνουν πάλι με... μεγάλα
παραμύθια; 

Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την
αλήθεια, γιατί η αλήθεια καλύφθηκε από πυκνή ομί-
χλη ψεμάτων και μύθων. Ελπίζω να βρούμε το κου-
ράγιο, ως λαός, να αναζητήσουμε την αλήθεια και να
πράξουμε με το αίσθημα της ευθύνης, που αναλογεί
στις κρίσιμες καμπές.

-Η άρνηση σας να ψηφίσετε το δεύτερο μνημόνιο
σας έθεσε εκτός κόμματος, όμως οι διαγραφές μάλ-
λον δεν σας φοβίζουν, όπως έδειξε η ιστορία σας. Τι
σας φοβίζει σήμερα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε
πολιτικό επίπεδο;

Με φοβίζει η συλλογική ηθική και πνευματική
μας κατάσταση, οι συνθήκες μηδενισμού που επι-
κρατούν, με φοβίζει αυτό που εξαιρετικά συμπύκνω-
σε στον «Θάνατο του Νταντόν» ο Μπύχνερ: «ο κό-
σμος είναι χάος, το τίποτα έγινε ο Μεσσίας που του
ταιριάζει».

-Τι λέτε για κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης
ύστερα από τόσα χρόνια... βασανισμού των πολιτών;

Η εθνική συνεννόηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Θα
είχαμε αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση, αν καταφέρνα-
με να συνεννοηθούμε μεταξύ μας από την πρώτη στιγμή
που ξέσπασε. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα παραδείγματα
άλλων χωρών, που εντάχθηκαν σε προγράμματα δημο-
σιονομικής προσαρμογής, σε προγράμματα διάσωσης και
εξήλθαν ήδη από αυτά. Η εθνική συνεννόηση θα έπρεπε
να στοχεύσει σε δυο πράγματα. Να αλλάξουν κρίσιμες πα-
ράμετροι του τρέχοντος τρίτου προγράμματος, που είναι
ανεδαφικές, ανεφάρμοστες και πνίγουν τις προοπτικές της
χώρας. Ένα εθνικό διαπραγματευτικό μέτωπο θα έκανε τη
διαπραγμάτευση με τους δανειστές πιο αποτελεσματική. Ο
δεύτερος στόχος είναι η κατάρτιση δικού μας, ελληνικού
σχεδίου για τα θέματα που δεν αποτελούν αντικείμενο συ-
νεννόησης με τους δανειστές.

-Και μετά τον «αριστερό μεσσία» και τη «δεξιά διά-
ψευση» -όπως έχετε πει- η συνεννόηση στην Ελλάδα
– με μια ισχυρή κεντροαριστερά - δεν είναι μια ουτο-
πική υπόθεση;

Όχι, γιατί επιθυμούμε την εθνική επιβίωση και, γιατί,
όπως το έθεσε ο Ουάϊλντ, η ουτοπία θα είναι πάντα η μόνη
πραγματική γη στην οποία θα προσγειώνεται η ανθρωπό-
τητα.

-Οι αιτίες της κρίσης, όπως οι ανεπάρκειες της δι-
οίκησης και της δικαιοσύνης, όπως η έλλειψη παρα-
γωγικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση της οικο-
νομίας, οι αδυναμίες του πολιτικού συστήματος και
των θεσμών, η αδιαφάνεια και η διαφθορά από ποι-
ον... αντιμετωπίζονται ή έστω έγινε μια σχετική προ-
σπάθεια στα 7 χρόνια μνημονίων;

Όλα τα θέματα που αναφέρετε συνιστούν το πραγματι-
κό πρόβλημα της χώρας, τις αιτίες της κρίσης. Με αυτά
δεν ασχολείται κανείς, παρότι δεν αποτελούν αντι-
κείμενο ρυθμιζόμενο από τα μνημόνια! Για τη λύση
των προβλημάτων αυτών απαιτείται να καταστρώσουμε
ένα δικό μας εθνικό σχέδιο, σχέδιο που θα είναι αποτέλε-
σμα εθνικής συνεννόησης. Και η εθνική συνεννόηση εί-
ναι απαραίτητη για να είναι σεβαστό από όλους. Να μην γί-
νει αυτό που ζήσαμε το 2009-2011, όταν υπήρξαν οι μό-
νες σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τις οποίες
όμως δεν συνέχισαν οι επόμενες κυβερνήσεις.

-Ο ιστορικός του μέλλοντος τι θα γράψει για τη
σημερινή κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της κυβέρνη-
σης μπορούν να γίνουν οι τελικοί απολογισμοί.
Όσον αφορά τον ιστορικό του μέλλοντος, ξέρω μό-
νον ότι θα γράφει έκπληκτος...

Q
"Η κρίση
ανέδειξε 

τον πραγμα-
τικό μας

εθνικό χα-
ρακτήρα. Θα

χρειασθεί 
να γίνουμε

όλοι... κ
αλύτεροι"

-Άλλοι στη... φυλακή κι άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αρκετοί δε (του ΠΑΣΟΚ πάντα) στο κρατικό μη-
χανισμό, διορισμένοι από την κυβέρνηση των
Τσίπρα – Καμμένου. Τι συμβαίνει με το πολιτικό
προσωπικό της χώρας; Είναι λίγοι οι… σπου-
δαγμένοι και οι ικανοί;

Η κυβέρνησή μας είναι κυριολεκτικά αριστερο-
δεξιά, λόγω της σύμπραξης των συγκεκριμένων εταί-
ρων και κωμικοτραγική, αποτελούμενη κατά ένα μέ-
ρος της, από μερικά πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και
από μερικά στελέχη της Καραμανλικής Δεξιάς. Κατά
τα άλλα, η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής και η
συντριπτική πλειοψηφία των διαχειριστών του κρά-
τους είναι νέοι ή νεοεισερχόμενοι στην πολιτική. Ο
Λαός επέτυχε την (...) ανανέωση και ζούμε την
θαυμάσια ποιότητα του πολιτικού προσωπικού
που επέλεξε.

-Θυμάμαι την πρωτοβουλία των 58 για την
ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς  καθώς
και τον ερασιτεχνισμό, την προχειρότητα και
την υποτίμηση της νοημοσύνης από ορισμέ-
νους. Έτσι ανασυγκροτείται η ισοπεδωμένη
κεντροαριστερά; Με όσους ευθύνονται για τον
κατακερματισμό της; 

Η Κεντροαριστερά διαλύθηκε εξαιτίας της κρί-
σης. Οι περιστάσεις την αδίκησαν. Έσκασε στα χέρια
της ένα οξύ πρόβλημα , που δημιούργησε η κυβέρ-
νηση Καραμανλή και όχι η ίδια. Για την ιστορική
ακρίβεια θυμίζω, ότι η Ελλάδα δανείσθηκε από
την ανεξαρτησία της μέχρι το 2004 180 δις ευρώ
και από το 2004 μέχρι το 2009 120 δις ευρώ ! Η
Κεντροαριστερά θα ανασυγκροτηθεί... μέσα στην
κρίση και όχι μετά. Η ανασυγκρότηση για να πετύχει
θα πρέπει η σοσιαλδημοκρατία να ξαναοριοθετήσει
τις διαφορές της  από τις συντηρητικές πολιτικές, να
προτάξει το δικό της σχέδιο για τη χώρα και την έξο-
δο από την κρίση, και να απεμπλακεί από προσωπι-
κές στρατηγικές. Υπάρχουν μερικοί που πάνε να ται-
ριάξουν στο μπόι τους το εγχείρημα της ανασύνταξης
του δημοκρατικού σοσιαλιστικού χώρου. Τα μεγάλα
εγχειρήματα θέλουν και μεγάλους ανθρώπους.
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Της Έλενας Καραβασίλη 

Όπως εξηγεί στην εφημερίδα Karfitsa ο πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Τσα-
ραμπουλίδης, τα επαγγέλματα επισιτισμού είναι όντως
αυτά που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ο λόγος
όμως σύμφωνα με τον ίδιο είναι συγκεκριμένος. «Στα
συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλάζουν τους εργαζό-
μενους σε τακτά χρονικά διαστήματα διότι δεν τους
κολλάνε ένσημα και τους πληρώνουν με πολύ χα-
μηλούς μισθούς που συμφωνούνται “κάτω από το
τραπέζι”, χωρίς να υπάρχει καμία σύμβαση. Άρα δε
μιλάμε για μία θετική εξέλιξη, η ζήτηση αυτή προκύ-
πτει από το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι όροι εργα-
σίας», εξηγεί ο κ. Τσαραμπουλίδης. Ο ίδιος αναφέ-
ρεται και στη σχετική ζήτηση που υπάρχει στα επο-
χιακά επαγγέλματα τουρισμού, όπου όμως: «τα
χρονικά όρια είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει μεν μία
κινητικότητα αλλά μιλάμε για εργασία που διαρκεί
το πολύ πέντε μήνες». Αντίστοιχη εικόνα έχει και ο
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης. «Η γενική εικόνα εί-
ναι ότι σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης και ύφε-
σης της ελληνικής οικονομίας, δεν υπάρχει κανένα
επάγγελμα που να έχει ζήτηση ή κάποιος κλάδος
που να πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Παρόλα αυτά, ση-
μειώνεται μία σχετική ζήτηση σε προσωπικό που
μπορεί να στελεχώσει τα διάφορα καφέ, που είναι
και οι μόνες επιχειρήσεις που ανοίγουν πλέον». 

Αυξήθηκαν οι αφίξεις, μειώθηκαν τα έσοδα
Παρά τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών που κάνουν λόγο για δημιουργία του-
λάχιστον 200.000 θέσεων εργασίας στα τουριστικά
επαγγέλματα μέσα στην επόμενη δεκαετία και τα αλλε-
πάλληλα ρεκόρ στις αφίξεις, η μείωση που υπάρχει στις
εισπράξεις για τον συγκεκριμένο κλάδο είναι σημαντική.
«Η αναντιστοιχία μεταξύ αυξημένων τουριστικών
αφίξεων και μειωμένων εσόδων κατά το πρώτο
οκτάμηνο του 2016 υποδηλώνει τη σημαντική φο-
ροδιαφυγή στην οποία εξωθεί μέρος των τουριστι-

κών επιχειρήσεων η υπερφορολόγηση και δημι-
ουργεί πρόσθετα ερωτήματα και ως προς το κατά
πόσο τα capital conrols οδηγούν πλέον στη σώρευ-
ση αποταμιεύσεων στο εξωτερικό όχι μόνο τις ναυ-
τιλιακές και εξαγωγικές, αλλά και τις τουριστικές
επιχειρήσεις» αναφέρει συγκεκριμένα ο ΣΕΒ. Ο πρό-
εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Μπακατσέλος σημειώνει ότι:
«ακόμη και ο τουρισμός σημειώνει κάμψη. Όλοι οι κλά-
δοι υστερούν. Μπορεί να σημειώνουν μικρότερη πτώση
συγκριτικά με άλλους κλάδους που έχουν καταστραφεί,
όμως αυτό δε σημαίνει ότι πάνε καλά. Βέβαια, φυσικά και
υπάρχουν επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο που σημειώνουν
αύξηση στα κέρδη τους και έχουν μία πολύ καλή πορεία,
είτε ανήκουν στο χώρο του τουρισμού, είτε των οικοδομι-
κών υλικών κ.ο.κ.. Όμως, αυτές οι επιχειρήσεις είναι λί-
γες σε αριθμό άρα η γενικότερη εικόνα είναι ζοφερή». Ο
κ. Μπακατσέλος σημειώνει πως η εστίαση είναι ένας ιδι-
αίτερος κλάδος. «Υπάρχει μεγάλη ανακύκλωση του
προσωπικού σε αυτές τις επιχειρήσεις και αυτό διό-
τι θεωρώ πως τα ποσοστά μαύρης εργασίας είναι
υψηλά. Επίσης είναι γεγονός ότι πολλοί δηλώνουν
άνεργοι προκειμένου να παίρνουν τα επιδόματα
ανεργίας και δουλεύουν “μαύρα” σε καφέ και
μπαρ», καταλήγει ο κ. Μπακατσέλος. 

Η μαύρη εργασία κάνει ανάρπαστους
τους… σερβιτόρους

Αν κάνει κανείς μία γρήγορα αναζήτηση
στο διαδίκτυο και στις αντίστοιχες ιστοσε-
λίδες εύρεσης εργασίας, θα διαπιστώσει
εύκολα πως σερβιτόροι, σερβιτόρες και
βοηθητικό προσωπικό σε μπαρ, καφέ και
χώρους εστίασης έχουν τη μεγαλύτερη ζή-
τηση, ενώ ακολουθούν οι πωλητές- πωλή-
τριες και υπεύθυνοι πωλήσεων. Είναι γεγο-
νός πως αρκετοί νέοι που αποφασίζουν ή
που αναγκάζονται να παραμείνουν στην
Ελλάδα… κρεμάνε τα πτυχία τους στον τοί-
χο και πιάνουν τους δίσκους ανά χείρας
προκειμένου να μπορέσουν να βιοπορι-
στούν. Την ίδια ώρα τα επιδοτούμενα σεμι-
νάρια επαγγελματικής κατάρτισης και απα-
σχόλησης ανέργων αυξάνονται και πληθύ-
νονται, με την Ελλάδα να εξακολουθεί να
κρατά τα σκήπτρα στην ανεργία, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat. Μάλιστα σύμ-
φωνα με τα ίδια στοιχεία, η χώρα μας είναι
η μόνη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου
η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50%
(50,4%).

Απαισιόδοξοι 
επιχειρηματίες

Η απαισιοδοξία επιχειρηματιών στο νομό Θεσσα-
λονίκης, αποτυπώθηκε στην τελευταία έρευνα του Εμ-
πορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, που διενεργήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Σεπτεμβρίου 2016. Σε αρνητικό επίπεδο βρίσκε-
ται ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη
Βιομηχανία», παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπε-
δα σε σχέση με τον Μάρτιο 2016. Το ισοζύγιο θετι-
κών – αρνητικών εκτιμήσεων βρίσκεται στις -11 μο-
νάδες στο νομό Θεσσαλονίκης (-6 σε εθνικό και -2 σε
ευρωπαϊκό επίπεδο). Βελτίωση (σε σχέση με τον
Μάρτιο 2016) παρουσιάζει η αξιολόγηση των βιομη-
χανιών της Θεσσαλονίκης για το εξάμηνο που πέρα-
σε, ενώ, ταυτόχρονα, το τρέχον συνολικό επίπεδο πα-
ραγγελιών των επιχειρήσεων κρίνεται μεν ως μη ικα-
νοποιητικό, αλλά με βελτιωμένη αποτίμηση σε σχέση
με το προηγούμενο εξάμηνο. Αρνητικό αλλά σαφώς
βελτιωμένο σε σχέση με τον Μάρτιο 2016 εμφανίζε-
ται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις πα-
ροχής υπηρεσιών. Ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στις
-21 μονάδες (ήταν στο -31 τον Μάρτιο), έναντι -7 μο-
νάδων σε εθνικό επίπεδο και +9 μονάδων σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Σε σταθερά αρνητικό επίπεδο παρα-
μένει ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για
το λιανικό εμπόριο» και με ελαφριά βελτίωση σε σχέ-
ση με τον Μάρτιο 2016. Ο αντίστοιχος εθνικός δεί-
κτης εμφανίζει, ωστόσο, εντυπωσιακή βελτίωση και
βρίσκεται πλέον σε σαφώς θετικό έδαφος, ενώ ορια-
κά θετικό πρόσημο και μικρή πτώση καταγράφει ο ευ-
ρωπαϊκός δείκτης. Ειδικότερα, το ισοζύγιο θετικών –
αρνητικών εκτιμήσεων στο νομό βρίσκεται στις -20
μονάδες (από -26 μονάδες τον Μάρτιο), έναντι +15
(από +3 μονάδες τον Μάρτιο) σε εθνικό και +1 (από
+5 μονάδες τον Μάρτιο) σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρ-
νητικός αλλά σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση
με τον Μάρτιο 2016, είναι ο «Δείκτης Επιχειρηματι-
κών Προσδοκιών για τις Κατασκευές» στο νομό Θεσ-
σαλονίκης, ενώ ο εθνικός δείκτης παρουσιάζει μεγά-
λη επιδείνωση. Το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών
εκτιμήσεων στο νομό βρίσκεται στις -46 μονάδες,
έναντι -60 σε εθνικό επίπεδο και -12 σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Έντονα αρνητική εμφανίζεται η εξέλιξη της
κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο
6άμηνο, αν και φαίνεται να κινείται ελαφρά καλύτερα
σε σχέση με τον Μάρτιο. 

«Τα καφέ είναι 
οι μόνες 

επιχειρήσεις 
που ανοίγουν 

πλέον στη 
Θεσσαλονίκη»
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Αίγαγρος είναι το γνωστό κι ως κρι-κρι,
αγρίμι ή Κρητικό αγριοκάτσικο, επιπλέον
είναι και μια πρότυπη οικογενειακή τυρο-
κομική μονάδα που βρίσκεται στο Λατζιμά
εκτός του οικισμού  Πρίνου Ρεθύμνου. Στις
εγκαταστάσεις του  τυροκομείου  ΑΙΓΑΓΡΟΣ
παράγονται κρητικά παραδοσιακά προϊόν-
τα και ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά
και στο εξωτερικό. «Τα προϊόντα μας εί-
ναι βασισμένα στην κρητική διατρο-
φή. Μεταφέρουν  τα αρώματα και τις
γεύσεις της Κρήτης στα τραπέζια των
καταναλωτών», είπε στην KARFITSA ο
Νεκτάριος Κοσκινάς, ιδιοκτήτης του τυρο-

κομείου που ξεκίνησε την λειτουργία του
τον Μάρτιο του 2012. «Ότι παράγουμε
γίνεται με αγνό και παραδοσιακό τρό-
πο, χωρίς προσθήκη υποκατάστα-
των», τόνισε ο κ. Κοσκινάς. Κάποια από τα
βασικά παραδοσιακά προϊόντα που παρά-
γει το τυροκομείο είναι η γραβιέρα , το κε-
φαλοτύρι, το λευκό τυρί Άλμης, ο ανθότυ-
ρος ξερός και νωπός, το τυροζούλι γίδινο, η
ξινομυζήθρα,  η γαλομυζηθρα και παρα-
σκευάζονται αποκλειστικά από φρέσκο γά-
λα αιγοπροβάτων. «Το γάλα που χρησι-
μοποιούμε για την παραγωγή των
προϊόντων μας προέρχεται από επι-

λεγμένα ποιμνιοστάσια του ορεινού
όγκου του Ψηλορείτη και της ευρύτε-
ρης περιοχής, από κοπάδια ελευθέρας
βοσκής. Το αιγοπρόβειο γάλα, μετά
την επεξεργασία του και την τελική του
μορφή σε τυρί από εμάς, διατηρεί όλα
τα θρεπτικά συστατικά», επισημάνει ο κ.
Κοσκινάς. Τα παραδοσιακά προϊόντα της
εταιρείας ΑΙΓΑΓΡΟΣ o ίδιος τόνισε πως:
«είναι πλούσια σε ασβέστιο και πρω-
τεΐνες και τρώγονται καθ’ όλη την
διάρκεια της ημέρας, συνδυάζοντας τα
τυριά εύκολα με γεύματα». Επιπλέον,
ο κ. Κοσκινάς αναφερόμενος στην με-

γάλη άνθιση των αγνών προϊόντων,
τα τελευταία χρόνια τόνισε ότι : «οφεί-
λεται πως ο κόσμος πλέον ξέρει την
διατροφική αξία των προϊόντων, αλλά
παράλληλα γίνονται και δράσεις ανά-
δειξης αυτών των πλεονεκτημάτων,
άλλωστε η κρητική διατροφή είναι
από τις πλέον αξιόλογες και έχουν πο-
λύτιμα οφέλη σε συνδυασμό με εξαι-
ρετική γεύση». Να σημειωθεί ότι το τυρο-
κομείο ΑΙΓΑΓΡΟΣ συμμετέχει στην 6η Παγ-
κρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάν-
τηση», που πραγματοποιείται στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Ό,τι παράγουμε γίνεται με αγνό και παραδοσιακό 
τρόπο χωρίς προσθήκη υποκατάστατων»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΚΡΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ερευνα: Φ. Βλαστού
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ΚΡΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑΤο ελαιουργείο του παππού 

«έχτισε» επιχείρηση στα εγγόνια

Διέξοδο από την ανεργία βρίσκουν επιχειρήσεις
στην Κρήτη δημιουργώντας οικογενειακές παραγω-
γές τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. «Οικογενει-
ακές επιχειρήσεις προϋπήρχαν από παλιά στην Κρή-
τη, αλλά ειδικά στα Χανιά επιβιώνουμε από αυτές,
για να φανταστείτε υπάρχουν 25 τυροκομεία», είπε
στην KARFITSA o Νίκος Παπαγιαννάκης, ιδιοκτήτης
ενός εκ των τυροκομείων στον Κίσσαμο Χανίων, με
την ονομασία ΑΦΟΙ Παπαγιαννάκη. «Τα σκήπτρα
της επιχείρησης τα έχει λάβει πλέον ο γιος μου, ο
οποίος τελείωσε την Γαλακτοκομική Σχολή στα Γιάν-
νενα, όπως και εγώ», συμπλήρωσε ο ίδιος.Η μέθο-
δος της παραδοσιακής τυροκόμησης που ακολουθεί
ο κ. Παπαγιαννάκης καταλήγει στην παρασκευή τυ-
ριών, όπως η φημισμένη γραβιέρα ωρίμανσης, η γα-
λομυζήθρα, η στάκα, το τυρομάλαμα, το βούτυρο και
το κατσικίσιο τυρί.  «Το μυστικό της καλής διατροφής
κρύβεται στα κρητικά προϊόντα», λέει ο επιχειρημα-
τίας και εξηγεί ότι : «η πρώτη ύλη μας, δηλαδή τα ζώα,
βόσκουν ελεύθερα, χωρίς αν χρειάζεται να τα ταΐζου-
με με ζωοτροφές, οπότε τρέφονται από την φύση, για
αυτό παράγουν υγεία». Ωστόσο, αναφερόμενος στις
εξαγωγές προς το εξωτερικό είπε πως τις έχει μει-
ώσει. «Παλιά έστελνα σε Γαλλία και σε άλλες χώρες,
πλέον οι εξαγωγές είναι κάπως προβληματικές, και
για αυτό τον λόγο έχω μειώσει την παραγωγή, αλλά
συνεχίζουμε να στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα».

Μπαλοθιές στην κρίση 
ρίχνουν οικογενειακές 
επιχειρήσεις στην ΚρήτηΤο ελαιουργείο ενός Κρητικού στα

Χανιά περνώντας από γενιά σε γενιά
έμελλε να γίνει επιχείρηση με τοπικά
προϊόντα με το όνομα «Ηδύοσμος».
Στην Κρήτη αρκετές οικογένειες παρά-
γουν δικά τους προιόντα, κάποιες από
αυτές παίρνουν την απόφαση να μεγα-
λώσουν την παραγωγή ώστε να εξυπη-
ρετούνται οι διατροφικές ανάγκες και
άλλων. Μία ανάλογη απόφαση πήραν
και τα αδέλφια Αντώνης και  Ιωάννης
Παπαγιαννάκης, πριν από 15 χρόνια,
όπου και άρχισαν να ασχολούνται επαγ-
γελματικά με την παραγωγή. Το ελαι-
ουργείο του παππού, στα Περιβολάκια
Κίσσαμου εκσυγχρονίστηκε και πλέον
έχει παράγει πέρα από λάδι και κρασί,
τσικουδιά και μέλι. Η εταιρεία έχει δρο-

μολογήσει την δημιουργία μια ιστοσελί-
δας, στην οποία θα παρουσιάζουν ανα-
λυτικά τα προϊόντα και τις ευεργετικές
ιδιότητες τους, ωστόσο ο Ι. Παπαγιαν-
νάκης ανέφερε στην KARFITSA ότι
:«δεν ξέρω αν θα κάνουμε Online shop,
εμείς έχουμε το πελατολόγιο μας, όποι-
ος θέλει να αγοράσει μας βρίσκει, δί-
νουμε προϊόντα και στην Αγγλία, Γερμα-
νία και Αυστρία. Πηγαίνουμε σε αρκετές
εκθέσεις όλο τον χρόνο σε όλη την Ελ-
λάδα και ο κόσμος δείχνει μεγάλο εν-
διαφέρον, όπως εδώ στην 6η Παγκρή-
τια Έκθεση στη ΔΕΘ που βρισκόμαστε».
Ο τουρισμός φαίνεται πως είναι ο καλύ-
τερος πελάτης τους διότι όπως μας εξή-
γησε :«την καλοκαιρινή σεζόν δου-
λεύουμε πολύ με τουρίστες. Προτιμούν

τα προϊόντα μας, όλοι θέλουν να αγορά-
σουν κάτι τοπικό. Μας ρωτούν και πως
μπορούν να τα παραγγείλουν από τις
χώρες τους και αυτό δείχνει ότι μας
έχουν εμπιστοσύνη». Ο ίδιος ερωτηθείς
στο τι είναι αυτό που κάνει τα κρητικά
προϊόντα να διαφέρουν από τα υπόλοι-
πα απάντησε : «Ο κόσμος θέλει ένα καλό
ποιοτικά προϊόν και μια καλή τιμή εξί-
σου και αν συνοδεύεται με μια ωραία
συσκευασία. Όσο βέβαια γίνεται σε λο-
γικά οικονομικά πλαίσια γιατί για να
βγει οικονομικό προϊόν δεν γίνεται. Οι
παραγωγοί ψάχνουν πιο γνήσια και πιο
ατόφια προϊόντα να παίρνουν από το
πρώτο χέρι για αυτό οι καταναλωτές
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά την
οικονομική δυσκολία.

Μια εταιρεία από τα Χανιά της Κρή-
της έχει βάλει στόχο να παράγει προϊόντα
αντικαρκινικά.

«Φτιάξαμε την Apollonia
Farm, για να μπορέσουμε
να παράγουμε ποιοτικά
και αντικαρκινικά προ-
ϊόντα στην Ελλάδα», είπε
στην KARFITSA o ιδιοκτή-
της, Κωνσταντίνος Αστροπα-
λίτης και εξηγώντας την λέξη
«αντικαρκινικά» τόνισε πως:
«ότι παράγουμε είναι από αγνές
ύλες, χωρίς να προσθέτουμε συντη-
ρητικά. Μοναδικός μας  γνώμονας
είναι να προσφέρουμε στους κατανα-
λωτές μας την καλύτερη ποιότητα. Αν
προσέχαμε λίγο την διατροφή μας θα
ζούσαμε περισσότερα χρόνια. Η κρη-
τική γη είναι το νέκταρ της διατροφής
μας, το κλειδί για την υγεία». Η εται-
ρεία μετράει 10 χρόνια στην εγχώρια
αγορά αλλά έχει επεκταθεί και στο εξωτε-
ρικό. «Η βάση μας είναι στα Χανιά,
από εκεί στέλνουμε σε όλη την Ελλά-

δα και στο εξωτερικό, μέσω του e-sh-
op, όπου καθημερινά δεχόμαστε χι-
λιάδες παραγγελίες από Αγγλία, Γαλ-
λία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, Ιτα-
λία. Έχουμε μαγαζί τα τελευταία δυο
χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και ο
κόσμος μας έχει δείξει την αγάπη του
και μας στηρίζει. Επίσης, έχουμε μα-
γαζί στην Ελβετία, στην Αυστρία και
τώρα ανοίγουμε και στην Κύπρο». Ο
ίδιος ψυχολογώντας το καταναλωτικό
κοινό του εξωτερικού σχολίασε πως : «Ο
κόσμος σε άλλες χώρες θέλει να μην
το κοροϊδέψει κάποιος όσον αφορά

το προϊόν που του πουλάει,
δηλαδή αυτό που του λες

αυτό να είναι. Εάν του
πεις δηλαδή ότι το μέ-
λι είναι θυμαρίσιο
πρέπει να είναι θυ-
μαρίσιο. Επίσης,
εκτιμάει την ποιότητα
και την προτιμά».Κά-

ποια από τα βασικά προ-
ϊόντα που παράγει η Αpollo-

nia Farm είναι λάδι, μέλι, μαρ-
μελάδα, βότανα και μπαχαρικά. Το λάδι
και οι μαρμελάδες του έχουν γίνει ξακου-
στές παγκοσμίως καθώς έχουν αποσπά-
σει βραβεία για την ποιότητα και την γεύ-
ση τους. «Τα λάδια μας και οι μαρμε-
λάδες μας έχουν πάρει μετάλλια. Το
λάδι έχει βγει πρώτο σε διεθνής δια-
γωνισμούς στην Τσεχία, στη Γαλλία,
στο Ισραήλ, έχει βγει δεύτερο στον
κόσμο στην Ιαπωνία. Οι μαρμελάδες
έχουν βγει πρώτες στη Γαλλία, στο
Βέλγιο», τόνισε ο κ Αστροπαλίτης.

Αντικαρκινικά προϊόντα made in Crete
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Οι Ρώσοι τουρίστες γεμίζουν τις βαλίτσες
τους με ελληνικά προϊόντα

Η Εταιρία ΗΛΙΑΚΗΣ Α.Ε. λειτούρ-
γησε για πρώτη φορά το 1974 ως ατομι-
κή επιχείρηση με την επωνυμία Ηλιάκης
Γεώργιος και σκοπό να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες της οικογένειας Ηλιάκη, μετά
από πάνω 30 χρόνια έχει φτάσει στο ση-
μείο να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες
και των Ρώσων.

Ο τουρισμός έχει βοηθήσει τους πα-
ραθεριστές από ξένες χώρες που επισκέ-
πτονται την Κρήτη να γνωρίσουν τα τοπι-
κά προϊόντα. «Στους τουρίστες και ειδικά
στους Ρώσους αρέσουν οι τοπικές γεύ-
σεις, δοκιμάζουν και αγοράζουν». Η ιδιο-
κτήτρια της εταιρείας «Μεράκι Ηλιάκη»,
η κα. Ηλιάκη θεωρεί ότι τα κρητικά προ-
ϊόντα διαφέρουν από άλλα γιατί : «είναι
υψηλής ποιότητα, θρεπτικής αξίας και τα

παρασκευάζουμε με τον πατροπαράδοτο
τρόπο, αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες
που ελκύουν τους καταναλωτές στα δικά
μας προϊόντα. Η ποιότητα επιτυγχάνεται
διότι τα ζώα μας βόσκουν ελεύθερα στα
χωράφια, σε καθαρό περιβάλλον και αυ-
τό είναι το πιο σημαντικό».

Εκτός από τους τουρίστες μεγάλο εν-
διαφέρον δείχνουν και επιχειρηματίες
που δραστηριοποιούνται σε χώρες του
εξωτερικού. «Πέρα από συνεργάτες που
έχουμε στην Ελλάδα και στέλνουμε προ-
ιόντα μας, έχουμε και την Αγγλία, στη
Γερμανία και τώρα στη Ρωσία και την Πο-
λωνία. Ο κόσμος δείχνει προτίμησει στα
προιόντα μας», ενώ συμπλήρωσε ότι
έχουν στα άμεσα σχέδια τους ένα διαδι-
κτυακό μαγαζί.

86 χρόνια ψήνει... παραδοσιακά
Το καλό κλίμα της Κρήτης αλλά και το μεράκι

μιας οικογένειας μπορούν να κάνουν θαύματα.
Τι λέει στην karfitsa ο Κωνσταντίνος Γκρινιαρά-
κης για... ιστορικό φούρνο της Κρήτης και τις πα-
ραδοσιακές συνταγές των γονιών του. Πως οι
νέες γενιές συνεχίζουν -με σύγχρονες μεθόδους-
το έργο ζωής των παππούδων. 

Ποια παραδοσιακά προϊόντα παρά-
γονται στην επιχείρισή σας;

Μερικά από τα νέα άριστα ποιοτικά και υγιει-
νά προϊόντα που γίνονται καθημερινά ανάρπα-
στα είναι τα κριθαροκουλουράκια με αλάτι Ιμα-
λαΐων, το κριθαρένιο παξιμάδι με ρεβυθάλευρο,
το παξιμάδι βρώμης με ή χωρίς αλάτι, το δίκκο-
κο παξιμάδι, το παξιμάδι της Κατοχής με χαρου-
πάλευρο και ρεβυθάλευρο, παξιμαδάκια με λια-
στή ντομάτα, ελιές με κρητικά βότανα κ.α. Στα πε-
ρισσότερα παξιμάδια μας προσθέτουμε και λινα-
ρόσπορο.

Γιατί τα κρητικά παξιμάδια είναι
πιο... νόστιμα; Έχει να κάνει με τη... γεω-
γραφία και το κλίμα;

Τα προϊόντα μας παράγονται σε μια πολύ κα-
λή γεωγραφική θέση της Κρήτης, στην περιοχή
της Μεσσαράς, του νομού Ηρακλείου. Το μικρο-
κλίμα της Μεσσαράς ευνοεί την παραγωγή άρι-
στων αγροτικών προϊόντων τα οποία τα χρησι-
μοποιούμε στην παραγωγή των παξιμαδιών
μας. 

Στην Κρήτη οι οικογενειακές επιχει-
ρήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά
στον καιρό των μνημονίων;

Οι ισχυροί δεσμοί της οικογένειας και η ευε-

λιξία στη λήψη των αποφάσεων, αποτελούν το
κύριο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων οικο-
γενειακών επιχειρήσεων. Η ανάγκη για δημι-
ουργία και εξέλιξη, μας ωθεί στην επιτυχία ακό-
μα και στον καιρό των μνημονίων. 

Η παράδοση είναι το στοίχημα που
πρέπει να κερδίζουμε για το... μέλλον
μας;

Ο κρητικός φούρνος Γρινιαράκη μετρά αι-
σίως μέχρι σήμερα 86 χρόνια λειτουργίας. Το
1930 οι παππούδες των σημερινών ιδιοκτητών
αποφάσισαν να ανοίξουν τον πρώτο φούρνο
στο Τυμπάκι, προσφέροντας στον κόσμο φρέ-
σκο ψωμί και παξιμάδια χρησιμοποιώντας πα-
ραδοσιακές συνταγές των γονιών τους. Στο πέ-
ρασμα των χρόνων η οικογενειακή επιχείρηση
περνά στον γιο και τώρα στα εγγόνια του παππού
Γρινιαράκη, οι οποίοι πέρα από τις μυστικές πα-
ραδοσιακές συνταγές εξέλιξαν τον φούρνο και
συμβάδισαν με τις διατροφικές συνήθειες της
εποχής. 

Στη φωτο η Ευαγγελία Ουζούνη Ευαγγελία, ιδιοκτήτρια της εταιρίας
"Φιλόθεος" και  αντιπρόσωπος στην Β.Ελλάδα του φούρνου 

Γρινιαράκη με τον διακριτό τίτλο "Ξυλοφουρνιές τση Κρήτης"
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Την αντισυνταγματικότητα του νόμου
Παππά αποφάσισε, το βράδυ της Τε-
τάρτης, το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας. Ο νόμος κατέπεσε στο σύνολό του.

Οι έγκριτοι και έμπει-
ροι νομικοί το είχαν
προβλέψει με βεβαι-
ότητα. Και η ΝΔ , επί-
σης. Η προσπάθεια
να περιληφθεί στην
απόφαση του Δικα-
στηρίου και κάποια
διαδικασία για τη δι-
ευθέτηση των τετελε-

σμένων του αντισυνταγματικού Νό-
μου απορρίφθηκε από την πλειοψη-
φία των Δικαστών. Τετελεσμένων,
άλλωστε, που προκάλεσε η δόλια
σπουδή του υπουργού προπαγάνδας
κ. Ν. Παππά να ελέγξει προσωπικώς
και συνολικά το τηλεοπτικό πεδίο της
Χώρας, με το υποκριτικό επιχείρημα
ότι πολεμά τη διαπλοκή. Μόνο οι
υπνοβάτες, εν τούτοις, αγνοούν υπέρ
ποιας «διαπλοκής» οργανώθηκε όλη
αυτή η παράσταση! 

Θα ήταν πολύ απλό και βέβαια πολύ
πιο έντιμο, να αναμένουν την κρίση
του Δικαστηρίου για την αμφισβητού-
μενη, εξ αρχής, συνταγματικότητα του
Νόμου και έπειτα να προκηρύξουν
τον διαγωνισμό. Αντίθετα προεξό-
φλησαν, Παππάς και Τσίπρας , με κά-
ποια συνδήλωση υπόδειξης (αν όχι
απειλής) , την απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας. Βιάστηκαν,
όμως. Είχαν τα βοσκοτόπια του κ. Κα-
λογρίτσα, ως… εγγύηση, είχαν και τη
νομική κάλυψη του κ. Ματζουράνη,
και έτσι… κοιμόταν ήσυχοι! Και τους
προέκυψε Μπούμεραγκ. 

Τρία συμπεράσματα:
1ο. Ο Ελληνικός λαός πρέπει να είναι

βέβαιος και ήσυχος ότι η Δικαιοσύνη
της Πατρίδας μας είναι ανεξάρτητη
και ότι οι Έλληνες Δικαστές, στην
συντριπτική πλειοψηφία τους, έχουν
το επιστημονικό κύρος, την ευθυκρι-
σία και τη γενναιότητα που απαιτείται
για να την θωρακίζουν απέναντι σε
οποιαδήποτε απόπειρα επέμβασης
της εκτελεστικής εξουσίας ή άλλης
εξωδικαστικής δύναμης. Οι Κυβερνή-
σεις όλες, οφείλουν να μη διασαλεύ-
σουν, με οποιονδήποτε τρόπο ούτε να
θίξουν στο ελάχιστο, αυτό το αίσθημα
ασφάλειας του λαού στην Ελληνική
Δικαιοσύνη. Σε αντίθετη περίπτωση
θα έχουν διαπράξει βαρύτατο έγκλη-
μα εις βάρος του λαού και της Δημο-
κρατίας, με απρόβλεπτες συνέπειες.

2ο. Ο Ελληνικός λαός έχει τώρα απο-
λύτως πεισθεί, ότι όλα τα αντισυνταγ-
ματικά τεχνάσματα της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχαν αποκλειστικό
στόχο να μετατρέψουν μεθοδικά τη
λειτουργία της πολυφωνικής πληρο-
φόρησης του λαού σε μηχανισμό κα-
τευθυνόμενης καθεστωτικής προπα-
γάνδας. Και αυτή και όλες οι άλλες
απόπειρες εμφανούς ή συγκαλυμμέ-
νης νόθευσης των βασικών κανόνων

λειτουργίας του πολιτεύματος, από
την Κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου-
Παππά, έχουν ως κοινό σκοπό, και
πάντως ως αποτέλεσμα, την σταδιακή
εξώθηση του κράτους, εκτός του πλαι-
σίου της αστικής Δημοκρατίας. Γι΄αυ-
τό, είναι απολύτως αναγκαία, η Δημο-
κρατική εγρήγορση του λαού, στην
οποία καλεί όλους τους Έλληνες ο Αρ-
χηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Κυριάκος Μητσοτάκης και η άμε-
ση προκήρυξη εκλογών, πριν να είναι
πολύ αργά.

3ο. Ο απίστευτα ιταμός τρόπος με τον
οποίον επιτέθηκε η κ. Γεροβασίλη στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή η
απόφασή του υπήρξε προϊόν αυστηρής
νομικής και δικανικής κρίσης, μακριά
από κάθε Κυβερνητική παρέμβαση ή
«υπόδειξη», δεν προσβάλει, βέβαια, το
Δικαστήριο. Τουναντίον μάλιστα! Υπο-
γραμμίζει την ανεξαρτησία του και τιμά
την αποκλειστική αφοσίωσή του στο
Σύνταγμα και τους Νόμους. Προσβάλει
όμως την Κυβέρνηση και τον πρωθυ-
πουργό της. Και, βέβαια, προσβάλει
βαρύτατα την ίδια την κ. Γεροβασίλη.
Το περιεχόμενο, το ύφος και το ήθος
των επιθέσεων της στη Δικαιοσύνη, με
την επίκληση, μάλιστα, ψευδέστατων
επινοημάτων, περί δήθεν στερήσεως
χιλιάδων θέσεων σε παιδικούς σταθ-
μούς, νοσοκομεία κλπ. είναι έξω από
κάθε πολιτικό πολιτισμό. Έξω, γενι-
κώς, από κάθε πολιτισμό! Τα ψέματα
βέβαια είναι μέσα στην παράδοση και
την κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτε-
ρα του κ. Τσίπρα. Θα περίμενε όμως
κανείς λίγο περισσότερη ευπρέπεια λό-
γου από την κ. Γεροβασίλη. Μια Ελλη-
νίδα κυρία, επιστήμονα, αντιπρόσωπο
του λαού, έστω και αν είναι Εκπρόσω-
πος της υβριδικής Κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό όμως είναι το λιγότε-
ρο. Το ασυγχώρητο είναι ότι ενσπείρει
στο λαό, κακόπιστα και εν γνώσει , τη
δυσπιστία προς τη Δικαιοσύνη, προς
την έσχατη, δηλαδή, καταφυγή κάθε
αδικουμένου και κάθε πολίτη. Πρόκει-
ται για τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού
και την πιο επικίνδυνη επιβουλή της
κοινωνικής συνοχής και της εθνικής
ομοψυχίας.

Ας μου επιτραπεί μια υπόδειξη: Επειδή
η οργή και ο πανικός είναι πολύ κακοί
σύμβουλοι, και ο κίνδυνος να επιχει-
ρήσουν οι φωστήρες της Κυβέρνησης
πονηρές ψευτοδιορθώσεις του αρχι-
κού εξαμβλώματος, τέτοιες, που θα κά-
νουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα,
καλό είναι να υποστηρίξουν, χωρίς δι-
σταγμό, το σχέδιο Νόμου που θα υπο-
βάλει η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια
πρόταση ψύχραιμη, υπεύθυνη, ωφέλι-
μη για το λαό και τη Δημοκρατία. Θα
έχει κάνει έτσι ο κ. Τσίπρας ένα βήμα
προς τον ρεαλισμό και ένα μικρό,
έστω, βήμα απομάκρυνσης από το χά-
ος. 

*Ο κ. Αυγενάκης είναι Βουλευτής Ηρα-
κλείου και Γραμματέας Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

Το μπούμερανγκ Τσίπρα-Παππά

Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, υλικά αλλά και προδιαγραφές
ασφαλείας στα νοσοκομεία, επεσήμαναν για ακόμη μία φορά οι
εργαζόμενοι του ΕΣΥ, καταγγέλλοντας την ηγεσία του υπουργεί-

ου ότι δεν φροντίζει να προσλάβει το απαραίτητο  προσωπικό,
ώστε οι ασθενείς να χειρουργούνται  στην ώρα τους και… "όχι
μετά θάνατον". Υπογραμμίζουν πως έκτακτα περιστατικά κατα-
λήγουν στο δρόμο ψάχνοντας Νοσοκομείο να χειρουργηθούν,

ενώ οι λίστες αναμονής μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα δύο χρό-
νια όπου έρχεται η σειρά ασθενών να χειρουργηθούν και δεν εμ-
φανίζονται. «Εάν είχαν χρήματα χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό
τομέα. Εάν δεν είχαν χρήματα έχασαν την μάχη για την ζωή. Γυ-
ναίκες πεθαίνουν από αιμορραγία και μετά έρχεται η σειρά τους

να χειρουργηθούν», σημειώνουν. 

ΕΡΕΥΝΑ:  Έλενα Καραβασίλη

Μιλώντας στην εφημερίδα Karfi-
tsa, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων Μιχάλης Γιαννάκος,
υποστήριξε μάλιστα πως οι θάνατοι
στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί.
«Ασφαλώς και έχουν αυξηθεί κατά
πολύ οι θάνατοι, εξαιτίας της διά-
λυσης του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Στατιστικά στοιχεία δεν
έχω, όμως μόνο από τις ΜΕΘ απο-
δεδειγμένα και επιστημονικά, πέ-
ρυσι είχαμε περισσότερους θανά-
τους λόγω γρίπης και συνεχίζουμε
να έχουμε αυξημένη θνησιμότητα.
Συνάνθρωποι μας που θα μπορού-
σαν να σωθούν έχασαν τη ζωή τους
διότι δεν υπήρχαν ΜΕΘ», τονίζει.
Και εξηγεί πως: «όταν βρίσκονται
στις λίστες αναμονής για πέντε και
δέκα μέρες, πιθανότητα θα πεθά-
νουν. Για παράδειγμα αν πρέπει να
κάνει ένας ασθενής ακτινοθερα-
πεία, του λένε να έρθει σε επτά μή-
νες και εκείνος δεν εμφανίζεται πο-
τέ. Ναι μεν στατιστικά αυτό δεν εμ-
φανίζεται ως “σφάλμα” του ΕΣΥ, η
πραγματικότητα όμως είναι τελεί-
ως διαφορετική. Φυσικά και φταίει
το Σύστημα που τον άφησε έτσι για

επτά μήνες και τελικά μπορεί αυτός
ο άνθρωπος να έχασε τη ζωή του!
Είναι βέβαιο λοιπόν πως έχουν αυ-
ξηθεί οι θάνατοι», υπογραμμίζει ο κ.
Γιαννάκος.  

«Ακτινογραφία»
των διοικητών

Από την πλευρά τους οι διοικητές
των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης,
στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν
πως η έλλειψη προσωπικού είναι μία
πραγματικότητα, που έχει ξεκινήσει
όμως να δρομολογείται. Παράλληλα
τονίζουν πως η κατάσταση της δημό-
σιας υγείας δεν είναι υπό κατάρρευση
αλλά ούτε και τόσο τραγική όσο κατα-
γράφηκε από την ΠΟΕΔΗΝ. «Ανοίξα-
με μία επιπλέον κλίνη της ΜΕΘ,
δύο ακόμη χειρουργικές αίθουσες
και φυσικά αρκετές ορθοπεδικές
προκειμένου να αποσυμφορήσου-
με τις λίστες αναμονής. Στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία δεν έχουμε ιδιαί-
τερη αναμονή. Φυσικά και μπο-
ρούμε να ανοίξουμε και άλλες χει-
ρουργικές αίθουσες, προϋπόθεση
όμως είναι να έχουμε επιπλέον νο-
σηλευτικό προσωπικό. Με το
υπάρχον προσωπικό και με ακόμη
πέντε άτομα που αναμένεται να έρ-
θουν στο νοσοκομείο από το νέο

“Ραντεβού 
για χειρουργείο
μετά... θάνατον”

του Λευτέρη 
Αυγενάκη*

Ανακαινίσεις και… προσλήψεις
«Όσον αφορά στα χειρουργεία και στις υποδομές, βρισκόμαστε σε διαδικα-

σία αναμόρφωσης και ανακαίνισής τους», αναφέρει η διοικήτρια στο νοσοκο-
μείο Αγ. Παύλος Αναστασία Πατερνά. «Έγινε μία τροποποίηση της μελέτης που
είχε εγκριθεί μεν, αλλά στο μεσοδιάστημα άλλαξε ο νόμος. Γι’ αυτό και υπάρ-
χουν καθυστερήσεις. Αναφορικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λειτουργούν
όλα τα μηχανήματα και σε περίπτωση βλάβης επιδιορθώνονται. Αυτά που λέει
η ΠΟΕΔΗΝ λοιπόν δεν έχουν κάποια βάση. Επίσης στο δικό μας νοσοκομείο,
δεν έχουμε ούτε μεγάλες λίστες αναμονής αλλά ούτε και κλειστές ΜΕΘ», εξηγεί.
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Παπανικολά-
ου Κυριάκος Τσιμπούλης αναφέρει: «οι διαδικασίες των προσλήψεων προσω-
πικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ήδη έχουν έρθει 18 νέοι υπάλληλοι (κυρίως
νοσηλευτές) και θα έρθουν επιπλέον 22. Την ίδια ώρα αναμένονται και προσ-
λήψεις γιατρών και περιμένουμε την έγκριση ακόμη 49 θέσεων διαφόρων ειδι-
κοτήτων. Θα είναι μεγάλη ανάσα για το νοσοκομείο, διότι κανείς δεν αμφισβη-
τεί πως υπάρχει έλλειψη προσωπικού». 
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έτος, κάνουμε ότι μπορούμε. Ήδη με τα ελάχιστα
άτομα που ήρθαν καταφέραμε να ανοίξουμε αυτές
τις αίθουσες. Μέχρι πέρυσι δεν είχαμε αναισθησιο-
λόγους, ευτυχώς πλέον αυτό το ζήτημα έχει λυθεί.
Η έλλειψη προσωπικού δεν έχει να κάνει με τη δι-
οίκηση του νοσοκομείου, αλλά με το υπουργείο
και τις αντίστοιχες προκηρύξεις», εξηγεί η διοικήτρια
των νοσοκομείων «Γ. Γεννηματάς- Αγ. Δημήτριος» Μελ-
πομένη Τσούγκα. Αναφορικά με τον εξοπλισμό, η ίδια
αναφέρει πως γίνεται μία προσπάθεια αλλά «εδώ η κα-
τάσταση είναι πιο δύσκολη διότι έχουμε περιορισμέ-
νους προϋπολογισμούς. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα
πρόγραμμα επιδότησης εξοπλισμού, προκειμένου να
καλύψουμε με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες μας. Εδώ βέ-
βαια θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο κομμάτι των
αξονικών τομογραφιών έχουμε πάει πάρα πολύ καλά
και τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα αναμένεται να
ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα». 

«Θα απαντήσουμε 
με μηνύσεις» 

«Την επόμενη φορά που τα στοιχεία τους θα είναι
ανακριβή, προσωπικά θα κινηθώ νομικά και θα καταθέ-
σω μήνυση», τονίζει η διοικήτρια του Γ.Ν. Θεσσαλονί-
κης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Βασιλική Παπαχριστοδούλου. «Η
έλλειψη νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, εί-
ναι μία πραγματικότητα. Όμως δεν υπάρχει έλλειψη για-
τρών. Το Ιπποκράτειο είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκο-
μείο, υπάρχουν χειρουργικές αίθουσες σε τρία μέρη,
που με εξαίρεση τα μαιευτικά- γυναικολογικά τα οποία
ανακαινίστηκαν εκ νέου και λειτουργούν, το μόνο θέμα
που υπάρχει είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων που έχει
να κάνει όμως και με τον κακό προγραμματισμό. Από τις
14 χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν στο νοσοκο-
μείο, λειτουργούν κατά μέσο όρο μέχρι και οκτώ την
ημέρα χωρίς να υπολογίζονται τα μαιευτικά. Κρατάμε τις
δύο αίθουσες για επείγοντα περιστατικά, ενώ γίνεται
ένας σχεδιασμός για τη συνένωση των χειρουργείων.
Τα στοιχεία λοιπόν της ΠΟΕΔΗΝ αληθεύουν μόνο ως
προς την έλλειψη προσωπικού συμπεριλαμβάνοντας
τους τραυματιοφορείς και τους αναισθησιολόγους. Οι
λίστες αυξάνονται διότι δεν υπάρχει ένας τρόπος παρα-
κολούθησής τους καθώς τις έχουν οι διευθυντές και όχι
οι διοικήσεις», λέει. Και διευκρινίζει από την πλευρά
της: «το ότι δεν προσέρχονται τελικά στο νοσοκομείο ση-
μαίνει πως είτε βρήκαν λύση στον ιδιωτικό τομέα, είτε
σε άλλα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς έχουμε τη μοναδι-
κότητα χειρουργείων μεταμόσχευσης, που έχουν προτε-
ραιότητα. Οπότε όταν υπάρχει μεταμόσχευση ύπατος ή
νεφρών αναβάλλονται τα τακτικά χειρουργεία. Το δημό-
σιο σύστημα υγείας, έχει θέματα δεν είναι όμως τέτοια
που να δημιουργούν την αίσθηση κατάρρευσης. Η ΠΟ-
ΕΔΗΝ οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς της με
νούμερα, που να είναι μάλιστα σωστά και ακριβή». 

Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή το ζήτημα των
τηλεοπτικών αδειών «βαρύς αχός ακούγεται» και
«πολλά ντουφέκια πέφτουν».

Στο νέο σήριαλ με τίτλο «μάχη κατά της διαπλο-
κής» πρωταγωνιστεί τώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ ενώ η ΝΔ και τα υπόλοιπα αστικά κόμ-
ματα εμφανίζονται στο ρόλο του υπερασπιστή της
συνταγματικής νομιμότητας.

Παρά το ότι είναι ήδη εμφανής η τάση συμβιβασμού
των αντιμαχόμενων πλευρών μετά και την απόφα-
ση του ΣΤΕ για το θέμα, ο θόρυβος που σηκώθηκε
ως τα τώρα δεν περνά απαρατήρητος. Ώρες ατέλει-
ωτες τηλεοπτικού προγράμματος, αμέτρητα άρθρα
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ανέδειξαν γλα-
φυρά τον άγριο πόλεμο επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων στο χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο.

Πόλεμο συμφερόντων στον οποίο τα αντιμαχόμενα
κόμματα διάλεξαν -για τους δικούς τους σκοπούς-
διαφορετικό στρατόπεδο κατρακυλώντας ακόμα και
στην πολιτική της κλειδαρότρυπας προκειμένου να
ελέγξουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, την οποία
κατά τα άλλα «τιμούν και σέβονται» ως «ανεξάρτη-
τη».

Κι όμως αυτός ο άγριος σκυλοκαβγάς τους δεν μπο-
ρεί να κρύψει το κύριο, το ότι δηλαδή συμφωνούν
στο βασικό ζήτημα τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας να βρίσκονται στα χέρια των επι-
χειρηματικών ομίλων.

Για τη μοιρασιά της τηλεοπτικής πίτας στο κεφά-
λαιο τσακώνονται και όχι για τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων στο χώρο –που τσακίζονται άλλωστε
από τη δική τους πολιτική- ή πολύ περισσότερο για
το δικαίωμα του λαού στην αντικειμενική ενημέρω-
ση και την ποιοτική ψυχαγωγία.

Την ίδια στιγμή αυτό το κακόγουστο θέαμα γύρω
από τις τηλεοπτικές άδειες αξιοποιείται για να κρύ-
βεται η ουσία της πολιτικής των αστικών κομμάτων
που δεν είναι άλλη από την ικανοποίηση των σημε-
ρινών αναγκών του κεφαλαίου με νόμους και μέτρα
που χαντακώνουν τη ζωή των λαϊκών οικογενειών.

Αυτή η ουσία της πολιτικής τους, η στρατηγική τους
σύμπλευση είναι που αποτυπώθηκε στην από κοι-
νού ψήφιση μεταξύ τους του τρίτου μνημονίου το
οποίο και προστέθηκε στα δυο προηγούμενα.

Κι αυτό ούτε κρύβεται ούτε ξεχνιέται όσες κοκορο-
μαχίες κι αν στήσουν. Αρκετό χρόνο έχασαν τα λαϊ-
κά στρώματα στο ρόλο του θεατή των καβγάδων για
αλλότρια συμφέροντα.

Ήδη ακονίζονται τα μαχαίρια της δεύτερης αξιολό-
γησης για τις απολύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις
και το δικαίωμα στην απεργία, ενώ το ασφαλιστικό
ξανανοίγει…..

Ο Μινώταυρος του καπιταλιστικού ανταγωνισμού δεν
ημερεύει, είναι ανελέητος και η ανάπτυξή του (που
τόσο τη διαφημίζουν) τροφή έχει μόνο τα εργατικά
και λαϊκά δικαιώματα.

Ο μόνος που μπορεί να τον αντιμετωπίσει είναι ο
ίδιος ο λαός, οργανωμένος, αποφασισμένος και πά-
νω απ’ όλα στηριγμένος στη πολιτική πρόταση του
ΚΚΕ, η οποία αποτελεί και τη μόνη ρεαλιστική φιλο-
λαϊκή διέξοδο.

*Ο κ. Δελής είναι βουλευτής του ΚΚΕ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης

Το «θέαμα» και η ουσία

του Γιάννη
Δελή*

«Δε λειτουργούν 
όλα τα κρεβάτια της ΜΕΘ»

Ο διοικητής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Βασίλης Παππάς, σημειώνει πως στο σύνολό της
η κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων όπως
περιγράφεται από την ΠΟΕΔΗΝ, ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα. «Κρατώ μία επιφύλαξη
για τα γυναικολογικά περιστατικά, καθώς τις πε-
ρισσότερες φορές υπάρχουν δύο νοσηλευτές και
όχι ένας. Έχουμε πρόβλημα. Δε λειτουργούν
όλες οι χειρουργικές αίθουσες, όπως δε λειτουρ-
γούν και όλα τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Αυτό φυσικά
συμβαίνει διότι δεν επαρκεί το προσωπικό.
Εμείς από την πλευρά μας έχουμε θέσει επανει-
λημμένα αυτά τα ζητήματα στην υγειονομική πε-
ριφέρεια αλλά και στον ίδιο τον υπουργό. Θα το
πω για ακόμη μία φορά, όσο κοστίζει μία αερο-
διακομιδή με super puma, κοστίζουν οι μισθοί
δύο νοσηλευτριών για ένα χρόνο. Το προσωπικό
είναι πεπερασμένο, δε μπορούμε να κάνουμε κά-
τι περισσότερο». Αντίστοιχα, ο διοικητής στο πα-
νεπιστημιακό Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Ανα-
στάσιος Σπανός, επισημαίνει ότι το πρόβλημα
που υπάρχει με την έλλειψη προσωπικού, είναι
δεδομένο και ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία της
χώρας. «Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία νέ-
ων προσλήψεων, ενώ ήδη έχουν έρθει 9 νο-
σηλευτές και 8 διοικητικοί. Πιστεύουμε ότι
μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε σε κα-
λύτερη κατάσταση, χωρίς όμως αυτό να ση-
μαίνει ότι τα προβλήματα θα λυθούν. Προ-
σπαθούμε να δουλεύουμε με τη μεγαλύτερη
δυνατή ασφάλεια. Όμως αυτά που αναφέρ-
θηκαν από την ΠΟΕΔΗΝ δεν ισχύουν, όπως
για παράδειγμα ότι ένα άτομα καλύπτει τις
χειρουργικές αίθουσες. Αν έχουμε κλειστή
εφημερία τότε μπορεί να υπάρχει ένα άτομο
για πιθανό επείγον χειρουργείο που μπορεί
να προκύψει και σε αυτή την περίπτωση
όμως δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας καθώς
αν υπάρξει ανάγκη θα κληθεί επιπλέον άτο-
μο. Όσον αφορά στις γενικές εφημερίες, δεν
τίθενται καν τέτοια ζητήματα». Ο κ. Σπανός
μάλιστα αναφέρει πως: «αν υλοποιηθούν οι δε-
σμεύσεις για προσλήψεις 4.000 νοσηλευτών μέ-
σω του ΟΑΕΔ με άλλο τρόπο (κάτι που θα γινό-
ταν με τα χρήματα των τηλεοπτικών αδειών) τότε
εμείς θα έχουμε στο προσωπικό μας επιπλέον 50
άτομα, κάτι που αλλάζει αυτομάτως την κατάστα-
ση. Η άποψη ότι αυξάνονται οι θάνατοι, δεν μπο-
ρεί να στοιχειοθετηθεί και είναι επικίνδυνη. Εί-
ναι τελείως αβάσιμη».

ΘΕΜΑ
Karfitsa
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Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Αν και έφτασε ακριβώς στις 18:00, από πολύ νωρίτε-
ρα στο Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής οι θέσεις είχαν
γεμίσει. Επρόκειτο για το event της χρονιάς. Μιλώντας
στην KARFITSA μάλιστα κάτοικος της περιοχής παρο-
μοίασε τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ με τον «θείο από
την Αμερική, των ασπρόμαυρων ελληνικών ται-
νιών, που επιστρέφει έχοντας μαζέψει πολλά χρή-
ματα, στην πατρίδα και την οικογένειά του». Και η
αλήθεια είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης πέτυχε αυτή την εικό-
να αν αναλογιστεί κανείς ότι ανακοίνωσε σχέδιο ανά-
πτυξης όχι μόνο του εργοστασίου της περιοχής αλλά
όλης της… Σουρωτής. Ανακοίνωσε επενδύσεις 15 εκα-
τομμυρίων ευρώ, δημιουργία χιλίων θέσεων εργασίας,
μεταφορά του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ και δη-
μιουργία ξενοδοχείου αλλά και θεραπευτικού cluster
κοντά στις ιαματικές πηγές. 

Και όλα αυτά με τον κόσμο να τον χειροκροτάει σχε-
δόν κάθε φορά που ολοκλήρωνε μια πρόταση. Για πε-
ρισσότερο από δυόμιση ώρες ο πρόεδρος της DIMERA
GROUP δήλωνε σε όλους τους τόνους την επιμονή του

στις ρίζες, την παράδοση, την οικογένεια, την αγάπη του
για την περιοχή και ανέλυε το επενδυτικό του όραμα. 

Έσπευσαν να τον ακούσουν 
«Δες δες κάτω από το κοστούμι φορά κασκόλ του

ΠΑΟΚ» σχολίαζαν δυο εξάχρονα που επιχειρούσαν από
έξω στους πέντε βαθμούς Κελσίου να «κλέψουν» από μια
ματιά από την μισόκλειστη κουρτίνα του μικρού παραθύ-
ρου του Πολιτιστικού Κέντρου. Αδιαμφισβήτητα επρό-
κειτο για την εκδήλωση της χρονιάς στην Σουρωτή με
τους λίγους κατοίκους αλλά με την μεγάλη… ευλογία,
αφού και ιαματικές πηγές διαθέτει, και πηγή ανθρακού-
χου νερού έχει και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου φιλοξε-
νεί. 

«Ντα! Θέλω πολύ να αγοράσω την Σουρωτή» εί-
πε νέτα σκέτα ο ομογενής επιχειρηματίας αφού «κα-
λησπέρισε» σε άπταιστα ελληνικά όποιον εισερχόταν
καθυστερημένος στο χώρο ή του απηύθυνε κάποια ερώ-
τηση.

Το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη για την περιοχή
δεν είναι τυχαίο, ούτε πρόσφατο! Κρατά τουλάχιστον μια
πενταετία όπως αποκάλυψε και ο ίδιος. Εκεί άλλωστε μέ-
νει ο αδερφός του αλλά εκεί επέλεξε να γίνει και επίτιμος
δημότης. Από το 2012, σύμφωνα με πληροφορίες της
KARFITSA και πολύ πριν αποκτήσει τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν
Σαββίδης και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν να μελετούν
την περίπτωση της «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.». Σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο επιχειρηματίας διαθέτει στα χέρια του μελέτες
που δείχνουν πως η εταιρία με τους κατάλληλους αν-
θρώπους, επενδύσεις αλλά και marketing μπορεί να αν-
ταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχες εταιρίες
όπως είναι η Perrier. «Ναι θέλω να αγοράσω την Σου-
ρωτή. Θέλω πολύ να την αγοράσω. Με σεβασμό στις
παραδόσεις μπορούμε να την κάνουμε πρώτη εται-

ρία στην Ευρώπη» είπε. Στην εικοσάλεπτη ομιλία του ο
κ. Σαββίδης αναφέρθηκε ουκ ολίγες φορές στην επιμονή
του στην παράδοση και τους θεσμούς, όπως είναι αυτός
της οικογένειας. Για το λόγο αυτό άλλωστε θέλει να επεν-
δύσει στη χώρα των προγόνων του, όπως είπε. Χαρα-
κτήρισε την «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»  ως μια πολύ ενδιαφέρου-
σα επιχείρηση που έχει τεράστιες δυνατότητες. Όπως εί-
πε ο κ. Σαββίδης είναι μια επιχείρηση που δεν έχει κα-
θόλου υποχρεώσεις «μικρή, αλλά καλή». Έφερε μάλι-
στα ως παράδειγμα τη ΣΕΚΑΠ στην οποία όπως είπε
επένδυσε αλλά κέρδος θα δει τα επόμενα σαράντα
χρόνια! Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Σαββί-
δης: «Γι’ αυτούς που με φοβούνται, μην με φοβάστε.
Η Σουρωτή με χρειάζεται περισσότερο από όσο τη
χρειάζομαι εγώ. Εγώ σας αγαπώ και σας καλώ να με
αγαπήσετε κι εσείς. Τότε μπορούμε να κάνουμε ένα
καλό δίδυμο. Ήρθα εδώ και σας κοιτώ στα μάτια.
Έχω καλές προθέσεις. Δεν πάω εκεί που δεν με θέ-
λουν». Έκανε λόγο ο κ. Σαββίδης για ένα καλά οργανω-
μένο εργοστάσιο. «Είμαι για περισσότερο από 30χρό-
νια στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται
να μου πουν πολλά αρκεί να τα δω. Στη Σουρωτή εί-
δα καλό τεχνικό και τεχνολογικό τομέα. Είναι ένα
στριμωγμένο εργοστάσιο αλλά έχουν βρεθεί λύσεις.
Αν δοθούν δυνατότητες μπορούν οι εργαζόμενοι να
κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα». 

Επενδύσεις 15 εκ. ευρώ
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο κ. Σαββίδης

μέχρι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης ο όμι-
λος εταιριών του διέθετε το 28% των μετοχών της
«ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε». Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως πολύ
σύντομα θα αποκτήσει το 51% των μετοχών και ως
στρατηγικός επενδυτής θα απευθύνει πρόσκληση

Ο Ιβάν Σαββίδης 
χτίζει το… χωριό του  
Οι καμπάνες της εκκλησίας του χωριού χτύπησαν τρεις φορές. Η ώρα ήταν μόλις 18:00 το
απόγευμα της περασμένης Τετάρτης και στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης μόλις είχε φτάσει ο
ομογενής επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης. «Εγγλέζος» στο ραντεβού που είχε δώσει με
τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους μικρομετόχους της «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» που
λειτουργεί στην συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία εκατό χρόνια, ξεδιψώντας με φυσι-
κό ανθρακούχο νερό εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν
εκεί, παρέα με τους στενούς του συνεργάτες και έτοιμος να απαντήσει σε όλα τα ερωτήμα-
τα που θα του έθεταν οι κάτοικοι της περιοχής. Με έναν στόχο! Να καταφέρει να τους πεί-
σει και να εξασφαλίσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρίας. 

Επενδύσεις 
εκατομμυρίων 

και θέσεις εργασίας 
στη Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης
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και στην Coca Cola η οποία επίσης ενδιαφέρεται για
την απόκτηση της εταιρίας. Ο κ. Σαββίδης ανακοί-
νωσε μεταξύ άλλων ότι θα «ρίξει» στην εταιρία περί-
που 15 εκ. ευρώ για επενδύσεις και πως από την
επόμενη ημέρα θα μπουν στο εργοστάσιο οι στενοί
του συνεργάτες για να ξεκινήσει το business plan
που θα απογειώσει το προϊόν σε όλο τον κόσμο. 

Σε ό,τι αφορά την τιμή αγοράς της μετοχής, ο
ίδιος είπε ότι η καλύτερη περίοδος για να πουλήσει
ένας μέτοχος είναι τώρα αφού ο Σαββίδης δίνει ένα
ευρώ ανά μετοχή και πως στο μέλλον η τιμή αγοράς
θα είναι μικρότερη. 

Τι προβλέπει η διαδικασία 
Αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς μετοχών από

τον όμιλο επιχειρήσεων Σαββίδη αυτή βρίσκεται σε εξέ-
λιξη και θα διαρκέσει περίπου μια εβδομάδα ακόμα. Η
διαδικασία ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Τρίτης,
ενώ ήδη από τα πρώτα λεπτά της έναρξης της διαδικα-
σίας η συμμετοχή ήταν αθρόα. Η KARFITSA βρέθηκε
στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ (εκεί όπου στήθηκε το ένα
στρατηγείο των ανθρώπων της DIMERA-, το άλλο βρί-
σκεται σε κατάστημα απέναντι από το εργοστάσιο της
ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε.) την ώρα της έναρξης της διαδικασίας.
Ο χώρος του εστιατορίου THY MARE που στο παρελθόν
έκανε λαμπερά εγκαίνια διαφημίζοντας το… μενού του
σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου μετατράπηκε σε… γραφείο.
Μια κοπέλα που τοποθετήθηκε στην υποδοχή καλωσο-
ρίζει τους μικρομετόχους. Στον χώρο υπάρχουν γλυκά,
κουλουράκια, καφές, τσάι και φυσικά… σουρωτή που
προσφέρονται στους επίδοξους πωλητές. Διακρίνουμε
επτά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους χειρί-
ζονται επτά δικηγόροι. Δουλειά τους είναι να τσεκάρουν
εάν οι τίτλοι ιδιοκτησίας που τους προσκομίζουν οι μι-
κρομέτοχοι είναι γνήσιοι και «καθαροί». Αφού γίνει ο
απαραίτητος έλεγχος οι ενδιαφερόμενοι περνούν από
την υπεύθυνη της διαδικασίας, υπογράφουν το συμφω-
νητικό μεταβίβασης των τίτλων ιδιοκτησίας στην
DIMERA GROUP, δίνουν τον τραπεζικό τους λογαρια-
σμό και πιστώνονται… ευρώ ανάλογα με τους τίτλους
που πούλησαν. Όπως εξηγεί στην KARFITSA η Ελένη
Χρυσοπούλου, επικεφαλής του νομικού τμήματος του
συγκεκριμένου project: «Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
καθημερινά από τους μικρομετόχους της εταιρίας.
Μόλις πουλήσουν την ίδια στιγμή γίνεται και η
πληρωμή τους. Ρωτούν για το επενδυτικό σχέδιο
του κ. Σαββίδη και το μέλλον των εργαζομένων»
σχολιάζει η κ. Χρυσοπούλου. 

Οι μικροί και οι μεγάλοι 
μικρομέτοχοι  

Η «ΣΟΥΡΩΤΗ A.E.» είναι μια εταιρία που μετρά…
100 χρόνια παράδοσης και δραστηριότητας. Ξεκίνη-
σε ως εταιρία λαϊκής βάσης, για το λόγο αυτό υπάρ-
χουν πολλοί μικρομέτοχοι, και στην πορεία μετατρά-
πηκε σε Ανώνυμη Εταιρία. Σήμερα απασχολεί περί-
που 120 άτομα. Διαθέτει εγκαταστάσεις σε Θεσσαλο-
νίκη και Αθήνα, ενώ διοικείται από διοικητικό συμ-
βούλιο με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Θεω-
ρείται «καθαρή». Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του
Συλλόγου Μικρομετόχων «ΣΟΥΡΩΤΗΣ» κ. Στεφανί-
δης Στέφανος «δεν έχει δανειστεί. Δεν χρωστά στο
δημόσιο ούτε ένα ευρώ, δεν χρωστά μισθούς στους
εργαζομένους της. Είναι ίσως η μοναδική εταιρία
στην Ελλάδα». Μετοχές της τάξης του 58% της εται-
ρίας (περίπου 15 εκ. μετοχές) διέθεταν μέχρι πρό-
σφατα 1400 μικρομέτοχοι. Ποσοστά στην εταιρία
διαθέτουν επίσης: η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας (4,5%), ο δήμος Θέρμης (16%), η τοπική ομάδα
«Ορφέας» (0,6%), ο Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών
(1%), ο αγροτικός συνεταιρισμός Βασιλικών (4%), ο
Ιβάν Σαββίδης και η Coca Cola. Μάλιστα, πολλοί ερ-
γαζόμενοι της εταιρίας είναι και μέτοχοι σε αυτή,
όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον… ΟΑΣΘ. Σημει-
ώνεται πως οι μικρομέτοχοι της εταιρίας διακρίνον-
ται σε δυο κατηγορίες: τους μικρούς και τους μεγάλους.
Οι πρώτοι διαθέτουν μέχρι ορισμένες χιλιάδες μετο-
χών ενώ οι δεύτεροι εκατοντάδες χιλιάδες. Οι τελευ-
ταίοι δε που κατέχουν ποσοστά στην εταιρία της τάξης
του 2% ή του 2,5% είναι μετρημένοι στα δάκτυλα. 

Η KARFITSA επικοινώνησε με μικρομέτοχο της
εταιρίας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυ-
μία του. «Πούλησα κι εγώ στον κ. Σαββίδη 5.500
μετοχές.  Το έκανα γιατί η απέναντι πλευρά δεν
έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει εάν αποκτήσει το
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Μπορεί να εί-
ναι επαγγελματίας του αντικειμένου αλλά δεν
μπορώ να την εμπιστευτώ όταν κλείνει εργοστά-
σια και μεταφέρει την παραγωγή της στο εξωτερι-
κό» σχολίασε ο εν λόγω κάτοικος. 

Από την πλευρά του, ο κ. Στεφανίδης, πρόεδρος
του Συλλόγου Μικρομετόχων σημειώνει πως ο ίδιος
δεν σκοπεύει να πουλήσει σε καμία από τις δυο πλευ-
ρές τις μετοχές του. «Πρόκειται για μια εταιρία που εί-
ναι διαμάντι. Μόνο κέρδος μπορεί να έχει. Γιατί να
πουλήσω» αναρωτιέται. Και συμπληρώνει: «Υπάρ-
χουν μέτοχοι που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη
από την Θήβα και την Κρήτη. Όλα αυτά μετά την
ανακοίνωση Σαββίδη. Πολλοί τρέξανε γρήγορα
να πουλήσουν χωρίς να σκεφτούν περισσότερο.
Εγώ δεν θα το κάνω. Είναι τιμή του ενός ευρώ
ανά μετοχή είναι χαμηλή για τη συγκεκριμένη
εταιρία». «Η επόμενη ημέρα της Σουρωτής είναι
άγνωστη» καταλήγει. 

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Φάνης Παππάς που συμμετέχει στην Γενική Συ-
νέλευση της «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» αφού η Περιφέρεια
διαθέτει ποσοστά στην εταιρία λέει στην KARFITSA
πως: «Πρόκειται για μια επιχείρηση υγιέστατη με
πολύ δυνατό Brand name. Χρειάζεται ωστόσο
έναν στρατηγικό επενδυτή» σχολιάζει. 

Με τις ευλογίες 
του… Αγίου Παϊσίου

Το ενδιαφέρον Σαββίδη στην περιοχή κρα-
τά χρόνια. Ο ίδιος είναι επίτιμος δημότης
Θέρμης, επισκέπτεται συχνά το μοναστήρι
στην Σουρωτή όπου βρίσκεται ο τάφος του
Αγίου Παϊσίου, θέλει να μεταφέρει εκεί το
προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, εκεί ζει ο
αδελφός του και διατηρεί σχέσεις με πολλούς
επιφανείς κατοίκους Θέρμης. Στην πρόσφατη
ενημέρωση στους μικρομετόχους ο ίδιος ανα-
φέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια. Όπως εί-
πε παράλληλα με τη δημιουργία του γηπέδου
θα χτίσει ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, ενώ
σκοπεύει να δημιουργήσει και ένα θεραπευ-
τήριο, στα πρότυπα των σοβιετικών αρχών,
όπως ανέφερε κοντά στις ιαματικές πηγές.
Ανακοίνωσε δε ότι οι επενδύσεις του θα είναι
σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούν να απασχο-
λούν περίπου χίλια άτομα. Ο κ. Σαββίδης ανα-
φέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους
«γύρισε» την πλάτη στην περιοχή στο παρελ-
θόν ως προς τη δημιουργία προπονητικού
κέντρου του ΠΑΟΚ εκεί, κάτι που μεταφράζε-
ται σε επενδύσεις ύψους… 150 εκατομμυρίων
ευρώ. Μίλησε για τα ζητήματα γραφειοκρα-
τίας, χωρίς να καταλογίζει ευθύνες στον δή-
μαρχο Θέρμης κ. Παπαδόπουλο ωστόσο είπε
ότι είναι μέρος του συστήματος αυτού. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της KARFITSA οι άν-
θρωποι του Ιβάν Σαββίδη όλα αυτά τα χρόνια
βρίσκονται σε συζητήσεις για την εξαγορά
ιδιοκτήτης περιοχής από… επιφανή κάτοικο
Θερμαϊκού ο οποίος συνδέεται και με το εργο-
στάσιο της Σουρωτής… 

Q
«Ντα, θέλω 
να αγοράσω 
τη Σουρωτή»



H AKINHTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ... Στα Τάρταρα,
λένε οι μεσίτες ότι πήγαν οι
αγοραπωλησίες ακινήτων εδώ
και μια πενταετία τουλάχιστον
(!) εξ αιτίας της οικονομικής
κρίσης και της υπερφορολόγη-
σης, ενώ θα έπρεπε να είναι ο
μοχλός επανεκκίνησης της
πραγματικής οικονομίας και η
κύρια πηγή φορολογικών εσό-

δων. Χιλιάδες εργαζόμενοι στην οικοδομή έμειναν χω-
ρίς δουλειά και δεκάδες επαγγέλματα που τροφοδοτού-
σαν αυτόν τον τομέα έχουν μαραζώσει... Η ασύμμετρη
καταβολή φορολογικού βάρους από την άλλη πλευρά,
έχει φέρει σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες που υφίστανται
επί σειρά ετών διπλή φορολεηλασία των εισοδημάτων
τους, γιατί καλούνται ακόμη κι αν δεν έχουν εισόδημα
λόγω τεκμηρίων να πληρώνουν κάθε χρόνο παράλογους
φόρους και ταυτόχρονα το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ (!) Στην
"πιάτσα" κινούνται μόνον τα ακίνητα που ξεπουλιούνται
στο 1/4 της πραγματικής αξίας τους, αυτά δηλαδή που οι
κάτοχοί τους τα ..."σκοτώνουν" για να ζήσουν την οικογέ-
νειά τους ή για να πληρώσουν τους φόρους που έρχονται
σαν βροχή από παντού! Έτσι, τα εγχώρια "αρπαχτικά"
βρίσκουν την ευκαιρία για να αισχροκερδήσουν, αυτοί
και τα αφεντικά τους, πίνοντας το αίμα και τους κόπους
μιας ζωής... Η κατάσταση, όπως φαίνεται, είναι εκτός
ελέγχου και θα επιδεινωθεί, γιατί έρχονται οι κατά χιλιά-
δες κατασχέσεις από Τράπεζες, Ταμεία και Εφορίες, που
θα βγάζουν σε πλειστηριασμούς όχι μόνον την πρώτη κα-
τοικία, αλλά ότι βρουν μπροστά τους! Κάποιος πρέπει να

τους σταματήσει - λένε οι μεσίτες και οι εργαζόμενοι - για-
τί όπως φαίνεται Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση "κλεί-
νουν τα μάτια και τα αφτιά" μπροστά σε αυτό το αίσχος και
ασχολούνται με τις ...τηλεοπτικές άδειες! Άλλωστε, γιατί
να ανησυχούν; Οι δικαστές πήραν τις αυξήσεις που απαι-
τούσαν, οι παλιοί βουλευτές θα λάβουν τα αναδρομικά
τους και οι νυν βουλευτές απολαμβάνουν τους παχυλούς
μισθούς τους κάθε μήνα μαζί με όλα τα προνόμια... κι ο
λαός ας κόψει το λαιμό του!   
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΗΡΙΑΣ έχουν βρεθεί εκατομμύρια
Έλληνες με τις Εφορίες, οι οποίες κατόπιν εντολής της Γε-
νικής Γραμματείας Εσόδων εκβιάζουν καθημερινά χιλιά-
δες φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές, με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και με κα-
τασχέσεις κινητών και ακινήτων! Η κατάσταση αναμένε-
ται να εκτραχυνθεί περισσότερο τους επόμενους μήνες,
προκαλώντας μόνον καταστροφή και νέα κοινωνικά
δράματα, σ' έναν ήδη πληγωμένο και εξαντλημένο λαό
από την συνεχή πολυετή λιτότητα και τη βάναυση φορο-
λογία. Ταυτόχρονα, έχουμε τα "κόκκινα δάνεια" στις Τρά-
πεζες που έχουν ήδη σηκώσει απειλητικά την "δαμόκλεια
σπάθη" τους και μαζί με την κυβέρνηση στρώνουν το έδα-
φος για να περάσουν μικρές και μεγάλες περιουσίες, στα
χέρια των "μαύρων κορακιών" της Τρόικας και των δα-
νειστών! Στήσανε στην κυριολεξία στον τοίχο έναν ολό-
κληρο λαό και το μόνο που ακούς δυστυχώς κάθε βράδυ
στα Δελτία Ειδήσεων είναι, το πως μεθοδεύεται βήμα -
βήμα η λεηλασία των Ελλήνων! Με χαράτσια, με έμμε-
σους και άμεσους φόρους, με "τιμωρητικές" διατάξεις, τό-
κους, πρόστιμα και προσαυξήσεις έξω από κάθε λογική
και ηθική, προσπαθούν να οδηγήσουν τους πάντες στα
άκρα! Υπάρχει όμως, μέσα σε όλη αυτή την παρωδία μια

λέξη κλειδί: Εκβιασμός! Ίσως από αυτή τη λέξη, την
οποία υφίσταται σήμερα πολύ ξεκάθαρα ο κάθε Έλληνας,
πολύ σύντομα να ξεκινήσουν διαδικασίες τέτοιες που θα
ανατρέψουν κάθε παράνομο εκβιασμό - γιατί περί αυτού
πρόκειται - όπως άλλωστε καθορίζει και το Σύνταγμα του
Κράτους.  
ΑΠ' ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟπάει η Ελληνική οικο-
νομία και αυτό πλέον φαίνεται και στον πιο απλό πολίτη,
αφού από παντού έρχονται δυσάρεστα μηνύματα. Κλεί-
νουν ή φεύγουν μεγάλες επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά
ταμεία τινάχθηκαν στον αέρα και σε λίγο δεν θα έχουν να
πληρώσουν ούτε αυτές τις πετσοκομμένες συντάξεις, τα
μετρητά στα χέρια όλων έχουν πλέον λιγοστέψει και αυτό
καταγράφεται ήδη στα σούπερ μάρκετ που συνεχίζουν
την καθοδική πορεία των πωλήσεών τους! Είναι να απο-
ρεί κανείς, με τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών αυτής της κυβέρνησης, που ενώ εδώ και
μήνες λαμβάνει κραυγές αγωνίας απ' όλα τα Επιμελητή-
ρια και τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας, για να
επαναφέρει τις 100 δόσεις προς την Εφορία και τα Τα-
μεία, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε κι άλλα "λουκέτα"
στην αγορά - δηλαδή κι άλλες στρατιές ανέργων - δεν
ακούν κανέναν και συνεχίζουν την καταστροφική για την
Ελληνική οικονομία τακτική τους, λες και θέλουν επίτη-
δες να φέρουν στους πάντες την καταστροφή! Η ΔΕΗ με 3
δις ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές κάνει 36 δόσεις και το
Κράτος με 100 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές κάνει μόνο 12
δόσεις (!) με αποτέλεσμα μήνα - μήνα το εσωτερικό χρέος
να μεγαλώνει διαρκώς... Ή το κάνουν επίτηδες με σκοπό
να στραγγαλίσουν και να διαλύσουν τις εναπομείνασες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή είναι ηλίθιοι, λένε οι επαγ-
γελματίες...

www.karfitsa.gr
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nΤο Mediterranean Professional Studies
πραγματοποιεί ένα νέο πρόγραμμα

Κατάρτισης & Απασχόλησης για άνεργους 29 έως
64 ετών. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε
άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, οι οποίες
περιλαμβάνουν: υπηρεσίες συμβουλευτικής με
σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη
σύνδεση τους με την αγορά εργασίας, πρακτική
άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που
θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για
το σύνολο των καταρτιζομένων, 6μηνη
απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος στο 50% των καταρτισθέντων
καθώς και επίδομα έως 5.500€
συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών
σε περίπτωση πρόσληψης. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε άνεργους που θα πρέπει: να είναι
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή
Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας
Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του
Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας ή όχι. Να μην έχουν τη μαθητική,
σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

nΗ διαδικασία υποβολής αιτήσεων για
την προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ,

που αφορά στην πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας 35 θέσεων τακτικού
προσωπικού Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα
της Ελλάδος, ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου.
Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
θα προσληφθούν 19 υπάλληλοι στις
ειδικότητες: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών Έργων
Τέχνης, ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών
Εργασιών, ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ
και Δικτύων (HELP DESK) και ΤΕ
Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών
Συστημάτων. Στην κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα
καλυφθούν 16 θέσεις στις ειδικότητες: ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας), ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών
Λιθογράφων, ΔΕ Τεχνιτών Kαυσίμων
Αερίων, ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών.
Για όλες τις τεχνικές ειδικότητες απαιτείται
άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ για
ορισμένες θέσεις ζητείται εμπειρία
τουλάχιστον δύο ετών σε σχετικό
αντικείμενο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω
του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr)
έως τις 8 Νοεμβρίου. Ακολούθως θα
αποστείλουν έως τις 11 Νοεμβρίου με
συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π, Αίτηση για την Προκήρυξη
2Κ/2016, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα, Τ.Κ.
115.10, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την
εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής
αίτησης. Παράβολο 15 ευρώ.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του
ατομικού δελτίου ταυτότητας και τα
απαραίτητα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται
τα προσόντα των υποψηφίων.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη 28
πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

προκειμένου να υλοποιήσει τα
Προγράμματα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.)  περιόδου 2016 - 2017, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), εξέδωσε
ο δήμος Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη
καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις
συμμετοχής με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στα γραφεία της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού
Περιβάλλοντος Αθλητισμού Θέρμης
(Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν
Χάψα, τηλ. 2310463423, 2310461655,
2310464166) καθημερινά από 09.00 π.μ
έως 13.00 μ.μ.

nΤο ποσό των 23,4 εκατομμυρίων ευρώ
κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης από το
υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας «ΠΑΑ» 2014-2020,
μετά από απόφαση-πρόσκληση του γγ
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων. Με αυτό το υπομέτρο,
παρέχεται στους δικαιούχους που θα
εγκριθούν με ηλικία μικρότερη των 41 ετών
και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, χρηματικό
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ποσό από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ως οικονομική
στήριξη για την πρώτη εγκατάστασή τους στη
γεωργική δραστηριότητα και ανάλογα με τον
προσανατολισμό της παραγωγής και την περιοχή της
μόνιμης κατοικίας τους. Η περίοδος υποβολής
αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας καθορίζεται έως
τις 30-11-2016.Τα σχετικά δικαιολογητικά
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ). Σημειώνεται, ότι περιλαμβάνεται πενταετές
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σε
συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο
γεωπονίας, που αναλαμβάνει και την υποχρέωση της
τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την
ολοκλήρωσή του.

nΜέχρι και τις 10 Νοεμβρίου θα διαρκέσουν οι
ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις, με στόχο

να… τονώσουν την αγορά. Η ενδιάμεση εκπτωτική
περίοδος είναι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της
αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των
προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Παράλληλα τα
καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της
χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την
Κυριακή, 6 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της
συγκεκριμένης ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου.
Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα
μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή αυτή, από
ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

nΟ δήμος Βόλβης μετά από την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα

προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού
αριθμού δύο ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και
κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσία καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού, με αντίστοιχα ειδικά τυπικά

προσόντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από
18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα
γραφεία του δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης,
τηλ. 2397065865,2397061661) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

nΠροσλήψεις τριών θέσεων Ελεγκτών Ιατρών και
Ιατρού με θητεία τριών ετών που μπορεί να

ανανεώνεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει
το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα η προκήρυξη του ΑΣΕΠ
προβλέπει την πλήρωση δύο θέσεις Ελεγκτών
Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μίας
θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Το αντικείμενο εργασίας των ελεγκτών
ιατρών και ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή
Παθολόγου, είναι ο καθημερινός και
δειγματοληπτικός έλεγχος των κατ΄ οίκων
ασθενούντων υπαλλήλων καθώς και η θεώρηση
βιβλιαρίων ασθενείας των υπαλλήλων. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την
ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες
> Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα
Έντυπα - Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται
στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με
συστημένη επιστολή, μέχρι τις Δεκεμβρίου 2016,
στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την
Προκήρυξη 1Ε/2016 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10. Η αίτηση με τα συνημμένα σε
αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο
μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST
(διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). 

www.karfitsa.gr
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Στο πιο διάσημο εστιατόριο 
του Πηλίου: Ταβέρνα «Ορτανσίες»

του Αναστάσιου Ε. Δαφνή 

Η ταβέρνα «Ορτανσίες» βρίσκεται σε μια κατα-
πράσινη τοποθεσία, με μια αυλή γεμάτη ορταν-
σίες, εξ ου και το όνομα. Όσο για το φαγητό, είναι
απόλυτα σπιτικό. Ξεκινήστε με μια ζεστή πατατο-
σαλάτα και τρίγωνα τυροπιτάκια με μέλι και σου-
σάμι και συνεχίστε με κρεατικά, όπως αρνάκι
γκιούλμπασι στη λαδόκολλα, κόκορα κρασάτο
και μοσχαράκι κοκκινιστό «σκέτος αφρός». Καλο-
φτιαγμένο και το τυπικό πιάτο του Πηλίου, μπομ-
πάρι, ενώ την καπνιστή χοιρινή μπριζόλα καπνί-
ζουν οι ίδιοι στον ξυλόφουρνό τους. Όσο για το
γλυκό, δοκιμάστε την πρόταση της ημέρας! 

Πολλοί είναι οι επώνυμοι που κατά και-
ρούς δίνουν το «πάρων» στην οικογενειακή
αυτή ταβέρνα, ανάμεσά τους οι Χριστίνα Πο-
λίτη, Τρύφωνας Σαμαράς, Σωτήρης Πολύζος
και πολλοί ακόμη. 

Η ιστορία της ταβέρνας αρχίζει κάπου στη δε-
καετία του 1940, όταν ο Νίκος Βρόντης μαζί με τη
σύζυγό του, Δανάη, άνοιξαν ένα χάνι, που λει-
τουργούσε ταυτόχρονα ως μικρό εστιατόριο και
σούπερ μάρκετ. Το όνομα της επιχείρησης ήταν
«Αλάσκα». Το όνομα και το ύφος παρέμειναν
μέχρι τη δεκαετία του ’60, όταν άλλαξαν σε
«Κληματαριά», λόγω της μεγαλοπρεπούς
κληματαριάς που δεσπόζει στο κέντρο της
αυλής. Το σημερινό όνομα, «Ορτανσίες», κα-
θιερώθηκε το 1970 και από τότε δεν έχει αλ-
λάξει. O λόγος της μετονομασίας είναι τόσο προ-
φανής και ορατός, με την πρώτη επίσκεψη στην
αυλή του μαγαζιού. Το 1991 η ταβέρνα άλλαξε δι-
εύθυνση και πέρασε στη δεύτερη και τρίτη γενιά.
Ο Άκης και η Δήμητρα Θειακού, κόρη του Νίκου
Βρόντη, καθώς και ο γιος τους, Νίκος, επαναλει-
τούργησαν την επιχείρηση. Από τότε, πολλά

πράγματα έχουν αλλάξει και άλλα έχουν παραμεί-
νει όπως είχαν, ώστε να μας θυμίζουν τα παλιά.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ταβέρνα προσφέ-
ρει στους πελάτες τη δυνατότητα να απολαύ-
σουν χειροποίητα εδέσματα σε ένα όμορφο
και καθαρό περιβάλλον.

Πληροφορίες: Ταβέρνα «Ορτανσίες»,
τηλ.: 24280-99424, Κάτω Κατηχώρι, Πήλιο.

Q
Ένα από
τα καλύ-

τερα 
εστιατόρια-
ταβέρνες

του Βόλου
σας περι-
μένει με

μοναδικές
σπεσια-

λιτέ! 

Η ταβέρνα «Ορτανσίες» βρίσκεται στο Κατηχώρι, στους πρόποδες του δυτικού Πηλίου,
3 χλμ. από την Πορταριά. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος είναι το αει-
θαλές πράσινο και τα τρεχούμενα νερά. Η περιοχή ωστόσο είναι φημισμένη για τα στα-

φύλια, τα παράγωγά τους, καθώς και για το πόσιμο νερό.
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#Οδηγός_διασκέδασης
Γράφει ο Νυχτόβιος

Ξεφάντωμα  κεφιού  στα    ΚΕΦΙΑ
ΛΑΙΚΟ  τραγούδι  &  κεφάτη  ηλεκτρισμένη  ατμόσφαιρα  κυριαρχεί  στην  ζεστή  γω-

νιά  τα  ΚΕΦΙΑ   όπου  συνεχίζουν  με  μοναδικό  τρόπο οι αγαπημενοι  πρωταγωνιστες
Βαγγελης   Αντωνίου,   Μάκης   Καλαϊτζής,    Ηλίας   Πασχάλης  να  προκαλούν με  τα  τρα-
γούδια τους  σεισμό   στην  αίθουσα με αποτέλεσμα το κέφι να  ανεβαίνει   σε  υψηλή  επί-
πεδα - Λειτουργεί 5νθημερο  Τετάρτη Κυριακή  &   βρίσκετε  στη γωνία   Κασσάνδρου  &
Ευριπιδου   Τηλ  2310  248331

Το   ΕΘΟΣ     γίνεται   συνήθεια
ΕΘΟΣ  για  όλες   τις   ώρες  Ένα  υπέροχο   στέκι   που   συγκεντρώνει  όλες τις  ώρες

της  ημέρας  πολλές  καλλιτεχνικές  συντροφιές  &  όχι μόνο που  περνούν ευχάριστα   τις
ελεύθερες  ώρες  των ΕΘΟΣ   Σπορτlivr  Bet&  ουζερί  στην   Βασ  Γεωργιου  36  Τηλ

2310887515

Η  BOUTIQ   της  επιτυχίας
ΟΜΟΡΦΕΣ  κοσμικές   βραδιές  στην  υπέροχη   ατμοσφαιρική   αίθουσα  της   κοσμι-

κής   BOUTIQ  όπου  οι  γλεντζέδες  απολαμβάνουν   ένα  διαλεκτό  ρεπερτόριο  τραγου-
διών  που  προσφέρουν  με  μοναδικό  τρό-
πο  ο  αγαπημένος  πρωταγωνιστής   Γιάννης
Δωρρας  &   όλο  το  εκλεκτό   επιτελείο  ερ-
μηνευτών. Λειτουργεί Πέμπτη  Παρασκευή
Σάββατο Λασκαρατου  3   ποσειδώνιο  τηλ
6944139406

ΜΑΓΕΥΕΙ  Η  PROVA
ΤΑ  ΣΚΗΠΤΡΑ    στην  νυκτερινή  διασκέδαση  κρατά  η  PROVA  όπου  κάθε   τριήμερο

Πέμπτη   Παρασκευή   Σάββατο γίνεται  πανικός  από συντροφιές που ξεφαντώνουν  με  το
θαυμάσιο  ρεπερτόριο που  προσφέρει  ο πρωταγωνιστής Χρήστος Κωσταράς &  οι  συνερ-
γάτες  του  Παύλος   Δουνης  Νικολετα  Καρνεζη  Χρύσα  Λυδου    Δ/νση  Παπαναστασίου  &
Μπότσαρη τηλ  6931513047

Για  μοναδικές  βραδιές  στο   INSIEME
ΚΟΣΜΙΚΕΣ  απολαυστικες  βραδυεςστο  κοσμοπολιτικο σαλονι του  μοναδικου  INSIE-

ME  στον  πεζοδρόμιο  της   Βασ.  Ολγας  168  οπου  οι  κοσμικές   συντροφιές απολαμβά-
νουν  το  υπέροχο   σπονδυλωτό  ρεπερτόριο  των  καλλιτεχνών  που  με  τις πενιές  του  βιρ-
τουόζου Κώστα  Γεωργα  καλύπτει  όλα  τα  τραγουδιστικά   γούστα    Δ/χση  καταστήματος
ΛΙΑ   ΣΑΡΡΗ  Τηλ 6945 236 520

Καφε    ΣΠΥΡΟΣ
ΤΟ  καφέ ΣΠΥΡΟΣ   στην   Τούμπα  είναι  ένας   υπέροχος  χώρος  εστίασης  με  πρω-

τεύοντα  στόχο  την  καλύτερη  ποιότητα  για  όλους  όσους  επιθυμούν  εκλεκτές  γεύσεις&
ουζοκαταστασεις όπου  μέσα  στον   άνετο χώρο απολαμβάνεται  εκλεκτούς   ουζομεζεδες
ενώ  τα  Σάββατα  φιλοξένει ζωντανό  καλλιτεχνικό σχήμα  με γνωστούς   ερμηνευτές    Παν-
ταζιδου  48  Τούμπα  τηλ 2310  935930  6945 427 477

Cafe  Bar  Smart
Το  καφέ  μπαρ  SMART   στην  Τούμπα  έχει  γίνει  το  πιο  κοσμικό

στέκι  των  νυκτόβιων  που δίνουν  καθημερινά  το   παρών  τους  στο
όμορφο  χώρο  και  απολαμβάνουν  τα  καθαρά  ποτά  &  κοκτέιλ  ενώ δί-
νουν  το   παρών  τους  &  πολλοί  καλλιτέχνες  αφού  την  επιχείρηση  δι-
ευθύνει  η γνωστή    κοσμική  κ  Ελένη  Κοκκινοπουλου SMART  λοιπόν
στην  Βασ  Αδαμδου  22αμεσως  μετά  την  εκκλησία  της  Αγ  Βαρβάρας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
ΤΟ  νέο  κομμάτι  5ο στην σειρά κυκλοφόρησε  ο γνωστός  ερμηνευτής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΚΡΗΤΙΚΟΣ  &  ήδη  έχει  πολύ  μεγάλη  απήχηση   &  ακού-
γεται  από  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  Πρόκειται  για  το  ΠΡΙΝ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ
ΑΡΓΑ  σε  στίχους  &  μουσική  του  Γιάννη  Κρητικού  που  ερμηνεύει  με
την  υπέροχη  γκάμα  της  φωνής  του ο  εκλεκτός  καλλιτέχνης  ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ   λοιπόν  &  ΠΡΙΝ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΑΡΓΑ   Ακούστε το…

CAFE  BAR  TAMARIX
ΧΡΟΝΙΑ  τώρα  είναι   το  στέκι  πολλών  κοσμικών    που  στο  υπέρο-

χο   φιλόξενο  σαλόνι  του  συγκεντρώνει    συντροφιές  που  απολαμβά-
νουν τον  καφέ  &   τους  εκλεκτούς    ουζομεζεδες  ενώ  τα  βράδια  με
ατμοσφαιρική  διάθεση  απολαμ-
βάνουν  τα  υπέροχα κοκτέιλ  &
καθαρά ποτά   Πρόκειται  για  το
καφέ  μπαρ     ΤΑΜΑΡΙΞ  στην  25
Μάρτιου  17  τηλ2310  859748

ΓΙΑΝΝΗΣ   ΡΙΖΟΣ – Π. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 
35  Χρόνια  συνεργασίας-Συλλεκτικό  CD

Ο  δημοφιλής  ερμη-
νευτής  Γιάννης  Ρίζος
&  ο  στιχουργός  Πανα-
γιώτης  Παπαχατζης
που  χρόνια  τώρα
έχουν  συνεργαστεί  σε
όλες  τις  δουλειές   του
καλλιτέχνη  έχουν  δη-
μιουργήσει ένα  και-
νούργιο  άλμπουμ  που
περιλαμβάνει  όλες  τις
παλιές  επιτυχίες του
ερμηνευτή  «κάτι  γίνε-
ται»  «Φιλίες»  «Λοττο» &
άλλες  όπως  επίσης  &
νέα  τραγούδια  όπως

το  «Καφτε  τα» «Κρίμα  σ  όλα»  που  ήδη  ακούγονται  πολύ. Το  άλμπουμ  έχει
γενικό τίτλο  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΙΖΟΣ   ΠΑΝ   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ  35  ΧΡΟΝΙΑ  ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ  &  περιλαμβάνει  12  τραγούδια  που   ερμηνεύει  με  τον  δικό  του  ξε-
χωριστό  τρόπο  ο καλλιτέχνης

Στα  ύψη  του  κεφιού το BASE LIVE   AFTER
ΣΤΟ   3ον  χιλιόμετρο  Θεσσαλονίκης  Αθηνών  μέσα  στο  χώρο  Χαρμπα-

λη  βρίσκεται  το  λαϊκό  κέντρο  ASE   LIVE  AFTER   που  με  ζωντανό  λαϊκό
επιτελείο  καλλιτεχνών  προσφέρει  κεφάτες  λαϊκές  βραδιές  &  το  κέφι  βρί-
σκεται   στα  ύψη  Επικεφαλής   είναι  ο   αγαπημένος   Γεράσιμος   Κουλουριω-
της   που  προσφέρει   με  το  δικό του ξεχωριστό   τρόπο   τα  τραγούδια  του
ενώ  χορευτικά  ταμπλό  προσφέρει  το  δροσερό  χορευτικό  μπαλέτο Λει-
τουργεί  Πέμπτη   Παρασκευή   Σάββατο   Κυριακή  Τηλ  2310  789476/7/8

Κοσμικο  στεκι   το   ROOM
ΤΟ  ΠΟΙΟ  κοσμικό  νεανικό  και  όχι μόνο  στέκι  της  νυκτερινής  Θεσσα-

λονίκης  το  φανταστικό   ROOM  στην  Λεωφόρο  Νίκης     στην   παραλία  συγ-
κεντρώνει  τα  βράδια   που   λειτουργεί
τις  όμορφες  νεανικές  κοσμικές   συν-
τροφιές  που  απολαμβάνουν το  δρο-
σερό   νεανικό  επιτελείο  καλλιτεχνών
επικεφαλής   του  οποίου  είναι   ο
αγαπημένος   Γ   Παπαδόπουλος

ΑΠΟΘΕΩΝΕΤΑΙ  
Ο  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΩΣΤΑΡΑΣ

Aπολαυστικός και εκφραστικός  ο  αγαπη-
μένος  πρωταγωνιστής  της πίστας Χρήστος
Κωσταρας   αποθεώνεται  από  τις  συντροφιές
στην  ΠΡΟΒΑ  όπου πρωταγωνιστεί χαρίζοντας
με μοναδικό  τρόπο  το  πλούσιο  ρεπερτόριο
του  κερδίζοντας  τον θαυμασμό  και  το  χειρο-
κρότημα  όλων…



26

www.karfitsa.gr

Το προσφυγικό δράμα μέσα
από πλαστικές φιγούρες

Το προσφυγικό δράμα αποτύπωσε μέσα από πλαστικές φιγούρες ένας καλλιτέχνης από
την Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για τον «Plasticobilism», ή αλλιώς Νίκο Παπαδόπουλο ο οποί-
ος είναι φυσικός, διδάκτωρ Αστροφυσικής του ΑΠΘ, ενώ τα 10 τελευταία χρόνια εργάζε-

ται ως σεναριογράφος.

Της Φιλίππα Βλαστού 
Πριν από τριάμισι χρόνια άρχισε να χρησιμοποιεί τα

playmobil του μεγαλύτερου γιου του και να εκφράζεται
μέσα από αυτά. Τότε ξεκίνησε να στήνει σκηνικά με αυ-
τές τις παιδικές φιγούρες και να τις φωτογραφίζει με
φόντο σκηνές δίπλα σε λασπόνερα, οικογένειες μέσα σε
βάρκες και παιδιά που έχουν μεταμορφωθεί σε αγγέλους
στο βυθό της θάλασσας.

«Παίζοντας με τον γιο μου συνειδητοποίησα ότι
μπορώ να μιλήσω για όλα όσα σκέφτομαι επιστρα-
τεύοντας αυτές τις φιγούρες των παιδικών μου χρό-
νων. Χρησιμοποιώντας, δηλαδή, ένα σύμβολο της
παιδικής μας αθωότητας, για να μιλήσω για όλα τα
απάνθρωπα και σκληρά που συμβαίνουν γύρω
μας», εξήγησε στην KARFITSA ο δημιουργός του Proj-
ect, Ν. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι: «δεν σκο-
πεύω να το σταματήσω, τουλάχιστον μέχρι να βρω
έναν καλύτερο τρόπο, για να εκφράζομαι και να ψυ-
χοθεραπεύομαι».

Ο κ. Παπαδόπουλος μέσα από αυτό το εγχείρημα του
τονίζει ότι: «εύχομαι οι εικόνες αυτές να αποτελέσουν
ένα εφαλτήριο ευαισθητοποίησης και διαλόγου, πρώτα
απ' όλα εσωτερικού. Ένα έναυσμα κατανόησης και αλλη-
λεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες». 

Τα έργα του θα ταξιδέψουν στην Αγγλία
Ήδη από τις 10 Οκτωβρίου ένα μέρος των έργων από

το project έχει μεταφερθεί στην Αγγλία για να συμμετά-
σχει σε εκθέσεις.

«Πέντε έργα μου έχουν αναρτηθεί  έξω από πέντε
σημαντικά κτίρια της πόλης του Πόρτσμουθ. Από
τις 17 έως τις 22 θα λειτουργήσει και μια επιπλέον
έκθεση άλλων 5 έργων μου σε ένα πολύ ειδικά και
καλλιτεχνικά διαμορφωμένο κοντέινερ έξω από το
οποίο θα πραγματοποιηθούν και διαφορά δρώμενα
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινής γνώμης για
το προσφυγικό.

Επίσης τα συνολικά 10 έργα έχουν να κάνουν με
την προσφυγική κρίση και το γεγονός ότι αυτές οι
δύο ουσιαστικά παράλληλες εκθέσεις πραγματο-
ποιούνται στην Αγγλία δεν ήταν δίκη μου επιλογή.
Οι διοργανωτές αυτών των εκθέσεων με βρήκαν και
με προσκάλεσαν να είμαι ο καλλιτέχνης της φετινής

χρονιάς, που τα έργα του θα αναρτηθούν σε δημό-
σια κτίρια της πόλης, κάτι που συμβαίνει εκεί κάθε
χρονιά τα τελευταία χρόνια, με διαφορετικούς καλ-
λιτέχνες και διαφορετικό θέμα, προφανώς».

Η εταιρεία των Playmobils 
του «κατέβασε» τη σελίδα του

Η χρήση των πλαστικών φιγούρων προκάλεσε την
δυσαρέσκεια της γερμανικής εταιρείας κατασκευής τους
απαγορεύοντας του να εκφράζει πολιτικά μηνύματα μέσω
του παιχνιδιού, του κατέβασε τη σελίδα του στο Facebook
και του ζήτησε να αλλάξει και το όνομα στο blog του.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος η εταιρεία: «επιθυ-
μούσε τη δημιουργία πολιτικών μηνυμάτων με τη χρήση
των φιγούρων της. Κάτι που, λυπάμαι, αλλά δεν το έγρα-
φε και συνεχίζει να μη το γράφει πουθενά στις συσκευα-
σίες της! Πέρα του αυτονόητου γεγονότος ότι το τι θεωρεί
ο καθένας πολιτικό μήνυμα είναι καθαρά υποκειμενικό».
Τότε όπως μας περιέγραψε ο καλλιτέχνης η διαφωνία αυ-
τή «αποκαταστάθηκε» όταν  «με την συμπαράσταση πολ-
λών (αγνώστων σε μένα) ανθρώπων, που έστειλαν μαζι-
κά emails διαμαρτυρίας στη γερμανική εταιρεία».

«Το preject απευθύνεται μόνο σε ενήλικες»
Μεγάλη συμμετοχή και βοήθεια από τα παιδιά του

δέχεται ο κ. Παπαδόπουλος. «Συμμετέχουν στη διαδι-
κασία ανεύρεσης των κατάλληλων φιγούρων. Και
με αυτό εννοώ ότι αδειάζω μπροστά τους τα κουτιά
με τις φιγούρες, παρόλο που κάθε φορά που το κά-
νω είναι άγνωστο το τι θα επακολουθήσει. Συμμετέ-
χουν επίσης με τον αντίστροφο τρόπο θέλοντας
να... αποδομήσουν κυριολεκτικά αυτό που κάνω,
δηλαδή γκρεμίζοντας ό,τι φιγούρα στήσω πριν τη
φωτογραφίσω, φυσικά!».

Την δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας γονέας στην
προσπάθεια του να εξηγήσει στα παιδιά μικρών ηλι-
κιών τι ακριβώς βιώνουν οι πρόσφυγες που διαμένουν
στη χώρας μας επεσήμανε ο ίδιος υπογραμμίζοντας ότι
: «Πέρα απ' την πλάκα, τα παιδιά μου είναι πολύ μικρά.
Ο ένας είναι 4,5 και ο άλλος μόλις 1,5 έτους. Στον με-
γαλύτερο μιλάω κατά καιρούς με αυτόν τον τρόπο για
διάφορα "δύσκολα" θέματα, όπως ο πόλεμος, τα προ-
σφυγόπουλα, η φτώχεια και η αδικία, έχουμε βγάλει
και αρκετές φωτογραφίες μαζί, αλλά δεν επιμένω πολύ.
Δεν θέλω να χάσει την πολύτιμη αθωότητά του απέναν-
τι στα πράγματα και πιο συγκεκριμένα απέναντι σε αυτό
το παιχνίδι, που θέλω να το βλέπει ως τέτοιο και μόνο.
Άλλωστε, αν δεν βιώσει πρώτα την πλαστική φιγούρα
ως κάτι αθώο δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί ποτέ τι
ακριβώς κάνω με αυτήν. Ας το κάνει στο μέλλον, δεν
βιάζομαι να μεγαλώσει. Δεν βιάζομαι για κανέναν απ'
τους δύο» καταλήγοντας ότι :  «γι' αυτό, άλλωστε, και
όλο αυτό το project απευθύνεται μόνο σε ενήλικες, όχι
σε παιδιά».

(Οι φωτογραφίες είναι παραχώρηση του κ. Παπαδόπουλου)

«Το καλύτερο σύγχρονο 
μουσείο λέγεται… Διαδίκτυο»

Τα έργα του καλλιτέχνη έχουν φιλοξενηθεί στην Ελ-
λάδα σε ελάχιστες εκθέσεις και ο λόγος σύμφωνα με τον
ίδιο είναι ότι: «δεν είναι στις επιδιώξεις μου το να
κάνω εκθέσεις, δεν είναι αυτό το κίνητρό μου. Δύο
φορές που με προσκάλεσαν να συμμετέχω σε εκ-
θέσεις, το έκανα όταν είδα ότι συμφωνώ με το χώ-
ρο και φυσικά δεν το έκανα για εμπορικό σκοπό.
Δεν διαφωνώ με τις εκθέσεις, αν γίνουν με τα κρι-
τήρια που θέτω, ούτε αδιαφορώ για τα θετικά που
αυτές έχουν, όπως η άμεση επαφή του καλλιτέχνη
με το κοινό. Απλώς θεωρώ ότι η Τέχνη πρέπει να
απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως και ευτυχώς
κάτι τέτοιο στην εποχή μας είναι εφικτό. Νομίζω
ότι το καλύτερο σύγχρονο μουσείο που διαθέτου-
με λέγεται Διαδίκτυο».
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του Βαγγέλη Στολάκη 

Ο λόγος για την εταιρία Baresquare του Θεσσαλονι-
κιού Γιώργου Γρηγοριάδη που υπόσχεται να αλλάξει τα
πάντα στην ανάλυση δεδομένων. Ο κ. Γρηγοριάδης και η
ομάδα του, αφού δημιούργησαν ένα εργαλείο ανάλυσης
δεδομένων, το Vittle, που θα ζήλευαν τεχνολογικοί γί-
γαντες όπως είναι η Google πηγαίνουν ένα βήμα παραπέ-
ρα και προχωρούν σε ανάλυση δεδομένων ενέργειας. 

«Αυτή την περίοδο εργαζόμαστε σε ένα συγκεκρι-
μένο project. Επιχειρούμε να βρούμε τον τρόπο που
θα αναλύουμε τα δεδομένα τις ενέργειας και θα πα-
ρέχουμε στον κόσμο όλες εκείνες τις χρήσιμες πλη-
ροφορίες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέρ-
γειας, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη χρήση και
την απώλεια συγκεκριμένων συσκευών» αναφέρει
στην KARFITSA ο κ. Γρηγοριάδης, managing director
της Baresquare. 
Σύνδεση παραδοσιακού 
και ψηφιακού κόσμου! 

Έχοντας κατακτήσει ο ίδιος και η εικοσαμελής ομάδα
του τον χώρο της ανάλυσης των δεδομένων επιδιώκουν
να φέρουν την επόμενη παγκόσμια επανάσταση. «Ο
πραγματικός κόσμος είναι μετρήσιμος. Το internet σιγά
σιγά καταβροχθίζει τον παραδοσιακό κόσμο. Πράγματα

και συνήθειες του πραγματικού κόσμου πλέον συνδέον-
ται με το διαδίκτυο. Εμείς λοιπόν τα αναλύουμε» σχολιά-
ζει ο κ. Γρηγοριάδης. 

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δημιουργούμε
αλγορίθμους που αναλύουν αυτόματα τα δεδομένα
που δημιουργεί ο ψηφιακός κόσμος. Έχουμε σχε-
διάσει ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάλυσης δεδομέ-
νων, το Vittle. Θεωρούμε ότι προσφέρει βάθος και
ποιότητα ανάλυσης καθώς και λειτουργίες που λεί-
πουν ακόμα και από μεγάλες και αξιόπιστες πλατ-
φόρμες της αγοράς, όπως αυτές της Google, της
Adobe κ.α. Μας επιτρέπει να παρέχουμε ένα επίπε-
δο υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή ελάχιστες αντί-
στοιχες εταιρείες στον κόσμο μπορούν να συναγω-
νιστούν» σχολιάζει μεταξύ άλλων στην KARFITSA και
συμπληρώνει πως εκατομμύρια σειρών δεδομένων μπο-
ρούν να αναλυθούν, να μεταφραστούν και να γίνουν κα-
τανοητά μόλις σε μια σειρά.

Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ερ-
γαλείο ανάλυσης δεδομένων που δημιουργήθηκε από
Έλληνες ο κ. Γρηγοριάδης φέρνει ένα παράδειγμα: «Πλέ-
ον τα κινητά έχουν τη δυνατότητα να απαντούν δί-
νοντας μια φωνητική εντολή. Αυτή η απάντηση που
παίρνουμε από τα κινητά μας τηλέφωνα όμως είναι
αποτέλεσμα ανάλυσης εκατομμυρίων δεδομένων.

Αυτό είναι η δουλειά μας. Να δίνουμε σε λίγες λέξεις
το αποτέλεσμα μιας τεράστιας ανάλυσης». 

«Έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας λογισμικό
που κουμπώνει πάνω σε μεγάλες πλατφόρμες απο-
θήκευσης δεδομένων και παράγει αναλύσεις σε μια
μορφή εύκολη για επικοινωνία σε ένα ευρύτερο
κοινό που δεν χρειάζεται αναγκαστικά να γνωρίζει
από τεχνικές λεπτομέρειες στατιστικής. Ανήκουμε
σε μια κατηγορία λογισμικού που θα κάνει αισθητή
την παρουσία της μέσα στα επόμενα δυο- τρία χρό-
νια» λέει ο κ. Γρηγοριάδης.

Πελάτες… τεχνολογικούς κολοσσούς 
Ήδη η Baresquare μετρά… πολλούς καλούς πελά-

τες. Μια εταιρία με την οποία συνεργάζονται οι Θεσ-
σαλονικείς αναλυτές είναι η SONY. Οποιαδήποτε
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων συμβαίνει στο
site της Sony έχει σχεδιαστεί στο Ντεπώ Θεσσαλονί-
κης. Δουλεύουμε απευθείας με τα κεντρικά της εται-
ρίας στο Τόκιο» λέει ο κ. Γρηγοριάδης. Η εταιρία του
επίσης συνεργάζεται με την Euroleague στην οποία
παρέχει αναλύσεις με στόχο να βοηθηθούν οι φίλοι
του μπάσκετ να καταλάβουν το άθλημα και την ομάδα
τους σε μεγαλύτερο βάθος με τρόπο που παράλληλα
τους διασκεδάζει. Τέλος, η Baresquare συνεργάζεται
με την εταιρία DIXONS Catphone, ενώ προσεχώς
αναμένεται να ανακοινωθεί συνεργασία με άλλον
έναν κολοσσό του χώρου. 

Αν και μόλις 37 ετών, ο Γιώργος Γρηγοριάδης εί-
ναι επαγγελματίας του χώρου της ανάλυσης δεδομέ-
νων εδώ και μια δεκαετία. Το 2014 όπως εξηγεί ο
ίδιος ήταν μια χρονιά σταθμός για τον ίδιο. Τότε,
αποφάσισε να ιδρύσει την δική του επιχείρηση (την
Baresquare που σήμερα έχει έδρα το Ντεπώ Θεσσα-
λονίκης) και να χτυπήσει την πόρτα των τεχνολογι-
κών κολοσσών του κόσμου, οι οποίοι μόλις ενημε-
ρώθηκαν για τη δουλειά του θέλησαν αμέσως να συ-
νεργαστούν μαζί του. Επέλεξε την Ελλάδα εν μέσω
της βαθύτερης ύφεσης της οικονομίας τις τελευταίες
δεκαετίες, ενώ ο ίδιος είχε την ευκαιρία να εργαστεί
στο εξωτερικό, όπως έχουν κάνει εκατοντάδες χιλιά-
δες νέοι επιστήμονες. Όπως σημειώνει ο κ. Γρηγο-
ριάδης: «οι Έλληνες επιστήμονες στον τομέα των
μαθηματικών, της στατιστικής και της ανάλυσης
έχουν εξαιρετική κατάρτιση. Αυτή την στιγμή
στην εταιρία μας εργάζονται οι καλύτεροι επι-
στήμονες δεδομένων που διαθέτει η χώρα».
Ανακοινώνει μάλιστα πως στο επόμενο διάστημα η
εταιρία του σκοπεύει να προσλάβει περίπου δέκα
άτομα. 

Πως θα σας φαινόταν εάν κάθε φορά που συνδέατε στο ρεύμα μια ηλεκτρική συσκευή γνωρίζατε
αυτομάτως ποια είναι η κατανάλωση της εν λόγω συσκευής, πόσα χρήματα θα κληθείτε να πλη-
ρώσετε για τη χρήση της, ποιες είναι οι επιπτώσεις από την χρήση της στο περιβάλλον και άλλα
τέτοια παρόμοια δεδομένα; Αυτές τις απαντήσεις είναι έτοιμη να δώσει σε λίγους μήνες μια εται-

ρία ανάλυσης δεδομένων από τη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα με έδρα το Ντεπώ η οποία έχει πελά-
τες παγκόσμιους κολοσσούς όπως είναι η SONY, η Euroleague και η DIXONS Carphone!

Το Θεσσαλονικιώτικο λογισμικό 
που… ζηλεύει και η Google  

Η εταιρία με έδρα το… Ντεπώ
που έφερε τα πάνω κάτω στην

ανάλυση των δεδομένων
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του Πάρι Μπίλλια*

Η απάντηση είναι ότι δεν “μα-
ζεύεται”, μιλώντας ρεαλιστικά του-
λάχιστον, καθώς για να ισορροπή-
σει ταχύτερα η ελληνική αγορά κα-
τοικίας απαιτείται πραγματική ανά-
πτυξη τουλάχιστον 3,5% ετησίως

στα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με κίνητρα και πολι-
τικές που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση της αγοράς
κατοικίας. Κι επειδή κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ούτε στον
ορίζοντα του ορίζοντα, μάλλον θα χρειαστεί να περιμέ-
νουμε πολλά χρόνια για να το δούμε...

Το αύριο όμως, το σχεδιάζεις σήμερα. Για να
μπορείς να ελπίζεις ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί,
πρέπει να κινητοποιηθείς όταν οι συνθήκες μοιάζει
αδύνατο να βελτιωθούν. Τι πρέπει να γίνει εδώ και
τώρα λοιπόν; Θα παραθέσω 14 προτάσεις, οι οποί-
ες είναι θεσμικού χαρακτήρα και για αυτό, παρότι
θα έχουν μεγάλο θετικό αντίκτυπο αν εφαρμο-
στούν, έχουν ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος.

Πρώτον, επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί χωροταξικό
πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονο-
μίας και να υποβοηθά την επιχειρηματικότητα. 

Δεύτερον, είναι απαραίτητη η άμεση θεσμοθέτηση
νέου χωροταξικού για τον τουρισμό , στη βάση αυτού
που καταργήθηκε από το ΣτΕ για τυπικούς λόγους. Είναι
έτοιμο και δεν χρειάζονται άλλες καθυστερήσεις. 

Τρίτον εξίσου επείγουσα είναι η θεσμοθέτηση νέου
πλαισίου χρήσεων γης, ώστε να ξεκολλήσουμε από τις
προβλέψεις του ...1987. 

Τέταρτον, επιβάλλεται να δρομολογηθούν προ-
γράμματα μαζικής ανάπλασης τμημάτων του κτηριακού
αποθέματος, με ταυτόχρονες επενδύσεις σε έργα υποδο-
μών και τεχνολογίας. Το κτηριακό απόθεμα της Ελλάδας
είναι σε μεγάλο μέρος του πεπαλαιωμένο, ενεργειακά μη

αποδοτικό και ανεπαρκώς θωρακισμένο απέναντι σε με-
γάλους σεισμούς. 

Πέμπτον, χρειάζεται να δοθούν κίνητρα αγοράς κα-
τοικιών από ξένους πολίτες, με ταυτόχρονη απλοποίηση
της νομικής πολυπλοκότητας για αγορά κατοικίας. 

Εκτον, επιβάλλεται -κι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ να το λέμε- η σταδιακή μείωση της φορο-
λογίας ακινήτων, καθώς σήμερα είναι ασύμφορο όχι μό-
νο να αγοράσεις ή να κληροδοτήσεις, αλλά ακόμη και να
διατηρήσεις άδειο ένα ακίνητο που έχεις στην κατοχή
σου. 

Έβδομον, χρειάζεται να προχωρήσει η μεταφορά
όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θεσμι-
κών γραμμών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι,
αιγιαλός κλπ) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, βασισμένο

στο ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηματολογίου, ώστε να δη-
μιουργηθεί ένας και μόνο ψηφιακός χάρτης «πάνω στον
οποίο θα ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τι και που».

Όγδοον, είναι απαραίτητη η άμεση λειτουργία της
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ενός ηλε-
κτρονικού συστήματος που είναι εδώ και ένα χρόνο έτοι-
μο από το ΤΕΕ και δοκιμασμένο σε Υπηρεσίες Δόμησης
(ΥΔΟΜ), που θα μειώσει την γραφειοκρατία και θα κα-
ταπολεμήσει τη διαφθορά, χωρίς κανένα κόστος. 

Ένατον: πότε θα ενεργοποιηθεί επιτέλους η περίφη-
μη Τράπεζα Γης; Χρειάζεται κι αυτό να γίνει άμεσα γιατί
έτσι θα επιλυθούν χρονίζοντα ζητήματα, όπως αυτό του
εγκλωβισμού των οικοδομικών συνεταιρισμών, αλλά
και νέα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί με την κρίση,
όπως η υπερβάλλουσα της ζήτησης διαθεσιμότητα γης
για α’ και β’ κατοικία, χονδρεμπόριο, μεταποίηση και
κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς ούτε ο πλη-
θυσμός ούτε το εισόδημα αυξάνουν

Δέκατον, η άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συ-
στήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου επίσης
επείγει. 

Ενδέκατον, η ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνό-
λου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, με ευθύνη
ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση, εί-
ναι κάτι που θα βοηθήσει στην τόνωση της επιχειρημα-
τικότητας, η οποία σήμερα πέρα από όλα τα υπόλοιπα
αντικίνητρα που αντιμετωπίζει, είναι μπλεγμένη και στη
γραφειοκρατία. 

Δωδέκατον, η εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθε-
ρους επαγγελματίες μηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως
περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο
των ελεγκτών δόμησης.
*Ο κ. Μπίλλιας είναι πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής
Μακεδονίας

#SOCIAL

Η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομο-
θεσίας είναι η 13η πρότασή μου και η επιτά-
χυνση της αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ, προκει-
μένου να τρέξουν τα προγράμματα αναβάθμι-
σης ιδιωτικών και δημοσίων κτηρίων, η 14η.
Λύσεις υπάρχουν και η οικονομική ένδεια δεν
αποτελεί δικαιολογία για τη μη προώθησή
τους, καθώς οι περισσότερες από αυτές είναι
θεσμικού χαρακτήρα κι άρα δεν κοστίζουν, αλ-
λά μπορεί να σώσουν έναν ολόκληρο κλάδο
και να τονώσουν την εθνική οικονομία. Ιδίως
στο κομμάτι της φορολογίας, θεωρώ ότι είναι
αυτονόητο πως φόρους καταβάλλουν οι υγιείς
επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες. Αλλιώς
απλώς βεβαιώνονται φόροι, χωρίς κανένα αν-
τίκτυπο για τα δημόσια ταμεία. Ουκ αν λάβοις
παρά του μη έχοντος...

Οι κατασκευές στην Ελλάδα
έχουν “πατώσει”. Το γνωρίζουν
οι κατασκευαστές, οι ιδιοκτήτες,
οι ενοικιαστές, το γνωρίζουν
εμπειρικά οι πάντες. Ίσως όμως
δεν έχει γίνει απόλυτα κατα-
νοητό σε όλους το τι ακριβώς
έχασε ο κλάδος στη διάρκεια
της κρίσης, οπότε θα προσπα-
θήσω να εκφράσω την απώλεια
σε αριθμούς. Στο διάστημα
2008-2015 λοιπόν, χάθηκαν πε-
ρίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ
επενδύσεων σε κατασκευές. Αν
εκφράσουμε αυτό το απόλυτο
νούμερο σε ποσοστό του ΑΕΠ
ισοδυναμεί με το 8,2%.  Στην
ίδια χρονική περίοδο πάνω-κά-
τω οι τιμές των κατοικιών υπο-
χώρησαν κατά 41% και ο όγκος
των συναλλαγών μειώθηκε κα-
τά 72% συνολικά, συμπαρασύ-
ροντας όχι μόνο τον κλάδο των
μηχανικών, αλλά και άλλες
επαγγελματικές τάξεις, όπως οι
συμβολαιογράφοι. Και σε αυτό
το σκηνικό, η φορολογία στα
ακίνητα αυξήθηκε κατά περί-
που έξι -ναι, έξι- φορές στην
πενταετία 2010-2015. Πώς “μα-
ζεύεται” όλο αυτό;

14 προτάσεις για «να πάρει 
η… οικοδομή τα πάνω της»!



#τα_νεα_των_δρομων
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Απόλυτα πετυχημένη κρίνεται η διεξαγωγή
της 44ης Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων Α.Ο.Θ. στην
πίστα καρτ “Drive Park” στο Νέο Ρύσιο Θεσσα-
λονίκης. Την παράσταση έκλεψε κάνοντας χρό-
νο ημέρας ο Καβατσικλής Θεόδωρος με Opel Ka-
dett και χρόνο 1:22:050, με δεύτερο καλύτερο
χρόνο το 1:22:110 του Σαλωνίδη Γιώργου και
τρίτο καλύτερο χρόνο το 1:22:240 του Καρυπίδη
Θεόκλητου αμφότεροι  με Opel Ascona. Πρώτος
αθλητής Α.Ο.Θ. βραβεύτηκε ο Οικονομίδης Κώ-

στας και πρώτη γυναικεία συμμετοχή η Βασιλει-
άδου Αναστασία. Από τις συμμετοχές και τους
χρόνους των αθλητών έγινε αντιληπτό πως ο 6ο
γύρος του Επάθλου Δεξιοτεχνιών βορείου Ελλά-
δος ανταποκρίθηκε στο ακέραιο στις αγωνιστι-
κές απαιτήσεις προσφέροντας θέαμα και απί-
στευτες μάχες με το χρονόμετρο. Επόμενος αγώ-
νας η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων της Αυτοκινητι-
στικής Λέσχης Ξάνθης την Κυριακή 13 Νοεμβρί-
ου 2016 

#Η Kendall Jenner είναι η μικρότερη
αδερφή της Kim Kardashian και στα 20
της χρόνια μπήκε στo κλαμπ των
ιδιοκτητών Ferrari 488 Spider.
Ανέβασε δε φωτογραφίες στο Snapchat
και στο Instagram  για να μας δείξει
πόσο χαρούμενη είναι από το νέο
απόκτημα της. H Kendall συνήθως
οδηγεί στο Λος Άντζελες και πόζαρε
φορώντας μπλούζα και καπελάκι της
Ferrari, διαφημίζοντας – μάλλον με το
αζημίωτο - την πολυτέλεια και  την
ομορφιά σε όλον τον πλανήτη… (βλ
φωτο)

#Μία νέα έκδοση ποδηλάτου έχει προς
διάθεση το BMW Group και συγκεκριμένα
το μοντέλο περιορισμένης παραγωγής του
καινοτόμου e-Bike με την ονομασία BMW
Cruise e-Bike Protonic Dark Silver. Το
συγκεκριμένο ποδήλατο θα παραχθεί σε
μόλις 300 μονάδες και ξεχωρίζει χάρη στην
αποκλειστική χρωματική φιλοσοφία του.
Το φινίρισμα Protonic Dark Silver είναι
ασορτί με το επίσημο χρώμα του BMW i8
special edition, που πρόσφατα έκανε την
πρεμιέρα του στο σαλόνι αυτοκινήτου του
Παρισιού. Η τιμή λιανικής αγγίζει τα 3.780
ευρώ… (βλ φωτο)

#Την επεξεργασία των προτάσεων για τα νέα τέλη
κυκλοφορίας και τα τεκμήρια διαβίωσης με

στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων από
την άρση της ακινησίας πολλών ΙΧ… συνεχίζουν στο
υπουργείο Οικονομικών. Υπενθυμίζεται πως το
ετήσιο τεκμήριο διαβίωσης για ένα ΙΧ 2.500
κυβικών ηλικίας 12 ετών είναι σήμερα 6.650 ευρώ,
ποσό που δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό
ετήσιο κόστος συντήρησης και χρήσης του ΙΧ… 

#Ο Πάπας στηρίζει την ιταλική
αυτοκινητοβιομηχανία. Η επίσκεψη του

Φραγκίσκου του Α’ στη Σουηδία δεν έγινε με το
θωρακισμένο popemobile αλλά για άλλη μια φορά
με Fiat. Αυτή τη φορά κινήθηκε με το νέο Tipo στην
hatchback έκδοσή του. Το αυτοκίνητο είχε πινακίδα
SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), δηλαδή… Κράτος
του Βατικανού.

#Πες μου τι οδηγείς να σου πω αν είσαι πιστός…
Σύμφωνα με βρετανική ιστοσελίδα γνωριμιών

για παντρεμένους, οι κάτοχοι πολυτελών μοντέλων
είναι πιο… επιρρεπείς στην απιστία. Η έρευνα
αφορούσε 800.000 μέλη της ιστοσελίδας Illicit
Encounters και έδειξε ότι το 22,21% εξ αυτών οδηγεί
Audi. Αν αναρωτιέστε σε ποιες μάρκες αντιστοιχούν
τα μικρότερα ποσοστά, στις δύο τελευταίες θέσεις
συναντάμε την Peugeot (0,38%) και τη Renault
(0,51%). Την τελευταία πεντάδα συμπληρώνουν η
Land Rover (0,53%), η Skoda (1,05%) και η
Hyundai (1,55%0. 

#Η Vauxhall, θυγατρική της Opel, κατασκευάζει
στο δικό της εργοστάσιο οχήματα για την

αστυνομία, την πυροβεστική και το κέντρο άμεσης
βοήθειας. Είναι ήδη ο μεγαλύτερος πάροχος

αστυνομικών αυτοκινήτων στη Μ. Βρετανία, με
μερίδιο κοντά στο 70%. Στη γραμμή παραγωγής θα
κατασκευάζονται 2.500 οχήματα το χρόνο,
περιπολικά και βαν της αστυνομίας, του
πυροσβεστικού σώματος αλλά και ασθενοφόρα. Η
εξέλιξη αυτή δημιούργησε επιπλέον 50 θέσεις
εργασίας στο εργοστάσιο του Λούτον. Κερδισμένες
θα βγουν και αρκετές εταιρείας της ευρύτερης
περιοχής, οι οποίες παρέχουν τον εξοπλισμό που
μετατρέπει ένα συμβατικό Vauxhall σε περιπολικό ή
άλλο όχημα. 

#«Μάγκωσαν» τέσσερις που εξαπατούσαν με το
πρόσχημα της αγοραπωλησίας αυτοκινήτων σε

όλη τη χώρα. Όπροέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
τα μέλη της σπείρας -από το 2015- εξαπατούσαν
ανυποψίαστους πολίτες που είτε είχαν αναρτήσει
ηλεκτρονικές αγγελίες προς πώληση αυτοκινήτων
είτε αναζητούσαν σε αυτές οχήματα για αγορά. Σε μια
των περιπτώσεων εξαπάτησης, κάποια από τα μέλη
έρχονταν σε επαφή με ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων,
για τα οποία είχαν δηλώσει ακινησία λόγω φθοράς
και τους έπειθαν να τους το μεταβιβάσουν πριν την
εξόφληση ολόκληρου του προσυμφωνημένου
χρηματικού ποσού. Ακολούθως, τα επισκεύαζαν και
αφού εξέδιδαν νέες πινακίδες κυκλοφορίας με
ψευδείς δηλώσεις απώλειας, τα αναρτούσαν εκ νέου
προς πώληση! Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν
εξιχνιασθεί δεκαεπτά (17) περιπτώσεις απάτης, με τη
μέθοδο αυτή, κατά τις οποίες τα μέλη της σπείρας
αποκόμισαν χρηματικό όφελος άνω του ποσού των -
40.000- ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία αρχηγός
της σπείρας φέρεται 36χρονη έγκλειστη σε
φυλακές…



#GIRL 

Το ιδανικό 
αρσενικό: 

Ρομαντικός
και να με 
προσέχει

!

Η Μαριλού Μοράλες κατάγεται
από την Κούβα και είναι ένα κορίτσι
που τραβάει τα βλέμματα του αντρι-
κού πληθυσμού και όχι μόνο. Με-
γάλωσε στην Πάτρα και από μικρή
της άρεσαν ο χορός και γενικότερα
η σόουμπιζ. Σπουδασε Ιστορία, αλ-
λά ποτέ δεν εργάστηκε ως δασκάλα!
Κάνει καθημερινά γυμναστική και
προσέχει τη διατροφή της. Διαλέγει
με προσοχή τις παρέες της και είναι
πολύ γεναιόδωρη στους φίλους
της. Νιώθει μόνη, διότι η σέξι εξω-
τερική της εμφάνιση κάνει τα αρσε-
νικά να διστάζουν να την πλησιά-
σουν, με τον φόβο της απορριψης. 

Ζώδιο: Ιχθύς. 

Αγαπημένο στέκι: Τα καλά εστιατόρια. 

Αγαπημένος προορισμός: Στην πατρίδα της, την

Κούβα. 

Αγαπημένη ταινία: «Leon, επαγγελματίας δολοφό-

νος» με τον Ζαν Ρενό και τη Nαταλί Πόρτμαν.

Τρεις ευχές που θα ήθελε να πραγματοποιηθούν:

1.Υγεία. 2. Να είναι καλά η οικογένειά της. 3. Να έχει

δύναμη για να πραγματοποιήσει τους στόχους της.

Μαριλού Μοράλες: 

H δασκάλα από
την Κούβα που
νιώθει μοναξιά…

30



www.karfitsa.gr
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Από το περασμένο καλοκαίρι είχε ανοίξει
μια μεγάλη κουβέντα, ποιοι θα έπρεπε
να είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι του ΠΑΟΚ
κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η
κουβέντα είχε ως αφετηρία τις αντοχές
του νέου ρόστερ, αλλά και την ανάγκη η
οποία υπάρχει ο ΠΑΟΚ να μη χάσει ακό-
μη μία χρονιά χωρία να κατακτήσει έναν
τίτλο. 

Θεωρητικά ο «Δικέφαλος» έπρεπε, και
μπορούσε να κυνηγήσει με το ίδιο εν-
διαφέρον και τις τρεις διοργανώσεις.
Πρακτικά όμως; Ανεξαρτήτως που σ’
όλες τις χώρες τις κεντρικής Ευρώπης οι
ομάδες αγωνίζονται δύο και τρεις φορές
στην εβδομάδα, στην Αγγλία πολλές φο-
ρές οι ομάδες της Β’ και Γ΄ κατηγορίας
έχουν παιχνίδια Τρίτη και Πέμπτη, στην
Ελλάδα αποτελεί θέμα συζήτησης εάν
μία ομάδα αγωνισθεί Σάββατο-Τετάρτη-
Κυριακή.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της
φτηνής δικαιολογίας που μπορεί να
αποτελεί η συχνότητα της αγωνιστικής
δράσης, αρκεί να αναφέρω ότι για λό-
γους μάρκετινγκ η Eευρωλίγκα υποχρε-
ώνει τις ομάδες να αγωνίζονται το σαβ-
βατοκύριακο στα εγχώρια πρωταθλήμα-
τα και Τρίτη και Πέμπτη να συμμετέχουν
σε αγώνες της ευρωπαϊκής λίγκας. Την
απόφαση την δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα
οι ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα μέσα στην Τούμπα
από την Καραμπάγκ , έχει «ψαλιδίσει» αι-
σθητά τις πιθανότητες πρόκρισης στους
ομίλους του Europa League. Ακόμη κι αν
τελικώς τα επόμενα αποτελέσματα, μέχρι
το τέλος της προκριματικής φάσης, δεν
είναι αυτά που θα στείλουν τον ΠΑΟΚ
στην επόμενη φάση, εκτιμώ ότι δεν θα εί-
ναι η καταστροφή για τον «Δικέφαλο».
Σαφώς και μία τέτοια εξέλιξη θα τραυμα-
τίσει το πρεστίζ του, θα του αφαιρέσει
από το ταμείο κάποια εκατομμύρια, αλλά
θα έχει αποτελέσει και το καλύτερο κρι-
τήριο για την αγωνιστική του δυναμική.
Αυτή για την οποία υπάρχουν διάφορες
αντικρουόμενες απόψεις σε μία αγωνι-
στική περίοδο για την οποία υπήρχε η
εκτίμηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει πληρότητα στο
ρόστερ. Ισως αυτή η άποψη να μην απέ-
χει, τηρουμένων των αναλογιών, από
την πραγματικότητα. Το ζήτημα όμως εί-
ναι εάν ο προπονητής κ. Ιβιτς αξιοποιεί
το ρόστερ με τον καλύτερο τρόπο. Κι αυτό
δεν είναι ερώτημα το οποίο απαντάται σε
λίγες γραμμές, αλλά το σίγουρο είναι ότι
αποτελούν δικαιολογίες για τα στραβο-
πατήματα του ΠΑΟΚ οι πολλές αγωνιστι-
κές υποχρτεώσεις.

του Βασίλη
Μάστορα

Τα στραβοπατήματα
του ΠΑΟΚ 

και οι δικαιολογίες

Ο καθηγητής Γ. Δρόσος -  που χαρακτήρισε συνταγματικό τον 
νόμο Παππά -  ο επικεφαλής της «Επιτροπής Εξομάλυνσης» της ΕΠΟ

Q
Έχει 

σπουδάσει
στοΧάρ-

βαρντ, στη
Γερμανία,

στην Ελβετία
και κατά και-

ρούς ήταν
σύμβουλος
σε διάφορα
υπουργεία,
επί εποχής

ΠΑΣΟΚ 

Το ελληνικό ποδόσφαιρο τέθηκε
(κι αυτό) υπό την επιτροπεία των «πο-
δοσφαιρικών εταίρων» FIFA/UEFA,
μόνο που οι «επίτροποι» είναι όλοι –
λίγο έως πολύ– άνθρωποι του υφυ-
πουργού Αθλητισμού, Στ. Κοντονή.
Αυτοί είναι που θα διοικήσουν την Ελ-
ληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
(ΕΠΟ). Ο, δε, Κύπριος επιτετραμμένος
των FIFA/UEFA, Κώστας Κουτσοκού-
μνης, απλώς θα «επιβλέπει» εκ του…
μακρόθεν την «Επιτροπή Εξομάλυν-
σης», όπως λέγεται. Κι αν είναι ανησυ-
χητικό το ότι το κράτος θα πάρει στα
χέρια του το ποδόσφαιρο, το επιβλα-
βές θα είναι να περάσει το νομοσχέδιο
του Στ. Κοντονή, το οποίο θα προβλέ-
πει περίπου τη… μακροημέρευση της
«Επιτροπής Εξομάλυνσης», η οποία
έχει ημερομηνία λήξης την 31η Μαΐου
2017, και πέραν της 31ης Μαΐου, όταν
είναι προγραμματισμένες να γίνουν οι
εκλογές στην ΕΠΟ. 

Ο κ. Κουτσοκούμνης, πάντως,
έσπευσε να καθησυχάσει τις Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώ-
ρας, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονι-
κά τον Μάιο. Τα έξι μέλη που αποτε-
λούν την «Επιτροπή Εξομάλυνσης» εί-
ναι οι εξής: Γιάννης Δρόσος (πρό-
εδρος), Νικόλαος Μπάρτζης (αναπλη-
ρωτής πρόεδρος), Γεώργιος Μπίκας
(υπεύθυνος διαιτησίας και πρόεδρος
ΚΕΔ), Ζήσης Βρύζας  (υπεύθυνος εθνι-
κών ομάδων),  Αλέξης Δέδες (εσωτερι-
κός γραμματέας), Απόστολος Γέροντας

(μέλος), ενώ ρόλο συμβούλου Διοίκη-
σης και Επικοινωνίας, που θα αναφέ-
ρεται σε FIFA/UEFA, αναλαμβάνει 
ο δημοσιογράφος Ιάκωβος Φιλιππού-
σης, επικεφαλής (μέχρι την περασμέ-
νη εβδομάδα) της επικοινωνίας 
του υφυπουργού Αθλητισμού, 
Στ. Κοντονή. 

Ο νέος πρόεδρος, Γιάννης Δρόσος,
είναι δικηγόρος, καθηγητής Νομικής
και δεν προέρχεται (αυτό είναι καλό)
από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει
σπουδάσει στοΧάρβαρντ, στη Γερμα-
νία, στην Ελβετία και κατά καιρούς
ήταν σύμβουλος σε διάφορα υπουρ-
γεία, επί εποχής ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα,
ως συνταγματολόγος, αποφάνθηκε ότι
ο νόμος Παππά για τις τηλεοπτικές
άδειες είναι συνταγματικός, ενώ,
όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ έβγαλε αν-
τίθετη απόφαση. 

Ο αναπληρωτής πρόεδρος, Νικόλα-
ος Μπάρζτης, είναι δικηγόρος και έχει
θητεύσει στις επιτροπές αδειοδότησης
ΕΠΟ και στο Διαιτητικό Δικαστήριο,
ενώ το μέλος, Απόστολος Γέροντας, εί-
ναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου. Ο
Αλέξης Δέδες υπήρξε δημοσιογράφος,
υπάλληλός της ΕΠΟ και της UEFA επί
σειρά ετών, και εδώ και περίπου δύο
χρόνια ήταν διευθύνων σύμβουλος
της ΠΑΕ ΑΕΚ. Είναι γνώστης του αντι-
κειμένου και κατά τη μακρά θητεία του
στην UEFA έχει βοηθήσει συνολικά το
ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και ελλη-
νικές ομάδες ξεχωριστά.
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