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«Ο κύριος ΔΕΘ» Κυριάκος Ποζρικίδης: 

Η  Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει
να λειτουργεί όλο το… χρόνο

Μισό εκατομμύριο
ευρώ το χρόνο 

από τα ρέστα που… 
ΔΕΝ δίνει ο ΟΑΣΘ

Τα νύχια και τα μαλλιά
της… φοροδιαφυγής

Νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των ΙΧ 
Τι αποκαλύπτει στην «Κ» εκπρόσωπος της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας

Οι χιλιάδες αισθητικοί «με τα... μαύρα»

“Όχι μόνο δεν κόβουν αποδείξεις, αλλά χρησιμοποιούν και
προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας παίζοντας με τις ζωές μας”
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Σας ευχαριστούμε!
Έντυπη και ηλεκτρονική

Πόσα μπαίνουν στο ταμείο από συμβάσεις
και… διαφημίσεις στα λεωφορεία 

Ιαβέρης εναντίον… «Σουμάχερ» της Θεσσαλονίκης
“Ο περιφερειακός εκφράζει την ανοησία των Ελλήνων…”

«Το Σεπτέμβριο… στήνεται ξανά η Ειδομένη» 
Φόβοι από αιρετούς και κατοίκους γιατί τους 

βλέπουν να… πηγαινοέρχονται!

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Τι υποσχέθηκε στον δήμαρχο 
Γ. Μαυρομάτη ο Πρ. Παυλόπουλος

Τα… «δώρα» του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ν. Μηχανιώνα 

Kαιρός για ΙΕΚ 

φροντιστήρια 

και… εξωτερικό 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Το «στοίχημα» που όλες οι πολιτικές
παρατάξεις προσπαθούν να κερδίσουν τα
τελευταία χρόνια είναι πιο επίκαιρο από
ποτέ! Και αυτό διότι, οδεύοντας προς το
φθινόπωρο και τη ΔΕΘ, το «στοίχημα» αυ-
τό θα ορίσει το μέλλον της χώρας μας για
την επόμενη πενταετία τουλάχιστον.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα βρεθεί προ των ευθυ-

νών του αλλά και μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση που λέγεται
«κοινωνική ηρεμία και ανάπτυξη». Τα μέτρα τα οποία έχουν πε-
ράσει από τη Βουλή είναι δυσβάσταχτα για μια τεράστια μερίδα
πολιτών, ο φόβος του «κόφτη» παραμένει ορατός και οι αξιολο-
γητές του κυβερνητικού έργου έρχονται με νέες απαιτήσεις, ενώ
το ΔΝΤ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, λέγοντας «ή τα αλλάζετε
όλα ή φεύγουμε». 

Η δυνατότητα επιβολής νέων φόρων είναι αδύνατη και παράλογη,
μια και θα βουλιάξει ακόμα περισσότερο την οικονομία στην ύφεση
και τους πολίτες στην απόγνωση. Έτσι, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να
αφήσει κατά μέρος τις αυταπάτες και να ανέβει στο βήμα της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης με πρόγραμμα, πρόταση και αλήθειες, πέρα
από τα χαμόγελα και τη «στήριξη» την οποία πιθανότατα θα εισπράξει
από τους Ευρωπαίους ηγέτες, μετά την ολοκλήρωση των επαφών που
θα έχει…

Η υψηλή πολιτική και η λογική των «συμμαχιών» με τους
εταίρους είναι σίγουρα μια «ομπρέλα ασφαλείας», όμως η καθη-
μερινότητα και τα δυσβάσταχτα μέτρα είναι αυτά που εξοντώ-
νουν τους πολίτες και φθείρουν την κυβέρνηση.

Άρα, δεν είναι η στιγμή για προεκλογικές κορόνες και υποσχέσεις
που ύστερα από λίγο καιρό θα ακούγονται σαν ανέκδοτο. Δεν είναι
ώρα οι διάφοροι παροικούντες το Μαξίμου, εν ονόματι των 15 λεπτών
δημοσιότητας, να παίζουν «προσωπικά παιχνίδια» στην πλάτη των Ελ-
λήνων.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ο πρωθυπουργός να ανοίξει
τα αφτιά του και να «αφουγκραστεί». Τόσο την κοινωνία όσο και
τους πολιτικούς «αντιπάλους του», τους οποίους τώρα είναι και-
ρός να πάψει να βλέπει σαν εχθρούς και να τους αντιμετωπίσει
ως συνομιλητές. Να εναρμονιστεί με τις ανάγκες της εποχής,
αφήνοντας πίσω του τον αντιπολιτευτικό λόγο και την προεκλο-
γική παροχολογία.

Πρέπει να αφήσει πίσω του τη λογική του «Λουδοβίκου» και να
προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Ναι, όλοι γνωρίζουν ότι η κυβέρ-
νηση δύσκολα θα πέσει από τα εργασιακά ή από τους φόρους. Όμως, ο
Σεπτέμβριος έρχεται με κατασχέσεις περιουσιών, ΕΝΦΙΑ, Ελληνο-
τουρκικά και μια δύσκολη αξιολόγηση. Και, για να λύσεις ένα πρόβλη-
μα, πρέπει πρώτα να αντιληφθείς ότι υπάρχει πρόβλημα – κάτι που,
σύμφωνα με δηλώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και των κυβερνη-
τικών στελεχών, φαίνεται ότι ή δεν το έχουν κατανοήσει ή πως εμπαί-
ζουν τον λαό, ελπίζοντας στην ανοχή του…

Είναι η ώρα των σοβαρών ανθρώπων και των σοβαρών απο-
φάσεων. Γιατί οι μέρες που ακολουθούν δεν θα κρίνουν τη βιω-
σιμότητα της κυβέρνησης, αλλά την επιβίωση των πολιτών και
της Ευρωπαϊκής Ελλάδας…
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

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

Karfitsa

Είναι η ώρα των αποφάσεων
και των σοβαρών ανθρώπων  

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Λ. Λιάκου, K. Λουφάκης, Θ. Θεοχαρόπουλος, 
Θ. Καράογλου,   Λ. Κυρίζογλου, Γ. Δημαρέλος, 

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

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

"Είναι δύσκολα τα πράγματα, κανείς δεν μπο-
ρεί να αμφισβητήσει παρά μόνο να συμπονέ-
σει αυτό που συμβαίνει στους συμπολίτες μας"
είπε ο κ. υπουργός #Ξυδάκης
#δεν_θελω_τη_συμπονια_κανενος

«Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα…» σιγοτρα-
γουδούν άλλοι χωρίς υπουργικά χαρτοφυλά-
κια. Οι Θεσσαλονικείς δε, λόγω ΔΕΘ, ετοιμά-
ζονται να ακούσουν και για… πρόγραμμα, είτε
Θεσσαλονίκης, είτε συμπόνιας, είτε στέγασης,
είτε σίτισης και κουπονιών #ΕΚΘΕΣΗ 
#εκτεθειμένοι

Πάντως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν εί-
ναι ανάμεσα σ΄αυτούς τους εκτεθειμένους.
Άλλος κανόνισε την ομάδα των ολυμπιονικών
που θα συναντούσε και σίγουρα δεν είναι
για... μετάλλιο #ολυμπιακη_επιτροπη

Η περίπτωση να πάει ο πρόεδρος στους…
ολυμπιονίκες δεν «έπαιξε» καθόλου ε; Το λέω
γιατί, στις ΗΠΑ – τις οποίες θαυμάζουν ακόμη
και «Τσιπρικοί» – ο Ομπάμα πάει για τα συχα-
ρίκια σε αριστούχους μαθητές, φοιτητές και
αθλητές #δεν_ειμαστε_αμερικανακια

Προς τι ο θόρυβος και η κατακραυγή; Ξέχασαν
την #korakaki και τι έγινε; Εδώ… ξέχασαν κι
άφησαν έξω από βρεφονηπιακούς σταθμούς
36.769 παιδια… #οργανωση_οχι_αστεια
#χρυσο_ρεκορ

Προφανώς το πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας
επιτρέπει μέχρι… τέσσερις συναντήσεις με
πρόεδρο της Δημοκρατίας (xoris) #korakaki

Στην πόλη της ΔΕΘ έρχεται ο Ευγένιος Τριβι-
ζάς – Τέρμα στα γνωστά παραμύθια, πάμε
στα… κανονικά επιτέλους #μπραβο_
ποζρικιδη_τζηκα #χαρα_παιδιων

Όσο για το... παραμύθιασμα άλλων – για τους
οποίους θυμίζω έχουν μεγάλη συμπόνια οι
κυβερνώντες – «παίζει» να μη… συνεχιστεί
τουλάχιστον από ΝΔ. Όπως μας διαβεβαιώνει
ο αρχηγός του κόμματος δεν θα έρθει στη Θεσ-
σαλονίκη για εξαγγελίες και ψέματα, όπως κά-
ποιοι άλλοι, που είχαν και… πρόγραμμα
#το_πιάσαμε_το_υπονοούμενο

Αν πάλι δεν είμαστε για… μεγάλα λόγια, θα εί-
μαστε για… μεγάλες εκπτώσεις αφού οι κατα-
στηματάρχες του κέντρου της Θεσσαλονίκης –
παρά τις διαδηλώσεις ή τις συγκεντρώσεις ερ-
γαζομένων ή καλύτερα ανέργων – θα σηκώ-
σουν ρολά και θα μας περιμένουν με τα καλά-
θια και τα πανέρια #ψωνια #λεφτα;

Είναι και κάποιοι εκπρόσωποι του λαού- που
χειροκροτούν τα παιδιά τους, διότι με κολέγια
και φροντιστήρια - πέρασαν σε ΑΕΙ. Το δύ-
σκολο, βρε, θα ήταν να μην μπουν…
#καλα_μυαλα #δηλωσε_ονομα_και_περασε

Καλή χρονιά, σχολική, μας είπε ή δεν μας είπε
ο κ Φίλης; #κακεντρεχεις #ΔΕΝ_ΜΑΣΑΕΙ

Ο υπουργός παιδείας – με ή χωρίς πτυχίο –
έχει καταφέρει απίστευτο ρεκόρ. Η νέα σχολι-
κή χρονιά – μ΄αυτόν στο τιμόνι – θα αρχίσει
χωρίς ελλείψεις! (Και αριστείες). Θα του έβα-
ζα… άριστα, αλλά φοβάμαι μήπως παρεξηγη-
θώ… #ΦΙΛΗΣ

Τα καλά ή μάλλον τα... καλύτερα νέα είναι οτι
ύστερα από τις νέες αποφάσεις  - βλ εφορια-
κούς να ψάχνουν στα social media για τις χλί-
δες μας - όλοι θα συμφωνήσουμε "ευλογημέ-
νη φτώχεια" #δικαιωση_του_τραχανα από
την εικονική καλοπέραση στην... 
#εικονικη_μιρλα @karapanagiotidu

SOCIALismata (#συμπονια)

Μη ξεχνάτε ότι
η εφημερίδα

κυκλοφορεί και
σε Χαλκιδική -

Πιερία
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Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν
την τοπική επιχειρηματικότητα της Βορείου Ελλά-
δος είναι η ιδιωτικοποίηση του Λιμένα της Θεσσαλονί-
κης. Και αυτό γιατί η ανάδειξη και καταξίωση της πόλης
ως κέντρο εμπορευματικών μεταφορών θα έχει ως άμε-
ση συνέπεια την αύξηση της παραγωγής και των εξαγω-
γών. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών
και προϊόντων που πωλούνται στην Ευρώπη προέρ-
χονται κυρίως από την Άπω και Μέση Ανατολή. Η Θεσ-
σαλονίκη γινόμενη και πάλι γέφυρα μεταξύ Ανατολής
και Δύσης, θα μπορέσει να ενισχύσει σημαντικά το εμ-
πόριο και την ελαφριά βιομηχανία στην περιοχή, η
οποία θα έχει κατά βάση εξαγωγικό χαρακτήρα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μόνο από την υλοποίηση της παρα-
χώρησης του ΟΛΘ σε ιδιώτη προσδοκάται αύξηση του
ΑΕΠ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κοντά στο
10% σύμφωνα με εκτιμήσεις μας. Είναι κρίσιμο να
προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, βάσει
χρονοδιαγράμματος καθώς και η δέσμευση των υποψή-
φιων επενδυτών σε ένα απολύτως απαραίτητο ύψος
επενδύσεων, που θα διασφαλίζει την επέκταση του 6ου
προβλήτα, λαμβάνοντας υπόψη τη βραχυπρόθεσμη αλ-
λά και τη μεσοπρόθεσμη συγκυρία.

Κι ενώ η βελτίωση των υποδομών σε όλους τους κλά-
δους των μεταφορών (χερσαίες, θαλάσσιες, αερο-
πορικές) αποτελεί προϋπόθεση για το άλμα προς την
ανάπτυξη, το ήδη μεγάλο πρόβλημα του Brain Drain
διογκώνεται. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις, η οικονομία και
η παραγωγή πλούτου στηρίζονται στο ανθρώπινο δυνα-
μικό. Το εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο επι-
στημονικό ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα αφθονεί,
όπως και τα αξιόλογα ερευνητικά ιδρύματα. Πρέπει να
προσπαθήσουμε σαν κοινωνία να κρατήσουμε τα τα-
λέντα μας στη χώρα. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρό-
πους. 

Ο πρώτος έχει να κάνει με την ενθάρρυνση νέων επι-
στημόνων, ώστε να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, στηριζόμενοι σε πρωτότυπες ιδέες τους. Γίνεται
σημαντική προσπάθεια σε αυτό τον τομέα, τουλάχιστον
στην ενθάρρυνση στα αρχικά στάδια. Οι προσπάθειες
αυτές ωστόσο δεν ευοδώνονται διότι λείπει το χρηματο-
δοτικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τις εταιρίες να περά-
σουν στα επόμενα στάδια. 

Ο δεύτερος τρόπος είναι να δοθούν τα κίνητρα ώστε
να προσελκύσουμε στην περιοχή μας ερευνητικά κέν-
τρα ξένων οργανισμών και εταιριών. Δυστυχώς, ακόμα
και αυτό σήμερα δεν συμβαίνει, παρόλα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της αφθονίας ανθρώπινου δυναμικού
και της πολύ όμορφης χώρας που έχουμε και την καθι-
στούν ελκυστικό τόπο για εργασία επιστημόνων. Ένας
βασικός λόγος που γίνεται αυτό είναι το υψηλότατο μη
μισθολογικό κόστος για τους εργαζόμενους. Στελέχη τέ-
τοιων ερευνητικών εργαστηρίων, δεν πρόκειται να έρ-
θουν στην Ελλάδα, όταν θα είναι υποχρεωμένα να πλη-
ρώνουν περισσότερο από το 70% του εισοδήματός τους
σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

*Ο κ. Λουφάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εξα-
γωγέων Βορείου Ελλάδος 

Είναι κρίσιμο να προχωρήσει
η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ

του Κυριάκου 
Λουφάκη*

Η συνεργασία του δήμου με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Γράφει η Λίνα Λιάκου *

Οι μακροχρόνιες πιέσεις που αντιμετωπίζει η πό-
λη τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με την
πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα οικονομι-
κή και κοινωνική κρίση της χώρας, επιβάλλει τη συγ-
κρότηση μιας ολοκληρωμένης  στρατηγικής για την
πόλη με αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα είναι μα-
κροπρόθεσμη και θα βασίζεται στις αρχές της κοινω-
νικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας,
της πολυ-επίπεδης συνεργασίας και της οικονομικής
ανάπτυξης, με βασικό στόχο: την εξασφάλιση της
ευημερίας της πόλης και των πολιτών της. Ο Δήμος
Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα
νέο παράδειγμα αστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονί-
κης ανάλογη με αυτή άλλων πόλεων διεθνώς και
αφού έκλεισε διαχειριστικά με απόλυτη επιτυχία και
υψηλά ποσοστά απορρόφησης ένα πολυτομεακό
πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 2007-
2014 μέσα από το οποίο υλοποιήθηκαν σημαντικές
παρεμβάσεις κλίμακας για την πόλη, εργάζεται συ-
στηματικά για την αύξηση των δυνητικών πόρων με
τη σύνδεση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με πόρους άλλων
χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε., όπως είναι η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Είναι όμως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων (ΕΤΕπ) μία τράπεζα όπως όλες οι άλλες; Τι
σημαίνει η συνεργασία του Δήμου με την ΕΤΕπ;
Τι αντίκτυπο θα έχει μια τέτοια συνεργασία για
τον πολίτη της Θεσσαλονίκης;

Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις ερωτήσεις που
λογικά έρχονται στο μυαλό του καθενός ακούγοντας
την πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συνερ-
γασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα
προσπαθήσουμε παρακάτω να δώσουμε κάποιες
απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν,
θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι εξαιρετι-
κής σημασίας για την πόλη και είναι απαραίτητη η
πλήρης ενημέρωση των πολιτών για τις ευκαιρίες
και δυνατότητες που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο
Δήμος Θεσσαλονίκης.      

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπήρξε επί

δεκαετίες ο αποκλειστικός οικονομικός βραχίονας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζοντας κυρίως
προγράμματα οικονομικής συνεργασίας και χρημα-
τοδότησης εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμ-
μάτων. Από το 2008 η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει στην
Ελλάδα πάνω από 12 δισ. ευρώ υπό τη μορφή δανεί-
ων και εγγυήσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τι σημαίνει ένας δανεισμός από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το Δήμο;

Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκηση η ΕΤΕπ
έχει επιλέξει τη συνεργασία της σε 2 επίπεδα: Με
απευθείας συνεργασία με Δήμους μεγάλων πόλεων
της χώρας (έως ήμερα με τους Δήμους Αθήνας, Θεσ-
σαλονίκης και Ηρακλείου)  και μέσω του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για την υπόλοιπη
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

Σε ότι αφορά στις απευθείας συνεργασίες οι δα-
νειοδοτικές πιστώσεις της ΕΤΕπ αφορούν αποκλει-
στικά έργα υποδομών και συνεργούν στη διασφάλι-
ση αλλά και στην επαύξηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
Με τον τρόπο αυτό μια δανειακή στήριξη της ΕΤΕπ
λειτουργεί ως εγγυητής αλλά κυρίως ως πολλαπλα-
σιαστής για την προσέλκυση πρόσθετων από τις συ-
νήθεις αναμενόμενες δημόσιες χρηματοδοτήσεις
του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων.

Τι έργα θα υλοποιηθούν μέσω της 
δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ;

Κύρια παράμετρος για την επιλεξιμότητα και δα-
νειοδοτική  χρηματοδότηση έργων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης από την πλευρά της ΕΤΕπ, είναι τα προ-
τεινόμενα έργα να μην αφορούν σε αποσπασματικές
τεχνικές παρεμβάσεις αλλά να αποτελούν τμήμα ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης μέσα από διαβουλεύσεις με τους φορείς της πό-
λης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, διαμορφώνει ένα ολο-
κληρωμένο Αναπτυξιακό Σχέδιο «Θεσσαλονίκη
2030» για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων
για την πόλη χρηματοδοτικών πηγών με στόχο:
1. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
2. Την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχει-

ρηματικότητας
3. Την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και έν-

ταξης
4. Τη στροφή της πόλης προς τη θάλασσα
5. Την αναζωογόνηση των συνοικιών της πόλης και

της συμμετοχής του πολίτη
6. Την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, του σύγχρο-

νου πολιτισμού και της τουριστικής εικόνας της
πόλης

7. Τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιτελικού ρό-
λου για το Δήμο

Στο παραπάνω πλαίσιο η πρόταση συνεργασίας
της ΕΤΕπ με το Δήμο Θεσσαλονίκης βασίζεται στην
υλοποίηση έργων υποδομής που θα φτάνουν στο
ύψος των 37,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα ακουμ-
πούν στους εξής 3 βασικούς τομείς πολιτικής:
 Ολοκληρωμένες  αστικές παρεμβάσεις στις δημο-

τικές κοινότητες της πόλης (π.χ. ανάπλαση πλα-
τειών με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού)

 Έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης
των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (π.χ.
αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σε βασι-
κούς άξονες της πόλης) 

 Έργα σχολικών υποδομών (π.χ. ανέγερση νέων
σχολικών μονάδων) 
Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η πόλη της

Θεσσαλονίκης και ο Δήμος έχει επιλεγεί από
την ΕΤΕπ ως πιλοτικός χώρος για την εφαρμογή
ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού
αντίστοιχο με αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών
(π.χ. Μπολόνια, Ιταλία). Οι πόλεις σήμερα δεν
περιμένουν από το κεντρικό κράτος να ορίσει το ανα-
πτυξιακό μοντέλο που θα ακολουθήσουν αλλά συνο-
μιλούν απευθείας με διεθνείς οργανισμούς προσπα-
θώντας να βουν νέα μοντέλα χρηματοδότησης και
ανάπτυξης. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες και τις παθο-
γένειες του ελληνικού συστήματος, ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης πρωτοπορεί και με όρους απόλυτης διαφά-
νειας και πνεύματος συνεργασίας προσπαθεί να θέ-
σει τα θεμέλια για την αστική, κοινωνική, περιβαλ-
λοντική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης της Θεσ-
σαλονίκης τις επόμενες δεκαετίες που θα διασφαλί-
σει την ευημερία τόσο των πολιτών της σήμερα όσο
και για τις επόμενες γενιές. 

*Η κ. Λιάκου είναι Αντιδήμαρχος Αστικής Αν-
θεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το επόμενο Σάββατο: Μέρος Β’: Οι όροι και οι
προϋποθέσεις της συνεργασίας του Δήμου με την
ΕΤΕπ, της Γεωργίας Ρανέλλα 
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«Μετά το αναξιόπιστο κυβερνητικό όρα-
μα – καραμέλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, η ΝΔ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση
οφείλει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ και θα εμ-
φανιστεί με ένα ρεαλιστικό σχέδιο και ένα
εφαρμόσιμο πρόγραμμα για τη διακυβέρ-
νηση της χώρας» λέει με κάθε ευκαιρία σε
ΜΜΕ, φίλους και αντιπάλους ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζι-
κώστας. Ο κ Τζιτζικώστας που πρόσφατα συ-
ναντήθηκε στα νέα γραφεία της ΝΔ με τον πρό-
εδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θέ-
λει να ακούσει άλλες εξαγγελίες – «ροζ ή… γα-
λάζιες» -  από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης

Όσο για τη συνάντηση του με τον κ. Μητσο-
τάκη σημειώνει ότι «είμαστε όλοι κοντά,
απέναντι στον κοινό μας στόχο που δεν εί-
ναι άλλος από το να φέρουμε στη χώρα μια
καλύτερη κυβέρνηση από αυτή που υπάρ-
χει σήμερα. Μια κυβέρνηση που θα έχει
σχέδιο, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εφαρ-
μόσιμο, η οποία θα εκλεγεί από τους πολί-
τες χωρίς να τους έχει πει πράγματα τα
οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει, όπως
συμβαίνει σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία φυ-
σικά και μπορεί να κερδίσει και θα κερδίσει
στις επόμενες εκλογές. Αλλά το ζητούμενο,
κατά την άποψή μου, δεν είναι να κερδίσει
τις εκλογές απλά επειδή υπάρχει δυσαρέ-
σκεια στον κόσμο απέναντι στη σημερινή
κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το ζη-
τούμενο είναι η ΝΔ να κερδίσει τις επόμε-
νες εκλογές επειδή θα έχει καταφέρει να
πείσει τους Έλληνες, με το πρόγραμμα και
τις θέσεις που θα έχει, για τη θετική επιλο-
γή τους. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να εργα-
στούμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Όχι
μόνο στο πώς θα κερδίσουμε τις επόμενες
εκλογές αλλά στο πόσο έτοιμοι θα είμαστε
όταν έρθουν οι εκλογές αυτές να κυβερνή-
σουμε αποτελεσματικά τη χώρα την επόμε-
νη ημέρα».

Να θυμίσουμε ότι η κεντρική Μακεδονία
χωρίς την… Ειδομένη εξακολουθεί να έχει πά-
νω από το 50% του συνολικού πληθυσμού των
προσφύγων και των μεταναστών ολόκληρης
της χώρας! Η… διασπορά τους έγινε και πάλι
στα όρια της δικής του αρμοδιότητας και στη γε-
ωγραφική περιφέρεια των εξαγωγών και της…
ανεργίας «Σήμερα ζουν περίπου 30.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες στην Κεντρική Μακεδο-
νία. Έχω τη δέσμευση όμως της κυβέρνησης και
του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Μουζάλα,
ότι το επόμενο διάστημα,  μέχρι τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου, θα προχωρήσει η αποσυμφόρηση της
περιοχής. Είναι επικίνδυνο να υπάρχει ένας
τόσο μεγάλος αριθμός προσφύγων και με-
ταναστών βόρεια, κοντά στα σύνορα της
χώρας μας» λέει χαρακτηριστικά!

Ο κ. Τζιτζικώστας ρωτήθηκε σε συνέντευξή
του σχετικά με τη συνεργασία της κυβέρνησης με
την ΠΚΜ και κατά πόσο η πρώτη στηρίζει το έργο
της: «Γενικά οι κυβερνήσεις στη χώρα μας
δεν έχουν δείξει ότι εμπιστεύονται το θεσμό
της αυτοδιοίκησης, είτε τις περιφέρειες είτε
τους δήμους παρότι οι περιφέρειες και οι
δήμοι είναι ο μόνος πυλώνας σταθερότητας
σήμερα στη χώρα. Σκεφτείτε ότι στα έξι χρό-
νια που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση έχουν
αλλάξει έξι πρωθυπουργοί και ισάριθμες
κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα, οι δήμοι και οι
περιφέρειες αποδεικνύουν καθημερινά ότι
ξέρουν και μπορούν να κερδίζουν τη μάχη
απέναντι στα καθημερινά προβλήματα. Στην
Κεντρική Μακεδονία μάλιστα, έχουμε πρω-
τεύσει στην απορρόφηση των κονδυλίων
του ΕΣΠΑ για όλη την Ελλάδα και για όλη
την προγραμματική περίοδο. Εκτελούμε
523 σημαντικά έργα αναβάθμισης της πε-
ριοχής μας. Παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις
δεν μας έχουν ακόμη εμπιστευτεί, όχι  στο
βαθμό που θα θέλαμε εμείς, αλλά στο βαθμό
που θα ήταν καλό για τη χώρα. Εφόσον οι
περιφέρειες μπορούσαν να λειτουργήσουν
καλύτερα θα έφερναν και αποτελέσματα». 
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Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Για να αλλάξει αυτό απαι-
τούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παντού. Οι παθογένειες του
παρελθόντος όχι μόνο υπάρχουν και σήμερα αλλά διογκώνονται. Η
κρίση συνεχώς βαθαίνει. Ο μεγαλύτερος χαμένος από την σημερινή
πολιτική είναι η κοινωνία. Να κοιτάξουμε τους πραγματικούς όρους
της κοινωνίας. Υπάρχει κάποια ελληνική οικογένεια που στα οικονο-
μικά της να αντιλαμβάνεται έστω και την παραμικρή ανάκαμψη;
Υπάρχει έστω και μία επιχείρηση που να ανακάμπτει; Υπάρχουν
άνεργοι που βρίσκουν δουλειά; Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που
δεν μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις τους, άμεσα ή έμμεσα; Η
απάντηση σε όλα είναι ΟΧΙ. Η ελληνική κοινωνία όχι μόνο δεν ανα-
κάμπτει αλλά βρίσκεται συνεχώς σε χειρότερη κατάσταση. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέχρι σήμερα ήταν αισιόδοξη για πολλά θέματα
και δυστυχώς για την χώρα έχει διαψευσθεί. Αν κάθε φορά θεωρεί ότι
μπορεί απλώς να δηλώνει ότι είχε αυταπάτες και να ξεμπερδεύει, κά-
νει τεράστιο λάθος. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και πάλι οι απαιτή-
σεις των δανειστών για άρση του περιορισμού των ομαδικών απολύ-
σεων και το lock out στα εργασιακά. Οι γνωστές ιδεολογικές εμμονές
που έχουν αποκρουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα πρόσφατα
ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί την ερ-
γασία όπως έκανε με τις συντάξεις και τα κόκκινα δάνεια. Εδώ τα σχό-
λια περιττεύουν! Ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει και τα εργασιακά
δεν μπορούν να είναι το θύμα άλλης μίας αναποτελεσματικής δια-
πραγμάτευσης και μίας εμμονής ορισμένων εταίρων-δανειστών. Αυ-
τό που χρειάζεται είναι να επανέλθει το κοινοτικό κεκτημένο στις ερ-
γασιακές σχέσεις. 

Για εμάς η μείωση της ανεργίας είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί
αλλιώς κανένα από τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζου-
με δεν θα έχει κοινωνικά δίκαιη λύση. Η μείωσή της δεν μπορεί να
έρθει με εντολές και εγκυκλίους, αλλά με μία πολιτική που θα δημι-
ουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Χρειάζεται αρμονική συνύπαρξη και όχι σύγκρουση με-
ταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για να μειωθεί η ανεργία χρει-
άζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και βαθιές τομές σε κάθε τομέα
πολιτικής. Η δική μου πρόταση είναι ένα νέο σχέδιο παραγωγικής
ανασυγκρότησης που θα δίνει προτεραιότητα σε τομείς και κλάδους
όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με βάση το οποίο δεν θα
υπάρχουν οριζόντια μέτρα, αλλά διαφοροποιημένη πολιτική. Υπο-
στηρίζω την αδήριτη ανάγκη να θεσπιστεί ένα δίκαιο, σταθερό και
αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, που θα παρέχει φορολογικά κίνη-
τρα σε επιχειρήσεις. Υποστηρίζω την βασική θέση της σοσιαλδημο-
κρατίας και της ανανεωτικής αριστεράς, την δίκαιη φορολόγηση μέ-
σω της προοδευτικής φορολογικής κλίμακας. 

Η χώρα μας έχει το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στην Ε.Ε. Πρώτι-
στος στόχος πρέπει να είναι να υπάρξουν δουλειές σε έναν σύγχρονο
ιδιωτικό τομέα που θα λειτουργεί με κανόνες, να μειωθεί η φτώχεια,
να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Για να γίνουν όμως όλα αυτά απαιτεί-
ται και ανανέωση. Νέοι άνθρωποι χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελ-
θόντος. Οι νέοι και οι νέες της χώρας πρέπει να συμβάλουμε δυναμι-
κά, με τη συμμετοχή στην συνδιαμόρφωση της πορείας της χώρας. Οι
νέοι πληρώνουν ακριβά τις κοντόφθαλμες πολιτικές και στην πραγ-
ματικότητα θα κουβαλήσουν στην πλάτη τους το βαρύ φορτίο της
ανοικοδόμησης της χώρας. Είναι αυτοί που η Ελλάδα, είτε θα τους εμ-
πιστευθεί τώρα, είτε θα τους οδηγήσει στην απόλυτη απόγνωση. Οι
νέοι κουράστηκαν από τις θεωρητικολογίες, τις αδιέξοδες πολιτικές
και τον λαϊκισμό. Αναζητούν κάτι που θα τους εμπνεύσει, θα τους κι-
νητοποιήσει να γίνουν συμμέτοχοι στην επίλυση των σύνθετων προ-
βλημάτων της χώρας. Δική μας ευθύνη είναι να ανταποκριθούμε σε
αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών. 

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις των καιρών!

του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου*

«Όχι άλλες... εξαγγελίες»

Q
Τι ζητάει ο Απ.
Τζιτζικώστας
από τον Κυρ.
Μητσοτάκη
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Συνέντευξη στον Λευτέρη Ζαβλιάρη

Πόσο συνετή είναι μια πολιτική πρότα-
ση για απόκτηση άδειας οδήγησης στα 17;

Δεν υπάρχει θέμα ηλικίας στην οδήγηση.
Δεν μπορώ να απαξιώσω έναν 17χρονο. Γνω-
ρίζω παιδιά 17 και 18 ετών, που οδηγούν κα-
λύτερα από 50ρηδες. Όταν όμως οδηγούν μη-
χανάκια των 50 και 60 κυβικών με τις ευχές της
πολιτείας εδώ μιλάμε για την απόλυτη παρά-
νοια. Το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Και όμως η
πολιτεία θεωρεί ότι ένα 16χρονο μπορεί να
οδηγά το πιο επικίνδυνο μεταφορικό μέσο.
Δεν είναι ένα θέμα παρόμοιο με την ψήφο, η
ψήφος σημαίνει ότι το περνούν το νομοσχέδιο
για τα 17 έτη, αυτό θέλει να πει ότι ο 17χρονος
είναι ώριμος για να ψηφίζει και να αγοράζει
αλκοόλ κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να
παίρνουν τα παιδιά δίπλωμα στα 17. Το θέμα
είναι να υπάρχει και η κατάλληλη παιδεία για
αυτό.

Οι Έλληνες πολιτικοί είναι ανώριμοι
να αντιμετωπίσουν το αίμα στην άσφαλτο;

Η πρώτη πολιτική ανωριμότητα έρχεται
από τους ψηφοφόρους. Όταν ο ψηφοφόρος εί-
ναι βλάκας και αλαζόνας και ψηφίζει με ιδιοτέ-
λεια για το πώς θα εξυπηρετηθεί και θα «βολευ-
τεί», που δεν έχει καμία προτεραιότητα στη ζωή
του, την  ακεραιότητα του, ψηφίζει ανθρώπους
που θα του ανταποδώσουν ένα ξεροκόμματο.
Αυτοί που ψηφίζονται από ανώριμο λαό, δηλα-
δή τον όχλο, είναι επικίνδυνοι άνθρωποι και
πολιτικάντηδες που αξιοποιούν την βλακεία
του πολίτη και κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι σκο-
τώνονται τα παιδιά των ανώριμων πολιτών.
Άρα δεν παρεμβαίνει η πολιτεία και εφόσον
δεν το αναγάγει το ζήτημα της εθνικής ασφάλει-
ας σε νούμερο 1, τι μπορούμε να πούμε. 

Μια κύρια οδική αρτηρία στη Θεσσαλο-
νίκη, η περιφερειακή οδός που εξυπηρετεί
χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά, έχει χα-
ρακτηριστεί από ειδικούς ως ο χειρότερος
δρόμο της Ελλάδας. Το συμμερίζεστε;

Η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης δεν
είναι και από τους καλύτερους δρόμους στην Ελ-
λάδα. Είναι γνωστό αυτό. Το κυριότερο πρόβλη-
μα είναι όμως στο μυαλό αυτών των ανθρώπων
που ταξιδεύουν. Κάθε φορά που έρχομαι στη
Θεσσαλονίκη μένω άναυδος στον περιφερειακό
για το πόσο γρήγορα τρέχουν όλοι και προσπερ-
νούν λες και είναι Σουμάχερ. Σε έναν δρόμο με
χαμηλή υποδομή υποστήριξης, λάθος κλίσεις,
με κατσαρό δρόμο και αστεία δυνατότητα πρό-
σφυσης, έχει και τους ανόητους που τρέχουν, μια
ψιχάλα να πέσει θα βρεθούν όλοι ανάποδα. Ο
περιφερειακός εκφράζει την ανοησία των Ελλή-
νων, που είτε κατασκευάζουν δρόμους, είτε τους
οδηγούν, είτε παραλαμβάνουν δρόμους, είτε εί-
ναι συνοδηγοί, δεν έχουν το νου τους στο πιο ση-
μαντικό, δηλαδή να σηκωθούν το πρωί από το
κρεβάτι τους και να μπορούν να περπατήσουν.
Άνθρωποι αλλάζουν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή
τους προς το χειρότερο χωρίς λόγο. Όλοι αυτοί
που τρέχουν σαν παλαβοί στον περιφερειακό ο
τελικός χρόνος που κερδίζουν είναι μερικά δευ-
τερόλεπτα, αλλά αυτό δυστυχώς δεν θα τους το
πει κανένας πολιτικός γιατί είναι ψηφοφόροι.
Μην ξεχνάμε ότι και οι πολιτικοί κάνουν τα ίδια
και χειρότερα. Όλοι έχουμε δει υπουργικά αυτο-
κίνητα με τους επιβάτες όλους μέσα χωρίς να φο-
ρούν ζώνη, να περνούν με κόκκινα και να τρέ-
χουν σαν τρελοί μόνο και μόνο για να μην ιδρώ-
σει η μασχάλη του υπουργού. Όταν ένα παιδί
βλέπει αυτά τα πράγματα πώς θα έχει παιδεία και
ήθος;

Q
Ο συγκεκριμέ-

νος δρόμος 
εκφράζει 

-σε όλο το “με-
γαλείο” του-
την ανοησία

των Ελλήνων

Q
Σε έναν

δρόμο με
χαμηλή

υποδομή
υποστήρι-
ξης, λάθος
κλίσεις, με
κατσαρό

δρόμο και
αστεία δυ-
νατότητα
πρόσφυ-
σης, έχει
και ανόη-
τους που
τρέχουν!

Ο Ιαβέρης «γκαζώνει» στην Κarfitsa για τους... 
«Σουμάχερ» της περιφερειακής Θεσσαλονίκης

Σε μια χώρα με τεράστια έλλειψη παιδείας στην οδήγηση, υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κάνει σκοπό της ζωής του να σταματήσει τον βαρύ φόρο
αίματος που πληρώνει η Ελλάδα. Ο λόγος φυσικά για τον Αναστάσιο Μαρκουίζο, γνωστό και ως Ιαβέρη. Πρώην οδηγός αγώνων, πέρασε στην αν-
τίπερα όχθη και προσπαθεί μέσα από τον σκληρό του λόγο να μάθει τους Έλληνες να οδηγούν ασφαλέστερα, όσο και αν ακούγεται δύσκολο. Ο Ια-
βέρης, χειμαρρώδης όπως πάντα μιλά στην Karfitsa για την έλλειψη οδηγικής παιδείας των Ελλήνων, τον χειρότερο δρόμο της Ελλάδας την περι-

φερειακή οδό Θεσσαλονίκης, αλλά και την ανώριμη αντιμετώπιση που έχει η οδηγική ασφάλεια από πλευράς της ελληνικής πολιτείας.  

Τελικά πόσο μπορεί να κοστίζουν στο
ελληνικό κράτος τα τροχαία ατυχήματα
και δυστυχήματα;

Το κόστος ενός 20χρονου είναι απίστευτα
δυσανάλογο, είτε χάνει τη ζωή του είτε μένει
ανάπηρος. Το κράτος, κερδίζει σε αυτήν την
περίπτωση μόνο από τα γραφεία κηδειών που
από τα κέρδη τους θα αποδώσουν ΦΠΑ. Όταν
ένας άνθρωπος πεθαίνει στα 15 πριν κάνει το
οτιδήποτε μιλάμε για γενοκτονία. Είναι τόσο
ανόητοι όμως που δεν το καταλαβαίνουν. Έχει
υπολογιστεί ότι το κόστος των τροχαίων δυ-
στυχημάτων για την Ελλάδα είναι πάνω από
10 δις ευρώ κάθε χρόνο. Όταν σε τροχαία ατυ-
χήματα και δυστυχήματα σκοτώνονται ή μέ-
νουν ανάπηροι νέοι άνθρωποι, κοστίζει στα
κοινωνικά ταμεία τόσο μεγάλα ποσά που εάν
δεν σκοτώνονταν θα υπήρχαν χρήματα  για
κοινωνικές υπηρεσίες, για την υγεία, την παι-
δεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γιατί
ένας νέος άνθρωπος όταν πεθαίνει πέρνα των
άλλων κοστίζει για την ελληνική οικονομία πά-
ρα πολλά λεφτά. Αυτές είναι μελέτες που γί-
νονται παγκοσμίως. Βάσει του αριθμού των νε-
κρών ή των αναπήρων υπολογίζονται τα κόστη
για τις αναπηρικές συντάξεις, τις εισφορές που
δε θα πληρώσει ποτέ ένας άνθρωπος αφού εί-
ναι νεκρός. Το κοστολόγιο είναι τρομακτικό.
Η οικονομική κρίση έχει κάνει τα πράγματα
χειρότερα, γιατί όταν το πορτοφόλι του Έλληνα
είναι άδειο, έχει το μυαλό του όλη μέρα στα λε-
φτά και όχι στη ζωή. Λειτουργούν σαν εγκλη-
ματίες όχι μόνο κατά των άλλων αλλά και κατά
του εαυτού τους, γιατί όταν περνούν με κόκκι-
νο κινδυνεύουν και να σκοτώσουν και να σκο-
τωθούν. 



#Η Θεσσαλονίκη με τους 1.000.000
κατοίκους, έχει 47 ραδιοφωνικούς

σταθμούς σύμφωνα με το αρχείο της
Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης, ενώ
όπως σημείωσε στην Karfitsa ο
αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ραδιοφωνικών Σταθμών Μακεδονίας-
Θράκης και Νήσων Αιγαίου Δημοσθένης
Τελίδης συνολικά οι σταθμοί φτάνουν
τους…  55! Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ της
εφημερίδας για τον σημερινό χάρτη των
ερτζιανών της πόλης (που δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο φύλλο)
επικοινωνήσαμε με όλους του σταθμούς
αλλά… μας απάντησαν μόλις τέσσερις!
Πρόκειται για τον διευθυντή -και έναν εκ
των ιδιοκτητών-  των ραδιοφωνικών
σταθμών Κοσμοράδιο, Plus Radio και
More, Δημοσθένη Τολίδη, τον ιδιοκτήτη
99,7 Ράδιο Έκρηξη Βασίλη
Μαρκόπουλο, τον διευθυντή
προγράμματος στον 98,0 Radio North
Κώστα Μύρτσο και έναν εκ των
εκπροσώπων  του 103,6 Focus fm
Δημήτρη Βενιέρη. Η εφημερίδα
βρίσκεται στη διάθεση και των
υπολοίπων ραδιοφωνικών σταθμών της
πόλης αν και μέχρι τώρα, δύο εβδομάδες
μετά δεν έχουν ανταποκριθεί…

www.karfitsa.gr
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Q
Έτοιμος να... επιστρέψει
στην Β. Όλγας 198 δη-

λώνει σε φίλους και συ-
νεργάτες ο πρώην

αντινομάρχης και αντι-
περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Τσαμασλής (βλ Π.
Ψωμιάδης) Ο κ. Τσα-
μασλής σύμφωνα με

πληροφορίες αναμένε-
ται να πολιτευτεί το

2019 και να διεκδικήσει
τον... σταυρό για την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, άγνωστο

με… ποια παράταξη

Αξιοπρόσεκτη η υπερπροσπάθεια της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να συντη-
ρήσει τις αυταπάτες της ενόψει της έλευσης Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για τα
εγκαίνια της 81ης ΔΕΘ, αλλά η φετινή διοργάνωση δεν (μπορεί να) περιλαμ-
βάνει ανακύκλωση υποσχέσεων. Φέτος δεν έχει «πρόγραμμα Θεσσαλονί-
κης», κατάργηση ΕΝΦΙΑ, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 758 ευρώ, 13η
σύνταξη, ούτε εξαγγελίες παροχών. Πόσο μάλλον κυβερνητικές εκτιμήσεις
για «ανάσταση» της ελληνικής οικονομίας το… Πάσχα του 2017! 

Οι (αυτ)απάτες τους αποδείχθηκαν επικίνδυνα συνειδητά ψέματα, απώτε-
ρος σκοπός των οποίων ήταν να περιχαρακώσουν την εκλογική τους πελα-
τεία, να περιφρουρήσουν τα συμφέροντά τους με κάθε κόστος και εν τέλει,
αφού φθείρουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, να φτωχοποιήσουν το λαό χω-
ρίς αυτός να το… καταλάβει. Την πρακτική της Αριστεράς να χειραγωγήσει το
πλήθος «μέσω μια ψυχοτεχνικής, σατανικά σοφής, μελετημένης και πειρα-
ματισμένης επί χρόνια μέσα στα μυστικά εργαστήρια της ψυχολογίας των
λαϊκών μαζών», την περιέγραψε πολύ γλαφυρά σε μια διάλεξή του το 1948 ο
Στρατής Μυριβήλης. 

Βάσει αυτής της εφαρμογής, οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από 1-2 χρόνια
υποστήριζαν ότι διέθεταν το… γιατρικό για κάθε δεινό της πατρίδας μας, σή-
μερα έχουν το θράσος να δηλώνουν   ότι κανένας Έλληνας δεν θα είναι φτω-
χός με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης. Από κοντά συνεπικουρεί και η
εφημερίδα «Αυγή» η οποία, ως προπαγανδιστικός μηχανισμός του success
story του Αλέξη Τσίπρα, διαπιστώνει «δυναμική(!) στην αγορά εργασίας»,
τονίζοντας ότι «η αύξηση της μισθωτής απασχόλησης τον Ιούλιο ήταν η υψη-
λότερη καταγεγραμμένη από το 2001 μέχρι σήμερα για τον συγκεκριμένο μή-
να». Παραβλέπει ωστόσο το γεγονός ότι οι μισές από αυτές τις θέσεις εργα-
σίας είναι «ελαστικής απασχόλησης».

Γι’ αυτό και στη φετινή ΔΕΘ πρέπει να μπει «κόφτης» στις αυταπάτες και να
κυριαρχήσουν λέξεις όπως αλήθεια, ειλικρίνεια, σεβασμός, εθνική αξιοπρέ-
πεια. Λέξεις και έννοιες που μόνο η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί αποδε-
δειγμένα να σέβεται, να τιμά, να υπηρετεί και να προασπίζει. Δεδομένου ότι
η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με θεωρίες, ήρθε η ώρα μιας ριζικής μεταρρύθ-
μισης της οικονομίας μας η οποία πρέπει να πάψει να κυριαρχείται από λέ-
ξεις όπως «σοκ» και «κόπωση», προκειμένου να δώσει το έναυσμα στην ιδιω-
τική πρωτοβουλία να σπάσει τα επιδοτούμενα στεγανά των καφέ και των αρ-
τοζαχαροπλαστείων. Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα η Νέα Δημοκρατία να οικο-
δομήσει την οικονομία της παραγωγής και όχι της κατανάλωσης. Πως μπο-
ρεί να γίνει αυτό; 

Με πραγματική σταδιακή μείωση της φορολογίας, με σταδιακή μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών, με σταδιακή μείωση των δαπανών στο δημόσιο,
με ουσιαστική στήριξη του ιδιωτικού τομέα που θα οδηγήσει σε νέες θέσεις
εργασίας, με ιδιωτικοποιήσεις, με εξασφάλιση των αυτονόητων στην υγεία
και την παιδεία που τα τελευταία δυο χρόνια θεωρούνται «πολυτέλεια», με
αξιοπρέπεια, με δικαίωμα στο όνειρο, μα πάνω από όλα με συλλογικότητα.
Με πολιτικές που έρχονται σε ρήξη με παρωχημένες νοοτροπίες, με συμπε-
ριφορές που ξεριζώνουν από τη συνείδηση του Έλληνα το αίσθημα φόβου,
πλησιάζοντας τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να με-
τατρέψουμε την δικαιολογημένη οργή του κόσμου σε εφαλτήριο δημιουρ-
γίας, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια του πολίτη, επαναφέροντας την προσ-
δοκία ανακούφισης. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά εάν καταφέρει να
τοποθετήσει ένα αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στη μετριότητα, τη
φλυαρία και τις κοντόφθαλμες πολιτικές. Και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το
κάνει.

Αυτό το «ανάχωμα» θα παρουσιάσει αναλυτικά στους Έλληνες ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το τριήμερο 16-18 Σε-
πτεμβρίου 2016, κερδίζοντας και πάλι την ψυχή και την καρδιά της κοινω-
νίας μας. Υπό αυτήν την οπτική η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει ρεαλιστική αφε-
τηρία για την Ελλάδα για την Ελλάδα, μα και σημείο επανεκκίνησης για τη
Νέα Δημοκρατία η οποία ουδέποτε ασχολήθηκε με το εμπόριο της ουτοπίας
και ας το πλήρωσε ακριβά στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι εποχές
που ο Ανδρέας Παπανδρέου εγκαινίαζε από τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο τη
δεκαετία του ́ 80 την εκτροπή του Αχελώου, που ο Γιώργος Παπανδρέου
υποστήριζε ότι «λεφτά υπάρχουν» και ο Αλέξης Τσίπρας έσκιζε τα μνημόνια
και παρουσίαζε το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» έχουν περάσει ανεπιστρε-
πτί…

*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ 

Αλήθεια, ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια!

του Θεόδωρου 
Καράογλου*
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Q
Έγνοια στους... δημοσιο-

γράφους είχε ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, Γιάννης
Αμμανατίδης στην πρό-
σφατη επίσκεψη Παυλό-

πουλου στην Νέα
Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Αμμανατίδης βλέπον-
τας τους λειτουργούς του

τύπου… κάτω από τον ήλιο
να ξεροσταλιάζουν περιμέ-
νοντας τις ειδήσεις και τον
Προκόπη Παυλόπουλο ζή-

τησε από ιδιοκτήτες του
εστιατορίου να «στήσουν»
ένα τραπέζι και για τους εκ-

προσώπους των ΜΜΕ,
ώστε να... τσιμπήσουν και
να δροσιστούν με "το κατι-
τίς τους" Κι ύστερα λένε ότι
οι κυβερνητικοί του ΣΥΡΙΖΑ

δεν έχουν τις καλύτερες
σχέσεις με ΜΜΕ εκτός "αρι-

στερής γραμμής"...

#Η πρώτη σύσκεψη της νέας προέδρου της ΝΔ Θεσσαλονίκης Β. Ευταξά στα νέα γραφεία - πίσω
από τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ - αφορούσε στον... ΟΑΣΘ. Εκτός από εκπροσώπους της

Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο  υπεύθυνος του Τομέα Μεταφορών της ΝΔ Κώστας Αχ. Καραμανλής αλλά
και ο πρ. αρμόδιος υφυπουργός Μ. Παπαδόπουλος. Όπως είπαν «επισημάνθηκαν οι αντιφάσεις και
οι παλινωδίες της επιχειρηματολογίας του αρμόδιου Υπουργού κ. Σπίρτζη, ο οποίος για 18 μήνες
αρνείται ακόμα και τη συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομένους, με αποτέλεσμα την
πρωτοφανή ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού". Μάλιστα πρόσθεσαν ότι "σε αντίθεση με την
σημερινή Κυβέρνηση η οποία δείχνει έλλειψη σχεδίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της
συμπρωτεύουσας, η προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνα και αποτελεσματικά,
με διάλογο, κοινωνική ευαισθησία και συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών, αντιμετώπισε
τόσο τις ανάγκες μετακίνησης των Θεσσαλονικέων όσο και τον... εξορθολογισμό του ΟΑΣΘ" δηλαδή
αναθεώρηση της σύμβασης και των κρατικών χρημάτων που δίνονται κάθε χρόνο... ΥΓ «Εβδομάδα
Μητσοτάκη» ετοιμάζει η ΝΔ Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ  για την
81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της KARFITSA το πρόγραμμα του κ.
Μητσοτάκη θα οριστικοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου.  

#Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δυο πρώην κυβερνητικά στελέχη και
μάλιστα της... καραμανλικής πτέρυγας βρέθηκαν δίπλα στο κύμα στο

τραπέζι του δημάρχου Θερμαϊκού προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο ένας ήταν ο Γιώργος Τσιότρας και ο άλλος ο Ανδρέας Λεούδης. Ο δεύτερος
μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες είναι και κουμπάρος του πρώην
πρωθυπουργού. Οι δυο άνδρες στο παρελθόν είχαν αναλάβει  θέσεις  υπήρξαν
συνεργάτες του κ. Παυλόπουλου που τότε κατείχε τη θέση του υπουργού
Εσωτερικών με κυβέρνηση ΝΔ.  

#Στο πλευρό των εργαζομένων του ΟΑΣΘ βρίσκεται η ΛΑΕ του Παναγιώτη
Λαφαζάνη. Σε ανακοίνωσή αναφέρει μεταξύ άλλων «Για τα ακριβά εισιτήρια

και την πλημμελή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των πολιτών  φέρουν ακέραιες
και βαρύτατες ευθύνες η παρούσα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η διοίκηση
και οι μεγαλομέτοχοι του ΟΑΣΘ, αλλά και εργοδοτικοί*…  συνδικαλιστές που
παίζουν το παιχνίδι των διοικήσεων και κυβερνήσεων». Βέβαια το κόμμα δεν
αναφέρεται στους... μικρομετόχους που είναι και... εργαζόμενοι στον οργανισμό!
(*ο εκπρόσωπος των εργαζομένων συμμετέχει στο ΔΣ του οργανισμού)

Αν και δημοσιοποιήθηκε ευρέως ότι επίκειται
συνάντηση των δυο αρχηγών, της Περιφέρει-
ας Κ. Μακεδονίας και της ΝΔ – Τζιτζικώστα
και Μητσοτάκη αντίστοιχα – δεν έγιναν ούτε
δηλώσεις ούτε γραπτές ανακοινώσεις από τα
καλά οργανωμένα γραφεία επικοινωνίας των
δυο πολιτικών ανδρών. Η… σιωπή αυτή, ση-
ματοδοτεί για πολλούς εκπροσώπους του
κόμματος στη δεύτερη μεγαλύτερη εκλογική
περιφέρεια, ακόμη «μούδιασμα» ή … ξεμού-
διασμα των σχέσεων που «πάγωσαν» κατά τη
διάρκεια και μετά του εσωκομματικού αγώνα
για νέα ηγεσία.  Η συνομιλία στο… έδαφος
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
δεν κράτησε πολύ. Μέσα σε λιγότερο από μία
ώρα μίλησαν για τη Θεσσαλονίκη, τη ΔΕΘ, τα
προβλήματα υποδομών, μεταφορών και συγ-
κοινωνιών – βλ ΟΑΣΘ και Σπίρτζη – αλλά και
για όσα θα πρέπει να προσέξει η ΝΔ για να γί-
νει κυβέρνηση και να εφαρμόσει άλλες πολιτι-
κές με λιγότερους φόρους και περισσότερες
επενδύσεις. Πληροφορίες από τα… στρατόπε-
δα Τζιτζικώστα και... αντιπάλων του αναφέ-
ρουν ότι οι όποιες παρεξηγήσεις βαίνουν
προς εκτόνωση, κυρίως ενόψει ΔΕΘ και του
θεσμικού ρόλου που καλούνται να παίξουν
όλοι, προκειμένου να δημιουργηθεί αν όχι η
βεβαιότητα τουλάχιστον η εντύπωση καλών
σχέσεων των δύο κορυφαίων στελεχών του
ιστορικού κόμματος, στους κρίσιμους και-
ρούς που ζει η χώρα. 
Όπως μαθαίνουμε δεν τέθηκε θέμα νέου…
αντιπροέδρου, ούτε από τη μία ούτε από την
άλλη πλευρά, αν και είχε διαρρεύσει στο πα-
ρελθόν από το γραφείο του ενός, ότι υπάρχει
αυτό το ενδεχόμενο… Για το θέμα αλλαγής
στο τιμόνι της ΝΔ Θεσσαλονίκης δεν υπήρξε
συζήτηση (όπως είναι γνωστό απομακρύνθη-
κε ο Θ. Μητράκας και ο Μ. Σαμαντζίδης – φί-
λος των κ. Τζιτζικώστα και Παπαμιμίκου και
τοποθετήθηκε μέσα στο κατακαλόκαιρο η κα
Β. Ευταξά) ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει
ακόμη γνωστή η θέση του αντιπροέδρου της
ΝΔ Αδ. Γεωργιάδη για τη συνάντηση των δύο
ανδρών (Μητσοτάκη-Τζιτζικώστα) και τι λέει
σήμερα ο κ Γεωργιάδης για τη δήλωση του πε-
ριφερειάρχη ότι αν είχε εκλεγεί ο ίδιος αρχη-
γός του κόμματος, δεν θα τον έκανε αντιπρό-
εδρο…  Επίσης δεν έγινε γνωστό για το ποιος
ζήτησε τη συνάντηση αυτή στην Αθήνα, λίγο
πριν έρθει ο πρόεδρος της ΝΔ στη Θεσσαλονί-
κη και στην έδρα του περιφερειάρχη. Σύμφω-
να με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Τζιτζικώστας
ετοιμάζει εκδήλωση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα για το προσφυγικό στη Θεσσαλονίκη
τις μέρες της ΔΕΘ και προσκάλεσε τον πρό-
εδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος
θα παρευρεθεί στην εκδήλωση και στο... έδα-
φος του περιφερειάρχη.
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#Επισκέψεις σε… νοσοκομεία και  χώρους
εργασίας περιλαμβάνει η ατζέντα της

Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά, η
οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται
να ανηφορίσει στη ΔΕΘ στις 14 Σεπτεμβρίου.
Φέτος, όπως μαθαίνουμε η κ. Γεννηματά
αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου,
κάτι που δεν έγινε πέρσι και θεωρήθηκε
«φάουλ» από τους στενούς της συνεργάτες. 

#Σχεδόν όλα είναι έτοιμα για το 57ο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

που θα ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου και θα
διαρκέσει μέχρι την 13η του ιδίου μήνα. Οι
διευθυντές του Οργανισμού Ορέστης
Ανδρεαδάκης και Ελίζ  Ζαλαντό έχουν βάλει
στοίχημα να κάνουν το Φεστιβάλ εξωστρεφές
και καλούν Θεσσαλονικείς και μη να
συμμετέχουν σε κάθε δράση του. Την ίδια
ώρα,  σύμφωνα με πληροφορίες υποθέσεις
από παλιά στον φορέα απασχολούν τον
Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Κάτι ακούσαμε για
διπλούς μισθούς που λάμβαναν ορισμένοι στο
παρελθόν και τώρα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου τρέχουν και δεν φτάνουν!
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Η φετινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μέσα σ’ ένα δυσμενές για τον
ίδιο και την κυβέρνησή του κλίμα: μεγάλη ανεργία, λουκέτα επιχειρήσεων, φορο-
λογία, με την οικονομία σε ύφεση, ΕΝΦΙΑ, προσφυγικό (πάνω από 50% των
προσφύγων της χώρας βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία) αλλά και άλλα
προβλήματα με τοπικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. ΟΑΣΘ. Ταυτόχρονα όμως ο Α.
Τσίπρας είναι εκ των πραγμάτων αντιμέτωπος με τα όπως εκ των πραγμάτων απο-
δείχθηκαν, «τα ψεύτικά τα λόγια (του) τα μεγάλα» στη ΔΕΘ, με το  «πρόγραμμα της
Θεσσαλονίκης» παροχών περίπου 11 δις. ευρώ. Αλήθεια γι’ αυτά τι θα πει;  Πώς
θα σταθεί ανερυθρίαστα απέναντι στους πολίτες; Έχουν μάλιστα στενέψει–περιο-
ρισθεί πολύ οι δυνατότητες προπαγάνδας αποπροσανατολισμού της κοινής γνώ-
μης και απόδρασής του από την σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Τα «όπλα»
της κυβέρνησης όπως η «επιχείρηση» εκλογικός νόμος, συνταγματική αναθεώρη-
ση, γερμανικές αποζημιώσεις, εκκλησιαστική περιουσία έχουν ήδη χρησιμοποι-
ηθεί, δεν έπεισαν ούτε πρόκειται να πείσουν κανένα. Πρόκειται για ανέξοδο και
τελικά αδιέξοδο λαϊκισμό. Κατά συνέπεια μοιραία οδηγείται στη μόνη οδό που
της απομένει: την κόντρα με την αντιπολίτευση. Την επίθεση εναντίον της και
εναντίον της διαπλοκής (προσφιλές για την κυβέρνηση πεδίο, καθόλου ενδιαφέ-
ρον όμως για τους πολίτες που βλέπουν τη ζωή τους να δυσκολεύει οικονομικά,
για τους ανέργους, για τους μικρομεσαίους με λουκεταρισμένα τα μαγαζιά τους).
Ακόμη ηχούν στ’ αυτιά των πολιτών τα λόγια του Α. Τσίπρα για την κατάργηση με
ένα άρθρο των μνημονίων και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ: «…Ο ΕΝΦΙΑ είναι φό-
ρος σύμβολο κοινωνικής αδικίας, φόρος υπέρ των εχόντων, φόρος σε βάρος των
φτωχών και των οικογενειών με παιδιά και χαμηλά εισοδήματα, με μόνη περιου-
σία την κύρια κατοικία τους. Ο ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να διορθωθεί, να βελτιωθεί,
μπορεί μόνο να καταργηθεί. Υπόσχομαι ότι θα τον καταργήσω αμέσως».

Η «μάχη» κατά της διαπλοκής, κατά την κυβέρνηση, γίνεται με τον γνωστό
και σε εξέλιξη ευρισκόμενο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Η κυβέρνη-
ση διατείνεται ότι θέλει να βάλει τάξη με ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, κάτι που
φυσικά είναι απαραίτητο να γίνει. Όμως δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική
πρόθεσή της να ελέγξει την ενημέρωση ώστε να μην ασκείται έλεγχος και κριτική
σε βάρος της, να την αστυνομεύσει, να την ποδηγετήσει, να την κατευθύνει. Αλή-
θεια πως και γιατί κατέληξε  στον περιβόητο «μαγικό» αριθμό 4 κανάλια μόνον;
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν 2.700 εθνικά, περιφερειακά και τοπικά κανάλια.

Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 36 συνολικά. Χώρες με 4 κανάλια σήμερα εί-
ναι: η Βόρεια Κορέα, το Τουρκμενιστάν, η Σενεγάλη, η Σομαλία, το Κογκό, η
Γκαμπόν. Σ’ αυτούς θέλουμε να μοιάσουμε; Ο γράφων είμαι εδώ και πολλά χρό-
νια δριμύς επικριτής της διαπλοκής. Όμως η καταπολέμησή της δεν γίνεται μ’ αυ-
τόν τον τρόπο. Χωρίς την τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την αδειοδότηση
των τηλεοπτικών σταθμών. Πάνω απ’ όλα όμως χωρίς την τήρηση όσων ορίζον-
ται από το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρα 14 παραγρ.9, άρθρο 15 παραγρ. 2 και
άρθρο 101 Α΄). «…Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο
του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που
είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που
λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό
την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, κα-
θώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθ-
μης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας
και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό
της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότη-
τας». Το ΕΣΡ εν προκειμένω δεν υφίσταται, δεν συγκροτήθηκε, παρακάμφθηκε
ως ανεξάρτητη αρχή από τον κοινό νομοθέτη δηλαδή από την κυβερνητική πλει-
οψηφία. Η κυβέρνηση διατείνεται προπαγανδιστικά ότι θέλει… να πάρει χρήμα-
τα από τους διαπλεκόμενους καναλάρχες και να τα δώσει στους φτωχούς αλλά τε-
λικά θα τα πάρει μόνο από 4. Αλήθεια γιατί δεν δίνει π.χ. 20 τηλεοπτικές άδειες
για να πάρει περισσότερα χρήματα και να δώσει περισσότερα στους φτωχούς;
Τόσο πολύ υποτιμούν τη νοημοσύνη μας. 

*Ο κ. Κυρίζογλου είναι Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας

O Τσίπρας και ο εφιάλτης του
«Προγράμματος Θεσσαλονίκης»

του Λάζαρου 
Κυρίζογλου*

Μετά τα ταξίδια (και τις... γούνες) ο Μπόρις Μουζενίδης, ο
ομογενής επιχειρηματίας που δραστηριοποείται στην Θεσ-
σαλονίκη και με... ιερά λείψανα! Με την ιδιότητα του επιτί-
μου Προξένου της Λευκορωσίας υποδέχτηκε  τα ιερά λεί-
ψανα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, στην αίθουσα...
VIP του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης,
από όπου και αναχώρησαν, με τη συνοδεία πατέρων του
Αγίου Όρους, για το Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορω-
σίας. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που τα λείψανα
βγαίνουν από το Περιβόλι της Παναγιάς. 

Q
Κουίζ: Αλη-

θεύει πως με-
ταξύ των...
άγνωστων

μετόχων του
ΟΑΣΘ βρί-
σκονται και

πολιτικά πρό-
σωπα της

Θεσσαλονί-
κης και της
ευρύτερης
περιοχής;



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

9

Πήγε στο Ρίο και δεν σταμάτησε να
φωτογραφίζει ούτε στιγμή τους αθλη-
τές που συμμετείχαν στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. O λόγος για τον πρώην
Πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε. Στέλιο Αγγε-
λούδη που άφησε για λίγο στην άκρη
τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις
και πετάχτηκε μέχρι... τη Βραζιλία . Ο
Αγγελούδης, ως μέλος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής βγήκε φωτο-
γραφία και με την πρ. υπουργό  Φάνη
Πάλη Πετραλιά… Όχι σαν κάτι άλ-
λους που έβγαιναν μόνο με Πετρού-
νια, Κορακάκη και Στεφανίδη…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρόσφατα το
αντιπλημμυρικό  δίκτυο ομβρίων υδά-
των στο τρίστρατο της Πυλαίας, που απο-
τελεί σημαντικό έργο υποδομής και ήταν
για πολλά χρόνια βασικό αίτημα των κα-
τοίκων της περιοχής. Το έργο συνολικού
προϋπολογισμού 130.000 ευρώ, προ-
βλέπει την κατασκευή αγωγού ομβρίων,
μήκους 135 μέτρων περίπου, που θα πα-
ραλαμβάνει τα ύδατα που ρέουν επί της
οδού Μελενίκου, και θα τα εκβάλει στην
ανοιχτή κοίτη του ρέματος Κυψέλης.Σύμ-
φωνα με την μελέτη του έργου η συγκέν-
τρωση των υδάτων από την οδό Μελενί-
κου επιτυγχάνεται μέσω ειδικής σχάρας

που έχει κατασκευασθεί σε όλο το πλάτος της οδού και συνδέεται με τον αγωγό ομβρίων και με
την τοποθέτηση κρασπέδων σε μήκος περίπου 30 μέτρων. Επιπλέον προέβλεπε την κατα-
σκευή αγωγού για την αποχέτευση των ομβρίων που συγκεντρώνονται στο τρίστρατο από την
οδό Στ. Καζαντζίδη, καθώς επίσης η κατασκευή ειδικής σχάρας και επί της οδού Γεννηματά.
«Στις τοπικές κοινωνίες περισσότερη αξία από τα λεγόμενα έργα βιτρίνας, έχουν τα έργα ου-
σίας. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη σε αυτά τα έργα εστιάζουμε συ-
νεχώς τις προσπάθειες και την προσοχή μας. Το αντιπλημμυρικό δίκτυο ομβρίων απασχολού-
σε για πολλά χρόνια την Πυλαία. Με την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου δίνουμε λύση σε
ένα πρόβλημα που ήταν χρόνιο αίτημα των δημοτών και των κατοίκων της περιοχής» τόνισε ο
δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Να σημειωθεί ότι για την ολοκλήρωση του
έργου στην εκβολή του αγωγού στο ρέμα Κυψέλης έγινε ήδη ασφαλτόστρωση της συμβολής
των οδών, θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός του ρέματος και θα γίνει διαγράμμιση επί του
οδοστρώματος.

"Τα μπάνια του λαού" έκανε και ο Απόστολος Τζιτζικώστας στο εξοχικό της
συζύγου του Ελεάννας Βλάχου στο δεύτερο πόδι (Σιθωνία) Χαλκιδικής. Ο Πε-
ριφερειάρχης ωστόσο άκουσε και τα προβλήματα των καταστηματαρχών τα
οποία... πολλαπλασιάζονται - κατά την θερινή περίοδο - εξαιτίας των χιλιά-
δων επισκεπτών. Μάλιστα, «ανέβασε» και σχετική φωτογραφία με τον ανιψιό
του, Αλέξανδρο, δηλαδή Τζιτζικώστα ακόμη πιο νέας γενιάς...

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: 
«Λύνουμε ένα ακόμη 
πρόβλημα δεκαετιών»



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

«Η ΔΕΘ σήμερα δουλεύει περίπου 280 ημέρες το χρό-
νο εάν υπολογίσει κανείς τη γενική διοργάνωση, τις
κλαδικές εκθέσεις και τις διάφορες δράσεις που λαμβά-
νουν χώρα. Όνειρό μας είναι να δουλέψει 365 ημέρες»
αναφέρει ο κ. Ποζρικίδης κάτω από τα πλατάνια στο παρκάκι
που βρίσκεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας. «Αυτή
την περίοδο μας βρίσκετε σε φάση προετοιμασίας. Μια προ-
ετοιμασία που ξεκίνησε από πέρσι. Ήδη σε επίπεδο υποδο-
μών όλα τα συνεργεία εργάζονται. Αλλά και σε επίπεδο συμμε-
τοχών είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Φέτος έχουμε γενέθλια!
Γιορτάζουμε τα ενενήντα χρόνια λειτουργίας της Έκθεσης από
το 1926» αναφέρει ο CEO της εταιρίας. Μιλά για την φετινή τι-
μώμενη χώρα που είναι η Ρωσία. «Μετά από χρόνια επι-
στρέφει ο θεσμός της τιμώμενης χώρας. Είναι κάτι πολύ
σημαντικό αυτή την περίοδο αφού η χώρα χρειάζεται
επενδύσεις. Η Ρωσία είναι μια χώρα που μπορεί να λει-
τουργήσει θετικά για την ελληνική οικονομία» λέει. 

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-HELEX-

PO στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι να γίνει στο μέλλον
«ο εκθεσιακός ηγέτης της ευρύτερης περιοχής. Στα Βαλ-
κάνια έχουμε πλεονέκτημα. Πρόκειται για μια αγορά 50
εκ. την οποία μπορούμε να προσελκύσουμε. Για να πα-
ραμείνουμε όμως πρώτοι στα Βαλκάνια χρειάζεται εκ-
συγχρονισμός των υποδομών. Τα περίπτερα χτίστηκαν
με τις ανάγκες του ’50. Οποιαδήποτε τέτοια σχέδια όμως
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά. Οι επενδύσεις είναι λίγες ακόμα»
υποστηρίζει. Ο κ. Ποζρικίδης συμπληρώνει ότι ταυτόχρονα με
τις επενδύσεις θα πρέπει να υπάρξει και η δημιουργία ενός
πάρκου που θα εξυπηρετήσει τόσο την έκθεση όσο και την ίδια
την πόλη. 

Ρωσία, Τουρκία και Ιράν στη… Θεσσαλονίκη
Δυο βδομάδες πριν ανοίξει η 81η ΔΕΘ τις πύλες της, σύμ-

φωνα με τον κ. Ποζρικίδη έχει συμπληρωθεί το 90% των συμ-
μετοχών. Φέτος, οι εκθέτες θα ξεπεράσουν τους χίλιους, ενώ
οι συμμετοχές θα είναι αυξημένες συγκριτικά με πέρσι, μια
χρονιά δύσκολη στην ιστορία του θεσμού αφού οι εκλογές και

«Στόχος η λειτουργία της ΔΕΘ 
365 ημέρες το χρόνο» Q

Ο Κυριάκος Ποζ-
ρικίδης, διευθύ-
νων σύμβουλος

της ΔΕΘ HELEXPO
Α.Ε. μιλά στην

KARFITSA
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Ο Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνοντας σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO κάθε χρόνο τέτοια εποχή από
το 2013 είναι για τους δημοσιογράφους ένας από τους δυο περιζήτητους Θεσσαλονικείς. Ο άλλος εί-
ναι ο Τάσος Τζήκας, πρόεδρος του φορέα. Βλέπετε, κάθε διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης φέρνει

εκτός από χιλιάδες εκθέτες και πολλαπλάσιους επισκέπτες (στόχος παραμένει τα εισιτήρια που θα κο-
πούν να είναι εξαψήφιο νούμερο) και… πολιτικούς αρχηγούς, πρωθυπουργούς, εκπροσώπους της
αντιπολίτευσης, «καλάθια» άδεια και «καλάθια» γεμάτα! Λίγες ημέρες πριν η 81η διοργάνωση με τι-
μώμενη χώρα τη Ρωσία ανοίξει τις πύλες της στις 10 Σεπτεμβρίου (θα διαρκέσει μέχρι τις 18/9) ο CEO
της ενοποιημένης τα τελευταία χρόνια εταιρίας ανοίγει τα χαρτιά του στην KARFITSA και μιλά για την

ΔΕΘ του μέλλοντος, γνωρίζοντας καλά τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές της εταιρίας στην
οποία εργάζεται τα τελευταία τριάντα χρόνια! 



τα capital controls ανάγκασαν πολλούς να ακυρώσουν τη
συμμετοχή τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. «Η περ-
σινή αν και ήταν μια δύσκολη χρονιά ήταν για εμάς
επιτυχημένη. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Φανταστείτε
ότι για πρώτη χρονιά περισσότερα από 35 επιμελητή-
ρια που φέρνουν μαζί τους επιχειρήσεις συμμετέχουν
στη διοργάνωση. Θα έχουμε ποικιλία επιχειρήσεων,
προϊόντων και υπηρεσιών» σχολιάζει ο κ. Ποζρικίδης. Για
τον ίδιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι το Ιράν με-
τά από χρόνια επιλέγει για να προβληθεί μέσα την ΔΕΘ,
όπως και η παρουσία της Τουρκίας η οποία το τελευταίο διά-
στημα ζει την δική της… ταραγμένη περίοδο. 

Who is who
Ο Κυριάκος Ποζρικίδης είναι ένας επιτυχημένος manag-

er. Το αποδεικνύουν καθημερινά οι αριθμοί. Πέρσι τα εισι-
τήρια που «κόπηκαν» άγγιξαν τις 216.000, την ώρα που
πριν λίγα χρόνια δεν ξεπερνούσαν τις 100.000. Είναι
ένας… ΔΕΘίστας (δανειζόμενοι τον τίτλο από την πρόσφατη

σειρά κόμικς που κυκλοφόρησε και φέρει την υπογραφή
του). Ζει την Έκθεση τα τελευταία τριάντα χρόνια, αφού ερ-
γάζεται εκεί σε διάφορα πόστα από το 1985. Γεννημένος στη
Θεσσαλονίκη, μένει στην Κερασιά της Νέας Μηχανιώνας.
Είναι οικονομολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδα-
κτορικού τίτλου σπουδών. Από τον Ιούνιο του 2015 είναι
Πρόεδρος της Ένωσης Εκθέσεων της Κεντρικής Ευρώπης.
Κατέχει επίσης θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της
Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων, ενώ στο παρελθόν βρέθηκε
σε θέσεις ευθύνης φορέων και θεσμών της πόλης. Εκτός από
τα πολλά βιβλία που έχει γράψει για την ΔΕΘ και την 90χρο-
νη πορεία της από το 1926 μέχρι σήμερα είναι δημιουργός
του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «City Guide Thessaloniki».
Μιλώντας για την καθημερινότητά του σχολιάζει πως: «Η
δουλειά στην Έκθεση έχει πολλές ώρες εργασίας, χωρίς
Σαββατοκύριακα. Το κινητό δεν κλείνει ούτε τη νύχτα.
Εάν πρέπει να ανοίξει αύριο η Έκθεση, τότε πρέπει να
ανοίξει. Δεν μπορεί να υπάρξουν αναβολές. Είναι η κα-
λύτερη δουλειά του κόσμου». 

Αν και κανείς θα περίμενε πως θα είχε «καρατομηθεί»
όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας, παρα-
δόξως συνέβη το αντίθετο. Όχι μόνο παρέμεινε στην θέση
του (και ο Τζήκας επίσης παρέμεινε πρόεδρος) αλλά δέχεται
τα εύσημα του συνόλου του πολιτικού προσωπικού της χώ-
ρας για τους… αριθμούς που ανεβαίνουν. Σημειώνεται πως
η ετήσια επίσκεψη της γενικής και των κλαδικών εκθέσεων
ξεπερνούν τους 1.000.000 επισκέπτες.  «Αν και οι Γενικές
Εκθέσεις στον κόσμο έχουν μια κάμψη επειδή οι εκθέ-
τες προτιμούν τις κλαδικές, στη ΔΕΘ συμβαίνει το αντί-
θετο. Απέκτησε ξανά ταυτότητα. Πρόκειται για μια με-
γάλη γιορτή που απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή.
Τα διάφορα γεγονότα όπως το εργοστάσιο Σοκολάτας,
ο CERN και οι συναυλίες προσελκύουν επισκέπτες»
αναφέρει και υπόσχεται πως φέτος κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ
θα κοπεί η κορδέλα ενός μεγάλου θεματικού πάρκου βασιζό-
μενο στα 180 παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά που εκτιμά-
ται πως θα προσελκύσει μικρούς και μεγάλους. Επίσης ανα-
φέρει ότι φέτος τρία αερόστατα θα πετούν από τη ΔΕΘ και θα
κάνουν βόλτες τους ενδιαφερόμενους στα… σύννεφα!

www.karfitsa.gr
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Ιστορίες στην Έκθεση, πρωθυπουργοί
και εγκαίνια 

Τι λέει όμως για τους πολιτικούς που ανηφο-
ρίζουν στην πόλη και τις διαμαρτυρίες των πολι-
τών; «Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τους
προβολείς και τα φώτα όλα που πέφτουν
στη Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβρη» αναφέ-
ρει με αφορμή το… βήμα της ΔΕΘ από το οποίο
κάθε χρόνο η εκάστοτε κυβέρνηση ανακοινώνει
την οικονομική πολιτική που θα εφαρμόσει την
επόμενη χρονιά. «Δικαίωμα του καθενός η
διαμαρτυρία αλλά δεν είναι ωραίο να παρα-
λύει όλη η πόλη» συμπληρώνει. Του ζητάμε να
μας μιλήσει για τα… πιο δύσκολα εγκαίνια που
έχει ζήσει. «Πρόβλημα με τους πρωθυπουρ-
γούς δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε με τους συνερ-
γάτες αυτών. Ευτυχώς που τα τελευταία
χρόνια έχει ατονήσει το… «ξέρεις ποιος εί-
μαι εγώ» που το ακούγαμε εγώ και οι συνερ-
γάτες μου» υποστηρίζει. 

Σε ό,τι αφορά την φετινή τιμολογιακή πολιτι-
κή ο κ. Ποζρικίδης ξεκαθαρίζει ότι η ίδια η εται-
ρία θα απορροφήσει τις αυξήσεις του ΦΠΑ και
δεν θα υπάρξουν αυξήσεις ούτε στις τιμές των ει-
σιτηρίων ούτε στα μισθώματα για τους επαγγελ-
ματίες. 

Φέτος, οι διοργανωτές για να γιορτάσουν τα
ενενήντα χρόνια λειτουργίας καλούν τους πολί-
τες να μοιραστούν μαζί τους την ιστορία τους
από τη ΔΕΘ. Ζητήσαμε από τον Κυριάκο Ποζρι-
κίδη να κάνει το ίδιο. «Μια άσχημη στιγμή
ήταν όταν χάσαμε το 2004 την οργάνωση
της EXPO. Επενδύθηκε πολύς κόπος. Ωστό-
σο, κοιτάζοντας πίσω μας λέω ότι επρόκειτο
για εμπειρία που έδωσε στην εταιρία μεγάλη
τεχνογνωσία» υπογραμμίζει. Υπόσχεται όμως
ότι… οι καλύτερες στιγμής θα έρθουν, προσε-
χώς… 



Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης  

Δεν ξέρουμε δηλαδή, εάν την επόμενη φορά
που το ελληνικό δημόσιο δεν θα καταβάλει την
τακτική επιχορήγηση στον ΟΑΣΘ (όπως λένε
διοίκηση και εργαζόμενοι) όπως ορίζεται από τη
σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει το ελληνι-
κό Δημόσιο με την ιδιωτική εταιρία που εδώ και
εξήντα χρόνια έχει αναλάβει την μετακίνηση
των Θεσσαλονικέων και οι εργαζόμενοι μείνουν
απλήρωτοι, θα παραλύσει όλη η πόλη! Την ίδια
ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον
επενδυτών να αποκτήσουν μετοχές στον Οργα-
νισμό έγινε εντονότερο την περίοδο των κινητο-
ποιήσεων των εργαζομένων.  

Το ταμείο του Οργανισμού είναι… μείον!
Αυτό είναι δεδομένο και αποδεκτό από όλες τις
πλευρές. Και από την διοίκηση του Οργανισμού
και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και από
τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες
Θεσσαλονίκης. 

Πηγές εσόδων 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ, Χρή-

στο Στεφανίδη ο οποίος μίλησε στην KARFITSA
ο Οργανισμός έχει τέσσερις πηγές εσόδων. Η
βασική πηγή είναι η κρατική επιχορήγηση, το
ποσό της οποίας καθορίζεται από την σύμβαση
του Ελληνικού Δημοσίου με τον Οργανισμό σε
μια προσπάθεια να διατηρηθούν σε χαμηλά επί-
πεδα οι αστικές συγκοινωνίες. «Το κράτος δεν
επιδοτεί τον Οργανισμό αλλά τους επιβά-

τες» επιμένει ο κ. Στεφανίδης. Η δεύτερη βασι-
κή πηγή εσόδων του Οργανισμού είναι τα λεφτά
που προέρχονται από την πώληση των εισιτη-
ρίων και των καρτών επιβίβασης. Τρίτη πηγή
είναι τα έσοδα που προέρχονται από τις διαφη-
μίσεις που «φιλοξενούνται» στα αστικά λεωφο-
ρεία και τέταρτη πηγή είναι τα… «δεκάλεπτα»
όπως αναφέρουν αυτά τα χρήματα οι άνθρωποι
του Οργανισμού. Πρόκειται για τα ρέστα που
δεν επιστρέφονται στον επιβάτη, εάν αυτός «κό-
ψει» εισιτήριο μέσα στο όχημα από το μηχάνημα
που δεν επιστρέφει χρήματα. Σημειώνεται πως
τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού ετησίως
από τις τρεις τελευταίες πηγές ανέρχονται σε 59
περίπου εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα
χρήματα για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουρ-
γία του Οργανισμού καλύπτονται από το ελληνι-
κό δημόσιο. Έτσι για παράδειγμα για το 2016 ο
προϋπολογισμός λειτουργίας του Οργανισμού
που κατατέθηκε στο υπουργείο ανέρχεται στα
148 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το ελληνι-
κό δημόσιο καλείται να συνδράμει με 88 εκ. ευ-
ρώ. 

Εκατομμύρια ευρώ από διαφημίσεις
Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του Οργανισμού που

προέρχονται από τα διαφημιστικά μηνύματα
που «φιγουράρουν» στα αστικά, αυτά ανέρχον-
ται, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΘ, σε
5.047.625,72 ευρώ σε επίπεδο δεκαετίας.
Όπως εξηγεί ο κ. Στεφανίδης το 2015 πραγμα-
τοποιήθηκε σχετικός διαγωνισμός για τη δια-
χείριση των διαφημίσεων στα αστικά  στον

οποίο πήραν μέρος δυο εταιρίες. Η μία για την
εκμετάλλευση των αστικών λεωφορείων για δέ-
κα χρόνια προσέφερε το ποσό των
4.835.981,34 ευρώ με προσαύξηση κάθε χρό-
νο 4,15%, ενώ η δεύτερη η οποία και τελικά
κέρδισε στο διαγωνισμό προσέφερε σε επίπεδο
δεκαετίας στον Οργανισμό 5.047.625,72 ευρώ
με προσαύξηση το έτος 5,07%. Αναλυτικότερα ο
ΟΑΣΘ έλαβε ή θα λάβει από την συγκεκριμένη
εταιρία: 400.000 ευρώ (τον πρώτο χρόνο),
420.280 ευρώ (τον δεύτερο χρόνο),
441.588,20 ευρώ (τον τρίτο χρόνο),
463.976,72 ευρώ (τον τέταρτο χρόνο),
487.534 ευρώ (τον πέμπτο χρόνο),
512.216,60 ευρώ (τον έκτο χρόνο),
538.185,99 (τον έβδομο χρόνο), 565.472,072
ευρώ (τον όγδοο χρόνο), 594.141,45 ευρώ
(τον ένατο χρόνο) και τέλος, 624.264,42 ευρώ
(τον δέκατο χρόνο). 

Ο ΟΑΣΘ δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής ούτε θα
λάβει κάποιο ποσοστό επί των διαφημίσεων
που θα συμφωνήσει η διαφημιστική εταιρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος για να δια-
φημιστεί κάποιος σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ ποι-
κίλει. Εξαρτάται από τη διάρκεια της διαφήμι-
σης και το μέγεθος επικάλυψης ενός οχήματος,
με τον ενδιαφερόμενο πελάτη να «χρεώνεται»
εκτός της διαφήμισης και το κόστος της παραγω-
γής του διαφημιστικού μηνύματος. Για παρά-
δειγμα εάν κάποιος επιχειρηματίας θελήσει να
διαφημιστεί για 30 ημέρες θα πρέπει να πληρώ-
σει 2.750 ευρώ για να ενοικιάσει το όχημα και

Το… ταμείο του ΟΑΣΘ -Πόσα χρήματα
μπαίνουν και πόσα… βγαίνουν; 

Τις τελευταίες εβδομάδες  γράφτηκαν εκατοντάδες λέξεις, δαπανήθηκαν αρκετές ώρες τηλεοπτικού «αέρα», χιλιάδες αναρ-
τήσεις στα social media έγιναν viral και μια ατέρμονη δημόσια συζήτηση για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών της

Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς κάποιο… αποτέλεσμα. 
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Q
Περίπου 166
εκ. επιβάτες
το χρόνο με-
τακινούνται

με τα λεωφο-
ρεία του Ορ-

γανισμού
Αστικών Συγ-

κοινωνιών
Θεσσαλονί-

κης

Για το 2015 τα έσο-
δα του ΟΑΣΘ ανήλθαν
στα 57.301.724 ευρώ,
χωρίς την κρατική επι-
χορήγηση. Σύμφωνα τα
στοιχεία που παραθέτει
στην KARFITSA ο κ.
Στεφανίδης από πωλή-
σεις εισιτηρίων και καρ-
τών, μετρητά μηχανημά-
των και συμβάσεις  στο
ταμείο του οργανισμού
μπήκαν 56.061.000 ευ-
ρώ, ενώ τα υπόλοιπα
προήλθαν από διαφημί-
σεις και τόκους. Από αυ-
τά, τα 436.162 ευρώ εί-
ναι το ποσό που συγκεν-
τρώθηκε στον Οργανι-
σμό από τα «δεκάλεπτα»,
τα ρέστα δηλαδή που
δεν δίνονται στο εσωτε-
ρικό των αστικών λεω-
φορείων. Για το 2016
μέχρι τον Ιούλιο το πο-
σό αυτό ανέρχεται σε
249.102 ευρώ. 
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άλλα 3.850 ευρώ για την παραγωγή του διαφημιστι-
κού και την επικάλυψη ενός 12μετρου οχήματος.
«Τα παραπάνω έσοδα δεν είναι του Οργανισμού
αλλά υπέρ του ελληνικού δημοσίου εφόσον το
κράτος κρατά σε χαμηλά επίπεδα το εισιτήριο
και όχι στο προσήκον κόμιστρο» αναφέρει ο Χρή-
στος Στεφανίδης. 

Αναφορικά με τα έσοδα του Οργανισμού που
προέρχονται από την πώληση εισιτηρίων και καρ-
τών αυτά ανέρχονται, σύμφωνα με μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου, σε 40 εκ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα
έσοδα (από το σύνολο των 59 εκ. ευρώ) προέρχον-
ται από τα… ρέστα που δεν επιστρέφονται από τα μη-
χανήματα στο εσωτερικό των οχημάτων. Τα χρήματα
αυτά όπως αναφέρει, καταμετρούνται και το ποσό
καταγράφεται καθημερινά. 

Οι οφειλές προς και από τον Οργανισμό
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ «κρατικοί

φορείς οφείλουν στον Οργανισμό μεγάλα χρηματικά
ποσά». Αναλυτικότερα, όπως ισχυρίζεται ο κ. Στεφα-

νίδης: «το υπουργείο Εργασίας οφείλει συνολικά
στον οργανισμό για το 2015 και το α’ εξάμηνο
του 2016 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Το υπουρ-
γείο Παιδείας μας χρωστά 17.734.000 ευρώ. Τα
υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών οφεί-
λουν 37.200.000 ευρώ. Συνολικά μας οφείλει
το δημόσιο 118 εκ. ευρώ για το 2015 και το α’
εξάμηνο του 2016 και για το 2014 άλλα 15 εκ.
ευρώ. Συνολικά: 133 εκ. ευρώ». 

Πόσες όμως είναι οι οφειλές του Οργανισμού σε
ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, εργαζόμενους και
άλλους; Προς το ΙΚΑ ο Οργανισμός οφείλει
20.258.000 ευρώ, προς την Εφορία 7.000.000 ευ-
ρώ, για μισθοδοσία εργαζομένων (για τον Ιούνιο και
τον Ιούλιο) 6.500.000 ευρώ, σε προμηθευτές οφεί-
λονται 1.800.000 ευρώ, σε αυτοκινητοβιομηχανίες
5.100.000 ευρώ, για αποζημιώσεις απολυμένων
438.000 ευρώ, για ενοίκιο 2. 784.000 ευρώ, για  ει-
σφορές σε σωματεία εργαζομένων 3.235.000 ευρώ,
για μερίσματα μετόχων 5.000.000 ευρώ, για δάνειο
στον «Ηρακλή» 2.829.000 ευρώ, για δάνεια σε τρά-
πεζες 13.000.000 ευρώ και για αποθεματικό ασφα-
λιστικού κεφαλαίου για τις ζημίες 4.200.000 ευρώ. 

Θέλουν να αγοράσουν μετοχές
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Στεφανίδη έντονο

παραμένει το ενδιαφέρον κάποιων να… επενδύσουν
στον ΟΑΣΘ. Ακόμα και την περίοδο των κινητοποι-
ήσεων των εργαζομένων που είχαν «τραβήξει» χει-
ρόφρενο στα αστικά λεωφορεία ιδιώτες απευθύνον-
ταν στο σχετικό γραφείο που διατηρεί ο Οργανισμός
στο εσωτερικό του, προκειμένου να αγοράσουν μετο-
χές. Σημειώνεται πως για να μπορέσει κάποιος να
αγοράσει μετοχή  του Οργανισμού ή εκατοστά αυτής
θα πρέπει να είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής και
να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχουν δυο
κατηγορίες μετοχών: αυτές που συμμετέχουν στον
συνεταιρισμό «Ηρακλής» και εκείνες που δεν συμμε-
τέχουν στον συνεταιρισμό. «Υπάρχουν πάντα εκεί-
νοι που πωλούν μετοχές και εκείνοι που ενδια-
φέρονται να αγοράσουν» σχολιάζει ο κ. Στεφανί-
δης. «Υπάρχει στον Οργανισμό ένας κατάλογος
εκείνων που πωλούν μετοχές. Ο ενδιαφερόμε-
νος μπορεί να τον δει και να έρθει σε επαφή με
τους ανθρώπους που πωλούν. Πάντα υπάρχει
ενδιαφέρον για επενδύσεις στον ΟΑΣΘ. Η απερ-
γία των εργαζομένων δεν επηρεάζει τον τομέα
αυτό» καταλήγει ο κ. Στεφανίδης. Σημειώνεται πως
ο ΟΑΣΘ διαθέτει 432 ακέραιες μετοχές. Από αυτές
346 τις κατέχουν οι 2.300 μέτοχοι, 24 ο Οργανι-
σμός, 25 ο συνεταιρισμός των εργαζομένων και 29
το ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. 

Απίστευτες καταγγελίες Σπίρτζη για ΝΔ
Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμό-

διου υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων Χρήστου Σπίρτζη προς την ΝΔ αναφέρεται με-
ταξύ άλλων ότι  από το 2009 έως τον Αύγουστο 2016
καταβλήθηκαν στον Οργανισμό 866.609.724,48
εκατομμύρια ευρώ. «Είστε οι κύριοι υπεύθυνοι
για τη συγκοινωνιακή ταλαιπωρία των πο-
λιτών και του λαού της Θεσσαλονίκης. Η ευ-
θύνη, για την ταλαιπωρία των συμπολιτών
μας, ανήκει εξ ολοκλήρου σε όσους από το
παλιό πολιτικό σύστημα και τη ΝΔ καλόμα-
θαν τους ανθρώπους τους στις αστικές συγ-
κοινωνίες της Θεσσαλονίκης, να παίρνουν
διαρκώς, με σκανδαλώδεις συμβάσεις, χω-
ρίς δομές ελέγχου και κανόνες επιτήρησης,
επιδοτήσεις και επιπλέον να τους ικανοποι-
ούνται πρόσθετες επιδοτήσεις από τον
ιδρώτα του ελληνικού λαού, θέτοντας σε
ομηρία την πόλη και τους πολίτες» αναφέρει ο
κ. Σπίρτζης απευθυνόμενος στην Νέα Δημοκρατία.
Κατηγορεί ο υπουργός επίσης την αξιωματική αντι-
πολίτευση πως: «Στήσατε επί 60 χρόνια, από
το 1957, έναν Οργανισμό με διασφαλισμέ-
νο κέρδος, με υπερβολικά κόστη, με δισεκα-
τομμύρια επιδοτήσεων, χωρίς έλεγχο, με
ικανοποίηση πρόσθετων αποζημιώσεων
μέσω διαιτησιών (που τόσα χρόνια δεν έχει
δικαιωθεί το ελληνικό δημόσιο ούτε μια
φορά), χωρίς τη στήριξη των συμφερόντων
του ελληνικού δημοσίου, με έωλες συμβά-
σεις, χωρίς εποπτεία και επιτήρηση και με
αστικές συγκοινωνίες που αποτελούν ντρο-
πή και για την πόλη και για τους πολίτες της
Θεσσαλονίκης και για τη χώρα». Και συνεχίζει:
«Επί κυβέρνησης Σαμαρά, λίγο πριν ο λαός
σας απομακρύνει από την Κυβέρνηση,
φροντίσατε με απλή υπουργική απόφαση να
χαρίσετε νέο «δωράκι» πολλών εκατομμυ-
ρίων ευρώ, επιβάλλοντας νέες προς τα πάνω
αναθεωρήσεις τιμών και επιδοτήσεων υπέρ
του ΟΑΣΘ. Την ίδια ώρα ισοπεδώνατε τους
μισθούς, τις συντάξεις και ολόκληρη την οι-
κονομία και την κοινωνία της χώρας. Νωρί-
τερα το 2008, αναθεωρήσατε τη λεόντεια εις
βάρος του ελληνικού δημοσίου σύμβαση
του ΟΑΣΘ, που έληγε τέλη 2009, θέτοντας
ως νέα ημερομηνία λήξης της δύο χρόνια
μετά τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
και των επεκτάσεων του. Το πράξατε ενσυ-
νείδητα παρανόμως, σε πλήρη αντίθεση με
την κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να
διασφαλίσετε σε κάποιους λίγους προνομι-
ούχους εξασφαλισμένα κέρδη, εις βάρος
του Έλληνα φορολογούμενου». 

Αν υπάρχει κάτι που με έχει κάνει σοφότερο επαγγελ-
ματικά, ως συγκοινωνιολόγο, από τότε που ασχολού-
μαι με το δήμο Θεσσαλονίκης, αυτό σίγουρα είναι η αν-
τίληψη του πόσο διαφορετικοί κόσμοι είναι αυτοί της
θεωρητικής γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής. Αν
προστεθεί δε και η ευθύνη που εύκολα αποδίδεται από
τον κόσμο στις επιπτώσεις των αποφάσεων (άλλων) τό-
τε το μίγμα είναι εκρηκτικό.

Ναι, η σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τον
ΟΑΣΘ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των και-
ρών. Ναι, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται να επαναξιολογή-
σει το μοντέλο λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών
και, ναι, σαφώς χρειάζεται μία σοβαρή κυκλοφοριακή
μελέτη, προσανατολισμένη όχι τόσο προς στον ιδανικό
σχεδιασμό, αλλά στον οικονομικά εφικτό σχεδιασμό.Η
πραγματικότητα όμως που πρέπει να κοιτάξουμε στα
μάτια, είναι ότι σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει τον ΟΑΣΘ
και μετά από αυτόν το χάος. Το βιώσαμε το χάος αυτό τη
Δευτέρα που μας πέρασε. Και δεν ήταν τόσο το ότι δεν
υπήρχαν λεωφορεία εκείνη την ημέρα, όσο το ότι τρό-
μαζαν οι πιθανές επιπτώσεις στη ζωή της πόλης αν συ-
νεχιζόταν αυτή η κατάσταση επ’ αόριστον.

Υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση είναι μόνο το Ελ-
ληνικό Δημόσιο. Διαχρονικά. Όχι επειδή η σύμβαση
με τον ΟΑΣΘ είναι λεόντια (που είναι), αλλά επειδή δεν
υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Όταν, λοιπόν, σκο-
πεύει κάποιος να συγκρουστεί μετωπικά με αυτήν την
μονοπωλιακή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, οφεί-
λει να έχει σχεδιάσει καλά τα επόμενα βήματα, έτσι
ώστε η πόλη να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αστικές
μεταφορές. Το Υπουργείο Μεταφορών μπορεί να προ-
χωράει ικανοποιητικά τον σχεδιασμό του εποπτικού
φορέα των αστικών συγκοινωνιών, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει τίποτα αν δεν υπάρχει ούτε ένας πάροχος μετα-
φορικού έργου.

Και όσοι γνωρίζουν τις λεπτομέρειες που διέπουν τη
λύση της σύμβασης του Δημοσίου με τον ΟΑΣΘ, ξέ-
ρουν πολύ καλά ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο να τον
ξεφορτωθούν τελείως. Μπορεί το ενεργητικό του
ΟΑΣΘ με τη λήξη της σύμβασης να προβλέπεται να πε-
ριέλθει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, αλλά δεν ισχύει
το ίδιο και για τα αμαξοστάσια, ας πούμε, όπου δεν ανή-
κουν στον ΟΑΣΘ, αλλά στον συνεταιρισμό των εργαζο-
μένων του. Επομένως, η κατάσταση δεν σηκώνει τσαμ-
πουκάδες στις πλάτες του κόσμου της Θεσσαλονίκης. Η
κατάσταση σηκώνει διαπραγμάτευση για μία τροποποί-
ηση ή κοινή συναινέσει λύση της σύμβασης.

Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ πρέπει να
καταλάβουν ότι κυρίως για τους παραπάνω λόγους
που έχουν να κάνουν με την έως ένα βαθμό εξασφαλι-
σμένη βιωσιμότητα τους σε οποιοδήποτε μελλοντικό
σενάριο λειτουργίας αστικών συγκοινωνίων, αλλά και
την μονοπωλιακή κατάσταση που επικρατεί, δεν έχουν
τα ίδια δικαιώματα σε απεργιακές κινητοποιήσεις, πολ-
λώ μάλλον δε σε επίσχεση εργασίας. Οι αστικές μετα-
φορές είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα των πό-
λεων, γι’ αυτό άλλωστε είναι και παντού επιδοτούμε-
νες. Είναι κοινωνικό αγαθό, που δεν έχει δικαίωμα κα-
νείς να το στερήσει από τους πολίτες.

*Ο κ. Δημαρέλος είναι δημοτικός σύμβουλος και
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΘ

Σε μονοπώλιο δεν υπάρχει
το ίδιο δικαίωμα απεργίας… 

του Γιώργου 
Δημαρέλου*
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«Για τη Θεσσαλονίκη ας
έχω και… χασούρα»

Γεννήθηκε στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής, τον Ιούνιο
του 1942, από αστική οικογένεια της Θεσσαλονίκης με κατα-
γωγή από το Νυμφαίο Φλώρινας – το οποίο επίσης αναμόρ-
φωσε μαζί με τον Νίκο Μέρτζο. Ο προπάππους του, Ιωάννης
Μπουτάρης, ήταν πρωτεργάτης της Μακεδονικής Επανάστα-
σης (1866-1867) και ιδρυτικό στέλεχος της Νέας Φιλικής
Εταιρείας. Ίσως λοιπόν  να μη φταίνε τα φεγγάρια – για την
επαναστατική του προσωπικότητα – αλλά  τα γονίδια… Στην
αρχή ήθελε να μπαρκάρει και του κέντρισε το ενδιαφέρον η
Σχολή Εμποροπλοιάρχων. Η γνωριμία του όμως με μια εργα-
ζόμενη στο Ινστιτούτο Οίνου θα αποδειχθεί καθοριστική. Τα
αμπέλια, ο τρύγος, τα κρασιά ήταν η μοίρα του νεαρού πτυχι-
ούχου χημικού.  Απέκτησε δίπλωμα Οινολόγου και στις αρχές
της δεκαετίας του ’70 αγόρασε τις πρώτες του εκτάσεις στη Νά-
ουσα. Το όραμά του πήρε μεθοδικά –όπως αρέσκεται να δου-
λεύει μέχρι και σήμερα– σάρκα και οστά, εφαρμόζοντας την
πρωτοποριακή για την εποχή μέθοδο της συμβολαιακής γεωρ-
γίας. Η δεκαετία του ’80 βρίσκει την εταιρεία της οικογένειας
Μπουτάρη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ως μία από τις
μεγαλύτερες του κλάδου. «Με τον αδερφό μου (σ.σ. Κωνσταν-
τίνος Μπουτάρης) είχαμε διαφορετικούς ρόλους. Εγώ ήμουν
ο… wine maker και εκείνος o money maker» έχει πει πολλές
φορές…

Η γυναίκα της ζωής του...
Αρχικά, όπως είχε πει στη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, αυτή η
φωτογραφία βρίσκονταν στο πορτοφόλι της Αθηνάς Μπουτά-
ρη, με την οποία έζησε δύο φορές τον έντονο και… μοναδικό
έρωτα! Μετά το θάνατο της, η ίδια φωτογραφία – από τα μαθη-
τικά τους χρόνια - βρίσκεται στο πορτοφόλι του δημάρχου.
Από τα… 14 του η Αθηνά Μπουτάρη  (έφυγε από τη ζωή το
2007) τον αγάπησε και τον στήριξε χωρίς προϋποθέσεις. Αν
και όπως λέει ο ίδιος ήταν απασχολημενος και πολλές φο-
ρές… λιωμένος αυτή ήταν δίπλα του και δίπλα στα τρία τους
παιδιά, τη Φανή, τον Στέλιο και τον Μιχάλη. «Παντρεύτηκαν
το 1964, χώρισαν για να ξεμπουκώσουν και τα ξαναέφτιαξαν
διότι ήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον…» αναφέρει άν-
θρωπος που είναι η «σκια» του κυρ Γιάννη.

Για χάρη της Αθηνάς εντάχθηκε και στο Κέντρο Αποτοξί-
νωσης, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημά του με τον αλ-
κοολισμό. Ήταν ο μοναδικός της όρος για να είναι και πάλι μα-
ζί... Και ήταν, μέχρι που ο θάνατος τους χώρισε! Ο Γιάννης
Μπουτάρης δεν κρύβεται. Σκέπτεται δυνατά και θυμίζει σε
πολλούς την πολυτέλεια της διατύπωσης της άποψης δημόσια,
χωρίς φόβο για παράπλευρες απώλειες. Συνηθίζει να λέει, ότι
δεν μπορεί ο κόσμος να το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμά-
ρι. Δεν δίστασε να μιλήσει ακόμη και για τις διαφορές με τον
αδερφό του, που στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τον οδήγησαν
στο να αποχωρήσει από την οικογενειακή επιχείρηση. Το
1997 ίδρυσε τη δική του εταιρεία με την ετικέτα κρασιών «Κτή-
μα κυρ Γιάννη», με αμπελώνες στις δύο πλευρές του όρους
Βέρμιο, κερδίζοντας άμεσα μια σημαντική θέση στην ελληνική
και στις ξένες αγορές (ιδιαίτερα στην Κίνα). 

Q
«Δεν φοβά-
μαι την πε-
ρίοδο των
μνημονίων

να λάβω δά-
νειο για τη
Θεσσαλο-

νίκη. Έχουμε
ανάγκη από
έργα και θέ-
σεις εργα-

σίας…»

Στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Μπουτάρης στην
εφημερίδα KARFITSA δήλωνε απογοητευμένος από νέους ανθρώπους, με
τους οποίους συνεργάσθηκε και εμπιστεύθηκε με την πρώτη ματιά! Ίσως,
όπως λένε οι φίλοι του, φταίει το γεγονός ότι περιμένει από τους άλλους
αυτό που περιμένει και από τον εαυτό του. Φρέσκες… νεανικές και αντι-

κομφορμιστικές ιδέες που θα ξε… αγκυλώσουν την πόλη από παλιές νοο-
τροπίες και από “παλιά βάσανα”, όπως τη μεμψιμοιρία και τη συνεχή γκρί-
νια για το κράτος των Αθηνών. Ως ένα σημείο, μάλλον τα έχει καταφέρει.
Με «το καλημέρα» και με την προσπάθεια της τότε αντιδημάρχου Μαρίας

Πασχαλίδου… κοίταξε προς Ευρώπη και όχι προς Αττική. Έφερε στη δεύτε-
ρη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας
και ταυτόχρονα μπόλικη διαφήμιση – αν κρίνει κανείς από τις κρατήσεις

των ξενοδοχείων – καθώς και περισσότερους τουρίστες. 
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Από ΚΚΕ ως… ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το μόνο που δεν έχει αποκαλύψει ξεκάθαρα

είναι ποιο κόμμα ψήφισε ή ψηφίζει. Τοποθετείται
στον ευρύτερο χώρο κάπου ανάμεσα στην Αρι-
στερά και την Κεντροαριστερά, αν και απεχθάνε-
ται τις κομματικές ταμπέλες και την ξύλινη γλώσ-
σα. Το 1992 ιδρύει την «Ένωση Πολιτών Θεσσα-
λονίκης» και καταθέτει τις δικές του προτάσεις για
το πώς μπορεί να αλλάξει η πόλη. Το 2002 είναι
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυα-
σμό «Θεσσαλονίκη Τώρα» του ΚΚΕ και τον Αγά-
πιο Σαχίνη. Προσωπικότητα υπεράνω πολιτικών
κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ τον τοποθετεί στις Ευρωε-
κλογές του 2004 στην τιμητική τελευταία θέση
του ψηφοδελτίου, ενώ το 2006 –ως ανεξάρτητος
υποψήφιος δήμαρχος της πόλης με τον συνδυα-
σμό «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη»– κατα-
φέρνει να συγκεντρώσει ποσοστό 16%. Αριστε-
ρός αλλά ταυτόχρονα εχθρός του… κρατισμού και
φανατικός… μεταρρυθμιστής, το 2009 υπήρξε
ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος Δρά-
ση, λίγο πριν να έρθει η μεγάλη στιγμή της εκλο-
γής του σε δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Όπου ανα-
δείχθηκε νικητής κόντρα στον Κώστα Γκιουλέκα,
στον πρώτο σε ψήφους βουλευτή της ΝΔ! Προ-
εκλογικά τον είχε στηρίξει η Ντόρα Μπακογιάννη
και πρόσφατα (πριν τις εσωκομματικές εκλογές)
ο ίδιος είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, χαλώντας έτσι τις άριστες
σχέσεις που είχε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα,
που τυγχάνει να είναι… ανιψιός του!

Μιλώντας στην «KARFITSA» για το βαθμό
που βάζει στη διοίκηση του παραδέχθηκε ότι
«έξω πάμε καλά και έχουμε αποτελέσματα, αλλά
μέσα έχουμε... θεματάκια» (εσωκομματική αντι-
πολίτευση, φιλοδοξίες συνεργατών του που δεν
έγιναν αντιδήμαρχοι ή δήμαρχοι  κτλ). «Πρέπει
να λύσουμε τα προβλήματα με την αποκομι-
δή των σκουπιδιών, το κυκλοφοριακό, την
εξυπηρέτηση του πολίτη» είπε και αποκάλυ-
ψε ότι θα είναι υποψήφιος και το 2019 γιατί
τώρα «έμαθε και τη δουλειά». Το σημερινό
σχέδιο του συμπεριλαμβάνει δάνειο από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έργα με τη
σύμπραξη και του ιδιωτικού τομέα. Όπως είπε
στην «KARFITSA»: «δεν φοβάμαι τα δάνεια για
τη  Θεσσαλονίκη, έχουμε ανάγκη από έργα
και θέσεις εργασίας… Εμείς θα τα κάνουμε».
Όσο για το μεγαλύτερο του λάθος, όπως ομολόγη-
σε ο ίδιος στην εφημερίδα μας, είναι ότι είναι πο-
λύ… δημοκρατικός, υπονοώντας ότι κάποιοι δί-
πλα του, έχουν παρανοήσει τόσο τη θέση τους
όσο και τις αρμοδιότητες τους, με τους οποίους
έχει σήμερα προβλήματα, εν αντιθέσει με τον επι-
κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Στ. Καλα-
φάτη…

Σήμερα, πολλοί λίγοι θυμούνται την προ-
εκλογική του κόντρα με τον Μητροπολίτη Ανθιμο
– με τον οποίο έχουν γίνει φιλαράκια όπως λέει –
και άλλοι τόσοι προσέχουν τα τατουάζ, τα σκουλα-
ρίκια και τα βραχιόλια του. Ο Γιάννης Μπουτά-
ρης έχει μπει πλέον στο στόχαστρο όσων πί-
στευαν ή πίστεψαν ότι δεν θα αντέξει για πολύ ή
ότι απλά θα βαρεθεί και θα τα παρατήσει για κάτι
άλλο… Η επιμονή του στην αλλαγή νοοτροπίας
των Θεσσαλονικέων και οι επαφές που κάνει σε
Ελλάδα και εξωτερικό με κορυφαίος πολιτικούς ή
οικονομικούς παράγοντες, καθώς και ότι… περ-
πατάει και ζει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης- εν
αντιθέσει με άλλους αιρετούς – έχουν δημιουργή-
σει αν όχι τη βεβαιότητα, την αίσθηση όχι μόνο
«γουστάρεις Μπουτάρη» αλλά και ο «Μπουτάρης
γουστάρει» σε αυτή τη… δουλειά, αν και του απο-
δίδει 2.500 ευρώ το μήνα! Όπως λέει, ο δή-
μος δεν είναι μπίζνα γι αυτόν και για τη Θεσ-
σαλονίκη δεν πειράζει να έχει και… χασού-
ρα!

Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν φοβάται να… «σπά-
σει» αυγά! Αυτό σημαίνει ότι δεν διστάζει να πάει
κόντρα σε όλους και όλα! Για το καλό της πόλης…
μάλωσε με ανθρώπους με τους οποίους είχε  κοινή
πορεία και διαδρομή για πολλές δεκαετίες. Δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί απέναντι ακόμα
και με στελέχη της δημοτικής του ομάδας κατά τη
διάρκεια των δημόσιων συνεδριάσεων του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν τις
εκλογές του Μαΐου 2014 με απόφασή του, ο Σπύ-
ρος Βούγιας ο οποίος διέρρεε πως θα είναι υποψή-
φιος με την «Πρωτοβουλία» έμεινε εκτός ψηφοδελ-
τίου σε μια προσπάθεια ανανέωσης του πολιτικού
προσωπικού που δεν έλεγε να ανανεωθεί. 
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Q
«Υπάρχει συνε-

χής… αξιολόγηση
στα φροντιστήρια,
αν ένας καθηγητής

δεν είναι καλός
δεν θα έχει και μα-

θητές»

Καιρός για φροντιστήρια και… εξωτερικό!
Της Φιλίππα Βλαστού 

«Καταφύγιο… μάθησης» βρίσκουν οι μα-
θητές των δημόσιων σχολείων στα φροντι-
στήρια μέσης εκπαίδευσης και στα κέντρα ξέ-
νων γλωσσών, όπως λένε οι φροντιστές στην
KARFITSA. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακό-
μα πιο έντονο στην τελευταία τάξη του Λυ-
κείου, όταν οι μαθητές μπαίνουν στην τροχιά
των Πανελλήνιων Εξετάσεων και αντιλαμβά-
νονται ότι «μόνο με το σχολείο δεν θα τα
καταφέρω». Το φροντιστήριο κάποτε λει-
τουργούσε συμπληρωματικά για το σχολείο,
αυτό πλέον έχει αναστραφεί όπως λέει στην
KARFITSA ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Φροντιστών βορείου Ελλάδος, Κώστας Αμ-
πατζίδης: «το φροντιστήριο έχει μια στα-
θερή παρουσία  στην Ελλάδα η ιστορία
του χρονολογείται πάνω από 100 χρό-
νια. Από τότε που ιδρύθηκαν οι Πανεπι-

στημιακές σχολές, από το 1920 περίπου
και μετά».

Άλλο δημόσια εκπαίδευση και 
άλλο… φροντιστηριακή!

«Το πρόβλημα της δημόσιας εκπαίδευ-
σης είναι η ομοιομορφία, κάτι που δεν χα-
ρακτηρίζει την φροντιστηριακή εκπαίδευ-
ση, καθώς ο ρόλος είναι τελείως διαφορε-
τικός, τα τμήματα είναι πολύ μικρότερα.
Το φροντιστήριο παρέχει ειδικευμένη
γνώση και είναι ένας θεσμός που τον πε-
ριβάλλουν με εμπιστοσύνη. Είναι ο μόνος
εκπαιδευτικός θεσμός που αναλαμβάνει
συγκεκριμένη δέσμευση, περνώντας τον
μαθητή και μένοντας στο πλευρό του μέ-
χρι να κάνει την τελική προσπάθεια για να
εισαχθεί σε ένα Πανεπιστήμιο μετά βοη-
θάμε και στην συμπλήρωση του μηχανο-
γραφικού. Δεν είναι μόνο το μάθημα, εί-

ναι και ψυχολογική στήριξη…». Ο κ. Αμπα-
τζίδης θεωρεί ότι: «τα φροντιστήρια κρίνον-
ται  καθημερινά για την ποιότητα της εκ-
παίδευσης που παρέχουν και δεν τους δί-
νεται περιθώριο λάθους», γιατί : «αν  ένας
καθηγητής δεν είναι καλός δεν θα έχει μα-
θητές, αυτό είναι και ένα κίνητρο για κα-
λύτερη προσπάθεια, ώστε να μπορέσει κά-
ποιος να επιβιώσει στις σκληρές συνθήκες
του ανταγωνισμού». Μάλιστα ο ίδιος τόνισε
ότι τα παιδιά και οι γονείς  επιλέγουν τον καθη-
γητή του φροντιστηρίου, ενώ στα δημόσια
σχολεία δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα
«Έχουμε κάνει γενναίες μειώσεις στις τι-
μές στα χρόνια της κρίσης, σε ποσοστό πε-
ρίπου 30% με 40 % και έτσι το φροντιστή-
ριο παραμένει προσιτό στην οικογένεια
που…  δοκιμάζεται οικονομικά. Οι εγγρα-
φές είναι πιο ανεβασμένες γιατί πριν ένα
χρόνο είχαμε τα capital controls…».

www.karfitsa.gr

«60 χρόνια κοιτάμε στα μάτια τους σπουδαστές
μας και συνεχίζουμε ακόμη δυνατότερα ως 
η Άλφα επιλογή στην ιδιωτική εκπαίδευση»

Ποιος είναι ο ρόλος που
οφείλει να διαδραματίσει
ένας ιδιωτικός εκπαιδευτι-
κός φορέας εν μέσω κρί-
σης;   

Ο Όμιλος ΞΥΝΗ έχει αναπτύ-
ξει πολύ νωρίτερα από την έλευ-
ση της κρίσης μια ανθρωποκεν-
τρική προσέγγιση, προσφέρον-
τας  εκατοντάδες υποτροφίες και
επιδοτήσεις σπουδών, με απαρ-
χή και τέλος της φιλοσοφίας του
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του
στην εκπαίδευση. Πρώτοι εμείς,
οι εκπρόσωποι του κλάδου,
οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η
εκπαίδευση αποτελεί το μέγιστο
κοινωνικό αγαθό και αναμφι-
σβήτητο δικαίωμα όλων.

Προσαρμοζόμαστε με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε
εποχή, χωρίς να παρεκκλίνουμε
από τη φιλοσοφία μας, είτε ανα-
φερόμαστε στην εποχή της οικο-
νομικής ευμάρειας είτε στην επο-
χή της υφεσιακής περιδίνησης
της χώρας μας. 
Ποια είναι η απάντηση του Ομίλου ΞΥΝΗ
στην κρίση;

Εκσυγχρονίσαμε τα προγράμματά μας στο ΙΙΕΚ και
στο Mediterranean College,  που συνεργάζεται με το
κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο University of Derby,
UK, από τα 50 καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια και
10ο στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων του.

Με πολλή σοβαρή δου-
λειά «ασχοληθήκαμε» με
την κρίση και την αλλαγή
του χάρτη της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης, ώστε να
προσφέρουμε άμεση πρα-
κτική άσκηση και επαγγελ-
ματική αποκατάσταση. 

Λειτουργούμε τα career
days και το ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ,
από τα πιο αποτελεσματικά
γραφεία εύρεσης εργασίας
στη χώρα μας.
Τι θα λέγατε στους γο-
νείς που δεν μπορούν
να επενδύσουν σε
σπουδές των παιδιών
τους στο εξωτερικό;

Θα πω αυτό που λέω
πάντοτε με πλήρη συνείδη-
ση: τα πτυχία των ιδιωτι-
κών κολλεγίων στην Ελλά-
δα είναι ισοδύναμα με αυ-
τά των βρετανικών πανεπι-
στημίων που εκπροσω-
πούν. 

Το Mediterranean College διασφαλίζει την απόκτη-
ση ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών απευθείας
από το University of Derby με σπουδές εξ ολοκλήρου
στην Ελλάδα.
Έχετε πρόσφατα εκδώσει ένα βιβλίο με αφετη-
ρία το Συνέδριο στους Δελφούς το 1995.

Δεν εκμεταλλευόμαστε ως λαός προοπτικές που δια-
κρίνονται «διά γυμνού οφθαλμού», όπως οι δυνατότη-

τες ανάδειξης της χώρας μας σε Διεθνές Εκπαιδευτικό
Κέντρο.

Ο Όμιλος ΞΥΝΗ είχε αναλάβει αυτήν την πρωτο-
βουλία διορατικά, από το 1995, με το συνέδριο στους
Δελφούς «Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης», πα-
ρουσία μεγάλων προσωπικοτήτων.

Τα οφέλη είναι πολύ σημαντικότερα για τη χώρα μας
σήμερα, με την εισροή φοιτητικού συναλλάγματος, την
ανάπτυξη του τουρισμού, του ακαδημαϊκού κύρους και
της επιστημονικής έρευνας και τη διεύρυνση των εμπο-
ρικών και οικονομικών σχέσεων.

Όλα αναλύονται στο ομώνυμο βιβλίο μου, που θα
παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής στην Αθήνα.
Φέτος ο Όμιλος ΞΥΝΗ γιορτάζει τα 60 χρόνια
του.

Το επετειακό ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι πο-
λύ σημαντικό για μένα προσωπικά. Από το 1957 υπηρε-
τώ αυτό που αγαπώ, την Εκπαίδευση, για 60 συνεχόμε-
να χρόνια. 

Γιορτάζουμε φέτος και θέτουμε ακόμη υψηλότερα
τον πήχη. Μαζί με εμάς γιορτάζουν οι σπουδαστές μας,
οι φοιτητές μας και οι απόφοιτοί μας, που ήδη μετρούν
τις 270.000. 
Τι απαντάτε στα σε βάρος σας δημοσιεύματα
που κυκλοφορούν; 

Έχουμε συνηθίσει, τα τελευταία 7 χρόνια, να δεχό-
μαστε ενορχηστρωμένες επιθέσεις, που όμως είναι
ενάντια στον υγιή ανταγωνισμό, και δεν συνάδουν με τη
φιλοσοφία του Ομίλου ΞΥΝΗ. Δεν έχουμε συναγωνι-
στές, μόνο ανταγωνιστές που δεν μπορούν να μας ξεπε-
ράσουν.  

Κοιτάμε στα μάτια τους χιλιάδες σπουδαστές μας,
που μας εμπιστεύονται εδώ και 60 χρόνια και έχουν δι-
καιωθεί για την επιλογή τους. 

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση του ανθρώπου που πρωτοπόρησε στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το 1957, όχι μόνο ως πρό-
εδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, αλλά ως ένας άνθρωπος που προέρχεται από τα σπλάχνα της εκπαίδευσης. Ο κ. Σοφοκλής Ξυνής,
Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Φυσικός, αλλά και τέως καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, μιλά γι’ αυτό
που αγαπά και με το οποίο έχει συνδεθεί απόλυτα και αποκλειστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου: την Εκπαίδευση.
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1) Σε τι υπερτερείτε από τα άλλα ΙΕΚ; 
Η υπεροχή του ΙΕΚ ΑΚΜΩΝ βασίζεται στην εικοσαε-

τή εμπειρία στην εκπαίδευση, στο εξειδικευμένο διοικη-
τικό προσωπικό, καθώς και στην συνεργασία με κατα-
ξιωμένους επαγγελματίες καθηγητές και συμβούλους
που καθοδηγούν τους σπουδαστές καθόλη την διάρκεια
των σπουδών τους με απώτερο στόχο την διασύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Περαιτέρω, παρέχει κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο,
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα,, πρακτική
στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της πόλης μας και διαρκή
επιμόρφωση των σπουδαστών μέσω της συμμετοχής
τους σε Ημερίδες/ Σεμινάρια/ Εκδηλώσεις. 

Επίσης  επιβραβεύει τους αριστούχους με υποτρο-
φίες και παρέχει κίνητρα για περαιτέρω κατάρτιση, πα-
ρέχοντας  δωρεάν συμμετοχή σε δυο κύκλους εξειδικευ-
μένων σεμιναρίων σχετικών με την ειδικότητα φοίτη-
σης. καθώς και πιστοποίησης Η/Υ.

Τέλος ως τιμή γνωριμίας τα δίδακτρα καθορίζονται
στα 1500 ευρώ το χρόνο, ενώ υπάρχει ειδική πρόσφορα
στα 1200 ευρώ/έτος  εφόσον η εγγραφή πραγματοποι-
ηθεί έως τις 20 /9 ή σε περίπτωση  ομαδικών εγγραφών
και εφάπαξ πληρωμής. Για όσους σπουδαστές εγγρα-
φούν φέτος τα ίδια δίδακτρα θα ισχύουν μέχρι την ολο-
κλήρωση της φοίτησης τους δηλαδή και για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2017-2018.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν ευκο-
λίες πληρωμής με δυνατότητα εξόφλησης των διδά-
κτρων με μηνιαίες δόσεις των100 ευρώ και με πιστωτι-
κή κάρτα έως 24 άτοκες δόσεις.
2) Με τι κριτήριο επιλέγουν οι φοιτητές τι ειδι-
κότητα θα επιλέξουν; 

Με βάση την εμπειρία μας, η ειδικότητα που κάθε
σπουδαστής επιλέγει εξαρτάται κυρίως από το ενδιαφέ-
ρον, τις κλίσεις του, αλλά και το αντικείμενο σπουδών
που θα του εξασφαλίσει πρόσβαση στην εργασία. 

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιος σπουδα-
στής δεν έχει αποφασίσει ποια ειδικότητα να επιλέξει, οι
εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας, μπορούν να τον  συμ-
βουλέψουν και να τον καθοδηγήσουν συνδυάζοντας τις
όποιες δεξιότητες του με τις ανάγκες της αγοράς εργα-
σίας προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του 
3) Είναι παιδιά που έχουν αποτύχει στις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις και βρίσκουν μια πόρτα
ευκαιρίας στο ΙΕΚ ή και άτομα που θέλουν ένα
επιπλέον πτυχίο;

Στο ΙΕΚ ΑΚΜΩΝ μπορεί να σπουδάσει κάποιος ο
οποίος δεν πέτυχε στις πανελλήνιες εξετάσεις ή πέρασε
σε μια σχολή που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας.

Από την άλλη απευθυνόμαστε και σε πτυχιούχους
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προ-
σανατολίζονται σε άλλους εργασιακούς κλάδους και
αναζητούν εξειδικευμένη  κατάρτιση στους κλάδους εκ-
παίδευσης μας.

Φυσικά τα προγράμματα σπουδών που έχουμε επιλέ-
ξει προέκυψαν μετά από έρευνα που αποδεικνύει ότι
πρόκειται για επαγγέλματα με μεγάλη απορροφητικότη-
τα στην αγορά εργασίας. 

4) Πραγματοποιείται και σεμινάρια. Έρχον-
ται και μεγαλύτερες ηλικίες για να εφοδια-
στούν με νέες γνώσεις;

Η δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται τα τε-
λευταία χρόνια η χώρα μας προκρίνει την συνεχή επι-
μόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΑΚΜΩΝ υλοποιεί ευέλικτα
προγράμματα επάνω σε σύγχρονα εκπαιδευτικά  αντικείμενα
που απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους κι αναζητούν εξειδίκευση σε σύγχρονα εκ-
παιδευτικά αντικείμενα με σκοπό την προαγωγή της επιστη-
μονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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Q
Θα διδάσκει έξι

από τις πιο 
σύγχρονες και…

περιζήτητες 
ειδικότητες

Το ΙΕΚ ΑΚΜΩΝ στη Θεσσαλονίκη

www.karfitsa.gr

Τις πόρτες του στη… γνώση ανοίγει και στη Θεσσαλονίκη το  ιδιωτικό ΙΕΚ ΑΚΜΩΝ, το οποίο ιδρύθηκε το 1995,
έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 34.000 άτομα και δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης ενηλίκων με δομές σε όλη την Ελλάδα, όπως Αθήνα, Σπάρτη, Τρίπολη και Δράμα. Το ΙΕΚ ΑΚΜΩΝ

για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα έξι από τις πιο σύγχρονες και περιζήτη-
τες ειδικότητες. Συγκεκριμένα είναι : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορι-

κής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games), Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φο-
ροτεχνικού Γραφείου, Στέλεχος Διοίκησης  και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού, Τεχνικός Μαγειρικής τέ-
χνης - Αρχιμάγειρας (chef), Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής. Ανα-

λυτικά όσα είπε στην KARFITSA ο προϊστάμενος του ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος:
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Πτυχίο ξένης γλώσσας 
το νέο… διαβατήριο

«Από τότε που ξεκίνησε η κρίση υπάρχει μεγάλη
αύξηση κυρίως σε ενήλικες, φοιτητές και εργαζόμε-
νους οι οποίοι έρχονται στα φροντιστήρια για να
πάρουν το ειδικό πιστοποιητικό που θα τους επι-
στρέψει να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εργα-
στούν, σε μια χώρα του εξωτερικού» είπε στην
KARFITSA η πρόεδρος του συλλόγου  ιδιοκτητών κέν-
τρων ξένων γλωσσών βόρειας Ελλάδας Palso, Άννα
Γκρίζου Φράγκου. «Τα ρωσικά και οι σλαβικές γλώσ-
σες», σύμφωνα με την ίδια «βρίσκονται  σε άνθιση
όμως τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να τη μά-
θουν μέσα από τα σχολεία». Ωστόσο, το γεγονός ότι
στην ίδια τάξη συνυπάρχουν παιδιά με ανομοιογένεια
στη γνώση της ξένης γλώσσας συμβάλει στο να μην αφο-
μοιώνεται καλά το μάθημα από όλους του μαθητές.
«Υπάρχουν συνάδελφοι στο δημόσιο τομέα που
προσπαθούν και κάνουν καινοτόμα πράγματα, δυ-
στυχώς όμως είναι τέτοιο το εκπαιδευτικό σύστημα
που είναι επικεντρωμένο στο τέλος, στις βαθμοθη-
ρίες, έχουν μεγάλα τμήματα, ανομοιογένεια γνώσης
της ξένης γλώσσας μέσα στην τάξη που κάνει δύ-
σκολη την κατανόηση του μαθήματος» τονίζει η κα
Φράγκου.

«Χωρίς… φροντιστήριο 
δεν θα τα είχα καταφέρει»

Ο Χρήστος Ζαχαρέγκας  μπήκε στο τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών του ΑΠΘ και… δεν θέλει να φύγει από
την Ελλάδα. «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το
αποτέλεσμα και από το γεγονός ότι πέρασα σε μια
σχολή που είναι στην πόλη μου… Δεν ήθελα να φύ-
γω… Δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά θεωρώ ότι

στην πόλη μου θα είναι πιο εύκολο το ξεκίνημα
μου…» είπε ο ίδιος προσθέτοντας «μόλις τελειώσω τη
σχολή ίσως ψάξω για κάποιο μεταπτυχιακό, αλλά
δεν θα ήθελα να μείνω μόνιμα εκτός Ελλάδας. Χω-
ρίς την βοήθεια από το φροντιστήριο δεν θα μπο-
ρούσα να πετύχω αυτό που κατάφερα», είπε ο κ. Ζα-
χαρέκγας «είναι αλλιώς το μάθημα στο φροντιστή-
ριο, όπου εκεί είναι μικρότερα τα τμήματα και οι κα-
θηγητές είναι πολύ πιο εξειδικευμένοι». 

H Ναταλία Χατζηχρήστου, πέρασε Φαρμακευτική
Θεσσαλονίκης, και χρειάστηκε να  «πιάσει» τα… 18.594
μόρια για να καταφέρει την εισαγωγή της στο Πανεπιστή-
μιο. «Η επιτυχία μου στις πανελλαδικές είναι μια
προσωπική δικαίωση, γιατί προσπάθησα πολύ μέ-
σα στη χρονιά. Ο καθένας έχει τις δυνατότητες του
αλλά χρειάζεται πολύ προσωπική προσπάθεια και
στήριξη από το περιβάλλον σου», είπε στην KARFIT-
SA η Ν.Χατζηχρήστου, ενώ πρόσθεσε ότι «είμαι πολύ
ευχαριστημένη για την βοήθεια που πήρα και από
το φροντιστήριο μου αλλά και από το σχολείο. Θεω-
ρώ πως μόνο με το ένα δεν θα μπορούσα να έχω πε-
τύχει κάτι. Δεν πρέπει να παραμελήσει κάποιος το
σχολείο, αλλά σίγουρα χρειάζεται και εξωτερική
βοήθεια». Η ίδια δεν χάνει το κουράγιο της και δεν αφή-
νει την δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελλάδα
να την αποτρέψει να ονειρεύεται, όπως υπογραμμίζει
«έχουμε όνειρα τα νέα παιδιά και πρέπει να ξεκινή-
σουμε με μια αφετηρία», όμως δεν απέκλεισε το ενδε-
χόμενο να εγκαταλείψει τη χώρα για ένα καλύτερο μέλ-
λον στο εξωτερικό. «Όλα τα παιδιά έχουν στο πίσω
μέρος του μυαλού τους την φυγή στο εξωτερικό για
να βρουν μια καλή δουλειά, εάν δεν μπορέσουν
στην Ελλάδα», τόνισε. Στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης
πέρασε η Χρυσή Λαμπρινή. «Ήταν η πρώτη μου επιλο-
γή. Είχα ως στόχο να περάσω Θεσσαλονίκη», είπε η
νεαρή κοπέλα και θεωρεί ότι κάθε γνώση αποτελεί

«όπλο» για κάθε νέο. «Είναι σημαντικό να έχει κάποι-
ος ένα πτυχίο σε έναν τομέα γιατί εκτός από το ότι
έχεις γνώσεις σε έναν τομέα σου δίνει εφόδια», ανα-
φέρει.

«Υπάρχουν καθηγητές από δημόσια σχολεία
που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στους ίδιους
τους μαθητές τους, αυτό είναι λυπηρό» αποκα-
λύπτει επωνύμως στην KARFITSA o πρόεδρος του
Συνδέσμου Φροντιστών βορείου Ελλάδος, Κώστας
Αμπατζίδης για την παραπαιδεία, τα γνωστά «μαύ-
ρα» ιδιαίτερα. «Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα
το οποίο είναι έντονο. Πρέπει η πολιτεία να το
αντιμετωπίσει, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς να
μην απευθύνονται. Το πρόβλημα είναι κυρίως
εκτεταμένο στις μεγάλες πόλεις». Όσον αφορά
την οικονομική ζημιά που καταγράφεται στα φροντι-
στήρια από την παραπαιδεία ο πρόεδρος λέει  ότι
«υπολογίζεται στο 30-35%. Η πρόεδρος του συλλό-
γου  ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών Β. Ελλά-
δας Palso, Άννα Γκρίζου Φράγκου αναφέρει ότι «το
κράτος χάνει τεράστια έσοδα από την παραπαι-
δεία. Έχουμε επιστήσει την προσοχή της Πολι-
τείας επανειλημμένως  στο πρόβλημα.  Δεν γί-
νεται καθένας που έχει πάρει ένα πτυχίο να
αναλαμβάνει μαθητές με 3 ή 4 ή 5 ευρώ το άτο-
μο σε σπίτια, χωρίς να πληρώνει εισφορές πχ
στο ΤΕΒΕ…». Η λύση στο πρόβλημα θα ήταν σύμ-
φωνα με την πρόεδρο: «η χρήση καρτών και οι
γονείς να αρχίσουν να σκέφτονται ότι δεν μπο-
ρούν να γνωρίζουν για την αποτελεσματικότητα
και την εγκυρότατα αυτών των άτομο, την ίδια
ώρα που ένας  συνάδελφος έχει το θάρρος να
βάλει το όνομα του σε μια ταμπέλα».

www.karfitsa.gr
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«Μαθαίνουν

ξένες γλώσσες
για να μετανα-
στεύσουν και

να βρουν γρή-
γορα δου-

λειά!»
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Q
Το παρασκήνιο
της επίσκεψης
του Προέδρου
της Δημοκρα-

τίας στη Θεσσα-
λονίκη 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έμεινε στην
Νέα Μηχανιώνα για περίπου δέκα ώρες και εί-
χε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με κυβερνητι-
κούς παράγοντες που έσπευσαν να τον υποδε-
χτούν, τα μέλη της δημοτικής αρχής Θερμαϊ-
κού, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες της Β’
Θεσσαλονίκης από όλα τα κόμματα. Αν και η
επίσκεψή του μαγνήτισε τα φώτα των φωτογρά-
φων, ενώ η παρουσία του εκεί προβλήθηκε
σχεδόν από το σύνολο των τηλεοπτικών σταθ-
μών της χώρας υπάρχουν στιγμές της επίσκε-
ψης που κρατήθηκαν κρυφές και τις οποίες σας
αποκαλύπτει η KARFITSA. 

Η υπόσχεση στον δήμαρχο
Κατά τη διάρκεια του γεύματος σε εστιατό-

ριο της παραλίας της Νέας Μηχανιώνας (στο
ίδιο μαγαζί συνήθιζαν στο παρελθόν να γευμα-
τίζουν κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες του τό-
που) ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρο-
μάτης είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει τον κ.
Παυλόπουλο για δυο έργα που πρέπει να γί-
νουν και μάλιστα άμεσα στην περιοχή. Όπως
δηλώνει στην KARFITSA ο κ. Μαυρομάτης
«τον ενημέρωσα για την ανάγκη να απο-
κτήσει η περιοχή έναν οδικό άξονα από
την Νέα Μηχανιώνα μέχρι την Περαία γιατί
ο ήδη υπάρχον είναι χαραγμένος εδώ και
εξήντα χρόνια. Χρειάζεται νέα μελέτη. Ο
δρόμος πρέπει να μεγαλώσει κατά τουλά-
χιστον μιάμιση λωρίδα. Θέλουμε το έργο
να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα προκειμένου να κατασκευα-
στεί αυτός ο δρόμος που θα δώσει ανάπτυ-
ξη σε μια περιοχή που είναι όχι μόνο του-
ριστική αλλά έχει μεγάλη αύξηση πληθυ-
σμού τα τελευταία χρόνια». Σύμφωνα με τον
κ. Μαυρομάτη ο κ. Παυλόπουλος άκουσε προ-

σεκτικά το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ζή-
τησε από τους κκ. Τζιτζικώστα και Αμανατίδη
που βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του να με-
ριμνήσουν.

Την ίδια στιγμή, μεταξύ τυρού και αχλαδιού
και για την ακρίβεια ψαριών, γαρίδων, μελιτζα-
νοσαλάτας και μυδοπίλαφου και συνοδεία
«Μαλαγουζιάς» του κτήματος Γεροβασιλείου (ο
κ. Παυλόπουλος  προτίμησε να πιει μπύρα) ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας «έριξε στο τραπέζι
την ιδέα». «Πρότεινε να δημιουργηθεί ένα
αλιευτικό τουριστικό καταφύγιο στην πα-
ραλία της Νέας Μηχανιώνας. Είπε ότι στο
μέλλον μπορεί να βοηθήσει. Σύμφωνα με
τον κ. Παυλόπουλο το έργο καλύπτει όλες
τις αναλογίες κόστους και οφέλους. Ο πρό-
εδρος είπε ότι θέλει να βοηθήσει» συμπλη-
ρώνει ο κ. Μαυρομάτης. 

Ενθουσιασμένος
«Ήταν πολύ ζεστή η φιλοξενία και του άρε-

σε. Ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του έφυγαν
καταενθουσιασμένοι από την περιοχή μας»
υπογραμμίζει ο κ. Μαυρομάτης. «Είπε πως
πρόκειται για μια περιοχή πάρα πολύ
όμορφη. Του άρεσε πάρα πολύ» καταλήγει ο
δήμαρχος Θερμαϊκού. 

Η επίσκεψη Παυλόπουλου στην Μηχανιώ-
να ξεκίνησε με ειδική τελετή στην «Καψαλάκειο
Πολιτιστική Στέγη» όπου ανακηρύχτηκε με
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Θερμαϊκού επίτιμος δημότης της περιοχής και
του δόθηκε το χρυσό κλειδί της πόλης. Στη συ-
νέχεια ο κ. Παυλόπουλος κατέθεσε στεφάνι
στην προτομή του ιδρυτή της Νέας Μηχανιώ-
νας, Μαργαρίτη Ευαγγελίδη και το βράδυ πα-
ρακολούθησε τον Εσπερινό της Παναγιάς Φα-
νερωμένης και παρέστη στην λιτανεία της εικό-
νας. Το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλ-

λάξει απόψεις με τοπικούς παράγοντες της πε-
ριοχής στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του
η δημοτική αρχή. Παρών σε όλες τις εκδηλώ-
σεις ήταν εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης,
ενώ παραβρέθηκαν επίσης οι: Απόστος Τζιτζι-
κώστας, Θεόδωρος Καράογλου, Σωκράτης Φά-
μελλος, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ο Μητροπο-
λίτης Κρήνης και Καλαμαριάς, Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης, Σάββας Αναστασιάδης, Αριστείδης Φω-
κάς, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των Ενό-
πλων Δυνάμεων. 

Το τρυφερό τετ α τετ 
Αμέσως μετά το γεύμα και πριν τον Εσπερι-

νό στην Εκκλησία ο κ. Παυλόπουλος φιλοξενή-
θηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis στην περιοχή
του αεροδρομίου. Εκεί ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είχε την ευκαιρία να χαλαρώσει και να
περάσει προσωπικές στιγμές με την κόρη, το
γαμπρό και τις εγγονές του που έσπευσαν από
την Γερακινή Χαλκιδικής όπου παραθερίζουν
αυτές τις ημέρες στην Νεά Μηχανιώνα για να
θαυμάσουν τη βράβευση του δικού τους αν-
θρώπου και πρώτου πολίτη της χώρας. Ο λόγος
για την Ζωή Παυλοπούλου το ένα από τα τρία
παιδιά του προέδρου της Δημοκρατίας που
βρέθηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με
τον σύζυγό της και τα τρία κοριτσάκια τους. Μά-
λιστα η μικρότερη όταν είδε τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας άρχισε να φωνάζει: «Παππού,
παππού». «Άντε τώρα και το αγοράκι» είπε
από την πλευρά του ο Θεόδωρος Καράογλου
που έσπευσε να την χαιρετίσει. «Πρόκειται
για μια συμπαθέστατη και γλυκιά κοπέλα.
Και ο γαμπρός του προέδρου είναι πολύ
καλός. Δεν υπήρξαν αλαζόνες. Είναι πολύ
προσιτοί άνθρωποι» αναφέρει στην KARFI-
TSA δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θερμαϊ-
κού! 

Αλιευτικό καταφύγιο και δρόμο έφερε 
ο Παυλόπουλος στην Νέα Μηχανιώνα

Ως έναν γλυκό και προσιτό άνθρωπο περιγράφουν οι αιρετοί και οι κάτοικοι της Νέας Μηχανιώνας τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος βρέθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης την περασμένη Δευτέ-
ρα με αφορμή την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Θερμαϊκού και την γιορτή της Παναγιάς της προσφυγιάς- όπως εί-

ναι γνωστή- η Παναγία Φανερωμένη. 
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΧΩΣ ΤΕ-
ΛΟΣ έφερε το τρίτο και... τέ-
ταρτο μνημόνιο (!) στην ελλη-
νική οικονομία, με τα επίσημα
στοιχεία να δείχνουν αρνητικά
επίπεδα ακόμα και στις εξαγω-
γές! Δυστυχώς, μέσα σε αυτό
το επιχειρηματικό αδιέξοδο
έσβησαν από τον χάρτη, στα
επτά χρόνια λιτότητας και
άγριας φορολογίας, περισσό-
τερες από 250.000 επιχειρή-

σεις οδηγώντας πάνω από 1.000.000 Έλληνες στην
ανεργία (!) ενώ με τη διαγραφή των επιχειρήσεων αυ-
τών, το Κράτος έχασε 30 και πλέον δις εθνικού προϊόν-
τος! Σύμφωνα με τα επίσημα νέα στοιχεία που δόθηκαν
στη δημοσιότητα, κατά το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς
έκλειναν κάθε μέρα 100 επιχειρήσεις (!) ανεβάζοντας
συνολικά τον αριθμό των νέων λουκέτων από 1ης Ια-
νουαρίου μέχρι τα τέλη Ιουνίου σε 17.893 (!) Κατα-
στροφή δίχως τέλος δηλαδή, με μια κυβέρνηση υπό-
δουλη και ανίκανη να αντισταθεί στα επερχόμενα... Ο
απολογισμός στην αγορά γίνεται ακόμη πιο τραγικός,
αν κάποιος "αναγνώσει" τα αποτελέσματα των λουκέ-
των, όχι από την πλευρά των ...αριθμών, αλλά από τις
συνέπειες που έφερε η κρίση σε κοινωνικό και ανθρώ-
πινο επίπεδο. Δέκα χιλιάδες και πλέον συνάνθρωποί
μας δεν άντεξαν την πίεση και τον εξευτελισμό και έβα-
λαν λόγω χρεών τέλος στη ζωή τους. Τα νοικοκυριά
χρωστούν στη ΔΕΗ περισσότερα από 3 δις και για να

...διευκολυνθούν οι καταναλωτές επανέρχονται οι 100
δόσεις! Οι μισοί Έλληνες ζουν στη ζώνη της φτώχειας
και των στερήσεων ακόμη και στα βασικά είδη πρώτης
ανάγκης και διατροφής, χωρίς κοινωνική ασφάλιση,
χωρίς περίθαλψη, χωρίς φάρμακα, χωρίς καμία ελπί-
δα. Οι άλλοι μισοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συντα-
ξιούχοι από τα 40 τους χρόνια (!) απομυζούν το Κράτος
που καταρρέει, απολαμβάνοντας τους καφέδες τους στις
χιλιάδες καφετερίες που ...ξεφύτρωσαν παντού!. Μισό
εκατομμύριο Έλληνες - κυρίως νέοι επιστήμονες και
επαγγελματίες - εγκατέλειψαν τη χώρα και κατέφυγαν
στο εξωτερικό... και σαν να μην συμβαίνουν όλα αυτά,
οι "θεσμοί" και η διακυβέρνηση συνεχίζουν το ...βιολί
τους! Ερίζουν για τις δόσεις του νέου ΕΝΦΙΑ και οραμα-
τίζονται ότι μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς από φό-
ρους πρέπει να εισπράξουν πάνω από 30 δις ευρώ (!)
τη στιγμή που οι βεβαιωμένες οφειλές στα ασφαλιστικά
ταμεία και στην εφορία ξεπέρασαν ήδη τα 90 δις  (!)  
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ...ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ (!) Η παλιά "τέχνη"
των πολιτικάντηδων του να αναβάλλουμε συνεχώς τις
αποφάσεις και την εφαρμογή των μέτρων, είναι αυτή
που μας έφερε και μας οδήγησε σε αυτήν τη νέα δραμα-
τική κατάσταση! Ρίχνουμε τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων ένα - δύο μήνες πίσω, πάμε λίγο
πιο πίσω τον ΕΝΦΙΑ, καθυστερούμε τις πάσης φύσεως
πληρωμές του Κράτους προς τρίτους από ένα έως πέντε
(!) χρόνια, δεν απολύουμε κανέναν δημόσιο υπάλληλο,
αλλά περιμένουμε πότε θα ...πεθάνει (!) για να ελαφρώ-
σουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και προ παντός βά-
ζουμε ότι είναι διαθέσιμο για να καθυστερήσουμε τις ει-

σπρακτικές που οργανώνονται για να κατασπαράξουν
μέσω των κόκκινων δανείων την κάθε μικρή ή μεγάλη
ελληνική περιουσία!.. Αυτή είναι η "αίσθηση" που δια-
χέεται στην ...ατμόσφαιρα της "συντεταγμένης χρεωκο-
πίας" στην Ελλάδα (!) και γι' αυτή άλλωστε "κοκορεύον-
ται" οι πολιτικάντηδες - κυβέρνηση και αξιωματική αν-
τιπολίτευση - που αντί να καθίσουν σε ένα τραπέζι και
να βρουν μια εθνική πολιτική σωτηρίας του τόπου και
του λαού, καθυστερούν συνεχώς τα επερχόμενα, λες και
ως δια μαγείας κάτι θα γίνει και θα γλυτώσουμε!   
TΑ ... ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (!) Κάποιοι κάνουν
"χρυσές δουλειές" με τα εκατομμύρια που διέθεσε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
στην Ελλάδα! Αλληλεγγύη μεν, αλλά τα ...χρήματα είναι
πολλά (!) και ήδη άρχισαν τα ...όργανα!.. Συριζαίος κα-
τήγγειλε προ ημερών, ότι ποσό πάνω από 700.00 για την
σίτιση των προσφύγων δόθηκε σε σύντροφο που συνδέ-
εται με κάποιον πολιτευτή του κόμματος!.. Εεε!.. Καλά,
τώρα... Εδώ, εδώ και μήνες έχουν εμπλακεί στο "πάρτι"
με τους πρόσφυγες δεκάδες Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις από Ελλάδα και εξωτερικό και κανείς δημοσιογρά-
φος ή πολιτικός, δεν τολμάει να ενημερώσει τον ελληνι-
κό λαό, ότι όλες αυτές οι Μ.Κ.Ο. είναι οργανώσεις που
συστήνονται σε κάθε χώρα με υπόδειξη των Ηνωμένων
Εθνών, ελέγχονται, συστήνονται και καθοδηγούνται από
τα εκάστοτε Κυβερνητικά στελέχη και παρά το γεγονός ότι
λαμβάνουν και διαχειρίζονται πολλά εκατομμύρια για το
έργο τους, είναι υπεράνω κάθε οικονομικού ελέγχου! Να
δείτε που σε λίγο καιρό θα δούμε, μέχρι και συναυλίες να
διοργανώνονται ως ..."προσφυγική αλληλεγγύη".  
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Βusiness Βορείων

nΤα φυσικά πρόσωπα που
απασχολούνταν ή απασχολούνται

στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς - φορέας
Κιλκίς, καλούνται να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής αίτησης
για τη σύναψη ατομικής σύμβασης
μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των
χώρων του Γ.Ν. Κιλκίς - φορέας Κιλκίς . Οι
συμβάσεις που θα συναφθούν για την
καθαριότητα των χώρων θα είναι 12 και η
διάρκειά τους θα είναι από την υπογραφή
τους έως και την 31/12/2017, η χρονική
διάρκεια ημερήσιας απασχόλησης θα είναι
8ωρη για όλες τις μέρες της εβδομάδας που
θα καθοριστεί με την υπογραφή της
σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων θα διαρκέσει έως 29/08/2016.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης
δήλωσης στο Τμήμα Γραμματείας του
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και στην
ιστοσελίδα www.ghkilkis.gr Η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

nΔύο νέα προγράμματα που προσφέρουν τη
δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους ηλικίας

18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή
εμπειρία τεσσάρων μηνών σε εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου
να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά
εργασίας, ξεκίνησαν από τον ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις
των επιχειρήσεων γίνονται αποκλειστικά το
oaed.gr. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν θα μπορούν να υποβάλουν την
αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
μέχρι την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος (με
καταληκτική ημερομηνία τις 22/9/2016). Ο ΟΑΕΔ θα
καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή
ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ για κάθε ημέρα άσκησής τους
και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών καθαρή ημερήσια
αποζημίωση 21 ευρώ. Οι ασκούμενοι υπάγονται στην
ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος
(ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική κάλυψη
και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ.
Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας,
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα
επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών (θα
εκδοθεί αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις πριν τη λήξη της
πρακτικής άσκησης).

nΣτην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν
και οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε και τα ΕΛΤΑ Α.Ε από

τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Με την παρουσία του ο
Όμιλος στην ετήσια εμπορική εκθεσιακή εκδήλωση θα έχει
τη δυνατότητα να προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
σε μία εποχή που το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται
ραγδαία και οι υπηρεσίες courier γίνονται μέρος της
καθημερινότητας όλων. Ακόμη, οι επισκέπτες –ιδιώτες και
επαγγελματίες- θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και
για τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον κλάδο των
Logistics.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

#Η Fraport Greece,
εταιρεία που έχει αναλάβει τη

διαχείριση 14 περιφερειακών αερο-
δρομίων της χώρας συνεχίζει τις προσλή-

ψεις προσωπικού αναζητώντας άτομα για την
πλήρωση θέσεων εννέα συνολικά ειδικοτήτων.
Με τις θέσεις προς πλήρωση η Fraport θα στελε-
χώσει τα γραφεία της στην Ελλάδα και αποτελούν

ένα κλάσμα μόνο των προσλήψεων που θα πραγμα-
τοποιήσει η ελληνογερμανική κοινοπραξία. Στον

σχεδιασμό της εταιρείας είναι η πρόσληψη 500 Ελ-
λήνων για τις διοικητικές και τεχνικές θέσεις, ενώ

ορισμένα μόνο στελέχη θα είναι Γερμανοί. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους στη διεύ-

θυνση www.fraport-greece.com ή
στο email career@fraport-

greece.com



nΗ Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 89 ατόμων για την κάλυψη παροδικών
αναγκών της, για την υλοποίηση της δράσης Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου
στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με
τίτλο Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου στον Ειδικό Στόχο 1 (Νο1)
Υποδοχή/Άσυλο του Εθνικού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας
Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ5/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-
6988582, 210-6988583). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως
29/8/2016. 

nΑνακοινώνεται η πρόσληψη για την υλοποίηση του προγράμματος των
παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε ατόμων. Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 169 του Ν. 3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
στα γραφεία της υπηρεσίας έως τη Δευτέρα 29/08/2016, στην Απολλωνία στο
Κοινοτικό Κατάστημα που στεγάζεται ο Ο.Κ.Π.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ώρες.

n Προσλήψεις μονίμων πρόκειται να προκηρύξει το υπουργείο Πολιτισμού
μέσω του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα σύμφωνα με έγγραφο του Ταμείου

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων επίκειται η έκδοση προκήρυξης
για δέκα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Ταμείο. Παράλληλα μία από τις
δέκα προσλήψεις που θα γίνουν θα καλυφθεί από τους «προστατευόμενους» του
ΟΑΕΔ όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος 2643/1998. Η αναπληρώτρια
υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου υπέγραψε και την σχετική απόφαση για την
πρόσληψη από τα πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.
2643/1998 και η ειδικότητα που θα ζητηθεί είναι ΠΕ7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ενώ
από την λίστα των προστατευομένων θα ζητηθεί το κριτήριο του ατόμου με
αναπηρία. Η προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ τις αμέσως
επόμενες ημέρες.
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Ήταν τέλη Μαΐου όταν ξεστήθηκαν και οι
τελευταίες σκηνές προσφύγων και μετανα-
στών που βρίσκονταν για μήνες στον κα-
ταυλισμό της Ειδομένης, με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής Γιάννη Μουζάλα να διαβεβαιώνει πως
«η ιστορία της Ειδομένης δεν πρόκειται να
επαναληφθεί». Δύο μήνες μετά, πρόσφυ-
γες και μετανάστες «παίζουν κρυφτό» με
τις αστυνομικές αρχές που βρίσκονται
στην περιοχή και εντοπίζουν τους περισ-
σότερους σε δάση και χωράφια. Μπορεί τα
σύνορα να έκλεισαν, η ελπίδα όμως δε χά-
θηκε κι έτσι πρόσφυγες και μετανάστες κα-
ταφθάνουν καθημερινά κατά εκατοντάδες
στην Ειδομένη, ευελπιστώντας πως με τη
βοήθεια διακινητών θα καταφέρουν να πε-
ράσουν τα σύνορα και να φτάσουν σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες. 

Της Έλενας Καραβασίλη 

«Πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν στο δή-
μο καθημερινά. Τους περισσότερους τους πιά-
νουν οι αστυνομικοί, τους πηγαίνουν στο Α.Τ.
Ειδομένης και στη συνέχεια τους επιστρέφουν
στα κέντρα φιλοξενίας. Ο καιρός αυτή την περίο-
δο είναι καλός και έτσι κρύβονται σε πυκνές δα-
σικές περιοχές που βρίσκονται κοντά στη συνο-
ριακή γραμμή. Εκεί περιμένουν τους διακινητές
για να τους περάσουν στην Ευρώπη. Ο φράχτης
δεν έχει φτάσει μέχρι την Ποντοηράκλεια και έτσι
τους περνάνε από εκεί. Μάλιστα, πολύ εκ των
διακινητών βρίσκονται μέσα στα κέντρα φιλοξε-
νίας. Φοβόμαστε πάρα πολύ το ενδεχόμενο να
ξαναζήσουμε καταστάσεις που βιώσαμε πριν από
μερικούς μήνες», λέει στη Karfitsa ο δήμαρχος Παι-
ονίας Χρήστος Γκουντενούδης. Ο ίδιος μάλιστα έστει-
λε επιστολή στην κυβέρνηση, ζητώντας να συμμετέχει
στις σχετικές συναντήσεις η τοπική αυτοδιοίκηση.
«Γίνονται συναντήσεις για το εκπαιδευτικό και το
προσφυγικό και είναι απούσα η τοπική αυτοδι-
οίκηση, ποιος θα εκφράσει την τοπική κοινωνία;
Η κοινωνία αντιδράει για παράδειγμα στο κομ-
μάτι της εκπαίδευσης, διότι δε γνωρίζουν τι θα
γίνει και πως και από την άλλη ήδη υπάρχει πρό-
βλημα στα σχολεία με τα δικά τους παιδιά. Οι τά-
ξεις είναι ήδη υπεράριθμες. Για ακόμη μία φορά
επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, αν ξεκινή-
σουν πάλι τα ρεύματα προσφύγων και μετανα-
στών δε ξέρουμε πως θα το αντιμετωπίσουμε και
θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη. Ενδεικτικά θα σας
πω πως οι ΜΚΟ στο δήμο έχουν αρχίσει να ανα-
ζωπυρώνονται, πηγαίνουν μεν στα κέντρα φιλο-
ξενίας όπου όμως για παράδειγμα στο κέντρο φι-
λοξενίας της Νέας Καβάλας απαγορεύεται να
μπουν, άρα είναι απορίας άξιο τι κάνουν ακόμη
εδώ», τονίζει ο κ. Γκουντενούδης. Από την πλευρά του
ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Παιονίας,
με αρμοδιότητες στα θέματα Μεταναστών και Προ-
σφύγων Κωνσταντίνος Μεμετζής, αναφέρει πως «από
το συνοριακό σταθμό φτάνουν καθημερινά του-
λάχιστον 200 με 300 άτομα, η αστυνομία τους
συλλαμβάνει και τους επιστρέφει στην ενδοχώ-
ρα. Έχει αρκετούς που κρύβονται στο δάσος.
Προσωπικά πιστεύω πως από το Σεπτέμβριο και
μετά θα ξαναζήσουμε τα ίδια». 

Q
«Η παρου-

σία δύο
αστυνομι-

κών τμημά-
των πάνω

στην παρα-
μεθόριο
λειτουρ-

γούσε απο-
τρεπτικά»

«Περιμέ-
νουν τους
διακινητές
για να τους
περάσουν
στην Ευ-
ρώπη»

Οι φόβοι της Ειδομένης
...ξαναζωντανεύουν

Λουκέτα σε αστυνομικά τμήματα 
Όπως προκύπτει από το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Αναδιάταξη - ανα-

διοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» η Κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση τεσσά-
ρων αστυνομικών τμημάτων και τη συγχώνευση των τμημάτων συνοριακής φύλα-
ξης Πολυκάστρου και Αξιούπολης αφήνοντας έτσι μεγάλο μέρος του νομού «χωρίς
επαρκή αστυνόμευση». Ο κ. Γεωργαντάς σημειώνει πως: «κλείνουν τέσσερα
αστυνομικά τμήματα στο Κιλκίς εκ των οποίων στα δύο υπάρχει ζήτημα διό-
τι πρόκειται για μία μεγάλη έκταση από όπου μετακινούνται οι πρόσφυγες
από τη μία περιοχή στην άλλη. Επίσης έγινε συγχώνευση των δύο τμημάτων
συνοριακής φύλαξης Παιονίας. Ένα στους Ευζώνους και ένα στην Ειδομένη,
δε ξέρουμε πως θα λειτουργήσει αυτό, όμως θεωρούμε πως είναι ένας πει-
ραματισμός που στην παρούσα χρονική στιγμή θα έπρεπε να είχε ανασταλεί.
Αν οι περιπολίες γίνονται συχνά πιστεύω πως δε θα υπάρξει ζήτημα, όμως η
παρουσία δύο αστυνομικών τμημάτων πάνω στην παραμεθόριο όπως και
να το κάνουμε λειτουργούσε αποτρεπτικά». Η πρόεδρος του κοινοτικού διαμε-
ρίσματος Ειδομένης, Ξανθίππη Σουπλή, αναφέρει πως έστειλε επιστολή στην κυ-
βέρνηση και στον διευθυντή ασφαλείας εκφράζοντας την ανησυχία της. «Το κτήριο
πάνω στην Ειδομένη θέλουμε να συνεχίσει να λειτουργεί και να μη μεταφερ-
θεί κάτω στο σταθμό, διότι είναι διαφορετικό το αίσθημα ασφάλειας των κα-
τοίκων με δεδομένο ότι έχουμε πρόσφυγες και μετανάστες που συνεχίζουν
να μετακινούνται από εδώ».
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«Τα κέντρα φιλοξενίας έχουν ολο-
κληρώσει το ρόλο τους ως ενδιάμε-

σοι σταθμοί στο δρόμο προς την
Ευρώπη, όμως από τη στιγμή που
αυτός έχει κλείσει πρέπει να γίνει
σταδιακή ένταξη αυτών των προ-

σφύγων στην κοινωνία»

«Μένουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια»
«Υπάρχουν ομάδες προσφύγων και μεταναστών

που δε βρίσκονται στους επίσημους καταυλισμούς,
μένουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, μέσα στα ρέμα-
τα και προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Σίγου-
ρα πάντως υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει ο φό-
βος ότι μπορώ να έχουμε ξανά τα ίδια» λέει ο βουλευ-
τής Κιλκίς της ΝΔ, Γιώργος Γεωργαντάς. Όπως εξηγεί,
έξω από το Χέρσο και την Ειδομένη, ο στρατός ετοιμάζει
έναν τρίτο καταυλισμό στο Χορήγι. «Σύμφωνα με τον κ.
Μουζάλα αυτός γίνεται για να κλίσει το Χέρσο, κάτι
όμως που δεν είναι βέβαιο ακόμη. Μάλιστα αυτός ο
καταυλισμός θα γίνει σε ιδιωτικό χώρο. Θα έπρεπε
τέτοια έργα- καθώς πρόκειται για πιο μόνιμες κατα-
σκευές- να γίνονται σε δημόσιους χώρους ώστε
όταν τελειώσουν οι υπάρχουσες ανάγκες να υπάρ-
ξουν το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη για τις τοπικές
κοινωνίες. Επίσης ζήτησα να υπάρξει νόμος όπου
οι αναγκαίες δαπάνες για τη σίτιση, τις δομές κτλ να
μένει στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή επιβαρύνεις
μία κοινωνία με την παρουσία των προσφύγων και
τα όποια οφέλη τα καρπώνονται κάποιοι από την
Αθήνα. Για παράδειγμα τη διαχείριση για τις χημι-
κές τουαλέτες στην Ν. Καβάλα, την είχε ένα Κιλκι-

σιώτης και τώρα πέρασε στα χέρια Αθηναίων. Είναι
κάτι που θα έπρεπε να το δούμε με απόλυτη διαφά-
νεια και την τήρηση όλων των προϋποθέσεων. Πρέ-
πει οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ένα αντιστάθμι-
σμα».  

«Να κλείσουν τα κέντρα φιλοξενίας»
Έκθεση του Αντιπροέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ καθηγητή

Κοινωνικής Ιατρικής στο ΑΠΘ Αλέξη Μπένου, η οποία
απεστάλη στα συναρμόδια υπουργεία στις 21 Ιουλίου
2016, περιγράφει τις τραγικές συνθήκες υγιεινής στα
Κέντρα Φιλοξενίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν
για τους πρόσφυγες. Μάλιστα καταλήγει ότι αυτά τα Κέν-
τρα πρέπει άμεσα να κλείσουν. «Τα κέντρα φιλοξενίας
έχουν ολοκληρώσει το ρόλο τους ως ενδιάμεσοι
σταθμοί στο δρόμο προς την Ευρώπη, όμως από τη
στιγμή που αυτός έχει κλείσει πρέπει να γίνει στα-
διακή ένταξη αυτών των προσφύγων στην κοινω-
νία. Η έκθεσή μας αφορά στα κέντρα της Βόρειας
Ελλάδας και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, στη πε-
ριοχή του Αξιού και του Γαλλικού που όντως επειδή
έχει ορυζώνες αποτελούν τους πρώτους σταθμούς
κουνουπιών. Γι’ αυτό λοιπόν είπαμε πως πρόσφυ-
γες και μετανάστες δε μπορούν να μένουν εκεί για

πάντα καθώς έχει κουνούπια που είναι φορείς με-
τάδοσης νοσημάτων, όμως δε σχετίζονται οι πρό-
σφυγες με τα κρούσματα ελονοσίας», σημειώνει ο κ.
Μπένος. Και τονίζει πως «φέτος τα περιστατικά είναι
πολύ λιγότερα συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μιλάμε
για τέσσερα γηγενή κρούσματα, ενώ πρόκειται για
ένα νόσημα που θεραπεύεται πάρα πολύ εύκολα και
δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Απλώς πρέπει
να γίνει μία σωστή αντιμετώπιση της ανάπτυξης
των κουνουπιών με εντομολόγους ώστε να γίνονται
στοχευόμενοι ψεκασμοί, πέρα από τους αεροψεκα-
σμούς», καταλήγει. 
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Στις φλόγες 250 στρέμματα 
Στην Αξιούπολη 250 στρέμματα δασικής έκτα-

σης έγιναν στάχτη πριν από μερικές μέρες, όταν ξέ-
σπασε πυρκαγιά στη θέση «Καλέ Λόφος - Κάστρο»
και σε απόσταση 5 χλμ. από τον οικισμό Πλαγιάς του
Δήμου Παιονίας. Κάτοικοι της περιοχής, ισχυρίζον-
ται πως η φωτιά προκλήθηκε από πρόσφυγες και με-
τανάστες που κρύφτηκαν εκεί περιμένοντας τους
διακινητές για να περάσουν τα σύνορα. Άναψαν φω-
τιά την οποίο όμως στη συνέχεια δεν έσβησαν καλά
και έτσι επεκτάθηκε στη δασική περιοχή. Για την κα-
τάσβεση κινητοποιήθηκε η Π.Υ. Γουμένισσας με
πέντε πυροσβεστικά οχήματα (τρία υδροφόρα και
δύο επιβατικά) και 18 πυροσβέστες καθώς υπήρξε
και ενίσχυση τόσο από την Π.Υ. Κιλκίς με τέσσερα
πυροσβεστικά οχήματα (τρία υδροφόρα και ένα επι-
βατικό) και 10 Πυροσβέστες, την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
με τρία πυροσβεστικά οχήματα (δύο υδροφόρα και
ένα επιβατικό) και πέντε Πυροσβέστες, την Π.Υ.
Γιαννιτσών με ένα πυροσβεστικό όχημα και από την
2η Ε.Μ.Α.Κ. με πεζοπόρο Τμήμα των 13 Πυροσβε-
στών. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν
δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CANADAIR
CL – 415 που έκαναν τέσσερις ρήψεις νερού από αέ-
ρος στις εστίες πυρκαγιάς. Από την πλευρά του ο δι-
οικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γουμένισσας
Χρήστος Γκαντίδης περιορίστηκε στο να αναφέρει
ότι: «το ανακριτικό γραφείο της υπηρεσίας έχει
αναλάβει την προανάκριση για το συγκεκριμέ-
νο συμβάν. Το ζήτημα είναι πως καταφέραμε
και σβήσαμε τη φωτιά κάτω από αντίξοες συν-
θήκες, διότι το σημείο εκεί ήταν δύσκολα προ-
σβάσιμο και οι δρόμοι δεν ήταν καλά ανοιγμέ-
νοι».
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη  

Ωστόσο η φοροδιαφυγή δεν βρίσκεται
μόνο στα «μεγάλα ψάρια» αλλά υπάρχουν
και κλάδοι όπου το πάρτι της μη απόδοσης
φόρων και της «μαύρης» εργασίας καλά κρα-
τεί. Ο λόγος για τις υπηρεσίες ομορφιάς που
εξακολουθούν να προτιμούν παρά την κρί-
ση οι Ελληνίδες και μεταφράζεται στην αι-
σθητική και την κομμωτική. Παρόλο που
υπάρχουν χιλιάδες νόμιμες επιχειρήσεις
που προσφέρουν είτε υπηρεσίες κομμωτι-
κής είτε αισθητικής, οι περιπτώσεις κατ’ οί-
κον και παράνομων «επιχειρήσεων». Το
πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, που είναι ανυ-
πολόγιστο, αφού κανείς δεν μπορεί να πει
με ασφάλεια πόσοι είναι οι επαγγελματίες ή
μη που προσφέρονται αντί ενός χαμηλού,
αφού δεν υπάρχει φορολογία, αντιτίμου.
Την ίδια ώρα, οι νόμιμοι επαγγελματίες  του
χώρου, εκτός από τους «συναδέλφους» τους
που τους αφαιρούν την πελατεία, έχουν να
αντιμετωπίσουν και την φοροεισπρακτική
πολιτική του κράτους, με αποτέλεσμα να βρί-
σκονται σε πολλές περιπτώσεις ένα βήμα
πριν το λουκέτο. Η κατ’οίκον επίσκεψη που
πριν από αρκετές δεκαετίες ήταν δημοφιλέ-
στατη στην Ελλάδα, έχει επιστρέψει δυναμι-
κά λόγω των νέων οικονομικών συνθηκών,
με χιλιάδες ευρώ καθημερινά να μην αποδί-
δονται στο κράτος και με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει.

«Κλάδος που βάλλεται από πουθενά»
Η Μάγδα Χουρίδου είναι πρόεδρος στην

Ένωση Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου
Ελλάδος. Η ίδια, αλλά και οι συνάδελφοί της
βλέπουν τον κλάδο τους καθημερινά να φθί-
νει από το όργιο φοροδιαφυγής που παρατη-
ρείται με τις κατ’ οίκον υπηρεσίες. «Η ρίζα
του κακού βρίσκεται στις  κοπέλες που
αποφοιτούν από κάποιο ΙΕΚ ή ΚΕΚ και
θεωρούν ότι έγιναν επαγγελματίες αι-
σθητικοί και ξεκινούν τις κατ’ οίκον επι-
σκέψεις. Βέβαια για αυτό δεν φταίνε οι
κατά συνθήκη επαγγελματίες, φταίνε και
οι πελάτισσες που τις καλούν στο σπίτι
τους. Δεν είναι φταίξιμο μόνο από τη μια
πλευρά αλλά και από την άλλη. Θεωρητι-
κά το λιγότερο κοστολόγιο σημαίνει κα-
κή δουλειά στις περισσότερες περιπτώ-
σεις και αυτόματα δυσφήμηση του κλά-
δου μας», εξηγεί στην Karfitsa η κ Χουρίδου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο των επαγγελ-
ματιών αισθητικών, οι περισσότερες συνε-
δρίες που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της
αισθητικής και γίνονται σε κατ’ οίκον επι-
σκέψεις με «μαύρα» χρήματα είναι η ονυχο-
πλαστική, η μάλαξη σώματος και ό,τι έχει
σχέση με αποτρίχωση. «Δεν έχουμε πλήρη
εικόνα για να ξέρουμε σε τι ποσοστό γίνεται
η άσκηση του επαγγέλματος μας σε παράνο-
μη βάση, αλλά το πρόβλημα αυξάνεται όλο

και περισσότερο. Ούτως ή άλλως ο κλάδος
της αισθητικής είναι ένας μη ελεγχόμενος
κλάδος και πολλοί προσπαθούν να επωφε-
ληθούν από αυτό μέσω της μαύρης αγοράς».
Σύμφωνα με την Μάγδα Χουρίδου, ακόμα
και γιατροί στα ιατρεία τους παίρνουν αι-
σθητικούς αμφιβόλων γνώσεων και παρέ-
χουν αισθητικές υπηρεσίες. «Η φορολογία
στον κλάδο μας  είναι στο 24%, αλλά σε ένα
ιατρείο οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται
λιγότερο ως ιατρικές», υποστηρίζει η πρό-
εδρος των επαγγελματιών αισθητικών  της
Βόρειας Ελλάδας. 

Κίνδυνος για την υγεία
Στη Θεσσαλονίκη οι εγγεγραμμένοι πτυ-

χιούχοι αισθητικοί στο αναγνωρισμένο σω-
ματείο αριθμούν τους 300. Φυσικά όσοι
ασκούν πολλές φορές και εμπειρικά το επάγ-
γελμα είναι πολλαπλάσιοι. «Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η αισθητική βρίσκεται στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση και όσοι φοιτούν
εκεί πραγματικά δυσκολεύονται και να
εισαχθούν μέσω πανελλαδικών και να
αποφοιτήσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν
μπορεί να ασκήσει ο οποιοδήποτε το
επάγγελμα αφού προϋποθέτει την κατο-
χή παραϊατρικών γνώσεων», τονίζει η
πρόεδρος των Αισθητικών Βορείου Ελλά-
δος Μάγδα Χουρίδου. 

Σύμφωνα με την ίδια, «όταν μία κοπέλα
ημιμαθής φτάνει σε σπίτι και κάνει με δέκα
ευρώ μια συνεδρία και δεν υπάρχει σωστό
αποτέλεσμα, ο πελάτης ή η πελάτισσα δεν
μπορεί να βρει το δίκιο του, δεύτερον εάν γί-
νει κάποια ζημιά που δεν διορθώνεται υπάρ-
χει σοβαρό ζήτημα». Ένα χαρακτηριστικό ζή-
τημα που δημιουργείται με τις αισθητικές
υπηρεσίες είναι  η μάλαξη σώματος. «Εάν
δεν γνωρίζει ο ή η αισθητικός το ιατρικό
ιστορικό του πελάτη μπορεί να δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι
από ένα απλό πιάσιμο του μυ, μέχρι και
να υπάρχει θέμα θρόμβωσης και ο πελά-
της να πεθάνει. Είναι κάτι ακραίο αυτό
βέβαια αλλά δεν παύει να είναι πραγμα-
τικότητα», εξηγεί η κ. Χουρίδου.

Επίσης σοβαρό είναι και το θέμα των
προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτές
τις περιπτώσεις. «Από πού προμηθεύον-
ται τα προϊόντα; Εμείς έχουμε κανονικά
επιχειρήσεις, πληρώνουμε ΦΠΑ, φό-
ρους και υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη
στιγμή που κάνουν επισκέψεις με δέκα
ευρώ, δίχως να έχουν κανέναν έλεγχο,
αφού κανείς δεν μπορεί να τους βρει.
Ούτε το υγειονομικό που είναι βασικό,
ούτε και η εφορία. Η απάντηση που
παίρνουμε από τις υπηρεσίες που απο-
τελούν τους φοροελεγκτικούς μηχανι-
σμούς είναι ότι “δεν μπορούμε να το κυ-
νηγήσουμε”, αναφέρει χαρακτηριστικά η κ.
Χουρίδου. 

Τα νύχια και τα μαλλιά
της… φοροδιαφυγής! Q

Εάν δεν γνω-
ρίζει ο ή η αι-
σθητικός το
ιατρικό ιστο-
ρικό του πε-
λάτη μπορεί
να δημιουρ-
γηθεί πρό-

βλημα. Αυτό
μπορεί να

είναι από ένα
απλό πιάσιμο
του μυ, μέχρι
και να υπάρ-

χει θέμα
θρόμβωσης
και ο πελά-

της να πεθά-
νει

Q
Με βάση τα

27.000
“μαύρα”

κομμωτήρια
και το γεγο-
νός ότι μια
απλή επί-

σκεψη κοστί-
ζει 10 με 15
ευρώ, μπο-

ρείτε να ανα-
λογιστείτε τι
συμβαίνει

Η «πάταξη της φοροδιαφυγής» αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα των πο-
λιτικών αρχηγών των κομμάτων ειδικά αυτών που διεκδικούν την πρω-

θυπουργία όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όταν οι περισσό-
τεροι μιλούν για φοροδιαφυγή εννοούν τους λεγόμενους «μεγαλοκαρ-
χαρίες» που εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να αποκομίζουν μεγάλα

ποσά δίχως να αποδίδουν ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό κράτος.
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Περισσότερα τα… παράνομα ψαλίδια
Η μεγαλύτερη «μαύρη εργασία» με βάση τους

αριθμούς παρατηρείται αρχικά στη φροντιστηριακή
εκπαίδευση και κατά δεύτερον στα κομμωτήρια,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κομμωτών
Ελλάδος και πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Κομμωτών, Παύλο Κολοβό. «Όταν
διετέλεσα πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Κομμωτών, σε αυτή ήταν εγγεγραμ-
μένα 23.000 κομμωτήρια και 27.000 κατά
προσέγγιση ήταν με βάση μια έρευνα που
πραγματοποιήσαμε στην Ομοσπονδία όσοι
παρέχουν κομμωτικές υπηρεσίες κατ’οίκον,
δηλαδή είτε κάνουν επισκέψεις σε πελάτες είτε
τους υποδέχονται στο δικό τους χώρο δηλαδή
στο σπίτι τους», εξηγεί ο κ. Κολοβός στην Karfitsa.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, έχουν γίνει επανει-
λημμένα συναντήσεις με στελέχη του υπουργείου
Ανάπτυξης, όπου έχει επισημανθεί ότι στον κλάδο
της κομμωτικής παρατηρείται η μεγαλύτερη φορο-
διαφυγή. «Η απάντηση που πήραμε είναι ότι θα
υπάρξει ένας μηχανισμός που θα ελέγχει τέτοι-
ες περιπτώσεις αλλά δεν έχει γίνει απολύτως
τίποτα. Για αυτόν το λόγο έχω παραιτηθεί από
την Ομοσπονδία. Επίσης είναι χαρακτηριστικό
της απαξίωσης του κλάδου ότι έχουν μπει σε
αυτόν άσχετοι άνθρωποι που τους δίνεται το
δικαίωμα να ανοίξουν το δικό τους κομμωτή-
ριο, με το άνοιγμα του επαγγέλματος», τονίζει ο
Παύλος Κολοβός.

Με βάση το αριθμό των παράνομων «κομμωτη-
ρίων» πρόκειται για μια περίπτωση διαρροής πολ-
λών χρημάτων, όπου ούτε ένα ευρώ δεν καταλήγει
μέσω της φορολογίας στα κρατικά ταμεία. «Με βά-
ση τα 27.000 “μαύρα” κομμωτήρια και το γε-
γονός ότι μια απλή επίσκεψη κοστίζει 10 με 15
ευρώ, μπορείτε να αναλογιστείτε τι συμβαίνει»,
σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Κομμωτών Θεσ-
σαλονίκης.  

Όσο για τη χρήση των προϊόντων και των υγει-
ονομικών προϋποθέσεων και στην περίπτωση των
κομμωτηρίων όπως και των αισθητικών τίθενται εν
αμφιβόλω στην «μαύρη» αγορά. «Όσοι δουλεύουν
παράνομα χρησιμοποιούν προϊόντα αμφιβό-
λου προέλευσης προϊόντα που προέρχονται εί-
τε από την κινέζικη ή τη βουλγάρικη αγορά, με
ό,τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Επίσης υγει-
ονομικά υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα, αφού
τα περισσότερα από τα εργαλεία μας πρέπει να
αποστειρώνονται μετά από τη χρήση. Αυτοί
που δουλεύουν από το σπίτι όμως δεν μπο-
ρούμε σε καμία περίπτωση να γνωρίζουμε τι
κάνουν», αναφέρει 

Διαφήμιση από social media  
Οι περιπτώσεις όπου υπηρεσίες ομορφιάς

και κομμωτικής με απολύτως παράνομες δια-
δικασίες  διαδίδονται είναι πλέον δύο. Παλαι-
ότερα ίσχυε η προφορική διάδοση, αλλά τώρα
πλέον υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Αρκετές είναι οι φερόμενες ως «αι-
σθητικοί» ή «κομμώτριες» που διαλαλούν…
τις υπηρεσίες τους από το facebook με φωτο-
γραφίες ή ακόμα και με βίντεο προκειμένου
να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στις
υποψήφιες πελάτισσες τους. Όσο για τον τιμο-
κατάλογο που εκ των προτέρων όλοι γνωρί-
ζουν ότι θα είναι χαμηλός λόγω του κατά συν-
θήκη αφορολόγητου, ζητείται προσωπικό μή-
νυμα που πολλές φορές χρησιμοποιείται και
ως κάλυψη των υποτιθέμενων επαγγελματιών
από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού έτσι
θεωρούν θα γνωρίσουν καλύτερα την υποψή-
φια πελάτισσα για να εξακριβώσουν ότι δεν
είναι υπάλληλος της εφορίας.

Της Έλενας Καραβασίλη  

Όπως λέει στην Karfitsa ο υπεύθυνος επικοινωνίας του κλάδου αυτοκινήτου της
Ένωσης Ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος Κώστας Μπερτσιάς, «η αλλαγή αυτή είναι αρ-
κετά σημαντική. Βέβαια αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στην αγορά είναι μία
συνεχής πτώση των τιμών που έχει την αιτιολογία της σε διάφορους παράγοντες. Οι εται-
ρίες έχουν παρατηρήσει πως υπάρχει μία μείωση των ζημιών όπου μπορεί να οφείλεται
για την έως τώρα μείωση των ασφαλίστρων. Φυσικά η αύξηση των ελάχιστων ορίων θα
επιφέρει και μία αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων. Είναι κάτι που θα γίνει όμως
σταδιακά και όχι από την 1η Ιανουαρίου». Ο ίδιος σημειώνει πως κάθε εταιρία έχει το δι-
κό της τιμολογιακό καθεστώς, έτσι το ποσοστό αύξησης των ασφαλίστρων καθώς και το
πότε αυτές θα πραγματοποιηθούν, εξαρτάται από την κάθε ασφαλιστική. «Κάποια μικρή
αύξηση δικαιολογείται από αυτή τη ραγδαία αύξηση των ελαχίστων ορίων. Παρόλα αυτά
να επισημάνουμε ότι η συχνότητα τέτοιων αποζημιώσεων δεν είναι αρκετά μεγάλη, οι ζη-
μιές δεν είναι του 1.220.000 η κάθε μία, είναι πολύ μικρότερες. Σαφώς κάποιες αγγίζουν
αυτά τα νούμερα όμως πρόκειται για μεγάλα πολύνεκρα θανατηφόρα ατυχήματα», λέει ο
κ. Μπερτσιάς. Και συνεχίζει: «ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος, κακός και αδυ-
σώπητος έτσι δική μου εκτίμηση είναι πως οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα δε θα εί-
ναι μεγάλες. Την τελευταία τετραετία βλέπουμε μία συνεχή πτώση των τιμών επο-
μένως ακόμη και αν γίνουν αυξήσεις δεν πρόκειται να είναι σημαντικές». 

Από την πλευρά του ο Ceo της INTERLIFE Ασφαλιστικής, Γιάννης Βοτσαρίδης επιση-
μαίνει ότι: «αν μιλούσαμε σε μια χρονική περίοδο όπου η οικονομία και γενικά η
αγορά ήταν σε πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης, μία αύξηση θα μπορούσαμε
να την χαρακτηρίσουμε λογική και εφικτή. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που συμβαί-
νει χωρίς να δημιουργούνται κλυδωνισμοί σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της
Ευρώπης με υγιή οικονομία. Στη χώρα μας, όμως, με τη συνεχιζόμενη οικονομι-
κή κρίση και όλα τα προβλήματα που αυτή επιφέρει, είναι ουτοπικό να πιστεύου-
με ότι θα υπάρξουν δραματικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Άλλωστε μια αύξηση
των ορίων κάλυψης κατά 22% δεν συνεπάγεται ίση αύξηση ασφαλίστρων. Συνε-
πάγεται αυξήσεις που, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία την οικονομική της
ευρωστία και κυρίως τις αντασφαλιστικές συμβάσεις που έχει, θα κυμανθούν όχι
πάνω από 5%».

800.000 ανασφάλιστα οχήματα
Κυκλοφορούν ανασφάλιστοι θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με τον

κ. Μπέρτσια και τις τελευταίες μετρήσεις, τα ανασφάλιστα οχήματα ανά την Ελλάδα φτά-
νουν περίπου τις 800.000. «Η ηλεκτρονική διασταύρωση που προβλέπει ο νόμος αναμέ-
νεται να γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Το υπουργείο Οικονομικών μαζί με την γ.γ. πληρο-
φοριακών συστημάτων θα κάνει την περίφημη διασταύρωση των ηλεκτρονικών δεδομέ-
νων των ασφαλιστικών εταιριών και των στοιχείων που έχει το υπουργείο και έτσι θα
προκύψουν τα ανασφάλιστα οχήματα, όπου φυσικά θα επιβληθούν και οι ανάλογες ποι-
νές», λέει. Και τονίζει: «ο νόμος είναι αρκετά αυστηρός, προβλέπει πρόστιμο που
φτάνει τα 250 ευρώ, αφαίρεση της άδειας κ.τ.λ. Υπάρχει αρκετός κόσμος που εί-
ναι αμελής και αδιάφορος. Δεν πιστεύει πως θα τύχει σε αυτόν η ζημιά και τελικά
την πληρώνουν οι ασφαλισμένοι συνάνθρωποί μας. Πιστεύοντας πως θα γλυτώ-
σει τα ετήσια ασφάλιστρα που φτάνουν περίπου στα 300 ευρώ, αναλαμβάνει έναν
κίνδυνο που μπορεί να είναι εκατομμυρίων. Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβα-
ρό τροχαίο οι αποζημιώσεις εκεί είναι τεράστιες», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μπέρ-
τσιας. «Ένα ανασφάλιστο όχημα ισοδυναμεί με δημόσιο κίνδυνο», υπογραμμίζει ο
κ. Βοτσαρίδης. 

Ο ίδιος τονίζει πως η όποια αύξηση στα ασφάλιστρα δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί να απο-
τελέσει αποτρεπτικό παράγοντα. «Είναι απαράδεκτο να κινεί κάποιος ένα όχημα
ανασφάλιστο κινδυνεύοντας να πάει φυλακή και να χάσει όλη την κινητή και
ακίνητη περιουσία του αν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Είναι απαράδεκτο κυ-
ρίως επειδή σήμερα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ασφάλισης ακόμη και λίγων
ημερών με χαμηλό κόστος. Τέλος, όποιος αδυνατεί να κυκλοφορεί με το αυτοκί-
νητό του ασφαλισμένο, ας μην κυκλοφορεί με αυτοκίνητο», καταλήγει. 

Έρχονται αυξήσεις στα 
ασφάλιστρα αυτοκινήτων!

«Φουσκωμένο» αναμένεται να δούνε το λογαριασμό των ασφαλίστρων οι
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από το νέο έτος, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση των

ορίων ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο του αυτοκινή-
του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως του 22% με τα όρια

των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης στην αστική ευθύνη αυτοκινή-
του για ατυχήματα να μεταβάλλονται από 1.000.000 ευρώ σε 1.220.000 ευρώ
από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλά-
δας που εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αναφέρει
ότι από 1η Ιανουαρίου 2017, τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης στον

κλάδο αυτοκινήτου δεν μπορεί να είναι κατώτερα από 1.220.000 ευρώ για πε-
ρίπτωση σωματικής βλάβης και σε περίπτωση υλικής ζημίας διαμορφώνονται

στα 1.220.000 ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.
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Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Μια μοναδική ευκαιρία προσέφερε ο Όμιλος Μουζενίδη στους πε-
λάτες του, οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους στη Χαλκιδική, με τη
διοργάνωση του Greek Furs Fashion Show, στο πολυτελές ξενοδο-
χείο Istion Club Hotel & Spa στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, hotel
ATHOS PALACE Καλλιθέα. 
Η φήμη της ελληνικής γούνας και της υψηλής εξειδίκευσης των γου-
ναράδων της Καστοριάς έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας και
οι τουρίστες από τον κρύο Ευρωπαϊκό Βορρά - συνδυάζοντας τις δια-
κοπές τους στην Ελλάδα με το Shopping - ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
για την αγορά γουναρικών. Στην πρόσκληση του Ομίλου Μουζενίδη
ανταποκρίθηκαν 11 εταιρείες γουνοποιίας από την Καστοριά (ΜΑΝ-
ΖΑΡΙ, AVANTI, MANAKAS, CHRISOS, NAOMI, PKZ, ESTEL, ER-
TON, EMFASI, EDIKA, NITSA). Τη νέα τους κολεξιόν για το χειμώ-
να του 2017 παρουσίασαν μοντέλα από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, που καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.Μετά το
τέλος της επίδειξης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμά-
σουν τις γούνες της αρεσκείας τους και να πραγματοποιήσουν τις
αγορές τους, εκμεταλλευόμενοι τις ειδικές προσφορές των εταιρειών
σε όσους παρακολούθησαν το Greek Furs Fashion Show. 
Σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου Μουζενίδη που συμμετείχαν στη
διοργάνωση:  «διαπιστώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των πελατών
μας για τη γούνα, αποφασίσαμε να τους φέρουμε κοντά με τους κατα-
σκευαστές, για να γνωρίσουν την εξαιρετική ποιότητα των γουναρι-
κών της Καστοριάς και να κάνουν τις αγορές τους, σε μια συνάντηση
υψηλών προδιαγραφών, όπως το συγκεκριμένο Fashion Show».
Ύστερα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση ενός ακόμα Greek Furs Fashion Show. Όσοι ενδια-
φέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Active Mice Mouzeni-
dis Group στο τηλέφωνο: +30 2310 591.550 ή στο email:
mice@mouzenidis.gr
Οργάνωση - συντονισμός Αφροδίτη Ιωαννίδη, Κυριάκος Κερανό-
πουλος. Μουσική επιμέλεια Διογένης Μαργιόλας.

Ελληνικό Fashion Show Γούνας στη
Χαλκιδική – Διακοπές και Shopping από

τον Όμιλο Μουζενίδη
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Η Alfa Romeo παρουσίασε στο εξω-
τερικό τη νέα Giulia, ένα μοντέλο-σύμ-
βολο για την ιταλική αυτοκινητοβιομη-
χανία. Το συγκεκριμένο μοντέλο ήρθε
πρόσφατα στην Ελλάδα. Λίγους μήνες
πριν, είχε γίνει παρουσίαση στο εξωτε-
ρικό. Ακόμη δεν το έχουμε οδηγήσει.
Όταν θα το οδηγήσουμε, θα σας πούμε
τις προσωπικές μας εντυπώσεις, αλλά
προς το παρόν θα αρκεστούμε σε αυτά
που ανακοίνωσαν οι Ιταλοί.

Η Giulia συνδυάζει τις πέντε απόλυ-
τες και διαχρονικές αξίες της Alfa
Romeo: • Tην προηγμένη τεχνολογία. •
Tον δυναμισμό. • Tο χαμηλό βάρος σε
συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότη-
τα. • Tον ιταλικό σχεδιασμό. • To αγω-
νιστικό πνεύμα.

Ένας από τους πρωταρχικούς στό-
χους στην «καρδιά» της σχεδίασης της
νέας Giulia ήταν να επιτευχθεί η απόλυ-
τη οδηγική ευχαρίστηση. Το DNA της
νέας Giulia έχει αναβαθμιστεί. Προηγ-
μένα ηλεκτρονικά συστήματα, ακόμη
και στη βασική έκδοση. Βελτιωμένο σύ-
στημα πέδησης (Integrated Brake sys-
tem-IBS) και αυξημένα επίπεδα ασφά-
λειας. Στην Giulia θα βρείτε σύστημα
προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
(Lane Departure Warning - LDW), σύ-
στημα προειδοποίησης πρόσκρουσης
(Forward Collision Warning - FCW) και
σύστημα παρακολούθησης νεκρού ση-
μείου (Blind Spot Monitoring - BSM).

Στην «5άστερη» επιτυχία της νέας
Giulia, στις δοκιμές πρόσκρουσης Eu-
roNCAP, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα
καινοτόμα συστήματα ασφαλείας αλλά
και η αποδοτικότητα του ελαφρού και
ταυτόχρονα άκαμπτου αμαξώματος, μέ-
σω της χρήσης ελαφρών υλικών τόσο
για τα δομικά όσο και για τα μηχανικά
μέρη του. 

Οι αναλογίες της νέας Alfa Romeo
Giulia έχουν συνδυαστεί έτσι, ώστε ο
οδηγός να επωφεληθεί από την υιοθέτηση του συστήμα-
τος της μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς, τη θέση
οδήγησης προς τους κινητήριους τροχούς, το μακρύ κα-
πό και το ευρύ μπροστινό φτερό, καθώς και από το μυώ-
δες πίσω φτερό από όπου δείχνει να απελευθερώνεται
όλη η ισχύς αλλά και η τοποθέτηση κινητήρα μεταξύ των
δύο αξόνων.

Η σχεδίαση, η τεχνική και η τεχνολογία αποτελούν
ιδιαίτερα στοιχεία της νέας Giulia. Αυτό που την καθιστά
μια πραγματική Alfa Romeo είναι ο κινητήρας που κρύ-
βεται πίσω από το καπό. Η Giulia κυκλοφορεί σε τρεις
εκδόσεις εξοπλισμού.

Η βασική έκδοση Giulia περιλαμβάνει στον βασικό
της εξοπλισμό οθόνη TFT 3.5’’ πολλαπλών λειτουργιών,
μηχανική ρύθμιση καθισμάτων 6 θέσεων, μαύρα υφα-
σμάτινα καθίσματα, μαύρο εσωτερικό διάκοσμο στο ταμ-
πλό, start button στο τιμόνι, που είναι δερμάτινο, cruise
control, διζωνικό κλιματισμό, αισθητήρα φώτων, ηλε-
κτρικό χειρόφρενο, αισθητήρα βροχής, κορυφαία συ-
στήματα ασφάλειας (IBS, LDW, FCW, BSM), ζάντες

αλουμινίου 16’’, αλουμινένιες δαγκάνες
φρένων, προβολείς ομίχλης, εμπρός προβολείς αλογό-
νου και φώτα ημέρας, πίσω φώτα LED, μονή χρωμιωμέ-
νη απόληξη εξάτμισης, Alfa DNA, σύστημα ψυχαγωγίας
και ενημέρωσης 6.5’’ (ραδιόφωνο, MP3, aux-in, Blue-
tooth), Start & Stop.

Η έκδοση Super προσφέρει, εκτός των παραπάνω,
αλουμινένια μαρσπιέ θυρών, καθίσματα με ύφασμα και
δέρμα, διαθεσιμότητα δύο τόνων, ταμπλό και πάνελ θυ-
ρών, ζάντες αλουμινίου 17’’ και διπλή απόληξη εξάτμι-
σης.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του
πακέτου Luxury, το οποίο είναι διαθέσιμο στα επίπεδα
εξοπλισμού Super και περιλαμβάνει δερμάτινα καθίσμα-
τα, πάνελ θυρών και υποβραχιόνιο από δέρμα υψηλής
ποιότητας pieno fiore. Τα εσωτερικά του πακέτου είναι
διαθέσιμα σε τέσσερις χρωματισμούς.

Για τους γρήγορους αλλά και πλούσιους λάτρεις της
φίρμας, υπάρχει και η κορυφαία Quadrofoglio.

Για τον εξοπλισμό της δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

Σημειώστε μόνο τα απαραίτητα που πρέπει να ξέρετε:
ζάντες αλουμινίου 19’’, μαύρες δαγκάνες φρένων, προ-
βολείς bi-xenon και AFS, Led DRL και πίσω φώτα,
4απλή απόληξη εξάτμισης, πίσω διαχύτη, καθίσματα
από δέρμα και Alcantara, ταμπλό από ανθρακονήματα,
ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με λειτουργία
Autodim, κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές,
Alfa D.N.A. Pro (με Race Mode), Alfa Active Suspension
System, Alfa Chassis Domain Control.

Στην Ελλάδα, η Giulia είναι διαθέσιμη με δύο κινητή-
ρες πετρελαίου 2.2 με 150 hp και με 180 hp και με τον κι-
νητήρα βενζίνης 2.9 με 510 hp.

Οι εκδόσεις Giulia 2.2 150 hp με μηχανικό και αυτό-
ματο κιβώτιο προσφέρονται στην τιμή των 37.400 ευρώ
και 39.650 ευρώ αντίστοιχα, ενώ η 2.2 180 hp κοστίζει
40.500 ευρώ στην έκδοση Super με μηχανικό κιβώτιο
και 42.750 ευρώ με αυτόματο κιβώτιο. 

Αν κάποιος θέλει την απόλυτη έκδοση 2.9 με τους
510 hp QV, μπορεί να την παραγγείλει, αρκεί να έχει να
διαθέσει 112.500 ευρώ. 

28

AUTO Γράφει
ο Πέρης

Χαλάτσης

Η επιστροφή της Giulia συγκινεί
τους οπαδούς της Alfa Romeo



Στο νέο Ford Focus, στον στάνταρ εξοπλισμό, υπάρχει το
σύστημα Active City Stop, που χρησιμοποιεί μία ειδική κάμερα
τοποθετημένη στο παρμπρίζ για να ανιχνεύει και για να αναλύει
συνεχώς την κίνηση εμπρός από το αυτοκίνητο. Αν αναγνωρί-
σει ότι επίκειται σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα, προ-
φορτίζει τα φρένα ώστε το αυτοκίνητο να σταματήσει στη μικρό-
τερη δυνατή απόσταση. Στην περίπτωση που ο οδηγός δεν αντι-
δράσει, το σύστημα Active City Stop ενεργοποιεί αυτόματα τα
φρένα για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Πέρα από το σύστημα Active City Stop, το νέο Ford Focus
στην έκδοση Business διαθέτει στάνταρ 6 αερόσακους, ABS, E-
SP, σύστημα My Key, 4 ηλεκτρικά παράθυρα, σύστημα κλιματι-
σμού, Navigation με έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών και σύστη-
μα διασύνδεσης κινητού τηλεφώνου SYNC2 με φωνητικές εν-
τολές, ζάντες Design 16 ιντσών, φώτα ημέρας LED και πίσω αι-
σθητήρες παρκαρίσματος.

Στο στάνταρ εξοπλισμό του Ford Focus περιλαμβάνεται το
πρωτοποριακό σύστημα Door Edge Protector. Μικρά πλαστικά
ελάσματα, που κρύβονται επιμελώς στο εσωτερικό των θυρών,
αναπτύσσονται κάθε φορά που αυτές ανοίγουν καλύπτοντας τις
ακμές τους. Με αυτόν τον τρόπο, το έξυπνο αυτό σύστημα προ-
στατεύει τις πόρτες από τα χτυπήματα κατά το «απρόσεκτο»
άνοιγμα.

Το νέο Ford Focus εφοδιάζεται με τον πολυβραβευμένο «χι-
λιάρη» κινητήρα βενζίνης EcoBoost με απόδοση έως 125 ίπ-
πους ή τον νέο αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα 1.5L, ο οποίος
στην έκδοση ECOnetic εκπέμπει μόλις 88 γραμμ. CO2 ανά χι-
λιόμετρο, καταναλώνει 3,4 λίτρα/100 χλμ. και έχει μηδενικά
τέλη κυκλοφορίας.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του Focus το Active City Stop

#AUTO

5 αστέρια στο Euro NCAP 
για το νέο SEAT Ateca

Την υψηλότερη βαθμολογία στο πλαίσιο του προγράμματος των πρόσφατων
δοκιμών του Euro NCAP απέσπασε το πρώτο SUV της Seat, το Ateca. Ο ανεξάρ-
τητος οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης Euro NCAP έχει αυξήσει τον αριθμό
των δοκιμών τις οποίες τα οχήματα πρέπει να εκτελούν και έχει θέσει αυστηρό-
τερα πρότυπα για την αξιολόγηση των νέων μοντέλων. Η αξιολόγηση έγινε σε
καθεμία από τις επιμέρους κατηγορίες που περιλαμβάνονται στις δοκιμές του
Euro NCAP. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε αυτές της ασφάλειας ενήλικων επιβα-
τών και της προστασίας παιδιών, καθώς και σε αυτές της προστασίας πεζών και
συστημάτων υποστήριξης του οδηγού. Το Ateca είναι το πρώτο μοντέλο της μελ-
λοντικής, επιθετικής, προϊοντικής πολιτικής της SEAT, η οποία σταδιακά θα
ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 18 μηνών, συνολικά με τέσσερα νέα μοντέλα
που περιλαμβάνουν και ακόμα ένα μικρότερο crossover, στα τέλη του 2017. 

Η επιτυχία του SEAT Ateca στο πρόγραμμα των δοκιμών πρόσκρουσης
οφείλεται στα εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει, που ανήκουν στον
βασικό εξοπλισμό του μοντέλου και τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελε-
σματικά. Το νέο μοντέλο, το οποίο έχει εξ ολοκλήρου σχεδιαστεί στη Βαρκελώ-
νη, διαθέτει το σύστημα φρεναρίσματος ανάγκης Front Assist με αναγνώριση
πεζών για οδήγηση μέσα στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο, το οποίο αξιολο-
γείται θετικά από το Euro NCAP από τη φετινή χρονιά. Επιπλέον, το πρόγραμμα
δοκιμών ασφάλειας αξιολογεί και το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφο-
ρίας Lane Assist, που είναι διαθέσιμο σε όλη την γκάμα του Ateca.

Το νέο SUV της SEAT, ο τρίτος πυλώνας της μάρκας δίπλα στο Ibiza και στο
Leon, είναι εξοπλισμένο με επτά αερόσακους στον βασικό του εξοπλισμό, συμ-
περιλαμβανομένου του αερόσακου γονάτου οδηγού, καθώς και με ζώνες ασφα-
λείας με προεντατήρες και περιοριστή φορτίου στα εμπρός και πίσω καθίσματα. 

Το νέο site της Citroen
Το «La Traction Creative»

είναι ένα νέο site, που φιλοδο-
ξεί να ξαναφέρει το χαμόγελο
στα χείλη όσων αγαπούν την
τέχνη, ανεξαρτήτως ηλικίας
και διάθεσης. Πρόκειται για
έναν διαδικτυακό τόπο που δη-
μιουργήθηκε από τη Citroen
και αποτελεί μία ανοιχτή πρό-
σκληση, από τη νέα γκαλερί
«Tumblr» της γαλλικής φίρμας,
προς όλους όσοι θέλουν να εκ-
φραστούν καλλιτεχνικά. Πεδίο
δράσης οι γραμμές Citroen και
τα πολλά έργα τέχνης που φέρουν την υπογραφή της. Αναφερόμαστε φυσικά στα αυτο-
κίνητα Citroen: Είτε μιλάμε για αυτοκίνητα πόλης, οικογενειακά, αυτοκίνητα diesel ή
βενζίνης, νέα μοντέλα είτε για παλιά μοντέλα, το κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι
διαθέτουν ιδιαίτερες σχεδιαστικές γραμμές.

Η συναρπαστική εικονική γκαλερί άνοιξε στις αρχές Ιουλίου και προς το παρόν φι-
λοξενεί 28 έργα από τα 60 που αναμένεται να εκτεθούν στην Έκθεση Αυτοκινήτου στο
Παρίσι το φθινόπωρο (1-16 Οκτωβρίου, ημέρες κοινού). Τα έργα που εκτίθενται στη
«La Traction Creative» προέρχονται από καλλιτέχνες που άντλησαν την έμπνευσή τους
από μοντέλα της Citroen. Η θεματολογία έχει πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις, καθώς
οι μικρές φόρμες μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες τάσεις, αναδεικνύοντας στα
προϊόντα Citroen την ποιότητά τους.

Πάρτε μια γεύση: 
• Le Balancier, μια ιστορία δίχως τέλος, βασιζόμενη στα Airbumps του C4 Cactus,
• Berlingo en Liberté, επιστήμονες ζωολόγοι παρατηρούν τις πέντε θεματικές ενότη-

τες του αυτοκινήτου, που είναι «μεγαλύτερες από τη ζωή»,
• Car sweet Car, το C1 αποκαλύπτει τα πάντα σε 5 animation clips με ένα κοριτσίστι-

κο βλέμμα,
• PacMan, ένα κλασσικό ιστορικό βίντεο παιχνίδι, στο οποίο το E-Mehari μαζεύει

βαθμούς, 
• La Suricate, ένα θέατρο από μαριονέτες στο πίσω παρμπρίζ του Space Tourer με φι-

νάλε έκπληξη, που συναρπάζει επιβάτες ηλικίας από 7 έως 77 ετών.
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#ΕUROPEAN_TOP GIRL

Πανέμορφη με καταγωγή από τις Σέρρες και
περιζήτητη στον χώρο της μόδας, με τον

οποίο ασχολείται στον ελεύθερό της χρόνο.
Έχει λάβει μέρος στα μεγαλύτερα fashion

show Ελλήνων αλλά και ξένων σχεδιαστών
όπως και στην διεθνή έκθεση γούνας στην

Καστοριά, το Μιλάνο και την Μόσχα. 
Της αρέσει να πηγαίνει σε διεθνή και ελλη-
νικά meetings που έχουν σχέση με τον πο-

λιτισμό και το διεθνές δίκαιο. Η γυμναστική
γι’ αυτή είναι τρόπος ζωής. Της αρέσει το

τζόκινγκ και η κολύμβηση. 

«Όνειρό μου είναι 
να ασχοληθώ με 

την πολιτική»

ΦΑΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
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Ο πρώτος στόχος της χρονιάς επετεύχθη για τον ΠΑΟΚ
αφού μετά τον άδοξο αποκλεισμό από τον Άγιαξ στα προκρι-
ματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ήρθε μια εύκολη πρόκριση
στους ομίλους του Γιουρόπα, με την επικράτηση επί της Ντι-
ναμό Τιφλίδας στους δύο μεταξύ τους αγώνες με ισάριθμες
νίκες. 

Ο «Δικέφαλος» για μια ακόμα χρονιά βρίσκεται στους
ομίλους της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης
της ΟΥΕΦΑ, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων μια παλιά του
γνώριμη. Ο λόγος φυσικά για την Φιορεντίνα, την οποία είχε
συναντήσει τη σεζόν 2014-15, όταν είχε ηττηθεί από τους
Ιταλούς στην Τούμπα, αποσπώντας όμως ισοπαλία στο «Αρ-
τέμιο Φράνκι» χωρίς όμως να καταφέρει να προκριθεί στη
φάση των «32» της διοργάνωσης. Βέβαια ο «Δικέφαλος» θα
βρεθεί σε μια ακόμα γνώριμη πόλη από περσινή αναμέτρη-
ση, το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Πέρσι είχε βρεθεί αντιμέ-
τωπος με την Καμπάλα, ωστόσο η κληρωτίδα φέτος τον έθεσε
αντιμέτωπο με την περσινή πρωταθλήτρια της χώρας του
Καυκάσου, την Γκαραμπάγκ. Το παζλ του φετινού ομίλου του
ΠΑΟΚ συμπληρώνει η Σλόβαν Λίμπερετς από την Τσεχία. Ο
όμιλος φαντάζει εκ πρώτης όψεως βατός, αφού μπορεί η
Φιορεντίνα να έχει τον πρώτο λόγο για τη μία εκ των δύο θέ-
σεων που οδηγούν στην επόμενη φάση, ωστόσο ο ΠΑΟΚ
φαντάζει να υπερέχει απέναντι σε Λίμπερετς και Γκαραμπάγκ
για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στους «32».

Η παρουσία του ΠΑΟΚ φέτος στους ομίλους ήταν αποτέ-
λεσμα ενός σχεδιασμού που έγινε το καλοκαίρι που τελει-
ώνει σε λίγες μέρες, όπου επιλέχθηκαν παίκτες για να «χτι-
στεί» μια ομάδα που θα μπορούσε επάξια να αγωνιστεί στην
κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση παρόλο που κάτι τέτοιο
δεν έγινε πραγματικότητα. Η ποιότητα των Μάτος, Σάκχοφ,
Κάνιας, Κρέσπο και Τζάλμα Κάμπος, άρχισε να φαίνεται στα
πρώτα επίσημα ματς, την ώρα που αρχίζει και πραγματοποι-
είται το απαραίτητο «δέσιμο» με τους παίκτες που προϋπήρ-

χαν. Στόχος του Βλάνταν Ίβιτς για τη φετινή χρονιά, είναι να
δημιουργηθεί ένα συμπαγές σύνολο στην άμυνα που δεν θα
αφήνει τον αντίπαλο να αναπτύξει το παιχνίδι του, ενώ την
ίδια να διαθέτει τους απαραίτητους παίκτες στη μεσαία γραμ-
μή ώστε να πραγματοποιείται η απαραίτητη ταχύτατη μετα-
φορά της μπάλας από την άμυνας στην επιθετική γραμμή. 

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ βέβαια γνωρίζει ότι ο ενθουσια-
σμός που μπορεί να προκύψει από καλές εμφανίσεις σε ευ-
ρωπαϊκούς αγώνες, μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός,
αφού το ενδεχόμενο κάμψης στους αγώνες πρωταθλήματος
όταν η σεζόν οδηγηθεί σε φουλ ρυθμούς είναι υπαρκτό. Το
γεγονός ότι το πρωτάθλημα που κανονικά τώρα θα έπρεπε να
μετρά τη δεύτερη αγωνιστική του μέρα δεν ξεκίνησε και θα
αργήσει αρκετά ακόμα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι οι αδύναμοι Γεωργιανοί την ημέρα της ου-
σιαστικά αδιάφορης ρεβάνς στην Τούμπα μετρούσαν ήδη
τρεις αγώνες πρωταθλήματος. Όσο για τον ΠΑΟΚ αυτή η
στιγμή θα τοποθετηθεί χρονικά στα μέσα του ερχόμενου Σε-
πτεμβρίου. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλα τα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη, η κόντρα ΕΠΟ-Κοντο-
νή που καθυστερεί την έναρξη του πρωταθλήματος, μοιραία
αποδυναμώνει την παρουσία  των ελληνικών ομάδων στην
Ευρώπη. 

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, η αναζήτηση επιθετικού
φαίνεται πως συνεχίζεται τώρα ειδικά που ξεκαθαρίστηκε το
ευρωπαϊκό μέλλον του «Δικεφάλου». Αίσθηση όπως ήταν
λογικό προκάλεσε το δημοσίευμα που έκανε λόγο για κίνηση
του Λούμπος Μίχελ για την απόκτηση με τη μορφή δανει-
σμού του Γεβγέν Κονοπλιάνκα από τη Σεβίλλη. Η περίπτωση
του Ουκρανού μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί,
αφού για την απόκτηση του επιθετικού της Σεβίλλης στο παι-
χνίδι βρίσκονται ρωσικές ομάδες όπως η Σπαρτάκ και η Ζε-
νίτ, την ώρα που η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστή-
ριο ξεπερνά τα 20 εκ. ευρώ.

www.karfitsa.gr

Ο ΠΑΟΚ από χθες το μεσημέρι γνω-
ρίζει τους αντιπάλους του στους ομίλους
του Europa League, αλλά εκτιμώ ότι για
την ομάδα του Δικεφάλου λίγη αξία έχει
αυτό το θέμα. Όχι δα ότι η διοργάνωση
είναι μικρής εμβέλειας ούτε γιατί ο ΠΑ-
ΟΚ έχει χορτάσει από κάτι τέτοια, κα-
θώς είναι η μοναδική εγχώρια ομάδα
που έχει κερδίσει πέντε προκρίσεις
στους ομίλους του Europa League. Αλ-
λωστε ονόματα των Σάλκε, Ζενίτ, Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ, Σαχτάρ, Αθλέτικ
Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ, Ιντερ και Φιο-
ρεντίνα έλαμπαν στον α’ όμιλο δυναμι-
κότητας της κλήρωσης.

Για τον ΠΑΟΚ όμως που έχει τη δυ-
ναμική να προχωρήσει ακόμη και στη
φάση των «32» της διοργάνωσης, άλλο
θα πρέπει να είναι το φετινό του διακύ-
βευμα. Καλή η συμμετοχή σε μία ευρω-
παϊκή διοργάνωση, βοηθάει ομάδα και
κόσμο να ξεφύγει από την εγχώρια πο-
δοσφαιρική μιζέρια, αλλά για τον ΠΑ-
ΟΚ ο χώρος δράσης του και το θερμοκή-
πιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν τα
όνειρα του και θα «φυτευτούν» οι στόχοι
του είναι η Ελλάδα. Μπορεί το Πρωτά-
θλημα να είναι απαξιωμένο, το Κύπελλο
αποτύπωμα της διαφθοράς, αλλά αυτός
είναι ο φυσικός χώρος δράσης του ΠΑ-
ΟΚ. Για κάθε ομάδα άλλωστε, οι εγχώ-
ριες διοργανώσεις είναι το άλφα και το
ωμέγα της ποδοσφαιρικής τους δράσης.

Ενας λόγος περισσότερο, φέτος ο
ΠΑΟΚ να ρίξει περισσότερο ενδιαφέ-
ρον στην… Ελλάδα,  το γεγονός ότι πα-
ραπαίει το σύστημα τής ποδοσφαιρικής
διαφθοράς και ο «πατερούλης» του πο-
δοσφαίρου, ο Ολυμπιακός, έχει σοβαρά
αγωνιστικά προβλήματα. Σ’ όλα αυτά ο
ΠΑΟΚ έχει να προτάξει μία ομάδα η
οποία δομήθηκε με ορθολογισμό, χω-
ρίς μεταγραφικές υπερβολές και έδειξε
στους μέχρι τώρα αγώνες, παρότι έχει
φθάσει μόνο στο 60% της αγωνιστικής
της ετοιμότητας, ότι ικανοποιεί μ’ αυτά
που κάνει μέσα στο γήπεδο. Τι σημαί-
νουν όλα αυτά; Ότι δικαίως γεννάει αι-
σιοδοξία ότι μπορεί να πρωταγωνιστή-
σει φέτος στο Πρωτάθλημα και το Κύ-
πελλο βάζοντας υποψηφιότητα γι’ ένα
τίτλο. Αποτέλεσμα που θα δώσει στην
ομάδα πόντους δυναμικής και θα συ-
σπειρώσει τον κόσμο της που έχει κου-
ραστεί να επενδύει τα όνειρα του για κά-
τι μεγάλο στον Ιβάν Σαββίδη. Κι αυτό το
κάτι μεγάλο δεν είναι η πρόκριση στους
«32» του Europa League. 

του Βασίλη
Μάστορα

Εχει το… γήπεδο
δικό του ο ΠΑΟΚ   
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2  ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!A υ τ ό  τ ο  Σ ά β β α τ ο  2 7  A υ γ ο ύ σ τ ο υ  μ α ζ ί  μ ε  τ ο

  
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

  Ποια είναι τα τρόφιμα του καλοκαιριού
  Διατροφικές συστάσεις για τον καύσωνα
  Όταν η δίαιτα... πάει διακοπές
  Παγωτό: Ο γλυκός πειρασμός!  
Ποιο επιλέγουμε στη δίαιτα
  Η αξία των συχνών & μικρών γευμάτων:  
Κύρια και δευτερεύοντα γεύματα 
  Tips για να μη σας παχαίνει το βραδινό φαγητό  
και για να έχετε καλή ποιότητα ύπνου
  Η σημασία της ενυδάτωσης το καλοκαίρι

Μεγάλη αντιοξειδωτική 
καλοκαιρινή 
διατροφή

Μεταξύ άλλων, θα μάθουμε τα εξής:

Ένας 

πραγματικά 

χρήσιμος οδηγός 

και ένας πολύτιμος 

σύμμαχος  

για να χάσουμε  

βάρος.

Με την υπογραφή του κλινικού  
διαιτολόγου - διατροφολόγου, BSc, MSc, PhD 
διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  

Δημήτρη Γρηγοράκη
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