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ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Τι αποκαλύπτει στην “Κ” ο δήμαρχος Γ. Μαυρομάτης

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Μετά τη θεομηνία, σπίτια έτοιμα να
καταρρεύσουν στο Δ. Θερμαϊκού !

Στα “κάγκελα” για τους πλειστηριασμούς

Γιώτα Κουντουρά

Τελεσίγραφο εργαζομένων ΟΑΣΘ στον Χρ. Σπίρτζη

“Αν δεν πληρωθούμε τραβάμε 
χειρόφρενο ξανά στις 13 του μήνα”

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Τα τάπερ ενός 
αρχηγού κόμματος
κι ό,τι άλλο πάρει

το Ποτάμι 

ΜΠΕΤΤΥ ΣΚΟΥΦΑ
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας

“Δεν είμαστε 
ερωτευμένοι 

με τις καρέκλες”

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Ο 30χρονος... 
κόουτς του ΠΑΣΟΚ 

Θεσσαλονίκης

Νο1
Συνεχής 

ενημέρωση στο
www.karfitsa.gr

Σχεδιάστρια 

μόδας με 

αναλογίες... 

μοντέλου

Μπλόκο πολιτών κάθε Τετάρτη
στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 

“Δεν έχω διακρίνει πρόθεση
ενασχόλησης του Ιβάν με τα κοινά”

Μετά την Καβάλα αναβρασμός και στην Καστοριά • Μπλόκο από κατοίκους 
που δηλώνουν στην Karfitsa ότι πριν από τα μηχανήματα του αγωγού που “μπήκαν

χωρίς άδεια στα χωράφια τους” θα βρίσκονται τα... τρακτέρ τους! 

ΕΡΕΥΝΑ
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Τρακτέρ εναντίον
...αγωγού TAP



Ποτάκι στο γραφείο πρωθυπουργού στη…
Θεσσαλονίκη;
#το_κρατος_των_αθηνων_πιο_χαλαρα_κι_
απο_μας

Οι αστυνομικοί-φρουροί του Μαξίμου κρα-
τάνε... αρχείο ε; #ιστορικός_του_μελλοντος 

"Άσε με να φύγω σε παρακαλώ..."
#bar_maximou #τα_σπασανε . Στο πιάνο ο
κ Ζουράρις, στο τραγούδι η κα Κοντουρά
#καλλιτεχνικες_φυσεις

Ο Αλέξης άκουγε Αλέκα (Κανελλίδου)
#εξαλλη_η_χαρουλα
#μην_σου_πω_και_οι_καθαριστριες  #χω-
ρις_σουβερ_στα_επιπλα

«Ύμνος του ΕΑΜ» κι άλλα αντάρτικα από
βουλευτές των… ΑΝΕΛ – Λογικό

Αν δεν βλέπαμε στην #eleni (βλ. Κοντομη-
νά) τι φόρεσαν στο «ποτάκι» του Μαξίμου,
που θα τα βλέπαμε; #κοκκινες_γοβες 
#αριστερά_μπαινοντας #δεξια_βγαινοντας

Οι αριστεροί όταν διασκεδάζουν είναι άν-
θρωποι κι αυτοί, οι δε δεξιοί - όταν κάνουν
το ίδιο - μεγάλα… «γαϊδούρια» που προκα-
λούν τον λαό που πεινάει
#θεωριες_της_νυχτας_μαυρης_νυχτας

Μια ζωή την έχουν. Οι υπόλοιποι... μισή
#καλο_κουραγιο #λαϊκισμος

Στρατηγικός σχεδιασμός… νύχτας - Έκαστος
στο είδος του... #στην_υγεια_σας

Ένα τηλεοπτικό πλάνο σε βουλευτές Β. Ελλά-
δος δεν είδα. Έχει γούστο να επέβαλαν face
control σε καλοντυμένους και όχι τόσο…
πολύ ΣΥΡΙΖΑίους; 

Ο Αλέξης με… επανάσταση στο μέγαρο. Ο
Ανδρέας προτιμούσε ερμηνεύτρια με… παί-
δαρο
#μεγαλη_πορτα_θα_διαβεις_και_θα_τα_πι-
εις 

Μεταξύ μας, αν δεν κάνουν τώρα... πάρτι
πότε θα κάνουν; #δακρυγονα_σε_συνταξι-
ουχους #αυξησεις_σε_δικαστικους #αφουγ-
κράζονται

«Δώστε το Μαξίμου στο λαό…» Κάθε Τετάρ-
τη “ladies night” και κάθε Πέμπτη ελευθέρας

σε συνταξιούχους #χωρις_δακρυγονα – 
Και με τους αρχηγούς ξένων χωρών που
τους έχουμε στα όπα όπα, τι καταλάβαμε; 
#εθιμοτυπια_του_πρωτοκολλου

Σε άλλο… μέγαρο, το κίνημα «ΟΧΙ πλειστη-
ριασμοί»  Κάθε Τετάρτη ενεργοί πολίτες – που
πρόσκεινται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ -  θα μπλο-
κάρουν το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης
ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες αστυνομικοί θα
τους «υποδέχονται» με τον ανάλογο εξοπλι-
σμό #Τοσκας_δεν_παραιτηθηκε_για_συντα-
ξιουχους #Τοσκας_ανελαβε_πολιτικη_ευ-
θυνη

Από τη Θεσσαλονίκη και το παλατάκι της
Αρετσούς άρχισε η… αξιοποίηση των χώ-
ρων του δημοσίου. Και του χρόνου γεροί να
είμαστε ή έστω… διπλοί
#πρωτοπορουμε_δεν_παιζουμε

Για γάμους διατίθεται το Μαξίμου;
#η_αιθουσα_κλιματιζεται

Απορία «O Σαμαράς δεν είχε υποδεχθεί τον
Τσίπρα στις σκάλες – τότε με την αλλαγή της
κυβέρνησης - για να μη νιώσει… πορτιέ-
ρης;» 

Υπερβολές δεξιών «Αμέρικαν μπαρ το κά-
νανε…» Ούτε καν κουβανέζικο, δεν χορέ-
ψανε κιολας…

Ρεφενέ ήταν το κάλεσμα. Εθεάθη βουλευτίνα
με κρασιά στα χέρια και βουλευτής με τυρο-
κροκέτες σε ταπερ…  Να τα λέμε κι αυτά

Το dress code των κυβερνητικών βουλευτών
μια χαρά ηταν. Ως και ο κ Ζουράρις δεν έβα-
λε σανδάλια…

Στη Θεσσαλονίκη θα «φάμε» άλλα πάλι. Χω-
ρίς λεωφορεία ΟΑΣΘ αν δεν πληρωθούν οι
εργαζόμενοι, όπως διεμήνυσαν οι ίδιοι στον
υπουργό Σπίρτζη. Το μέγαρο του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης στην Παπαναστασίου θα έχει την τιμητι-
κή του… #χωρις_εισιτηριο  

Ευτυχώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη ξέρει
από ημιμαραθωνίους μέρα και νύχτα...
#χειροφρενο_σε_αστικες_συγκοινωνιες
#με_τις_βροχες_πανε_με_βαρκα

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#megara )

Κακές υπηρεσίες στην κυβέρνηση, αλ-
λά πολύ περισσότερο στην πατρίδα μας,
προσφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
που στη σύναξη του Μεγάρου Μαξίμου με-
τέφεραν μία σχεδόν ειδυλλιακή εικόνα
στον πρωθυπουργό. Όπως διέρρευσε, αρ-
κετοί ήταν οι βουλευτές –κυρίως της Περι-
φέρειας– που μεταξύ τυρού και αχλαδιού
υποστήριξαν ότι οι πολίτες είναι πρόθυ-
μοι να υποστούν τις θυσίες του 3ου μνη-

μονίου, αρκεί να τους δοθεί μία προοπτική. Κάτι ανάλογο, πριν χρόνια,
είχε υποστηρίξει και ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, για
έναν συνταξιούχο που τυχαία είχε συναντήσει στον δρόμο και του εμφα-
νίζονταν πρόθυμος να θυσιάσει τη σύνταξή του για να σωθεί η χώρα.
Από τότε κύλησε πολύς καιρός, θυσιάστηκαν πολλές συντάξεις, αλλά και
πάλι η Ελλάδα μοιάζει να ακροβατεί.

Η ατμόσφαιρα το βράδυ της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου δεν
προσφερόταν για σοβαρές πολιτικές συζητήσεις. Λίγο το κρασάκι,
λίγο τα σνακ, λίγο ο Κώστας Ζουρά-
ρις που κάθισε στο πιάνο, λίγο
τα αστεία του Αλέκου Φλαμ-
πουράρη, το κλίμα στην
Ηρώδου Αττικού ήταν αρ-
κετά χαλαρό. Καμία σχέ-
ση με αυτό, το βαρύ, που
επικρατούσε πριν από
μερικές ημέρες, όταν λί-
γα μέτρα παραπέρα συν-
ταξιούχοι που διαμαρτύ-
ρονταν για την εξαΰλωση
των επικουρικών συντάξεών
τους έρχονταν αντιμέτωποι με
αστυνομικές δυνάμεις που τους
έφραξαν τον δρόμο για το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο. Καμία σχέση με το κλίμα που επικρατεί στο σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμη και αν στην κυβέρνηση δεν πι-
στεύουν τις δημοσκοπήσεις, μία βόλτα υπουργών, βουλευτών ή
ακόμη και απλών πολιτευτών στα καφενεία, στα σούπερ μάρκετ ή
στο μετρό θα ήταν αρκετή για να διαπιστώσουν ότι μόνο ειδυλ-
λιακή δεν είναι η κατάσταση.

Οι συνταξιούχοι κάθε μήνα αγωνιούν για το τι ποσό θα δουν στον
λογαριασμό τους, παρά τα όσα υποστηρίζουν ο κ. Κατρούγκαλος και η κα
Φωτιού για «ψαλίδισμα» κάποιων ελάχιστων ευρώ, ο ιδιωτικός τομέας
αγκομαχά για να κρατήσει θέσεις εργασίας και να πληρώσει μισθούς, η
πιο καλά σπουδασμένη γενιά Ελλήνων κλείνει εισιτήρια για το εξωτερι-
κό, ενώ οι άνεργοι, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να βρουν μία θέση στην
αγορά, αναζητούν δουλειές του ποδαριού –π.χ. μοίρασμα διαφημιστι-
κών φυλλαδίων, ντελίβερι– για να βάλουν στην τσέπη τους λίγα «μαύρα»
ευρώ. Την ίδια ώρα, τα «κόκκινα» δάνεια αυξάνουν με γεωμετρική πρό-
οδο, το... ξύλο στα Ειρηνοδικεία που γίνονται πλειστηριασμοί είναι πλέ-
ον καθημερινότητα, ενώ τα capital controls θα μας συντροφεύουν για
πάρα πολύ καιρό ακόμη.

Θα ήταν άδικο να ισχυριστεί κανείς ότι την αποκλειστική ευθύ-
νη για όλα αυτά την έχει σημερινή κυβέρνηση. Όμως, είναι κάκι-
στο δείγμα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να επιχει-
ρούν να γεμίσουν τον πρωθυπουργό με νέες «αυταπάτες». Αυτές,
άλλωστε, είναι που μας έφεραν στο πιο βαθύ σκοτάδι.

www.karfitsa.gr
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

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

Karfitsa

Οι βουλευτές να μη γεμίζουν με
«αυταπάτες» τον πρωθυπουργό

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Θ. Θεοχαρόπουλος, Τρ. Μηταφίδης, Αλ. Δερμεντζόπουλος,
Δ. Βενιέρης, Βεν. Καρακωστάνογλος, Γ. Γαϊτάνη, Ν. Τέλλης,

Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας, Αλ. Φιτσόπουλος
Φωτορεπορταζ:

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

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

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

Το χαλαρό κλίμα 
της Πέμπτης 

στο Μέγαρο Μαξίμου
καμία σχέση δεν έχει

με τη «βαρυχειμωνιά»
που επικρατεί 
στην κοινωνία





#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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Την προσευχή τους για να μην...
βρέξει κάνουν στον δήμο Θερμαϊκού 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού έχει επιστρατεύσει
ακόμα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου
να «πιεστούν» οι αρμόδιοι υπουργοί και να πιστώσουν σε
τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά που υποσχέθηκαν
κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην περιοχή την πε-
ρίοδο της ΔΕΘ για να ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες.
Μιλώντας στην KARFITSA ο δήμαρχος Γιάννης Μαυρο-
μάτης εκπέμπει «SOS» αφού πλησιάζοντας στο φθινόπω-
ρο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σύντο-
μα, και κανείς δεν μπορεί να του εγγυηθεί πως δεν θα
υπάρξει νέα βιβλική καταστροφή. 

«Δεν ήρθε ούτε ένα ευρώ…»
«Πρόκειται για μεγάλη καταστροφή. Περιμένου-

με τα λεφτά από την Αθήνα. Ακόμα δεν έχει έρθει
ούτε ένα ευρώ για να αγοράσουμε αδρανή υλικά. Θα
αρχίσουν οι βροχές και πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί
να συμβεί ό,τι συνέβη πριν έναν ακριβώς μήνα.
Εμείς στρώσαμε τους δρόμους και μαζέψαμε τις λά-
σπες αλλά άμα βρέξει πάλι θα πλημμυρίσουμε» ανα-
φέρει ο κ. Μαυρομάτης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θερ-
μαϊκού, ο ίδιος βρίσκεται σχεδόν σε καθημερινή επαφή
με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος εκτός από την
στήριξή που παρέχει, προσπαθεί και στην… πράξη να ξε-
κολλήσει τα χρήματα από τα αρμόδια υπουργεία Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παυ-
λόπουλος επισκέφτηκε πρόσφατα την Μηχανιώνα για να
ανακηρυχτεί επίτιμος δημότης της περιοχής και δεν απο-
κλείεται στην προγραμματισμένη του επίσκεψη στο δήμο
Δέλτα στις 22 Οκτωβρίου να περάσει και από το δήμο
Θερμαϊκού. 

Από μέρα σε… μέρα
«Περιμένουμε τις πιστώσεις για άμεσες αποκα-

ταστάσεις σε οδοποιία και ύδρευση από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών και από τον κ. Σταθάκη να εξειδι-
κεύσει μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας πως θα δοθεί το ποσό των 15 εκ. ευρώ που
υποσχέθηκε από την Θεσσαλονίκη ο υπουργός»
αναφέρει ο κ. Μαυρομάτης και συμπληρώνει πως όταν
επικοινωνεί με τα αρμόδια υπουργεία λαμβάνει την
απάντηση «μέρα με τη μέρα θα σας πιστωθούν τα

χρήματα». «Είμαστε στον αέρα. Έχουν
περάσει τόσες ημέρες» λέει. Σύμφωνα με
τον ίδιο, η πρόσφατη θεομηνία και τα απο-
τελέσματα αυτής μπορεί να έχουν και θετι-
κό αποτέλεσμα. Να πάρουν σάρκα και οστά
και να υλοποιηθούν έργα υποδομών που
έχει ανάγκη ο τόπος εδώ και δεκαετίες.
«Για παράδειγμα θα υλοποιηθεί η
διαπλάτυνση του δρόμου Περαίας-
Μηχανιώνας. Επιπλέον είπαμε ότι θα
ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ η με-
λέτη των επτά ρεμάτων του πρώην
δήμου Θερμαϊκού που πλέον έχει
ωριμάσει. Τέλος, μέσω ΕΥΑΘ που θα
τη χρηματοδοτήσει προχωράει η με-
λέτη ενός ρέματος της Μηχανιώνας»
καταλήγει ο δήμαρχος Θερμαϊκού. 

Τον… σταυρό τους για να
μην θρηνήσουν κι άλλα
θύματα σε περίπτωση που
«ανοίξουν» πάλι οι ουρα-
νοί κάνουν οι κάτοικοι και
η διοίκηση του δήμου
Θερμαϊκού. Μπορεί να
συμπληρώθηκε ένας μή-
νας από την πρόσφατη θε-
ομηνία που είχε ως αποτέ-
λεσμα την ολοκληρωτική
καταστροφή δρόμων,
σπιτιών και καλλιεργήσι-
μων εκτάσεων αλλά και
τον πνιγμό μιας γυναίκας,
στο δήμο της ανατολικής
Θεσσαλονίκης που τους
καλοκαιρινούς μήνες εί-
ναι ο πιο τουριστικός του
νομού, καταγράφουν κα-
θημερινά ζημιές. 

Q
Σε ανοικτή
επικοινω-

νία η 
διοίκηση 

με τον
Πρόεδρο 
της Δημο-
κρατίας, 

Προκόπη
Παυλό-
πουλο 

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των ζημιών αυ-
τές ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. «Πρέπει
να γίνουν σοβαρά έργα για να ασφαλιστεί η περιο-
χή. Υπάρχουν κατοικίες που είναι στον αέρα και
κινδυνεύουν να πέσουν, σήμερα που μιλάμε»
αναφέρει ο κ. Μαυρομάτης. Όπως λέει ο κ. Μαυ-
ρομάτης κατολισθήσεις υπήρξαν στο Αγγελοχώρι,
στην Μηχανιώνα και στην Αγία Τριάδα. Ολοσχε-
ρώς έχει  καταστραφεί επίσης η Επανομή, ενώ σε
πολλά δημοτικά διαμερίσματα όπως είναι η Κερα-
σιά, το Μεσημέρι, οι Νέοι Επιβάτες και όπου
υπάρχει αγροτική οδοποιία οι καταστροφές είναι
ανυπολόγιστες. Η μόνη περιοχή που σήμερα δεν
αντιμετωπίζει προβλήματα είναι η Περαία. Υπάρ-
χουν καταστροφές σε δρόμους και σε αγροτικούς
δρόμους, όπως και στις παραλίες της ανατολικής
Θεσσαλονίκης. «Καθαρίζουμε όλα τα ρέματα ξανά.
Η θεομηνία έφερε πολλά φερτά υλικά και ογκώ-
δη. Χώρια από αυτά που βγάζουμε από τα ρέματα,
πετάμε και όσα αντικείμενα βγήκαν από τα σπί-
τια» σύμφωνα με τον δήμαρχο.  Κάνοντας έναν
πρόχειρο υπολογισμό η διοίκηση του δήμου Θερ-
μαϊκού εκτιμά ότι οι ζημιές ξεπερνούν τα 15 εκα-
τομμύρια ευρώ.  «Καθημερινά συνεργεία καταγρά-

φουν τις ζημιές σε σπίτια και δημόσια έργα. Έχουν
ξεκινήσει οι αιτήσεις για αποζημιώσεις. Περιμέ-
νουμε από τον κ. Σπίρτζη να οριοθετήσει την πε-
ριοχή σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε η
υπηρεσία» ισχυρίζεται ο δήμαρχος. Σε ό,τι αφορά
τους ιδιώτες αυτοί μπορούν να αποζημιωθούν με
δυο τρόπους: είτε να λάβουν ένα άτοκο δάνειο είτε
να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό, το ύψος του οποίου
εξαρτάται από το κράτος. 

ΘΕΜΑ
Karfitsa
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#Ψίθυρους στο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης προκάλεσε το γεγονός 
ότι η δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη»…  δεν έδωσε το 
λόγο  στον για χρόνια επικεφαλής  Τριαντάφυλλο Μηταφίδη.
Η εκδήλωση είχε ως θέμα «Η πόλη που θέλουμε» και
αντικείμενο τα έργα/προτεραιότητες που θα αλλάξουν την
μορφή της πόλης για να βελτιστοποιήσουν τη ζωή των
κατοίκων, σε θεματικές όπως πολιτισμός, περιβάλλον,  ΑΜΕΑ
κ.α. Η νέα επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΣΥΡΙΖΑ στο
«Δήμο Μπουτάρη» και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρία Καλφακάκου  είπε ότι «Φυσικά και προσεκλήθη ο κ.
Μηταφίδης αλλά δεν έκανε εισήγηση. Δώσαμε το λόγο μόνο
στους τεχνοκράτες» 

Σε… αναβρασμό
βρίσκονται οι
Πόντιοι της χώ-
ρας. Τον επόμε-
νο μήνα και πιο
συγκεκριμένα το
τριήμερο 4,5 και
6 Νοεμβρίου θα
πραγματοποι-
ηθεί στην Κρή-
τη το 17ο  Πα-
νελλήνιο Συνέ-
δριο Ποντια-
κών Συλλόγων
για την Εθνική
Αυτογνωσία. 
Το συνέδριο έχει θέμα: «Ιστορικές και νομικές παράμετροι της
Γενοκτονίας των Χριστιανών της Ανατολής» και τελεί υπό την αιγίδα
της Αρχιεπισκοπής και της Περιφέρειας Κρήτης ενώ υποστηρίζεται
από τον δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις
συμμετοχής αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από
300 αντιπρόσωποι σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
ενώ διακεκριμένοι επιστήμονες θα αναφερθούν σε θεματικές ανά-
λογες με την εθνική αυτογνωσία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη
του νέου διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων. Η KARFITSA, όπως φαίνεται στη φωτο, εν-
τόπισε την πρόεδρο της ΠΟΠΣ Χριστίνα Σαχινίδου, την γενική
γραμματέα Βικτώρια Σαββίδου και τους στενούς τους συνεργάτες
να… οργανώνονται.

#Μπορεί να είναι φανατικός ΠΑΟΚτσής - και φίλος του
μεγαλομετόχου της ομάδας- ωστόσο ο Ιβάν Σαββίδης φαίνεται 
ότι δεν είναι αυτός που θα τον κάνει να ασχοληθεί με την
πολιτική. Ο επίτιμος αρχηγός του Στρατού και πρώην υπουργός
Εθνικής Άμυνας Φραγκούλης Φράγκος μιλώντας στο
KARFITSA.GR ξεκαθάρισε ότι τα… σενάρια που τον θέλουν να
ασχολείται με τα κοινά, μέχρι στιγμής είναι αποκυήματα της
φαντασίας ορισμένων ΜΜΕ! Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν
πολλοί τον ήθελαν να είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
μάλιστα κυκλοφορούσαν πρωτοσέλιδα με  σχετικούς μεγάλους
τίτλους ο ίδιος  όμως τα διέψευδε πάλι…

#Στην Αθήνα βρέθηκε η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Βίκυ Ευταξά. Σύμφωνα με πληροφορίες 
η «γαλάζια» πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και συζήτησαν θέματα… νέας λειτουργίας της τοπικής  οργάνωσης
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και στην εκλογική
περιφέρεια ενός πρ. πρωθυπουργού. Επίσης οργάνωσαν 
τις λεπτομέρειες του τριήμερου ταξιδιού του προέδρου της ΝΔ στα
τέλη Οκτωβρίου…
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Σήμερα στόχος όλων όσων ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει
να είναι η μείωση της ανεργίας, να υπάρξουν δουλειές με αρ-
μονική συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Να μεταβού-
με σε ένα κράτος παροχής υπηρεσιών και να βάλουμε τέλος στον
κρατισμό. Για να γίνει αυτό απαιτούνται διαρθρωτικές προοδευ-
τικές μεταρρυθμίσεις παντού. Ποιος όμως θα πρωτοστατήσει σε
αυτές τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος; Για για να γίνουν όλα
αυτά χρειάζεται να υπάρξει ανανέωση, να βγει μπροστά η νέα γε-
νιά. Τώρα είναι η ώρα να δώσει τη μάχη της για να μπει στις πο-
λιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Νέοι άνθρωποι
χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Οι νέοι και οι νέες της
χώρας πρέπει να συμβάλουμε δυναμικά, με τη συμμετοχή στην
συνδιαμόρφωση της πορείας της χώρας. 

Πέρα από αυτούς που αναζήτησαν την τύχη τους στο εξωτερι-
κό και μας παρακολουθούν από μακριά απλώς ελπίζοντας
στην Ελλάδα που ονειρεύτηκαν, οι νέοι άνθρωποι σήμερα είτε
αποστασιοποιούνται, αδιαφορώντας και απέχοντας από τα κοι-
νά είτε πολιτικοποιούνται βίαια, υιοθετώντας ορισμένες φορές
λόγο ακραίο. Μπορούμε όμως να τους κατηγορήσουμε για την
στάση τους; Η στάση τους απέναντι στην κοινωνία καθορίζεται
από την ίδια την κοινωνία. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ενερ-
γοποίησή τους και η συμμετοχή τους στα κοινά όταν δεν αντιμε-
τωπίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ενι-
σχύουν την αβεβαιότητά τους για το μέλλον; Πότε ενδιαφέρθηκε
ειλικρινά κάποιος, πέρα από τις εύκολες προεκλογικές εξαγγε-
λίες, να απευθυνθεί, να συμπεριλάβει και να δώσει χρόνο και
χώρο στους νέους;

Οι νέοι κουράστηκαν από τις θεωρητικολογίες, τις αδιέξοδες
πολιτικές και τον λαϊκισμό. Δεν αναζητούν κάποιον που θα
τους δείξει το δρόμο εκείνον απ’ όπου η ελπίδα έρχεται. Αλλά
ούτε και κάποιον που θα τους παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα
για να τους πείσει ότι κατανοεί τα προβλήματά τους και να μιλή-
σει ΓΙΑ αυτούς. Αναζητούν κάποιον που θα μιλήσει ΜΕ αυτούς.
Αναζητούν κάτι που θα τους εμπνεύσει, θα τους κινητοποιήσει
να γίνουν συμμέτοχοι στην επίλυση των σύνθετων προβλημά-
των της χώρας.Τώρα είναι η ώρα για την διαμόρφωση ενός
«New Deal» μεταξύ των γενεών ώστε να τεθεί ουσιαστικά το ζήτη-
μα της διαγενεακής δικαιοσύνης στο δημόσιο διάλογο. Αλλιώς
οι συνέπειες θα είναι επώδυνες για την κοινωνία, την οικονομία
και την χώρα. 

Για αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ελ-
λήνων Ακτιβιστών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος (PES Activists Greece) αυτό το Σαββατοκύριακο στην
Θεσσαλονίκη με σύνθημα το «Πάθος για Αλλαγή», όπου θα ανα-
λυθούν συγκεκριμένες προοδευτικές πολιτικές για τους νέους με
μία ανοιχτή πρόσκληση να συμμετάσχουν στη προσπάθεια για
μία «νέα Σοσιαλδημοκρατία». 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό
εκπρόσωπο της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρα-
τών χωρίς αυταπάτες και λαϊκισμό με σταθερή ευρωπαϊκή
κατεύθυνση. Ήρθε η ώρα να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες
απαιτήσεις των καιρών. Για έναν σύγχρονο προοδευτικό φορέα
όπου οι νέοι θα διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην αλλαγή πο-
ρείας της χώρας προς προοδευτική κατεύθυνση. Με κεντρικό
στόχο την αλληλεγγύη των γενεών, που επικαλείται ο σοσιαλδη-
μοκρατικός μας χώρος ως συστατική του αρχή.

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Αρι-
στεράς

Πάθος για την αλλαγή 
και προοδευτικές πολιτικές 

για μία νέα Σοσιαλδημοκρατία 

του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου* 

#Μια εβδομάδα αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Μετά την Μηχανιώνα - ο πρώτος πολίτης
της χώρας - επιλέγει τη Χαλάστρα για τον εορτασμό των Ελευθερίων της περιοχής.
Ο κ. Παυλόπουλος αναμένεται να ανακηρυχτεί και εκεί (μετά το δήμο Θερμαϊκού)
επίτιμος δημότης. Σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει στην πόλη των
Τζιτζικώστα και Μπουτάρη  και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να παραστεί
στις εκδηλώσεις του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου αλλά και της 28ης Οκτωβρίου.
Την Θεσσαλονίκη θα επισκεφτεί και ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης 
το τριήμερο της εθνικής επετείου όπου ήδη έχει κλείσει πολλές συναντήσεις 
με… νέα πρόσωπα του κόμματος.

Δεν το πουλά το… δωρίζει το νέο του βιβλίο με τίτλο «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ» ο Θεό-
δωρος Καράογλου. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου με τις 19 θέσεις για
του πρώην υπουργού για την συνταγματική αναθεώρηση παρουσιάστηκαν
την περασμένη Κυριακή στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, παρουσία 500 προσκε-
κλημένων. Ομιλητές ήταν οι Τασούλας από τη ΝΔ, Λοδέρδος από το ΠΑΣΟΚ
και Χρυσόγονος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια συγκεκρι-
μένη πρόταση που κατέθεσε ο κ. Καράογλου σύμφωνα με την οποία δεν θα
πρέπει κάποιος να είναι βουλευτής για πάνω… από τρεις τετραετίες. Την
ίδια ώρα, ο τέως υπουργός προτείνει την καθιέρωση συγκεκριμένου ορίου
θητείας (συγκεκριμένα δυο) για τον Πρωθυπουργό, τους βουλευτές και τους
Περιφερειάρχες. Κρατήστε το τελευταίο!  Μέσα από αυτές τις προτάσεις ο
«γαλάζιος» εκπρόσωπος του λαού, μας ανακοινώνει τα επόμενα… πολιτικά
του σχέδια;

Στο πεζοδρόμιο… διαδηλώνοντας  είδαμε πρόσφατα  τον ανεξάρτητο  βου-
λευτή Χάρη Θεοχάρη συμπαραστεκομενο στον αγώνα των εργαζομένων των
Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας (κατά την εκδίκαση στο Πρωτοδικείο
Καβάλας των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει κατά της εταιρείας)
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επαναπρόσληψή τους , με τα ίδια εργασιακά
δικαιώματα, καθώς και την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Να σημει-
ωθεί ότι η εταιρεία είναι μοναδική στο είδος της λιπασματοβιομηχανία της
χώρας, ενώ είναι κερδοφόρος.



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

O κ. Μητσοτάκης αλλά και οι συνεργάτες του στο-
χεύουν σε αυτοδυναμία όταν θα γίνουν εκλογές. Θε-
ωρείτε ότι ο στόχος είναι εφικτός;

Φυσικά και θεωρώ ότι  ο στόχος της αυτοδυναμίας εί-
ναι εφικτός και θα το πιάσουμε. Και αυτό γιατί γίνεται πλέ-
ον ξεκάθαρο, κάθε μέρα και περισσότερο, πως ο πρό-
εδρος μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την εμφάνισή του
στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει αποκτήσει συν-
τριπτική υπεροχή απέναντι στον κ. Τσίπρα , σε όλους τους
τομείς που αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και της
χώρας. Ακόμη και η εφημερίδα ΑΥΓΗ, όργανο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, υπογραμμίζει το πολύ μεγάλο πολιτικό πλεονέκτημα
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως δεν επαναπαυόμαστε
στη δημοσκοπική μας υπεροχή και καθημερινά ενισχύου-
με την επικοινωνία μας με όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις αγωνίες των
αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, των ερ-
γαζομένων, των επιχειρηματιών. Ανοίγουμε δίαυλο επι-
κοινωνίας με όλους, για να γίνουμε αποτελεσματικότερη.

Το κόμμα σας και ο αρχηγός του επενδύουν στις…
μειώσεις της φορολογίας. Πως είστε σίγουροι ότι οι
δανειστές μας θα δεχτούν τις προτάσεις σας; 

Τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε, στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος μας, είναι μελετημέ-
να, κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Δε νομίζω ότι θα
έχουν αντίρρηση οι εταίροι μας, γιατί θα έχουν απέναντι
τους έναν αξιόπιστο πρωθυπουργό, ο οποίος θα τηρεί τις
δεσμεύσεις του. Άλλωστε, ο μόνος τρόπος για να ξεπερά-
σει η χώρα τη μεγάλη κρίση που βιώνει τα τελευταία χρό-
νια, είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της
επιχειρηματικότητας. Εκεί στοχεύουν τα μέτρα που ανα-
κοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από αυτό θα ενι-
σχυθούν και τα εισοδήματα των εργαζομένων και αυτό το
γνωρίζουν καλά οι εταίροι μας.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή σας στη Βουλή ισχυρι-
στήκατε πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκποιεί τα
πάντα, καθώς εντάσσει όλα τα «ασημικά» του κρά-
τους στο υπερταμείο. Εάν γίνετε εσείς κυβέρνηση τι
θα αλλάξετε; 

Την δημιουργία του υπερταμείου  αν θυμάστε, την ζη-
τούσαν, οι δανειστές μας και από την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας. Εμείς όμως δεν την δεχθήκαμε ποτέ. Το

ΤΑΙΠΕΔ που δημιουργήθηκε τότε δεν συμπεριελάμβανε
ούτε το ένα δέκατο της δημόσιας περιουσίας και ο χρόνος
εκχώρησης για αξιοποίηση ορίσθηκε στα τριάντα χρόνια.
Εδώ μιλάμε για εκχώρηση του συνόλου σχεδόν της δημό-
σιας περιουσίας, για ένα αιώνα. Πιστεύω ότι με τις μεταρ-
ρυθμίσεις που θα προωθήσουμε, την εκκίνηση της οικο-
νομίας, δηλαδή την ανάπτυξη που θα πετύχουμε ως κυ-
βέρνηση,  όλα αυτά μπορούν να επαναπροσδιοριστούν.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος της «Πρώτης Φο-
ράς Αριστεράς» και γιατί; 

Δε νομίζω ότι μπορεί κανείς ή τουλάχιστον προσωπι-
κά δεν μπορώ, να ξεχωρίσω ποιό είναι το μεγαλύτερο λά-
θος της "πρώτης φοράς αριστεράς". Ανικανότητα, υποκρι-
σία, ψέματα, αυταπάτες, αναξιοπιστία, εμμονική ιδεολη-
ψία, εξουσιομανία, αλαζονεία, αυταρχισμός, καθεστωτι-
κή νοοτροπία, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτή
της κυβέρνησης. Πιστεύω πως είναι λάθος όλο το οικοδό-
μημα της "πρώτης  φοράς αριστεράς".

Τελικά τι θα κάνετε ως αυριανή κυβέρνηση με τις
τηλεοπτικές άδειες; Θα καταργήσετε τον νόμο Παπ-
πά και θα επιστρέψετε τα εκατομμύρια της διαδικα-
σίας στους νέους υπερθεματιστές; Σας ρωτώ γιατί
στην παράταξή σας έχουν ακουστεί πολλές και δια-
φορετικές απόψεις.

Είναι πλέον πασιφανές ότι ο διαγωνισμός για τις τηλε-
οπτικές άδειες εξελίχθηκε σε παρωδία και φαρσοκωμω-

δία . Η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές δήλωσε δημόσια ,
πως θα καταργήσει το νόμο και θα αναβαθμίσει το επίπε-
δο διαφάνειας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, μέσα στο
πλαίσιο των συνταγματικών oρίων.

Είστε συνομιλητής του Ιβάν Σαββίδη. Τελικά, τι
είναι αυτό το «φαινόμενο- επιχειρηματίας»; Γιατί
επενδύει στην Ελλάδα, την ώρα που πολλοί επιχει-
ρηματίες εγκαταλείπουν τη χώρα για φορολογικούς
παραδείσους; Πιστεύετε πως ο κ. Σαββίδης θα πολι-
τευτεί εντός συνόρων (μας); 

Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις μου με τον κ. Σαββίδη
έχουν σαν αφετηρία την κοινή μας ποντιακή καταγωγή
και σχεδόν περιορίζονται εκεί. Στο πρόσωπο του διέκρινα
έναν Πόντιο “Tραντέλληνα”, ένα φλογερό πατριώτη, που
παρακολουθεί την πορεία της χώρας και θλίβεται γι αυτό.
Η εγκατάσταση και δραστηριοποίησή του στην Ελλάδα
ήταν, όπως και για κάθε  Έλληνα των χωρών της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, όνειρο ζωής.  Γι’ αυτό και επενδύει
στη χώρα μας. Δεν έχω διακρίνει πρόθεση ενασχόλησης
του με τα κοινά.

www.karfitsa.gr

Ο Καραμανλής, με τον οποίο
μιλάτε συχνά πυκνά θα μπορούσε 
να επιστρέψει και να μπει…
«μπροστάρης» και εάν ναι σε ποια
θέση και με ποιον ρόλο; 

Ο ίδιος θα αποφασίσει τι θα 
κάνει. 

Υπό ποιες συνθήκες θα μπο-
ρούσατε να συνεργαστείτε με τον 
ΣΥΡΙΖΑ; 

Κατά την άποψή μου, η μέχρι τώ-
ρα συμπεριφορά της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ιδιαίτερα του πρω-
θυπουργού, δεν αφήνει περιθώρια
τέτοιας προοπτικής. Αυτό όμως είναι

θέμα και αρμοδιότητα του Προέδρου
του κόμματος. Αυτός θα κρίνει αν
υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης και
συνεργασίας.

Εάν η κυβέρνηση φέρει νέο 4ο
μνημόνιο με την Ελλάδα να βρί-
σκεται πάλι με την πλάτη στον τοί-
χο, τι θα κάνετε; Θα το ψηφίσετε; 

Το απεύχομαι , αν και με τον τρό-
πο που κινείται η κυβέρνηση και η οι-
κονομία δε μπορεί να αποκλεισθεί .
Όταν συμβεί και αν συμβεί και κάτω
από ποιες συνθήκες θα συμβεί , θα
αξιολογηθεί και θα προσδιορισθεί
και η στάση μας.

Πως πολλές συμφωνίες της κυβέρνησης 
με τους δανειστές μας θα επαναπροσδιορι-
στούν όταν η ΝΔ αναλάβει τα ηνία της δια-
κυβέρνησης του τόπου, υποστηρίζει 
σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του 
στην KARFITSA ο Σάββας Αναστασιάδης. 
Ο βουλευτής της ΝΔ από τη Β’ Θεσσαλονί-
κης εμφανίζεται βέβαιος πως η ΝΔ
θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όποτε
αυτές γίνουν και λέει ότι το κόμμα του
«φλερτάρει» με την αυτοδυναμία. Επίσης,
υποστηρίζει ότι μέσα από τη δέσμη μέτρων
που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στη ΔΕΘ  «θα ενισχυθούν και τα εισοδήμα-
τα των εργαζομένων». Ξεκαθαρίζει πως η
ΝΔ θα καταργήσει τον νόμο Παππά, αναφέ-
ρεται στα λάθη της «Πρώτης φοράς Αριστε-
ράς» και μιλά για τον ρόλο του Ιβάν Σαββί-
δη και του Κώστα Καραμανλή, συνομιλη-
τής των οποίων είναι ο κ. Αναστασιάδης. 

«Δεν έχω 
διακρίνει 
πρόθεση 

ενασχόλησης 
του Ιβάν 
Σαββίδη 

με τα κοινά» 

Q
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Q
Ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονί-
κης με τη ΝΔ Σάββας Αναστα-
σιάδης μιλά στην KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«Ο ίδιος ο Καραμανλής θα αποφασίσει 

τι θα κάνει στο... μέλλον» 



www.karfitsa.gr
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#Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα
βιντεάκι με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη
Λεβέντη να κάνει… γκράφιτι σε τοίχο δρόμου της
Θεσσαλονίκης. Σε σχετική ερώτηση του karfitsa.gr ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων απάντησε πως
πρόκειται για… μοντάζ. «Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει
αυτό το βίντεο. Δεν το έχω δει. Αλλά από ότι με
ενημέρωσαν δεν φαίνεται ποιος γράφει. Η πεποίθησή
μου είναι πως πρόκειται για μοντάζ. Άνθρωπος που
ξέρει από σκηνοθεσία μου είπε ότι είναι μοντάζ.
Εμφανίζομαι εγώ στην αρχή αλλά μετά δεν δείχνει
ποιος γράφει. Βέβαια, πριν από 15-20 χρόνια μπορεί κι
εγώ να έγραψα κάτι. Κάποτε που το κόμμα ήταν μικρό
ο πρόεδρός του μετείχε με διάφορους τρόπους στον
αγώνα. Σε αυτό το βίντεο δεν είμαι εγώ» λέει ο κ.
Λεβέντης. Ο ίδιος επιμένει πως δεν πρόκειται να
συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας αυτά
τα σενάρια «αηδίες». «Σαράντα χρόνια αγώνες δεν τους
πετάω στα σκουπίδια έτσι απλά» καταλήγει ο κ.
Λεβέντης… χωρίς να διευκρινίσει ποια ακριβώς είναι
τα… σκουπίδια

SMS

Ανέβηκε ψηλά ο Μπου-

τάρης! Στην πρόσφατη

τελετή εγκαινίων ο

Γιάννης Μπουτάρης

σκαρφάλωσε στην σκά-

λα και συμμετείχε με

αυτόν τον τρόπο στην

performance της Γιόκο

Όνο που ήταν απούσα

και… παρούσα, αφού

πολλοί σχολίασαν

πως η αντιδήμαρχος

πολιτισμού κα Χρυσί-

δου της μοιάζει. «Δή-

μαρχε πήγαινε στην

κορυφή όπως σου

αξίζει. Όσο κι αν

προσπαθεί κάποιος

να σε φτάσει δεν θα

τα καταφέρει» του

φώναξε θαμώνας

στην έκθεση που

μάλλον θα ήταν και

ψηφοφόρος του…

SMS: Τον Φεβρουάριο αναμένεται να φιλοξενηθεί
σε χώρο της Θεσσαλονίκης η έκθεση του Γιάννη
Μπουτάρη με την συλλογή του με… κιτς αντικείμε-
να. Η έκθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αθήνα
και μετά από απαίτηση εκατοντάδων πολιτών θα
έρθει και στην… πόλη μας!

Ο Ιβαν Σαββδης φέρνει 
ειδικούς της tv από BBC και CNN

#Πέρασαν 10 χρόνια που το όνομα Ιβάν Σαβ-
βίδης «παίζει» στον αθλητισμό, στην πολιτι-
κή, στα ΑΕΙ (έδρα μελετών ποντιακού ελλη-
νισμού στο ΑΠΘ), στην Ορθοδοξία, στις επι-
χειρήσεις, στα εργοστάσια και στα ξενοδο-
χεία. Δέκα χρόνια που έκανε και μια από τις
πρώτες του συνεντεύξεις – και όπως απο-
δείχθηκε λίγες – στην υπογράφουσα και στο
τρίτο δημόσιο κανάλι (ΕΤ3), τότε που ένας
βουλευτής Θεσσαλονίκης – πρώην σήμερα –
έλεγε αριστερά και κυρίως δεξιά – ότι οι ολι-
γάρχες  πετάνε με τα δικά τους αεροπλάνα
και δεν πηγαινοέρχονται με τα αεροσκάφη
της… γραμμής, όπως ο «Πόντιος» ή όπως
υποτιμητικά τον αποκαλούσαν οι αντίπαλοι
του – «ο Ρωσοπόντιος». Κι όμως ο κ Σαββί-
δης και με το αεροπλάνο της γραμμής έρχον-
ταν και έφευγε και χωρίς τυμπανοκρουσίες
και… πολυτέλειες ετοίμαζε σχέδια αγοράς
και ανακαίνισης του ΠΑΟΚ, του Μακεδονία
Παλλάς, ξενοδοχείων της Χαλκιδικής, κέν-
τρων εστίασης, σούπερ μάρκετ και πολλών
άλλων…

Έβλεπε ΕΤ3 και το δήλωνε…

#Το «μπάσιμο» του στην κοινωνία της πόλης -
και στον τηλεοπτικό αέρα κρατικού καναλι-
ού το οποίο έβλεπε κατά δήλωση του – το
έκανε με την ιδιότητα του εκπροσώπου του
λαού και του Ποντιακού Ελληνισμού αλλά
και του καλού Χριστιανού (βλ λειτουργία
Μονής Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούν-
τα) και ελάχιστα ως επενδυτής για ποδο-

σφαιρικών ομάδων– όπως μαθαίνουμε – και
πάρκων ψυχαγωγίας μέσα στο Θερμαϊκό
!(με την κατασκευή ενυδρείων και υπερπο-
λυτελών κέντρων διασκέδασης στο… νερό).

#Η πρώτη ερώτηση που είχε τεθεί - σε εκείνη
τη συνέντευξη της ΕΤ3 – ήταν αν θα αγοράσει
τον ΠΑΟΚ, διότι ο δικέφαλος του βορρά
όπως κι άλλες μεγάλες ποδοσφαιρικές ομά-
δες της χώρας, ήταν και είναι… διαβατήριο,
για πολλούς επιχειρηματίες. Η ιστορική ομά-
δα, ήταν το «καλό χαρτί» για να κερδίσει την
παρτίδα ή και την… πατρίδα στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση. Αυτός, μη έχοντας κάτι χει-
ροπιαστό στα χέρια του - πχ τα αποτελέσματα
του νομικού ελέγχου από τον Αλέξανδρο Λυ-
κουρέζο – νομικό του σύμβουλο στα μεγάλα
εγχειρήματα του – προτίμησε να χαμογελάσει
αλλά όχι να… διαψεύσει. Aντιθέτως είχε μι-
λήσει για τους Πόντιους  - που δεν είναι ενω-
μένοι - για την πολιτική Ρωσίας και Ελλάδας
απέναντι στους ομογενείς και για τη Θεσσα-
λονίκη που είναι μια πολύ όμορφη πόλη, αν
και ο ίδιος προτίμησε με την οικογένεια του
το δήμο Θέρμης και την ανατολική πλευρά
του νομού, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να
κάνει – μάταια – κοντά στο σπίτι του και προ-
πονητικό κέντρο.

Tι λένε ΠΑΟΚτσήδες 
για το νέο εγχείρημα Ιβάν

#Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ – όπως ακούγεται στις
οπαδικές εκπομπές των ερτζιανών της πόλης
– περιμένουν όπως και το 2006 μεγάλα
πράγματα πχ «το κανάλι του να είναι αθλητι-

κό για να εξαφανιστεί ο ΑΡΗΣ και ο ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ αλλά κυρίως ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ο
Μαρινάκης». Όμως ο ίδιος, σύμφωνα με
πληροφορίες, έδωσε άλλη ρότα στους τηλεο-
πτικούς συνεργάτες του. Θέλει ποικίλο πρό-
γραμμα, ανάλογο των δράσεων του υπέρ του
αθλητισμού, του Ελληνισμού, των επενδύσε-
ων, της Ορθοδοξίας (και του Αγίου Όρους),
της παιδείας και της αλληλεγγύης (βλ φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα του) Ήδη στο ξενοδοχείο
του με θέα τη θάλασσα, στο Μακεδονία Παλ-
λάς «φιλοξενούνται ειδικοί της τηλεόρασης
από τη Βρετανία προκειμένου να δημιουργή-
σουν το κανάλι του Έλληνα ευεργέτη» όπως
είπε στo karfitsa.gr συνεργάτης του, o oποί-
ος μας αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής είναι…
Αμερικανός!

#Να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος
του «πόθεν έσχες» του και κατέθεσε την
πρώτη δόση του τιμήματος για την άδεια
ύψους 20,5 εκατ. ευρώ. Είχε πάρει μέρος
στη διαδικασία δημοπράτησης των τεσσά-
ρων τηλεοπτικών αδειών -με το σχήμα DI-
MERA MEDIA – και ενώ προσέφερε 61,5
εκατ. ευρώ, έφυγε με άδεια χέρια και δηλώ-
σεις του ιδιου ότι ανέβασε το τίμημα για να
πληρώσουν περισσότερα οι πλειοδότες.
Ωστόσο, μετά την επίσημη αποχώρηση του
Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα, κατέστη
πρώτος επιλαχών για την απόκτηση τηλεο-
πτικής άδειας και προσεχώς αναμένεται να
αποκτήσει μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό με
έδρα τη… Θεσσαλονίκη.

Μ. Καραπαναγιωτίδου

Το νέο κανάλι με έδρα τη… Θεσσαλονίκη



Ασφαλιστικά μέτρα 
για τις κεραίες στο Πανόραμα

#Στο πλευρό των κατοίκων
– αυτή τη φορά στο
Πανόραμα - στάθηκε ο
δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
και ο δήμαρχος Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης με αφορμή την
εκδίκαση των
ασφαλιστικών μέτρων για
σταθμούς κεραιών στην
οδό Λέλας Καραγιάννη
(όπου έχουν
εγκατασταθεί κεραίες…
δύο εταιριών κινητής
τηλεφωνίας). Η εκδίκαση
της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων
συζητήθηκε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, όπου ο
δήμος - ύστερα από
εντολή του δημάρχου
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη -
παραστάθηκε δια του
προϊσταμένου της
νομικής του υπηρεσίας
Κώστα Παπαδόπουλου.
Μάλιστα, η διοίκηση
Καιτεζίδη έκανε πρόσθετη
παρέμβαση υπέρ της
προάσπισης της υγείας
των κατοίκων από κάθε
ενδεχόμενο κίνδυνο σε
βάρος τους και υπέρ της
προάσπισης των
περιβαλλοντικών
αγαθών. 

#Οι κεραίες έχουν εγκατασταθεί πάνω σε ένα
διώροφο κτίριο το οποίο  βρίσκεται πολύ

κοντά σε κατοικημένη περιοχή αλλά και σε
παιδικό σταθμό. Κατά της λειτουργίας έχουν
προσφύγει 400 κάτοικοι της  περιοχής, αλλά και 
ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ πρόσφατα ο
δήμος είχε δικαιωθεί δικαστικά και σε ανάλογη
περίπτωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που
επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί στην Πυλαία, δίπλα
σε συγκρότημα σχολείων και τον δημοτικό παιδικό
σταθμό. Να σημειωθεί ότι ο δήμος, οι κάτοικοι της
περιοχής, αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης δίνουν εδώ και καιρό έναν πολύπλευρο
αγώνα κατά της εγκατάστασης κεραιών κινητής
τηλεφωνίας στις δημοτικές ενότητες. «Οι κεραίες
που γειτνιάζουν με ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού
πρέπει να απομακρυνθούν. Σε αυτόν τον αγώνα
δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα συμβιβασμό»,
τονίζει σχετικά ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 
Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου ένα
μήνα…

#Άλλη μια «έξυπνη» πρωτοβουλία αναλαμβάνει
η πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ και πρώην
αντιδήμαρχος της διοίκησης Μπουτάρη
Μαρία Πασχαλίδου. Διοργανώνει
μαθήματα… διακόσμησης βιτρίνας.
Η περίοδος των αιτήσεων για τους
ενδιαφερόμενους θα διαρκέσουν
μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ενώ όσοι
παρακολουθήσουν το σχετικό
σεμινάριο θα μάθουν την ιστορία
και τον ρόλο της βιτρίνας, όπως
επίσης και βασικούς κανόνες
παρουσιάσεις ιδεών και
αντικειμένων. Μήπως, λέμε, να
σκεφτεί ο Γιάννης Μπουτάρης να
κάνει… υποχρεωτικά τα μαθήματα σε
νέους επιχειρηματίες για να υπάρχει και
κάποια… ομοιομορφία στους δρόμους της
αγοράς που είναι… «βιτρίνα της Θεσσαλονίκης»;

Αναγνώστης της
στήλης μας έστειλε το παρα-

κάτω μήνυμα: «Είναι δυνατόν ο
κυβερνητικός βουλευτής Θεσσα-

λονίκης, Τριαντάφυλλος Μηταφί-
δης να αναρτά στο προσωπικό του
προφίλ στο facebook την ανακοί-
νωση του Σωματείου Εργαζομένων
της ΕΥΑΘ… κατά της ένταξης της
εταιρίας στο νέο υπερταμείο λίγες

ώρες αφού… ψήφισε την έντα-
ξη της ΕΥΑΘ στο υπερτα-

μείο»;  

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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«Αδέρφια, συμπολίτες, η περίφημη πόλη μας, που επί τέσσε-
ρα χρόνια στέναζε κάτω από τη φασιστική μπότα, μα ποτέ
δεν έπαψε να αντιστέκεται, είναι επιτέλους ελεύθερη. Ζήτω η
ελεύθερη Ελλάδα! Ζήτω η λευτεριά! Ζήτω η αδούλωτη Θεσσα-
λονίκη! Ζήτω οι απελευθερωτές του ΕΛΑΣ! Για την ευτυχισμένη
και πολυπόθητη αυτή μέρα έχυσαν το αίμα τους και θυσιάστη-
καν τα πιο ακριβά παλικάρια και κορίτσια της πόλης μας. Δεν θα
ξεχάσουμε ποτέ τους τολμηρούς και ανδρειωμένους που με τη
ζωή τους μας έδειξαν τον δρόμο της λευτεριάς, αιώνια τιμή και
δόξα στους ήρωές μας…». 

Το  χαρμόσυνο αυτό μήνυμα έστελναν με το χωνί τους τα ξη-
μερώματα της 30ης Οκτωβρίου 1944 στους ξαγρυπνισμέ-
νους κατοίκους της μαρτυρικής αλλά ανυπότακτης Θεσσαλονί-
κης δύο ΕΠΟΝίτισες σκαρφαλωμένες σε μια στέγη στην Άνω
Πόλη. Είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν στην  πόλη του Ολο-
καυτώματος, όπου ιδρύθηκε στις 15 Μαϊου 1941, ένας μόλις
μήνα μετά την κατάληψή της από τους Ναζί, η «Ελευθερία», η
πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη.  

To τέλος της γερμανικής κατοχής στη Μακεδονία είχε διαφα-
νεί ήδη από το καλοκαίρι του 1944, όταν η Ομάδα Μεραρ-
χιών Μακεδονίας του ΕΛΑΣ, υπό τον στρατηγό Ευριπίδη Μπα-
κιρτζή, απελευθέρωνε τη μία μετά την άλλη τις πόλεις της Δ. Μα-
κεδονίας. Η απελευθέρωση της Αθήνας και του Βελιγραδίου
έκανε τους Σαλονικιούς να νιώθουν πως και τα δικά τους δεινά
έφταναν στο τέλος. Η ιστορική απόφαση του Μάρκου Βαφειάδη
και του Ευριπίδη Μπακιρτζή να προελάσουν προς τη Θεσσαλο-
νίκη αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς όχι μόνο γλύτωσαν τις υπό
ανατίναξη υποδομές της (λιμάνι, ηλεκτρικές εταιρίες, υδραγω-
γεία, αλευρόμυλους, κ.λπ.) αλλά και από τα δικά της «Δεκεμ-
βριανά». Επιπλέον, οι απελευθερωτικές δυνάμεις του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ ανέλαβαν το τιτάνιο έργο της μετάβασης της πόλης από τη
σκλαβιά στην ελευθερία έως την επάρατη συμφωνία της Βάρκι-
ζας.

Έπρεπε να περάσουν 37 χρόνια για να τιμήσουν οι Θεσσαλο-
νικείς την  επέτειο «απολυτρώσεως» της πόλης με πρωτο-
βουλία του αριστερού δήμαρχου Θανάση Γιαννούση και τη συμ-
μετοχή των δημάρχων Σταυρούπολης, Αμπελοκήπων και Ευό-
σμου. Την παρακαταθήκη αυτή θα συνεχίσει μέχρι το 1986 και
ο κατοπινός δήμαρχος Θ. Μαναβής, ενώ επί δημαρχίας Σ. Κού-
βελα παύει κάθε εορτασμός της «ενοχλητικής» αυτής  επετείου. 

Το υπουργείο Β. Ελλάδος και η ΤΕΔΚ θα συνεχίσουν να τι-
μούν την επέτειο, ώσπου, μετά το 1989, σβήνεται από το δη-
μοτικό εορτολόγιο, για να αναβιώσει το 2014 με ειδική τιμητική
συνεδρίαση του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

42 χρόνια μετά, η Επιτροπή Ονοματοθεσιών του Δ.Θ προτεί-
νει να αφιερωθεί κεντρικός δρόμος της πόλης στην
«30/10/1944»-μέρα «απολυτρώσεως της Θεσσαλονίκης από
τους Ναζί». Εξακολουθούν όμως να φιγουράρουν, με απόφαση
του χουντικού Δ.Σ.Θ. και την ανοχή των κατοπινών, τα ονόματα
όσων προϋπάντησαν, συνεργάστηκαν και κατευόδωσαν τους
τυράννους της φαιάς πανούκλας, όπως οι κατοχικοί δήμαρχοι
Κ. Μερκουρίου και Γ. Σερεμέτης.  

Το Δ.Σ.Θ., έστω και με καθυστέρηση 42 ετών από την πτώση
της χούντας, πρέπει να ακυρώσει τις κατάπτυστες αυτές ονομα-
τοδοσίες και να κοσμήσει τους δρόμους της πόλης με τα ονόμα-
τα των απελευθερωτών της. Μια τέτοια απόφαση, με τον προφα-
νή συμβολισμό της, θα αποτελεί και πολιτικό όπλο απέναντι στη
νεοναζιστική Χ.Α. 

*Ο κ. Μηταφίδης είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης

Η αναβίωση μιας ένδοξης
επετείου

του Τριαντάφυλλου
Μηταφίδη*

#«Από τα 100 φέρετρα της Γιόκο Όνο στα εγκαίνια των 51ων
Δημητρίων, προτίμησα να παραστώ στα Τριανδριώτικα της παράδοσης
και της ζεστασιάς», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο
twitter ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης,
αφήνοντας αιχμές για το διάσημο καλλιτεχνικό concept που
φιλοξενείται  με πρωτοβουλία Μπουτάρη στο ισόγειο του
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Να σημειώσουμε ότι οι
φιλότεχνοι παρόντες στα εγκαίνια, κλήθηκαν να… καταστρέψουν 50
φέρετρα και άλλα 50 να δοθούν στον δήμο Θεσσαλονίκης
προκειμένου να διατεθούν για τον ενταφιασμό απόρων δημοτών,
συμμετέχοντας στο εικαστικό παιγνίδι-νίκη της ζωής όπου μέσα από
τα φέρετρα ξεπροβάλλουν δενδρύλλια ελιάς - δείγματα ειρήνης και
ζωής. 
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«Σ’ αυτό το θέατρο σκιών τι περιμένω…» τραγουδού-
σε πριν χρόνια η Χαρούλα Αλεξίου (πριν βάλει τα
ροζ γάντια και βγει στον αγώνα για τα δίκαια του καθα-
ριστριών) και αυτό αναρωτιέται σήμερα ο κάθε πολί-
της αυτής της χώρας.  Και πραγματικά τι να περιμένει
κανείς σε μια χώρα όπου δύο χρόνια πριν οι συνταξι-
ούχοι άκουγαν τον σημερινό πρωθυπουργό, Αντιπολί-
τευση τότε, να κατακεραυνώνει την τότε κυβέρνηση για
τις μειώσεις στις συντάξεις, να υπόσχεται αύξηση τους,
επαναφορά 13ης σύνταξης, εγγύηση επικουρικών και
ΕΚΑΣ, και να τον πιστεύουν.  Να ξαναέρχεται πέρυσι
τον Σεπτέμβριο, μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευ-
ση, capital control, ένα ηρωικό δημοψήφισμα και μια
σειρά από άλλα τέτοια πατριωτικά, να λέει τα ίδια (και
άλλα τόσα) και να τον ξαναπιστεύουν.

Και σήμερα να ακούν τις δηλώσεις του πρωθυπουρ-
γού, του Κατρούγκαλου, αλλά και όλων αυτών των
τύπων, που χαμογελαστοί, κουρασμένοι από την προ-
σπάθεια και τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για το
λαό και τον πόλεμο με τους κακούς, να κατακεραυνώ-
νουν τις παλιές άσπλαχνες κυβερνήσεις για τις περικο-
πές  και να καμαρώνουν που δεν κάνουν μειώσεις, συ-
νεπείς στις υποσχέσεις τους.

Και ευτυχής ο συνταξιούχος γα τη σωστή του επιλογή
και την άξια κυβέρνηση του μέχρι τη στιγμή που
αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα και την
οθόνη του ΑΤΜ. Και εκεί που αναρωτιέται τι άραγε
συμβαίνει, ξανά ο Κατρούγκαλος, ξανά οι δηλώσεις
των κουρασμένων, αλλά χαμογελαστών και αισιόδο-
ξων τύπων στα κανάλια, ότι όλα είναι οφθαλμαπάτη
και δεν τρέχει τίποτε. Και εν τω μεταξύ έχουν ανέβει ο
ΦΠΑ, ο ΕΝΦΙΑ, η φορολογία, το σούπερ μάρκετ, το τη-
λέφωνο, όλη η ζωή. Που δεν βγαίνει.

Και βγαίνει ο ίδιος στους δρόμους. Μαζί με όλους
που πίστεψαν τα ψέματα. Και τραβούν για το Μαξί-
μου, όπου μπορεί να έφυγαν τα κάγκελα, αλλά μπήκαν
κλούβες, η μια πλάι στην άλλη, δημιουργώντας τα σύγ-
χρονα τείχη της «πρώτης φοράς Αριστερά». Και θέλουν
να τις προσπεράσουν για να δουν τον πρωθυπουργό.
Να τους ακούσει. Να τον ακούσουν. Και εδώ είναι που
αγριεύουν τα πράγματα. Φασαρία, σπρώξιμο, χημικά .

Είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζεται έτσι συγ-
κέντρωση συνταξιούχων. Η πρώτη ήταν από τον Σημί-
τη και η δεύτερη σήμερα.

Βέβαια ο πρωθυπουργός εκνευρίστηκε και αντέδρα-
σε ακαριαία. Καταδίκασε τη συμπεριφορά της Αστυ-
νομίας άσχετα αν έδωσε ο ίδιος την εντολή σ’ αυτήν ότι
δεν θα περάσει κουνούπι από το Μαξίμου.

Βέβαια και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης «ανέλαβε»
την ευθύνη. Και; Τι σημαίνει αναλαμβάνω πολιτική
ευθύνη; Ας μας το εξηγήσει κάποιος στη νέα πολιτική
πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτός που αναλαμβά-
νει την πολιτική ευθύνη (ο υπουργός)  παραιτείται; Αν
όχι, αυτός που παραλαμβάνει  την πολιτική ευθύνη (ο
πρωθυπουργός) τον παραιτεί; Αν τίποτε από τα δύο
δεν συμβεί, μάλλον το τραγούδι της Αλεξίου είναι η
απάντηση.

ΥΓ. Δυστυχώς ο θίασος σκιών είναι πολυπρόσωπος.
* Ο κ. Δερμεντζόπουλος είναι πρώην Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σ’ αυτό το 
θέατρο σκιών…

του Αλέξανδρου
Δερμεντζόπουλου*

#Μετά τους… Πόντιους με τους
οποίους χόρεψαν και κατόρθωσαν
να μπουν στο ρεκόρ Γκίνες, οι
υπεύθυνοι της ΔΕΘ-HELEXPO
φέρνουν στην Θεσσαλονίκη όλη
την… Κρήτη! Από τις 30 Οκτωβρίου
έως τις 5 Νοεμβρίου η «καρδιά της
Κρήτης» θα χτυπά στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο. Σύμφωνα με
ανακοίνωση της ΔΕΘ: «Η έκθεση
αποτελεί συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΕΘ-
Helexpo, τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οργάνωση-
υποστήριξή της γίνεται από την εταιρεία «Επικοινωνίες Κρήτης». Η Παγκρήτια Έκθεση
θα καλύψει όλο το περίπτερο 12, έχει ελεύθερη είσοδο και θα δώσει τη δυνατότητα σε
εκθέτες από κάθε γωνιά της κρητικής γης να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στους
χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούν να τα προμηθευτούν επιτόπου
απευθείας από τους παραγωγούς.  Ακόμη, η έκθεση είναι μία πρώτης τάξεως
ευκαιρία για ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Μακεδονίας και Κρήτης.
Πλούσιο είναι και το παράλληλο πρόγραμμά της με δεκάδες μουσικές, χορευτικές και
γαστρονομικές εκδηλώσεις».

#Η ποίηση και η λογοτεχνία είχαν την
τιμητική τους στο Αμφιθέατρο "Σταύρος
Κουγιουμτζής", στο δήμο Πυλαίας-
Χορτιάτη. Σε μία κατάμεστη αίθουσα,
πλήθος πολιτών παραβρέθηκε στο
"Αντάμωμα Κυπρίων και Θεσσαλονικέων
Λογοτεχνών" όπου απόλαυσαν μια
ξεχωριστή λογοτεχνική βραδιά ποίησης
υπό τη συνοδεία ποιοτικής μουσικής. 
Ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης ανέβασε στην προσωπική του
σελίδα στο facebook σχετική φωτογραφία
δανειζόμενος μάλιστα την παρακάτω
έκφραση του Γάλλου ποιητή Paul Elluard.
«Ποιητής δεν είναι ο εμπνευσμένος, είναι
εκείνος που εμπνέει" το μόνο σίγουρο
λοιπόν είναι ότι στους καιρούς που
διανύουμε η έμπνευση και η ομορφιά της
ποίησης είναι κάτι που όλοι μας
χρειαζόμαστε!»

# Μια πολύ σημαντική διάκριση
πέτυχε το Τμήμα Δημοσιογραφίας
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
του ΑΠΘ, με την απονομή της Έδρας
Ζαν Μονέ (Jean Monnet) που είναι
από τις υψηλότερες διακρίσεις της
ΕΕ. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αν.
Καθηγητή του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας, Χρήστο
Φραγκονικολόπουλο ο οποίος θα
είναι και ο κάτοχος της Έδρας. Οι
έδρες απονέμονται σε ακαδημαϊκούς
με εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκά θέματα
με σημαντική εμπειρία και
δημοσιεύσεις στον τομέα των
ευρωπαϊκών θεμάτων. Κερδίζοντας
τη διάκριση αυτή, το Τμήμα
Δημοσιογραφίας και Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας θα
προχωρήσει σε μία σειρά
καινοτόμων δραστηριοτήτων σχετικά
με την Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία
συμβάλλοντας στην ενημέρωση των
επαγγελματιών, των πολιτών αλλά
και στην προσπάθεια δημιουργίας
συμπράξεων ακαδημαϊκού και
δημόσιου τομέα, με γνώμονα πάντα
τη βέλτιστη κατάρτιση των φοιτητών
σε θέματα Ευρωπαϊκής
Δημοσιογραφίας. Για τα επόμενα
τρία χρόνια, οπότε και το Τμήμα θα
κατέχει την έδρα Jean Monnet θα
αναπτύξει πρωτοπόρες εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δράσεις σχετικές με
το αντικείμενο της Ευρωπαϊκής
Δημοσιογραφίας. Στόχος είναι η
προώθηση της διδασκαλίας και της
έρευνας και η ανάπτυξη δεξαμενών
σκέψης σε θέματα κάλυψης των
Ευρωπαϊκών θεμάτων. Το Τμήμα
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
πρωτοπορεί στον Τομέα αυτό, καθώς
είναι το μοναδικό Τμήμα στην
Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην
Ευρώπη, που προσφέρει σε
μεταπτυχιακό επίπεδο την
εξειδίκευση σε θέματα Ευρωπαϊκής
Δημοσιογραφίας.

#Μαθαίνουμε πως στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
Θεσσαλονίκης μπήκε… νέο αίμα! Όχι, δεν
αναφερόμαστε στον νέο γραμματέα της
οργάνωσης Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστο
Παπαδούλη αλλά στη νέα… υπάλληλο!
Όπως πληροφορούμαστε οι εποχές που η
τοπική οργάνωση ήταν… ανοργάνωτη λόγω
απουσίας εργαζομένων (οι περισσότεροι
παραιτήθηκαν ή άσκησαν ένδικα μέσα κατά
του ΠΑΣΟΚ για να λάβουν τα λεφτά που
τους οφείλει η Χαριλάου Τρικούπη) έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί…
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Διχασμός:  Η… χαίνουσα 
πληγή της δημοκρατίας μας 

Γράφει ο Δ. Βενιέρης

Παντού στο δρόμο Ανδρέας και
σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια από
τις… εκστρατείες ημών των στρατευμέ-
νων πρασινοφρουρών της εποχής.
Μιλούσαμε στον κόσμο με ενθουσια-
σμό και μοιράζαμε έντυπο υλικό σε κά-
θε στάση που κάναμε. Μετά και αφού

καταλύσαμε στο ξενοδοχείο μας είπαν να οργανώσουμε
την εξόρμησή της αυριανής ημέρας (παρεμπίπτοντος ,
υπήρχε πολλή «ΑΥΡΙΑΝΗ» και τότε). Μαζευτήκαμε όλοι
και μοιράσαμε την περιοχή σε τομείς, ώστε να φτάσει το μή-
νυμα ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της Ευρυτανίας. Το άλλο πρωί
ξεκινήσαμε και πήραμε τους δρόμους, κακοτράχαλοι δρό-
μοι με λακκούβες  και κακοτεχνίες , έρημοι δρόμοι, αλλά
παντού αφίσες, του κόμματος και του Ανδρέα. Δεν θα ξεχά-
σω ποτέ την εικόνα ερήμωσης της υπαίθρου, τις  ελλείψεις
σε έργα υποδομής, σε σχολεία, ιατρεία κλπ. 

Μάλιστα σε πολλά χωριά δεν υπήρχε καν  τηλέφωνο, ή
αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος της τότε ΕΡΤ. Είχε
όμως Τοπική Οργάνωση  του ΠΑΣΟΚ και Τοπική Επιτρο-
πή  της ΝΔ, είχε παντού  «γαλάζια» και «πράσινα» καφενεία.
Ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας ήταν στο αποκορύ-
φωμά του, ως συνειδητή πολιτική επιλογή κυρίως του ΠΑ-
ΣΟΚ,  που με διχαστικά συνθήματα πορευόταν προς την
τρίτη εκλογική νίκη του (μεσολάβησαν και οι ευρωεκλογές
του 1984). Παντού ένταση μεταξύ των τοπικών… «παρα-
γόντων», τσακωμοί μεταξύ φίλων και συγγενών, συχνά
χειροδικίες σε δημόσιους  χώρους και φυσικά ξεχωριστά
μπακάλικα, μανάβικα, ακόμη και ξεχωριστά κουρεία. 

Ήταν η «καρδιά» της πρώτης  8ετίας ΠΑΣΟΚ στην Ελλά-
δα, μιας Ελλάδας απίστευτα λαβωμένης από την επιβολή

του Κόμματος – Κράτους  σε ένα -εν πολλοίς και για πολλά
χρόνια κομματικό κράτος -  του παρελθόντος. Μια κυβέρ-
νηση με κεκτημένη ταχύτητα,  με το τριτοκοσμικό αρχικά
πρόγραμμά της και με συνθήματα που ήδη ήταν παρωχη-
μένα, ήθελε να διατηρηθεί πάση θυσία στην εξουσία.  Με
στρατηγική επιλογή το «διαίρει και βασίλευε», επιλογή που
συντήρησε και συντηρήθηκε από αυτήν για μια επιπλέον
τετραετία, ωσότου καταστεί σαφές ότι δεν υπήρχε  άλλος
δρόμος , ότι ο «τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό»  απο-
δείχθηκε δρόμος προς την χρεωκοπία  της χώρας, η οποία
στο διάστημα 1981-1900 αύξησε κατά 25 και πλέον φορές
το δημόσιο χρέος της. Στο καφενείο στο Μικρό Χωριό Ευ-
ρυτανίας , αυτά ήταν  μικρά γράμματα  το 1985. Και στα
γραφεία μας στη Χαριλάου Τρικούπη για εμάς τους «εργά-
τες του ονείρου», μικρά  γράμματα ήταν. 

Οκτώβριος  2016, δεν χρειάζεται πλέον να οργανώ-
σεις κομματική εξόρμηση για να επικοινωνήσεις με τους
πολίτες, γίνεται πολύ πιο άμεσα και γρήγορα –για την απο-
τελεσματικότητα δεν είμαι βέβαιος- από τα κοινωνικά δί-
κτυα. Ακροβολισμένα, ανώνυμα και πληρωμένα «παπαγα-
λάκια», τα οποία δεν επιτρέπουν αντίθετες απόψεις, συντο-
νισμένα -και κάνοντας  άθλια χρήση της ελληνικής γλώσ-
σας- επιτίθενται με χαρακτηρισμούς,  εξυπηρετώντας την
κεντρική στρατηγική επιλογή πολλών κυβερνητικών παρα-
γόντων να διχάσουν την ελληνική κοινή γνώμη. Δεν παρα-
δειγματίστηκαν από την επικοινωνιακή και πολιτική ήττα
τους στο δίλημμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, ή στο δημοψή-
φισμα του ΟΧΙ η ΝΑΙ. Δεν πτοούνται από την αλλαγή 180
μοιρών της πολιτικής «πομφόλυγας»,  η οποία δήθεν θα
άλλαζε τον ρου της ιστορίας της Ελλάδας,  της Ευρώπης και
των διεθνών αγορών. Επιχειρούν διαρκώς να συντηρούν
«εφιάλτες», «βάρβαρους» και «κακούς»  στο εξωτερικό και

στο εσωτερικό. Επιλέγουν το κοινό αναφοράς  τους, στοχο-
ποιώντας τους υπόλοιπους, από τους οποίους μάλιστα  εν-
τελώς απροκάλυπτα κορυφαία στελέχη της κυβερνητικής
πλειοψηφίας  απαιτούν να γίνουν θυσία στο επικοινωνια-
κό τους κρεσέντο. Οι δηλώσεις Πολάκη , Σεβαστάκη, Κυρί-
τση  είναι ενδεικτικές του τρόπου που ορισμένοι εξ εκείνων
αντιλαμβάνονται τον ρόλο της αριστεράς. 

Σε κάθε ζήτημα, από τα πλέον καθημερινά (υγεία, εγ-
κληματικότητα) μέχρι και την πρόσφατη ιδιότυπη κρίση
στη δικαιοσύνη, η στην σχέση μας με τους θεσμούς, τόσο οι
ίδιοι, όσο και τα υποχείρια τους, ενοχοποιούν  και καταγ-
γέλλουν με φθηνούς χαρακτηρισμούς  κάθε πολίτη που
«τολμά» να υποστηρίξει μια άλλη άποψη . Φυσικά η λογική
της σύγκρουσης  «παντού και με όλους»  έχει εμπνεύσει
πολλά κινήματα διεθνώς, τα οποία στράφηκαν εναντίον
κυβερνήσεων και καθεστώτων, αλλά καθώς  οι ίδιοι βρί-
σκονται στην εξουσία στρέφονται εναντίον τεχνητών εχ-
θρών και αντιπάλων.

Πέρασαν  κοντά 30 χρόνια, το Καρπενήσι συνεχίζει να
είναι όμορφο, στο Μικρό Χωριό έγιναν όλα καλύτερα  τα
σχολεία,  τα ιατρεία, το ΚΕΠ και ίσως και οι  δρόμοι. Έφτα-
σε εκεί το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, το τηλέφωνο  και  τα κανάλια  της di-
gea, αλλά μαζί με αυτά επιχειρείται σήμερα να ξαναστηθεί -
και εκεί και παντού στην Ελλάδα-  ο διχασμός, από εκεί-
νους που δεν έχουν μάθει να ενώνουν, αλλά ζουν για να δι-
χάζουν την κοινωνία και να πορεύονται στο όνομα ενός
τμήματος αυτής. Συμμετέχοντας ενεργά  σε εκείνη την πε-
ρίοδο και βιώνοντας τις επιπτώσεις της επί σειρά ετών,  πί-
στεψα ότι θα συνιστά  μια  «μαύρη» σελίδα στο διάβα των
δεκαετιών  της εμπέδωσης της κοινοβουλευτικής μας δη-
μοκρατίας.  Μάλλον  έκανα λάθος.
*Δημοσιογράφος και  Δ/ντής  Focus fm 103, 6   

Ήταν απόγευμα Μαίου του 1985, ο καιρός εξαιρετι-
κός και η άνοιξη στο αποκορύφωμά της. Μετά από
μια όμορφη διαδρομή και αφού διασχίσαμε ολό-
κληρη την Στερεά Ελλάδα, ξεκινώντας από την καρ-
διά της Αθήνας, ανηφορίζουμε στα βουνά που αγ-
καλιάζουν  το γραφικό  Καρπενήσι.   Παντού πράσι-
νο, ανθισμένα δέντρα και οξυγόνο από εκείνο της
ελληνικής ημιορεινής και ορεινής  υπαίθρου. Πρέ-
πει να ήμασταν 40 φοιτητές πάνω στο λεωφορείο
της «αλλαγής». Έτσι τα είχαμε ονομάσει κι ας ξεθώ-
ριαζε σταδιακά το όραμα  του σοσιαλισμού, όπως
μας γοήτευσε ακούγοντας τον Ανδρέα. 
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Στον Βαγγέλη Στολάκη

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το ΠΑΣΟΚ Θεσσα-
λονίκης, δεδομένου ότι στις τελευταίες εκλογές το
κόμμα στην συγκεκριμένη περιοχή έλαβε τα χαμη-
λότερα ποσοστά του σε όλη την Ελλάδα; 

Θέλουμε να στήσουμε ξανά με γερά θεμέλια το ΠΑ-
ΣΟΚ Θεσσαλονίκης σε επίπεδο οργάνωσης - παραγωγής
πολιτικής και καλύτερης επικοινωνίας των θέσεων μας,
έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει και πάλι στην πόλη και να
συμπαρασύρει και τους όμορους νομούς, να οργανώσου-
με υποδειγματικά τα οικονομικά μας καθώς και να κτί-
σουμε μια ακαδημία παραγωγής στελεχών στις ηλικίες
18-30, εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ χωλαίνει. Με σκληρή και
ομαδική δουλειά από όλα τα στελέχη της πόλης θα έρ-
θουν σύντομα πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αλλαγές στον τρό-
πο λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής; Ποιες
θα είναι αυτές; 

Ως προπονητής μπάσκετ πέρυσι  συχνά εισέπραττα
γκρίνια από την βασική 5αδα μου ότι μοιράζω πολύ τον
χρόνο συμμετοχής στους λεγόμενους αναπληρωματι-
κούς. Έτσι όμως κατακτήσαμε το πρωτάθλημα - γιατί στα
κρίσιμα ματς όλοι ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν τον ρόλο
τους. Δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί σε
ένα ιστορικό κόμμα με πλειάδα στελεχών όπως το ΠΑ-
ΣΟΚ. Ο καθένας έχει το ρόλο του και ο προπονητής -
γραμματέας αναθέτει καθήκοντα. Αυτό σε ένα ΠΑΣΟΚ
που κατέρρεε την 4ετια 2011-15 χάθηκε γιατί επικράτη-
σαν προσωπικές στρατηγικές. Δεσμεύομαι προσωπικά
πως θα εξαντλήσω όλα τα περιθώρια για να αξιοποι-
ηθούν όλα τα στελέχη μας και να έχουν ουσιαστικό ρόλο.
Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε πολλούς νέους τομείς δράσε-
ων που μόλις στελεχωθούν πλήρως θα παράγουν συνε-
χώς πολιτικές θέσεις  και θα διοργανώνουν θεματικές εκ-
δηλώσεις - δράσεις για τα θέματα που αφορούν την πόλη
μας αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. 

Στην πρώτη μας ανοιχτή νομαρχιακή συνέλευση θα
καλέσουμε τα μέλη μας να δηλώσουν τους τομείς που εν-
διαφέρονται να στελεχώσουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δο-
θεί όπως προείπα και στο κομμάτι της οικονομικής δια-
χείρισης.

Γιατί ένας νέος, όπως είστε εσείς, να ασχοληθεί
με την πολιτική; Έχετε τα προβλήματά σας λυμένα ή
πιστεύετε ότι θα λυθούν; 

Η ενασχόληση μου με την πολιτική ξεκίνησε στα Αμ-
φιθέατρα της Σχολής Θετικών Επιστημών. Ενώ ήμουν
πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης, ακόμα και στις επο-
χές που οι νεολαίοι του ΠΑΣΟΚ στις εκδηλώσεις στην
Θεσσαλονίκη μετριόμασταν στα δάκτυλα του ενός χερι-
ού, ποτέ ως τώρα δεν είχα ενδιαφερθεί ούτε θέσει υπο-
ψηφιότητα σε κανένα κομματικό όργανο - άλλωστε υπήρ-

χαν πάντα πολλοί ενδιαφερόμενοι.  Σε αυτή την δύσκολη
περίοδο για το Κίνημα, η πρόταση που μου έγινε από στε-
λέχη της γενιάς μου να βγω μπροστά, ένιωσα ότι δεν ήταν
απλά τιμητική αλλά εμπεριείχε και την ευθύνη να προτά-
ξουμε μια πολιτική πρόταση και δράση ως ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης  που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον μιας
ολόκληρης γενιάς στελεχών που δεν θέλουν να λύσουν
τα προσωπικά τους προβλήματα αλλά ενδιαφέρεται να
ανακοπεί όσο γίνεται αυτό το μαζικό brain drain, που μα-
κροπρόθεσμα είναι ότι χειρότερο επέφερε η κρίση στη
χώρα μας.

Όσον αφορά τα δικά μου προβλήματα με την ανάλη-
ψη των νέων καθηκόντων μου, μάλλον πολλαπλασιά-
στηκαν - προσωπικός χρόνος πλέον ελάχιστος, καθώς
παράλληλα αφιερώνω χρόνο στην επιστήμη των Μαθη-
ματικών και στην προπονητική! Άλλωστε αν αποσκοπού-
σα να λύσω τα προβλήματα μου μέσω της πολιτικής μάλ-
λον θα είχα πάρει μεταγραφή είτε στον ΣΥΡΙΖΑ είτε στη
ΝΔ.

«Βλέπετε» εκλογές κι αν ναι, πότε; Η Χαριλάου
Τρικούπη είναι έτοιμη για κάλπες; 

Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής και κατατέθηκε μή-
νες τώρα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνικής
συνεννόησης με όλες τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις από
την παρούσα Βουλή. Η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό
περιβάλλον για να προσελκύσει επενδύσεις και οι συ-
χνές εκλογές δεν βοηθάνε σε αυτό. Ο κ. Τσίπρας και τον
Γενάρη του 15 και τον Σεπτέμβρη του 15 οδήγησε την
χώρα σε εκλογές για να εξυπηρετήσει την προσωπική
του στρατηγική και δείχνει ικανός να το ξανακάνει! Γι’
αυτό και η Δημοκρατική Συμπαράταξη επίσημα με από-
φαση του κεντρικού της συμβουλίου  είναι πλέον  σε θέ-
ση μάχης.

Ανήκει στη γενιά των 30άρηδων! Επιστή-
μονας (έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο
ΑΠΘ), προπονητής μπάσκετ και εδώ και λί-
γο καιρό… νέος γραμματέας της Νομαρχια-
κής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης. 
Ο λόγος για τον Χρήστο Παπαδούλη ο
οποίος λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του επιλέγει την KARFITSA
και στην πρώτη του συνέντευξη αναλύει το
όραμά του για το κόμμα και την τοπική ορ-
γάνωση. Ο κ. Παπαδούλης απαντά σε
όσους ισχυρίζονται πως όσοι ασχολούνται
με την πολιτική λύνουν τα προβλήματά
τους, πως εάν ήθελε να πράξει κάτι τέτοιο
θα πήγαινε «στον ΣΥΡΙΖΑ ή την ΝΔ», επιτί-
θεται στους πρώην υπουργούς της Χαριλά-
ου Τρικούπη που τώρα βρίσκονται στον
ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίζουν μνημόνια και τέλος,
ανακοινώνει την δημιουργία ακαδημίας
παραγωγής στελεχών σε τοπικό επίπεδο.

Θα ήθελα ένα
σχόλιό σας για
όλους εκείνους τους
βουλευτές και
πρώην υπουργούς
του ΠΑΣΟΚ οι οποί-
οι στο παρελθόν δεν
ψήφισαν μνημόνιο,
πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στηρίζουν τις
επιλογές της κυβέρνησης. 

Αυτή η ξεχωριστή κατηγορία πολιτικών έχει
μεγάλη ευθύνη για την συνολική απαξίωση του
πολιτικού συστήματος από τους Έλληνες πολίτες
και δη από την νέα γενιά. Αν εκτιμήσουν ότι υπάρ-
χει ένας νέος κομματικός σχηματισμός, που θα
τους υποδεχτεί και θα τους προσφέρει καλές πιθα-
νότητες εκλογής, είναι ικανοί να ρίξουν και αυτή
την κυβέρνηση για να εξασφαλίσουν την πολιτική
τους επιβίωση!

Ο χώρος του κέντρου είναι κατακερματι-
σμένος. Το «Ποτάμι» και το ΠΑΣΟΚ σταμάτη-
σαν να συζητούν και ο Γιώργος Παπανδρέου
με το «Κίνημά» του πορεύεται μόνος του. Τι
πιστεύετε πως πρέπει να γίνει; 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην ανακοί-
νωση του κεντρικού συμβουλίου της Δημοκρατι-
κής Συμπαράταξης το εγχείρημα θα προχωρήσει.
Εμείς έχουμε εδώ και μεγάλο διάστημα απευθύνει
ένα ανοιχτό προσκλητήριο σε όλα τα όμορα κόμ-
ματα και τις κινήσεις του χώρου. Το εγχείρημα της
Κεντροαριστεράς πρέπει να πετύχει. Ήρθε η στιγ-
μή όλοι να παραμερίσουν τις προσωπικές στρατη-
γικές, να συνειδητοποιήσουν τις ιστορικές τους
ευθύνες απέναντι στο χώρο και στη χώρα και να
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ένας τριαντάρης coach 
στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Πρόσφατα στο Facebook σας αναρτήσατε φωτο-
γραφίες του σκύλου σας του Σήφη. Είναι αυτό ανάρ-
τηση πολιτικού αρχηγού; Ποιος σας το πρότεινε;

Η ανάρτηση που λέτε έγινε την παγκόσμια ημέρα
ζώων. Μπήκα στο γραφείο και κάποιος το ανέφερε. «Α ο
Σήφης», σκέφθηκα. Βρήκα κάτι φωτογραφίες από τον
προηγούμενο χειμώνα και τις ανέβασα. Τόσο απλά. Ποι-
ος να μου το πρότεινε δηλαδή;

Αυτός που σας προτείνει και τα διάφορα συνθή-
ματα που βγάζετε κατά καιρούς. Ποιος είναι αλήθεια
το Ποτάμι; Σε ένα από τα πρώτα σας σποτ έβγαιναν
διάφοροι τύποι και έλεγαν «Εγώ είμαι το Ποτάμι».

Αυτοί οι «τύποι» ήταν όλοι εθελοντές του Ποταμιού.
Όχι ηθοποιοί σαν και αυτούς που βλέπουμε στις διαφη-
μίσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Το γυρίσα-
με ένα μεσημέρι στον πεζόδρομο της Αρεοπαγίτου λίγο
πριν την Πειραιώς. Περιμέναμε το επόμενο σύννεφο για
να κάνουμε την επόμενη λήψη. Το γύρισε ο Γιάννης Κα-
σπίρης που πέθανε πρόσφατα. Είχαν ξαμοληθεί οι εθε-
λοντές στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και παρακαλού-
σαμε τους μηχανόβιους να μην μαρσάρουν γιατί χαλού-
σαν το γύρισμα.

Σήμερα «ποιοι είναι το Ποτάμι»;
Αυτοί που ήταν πάντα. Άνθρωποι που έχουν βαρεθεί

το παλιό πολιτικό σύστημα, σκέφτονται «έξω από το κου-
τί» και θέλουν να είναι κάπου που θα ακούγεται η φωνή
τους. Ένα χειροποίητο κόμμα είμαστε με πολλές αδυνα-
μίες αλλά και με μοναδικά προσόντα.

Μπορείτε να μου πείτε δύο;
Ανεξαρτησία και λογική. Δεν χρωστάμε σε κανένα, δε

μας κρατάει κανείς και δεν είμαστε ιδεοληπτικοί.
Πάντως όταν βγήκατε κάποιοι είπαν ότι  εξυπη-

ρετείτε συμφέροντα.
Δεν το είπαν «κάποιοι» το είπαν τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ

και των ΑΝΕΛ. Αυτοί ήταν στην πολιτική γιατί κέρδιζαν,
εξουσία και χρήμα, άρα δεν μπορούσαν να σκεφθούν ότι
κάποιοι μπαίνουν στην πολιτική ανιδιοτελώς. Και φοβή-
θηκαν βέβαια  ότι  θα τους χαλάσουμε την πιάτσα. Για το
ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία είχαν πολλά να πουν,
αφού κυβέρνησαν για δεκαετίες. Για μας τι μπορούσαν να
πουν; Έριξαν λοιπόν μόνο λάσπη. 

Και έτσι να είναι, υπήρξαν άνθρωποι που πίστε-
ψαν ότι κάποιοι κρύβονται πίσω από το Θεοδωρά-
κη και το Ποτάμι.

Αυτό είναι θλιβερό. Όταν δεν το λένε τρολ είναι θλι-
βερό. Δείχνει πόσο απαξιωμένοι είναι οι πολιτικοί στην
συνείδηση κάποιου κόσμου. Σου λέει ο άλλος «η πολιτι-
κή είναι βρώμικη, για να μπαίνει λοιπόν κανείς στην πο-
λιτική είναι και αυτός βρώμικος». Δεν μπορούσαν να κα-
ταλάβουν πως υπάρχουν άνθρωποι, πετυχημένοι στη

δουλειά τους, που τα εγκαταλείπουν όλα για να ασχολη-
θούν με τα προβλήματα της χώρας. Για μας όμως έτσι
ήταν. «Να ασχοληθούμε για λίγα χρόνια, να κάνουμε ό,τι
καλύτερο μπορούμε και μετά να έρθουν άλλοι και εμείς
να γυρίσουμε στις δουλειές μας». Όπως πρέπει δηλαδή
να είναι η πολιτική. Όχι δια βίου επάγγελμα. 

Από την δημοσιογραφία βγάζατε περισσότερα
λεφτά από ότι στην πολιτική;

Θα αστειεύεσαι βέβαια. Εγκατέλειψα την δημοσιο-
γραφία  όταν οι Πρωταγωνιστές ήταν στο απόγειο τους. Η
πρώτη εκπομπή σε διαφημιστικά έσοδα στην νυχτερινή
ζώνη. Αλλά ποτέ δεν ήταν το χρήμα για μένα στόχος
ζωής. Ίσως γιατί δεν έχω ακριβά χόμπι. Μαζεύω μολύβια
και όχι ρολόγια.

Είναι αλήθεια ότι πουλάγατε κουλούρια μαζί με
τον πατέρα σας, στα νιάτα σας;

Ναι, γιατί σου κάνει εντύπωση. Έκανα αρκετές δου-
λειές του ποδαριού όπως όλα τα παιδιά που δεν τα έχουν
βρει έτοιμα.

Η πιο άσχημη δουλειά σας;
Κουβαλάγαμε κούτες με πλαστικά «Tupperware» στα

σπίτια. Τις είχε πιάσει αμόκ τις νοικοκυρές. Όσο πιο
φτωχική περιοχή τόσο πιο πολλά τάπερ. Σταμάτησα μετά
από ένα χρόνο γιατί δεν άντεχα τον ήχο της χάρτινης
κούτας στην μεταλλική καρότσα του φορτηγού. Και ήταν,
να σου πω, η πιο καλοπληρωμένη δουλειά για εκείνη την
εποχή.

Πόσα λεφτά έχει αυτή τη στιγμή το Ποτάμι στο
ταμείο του;

Δεν το ξέρω. Λίγα πάντως. Αυτό που ξέρω όμως είναι
ότι το Ποτάμι ζει με 50 περίπου χιλιάρικα το μήνα. Τα 30
είναι από την κρατική χρηματοδότηση, τα 15 είναι από
τους βουλευτές του και τους ευρωβουλευτές του και άλλα
πέντε είναι από τα πεντάευρα των εθελοντών του.  

Δεν είναι λίγα  50 χιλιάρικα για ένα κόμμα;
Ανάλογα τι έξοδα έχεις. Εμείς δεν έχουμε γραφεία

πουθενά στην Ελλάδα, δεν έχουμε «έξοδα παράστασης»,
δεν έχουμε κουστωδίες, δεν έχουμε διαφημιστικές εται-
ρίες… Και δεν έχουμε βέβαια ούτε ένα ευρώ δάνεια.

Δεν έχετε δάνεια γιατί είσαστε καινούργιο κόμμα.
Δεν έχουμε δάνεια παρότι μετείχαμε σε 4 εκλογικές

αναμετρήσεις. Αυτός είναι ένας άθλος που μάλλον θα
γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες.(γέλια)

Είστε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης. Ποια είναι τα
δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η πόλη και ποιες οι δικές σας παρεμβάσεις για την
επίλυσή τους;

Δεν έχουμε μετρό – και θα έπρεπε να είχαμε εδώ και
μια δεκαετία. Και σήμερα δεν έχουμε και δουλειές. Βλέ-
πεις παντού λουκέτα. Οι 6 στους δέκα Θεσσαλονικείς εί-
ναι άνεργοι λένε οι έρευνες. Κυρίως γυναίκες. Και αυτό
δεν θα αλλάξει όσο μας κυβερνά  μια κομματική παρέα
που έχει το νου της μόνο πως θα βολέψει τους δικούς της
στο κράτος.

Αν γινόσαστε πρωθυπουργός για μια μέρα, ποιο
θα ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που πηγαίνατε στη
Βουλή και γιατί;

Δεν αρκεί μια μέρα αλλά για να μπω στο παιγνίδι σας
θα σας έλεγα ότι θα ξεκινούσα από την Παιδεία.

Και όχι από το χρέος;
Αν δεν έχεις παιδεία θα πηγαίνεις από κρίση σε κρί-

ση και σε λίγα χρόνια θα έχεις νέο χρέος. Οι νέοι θα συ-
νεχίσουν να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως και οι επιστή-
μονες και η χώρα θα κυνηγάει την ουρά της. 

www.karfitsa.gr
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Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι επικεφαλής
του «Ποταμιού». Παράλληλα όμως και
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης από τον Σε-
πτέμβριο του 2015. Από την ίδρυση του
κόμματός του μέχρι και σήμερα πολλά
έχουν αλλάξει. Οι δημοσκοπήσεις το θέ-
λουν εκτός Βουλής, στελέχη του «μετακό-
μισαν» στη Νέα Δημοκρατία μετά την νίκη
Μητσοτάκη ενώ πρόσφατα το… συνοικέ-
σιο με το ΠΑΣΟΚ και την Φώφη Γεννηματά
δεν οδήγησε στον «γάμο» που πολλοί θα
ήθελαν. Ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσιεύμα-
τα την μια πηγαίνει στην Χαριλάου Τρικού-
πη και την άλλη στην Πειραιώς. Σε όλα αυ-
τά και άλλα πολλά απαντά ο κ. Θεοδωρά-
κης στην συνέντευξη που παραχωρεί στην
KARFITSA, ζητώντας να του κάνω «τολμη-
ρές ερωτήσεις που δεν θα απηύθυνα ποτέ
σε κάποιον πολιτικό αρχηγό». Αποδέχτηκα
το concept μετά τα κλασικά… «Καλησπέ-
ρα, καλησπέρα» και ιδού το αποτέλεσμα! 

Q
Ο επικεφαλής
του κόμματος

μιλά στην
KARFITSA 

και αποκαλύπτει
όλα όσα 

δεν ξέρουμε 
γι’ αυτόν… 

Γιατί ναυάγησε ο διάλογος με την κυρία Γεν-
νηματά;

Γιατί το Ποτάμι δεν δημιουργήθηκε για να γίνει
συμπλήρωμα ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε βέβαια της ΝΔ
και του ΣΥΡΙΖΑ. Γεννηθήκαμε για να τα αλλάξουμε
όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Τους είπαμε λοι-
πόν εξ αρχής «πάμε για κάτι καινούργιο», με νέους
ανθρώπους και νέα μυαλά. Ο κόσμος να αποφασίσει
και όχι οι κομματικοί μηχανισμοί. Κωλυσιεργούσαν
και τελικά είπαν «όχι, προτιμάμε το μαγαζάκι μας». 

Εσείς πάντως πάτε χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ
στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σας φοβίζει;

Αλίμονο αν τρέμανε τα πόδια μας  με τις δημο-
σκοπήσεις. Και δυο φορές αλίμονο αν γίνουμε λαϊκι-
στές ή δημαγωγοί επειδή βγήκαν μερικές κακές δη-
μοσκοπήσεις. Θα επιμείνουμε. Η χώρα έχει ανάγκη
από ένα καθαρό Κίνημα μεγάλων αλλαγών. Μην
στοιχηματίσετε λοιπόν ότι το Ποτάμι θα στερέψει.
Εκτός αν έχετε πολλά λεφτά να χάσετε.

Ο Θεοδωράκης, τα τάπερ, 
οι δημοσκοπήσεις και 

ό,τι άλλο.. πάρει το Ποτάμι  
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του Βενιαμίν 
Καρακωστάνογλου*

Επιπλέον, η εκμετάλλευση του προσφυγι-
κού ζητήματος από τη γείτονα, για να πιέσει
την Ελλάδα και την Ευρώπη με στόχο οικονο-
μικά και πολιτικά ανταλλάγματα, αλλά και οι
στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει με χώ-
ρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Σκόπια, Βοσ-
νία), προδίδουν την επιχειρούμενη αναβίω-
ση με όρους Τουρκο-Ισλαμι¬κούς, ενός χώ-
ρου επιρροής που θα την καταστήσει περιφε-
ρειακή «υπερδύναμη».

Ασύμβατο Τουρκίας 
με δυτικό κόσμο…

Ταυτόχρονα όμως η νέα αυτή πολιτική
μπορεί να ερμηνευθεί και ως αντανά-κλαση
της ανασφάλειας που προφανώς κυριαρχεί
στους μηχανισμούς του «βαθέως κράτους»
της Τουρκίας: α) Για το επιδεινούμενο
Κουρδικό πρόβλημα, που προκαλεί πλέον
ανοικτή ένοπλη σύγκρουση στο ίδιο το έδα-
φός της και στις περιοχής της Βόρειας Συρίας
και του Βόρειου Ιράκ, β) για τον βαθύ διχα-
σμό της Τουρκικής κοινωνίας σε σχέση με
την πλήρη ισλαμοποίησή της, στην οποία αν-
τιδρά η αστική κοινωνία της Τουρκίας που
προφανώς επιζητεί αληθινή δημοκρατία,
πλουραλισμό, δικαιοσύνη και ελευθερία. γ)
Για την αναμφίβολη εμπλοκή στην πορεία
της Ευρωπαϊκής ένταξης της Τουρκίας.Το
επιχειρηθέν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου
(με πολλά τα συναφή ανα¬πά¬ντητα ερωτή-
ματα), αλλά κυρίως η καταιγίδα συλλήψεων
(32 χιλιάδες), διώξεων, απο¬λύ¬σεων και
τρόμου που κυριάρχησε έκτοτε και η εχθρό-
τητα προς τις Η.Π.Α. και την Ευ¬ρώπη, απο-

δεικνύουν, αλλά και διευρύνουν, το ασύμβα-
το της Τουρκίας με τον Δυτικό κόσμο και
υπογραμμίζουν τους άμεσους και μελλοντι-
κούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η
Τουρκία στο σύνολο του περιγύρου της.  Τα
όσα έγιναν και εξελίσσονται καθημερινά
στην Τουρκία βαθαίνουν το τραύ¬μα του
εσωτερικού διχασμού της, καθιστώντας δύ-
σκολη την θεραπεία του, αλλά επισείουν και
τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια, την
κυριαρχία και την ειρήνη στην ευρύτερη πε-
ριφέρεια.

ΟΧΙ εφησυχασμός 
στις σχέσεις μας με την… Τουρκία

Η Ελλάδα πρέπει αποφασιστικά και ψύ-
χραιμα να αντιληφθεί, επιτέλους, ότι η δύ-
σκολη γειτονία της με την επιθετική Τουρκία,

που απερίφραστα πλέον επιζητεί συνοριακές
ανατροπές και επεκτάσεις, δεν της επιτρέπει
εφησυχασμό ή χαλάρωση της αμυντικής ικα-
νότητας και ετοιμότητάς της. Δεν πρέπει να
αποκλείεται αύξηση της πιέσεως έως και
στρατιωτικό εγχείρημα στα νησιά ή νησίδες
του Αιγαίου, αλλά πρωτίστως και στη Θράκη.
Η οικονομική μας εξασθένιση προβάλλει ως
εξαιρετική ευκαιρία για την Τουρκική βουλι-
μία. Η Ευρώπη δεν έχει την απαραίτητη
στρατιωτική ισχύ για να αποτρέψει τετελε-
σμένα, ενώ και το ΝΑΤΟ ή οι ΗΠΑ δεν είναι
βέβαιο ότι θα έχουν την ετοιμότητα ή τη βού-
ληση να αποτρέψουν την τουρκική επιθετικό-
τητα ή να θερα¬πεύσουν το αποτέλεσμά της.
Και ποιος ξέρει πότε και με ποιο κόστος! Το
Κυπριακό προηγούμενο είναι ιδιαίτερα εύ-
γλωττο, όσο και διδακτικό!

Η μετάλλαξη του Τούρ-
κου Προέδρου Ρ.Τ. Ερν-
τογάν σε αυταρχικό και
ιδιαίτερα αλαζονικό ηγέ-
τη, ταυτόχρονα με την
προϊούσα ισλαμοποίηση
όλων των τομέων του
κράτους και της κοινω-
νίας στη γειτονική χώρα
και την οικοδόμηση μιας
γιγαντιαίας ως προς τις
πραγματικές ανάγκες της
άμυνας της Τουρκίας,
στρατιωτικής μηχανής,
που συνοδεύεται από
προκλητική προβολή ή
χρήση της ισχύος της
απέναντι σε γειτονικές
χώρες (Συρία, Ιράκ, Ελ-
λάδα, Κύπρο), αποτε-
λούν, τα τελευταία χρό-
νια, μια εξαιρετικά δυσοί-
ωνη εξέλιξη στην Ανατο-
λική Μεσόγειο που τείνει
να προκαλέσει σοβαρή
αποσταθεροποίηση και
απειλή κατά της ειρήνης
στην περιοχή. 

O Eρντογάν και η Ελλάδα

Συνεπώς, η επιβαλλόμενη ελληνική προετοιμασία για κάθε επικίνδυνη πρωτο-βουλία
από την άλλη πλευρά του Αιγαίου πρέπει να αποτελείται από τα εξής: 

1. Αποφυγή κλιμάκωσης και διατήρηση ψυχραιμίας, απέναντι στις απειλητικές
με¬¬γα¬λοστομίες του Ερντογάν.

2. Άμεση καταγγελία για δηλώσεις και ενέργειες, στον ΟΗΕ, στη Ευρωπαϊκή Ένωση και
στις ΗΠΑ, αλλά και αναζήτηση ερεισμάτων και σε άλλους ισχυρούς παρά¬γο¬¬ντες.

3. Συνειδητοποίηση των κινδύνων από ηγεσία και λαό και ανάπτυξη, με όποια θυσία,
της αμυντικής ικανότητάς μας ώστε να αποτελεί αξιόπιστη ανατροπή. Αυτή και μόνον θα δια-
φυλάξει την ειρήνη.

4. Αποφασιστική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με γενναίες μεταρρυθ¬μίσεις
και ταχύτατο πέρασμα σε αναπτυξιακή φάση. Γι’ αυτό είναι βέβαιο ότι απαιτείται κυβερνητική
αλλαγή και μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία ευρείας βάσεως με στόχο τη σωτηρία της Πατρί-
δας και την αποφυγή του σεναρίου της καταστροφής που δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη. Δυστυ-
χώς η γεωγραφία και η ιστορία μας δεν επιτρέπουν εφησυχασμό... Ας στείλουμε στον Ερντο-
γάν μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχύος και στον Τουρκικό λαό τη βούλησή μας για καλή
γειτονία στη βάση όμως της διεθνούς νομιμότητας και της ισότητας.
*Ο κ. Καρακωστάνογλου είναι Διεθνολόγος και Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ.

Q
Η οικονο-
μική μας

εξασθένιση
προβάλλει
ως εξαιρε-
τική ευκαι-
ρία για την
τουρκική

βουλιμία…



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Τι περιμένετε από Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα
πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες; Ποιες είναι οι
δικές σας προτάσεις ή εισηγήσεις; 

Όπως έχει πει και ο πρόεδρος του κόμματος και
πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
είναι ένα κόμμα που έρχεται από μακριά και πηγαίνει
μακριά. Οι ιδέες και οι αξίες της ανανεωτικής αριστεράς
είναι βαθιά ριζωμένες στην ελληνική ιστορία, στους
αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, ισότητα, ισοπολιτεία,
ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαστε ένα κόμμα
που αντίθετα με τις λογικές εθνικού απομονωτισμού,
πάντα είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε ευρωπαϊκό
προσανατολισμό, προσήλωση στις αξίες του ευρωπαϊ-
κού Διαφωτισμού, οι οποίες συμπυκνώνονται στο τρί-
πτυχο Ισονομία – Ισοπολιτεία – Δικαιοσύνη.  Σε σχέση
με το επικείμενο συνέδριο: αυτό που πραγματικά προ-
κύπτει ως αναγκαιότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιστοιχη-
θεί με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινω-
νίας, να γίνουμε ως κόμμα αυτό που πραγματικά είμα-
στε, δηλαδή ένα κόμμα ανοιχτό, ζωντανό, κόμμα του
πλουραλισμού και της Δημοκρατίας. 

Καταδικάζετε τα πρόσφατα περιστατικά λίγο
έξω από το Μέγαρο Μαξίμου με πρωταγωνιστές άν-
δρες των ΜΑΤ και συνταξιούχους που δέχτηκαν
χημικά; Πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Τόσκας;

Η βία είναι καταδικαστέα απ’ όπου κι αν προέρχεται
και σε όποια μορφή της. Με δηλώσεις του και ο κύριος
Τόσκας ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αλλά και ο πρω-
θυπουργός ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν σε διαδη-
λώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων χημικά και βία.
Ο κύριος Τόσκας είναι από τους πιο επιτυχημένους
υπουργούς της κυβέρνησης με αυξημένες ευθύνες και
άρα δεν πρέπει να παραιτηθεί. Πιστεύω ακόμη, ότι η
τωρινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων εί-
ναι πραγματικά μια κυβέρνηση που ακούει, αφουγκρά-
ζεται την κοινωνία και τις ανάγκες της, ιδιαίτερα τα χα-
μηλότερα κοινωνικά στρώματα, και σε αυτά φυσικά
ανήκουν και οι συνταξιούχοι. Η σημερινή κυβέρνηση

της χώρας όμως, συνεχώς διέρχεται και μια στενωπό,
πράγμα που σημαίνει ότι έχει συνέχεια την πίεση από
τους «απέξω», είτε θέλουμε να ονομάσουμε αυτούς τους
«απέξω» τρόικα, θεσμούς ή ό,τι άλλο. Γι’ αυτό και βασι-
κός στόχος μας είναι η απαλλαγή από το ιδιότυπο καθε-
στώς «επιτροπείας», μια επιτροπεία που πρέπει να τε-
λειώνει τουλάχιστον με το τέλος του προγράμματος, δη-
λαδή το 2018.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ βρί-
σκεται πίσω από τη ΝΔ και οι ΑΝΕΛ βρίσκονται
κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή. Φοβάστε ότι το
κόμμα σας εξαιτίας της συμφωνίας που υπογρά-
φτηκε από την κυβέρνηση πέρσι το καλοκαίρι θα
καταλήξει… να γίνει ΠΑΣΟΚ; 

Ποτέ δεν πίστευα απόλυτα σε δημοσκοπήσεις, διότι
ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τους τρό-
πους διεξαγωγής τους και για το κατά πόσο αυτοί οι τρό-
ποι διεξαγωγής πραγματικά πληρούν τους όρους αντι-
κειμενικής επιστημονικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμ-
μα που χάνει στις δημοσκοπήσεις και κερδίζει στις
εκλογές…

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας δεν το κατα-
νοώ απολύτως, ίσως διότι θεωρώ πως το φαινόμενο
«ΠΑΣΟΚ» θα μπορέσει να το διερευνήσει πραγματικά
μόνο ο ιστορικός, ο κοινωνικός επιστήμονας του μέλ-
λοντος (γέλια). Για να σοβαρευτούμε: δεν είμαστε ερω-
τευμένοι με κανενός είδους εξουσία, ούτε και με καρέ-
κλες. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα
προκειμένου να διατηρηθούμε στην κυβέρνηση της χώ-
ρας, στην οποία μας έφερε εκ νέου ο ελληνικός λαός με-
τά τη συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού. Το τονί-
ζω, ΜΕΤΑ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρετε στο βιογρα-
φικό σας, που είναι αναρτημένο στο site
της Βουλής από τα φοιτητικά σας χρόνια
συμμετέχετε σε αγώνες για την αντιμετώ-
πιση της φτώχιας. Εάν στην Ελλάδα του
2016 γυρίζαμε το χρόνο πίσω και γινόσα-
στε ξανά φοιτήτρια τι θα προτείνατε και
μέσα από ποιες δράσεις για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και
της ανεργίας;

Ομολογώ ότι πρόκειται για μια
τεράστια ερώτηση, ή τεράστιο του-
λάχιστο θα πρέπει να είναι το
περιεχόμενο της απάντησης,
προκειμένου να απαντηθεί
σωστά. Γενικά θεωρώ ότι
σαφώς και θα πρέπει
να ξαναστήσουμε

στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας, το κοινωνικό κράτος,
το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε επιλεγμένα δια-
λυθεί. Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχει ήδη η κυβέρνηση
πραγματοποιήσει αρκετά και σημαντικά βήματα, τουλά-
χιστον όσον αφορά τους τομείς της υγείας, της παιδείας
και της προστασίας των πλέον φτωχοποιημένων κοινω-
νικών στρωμάτων. Έχουν προκηρυχθεί για πρώτη φο-
ρά μετά από έξι χρόνια θέσεις κι έχουν γίνει προσλή-
ψεις ιατρικού και νοσηλευτικού στα δημόσια νοσοκο-
μεία, οι ανασφάλιστοι έχουν πλέον πραγματικά ελεύθε-
ρη πρόσβαση σε αυτά, συμπολίτες μας με συγκεκριμένα
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια μπορούν να έχουν δω-
ρεάν τα απαιτούμενα φάρμακα, τα σχολεία για πρώτη
φορά (!) άνοιξαν φέτος χωρίς ελλείψεις σε διδακτικό
προσωπικό και βιβλία, χορηγήθηκε η κάρτα αλληλεγ-
γύης με στήριξη σε ενοίκιο, ρεύμα και σίτιση για τις πλέ-
ον ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης χορηγήθηκε σε 30  δήμους της χώρας,
έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για την εξάπλωση του
συγκεκριμένου προγράμματος πανελλαδικά από τις αρ-
χές του ’17 κλπ. Πράγματα αυτονόητα και τόσο ανα-
γκαία για την Ελλάδα της κρίσης δηλαδή. Ενέργειες και
πρακτικές όμως, που έπρεπε να έρθει η σημερινή συγ-
κυβέρνηση για να δείξει την απαιτούμενη πολιτική βού-
ληση και να τα εφαρμόσει. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο
ακόμη μπροστά μας, μας περιμένουν χρόνια πραγματι-
κής κι εντατικής δουλειάς, μέχρι ο κάθε Έλληνας και η
κάθε Ελληνίδα να υλοποιήσει το βασικό του κι αναφαί-
ρετο δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή. Βασική προϋπόθεση
γι’ αυτό είναι φυσικά η καταπολέμηση της ανεργίας, η
δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων αξιο-
πρεπούς εργασίας. Αξιοπρεπούς τόσο με την έννοια της
ανόδου του βασικού μισθού, όσο και με τον πλήρη σε-
βασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, και καθηκόντων,
από την άλλη πλευρά.  Γι’ αυτό μιλάμε για την τόσο ανα-
γκαία ανάπτυξη που πρέπει να φέρουμε, όλοι μας συν-
τονισμένα, στη χώρα. Μια ανάπτυξη όμως δίκαιη και
βιώσιμη, τόσο για το φυσικό όσο και για το ανθρώπινο
περιβάλλον.

www.karfitsa.gr

«Δεν είμαστε ερωτευμένοι 
με την εξουσία και τις καρέκλες»

Λίγες ημέρες πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής του κόμματος
από την Πιερία, Μπέττυ Σκούφα μιλά στην KARFITSA και καταθέτει τις προτάσεις της. Κα-
ταδικάζει την χρήση χημικών και μάλιστα σε συνταξιούχος, παράλληλα ωστόσο θεωρεί
πως ο Νίκος Τόσκας, που ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη για το περιστατικό είναι ένας
από τους πιο πετυχημένους υπουργούς και δεν πρέπει να παραιτηθεί.  Η κ. Σκούφα λέει
επίσης ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από εκλογές και πως και πως η κυβέρνηση έχει ορίζον-
τα τετραετίας. 

Εκτιμάτε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να
προχωρήσει σε ανασχηματισμό; Διακρίνετε
στο κυβερνητικό σχήμα προβλήματα που πρέ-
πει να λυθούν για να… λυθούν στην πορεία και
τα προβλήματα της κοινωνίας; 

Πιστεύω ότι το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα
έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα καλά κι αποτελεσμα-
τικά. Από εκεί και πέρα, η αλλαγή προσώπων σε
κυβερνητικές θέσεις μπορεί να έχει και θετικό πρό-
σημο με την έννοια ότι έτσι μπορούν να δοκιμα-
στούν σε θέσεις υψηλής ευθύνης καινούριοι άν-
θρωποι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ασκούν στο
έπακρο και συνδιαμορφώνουν την ουσία της κυ-
βερνητικής «γραμμής». Σε κάθε περίπτωση, αρμό-
διος να κρίνει το πότε και αν θα γίνει ανασχηματι-
σμός, είναι ο πρωθυπουργός.  

Q
Η βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας,
Μπέττυ Σκούφα μιλά

στην KARFITSA

15
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“Αναβρασμός”
και ανησυχία
για τον ΤAP

Της Έλενας Καραβασίλη 

«Το βασικό μας ζήτημα είναι η αδικία που έχει προ-
κύψει. Από τη δική μας περιοχή (Λιθιά, Βασιλειάδα και
Κορησό) ο αγωγός στη μεγαλύτερη χιλιομετρική από-
σταση διέρχεται μέσα από αγροκτήματα και παρόλα αυ-
τά δε μας έχουν προγραμματίσει στα ανταποδοτικά έρ-
γα. Σε σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο μετα-
ξύ του δημάρχου Καστοριάς, του περιφερειάρχη και των
εκπροσώπων του ΤAP, η κοινοπραξία είχε ανακοινώ-
σει πως θα δώσει στην Καστοριά 7.000.000 ευρώ. Σε
εκείνη τη λίστα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα έργο για την
περιοχή μας. Διαμαρτυρηθήκαμε μέσω του ΤΟΕΒ και
τέθηκε το ζήτημα πριν από έξι μήνες στο δημοτικό συμ-
βούλιο όπου μας ενημέρωσαν πως θα ενταχθεί και η πε-
ριοχή μας. Και ξαφνικά μαθαίνουμε τώρα πως πάλι εί-
μαστε έξω από αυτές τις λίστες. Ο δήμαρχος δήλωσε
πως αν δε γίνουν αυτά τα έργα, δε θα περάσει ο αγωγός
από την περιοχή μας. Από την πλευρά μας ως ΤΟΕΒ
έχουμε στείλει επίσημα έγγραφα με αριθμό πρωτοκόλ-
λου προς τον ΤΑP και προς την περιφέρεια όπου ζητάμε
να διευκρινιστεί το θέμα», τονίζει ο κ. Λιόλιος. Ο ίδιος
λέει χαρακτηριστικά ότι: «ο αγωγός διασχίζει το καλύτε-
ρα αξιοποιήσιμο αγρόκτημα του Νομού. Υπάρχουν ήδη
αρδευτικά δίκτυα και είναι όλο με δυναμικές καλλιέρ-
γειες. Τα έργα του ΤΑP στην περιοχή μας προγραμματί-
ζονται για τον Απρίλιο του 2017, αν λοιπόν δεν έχουμε
μία ξεκάθαρη απάντηση θα διαφυλάξουμε κι εμείς τα
συμφέροντά μας είτε με ασφαλιστικά μέτρα είτε… με τα
τρακτέρ», υπογραμμίζει. 

«Μπλόκο» από τους κατοίκους 
Αποφασισμένοι να σταματήσουν τα έργα διέλευσης

του αγωγού είναι οι κάτοικοι της Κλεισούρας, εάν η με-
λέτη και κατασκευή της τηλεθέρμανσης του χωριού δεν
ενταχθεί στα έργα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας,
που θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές από όπου θα
διέλθει ο αγωγός. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Κλεισούρας Χρήστος Γάκης, στις 12 Μαρτί-
ου του 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των
προέδρων από τις περιοχές της Καστοριάς από όπου
διέρχεται ο αγωγός φυσικού αερίου TAP όπου κατέθε-
σαν τις προτάσεις τους. «Εμείς για την τοπική κοινότητα
Κλεισούρας, από τα ανταποδοτικά του ΤΑP, ζητήσαμε να
γίνει βιολογικός καθαρισμός για τον οποίο έχει συνταχ-
θεί μελέτη από τον πρώην δήμο Κλεισούρας, διότι αυτή
τη στιγμή τα λύματα καταλήγουν στο διπλανό χωριό. Το

πιο σημαντικό ζήτημα όμως για την περιοχή μας, είναι η
μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου και άλ-
λων υποδομών για τοπικό σύστημα τηλεθέρμανσης και
παραγωγής ενέργειας για τα τοπικά νοικοκυριά. Η Κλει-
σούρα βρίσκεται σε υψόμετρο 1.150 μ., κάθε χρόνο από
τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τα τέλη Απριλίου, «καίει»
περισσότερους από 700 τόνους ξύλα. Ζητάμε λοιπόν να
υπάρχει ένας κεντρικός λέβητας που θα τροφοδοτεί όλο
το χωριό. Όπως διαπιστώσαμε λοιπόν, αυτές μας οι
προτάσεις δεν εντάσσονται στα έργα εταιρικής κοινωνι-
κής υπευθυνότητας του ΤΑP. Η Κλεισούρα για την όδευ-
ση του αγωγού δίνει 5χλμ γης, πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη έκταση στο Νομό Καστοριάς. Δεν είναι δυνατόν

λοιπόν να δίνουμε τη γη μας και να μην ικανοποιηθούν
τα αιτήματά μας. Διαφορετικά, είμαστε αποφασισμένοι
να κινηθούμε νομικά», τονίζει ο κ. Γάκης. Από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βασιλειάδας
Αθανάσιος Προκοπίδης αναφέρει πως έχουν ζητήσει να
γίνουν γεωτρήσεις με σκοπό να ποτίζονται περίπου
5.000 στρέμματα γης που βρίσκονται στην περιοχή της
Βέργας και της Βασιλειάδας. «Αυτό είναι προϋπόθεση
για εμάς προκειμένου να περάσει ο αγωγός από την πε-
ριοχή μας, καθώς μιλάμε για περίπου 4 χλμ όδευσης.
Στην περιοχή της Κλεισούρας ο αγωγός περνάει μέσα
από το βουνό και δεν τους επηρεάζει, όμως στη δική μας
περιοχή περνάει μέσα από κάμπο.  Τα έργα που ζητάμε

Μετά την Κεντρική Μακεδονία, αντιδράσεις
και ανησυχία επικρατεί και στους κατοίκους
της Δυτικής Μακεδονίας για την όδευση του
αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP. Οι δημότες της
Καστοριάς, βρίσκονται σε στάση αναμονής
για την τήρηση της συμφωνίας μεταξύ του
δήμου και της κοινοπραξίας του Διαδριατι-
κού Αγωγού TAP. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφα-
σισμένοι να σταματήσουν την όδευση του
αγωγού από την περιοχή τους, σε περίπτωση
που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για
τα έργα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότη-
τας. «Πριν από τα μηχανήματα του αγωγού
θα βρίσκονται τα τρακτέρ μας. Δε θα περάσει
έτσι εύκολα ο αγωγός» λέει στην Karfitsa o
γραμματέας του ΤΟΕΒ Κορησού και Λιθιάς,
Κοσμάς Λιόλιος.

«Καταστρέφεται ο κάμπος»
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κορησού Δη-

μήτρης Γουγούσης εξηγεί πως ο αγωγός φυσικού αερί-
ου, διέρχεται μέσα από κάμπο αναδασμού τον οποίο
και καταστρέφει. «Το κράτος έχει δώσει κάποια
χρήματα, ώστε οι κάμποι αυτοί να είναι αρδεύσι-
μοι και να περάσουν από αναδασμό και αυτή τη
στιγμή καταστρέφονται από την όδευση του αγω-
γού. Θα μπορούσε να είχε γίνει ένας άλλος σχε-
διασμός, καθώς μιλάμε για δυναμικές καλλιέργει-
ες σε μήλα, φασόλια, καλαμπόκια και σιτηρά. Αυ-
τές η κοινότητες συντηρούνται οικονομικά από
τον πρωτογενή τομέα. Βέβαια οι αποζημιώσεις
έχουν δοθεί από τον TAP, αλλά στα συγκεκριμένα
μέτρα της όδευσης δε θα μπορούν να γίνουν καλ-

λιέργειες με ριζώματα. Μέσα στις δεσμεύσεις της
κοινοπραξίας εμπεριέχονται και τα ανταποδοτικά
έργα, όπου έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα
διότι δε γνωρίζουμε τι τελικά θα εγκριθεί», λέει. Και
συνεχίζει: «η κοινοπραξία ναι μεν δεν έχει φέρει
για την ώρα αντιρρήσεις, όμως δεν έχουν παρθεί
και οι τελικές αποφάσεις. Το ζήτημα είναι να
υπάρξει κέρδος από τα ανταποδοτικά για τις κοι-
νότητες και για τον κόσμο που έχει μείνει και τις
επανδρώνει. Η περιοχή μας θίγεται άμεσα, υπάρ-
χουν λοιπόν φωνές που λένε πως αν δεν ικανο-
ποιηθούν αυτά τα αιτήματα δε θα επιτρέψουν τη
διέλευση του αγωγού. Σε κοντινή απόσταση από
την όδευση του αγωγού, βρίσκεται η κοινότητα,
αγροτικοί δρόμοι αλλά και το επαρχιακό οδικό

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 
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κοστολογούνται περίπου στα 250.000 ευρώ, αν λοιπόν
δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά μας δεν πρόκειται να αφή-
σουμε να περάσει ο αγωγός μέσα από τον κάμπο. Δε γί-
νεται να προκληθούν τόσες καταστροφές στην περιοχή
από την όδευση και να μην υπάρξουν ανταποδοτικά
οφέλη», επισημαίνει ο κ. Προκοπίδης.

«Κυρίαρχο το εθνικό δίκαιο»
Ο δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής διευκρινί-

ζει πως: «η διαβούλευση είναι συνεχής, όμως τους
όρους δε τους βάζουμε εμείς. Στη Δυτική Μακεδονία αν-
τιστοιχούν 5.000.000 ευρώ, από αυτά τα 3.000.000 ευ-
ρώ θα δοθούν στην Καστοριά. Από εκεί και πέρα όμως

δε σημαίνει ότι τα έργα που προτάθηκαν είναι βέβαιο
πως θα γίνουν αποδεκτά από την εταιρική και κοινωνική
ευθύνη του TAP. Είναι κατανοητή η ανησυχία των κατοί-
κων όμως πρέπει να γίνει κατανοητή και η βάση στην

οποία συζητάμε. Εμείς έχουμε υποβάλει τα αιτήματά μας,
όμως οι αποφάσεις θα παρθούν από την κοινοπραξία
χωρίς παρόλα αυτά να λησμονούμε πως υπάρχει το
εθνικό δίκαιο που είναι κυρίαρχο».  

δίκτυο Καστοριάς- Αμύνταιου- Έδεσσας- Θεσσα-
λονίκης (ο αγωγός περνάει κάθετα το συγκεκριμέ-
νο δρόμο), οπότε σίγουρα υπάρχει και ο φόβος
πως μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα από τον
αγωγό». Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθιάς
Ιωάννης Ιωάννου λέει ότι ο αγωγός διασχίζει όλη την
περιοχή της Λιθιάς για περίπου 3χλμ. «Το θέμα είναι
όμως ότι περνάει από αρδεύσιμες εκτάσεις. Υπάρ-
χει σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο το οποίο το δια-
σχίζει εγκάρσια περνώντας από ολόκληρο τον πα-
ραλιακό κάμπο της περιοχής. Έτσι λοιπόν θιγόμα-
στε περισσότερο από άλλες περιοχές της Καστο-
ριάς από όπου περνάει ο αγωγός. Έχουμε καταθέ-
σει τις προτάσεις μας, οι οποίες αφορούν κυρίως
τον κάμπο που είναι και η βασική ασχολία των κα-

τοίκων, στο αγρόκτημα της Λιθιάς. Χρειάζεται να
γίνει μία γεώτρηση ώστε να ενισχύσουμε το νερό,
να κατασκευαστεί το φωτοβολταικό πάρκο ώστε να
μειώσουμε τα έξοδα που πληρώνουμε στη ΔΕΗ για
τη λειτουργία των γεωτρήσεων, να γίνει αγροτική
οδοποιία και κανάλια στράγγισης ομβρίων υδά-
των. Κατά καιρούς λοιπόν έχουν δημοσιευθεί λί-
στες με στα έργα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνό-
τητας του TAP και σε καμία δε συμπεριλαμβάνον-
ται τα έργα αυτά για την περιοχή μας. Παρότι υπάρ-
χουν οι υποσχέσεις πως θα υλοποιηθούν αυτά τα
έργα, εμείς διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας και εκ-
φράζουμε τους φόβους μας πως δε θα πραγματο-
ποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, φυσικά
και θα αντιδράσουμε», επισημαίνει ο κ. Ιωάννου.

Q
«Θα διαφυ-

λάξουμε 
κι εμείς τα

συμφέροντά
μας είτε με

ασφαλιστικά
μέτρα είτε…

με τα 
τρακτέρ»

Μπήκαν στα χωράφια μας, χωρίς την άδεια μας!
Όπως αποκάλυψε το Karfitsa.gr, «άναψαν τα αί-

ματα» πριν από λίγα 24ωρα στην Κεντρική Μακεδο-
νία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζυγού Καβά-
λας εξαιτίας του αγωγού TAP και χρειάστηκε να πα-
ρέμβει μέχρι η αστυνομία. Όπως δήλωσε αποκλειστι-
κά στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του αγροτικού
συλλόγου του δήμου Καβάλας Θέμης Καλπακίδης, η
εταιρία που ανέλαβε την εργολαβία για την όδευση
του αγωγού φυσικού αερίου ξεκίνησε να κάνει εργα-
σίες στα χωράφια, χωρίς να έχει την άδεια των ιδιο-
κτητών! «Κατέβηκαν τα μηχανήματα από το... βουνό
και επιχείρησαν να μπούνε μέσα στα χωράφια χωρίς
την άδεια των ιδιοκτητών. Καταπατούνται διεθνείς
συνθήκες. Πλέον από το ελληνικό κράτος δεν έχουμε
να περιμένουμε τίποτα. Δε θα τους επιτρέψουμε να
περάσουν μέσα από τα χωράφια μας. Σε ποσοστό
30% έχουν υπογράψει υπέρ της όδευσης -που πρό-
κειται για ανθρώπους που δε ζουν εδώ- όλοι οι υπό-
λοιποι είμαστε ενάντια. Η διεθνής συνθήκη προβλέ-

πει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν περιβαλλοντικά
προβλήματα, θίγονται τα ατομικά δικαιώματά μας αλ-
λά και οι επόμενες γενιές, έτσι μπορούμε να σταματή-
σουμε το έργο χωρίς να έχουμε καμία επίπτωση. Θα
τους σταματήσουμε και δε θα επιτρέψουμε να περάσει
από εδώ ο αγωγός, με οποιοδήποτε κόστος», τόνισε ο
κ. Καλπακίδης.
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Των Βαγγέλη Στολάκη- Έλενας Καραβασίλη 

Η διοίκηση του Οργανισμού απέστειλε την Παρασκευή νέα στοι-
χεία στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αποδειχτούν οι
οφειλές του ελληνικού δημοσίου προς την εταιρία. Μιλώντας στην
KARFITSA o πρόεδρος της εταιρίας Χρήστος Στεφανίδης σχολιάζει
πως: «υπενθυμίζουμε ως διοίκηση στον κ. Υπουργό πως υπάρχουν
υποχρεώσεις μέσα από το πρακτικό συμφιλίωσης της 25ης Αυγού-
στου 2016. Η κ. Πέρκα, η Γενική Γραμματέας του υπουργείου είχε
προτείνει να εκταμιευτούν οι μήνες του Οκτώβριου και του Νοεμβρίου
για να μπορέσουμε κι εμείς να πληρώσουμε τον μισθό του Αυγούστου
στους εργαζόμενους» σχολιάζει. 

Τι ορίζει η συμφωνία του Αυγούστου;
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά στο πέρας της τριμερούς συ-

νάντησης μεταξύ των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, εκπροσώπων της διοί-
κησης του Οργανισμού παρουσία του Υπουργού Εργασίας, Γ. Κα-
τρούγκαλου, του γενικού γραμματέα, Α. Νεφελούδη και της Γενικής
Γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Π.
Πέρκα στις 25 Αυγούστου είχαν αποφασιστεί τα εξής: 

1. Η διοίκηση του ΟΑΣΘ δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλλει μίνι-
μουμ 18% των μηνιαίων εσόδων από τα κόμιστρα έναντι της
αποπληρωμής των δεδουλευμένων των εργαζομένων

2. Το Υπουργείο Υποδομών, μεταφορών και δικτύων θα
προκαταβάλλει μαζί με την επιδότηση του Σεπτεμβρίου και τα
αντίστοιχα ποσά του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου με την προ-
ϋπόθεση ότι με τα ποσά αυτά θα εξοφληθούν οι οφειλές προς
τους εργαζόμενους, πράγμα που συμφωνήθηκε από τα δύο μέ-
ρη (εργοδοσία, εργαζόμενοι).

3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης θα καταβάλλει σε σύντομο χρονικό διά-
στημα το ποσό των 2.400.00€ για την κάλυψη της μετακίνησης
πολυτέκνων και άλλων κοινωνικών κατηγοριών για το 2016.

4. Το Υπουργείο Υποδομών, μεταφορών και δικτύων θα ορ-
γανώσει άμεσα διαδικασίες διαλόγου με όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη (διοίκηση ΟΑΣΘ, εργαζόμενων ΟΑΣΘ και Υπουργεία) για
το μέλλον του ΟΑΣΘ, ο οποίος διάλογος θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί μέχρι τις 31.10.2016

Με τις ώρες στην ουρά
Την ίδια ώρα, τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά τη λήξη της επίσχε-

σης εργασίας των υπαλλήλων του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με τον κ. Στεφανί-
δη οι «συμπολίτες μας έδειξαν χριστιανική υπομονή σε ό,τι αφορά τις
αποζημιώσεις» Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με πληροφορίες της
KARFITSA πως την πρώτη ημέρα των επιστροφών οι υπάλληλοι του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που πωλεί κάρτες του
ΟΑΣΘ σε εργαζόμενους και ανέργους εξυπηρέτησαν περισσότερους
από χίλιους Θεσσαλονικείς. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στα εκδοτή-
ρια εισιτηρίων, ενώ τα παράπονα του κόσμου πολλά. «Απαραίτητη
προϋπόθεση για να αποζημιωθεί κάποιος είναι να αγοράσει κάρτα για
τον επόμενο μήνα» αναφέρει ο κ. Στεφανίδης και συμπληρώνει: «αλ-
λιώς χάνει το πλεονέκτημα». 

Φοβούνται νέες απεργίες
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-

στας, προειδοποίησε πως σε δέκα μέρες οι εργαζόμενοι είναι πιθανό
να… αφήσουν το τιμόνι και να βγουν και πάλι στους δρόμους. «Αυτό
δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Καλώ την κυβέρνηση να προχωρή-
σει άμεσα στην αποπληρωμή του Αυγούστου γιατί εδώ και λίγες μέ-
ρες χρωστούν και το Σεπτέμβριο» τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Επικρί-

Ορατός είναι και πάλι ο κίνδυνος για νέο χειρόφρενο στον ΟΑΣΘ, λίγα μόλις 24ωρα μετά την τελευταία επίσχεση
εργασίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού. Η αλληλογραφία μεταξύ διοίκησης Οργανι-

σμού και υπουργείου καλά κρατεί, με την πρώτη στις αρχές της περασμένης εβδομάδας να στέλνει… γράμμα στον
υπουργό Χρήστο Σπίρτζη υπενθυμίζοντάς του τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από το πρακτικό συμφιλίω-

σης όλων των πλευρών που υπογράφτηκε από την ΓΓ του υπουργείου κ. Πέτη Πέρκα. 

Η νέα επιστολή ΟΑΣΘ σε Σπίρτζη, οι…
υποχρεώσεις (του) και το νέο χειρόφρενο  

Q
«Ο υπουρ-
γός κρατάει

το χειρό-
φρενο στα
χέρια του»
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Μέχρι πρόσφατα το ερώτημα θα φάνταζε ρητορικό: η αρνητική του απάντηση θα
ήταν αυτονόητη. 

Σήμερα όμως; 
Και μόνο το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι φωνές από

το χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, του πολιτισμού και της νομικής επι-
στήμης που κάνουν λόγο για έκπτωση ή αλλοίωση δημοκρατικών/συνταγματι-
κών θεσμών δείχνει ότι δεν δικαιούμαστε να εφησυχάζουμε. 

Πόσο μάλλον, όταν στη δημόσια αυτή έκφραση ανησυχιών πρωτοστατούν εμ-
βληματικές μορφές της αριστεράς: Ότι «το φάσμα Τσαουσέσκου υπερίπταται της
χώρας…» ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης που το επισήμανε προσφάτως. Την προει-
δοποίηση ότι «σε λίγο θα απαγορεύσουν την έκδοση εφημερίδων», την εξέφρασε
ο Μανώλης Γλέζος με αφορμή τις προσπάθειες της κυβέρνησης για πλήρη έλεγχο
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, επικαλούμενη προσχηματικά την καταπολέμηση
της διαπλοκής και την υποτιθέμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων. Τη σύγκριση
του Τσίπρα με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, τέλος, είναι ο πολιτικός μέντορας του
πρωθυπουργού, Αλέκος Αλαβάνος, που την επιχείρησε πριν από λίγες μέρες.. 

Πιο ανησυχητικό από τις φωνές αυτές, είναι, βέβαια,  η ίδια η πραγματικότητα
που τις «γεννά». Οι αφορμές ανησυχίας πολλές και κλιμακούμενης εντάσεως εδώ
και καιρό. Ας αρκεσθούμε σε λίγες από αυτές:  

Στην αρχή επρόκειτο απλώς για ιδεολογικής φύσεως «απειλές» της δημοκρα-
τίας. Συνθήματα και θέσεις, που απέπνεαν μια ασύμβατη με το δημοκρατικό αξια-
κό σύστημα αντίληψη καθεστωτισμού, διχασμού της κοινωνίας και κατοχής της
απόλυτης αλήθειας όπως: «ή αυτοί ή εμείς», «να τελειώνουμε με το παλιό», «όχι
στην παλινόρθωση», «πήραμε την κυβέρνηση αλλά όχι ακόμη την εξουσία»,
«προβληματική η αυτονόμηση των μέσων ενημέρωσης» κλπ. 

Μετά, κοντά στο δημοψήφισμα, ήλθαν οι δηλώσεις Καμμένου ότι ο στρατός
εγγυάται την εσωτερική τάξη, οι αποκαλύψεις της τέως Προέδρου της  Βουλής ότι
ο Τσίπρας της έκανε λόγο για «κυβέρνηση εθνικού σκοπού ή δικτατορία» καθώς
και τα σχέδια για «ντου» στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Νομισματοκοπείο.

Ακολούθησε η προαναγγελία ενός οδοιπορικού συνταγματικής αναθεώρη-
σης, που τόσο από άποψη διαδικασίας όσο και από άποψη περιεχομένου προκά-
λεσε έντονες αντιδράσεις, αφού προέβλεπε υποβάθμιση του Κοινοβουλίου και
αλλοίωση των χαρακτηριστικών της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημο-
κρατίας.

Μετά οι ανησυχίες «έπιασαν κόκκινο» με τις εξελίξεις στο ραδιοτηλεοπτικά:
γιατί όταν από επιλογή και όχι για λόγους τενχνικής αναγκαιότητας περιορίζεις
την πολυφωνία, απειλώντας μάλιστα με «μαύρο» σταθμούς εν λειτουργία, αυτό
σημαίνει ότι μέλημά σου κάθε άλλο, παρά η αντικειμενική ενημέρωση των τηλε-
θεατών.είναι.. Ούτε καν η αύξηση των δημοσίων εσόδων. Κι όταν, μάλιστα, δεν
αναθέτεις τη διοργάνωση του διαγωνισμού  αδειοδότησης στην αρμόδια εκ του
Συντάγματος Ανεξάρτητη Αρχή, που περιβάλλεται με αυξημένα εχέγγυα αμερο-
ληψίας, αλλά στον Υπουργό Ενημέρωσης (Προπαγάνδας), τότε οι ανησυχίες αυ-
τές ευλόγως ενισχύονται ακόμη περισσότερο. Προσοχή όμως: Η προσπάθεια
ελέγχου των μέσων ενημέρωσης από την όποια κυβέρνηση, ισοδυναμεί με προ-
σπάθεια άλωσης εκ των έσω του ίδιου του πυρήνα της δημοκρατίας, αφού το δι-
καίωμα γνώμης και ψήφου καθίσταται κενό περιεχομένου, όταν ασκείται από πο-
λίτες που δεν διαθέτουν επαρκή πολύπλευρη ενημέρωση. 

Οι ανησυχίες για το πολίτευμα κορυφώθηκαν τον τελευταίο καιρό, μετατρε-
πόμενες πλέον σε αγωνία. Γιατί εξελίξεις σαν τις προαναφερθείσες συνο-
δεύονται από μια αδιάκοπη σειρά περιστατικών ευτελισμού και προσπαθειών
για επηρεασμό της Δικαιοσύνης: Η προαναγγελία δικαστικών αποφάσεων από
τον πρωθυπουργό, η παύση Ντογιάκου, η διακοπή της διάσκεψης της Ολομέλει-
ας του Συμβουλίου Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες λόγω «κλίματος», οι κα-
ταγγελίες αντιπροέδρων του εν λόγω ανώτατου δικαστηρίου για αρνησιδικία και
άλλα πρωτοφανή φαινόμενα στο χώρο της δικαιουσύνης. Και ως «απάντηση» σε
όλη αυτή την αναταραχή, ο πρωθυπουργός αρκέσθηκε να ανακοινώσει τη δι-
καίωση μισθολογικών αιτημάτων των δικαστών..Ετσι, ξερά: χωρίς αιδώ καμία.. 

Αν και τώρα δεν αντιδράσουμε, αύριο θα είναι πολύ αργά. Η δημοκρατία δεν
κινδυνεύει μόνο από βίαιες καθολικές ανατροπές της, αλλά προεχόντως από
έναν ιδιότυπο μιθριδατισμό: από τη βαθμιαία εξοικείωση των πολιτών με καθη-
μερινές αλλοιώσεις των θεσμών της, με «μικρές» της ανατροπές.

* Ο κ. Τέλλης είναι Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

Κινδυνεύει η δημοκρατία;

του Νίκου 
Τέλλη* 

19

νοντας την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο συγκεκριμένο πρόβλημα, σχο-
λίασε: «Έπρεπε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για να σταματήσει η 12ήμερη
ταλαιπωρία; Μέσω της Δικαιοσύνης θα λύνουμε πλέον τα θέματα; Είναι αυτό χα-
ρακτηριστικό ευνομούμενης και δημοκρατικής χώρας; Καλώ την κυβέρνηση να
σοβαρευτεί».

Την ίδια ώρα η αγορά της Θεσσαλονίκης βρίσκεται υπό το φόβο νέας «ασφυ-
ξίας» σε περίπτωση που τα λεωφορεία αποτελέσουν και πάλι… «είδος προς εξα-
φάνιση». Να τονίσουμε δε, πως οι επιχειρηματίες στο κέντρο της πόλης ακόμη
μετρούν τις πληγές τους καθώς υπήρξαν καταστήματα που σημείωσαν μέχρι και
μηδενικό τζίρο κατά τη διάρκεια της 12ήμερης επίσχεσης! Από την άλλη πλευρά
οι πολίτες προσπαθούν να φέρουν σε μία ισορροπία τα οικονομικά τους, αφού
πολλοί ήταν εκείνοι που αναγκάστηκαν να βγουν εκτός προϋπολογισμού και να
χρησιμοποιούν ΤΑΧΙ για τις μετακινήσεις τους. Όπως είχε αποκαλύψει έρευνα
της εφημερίδας Karfitsa, οι επαγγελματίες του κλάδου είδαν μία αύξηση στις κα-
θημερινές τους εισπράξεις που έφτασε μέχρι και στο 30%. «Σίγουρα είχαμε πε-
ρισσότερους πελάτες, όμως οι συνθήκες εργασίας ήταν απαράδεκτες. Σε ολόκλη-
ρη την πόλη επικρατούσε το απόλυτο χάος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα
καθημερινά ταμεία είχαμε μία αύξηση της τάξεως του 20% με 30%», ανέφερε ο
πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λε-
οντιάδης. Αύξηση στη δουλειά τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, εί-
χαν και οι επιχειρήσεις ενοικίασης ποδηλάτων. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ανά-
πτυξης της BRAINBOX Α.Ε. Δημήτρη Δημητριάδη τα ποδήλατα που διαθέτει
προς μίσθωση η εταιρία που εκπροσωπεί, έγιναν ανάρπαστα. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται πως από 10 έως 15 Σεπτεμβρίου οι νέοι χρήστες του συστήματος ανέρχον-
ταν στους 54 με σύνολο ενοικιάσεων τις 374 χρήσεις, ενώ από 17 έως 22 Σε-
πτεμβρίου, οι νέοι χρήστες έφτασαν τους 60 με σύνολο ενοικιάσεων τις 535 χρή-
σεις. Το σύνολο των χρηστών του συστήματος στην Θεσσαλονίκη είναι πάνω από
12.000 χρήστες. Για την εβδομάδα των κινητοποιήσεων του ΟΑΣΘ η παραπάνω
εταιρία σημείωσε αύξηση στην εγγραφή νέων χρηστών 12 % και αύξηση στο σύ-
νολο των ενοικιάσεων κατά 45%.

Αποφασισμένοι οι εργαζόμενοι

«Ο υπουργός κρατάει το χειρόφρενο στα χέρια του», τονίζει για
ακόμη μία φορά ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΘ Δημήτρης
Τσερμενίδης. Ο ίδιος δήλωσε στην Karfitsa ότι: «έχω στείλει έγγρα-
φο στον ΟΑΣΘ όπου δηλώνω πως αν δεν πληρωθούμε μέχρι τις 12
Οκτωβρίου τα δεδουλευμένα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, θα
προβούμε και πάλι σε επίσχεση εργασίας. Από εκεί και πέρα έχουν
γίνει παρεμβάσεις από την πλευρά του Οργανισμού και γίνονται συ-
ζητήσεις ώστε να βρεθεί επιτέλους μία λύση. Όμως σε καμία περί-
πτωση δεν παραιτούμαστε από τις διεκδικήσεις μας», υπογράμμισε.
Ο κ. Τσερμενίδης εξηγεί πως: «ο κ. Σπίρτζης δεσμεύτηκε πως αφότου
πάρουμε το μισθό του Ιουλίου, σε γρήγορο χρονικό διάστημα θα κα-
ταβληθούν και τα υπόλοιπα χρήματα. Γι΄ αυτό το λόγο άλλωστε ανα-
στείλαμε και τις κινητοποιήσεις μας. Δείχνοντας αν θέλετε και την
καλή μας θέληση απέναντι στους χρήστες αστικής συγκοινωνίας στο
Νομό Θεσσαλονίκης. Αν όμως ο κ. υπουργός δεν τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις του, θα είμαστε και πάλι στους δρόμους». Οι εργαζόμενοι του
Οργανισμού ξεκαθαρίζουν πως: «δεν είμαστε απεργιομανείς». Ο τα-
μίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και εργαζόμενος στον
ΟΑΣΘ Παναγιώτης Παγώνης ανέφερε ότι: «τα χρήματα που έχουν
καταβληθεί είναι για τον Ιούλιο, από εκεί και πέρα όμως πρέπει να
μας καταβληθούν τα χρήματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως είναι πως πρέπει να δούμε το μέλλον
της αστικής συγκοινωνίας, ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμε-
να στο άμεσο και έμμεσο μέλλον. Δεν είμαστε ούτε απεργιομανείς,
ούτε θέλουμε αυτή την ταλαιπωρία. Όμως και ο κόσμος πρέπει να
μας καταλάβει. Άλλοι είναι υπεύθυνοι και μας σπρώχνουν να βγούμε
στο χώρο της απεργίας. Σπάσαμε την απεργία για να μπορέσουμε να
εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να συ-
νεχιστεί αυτό εσαεί. Για εμάς τους εργαζόμενους του Οργανισμού αλ-
λά και για το Εργατικό Κέντρο αυτή η κατάσταση είναι αιτία πολέμου.
Δε γίνεται να μην πληρώνεται ο εργαζόμενος». Ο κ. Παγώνης με την
ιδιότητα του μέλους του Ε.Κ.Θ. σημειώνει πως: «αν ένα οργανωμένο
σωματείο δε βγει μπροστά να διεκδικήσει τουλάχιστον τους μισθούς
των εργαζομένων, ποιος θα βγει, τα μικρά διαλυμένα σωματεία ή με-
μονωμένα οι εργαζόμενοι; Υπόψη  πως το 95% των επιχειρήσεων
στη χώρα λειτουργεί με λιγότερο από 15 εργαζόμενους, άρα λοιπόν
το μεγάλο συνδικάτο είναι αυτό που θα μπορέσει να τους εκπροσω-
πήσει. Στη Βόρεια Ελλάδα οι εργαζόμενοι που καθυστερούν να πλη-
ρωθούν από τρεις έως έξι μήνες, ξεπερνούν τους 300.000! Ζητούμε
να βρεθεί μία λύση για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για ολόκληρο το
Νομό», καταλήγει ο ίδιος. 
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Παρά τις εξαγγελίες  της κυβέρνησης  για
πλειστηριασμούς ακινήτων μόνο με-
γάλων οφειλετών, και τις δηλώσεις των
τραπεζών για κατασχέσεις στους μη συ-
νεργάσιμους δανειολήπτες ( εννοούν αυ-
τούς που δεν μπορούν ή δεν δέχονται την
επιμήκυνση των δανείων και τουλάχιστον
τον διπλασιασμό τους) τα πινάκια  των ει-
ρηνοδικείων δείχνουν ακριβώς το αντίθε-
το.

Μικρές φτωχικές κατοικίες και μαγαζιά
εξαθλιωμένων συμπολιτών μας από
την μνημονιακή πολιτική βγαίνουν στο
σφυρί, στέλνοντας το μήνυμα ότι η περίο-
δος παγώματος των πλειστηριασμών έχει
τελειώσει και η πρώτη κατοικία δεν προ-
στατεύεται. Ήδη 5000 φάκελοι ακινήτων
στους επόμενους μήνες θα πάρουν τον
δρόμο της κατάσχεσης.

Ένα τέτοιο παράδειγμα την Τετάρτη 28-9-
2016 ήταν ο πλειστηριασμός της δεύ-
τερης κατοικίας ενός συμπολίτη μας
που τόλμησε να δημοσιοποιήσει το
πρόβλημά του. Κατεστραμμένος ελεύθε-
ρος επαγγελματίας αρρωσταίνει και παρά
του ότι το ΚΕΠΑ του αναγνωρίζει βαριά
αναπηρία δεν παίρνει το επίδομα λόγο
οφειλών στον  ΟΑΕΕ. Ταυτόχρονα στην
οικογένεια υπάρχει παιδί με χρόνια ανα-
πηρία. Τα  μοναδικά έσοδα της οικογένει-
ας είναι το πενιχρό επίδομα αναπηρίας
του παιδιού και το πενιχρότατο ενοίκιο
δεύτερης κατοικίας στην Θεσσαλονίκη. Το
ίδιο συνέβη  και την προηγούμενη Τετάρ-
τη 5-10-2016. Άλλη μια λαϊκή  κατοικία
36τ.μ., και όχι βίλα στο Πανόραμα,  κατ’
επίσπευση του δημοσίου.

Όμως κυβέρνηση και τραπεζίτες ,εισαγγε-
λέας και αστυνομία σχεδίασαν χωρίς
τον ξενοδόχο. Η αλληλεγγύη των πολι-
τών ήταν πιο αποφασιστική από ποτέ. ΚΑ-
ΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
ήταν το σύνθημα που ένωσε νέους και
συνταξιούχους, φτωχούς εργαζόμενους
και άνεργους. Και κάθε Τετάρτη το ίδιο
σύνθημα θα ακούγεται όλο και πιο δυνατά
προς τους συμβολαιογράφους που δέχον-
ται να πλειστηριάσουν λαϊκή περιουσία.
Και όλο και  περισσότεροι  θα αντιστέκον-
ται  στην παρουσία της αστυνομίας που έρ-
χονται να περιφρουρήσουν τα συμφέρον-
τα της Πειραιώς και άλλων τραπεζών. 
Δύο Τετάρτες, δύο αποτροπές πλει-

στηριασμών. 
ΕΝΑ το καθήκον
Κάθε Τετάρτη 3μ.μ.στα δικαστήρια

Θεσσαλονίκης!
Η κ. Γαϊτάνη είναι πρώην βουλευτής της
Λαϊκής Ενότητας

Μπλόκο πλειστηριασμών:
Κάτω τα χέρια 

από τα σπίτια μας 

της Γιάννας 
Γαϊτάνη*

Στα «κάγκελα» κάθε Τετάρτη
για τους πλειστηριασμούς

«Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» φωνάζουν και θα εξακολουθήσουν όπως λένε να φωνά-
ζουν, μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης Δυτικών Συνοικιών και Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσ-

σαλονίκης, που είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν τις διαδικασίες πλειστηριασμών που
πραγματοποιούνται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Ο τελευταίος πλειστηριασμός για μόλις

σπίτι 35 τ.μ. κηρύχτηκε άγονος, εφόσον δεν εμφανίστηκε κάποιος ενδιαφερόμενος, ενώ η διαδι-
κασία ξεκίνησε μετά από… μάχη που δόθηκε μεταξύ των ΜΑΤ και μελών του κινήματος που ήθε-

λαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.  

Της Έλενας Καραβασίλη 

«Φαίνεται για άλλη μία
φορά ότι ο κατήφορος της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δεν έχει όρια. Για
ακόμη μία φορά ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις
περικύκλωσαν το Δικα-
στικό Μέγαρο και δεν
επέτρεψαν στους πολίτες
της Θεσσαλονίκης να ει-
σέλθουν μέσα στο χώρο.
Εγώ έρχομαι στα δικα-
στήρια Θεσσαλονίκης
από το 1978 και ήταν η
πρώτη φορά που χρει-
άστηκε να επιδείξω αστυ-
νομική ταυτότητα για να
μπω μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο. Μετά το ξύλο στην
Καισαριανή, το ξύλο και τα χημικά στους συνταξιού-
χους αυτή τη φορά χτυπήθηκαν πολίτες που είναι εν-
ταγμένοι στο κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς
και ήρθαν μαζί με πολιτικές και κοινωνικές οργανώ-
σεις να σταματήσουν τους πλειστηριασμούς. Ο κατή-
φορος της κυβέρνησης δεν έχει σταματημό. Θα σταμα-
τήσει όμως με ένα δυνατό λαϊκό εργατικό κίνημα», δή-
λωσε στην εφημερίδα Karfitsa η πρώην βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και μέλος σήμερα της ΛΑΕ Δέσποινα Χαραλαμπίδου.

«Εμείς δεν κάναμε κωλουτούμπα» 
Εξαπατημένοι από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νιώ-

θουν οι πολίτες, που κάθε Τετάρτη θα βρίσκονται στο Δικα-
στικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να μην πραγμα-
τοποιηθεί κανένας πλειστηριασμός. «Από τη μνημονιακή
υποχρέωση της κυβέρνησης, μπαίνει σε εφαρμογή ο
πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας ανθρώπων
που είναι χρεωμένοι και είτε έχουν μείνει άνεργοι είτε

δε μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις οικονομι-
κές τους υποχρεώσεις.
Παρά τις παλιότερες δε-
σμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ,
πως θα κρατήσει μία
διαφορετική στάση, πε-
τιούνται τελικά άνθρω-
ποι στο δρόμο που είναι
άνεργοι, πολύτεκνοι, με
προβλήματα υγείας.
Προσπαθούμε να απο-
τρέψουμε αυτή την πα-
ραπέρα κατηφόρα της…
δυστυχίας του ελληνι-
κού λαού», λέει ο Παύλος
Μαλαχτάρης. Και συνεχίζει: «κάθε Τετάρτη θα είμαστε
στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να απο-
τρέψουμε τους πλειστηριασμούς και να βοηθήσουμε
τους συμπολίτες μας. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα

τους, το σύνολο του λαού
που ψήφισε την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ έχει απο-
γοητευτεί. Δυστυχώς τις
συνέπειες τις πληρώνει
το σύνολο της κοινωνίας.
Στο παρελθόν, με σημε-
ρινούς βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πηγαίναμε στο δη-
μαρχείο της Νεάπολης
και σταματούσαμε τους
πλειστηριασμούς… εμείς
δεν κάναμε κωλοτούμπα,
είμαστε εδώ, συνεχίζουμε
αυτή την προσπάθεια και
είμαστε περήφανοι γι’
αυτό», τονίζει ο κ. Μαλα-
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χτάρης. Η Πένυ Κουτσού, μέλος του συλλόγου φοιτητών
Φιλολογίας, σημειώνει ότι: «οι πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας πρέπει να σταματήσουν. Ζούμε σε μία περίοδο
όπου η οικονομική κρίση βαθαίνει ολοένα και περισσότε-
ρο, αυτοί που επωμίζονται τα βάρη δε είναι αυτοί που δη-
μιούργησαν την κρίση. Το δικαίωμα στην κατοικία δε
μπορεί να μετατραπεί σε παραχώρηση του κράτους. Όλοι
οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ένα σπίτι να μένουν, το να
σου πάρουν το σπίτι σου που έχεις φτιάξει με κόπο και
δουλειά είναι το έσχατο σημείο που μπορεί να φτάσει κα-
νείς».

«Παίρνουν τα σπίτια 
του κόσμου για λίγα ευρώ» 

«Η κυβέρνηση είχε πει πως οι πρώτες κατοικίες
θα προστατευθούν και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι
δεν ισχύσει αυτό. Παίρνουν τα σπίτια του κόσμου για
πολύ λίγα χρήματα και
δεν τους δίνουν την ευ-
καιρία ούτε καν να δια-
πραγματευτούν για να
σώσουν τους κόπους
χρόνων. Λόγω της οι-
κονομικής κρίσης μπο-
ρεί να μειώθηκε ο μι-
σθός τους ή να έμειναν
άνεργοι και τώρα να μη
μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις
τους, αυτό σημαίνει
πως πρέπει να μείνουν
στο δρόμο; Είμαι εκπαι-
δευτικός και γνωρίζω
περίπτωση γονέα που
ήθελε να προσφύγει στο

νόμο Κατσέλη για να σώσει το σπίτι της και μάλιστα
μου είπε χαρακτηριστικά πως: «αν θέλουν να πάρουν
το σπίτι θα μου το πάρουν, δε μπορώ να κάνω τίπο-
τα», σημειώνει η Μαρία Παπαδοπούλου (φωτό 5). Ο Χά-
ρης Ευθυμιάδης είναι πρόεδρος του συλλόγου ανασφάλι-
στων ασφαλισμένων ΟΑΕΕ Νομού Θεσσαλονίκης. Ο
ίδιος λέει πως: «η κυβέρνηση των μνημονίων απειλεί
αυτή τη στιγμή τις περιουσίες οφειλετών του ΟΑΕΕ
και δανειοληπτών. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το
2013, χωρίς βέβαια να
έχει γίνει ακόμη κάποι-
ος πλειστηριασμός
όμως σύντομα θα γί-
νουν. Δε πρέπει να αφή-
σουμε κανέναν μόνο
του… όταν καίγεται το
σπίτι του διπλανού η
φωτιά θα φτάσει και στο
δικό μας. Ο σύλλογος
ασφαλισμένων ανα-
σφάλιστων εδώ και τρία
χρόνια προσπαθεί να
προστατέψει τα δικαιώ-
ματα των οφειλετών.
Εμείς λέμε πως είναι
παράνομες οι χρεώσεις
της ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης που δε
μας παρέχουν, όπως
παράνομες είναι και οι προσαυξήσεις και θα πρέπει
να γίνουν ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις πέραν
των 100 σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Καθηγητή
Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ κ. Αντώνη Μανιτά-
κη». Η Αθανασία Πέτσα (φωτό 6) μέλος του Ενιαίου
Παλλαϊκού Μετώπου, εξηγεί πως εδώ και τρία χρόνια

συμμετέχει σε αυτή τη δράση μαζί με άλλες συλλογικότη-
τες τη πόλης, με στόχο να σταματήσουν τους πλειστηρια-
σμούς. «Έχουν ληστέψει
τα χρήματα του κόσμου
για να σώσουν τις τράπε-
ζες και τώρα οι τράπεζες
έρχονται και τους παίρ-
νουν τα σπίτια γιατί ο κό-
σμος δεν έχει πλέον λε-
φτά να πληρώσει. Υπάρ-
χει κόσμος που έμεινε
άνεργος και δε μπορεί να
ξεπληρώσει το δάνειό
του, κόσμος που είχε μία
επιχείρηση και “έπεσε
έξω”, ακόμη και κάποιος
που κατάφερε με τη δου-
λειά και τις οικονομίες
του να κάνει ένα εξοχικό,
δε σημαίνει ότι μπορεί να
έρθει η τράπεζα και να του το κλέψει. Έχουν βάλει στο
στόχαστρο και τη δημόσια περιουσία και τη ιδιωτική. Κα-
ταντήσαμε να είμαστε μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα.
Πέρα όμως από αυτό, αυτή τη στιγμή συμβολαιογράφοι
και αστυνομικοί ισχυρίζονται πως κάνουν τη δουλειά
τους, αυτό δε σημαίνει πως έχουν άγνοια νόμου. Όταν
κάποιος παίρνει εντολή να πράξει κάτι που παραβιάζει το
σύνταγμα και τους νόμους, οφείλει να μην το πράξει και
να το καταγγείλει. Το Ειρηνοδικείο δεν είναι δικαστήριο
τυχαίνει απλώς να φιλοξενείται στο χώρο των Δικαστη-
ρίων, οι πλειστηριασμοί είναι ανοιχτές δημόσιες διαδι-
κασίες. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει στον
κόσμο να τις παρακολουθήσει και να διαμαρτυρηθεί,
όταν μάλιστα αυτές οι διαδικασίες είναι αντισυνταγματι-
κές», καταλήγει η κ. Πέτσα.   



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΩΛΟΤΟΥΜ-
ΠΑ (;) Φαίνεται ότι κάτι αλλά-
ζει στην στάση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της
Ευρώπης για την παρατεταμέ-
νη οικονομική κρίση στην Ελ-
λάδα... Ξαφνικά, όλοι μιλούν
για ανάπτυξη και όχι ύφεση!
Για το 2016 που κλείνει σε
τρείς μήνες "προβλέπουν"
οριακή άνοδο (σταθεροποί-
ηση λέγεται) ενώ για το 2017

σημαντική άνοδο που θα αγγίξει το 2,8% (!) Τι έγινε ρε
παιδιά και δεν το πήραμε χαμπάρι; Δύο μήνες πριν με
τα ίδια ακριβώς δεδομένα ο ΟΟΣΑ προειδοποιούσε ότι
το 2017 στην Ελλάδα, λόγω των επώδυνων μέτρων του
τρίτου μνημονίου, η ύφεση μπορεί να φτάσει το 7%... Τι
άλλαξε μέσα σε δύο μήνες και δεν πήραμε μυρωδιά;
Προφανώς, για το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους
αποφάσισαν ήδη οι θεσμοί ότι θα γίνει "βιώσιμο" πριν
το τέλος της χρονιάς και το γεγονός ότι η Ελλάδα το
2017 στα νέα αναπτυξιακά μέτρα της Ευρώπης έρχεται
ξαφνικά 5η στη σειρά αξιοποίησης (!) σηματοδοτούν
ότι οι θεσμοί "άλλαξαν επιτέλους στάση στο θέμα της
Ελλάδος" και ότι βαδίζουμε σε σταδιακή αποκατάσταση
της καταστροφής! Εξ’ άλλου, ότι είχαν στοχεύσει να πά-
ρουν - ασημικά και χρυσαφικά - τα πήραν με υπογραφή
Τσίπρα και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη... Το υπερ-
ταμείο θα ρουφήξει και την τελευταία ελπίδα του Έλλη-

να για άλλα πενήντα χρόνια, μισθοί και συντάξεις κου-
ρεύτηκαν για όλους κάτω από τα 1.000 ευρώ και έμει-
ναν κάτι λεπτομέρειες για τα "κόκκινα δάνεια" που μάλ-
λον θα υπαχθούν στο ...Αγγλικό Δίκαιο, δηλαδή στα ξέ-
να χέρια!
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ αποτελούν οι κατασχέ-
σεις λογαριασμών των πολιτών και των επιχειρήσεων
για χρέη τους προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας
(Δήμων κλπ.) λένε οι αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των Δικαστηρίων όλης της χώρας! Οι
Δικαστικές αποφάσεις είναι ξεκάθαρες και καλούν το
Κράτος να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε δέσμευση
τραπεζικού λογαριασμού για κάθε τέτοια αιτία γιατί εί-
ναι παράνομη και καταχρηστική. Εκατομμύρια πολίτες
διαμαρτύρονται για κατάφορη παραβίαση των ατομι-
κών τους δικαιωμάτων, ισχυριζόμενοι ότι είναι άδικο
και απάνθρωπο να στραγγαλίζουν με τέτοιες ενέργειες
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι ταυτόχρονα και θέ-
μα επιβίωσης για χιλιάδες οικογένειες που έρχονται αν-
τιμέτωποι με τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού
τους γιατί χρωστούν στην Εφορία, με αποτέλεσμα να
μην έχουν ούτε τα προς το ζην ! Από μια άλλη πλευρά,
όταν δεσμεύεις ένα τραπεζικό λογαριασμό μιας επιχεί-
ρησης, το αποτέλεσμα είναι το ακριβώς αντίθετο, γιατί
επισπεύδεις το θάνατό της (!). Σταμάτησαν τις 100 δό-
σεις και καλούν πολίτες και επιχειρήσεις να πληρώ-
σουν με την ...ευεργετική ρύθμιση των 12 δόσεων (!)
και δεν αντιλαμβάνονται ότι η 8ετή κρίση έφερε το ανα-

μενόμενο - και αυτό βιώνουν όλοι, την αδυναμία δηλα-
δή πληρωμής φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφο-
ρών.  
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ... Τριακόσιες χιλιάδες
μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις χρωστούν συνολικά
16.6 δις ευρώ στα Ασφαλιστικά Ταμεία και ήδη έχουν
πραγματοποιηθεί κατασχέσεις σε 15.000 επιχειρήσεις
για να εισπραχθούν μόλις 16 εκατομμύρια ευρώ και
σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένονται να γίνουν σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα πάνω από 150.000 νέες κατα-
σχέσεις! Παράλληλα, για τα χρέη προς το Δημόσιο Εφο-
ρίες και Τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε 774.321
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, ενώ συνολικά
κινδυνεύουν με κατασχέσεις πάνω από 1.500.000 φο-
ρολογούμενοι και επιχειρήσεις (!) Οι συγκλονιστικοί
αυτοί αριθμοί αφορούν πρόσωπα, οικογένειες και επι-
χειρήσεις και συνθέτουν μια νέα ελληνική τραγωδία με
ανυπολόγιστες για την ελληνική κοινωνία συνέπειες!
Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία είδαμε έλληνα
πρωθυπουργό να κομπάζει και να επαίρεται ότι τον Σε-
πτέμβριο οι εισπράξεις φόρων ξεπέρασαν τις προσδο-
κίες του (!) αντί να λυπάται και να αισχύνεται για κακό
που συνεχίζει να υποθάλπει στον τόπο. Δεν υπάρχει μή-
νας που να μην πρέπει να πληρωθεί και κάποιος φόρος,
αυτή είναι η πραγματικότητα και ο λόγος της ραγδαίας
πτώσης της κυβέρνησης σε όλες τις δημοσκοπήσεις που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δηλαδή αυτή η κατά-
σταση έχει προκαλέσει την μήνιν των πολιτών όλης της
χώρας.   
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Βusiness Βορείων

nΣτο ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα του
υπουργείου Υγείας με την κατανομή των 100

θέσεων μονίμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ, εκ των
οποίων οι επτά αφορούν προστατευόμενους του Ν.
2643/1998. Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται
να προκηρυχθεί άμεσα, με στόχο την κάλυψη των
μεγάλων κενών σε Διασώστες στο Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας. Το νέο μόνιμο προσωπικό στην
ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου,
εντάσσεται στο πλαίσιο των 2.440 προσλήψεων
στον χώρο της Υγείας. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι
θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα
Ασθενοφόρου - Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή
αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. Σε περίπτωση
που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων
από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα
γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ελληνικού
Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της
ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου -
Διασώστης». Οι επτά θέσεις που αντιστοιχούν σε
«προστατευόμενους» αφορούν τις κατηγορίες
ατόμων με αναπηρία, τριτέκνων, πολυτέκνων,
έμμεσων ΑμεΑ και Εθνικής Αντίστασης.

nTην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανακοίνωσε ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, που εδρεύει
στο Πανόραμα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη,
Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα,
Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν, κας Κάλτσιου
Αργυρώς, κας Καλλιτσουνάκη Χριστίνας κ.
Παπαδόπουλου Χρήστου, κ. Ζγουρή Γεωργίου (τηλ.
επικοινωνίας: 2313301023, 2313301075,
2313322013). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση•
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες — Έντυπα - Διαδικασίες — Διαγωνισμών
Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



nΜέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ. θα διαρκέσει η
διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,

εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 6.339 θέσεις
πλήρους απασχόλησης σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας. Η υποβολή των αιτήσεων
γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr),
χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους
χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους
κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Για την διευκόλυνση τους, οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και
συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ - Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης. Για πρώτη φορά
εισάγεται το κριτήριο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα) και μοριοδοτούνται όσοι έχουν κριθεί ως ωφελούμενοι του ΚΕΑ. Όσοι κατοικούν
σε Δήμους με υψηλή ανεργία πριμοδοτούνται και με το κριτήριο της εντοπιότητας. Οι
πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται
από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

«Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) Δήμου
Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μιαούλη 4,
Τριανδρία ΤΚ 55337 Θεσσαλονίκη, υπόψιν κας Κούτσου Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310
989280). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα -Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων ->
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -
> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
— Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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Όπως επισημαίνει ο κ. Μπακούρας, αντί-
στοιχος αυξημένος αριθμός αιτήσεων για νέες
συνδέσεις παρατηρείται και κατά τον μήνα
Οκτώβριο ενόψει της έναρξης της νέας περιό-
δου θέρμανσης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να προγραμματίσουν έγκαιρα Δωρεάν
τεχνική αυτοψία από πλευράς ΕΠΑ, ώστε να
συνδεθούν με το φυσικό αέριο και να απολαύ-
σουν τα οφέλη του, μέσα σε 30 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης για τα κτίρια που βρί-
σκονται στο υφιστάμενο δίκτυο. Σημειώνεται
από τον κ. Μπακούρα, ότι ένας επιπλέον λόγος
ο οποίος κάνει το φυσικό αέριο πρώτη επιλογή
των πολιτών, εκτός από την άνεση και την ανε-
ξαρτησία, είναι η τιμή του φυσικού αερίου η
οποία κατά την επόμενη περίοδο αναμένεται να
διαμορφωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων ετών, έχοντας ήδη σημειώσει μείωση
φέτος κατά 18% στον οικιακό & εμπορικό το-
μέα και 34% στον βιομηχανικό σε σύγκριση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Επισημαίνεται, ότι με την μείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την οι-
κιακή χρήση από 01/01/2017, το φυσικό
αέριο μετατρέπεται σε ακόμη πιο οικονομι-
κό και ανταγωνιστικό καύσιμο επιφέρον-
τας σημαντική εξοικονόμηση στον οικιακό
καταναλωτή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη
τη διακύμανση των διεθνών τιμών των πε-
τρελαιοειδών.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Μπακού-
ρας για το έτος 2016 προβλέπονται επενδύσεις
για την Θεσσαλονίκη & την Θεσσαλία συνολι-
κού ύψους 13,9 εκατ. € με την κατασκευή δι-
κτύου φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίε-
σης, ενώ συνεχίζεται η βελτίωση του επιπέδου
των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς
ΕΠΑ, με χρήση νέων τεχνολογιών και παροχή
νέων δυνατοτήτων που βοηθούν στην καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των πελατών. Συγκεκριμένα,
στο προσεχές διάστημα αναμένεται να δοθεί η
δυνατότητα εξόφλησης τιμολογίων κατανάλω-
σης μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών,
όπως επίσης και στα αυτόματα μηχανήματα
πληρωμής εντός των τραπεζών και στις ιστοσε-
λίδες των εταιρειών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Μπακούρα
επειδή η ασφαλής χρήση των εγκαταστάσεων
αποτελεί κύριο μέλημα των εταιρειών, συνίστα-
ται στο καταναλωτικό κοινό ενόψει της νέας πε-
ριόδου θέρμανσης να προβεί στην τακτική συν-
τήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
από αδειοδοτημένους τεχνικούς σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και στον
Τεχνικό Κανονισμό για τις Εσωτερικές Εγκατα-
στάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας
έως και 0,5 bar (ΦΕΚ 976/ ΤΕΥΧΟΣ Β/
28.03.12).

Η εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί
24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτηση με

άμεση επέμβαση τεχνικών, ενώ λειτουργεί
επί 24ώρου βάσεως τηλεφωνική εξυπηρέ-
τηση Άμεσης Επέμβασης στον τηλεφωνικό
αριθμό 10 302 ώστε να μεταβαίνει άμεσα
στο σχετικό σημείο του συστήματος Διανο-
μής. Πλέον του τηλεφωνικού κέντρου άμεσης
Επέμβασης λειτουργεί και τηλεφωνική εξυπη-
ρέτηση πελατών στο τηλέφωνο 11 150 καθημε-
ρινά 08:00-16:00 για νέες συνδέσεις ή για την
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

Σε ότι αφορά το επόμενο χρονικό διάστημα,
ο κ. Μπακούρας επισήμανε ότι από το 2000 οι
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας τηρούν  το
νομικό & ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ από
01/01/2017 προετοιμάζονται για να προχω-
ρήσουν στον νομικό & λειτουργικό διαχωρι-
σμό, για τη δραστηριότητα Διανομής και για τη
δραστηριότητα της Προμήθειας.

Καταλήγοντας, ο Αν. Γενικός Διευθυν-
τής κ. Μπακούρας ανέφερε ότι όλα αυτά τα
χρόνια οι εταιρίες υπήρξαν απόλυτα τυπι-
κές στην τήρηση της νομοθεσίας και προ-
σηλωμένες στους στόχους τους, προσηλω-
μένες στις ανάγκες της αγοράς, στην ασφά-
λεια και στο όφελος των καταναλωτών. Οι
εταιρείες θα είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν το
νέο περιβάλλον της αγοράς και ως leaders στο
φυσικό αέριο, ο κύριος στόχος τους είναι η συ-
νέχιση της ανοδικής τους πορείας που θα τους
διατηρήσει στην κορυφή.

Δωρεάν τέλη σύνδεσης 
για ακόμη οικονομικότερη θέρμανση…

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η επέκταση των συνδέσεων του
φυσικού αερίου στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας,
σύμφωνα με τον Αν. Γενικό Διευθυντή κ. Λεωνίδα Μπακούρα, ενώ ρε-
κόρ νέων συνδέσεων καταγράφηκε για τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκε-
κριμένα υπογράφηκαν συνολικά 1.800 νέες συμβάσεις στην Θεσσαλο-
νίκη και στην Θεσσαλία καταγράφοντας ρεκόρ συμβολαίων, γεγονός
το οποίο αποδεικνύει ότι οι πολίτες επιλέγουν σταθερά το φυσικό αέ-
ριο ως καύσιμο μέσο, γιατί παρέχει οικονομία - ασφάλεια - ανεξαρτη-
σία. Επιπλέον, σε ισχύ βρίσκεται η προσφορά για Δωρεάν Τέλη Σύνδε-
σης σε υπάρχουσα παροχετευτική στήλη ή συστοιχία μετρητών (κατα-
σκευασμένη έως 31/12/2015) - Κεντρική Θέρμανση - Βιοτεχνική  &
Επαγγελματική Χρήση, αποδεικνύοντας ότι οι εταιρίες ανταποκρίνον-
ται στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
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Της Φ. Βλαστού
Η αστυνομικός-συγγραφέας έχει γράψει μέχρι στιγ-

μής τρία παραμύθια τις  «Στιγμές που ταξίδεψαν στις
Πρέσπες...» (εκδόσεις Άπαρσις), την «Μια ζαχαρένια
συνταγή» (εκδ. Ιανός) και το «Ο Τυροκοφτερός» (εκδ.
Ελληνοεκδοτική).

Το συγγραφικό ταλέντο που έχει η κα. Κωνσταντο-
πούλου το ανακάλυψε από μικρή ηλικία. Οι εικόνες και
τα συναισθήματα που αποκόμισε από τα ταξίδια της σε
διάφορα μέρη του κόσμου «ζωντάνεψαν» στις σελίδες
της πρώτης της συγγραφικής δουλειάς.

«Το πρώτο μου βιβλίο ήρθε ως συνέχεια προ-
σωπικών κειμένων που έγραφα χρόνια πριν, σχε-
δόν από παιδί. Μια βαθιά επιθυμία να γράψω κάτι
με αρχή, μέση και τέλος. Και την αφορμή την έδω-
σε μια πολύ όμορφη συγκυρία. Ο τόπος των Πρε-
σπών, όπου έζησα για ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Το μαγευτικό τοπίο, οι φιλόξενοι άνθρωποι, ο
πολιτισμός πυροδότησαν αυτή την επιθυμία, που
οδήγησε τα χέρια μου να γράψουν το ταξιδιωτικό
διήγημα για εφήβους «Στιγμές που ταξίδεψαν στις
Πρέσπες» , εξήγησε η ίδια στην KARFITSA.

Αστυνομικός και συγγραφέας
Η κα Κωνσταντοπούλου διανύει πλέον 18 χρόνια

επαγγελματικής πορείας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και υπογράμμισε ότι : «έχω υπηρετήσει σε
πολλές υπηρεσίες με ποικίλα αντικείμενα, που με
έφεραν ακόμα πιο κοντά στον συνάνθρωπο». 

Αναφορικά με το κοινό γνώρισμα ανάμεσα στις δυο

ειδικότητες της, δηλαδή αστυνομικός και συγγραφέας η
ίδια επισήμανε ότι είναι : «ο ίδιος ο άνθρωπος, ο
οποίος λαμβάνει μέρος στην εικονοποιητική διαδι-
κασία της φαντασίας του συγγραφέα, ενώ στον
αστυνομικό αποκαλύπτεται η πραγματική διάστα-
ση του ανθρώπου, όπως τη βιώνει μέσα από την
καθημερινότητά του. Παρόλ’ αυτά ο συγγραφέας
συμμετέχοντας και αυτός στην πραγματικότητα που
μας περικλείει έχει την ικανότητα ανάλογα με τις
ευαισθησίες που τον διακατέχουν να προσομοι-
ώσει την πραγματικότητα της ζωής στο γραπτό του
κείμενο».

Τα παραμύθια είναι για όλους
«Ο ΤΥΡΟΚΟΦΤΕΡΟΣ» είναι το πιο πρόσφατο

συγγραφικό δημιούργημα της και το πρώτο βιβλίο
της σειράς «Περιπέτειες που τα σπάνε». «Πρόκειται
για μία σειρά graphic novel, που είναι οικεία στα
παιδιά του σήμερα, στην οποία τα τρόφιμα ως
ήρωες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας διηγούν-
ται την ιστορία της ζωής τους. Έτσι το παιδί έχει τη
δυνατότητα να μάθει διαβάζοντας μια περιπέτεια με
χιούμορ και δράση, χωρίς παράθεση κουραστικών
στοιχείων για τα οφέλη του κάθε τροφίμου. Επίσης
στο τέλος παρατίθενται απλές συνταγές  Μάλιστα, η
ίδια θεωρεί ότι η ανάγνωση παραμυθιών από ενή-
λικους είναι : «ένα μέσο να διατηρήσουμε το παιδί
που κρύβουμε μέσα μας και που οι ίδιοι βάζουμε τι-
μωρία, προσθέτοντας χρόνια στο λογαριασμό της
ζωής μας» και συμπληρώνει ότι τα παραμύθια της απευ-

θύνεται σε όλους. «Γράφω για όλους. Δεν διαχωρίζω
τα παραμύθια», είπε χαρακτηριστικά.

Βράβευση από τον ΟΗΕ
Πέρα από αστυνομικός και συγγραφέας η Φωτείνη

Κωνσταντοπούλου ανακηρύχθηκε ως η πρώτη Ελληνίδα
που έχει λάβει  από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες τον τίτλο της «Υψηλού προφίλ υπο-
στηρίκτριας». Η τιμητική αυτή αναγνώριση ήρθε να επι-
βραβεύσει την πολύτιμη προσφορά της στην παγκόσμια
εκστρατεία για τα παιδιά προσφύγων. Η βράβευση έγινε
«για την ενίσχυση της παγκόσμιας εκστρατείας
Back2School, η οποία στηρίζει την πρόσβαση στην εκ-
παίδευση των παιδιών προσφύγων, διαθέτοντας από
κοινού με τις εκδόσεις IANOS τα έσοδα από το δεύτερο
βιβλίο μου «Μια Ζαχαρένια Συνταγή», στους πρό-
σφυγες. Μάλιστα το βιβλίο τέθηκε υπό την αιγίδα
του Οργανισμού». 

Επιπλέον, τα παραμύθια της κα. Κωνσταντοπούλου
δεν ταξιδεύουν μόνο την φαντασία των παιδιών σε έναν
ονειρικό κόσμο αλλά στηρίζουν έμπρακτα φιλανθρωπι-
κές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα «Ο ΤΥΡΟΚΟ-
ΦΤΕΡΟΣ», που αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ανθρω-
πιστικής δράσης «Μικροί μάγειρες + συνταγές αγά-
πης» που πρόκειται να λάβει χώρα στο Μουσείο Ελληνι-
κής Γαστρονομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017.
«Στόχος είναι η ενίσχυση του έργου της μη κερδο-
σκοπικής οργάνωσης «Μπορούμε», στo πλαίσιο του
προγράμματος «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων».
Η εφαρμογή του προγράμματος συμβάλλει καθορι-
στικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, ενώ ταυ-
τόχρονα διασφαλίζει πολύτιμη επισιτιστική στήριξη
σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Οι «μικροί μάγει-
ρες» αφού απολαύσουν τη διαδραστική παρουσίαση
και γνωριστούν με τον ΤΥΡΟΚΟΦΤΕΡΟ, θα μαγει-
ρεύουν με αγάπη για εκείνους που το έχουν ανάγκη»,
περιγράφει η ίδια.
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H αστυνομικός Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, είναι 35 ετών, μένει στην Αθήνα και υπηρετεί
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όταν γυρίζει σπίτι της και αποφορτίζεται από τα βά-
ρη της καθημερινότητας κάθεται στο laptop της και γράφει παιδικά παραμύθια. Η ευαισθη-
σία που έχει δείξει για τα προσφυγόπουλα που δεν έχουν πρόσβαση στη μάθηση έγινε η

αφορμή να λάβει τον τίτλο της «Υψηλού προφίλ υποστηρίκτριας» από τον ΟΗΕ.

Η αστυνομικός που γράφει παραμύθια



Ύστερα από την έκθεση αυτοκινήτου του Παρισι-
ού, έρχεται το εγχώριο αντίστοιχο ραντεβού στην
Αθήνα, στις 22-30 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό ακί-
νητο Ξιφασκίας (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο). 

Συμμετέχουν οι εταιρείες Alfa Romeo, Audi, Dacia,
Fiat, Honda, Jeep, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Rena-
ult, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, VW,Volvo, κα. Οι αντι-
πρόσωποι-εισαγωγείς των αυτοκινήτων αυτών, θα ενη-
μερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα μοντέλα, τις νέες
τιμές, τις προωθητικές ενέργειες και τα νέα προγράμματα

τους. Παράλληλα θα υπάρχουν προϊόντα και υπηρεσίες,
που είναι συνδεδεμένα με το αυτοκίνητο και τις δραστη-
ριότητες που προκύπτουν, από την χρήση και την συντή-
ρηση του. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο πρόγραμ-
μα αναβάθμισης της έκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής:
Εσωτερικός εκθεσιακός χώρος - Εξασφαλίσθηκε η προ-
σθήκη ενός νέου χώρου έκτασης 1.500 τ.μ. για να εξυπη-
ρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες προβολής των εισαγωγέ-
ων αυτοκινήτων. - Ο αναθεωρημένος σχεδιασμός συνέ-
βαλε στην καλύτερη εκμετάλλευση και του τελευταίου

διαθέσιμου τ.μ. - Αναβαθμίστηκαν ο φωτισμός και οι
ενημερωτικές πινακίδες. - Επιλέχθηκαν νέα υλικά για
την διακόσμηση. - Δημιουργήθηκαν σημεία πληροφό-
ρησης και ενημέρωσης του κοινού. 

Εξωτερικός εκθεσιακός χώρος - Νέος χώρος στάθ-
μευσης των αυτοκινήτων 5.000 θέσεων.  - Νέα ομορφό-
τερη και πιο λειτουργική είσοδος της έκθεσης.- Αναδιορ-
γάνωση του χώρου που φιλοξενεί τα Test Drives. - Νέες
δραστηριότητες που προβάλουν την αυτοκίνηση και την
ασφάλεια…

AUTO Γράφει
ο Γιάννης

Αθανασίου

Μετά τη Γαλλία στην Ελλάδα 
όλα τα μεγάλα ονόματα…

#
Η Longoria ανέβασε στον
προσωπικό της λογαριασμό
στο Instagram το νέο της
απόκτημα για το οποίο είναι
πολύ ενθουσιασμένη και
δεν το κρύβει! Κάτω από το
βιντεάκι σχολίασε: «Πήρα το
νέο SUV της Tesla! Τόσο εν-
θουσιασμένη!!! Αυτόματε
πιλότε ερχόμαστε! #Tesla
#SustainableEnergy”». Η
ίδια επέλεξε να το αγοράσει
πριν λίγες μέρες σε χρώμα
τιτανίου με μαύρους τρο-
χούς. Το μοντέλο X κοστίζει
περίπου… 80.000 δολάρια,
αν και μάλλον η ίδια για
διαφημιστικούς λόγους δεν
θα τα πλήρωσε.  Διαθέτει
πόρτες που ανοίγουν προς
τα πάνω, μπαταρία 90 kW,
εκτιμώμενη αυτονομία
386km με μία φόρτιση, αυ-
τόματο πιλότο, τρία καθί-
σματα στη δεύτερη σειρά και
ένα αναδιπλούμενο στην
τρίτη σειρά καθισμάτων.
Κάνει τα 0-100 σε 3,8 δευτε-
ρόλεπτα και μπορεί έχει τε-
λική ταχύτητα 250km/h.

#
Θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, η Ελλάδα όμως δεν… «κουνιέται» Πέρσι η Tesla εγκαινίασε στην πόλη Tilburg της
Ολλανδίας τη δεύτερη γραμμή παραγωγής στην Ευρώπη. Με αυτή τη μονάδα η παραγωγή στην Ευρώπη έφτασε τα
450 αυτοκίνητα την εβδομάδα, από τα 200. Όμως δεν φτάνουν… Το τρίτο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων, αλ-
λά και μπαταριών (δεύτερη ανεξάρτητη μονάδα) είναι μονόδρομος, με τους Αμερικανούς να αναζητούν την κατάλ-
ληλη τοποθεσία. Μέσα στις υποψήφιες χώρες λοιπόν είναι και η… Ελλάδα, η οποία γεωπολιτικά μειώνει κατά πολύ
τα κόστη μεταφοράς.  Δεν είναι πρώτη φορα που η Tesla κοιτάει προς Ελλάδα. Σε ομιλία του σε επενδυτικό συνέδριο
ο δικηγόρος Σωτήρης Μπρέγιαννος, αποκάλυψε πως είχαν έρθει επαφή με την εταιρεία του στελέχη της Tesla για να
διερευνήσουν την προϋπόθεση να φτιαχτεί η δεύτερη μονάδα στη χώρα μας. Μάλιστα αποκάλυψε πως άνθρωποι
της Tesla είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα για τα σχετικά, το 2012. Οι Αμερικανοί τότε - όπως γράφει ο Τάκης Τρακου-
σέλλης στο www.newsauto.gr – «συνάντησαν μία ιδιαίτερα απρόθυμη συμπεριφορά από τους Κρατικούς λειτουρ-
γούς, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν άπραγοι και στη συνέχεια να επιλεγεί η Ολλανδία. Κυρίως η γραφειοκρατία
(περιβαλλοντικές εγκρίσεις κλπ) αλλά και η απροθυμία των τότε ιθυνόντων να συζητήσουν μία σειρά από κινήσεις
για να καταστεί η επένδυση πιο συμφέρουσα για την εταιρεία, γκρέμισε την όποια διάθεση είχαν οι της Tesla για εν
Ελλάδι επενδύσεις. Κάτι ανάλογο συναντούν και σήμερα, που έβαλαν ξανά στο επενδυτικό τους κάδρο τη χώρα μας,
κάτι που δεν είναι τυχαίο βέβαια, αφού στην Ελλάδα εργάζονται σε διευθυντικές θέσεις και Ελληνες…».
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#
Σαν κεραυνός εν αιθρία
έπεσε η είδηση του «λουκέ-
του» στον Όμιλο Alpha Edi-
tions. Ανακοινώθηκε η
άμεση αναστολή λειτουρ-
γίας του ομίλου που εκδίδει
το περιοδικό «4 Τροχοί». Η
συρρίκνωση της αγοράς αυ-
τοκινήτου και κατα προ-
έκταση της διαφημιστικής
αγοράς, η δραστική στροφή
των αναγνωστών προς το
Διαδίκτυο κ.α. βούλιαζαν
σταδιακά το πιο ιστορικό
περιοδικό του αυτοκινήτου
στην Ελλάδα.



www.karfitsa.gr

Αναστάσιος Ε. Δαφνής 
(email: anastasiosd@hotmail.com) 

Με καταγωγή από την όμορφη πόλη της Θεσσαλονί-
κης, η Χριστίνα Θεωνά είναι μια δυναμική γυναίκα, γεμά-
τη πάθος για ζωή και συγκινήσεις. Ο τίτλος του τραγουδιού
της «Διεκδίκησε με» την ακολουθεί και στις επαγγελματι-
κές της προτάσεις.

Οι προτάσεις για την φετινή σεζόν έπεφταν βροχή τόσο
στην Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Τελικά την
"ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ" το «Voice» στην Βέροια. Έτσι, λοιπόν η σέ-
ξι τραγουδίστρια θα εμφανίζεται όλο το χειμώνα στην Βέ-

ροια όπου με την σπουδαία χαρακτηριστική φωνή της  θα
δώσει το δικό της στίγμα στην νυχτερινή διασκέδαση της
πόλης αυτής.

Η αγάπη της για τη μουσική και το τραγούδι την ξεπερ-
νά και για αυτό τον λόγο αφήνει την όμορφη Θεσσαλονίκη
για να αφιερωθεί σε αυτό που της αρέσει παρά πολύ! Από
τις 15 Οκτωβρίου όπου είναι και η πρεμιέρα της και κάθε
βδομάδα θα μας καθηλώσει με την φωνή της. Σε παλιότε-
ρη συνέντευξη της στο www.backstage24.gr είχε δηλώσει
«Μου αρέσουν τα δύσκολα έχω μάθει να αγωνίζομαι, άλ-
λωστε είμαι ΛΕΩΝ και ο αγώνας είναι μέσα μου», αυτό θα
κάνει και φέτος στο «Voice». 

Χ
ρι

σ
τίν

α 
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Η φωνή της  Θεσσαλονικιάς
«ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ» και την Βέροια  

Στο πλαίσιο της 81ης Διε-
θνούς Εκθέσεως Θεσσαλονί-
κης, σημαντική ήταν η συμβο-
λή του ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1
και του ιδιοκτήτη του κ. Τολί-
δη.

Εν καιρώ κρίσης που ο κό-
σμος είναι φορτισμένος από
οικονομικής φύσεως προβλή-
ματα, νότες χαράς και διασκέ-
δασης προσέφερε σε Θεσσα-
λονικείς και όχι μόνο επισκέ-
πτες. 

Σπουδαίοι καλλιτέχνες
όπως ο Γιάννης Πλούταρχος,
ο Κώστας Μαρτάκης, το συγ-
κρότημα «Μέλισσες» και οι
άλλοι, ανταποκριθήκαν άμε-
σα και δώσανε το παρόν στο
κάλεσμα του Ραδιοφωνικού
σταθμού ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1.

Οι παραπάνω καλλιτέχνες
φιλοξενήθηκαν και στην εκ-
πομπή «Προσωπικότητες με
την Όλγα Γιάννη» που προ-
βάλλεται από τον τηλεοπτικό
σταθμό Euro Channel .
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Οι «Προσωπικότητες
της ΔΕΘ» 

με την Όλγα Γιάννη 



www.karfitsa.gr
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Ελπίδες για μείωση του κινδύνου καρδιακού επεισο-
δίου σε ασθενείς με διαβήτη φέρνει μία νέα θεραπεία, που
σύντομα θα είναι διαθέσιμη. Πρόκειται για την ουσία σε-
μαγλουτίδη, η οποία, όπως ανακοινώθηκε πρό-
σφατα στο ετήσιο πανευρωπαϊκό συνέδριο
για τη νόσο (EASD), μπορεί να προσφέ-
ρει σημαντική μείωση του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου. 

Η σεμαγλουτίδη ανήκει σε μία
νέα κατηγορία αντιδιαβητικών
σκευασμάτων, που βασίζονται
στο GLP-1 και είναι επίσης γνω-
στά και ως μιμητές της ινκρετί-
νης. Αυτά τα φάρμακα δρουν
όπως οι ορμόνες ινκρετίνες (ορ-
μόνες που παράγονται στο έντερο),
αυξάνοντας την ποσότητα της ινσου-
λίνης που απελευθερώνεται από το πάγ-
κρεας μετά από την κατανάλωση τροφής.

Στην ετήσια συνάντηση του European Asoci-
ation for the Study of Diabetes (EASD), που έγινε πρό-
σφατα στο Μόναχο, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της
σημαντικής επιστημονικής μελέτης «SUSTAIN 6». Ταυτό-
χρονα, η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «New Eng-
land Journal of Medicine». 

Η μελέτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013 και πή-
ραν μέρος 3.297 ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 από 20 χώ-
ρες, οι οποίοι τέθηκαν υπό παρακολούθηση για 104 εβδο-
μάδες. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη με-
λέτη που γίνεται πριν από την έγκριση ενός φαρμάκου,
αναφορικά με την καρδιαγγειακή έκβαση και δημοσιεύον-
ται τα αποτελέσματά της, τα οποία ήταν εντυπωσιακά:

• Η νέα θεραπεία μείωσε κατά 26%, σε σύγκριση με το
εικονικό φάρμακο, τον κίνδυνο εμφάνισης μείζονων καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων. 

• Επιπλέον, η έρευνα παρατήρησε στατιστικά σημαντι-
κή μείωση, κατά 39%, σε μη-θανατηφόρα εγκεφαλικά
επεισόδια. 

• Παράλληλα, καταγράφηκε μη στατιστικά σημαντική
μείωση κατά 26% σε μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρ-
δίου, καθώς και 2% μείωση στον καρδιαγγειακό θάνατο

μετά από δύο μόνο έτη θεραπείας.
«Η μείωση στα καρδιαγγειακά συμβά-
ματα που παρατηρήθηκε με τη σεμα-

γλουτίδη στη μελέτη “SUSTAIN 6” εί-
ναι αξιοσημείωτη, δεδομένου του
μικρού αριθμητικά πληθυσμού
και της μικρής διάρκειας της με-
λέτης», δήλωσε ο δρ Στίβεν
Mαρσό, ερευνητής και κύριος
συγγραφέας της «SUSTAIN 6».
«Η καρδιαγγειακή νόσος αποτε-

λεί την κύρια αιτία θανάτου σε
άτομα με διαβήτη τύπου 2 και προ-

φανώς είναι απαραίτητες νέες επιλο-
γές θεραπείας, οι οποίες μπορούν να

μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο».
Επιπλέον, η θεραπεία με σεμαγλουτίδη οδή-

γησε και σε μείωση του σωματικού βάρους. Συγκεκριμένα,
με μέση τιμή σωματικού βάρους 92,1 kg, καταγράφηκε
μείωση κατά 3,6 kg και 4,9 kg (0,5 mg και 1,0 mg, αντί-
στοιχα), όταν το εικονικό φάρμακο συνδέθηκε με μείωση
μόλις 0,7 kg και 0,5 kg (0,5 mg και 1,0 mg, αντίστοιχα).

Ακόμη, η συχνότητα εμφάνισης παγκρεατίτιδας ήταν
χαμηλότερη με τη σεμαγλουτίδη σε σχέση με το εικονικό
φάρμακο. Όσον αφορά τις μικροαγγειακές επιπλοκές, ση-
μαντικά λιγότεροι ασθενείς που λάμβαναν σεμαγλουτίδη
(62 ή 3,8%) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (100 ή
6,1%) εκδήλωσαν εκ νέου ή επιδεινούμενη νεφροπάθεια. 

Από την άλλη, σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός ασθε-
νών που λάμβαναν θεραπεία με σεμαγλουτίδη (50 ή 3%)
έναντι του εικονικού φαρμάκου (29 ή 1,8%) ανέπτυξαν
επιπλοκές διαβητικής αμφιβληστροειδιοπάθειας. Η πα-
ρασκευάστρια εταιρεία, η δανέζικη Novo Nordisk, εκτιμά
ότι θα καταθέσει αίτηση για έγκριση άδειας στην ΕΕ πριν
από το τέλος του 2016.

Συνέδριο για την 
ιατρική τεχνολογία

«Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Υγεία» θα
βρεθεί στο επίκεντρο του MedTech Conference 2016,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου
στην Αθήνα. Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί
στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής,
διοργανώνουν η Ethos Events, το περιοδικό «Pharma
& Health Business» και η ιστοσελίδα Virus.com.gr. 

Στόχος είναι να τεθούν επί τάπητος τα καίρια ζητή-
ματα, που αφορούν τη χρήση της ιατρικής τεχνολο-
γίας στην Ελλάδα, και να αναδειχθούν αποτελεσματι-
κές λύσεις στα προβλήματα που παρατηρούνται στην
προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα νοσο-
κομεία του ΕΣΥ. Ειδικό βάρος στο συνέδριο θα δοθεί
στις αλλαγές και στις επιπτώσεις, που επέρχονται
στην προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων από
την εφαρμογή του νόμου 4412 για τις δημόσιες συμ-
βάσεις. 

Έτσι, οργανώνεται ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση,
με αντικείμενο τον νέο νόμο και στόχο να αναδειχ-
θούν ερωτήματα και προτάσεις, που απορρέουν από
την εφαρμογή του. Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνε-
δρίου θα πραγματοποιηθεί κλειστή ενημερωτική συ-
νάντηση, η οποία θα αφορά στελέχη τόσο δημόσιων
νοσοκομείων όσο και προμηθευτικών εταιρειών. 

Επιμόρφωση 
φαρμακοποιών

Οι παθήσεις του αναπνευστικού αποτελούν το θέ-
μα του α΄ κύκλου μαθημάτων διά βίου μάθησης με
μοριοδότηση από τον ΙΔΕΑΑΦ, που προσφέρει στα
μέλη του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,
με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της νό-
σου από τον πιστοποιημένο φαρμακοποιό.

Κάθε κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων θα έχει
ως αντικείμενο εκπαίδευσης μια ενιαία θεματική ενό-
τητα με ανάλογη δομή και συγκρότηση, ώστε μετά το
τέλος της, ο φαρμακοποιός να έχει μια ολοκληρωμένη
και όσο το δυνατόν πλήρη γνώση ενός συστήματος του
οργανισμού, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και
των θεραπευτικών-φαρμακευτικών προσεγγίσεων.

Τα μαθήματα του α΄ κύκλου ξεκινούν στις 10
Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται στη συνεδρια-
κή αίθουσα του ΦΣΘ. Το αναλυτικό πρόγραμμα των
πέντε μαθημάτων που ολοκληρώνουν τον κύκλο της
πνευμονολογίας θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμε-
νες μέρες. Γενικός συντονιστής του εκπαιδευτικού
προγράμματος πνευμονολογίας θα είναι ο Ομότιμος
καθηγητής Πνευμονολογίας, Λάζαρος Σιχλετίδης.

Δωρεάν έλεγχος
Εβδομάδα στοματολογικού προληπτικού ελέγχου,

με δωρεάν εξετάσεις, πραγματοποιήθηκε από τη Δευ-
τέρα 3 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρί-
ου, στο Θεραπευτήριο Metropolitan.

Εκτιμάται ότι χιλιάδες ασθένειες εμφανίζονται στο
στόμα. Αυτές μπορεί να είναι είτε τοπικές είτε να υπο-
κρύπτουν νόσο σε κάποιο άλλο όργανο του σώματος.
Κάποια από αυτά τα νοσήματα είναι ακίνδυνα, ενώ
άλλα, αν καθυστερήσει η διάγνωσή τους, μπορεί να
αποβούν μοιραία για τη ζωή του πάσχοντα.

Ο τακτικός στοματολογικός έλεγχος δίνει τη δυνα-
τότητα στον γιατρό να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες και
να προχωρήσει στην κατάλληλη θεραπεία , ώστε να
αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα. 

Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, που θα θέ-
σει σε εφαρμογή τη λίστα χειρουργείου, εισήγαγε σε
δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Υγείας, 7 μήνες
μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι, με την καθιέρωση της κα-
τάρτισης λίστας χειρουργείου, η ημερομηνία χειρουρ-
γείου του κάθε ασθενούς θα πάψει να χρησιμοποιείται
«εκβιαστικά», ως μέσο συναλλαγής. Θα καθορίζεται βά-
σει ιατρικών δεδομένων, όπως η σοβαρότητα, και ο
ασθενής θα γνωρίζει άμεσα πότε θα χειρουργηθεί

Βάσει του σχεδίου, σε κάθε νοσοκομείο υπεύθυνος
για την έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρη-
ση της διαδικασίας διαμόρφωσής της θα είναι ο ανα-
πληρωτής διοικητής. Υπεύθυνος της σύνταξής της θα

είναι υπάλληλος του νοσοκομείου, κυρίως απο το Γρα-
φείο Κίνησης, που θα ορίζεται από το ΔΣ.

Ακόμη, κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμη-
ση της κατάστασης του ασθενούς, θα αξιολογεί τη σο-
βαρότητα της νόσου σύμφωνα με πίνακα και θα συν-
τάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα. Η λίστα θα πε-
ριλαμβάνει κάθε τμήμα του νοσοκομείου χωριστά και
θα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
εβδομάδας και θα αναρτάται στον ιστότοπο του νοσο-
κομείου και της ΔΥΠΕ.

Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά
προτεραιότητας μπορούν να υποβάλουν καταγγελία
στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων του σχετικού
νοσοκομείου.

Λίστα χειρουργείου

Έρχεται 
νέα θεραπεία
για τον 
διαβήτη

Η ουσία σεμαγλουτίδη
βρέθηκε ότι μειώνει

σημαντικά 
τον κίνδυνο 

εμφράγματος 
και εγκεφαλικού



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

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

sales@karfitsa.gr
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Γιώτα Κουντουρά

Μια 
σχεδιάστρια 
μόδας 
με αναλογίες…
μοντέλου 

Μια 
σχεδιάστρια 
μόδας 
με αναλογίες…
μοντέλου 

Θα μπορούσε να είναι μοντέλο
και να φωτογραφίζεται για εξώφυλ-
λα γνωστών περιοδικών, αλλά η με-
γάλη της αγάπη είναι ο σχεδιασμός
ρούχων.

Η Γιώτα Κουντουρά γεννήθηκε
και μένει μόνιμα στην όμορφη Θεσ-
σαλονίκη και έχει σκοπό να κατα-
κτήσει τον κόσμο της μόδας με τις
δημιουργίες της. Έχοντας φοιτήσει
στις σχολές Pansik Scuola di Moda
και Akto Art and Design, στοχεύει
ψηλά, καθώς θέλει τα ρούχα της να
«φέρουν» το μονόγραμμά της και να
είναι τα πιο όμορφα σε όποια πόλη
τα δει. Έχει καταφέρει να κάνει αυτό
που αγαπά στη δουλειά της και είναι
αυτοδημιούργητη, αφού διατηρεί τη
δική της φίρμα. Σχεδιάζει, πατρονά-
ρει, ράβει και, τέλος, κάνει το sty-
ling στις φωτογραφίσεις για την
προωθήσει τα ρούχα της.

Όταν δεν βρίσκεται πάνω από
πατρόν, φροντίζει να περνά όμορ-
φες στιγμές με τις φίλες της και να
γυμνάζεται κάνοντας pole dancing,
αφού συνδυάζει τη γυμναστική με
τη διασκέδαση και το απολαμβάνει.

Μια γυναίκα τόσο εντυπωσιακή
δεν θα μπορούσε να μην έχει θαυ-
μαστές, ενώ το φλερτ την ιντριγκά-
ρει. Το ζει εκείνη τη στιγμή, χωρίς
να δίνει προεκτάσεις, ενώ αναφέρει
πως το ιδανικό αρσενικό το συνάν-
τησε τελευταία φορά στα 8 της χρό-
νια, σε ένα κινούμενο σχέδιο...
Ήταν γοητευτικός και σε έκανε να
γελάς, κοιτούσε τις γυναίκες στα μά-
τια και ήταν αστείος, όχι γελοίος.

• Ζώδιο: Ιχθύς

• Αγαπημένο στέκι: «Le zazous» (καφέ-μπαρ) 

με θέα τη μαρίνα της Κρήνης

• Αγαπημένος προορισμός: Κάθε ελληνικό νησί 

• Τρία επίθετα που τη χαρακτηρίζουν: 

ειλικρινής, δημιουργική, φιλόδοξη

Δραστήρια
και
σέξι

!
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Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της διεκδί-
κησης των ψήφων των Ενώσεων Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων από τις δύο παρα-
τάξεις που θα κατέβουν στις εκλογές της
ΕΠΟ. Η μάχη βεβαίως μπορεί να μην
έχει ανθρώπινα θύματα, αλλά σίγουρα
έχουν τραυματιστεί θανάσιμα οι ηθικές
αξίες. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΑΕ Βί-
κτωρας Μητρόπουλος αποκάλυψε προ-
σφάτως, μιλώντας στο Metropolis 95,5
ότι η «ταρίφα» για την εξαγορά ψήφων,
μίας μόνο Ενωσης, έχει φτάσει στις
420.00 ευρώ!

Ο σημερινός μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης και πρώην Αλεξανδρούπολης, Αν-
θιμος είχε ευλογήσει την εκλογική συνέ-
λευση που έγινε τον Νοέμβριο του 1997
που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη. Οι
εκλογές εκείνες έχουν μείνει στην ιστο-
ρία ως από τις πιο «μαύρες» της ποδο-
σφαιρικής ομοσπονδίας. Όπως καταγ-
γέλθηκε αργότερα στη Βουλή από τον
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Σμυρλή

στην εκλογική διαδικασία για τον
«έλεγχο» των ψήφων δαπανήθηκαν 1 εκ.
δολάρια τα οποία διαχειρίστηκε ο Θωμάς
Μητρόπουλος. Συγχρόνως υπήρξε και
καταγγελία του τότε προέδρου της ΕΠΣ
Μακεδονίας Διονύση Ψωμιάδη ότι επι-
χείρησαν να εξαγοράσουν ψήφους της
Ενωσης του.

Ένα χρόνο αργότερα, ο εισαγγελέας
Πειραιά, Γρηγόρης Πεπόνης, διατάζει
προκαταρκτική εξέταση με αφορμή τις
δύο καταγγελίες. Τον Δεκέμβριο του
1999, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Πει-
ραιά, Μαρία Τσιριμώκου απαγγέλλει κα-
τηγορητήριο εναντίον του Θωμά Μητρό-
πουλου με την κατηγορία της δωροδο-
κίας, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμ-
πιακός, Γιώργου Λούβαρη για ηθική αυ-
τουργία σε δωροδοκία και του Βασίλη
Γκαγκάτση για άμεση συνέργια σε από-
πειρα δωροδοκίας. Στις 21 Ιανουαρίου
2002, οι τρεις κατηγορούμενοι απαλλάσ-
σονται με βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Με δεδομένη την πόλωση που έχει
φουντώσει τους τελευταίους μήνες, ανε-
ξαρτήτως από το αποτέλεσμα των εκλο-
γών της ΕΠΟ, οι οποίες έχουν ορισθεί
για τις 26 Οκτωβρίου, φαντάζει δύσκολο
να δημιουργηθεί ένα υγειές περιβάλλον
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το
ιδεατό σενάριο; Να πεισθούν οι διεκδι-
κητές της διοίκησης να δημιουργήσουν
ένα οικουμενικό ψηφοδέλτιο, βάζοντας
πάνω απ’ όλα το ποδόσφαιρο. Επειδή
όμως ένα τέτοιο σενάριο συγκεντρώνει
μηδαμινές πιθανότητες, ίσως να αποτε-
λέσει βήμα προόδου μία διοικητική πολι-
τική χωρίς ρεβανσισμούς.

του Βασίλη
Μάστορα

Μόνη σωτηρία
η συναίνεση

Το «σεντόνι» της UEFA 
μάς… ξεσκεπάζει

Q
H Ελλάδα

δεν πέρασε
την «αξιολό-

γηση» 
του Champi-
ons League

και υποχρεώ-
νεται να 

παίζει ντάλα
καλοκαίρι

και μόνο με
τον πρωτα-

θλητή

του Άλκη Φιτσόπουλου

Το ελληνικό ποδόσφαιρο «κόβεται»
στην… αξιολόγηση της UEFA, η οποία μας
τραβάει το «αστροσέντονο» του Champions
League για την περίοδο 2018-19 και μας υπο-
χρεώνει να πάρουμε… μέτρα και να φτιάξουμε
ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αν θέλουμε
να έχουμε μία, έστω, ομάδα στη μεγαλύτερη
διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη. Όλο
αυτό είναι μία κόπια της πολιτικής της ΕΕ προς
την Ελλάδα. «Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν» και
στο ποδόσφαιρο…

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Από τη μεταπρο-
σεχή σεζόν αλλάζουν τα δεδομένα στο Cham-
pions League και στο Europa League και δια-
μορφώνονται ως εξής: Οι χώρες που βρίσκον-
ται μέχρι τη 10η θέση της ειδικής βαθμολο-
γίας της UEFA (UEFA ranking) θα έχουν
απευθείας εκπρόσωπο στους ομίλους του
Champions League και πιο συγκεκριμένα οι
θέσεις 1-4 (Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Ιτα-
λία) δίνουν τέσσερα εισιτήρια, οι 5-6 (Γαλλία,
Ρωσία) από δύο και οι θέσεις 7-10 (Πορτογα-
λία, Ουκρανία, Βέλγιο, Τουρκία) μία θέση. Η
Ελλάδα αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη 15η θέ-
ση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Αν πα-
ραμείνει εκεί, ο πρωταθλητής της θα παίζει
αρχές Ιουλίου στον 2ο προκριματικό γύρο και
όχι στον 3ο, απ’ όπου ξεκίνησε φέτος ο Ολυμ-
πιακός. Αν καταφέρουμε και ξεπεράσουμε την
Κροατία, που βρίσκεται στη 14η θέση –που εί-
ναι το πιο πιθανό καθότι εμείς έχουμε τρεις
ομάδες στο Europa League (Ολυμπιακός, Πα-
ναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) κι αυτοί μόνο τη Δυναμό
Ζάγκρεπ–, τότε ο πρωταθλητής Ελλάδας θα ξε-
κινάει –όπως φέτος– τους αγώνες από τον 3ο
προκριματικό γύρο. Υπό προϋποθέσεις, ο
πρωταθλητής Ελλάδας μπορεί να πάρει μέρος
στα playoffs, που είναι ένα βήμα πριν από
τους ομίλους, αν ο κάτοχος του Champions
League και του Europa League έχουν πάρει το
καλό εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογι-
κή διοργάνωση από το εγχώριο πρωτάθλημα.

Τι γίνεται, όμως, με τον δευτεραθλητή Ελ-
λάδος; Θα παίρνει μέρος στο Champions

League ή στο Europa League; Εδώ υπάρχουν
δύο σενάρια. Το κακό λέει ότι στα προκριματι-
κά (των μη πρωταθλητών) θα συμμετάσχουν
οι 3οι από τις χώρες 5-6 της κατάταξης και οι
2οι από τις θέσεις 8-12, προκειμένου να προ-
κύψουν στο τέλος οι δύο ομάδες που θα προ-
κριθούν στους ομίλους. Αυτό σημαίνει ότι ο
δευτεραθλητής πάει στο Europa League. Το
καλό σενάριο λέει ότι ο δευτεραθλητής θα παί-
ζει στον 1o προκριματικό γύρο του Champions
League, μέσα Ιουνίου! Ούτε το πρωτάθλημα
καλά-καλά δεν θα έχει προλάβει να τελειώσει.

Πού, ωστόσο, οφείλεται αυτή η οπισθο-
δρόμηση; Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για
χρόνια ολόκληρα ο Ολυμπιακός έπαιρνε το
πρωτάθλημα και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για
την ανταγωνιστικότητα εντός συνόρων. Έτσι,
οι αντίπαλοί του δεν επένδυαν σε μεγάλους
παίκτες, με τη δικαιολογία ότι ο Ολυμπιακός
δαπανούσε τα έτοιμα χρήματα που έπαιρνε
από το Champions League, «ήλεγχε και το εγ-
χώριο σύστημα», άρα δεν υπήρχε κανένας
λόγος επένδυσης. Ο αντίκτυπος αυτής της λα-
θεμένης ή όχι λογικής είναι ότι οι αντίπαλοι
του Ολυμπιακού δεν έπαιρναν βαθμούς στην
Ευρώπη, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, από την
8η θέση που ήταν κάποτε στο UEFA ranking,
να κατρακυλήσει στη 15η θέση. Τα πράγμα-
τα, μάλιστα, θα γίνουν ακόμα πιο σκούρα με-
τά τα νέα… μέτρα τηςUEFA, να μην ισχύει,
πλέον, η ειδική βαθμολογία των χωρών, το
UEFA ranking δηλαδή, αλλά αποκλειστικά
των ομάδων!

Ποιο είναι το «φάρμακο»; Η… ανταγωνι-
στικότητα. Να δημιουργηθούν τουλάχιστον 5-
6 ανταγωνιστικές ομάδες, ώστε οι «μεγάλοι»
να δίνουν δύσκολα παιχνίδια, ίδιας σχεδόν
έντασης με αυτά των ευρωπαϊκών αναμετρή-
σεων. Να υπάρξει, επιτέλους, αξιοπιστία και
το ελληνικό ποδόσφαιρο να αποκτήσει κανο-
νικούς «πελάτες», που θα πληρώνουν για το
«προϊόν». Σήμερα, έχει μόνο οπαδούς…

Αλλάζει φέτος η Euroleague στο μπά-
σκετ, γίνεται κάτι σαν το… Champions Lea-
gue στο ποδόσφαιρο, και οι ομάδες (θα
παίζουν κανονικό πρωτάθλημα όλοι με
όλους) θα εισπράττουν περισσότερα χρή-
ματα. Στις 16 ομάδες (ανάμεσά τους ο
Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός) θα κατα-
νεμηθούν περίπου 30 εκατ. ευρώ. Το πριμ
της νίκης στην πρώτη φάση αυξάνεται από
7.000 σε 40.000 ευρώ, ενώ στα playoffs
θα είναι 70.000 ευρώ. Ο τροπαιούχος θα
βάλει στα ταμεία του 1 εκατ. ευρώ αντί για
250.000 ευρώ, που ίσχυε μέχρι πέρσι, ενώ
400.000 ευρώ θα πάρει ο ηττημένος του
τελικού, 300.000 ο τρίτος και 200.000 ο
τέταρτος.

Champions League 
η… Euroleague
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Του κόσμου 
      οι σημαίες
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Πρωτεύουσα:  Κέιπ ΤάουνΈκταση:  1.221.037 km² (25η)Πληθυσµός:  48.782.756 (2009)Γλώσσα:  Αφρικάανς, ΑγγλικάΝόµισµα:  Ραντ (ZAR)
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Πρωτεύουσα:  ΚαµπάλαΈκταση:  236.040 km² (81η)Πληθυσµός:  32.369.558Γλώσσα:  Αγγλικά, ΣουαχίλιΝόµισµα:  Σελίνι Ουγκάντας

i

Η σηµαία της Ουγκάντας ήταν ιδέα και σχεδιασµός του πρώτου από την ανεξαρτησία της χώρας υπουργού ∆ικαιοσύνης, του Γκρέις Ιµπινγκρία, που από τη βραχύβια σηµαία µετά την ανεξαρτησία κράτησε το ίδιο στιλιζαρισµένο σκίτσο του γερανού.

?

Μια εντυπωσιακή πολύχρωμη 
έκδοση που μας αποκαλύπτει  
τους χρωματικούς και σχηματικούς 
συμβολισμούς των εθνικών 
σημαιών όλων των χωρών της Γης.

Κάθε σχετική αναφορά 
περιλαμβάνει πληροφορίες  
για την έκταση, τον πληθυσμό,  
την πρωτεύουσα, τη γλώσσα,  
το νόμισμα, αλλά και σύντομη 
ιστορική επισκόπηση μαζί με 
άγνωστες λεπτομέρειες και θρύλους 
που σχετίζονται με την κάθε σημαία.

ΑΦΡΙΚΗ - ΕΥΡΩΠΗ 

- ΩΚΕΑΝΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ B’

Εύκολες και γευστικές συνταγές,  
οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλη 
ποικιλία από ορεκτικά, κυρίως 
γεύματα αλλά και λαχταριστά 
επιδόρπια, όλα υγιεινά και 
ωφέλιμα για τον οργανισμό σας.

Ένας πολύχρωμος χάρτης,  
διαστάσεων 70 x 100 εκ.,  
με τις σημαίες όλου του κόσμου!

Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

Αντιμετωπίστε τη
χοληστερίνη

τρώγοντας 
γευστικά
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