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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣ-πρόεδρος “Παπαγεωργίου”

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

“Έχω γνωρίσει ως σήμερα
...16 υπουργούς υγείας”

“ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ”
Τι αποκαλύπτει στην Karfitsa η πρόεδρος 
των συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης

Ο Στέλ(λ)ιος Μπουτάρης
και η “Κυρ Γιάννης” 
σε... πενήντα χώρες

Νο1
Συνεχής 

ενημέρωση στο
www.karfitsa.gr

Έρευνα KARFITSA στη Θεσσαλονίκη

“Το ΕΚΑΒ κάνει διακομιδές 
και για... ιδιωτικές κλινικές”

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

“Ευχαριστούμε το... ΣΥΡΙΖΑ 
που πήρε συνεργάτες του Άκη”

Γιάννης Μανιάτης - βουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Wine tasting με τον γιο του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Με μια ταυτότητα και...1 
εταιρεία στη Βουλγαρία

Οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις στις γειτονικές χώρες “είναι 
μόνο στα... χαρτιά”. Ανοίγουν δουλειές για... φοροαπαλλαγή

Μιχάλης Γεράνης

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ τιμήθηκε με 
ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο του



Η Fraport Greece παρουσίασε τα σχέ-
διά της για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
- το μεγαλύτερο από τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια - που θα διαχειρίζεται σύντο-
μα η εταιρεία. Η διοικητική ομάδα της
Fraport Greece (Αlexander Zinell, Chief
Executive Officer, Βαγγέλης Μπαλτάς,
Chief Financial Officer, Ian Matheson,
Chief Operations Officer και Bill Fuller-
ton, Chief Technical Officer) συμμετείχε
σύσσωμη στην παρουσίαση των σχεδίων
θέλοντας προφανώς  να δείξουν ότι εννο-
ούν όσα λένε και… υπογράφουν, κάτι που
έχει σημασία στο εξωτερικό, αν όχι στην
Ελλάδα.

Στόχος της εταιρείας είναι η  ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως
ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, καθώς
και η ενδυνάμωση της θέσης της ίδιας της πό-
λης ως σημαντικό εμπορικό, επιχειρηματικό
και τουριστικό κέντρο–κόμβο που θα αποτελέ-
σει σημείο αναφοράς για τη Νότια Ευρώπη.

Ο τερματικός σταθμός του αεροδρομί-
ου θα ανακαινιστεί και θα εκσυγχρονι-
στεί, ενώ θα πραγματοποιηθεί αναδιά-
πλαση των εμπορικών χώρων του αερο-
δρομίου. Όπως είπαν περιμένουν μία αύ-
ξηση της τάξης του 48% στον αριθμό των
επιβατών στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία»
μέχρι το… 2026. Με έμφαση στην άνεση,
στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα θα
προχωρήσει και στην αναβάθμιση των ήδη
υπαρχουσών υποδομών του καθώς και σε έρ-

γα με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου
περιβάλλοντος που θα βασίζεται στις ανάγκες
των επιβατών. Οι σημαντικές βελτιώσεις που
θα πραγματοποιηθούν για την αύξηση τόσο
της χωρητικότητας του αεροδρομίου όσο και
της ποιότητας των υπηρεσιών   περιλαμβά-
νουν: 47% αύξηση  των σταθμών Check-in,
75% αύξηση των ζωνών παραλαβής απο-
σκευών, 50% αύξηση  του συνολικού αριθμού
πυλών και διπλασιασμό των ζωνών ασφαλεί-
ας του αεροδρομίου. Ταυτόχρονα, όλες οι λει-
τουργίες του αεροδρομίου θα πραγματοποι-
ούνται με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα ασφαλείας. Τα έργα που θα πραγμα-
τοποιηθούν περιλαμβάνουν την αναδιοργά-
νωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκα-
φών με τη δημιουργία θέσεων power-in/pu-
sh-back, την ανακαίνιση  του οδοστρώματος
και την κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθ-
μού  με λειτουργικό σχεδιασμό σύμφωνα με
τις διεθνείς απαιτήσεις.

Η επένδυση που θα κάνει η εταιρεία
στη ξεχασμένη – κυρίως το χειμώνα – ελ-
ληνική περιφέρεια θα είναι άλλου μεγέ-
θους, πρωτόγνωρου για τα δικά μας δε-
δομένα. Παράδειγμα στο αεροδρόμιο της
Σαντορίνης, οι κτιριακές υποδομές
5.000 τετραγωνικών μέτρων θα επεκτα-
θούν στις… 15.000 τ.μ. Να θυμίσουμε
ότι το δημοφιλές νησί -σε όλον τον πλα-
νήτη - δεν έχει… μαρίνα γιατί μέχρι σή-
μερα, ούτε ένας αρμόδιος σκέφθηκε να
την κάνει…

Μακρινή –και μάλλον ευχάριστη-
ανάμνηση θυμίζει πλέον η γενιά των
700 ευρώ, που με γοργούς ρυθμούς δί-
νει τη θέση της σε μία άλλη, εξαθλιωμέ-
νη οικονομικά και χωρίς επαγγελματι-
κά δικαιώματα, γενιά. Αυτή των 100 ευ-
ρώ. Τα στοιχεία του υπουργείου Εργα-
σίας όχι μόνο καταρρίπτουν τον μύθο
της κυβέρνησης περί μείωσης της ανερ-
γίας, αλλά καταδεικνύουν την κοινωνι-

κή κατάρρευση που έχει επέλθει επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μόνο
ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκλάβει κανείς το γεγονός ότι στις
θέσεις των υπουργών σήμερα, βρίσκονται αυτοί που μερικά χρόνια
πριν κατακεραύνωναν κυβερνήσεις και εργοδότες για «μισθούς πεί-
νας», «συνθήκες γαλέρας» και «εργασιακή εξαθλίωση».

Δυστυχώς, η πραγματικότητα των αριθμών είναι αμείλικτη και μη
αμφισβητήσιμη. Η Ελλάδα, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την επιβολή
των capital controls χάρη στις... εμπνευσμένες διαπραγματευτικές μεθό-
δους Βαρουφάκη, μοιάζει με φυλακή για
τους νέους. Όσοι δεν καταφέρνουν
να «αποδράσουν» για το εξωτερι-
κό, μένουν πίσω να απασχο-
λούνται  σε κάθε πιθανή και
απίθανη ευέλικτη μορφή,
κερδίζοντας ένα... χαρτζιλί-
κι, που για 126.956 απ’ αυ-
τούς μόλις και μετά βίας
φτάνει τα 100 ευρώ τον μή-
να μεικτά. Πόσο άδικο απέ-
ναντι σε μία γενιά ανθρώπων
που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα
–σε επίπεδο σπουδών και γνώσε-
ων- από συνομηλίκους τους που είναι
περιζήτητοι και καλά αμειβόμενοι σε κάθε
άλλη γωνιά του δυτικού κόσμου; Την ίδια ώρα, άλλοι 343.760 εργαζό-
μενοι αμείβονται με μηνιαίους μισθούς από 100 έως και 400 ευρώ μει-
κτά. Φτάσαμε δηλαδή στο απίστευτο σημείο είτε κάποιος έχει δουλειά εί-
τε δεν έχει, να μην μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του!

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, τα λουκέτα στην αγορά, η
έκρηξη της ανεργίας, η συρρίκνωση της πίτας που ονομάζεται ΑΕΠ,
είχε ως αποτέλεσμα το μούδιασμα των αντιδράσεων απέναντι σε τέ-
τοιες ειδήσεις. Κι όμως, η ελληνική κοινωνία μοιάζει «παγωμένη»,
συμβιβασμένη θα τολμούσε κανείς να πει, μπροστά στην πλήρη ερ-
γασιακή εξαθλίωση. Η «Εργάνη» για έναν ακόμη μήνα έδειξε ότι οι
προσλήψεις με μειωμένο ωράριο απασχόλησης υπερτερούν αυτών
με πλήρης, με τους «φτωχούς εργαζόμενους» να είναι όλο και περισ-
σότεροι. Αλήθεια ο πρωθυπουργός που δηλώνει ότι «αποδείχθηκε
στην πράξη ότι έχουμε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με όλες τις
προβλέψεις» και διερωτάται «πως καταστράφηκε η οικονομία το
’16;», μπορεί να κοιτάξει αυτή τη γενιά των 100 ευρώ στα μάτια;

Αύριο ξεκινάει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με τους δανει-
στές για τα εργασιακά του ιδιωτικού τομέα, με την έμμεση μείωση του κα-
τώτατου μισθού να βρίσκεται στο τραπέζι. Το ΔΝΤ προσέρχεται με τη θέ-
ση ότι ο κατώτατος μισθός παραμένει υψηλότερος σε σύγκριση με άλλες
χώρες, ζητώντας ένα... υποκατάστατο του για όσους έχουν εργασιακή εμ-
πειρία μέχρι δύο ετών. Αλήθεια, θα το δεχτεί και αυτό η «πρώτη φορά
Αριστερά» κυβέρνηση;

www.karfitsa.gr
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

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

Karfitsa

Σπουδαγμένη και εξαθλιωμένη 
η γενιά των... 100 ευρώ

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
Ο. Κωνσταντινόπουλος, Δημ. Γαρούφας, Γ. Αμυράς, 

Λ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου,
Μ. Κρανιδιώτης, Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας,

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

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

Όσοι 
δεν καταφέρνουν 

να «αποδράσουν» για το
εξωτερικό, μένουν πίσω

να απασχολούνται σε
κάθε πιθανή και απίθανη

ευέλικτη μορφή, 
κερδίζοντας 

ένα... χαρτζιλίκι

Κόμβος , όχι πόλη, ούτε
συμπρωτεύουσα…



www.karfitsa.gr

Της Έλενας Καραβασίλη 

Όπως κατήγγειλαν οι διαδηλωτές, ο συγκεκριμένος
πλειστηριασμός ήταν «εκτός των εξαιρέσεων που
προβλέπει το πλαίσιο της αποχής των συμβολαι-
ογράφων» και ζήτησαν από την κ. Χρουσαλά – Μπιλίση
να τους επιδείξει την ειδική άδεια εξαίρεσης της από την
αποχή, η οποία παρέχεται σε συμβολαιογράφους για
ορισμένες περιπτώσεις, όπως προβλέπει το πλαίσιο της
αποχής τους, από τα συλλογικά τους όργανα. Η κ. Χρου-
σαλά –Μπιλίση απέρριψε τις καταγγελίες και τους επέ-
δειξε έγγραφο, το οποίο, όπως κατήγγειλαν οι διαδηλω-
τές, αφορούσε αίτημα της τράπεζας προς το συμβολαι-
ογραφικό σύλλογο Θεσσαλονίκης για τον κατ' εξαίρεση
πλειστηριασμό. Να σημειώσουμε ότι οι συμβολαιογρά-
φοι με απόφαση του συλλόγου απείχαν από τα καθήκον-
τά τους για δεύτερη συνεχόμενη Τετάρτη. Μάλιστα είχε
προηγηθεί ανακοίνωση του συντονιστικού των Συμβο-
λαιογραφικών Συλλόγων της χώρας για αποχή από τους
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του συντονιστικού: «κατ’ εξαίρεση και
κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας από τους Συλ-
λόγους ή τη συντονιστική επιτροπή των Συμβολαι-
ογραφικών Συλλόγων Ελλάδος θα διεξάγονται οι
εκούσιοι πλειστηριασμοί και οι πλειστηριασμοί με
αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή μι-
σθούς εργαζομένων». Ακόμη, ανέφερε ότι θα διενερ-
γούνται οι πλειστηριασμοί «ευαίσθητων προϊόντων,
τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν, πλοίων,
αεροσκαφών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώ-
ρων και κινητών πραγμάτων». Μιλώντας στην εφη-
μερίδα Karfitsa η κ. Χρουσαλά – Μπιλίση σημείωσε ότι
παρότι φοβάται για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν
πρόκειται να αρχίσει να ζει σε ένα καθεστώς φόβου. Συγ-
κεκριμένα η κ. Χρουσαλά – Μπιλίση τόνισε: «φυγαδεύ-
τηκα από την αστυνομία και φοβήθηκα για τη σω-
ματική μου ακεραιότητα. Ήταν ένας όχλος που
ούρλιαζε στην κυριολεξία και προσπαθούσε να πα-
ρεμποδίσει την ενέργεια του πλειστηριασμού, που

δεν είχε καμία σχέση με πρώτη κατοικία. Διέθετα
ειδική άδεια που μου επέτρεπε να πραγματοποι-
ήσω τον συγκεκριμένο πλειστηριασμό». Η ίδια μά-
λιστα επισημαίνει πως πριν από λίγο καιρό δέχθηκε επί-
θεση από ομάδα ατόμων έξω από το σπίτι της στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης, ενώ βρισκόταν με τον σύζηγό της.
«Πριν από μερικές μέρες δέχθηκα επίθεση από
ομάδα ατόμων έξω από το σπίτι μου. Παρόλα αυτά
δεν προτίθεμαι να ζητήσω την προστασία των
αστυνομικών δυνάμεων. Δε μπορεί να κυριαρχεί ο
νόμος της ζούγκλας. Είμαστε ένα ευνομούμενο
κράτος». Από την πλευρά τους οι διαδηλωτές σε δηλώ-
σεις τους χαρακτήρισαν «σκάνδαλο» τη διαδικασία του
πλειστηριασμού, υποστηρίζοντας ότι «επιχειρήθηκε
να ανοίξει κερκόπορτα» πλειστηριασμών σε όλη χώ-
ρα, με μια διαδικασία «η οποία παραβιάζει και την
ίδια την αποχή των συμβολαιογράφων». Υποστήρι-
ξαν μάλιστα ότι έλαβαν την προφορική διαβεβαίωση της
προέδρου του συλλόγου συμβολαιογράφων Θεσσαλονί-
κης ότι «ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε», υπογραμμί-
ζοντας ότι εάν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι «έχει γί-
νει με οποιονδήποτε τρόπο, είναι από την αρχή,
ως το τέλος, παράνομος» και επιφυλάχθηκαν για τις
νόμιμες ενέργειες σε αυτή την περίπτωση. 
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Βραβεύτηκε ο πρόεδρος
του ΦΟΔΣΑ Μ. Γεράνης

Το ευρωπαϊκό βραβείο για την συμβολή
του στην προστασία του περιβάλλοντος στον
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων
παρέλαβε στην Αθήνα ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας Μ. Γεράνης. Η
βράβευση έγινε από τον Πανελλήνιο Σύνδε-
σμο Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και η τελετή πραγματο-
ποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα
παρουσία των υπουργών Εσωτερικών Π.
Κουρουπλή και περιβάλλοντος Ι. Τσιρώνη,
του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, πολλών
βουλευτών και δημάρχων ενώ τη ΝΔ εκπρο-
σώπησε ο κ. Κουμουτσάκος.

Το βραβείο που είναι το έκτο στη σειρά που
απονέμει ο ΠΑΣΕΠΠΕ σε φορείς και επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πε-
ριβάλλοντος, χορηγείται σε συνεργασία με την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν που έχει
θέσει και τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετε-
χόντων. Στις 30 Οκτωβρίου στο Ταλίν της Εσθο-
νίας οι βραβευθέντες μαζί με ομολόγους τους από
όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ θα αξιολογηθούν εκ
νέου και θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του
διαγωνισμού για τη βράβευση των καλύτερων
φορέων και επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Κατά την παραλαβή του βραβείου ο πρό-
εδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ
Κ. Μακεδονίας Μ. Γεράνης υπογράμμισε την
μεγάλη σημασία που έχει για την κοινωνία η
προστασία του περιβάλλοντος κατά την εκτέ-
λεση του έργου της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων όσο και για την οικονομία που ωφε-
λείται από την ενίσχυση του κύκλου εργα-
σιών και τις νέες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Γεράνης τόνισε ότι το βραβείο αυτό ανή-
κει σε όλους τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητι-
κούς παράγοντες της Κ. Μακεδονίας και τους ερ-
γαζόμενους και ενισχύει το κουράγιο τους να συ-
νεχίσουν την δύσκολη προσπάθεια της υλοποί-
ησης του περιφερειακού σχεδιασμού έχοντας στο
πλευρό τους την τοπική κοινωνία.  Όπως είπε ο κ.
Γεράνης η σημερινή διοίκηση δίνει μεγάλη
βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση και την αλ-
λαγή κουλτούρας και παιδείας της κοινωνίας
που πρέπει να σταματήσει να βλέπει «δαίμο-
νες» σε κάθε καινούργια εγκατάσταση για τη
διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύ-
κλωση και να στηρίξει την κοινή προσπάθεια της
τοπικής αυτοδιοίκησης για αλλαγή σελίδας στη
διαχείριση των απορριμμάτων.

“Οχι στο νόμο της ζούγκλας”
Με… λαϊκή οργή, επεισόδια και προπηλακισμούς ματαιώθηκε για ακόμη μία Τετάρτη ο πλει-

στηριασμός που είχε προγραμματιστεί να γίνει  στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμέ-
νη διαδικασία πλειστηριασμού αφορούσε σε ένα χωράφι στο Χορτιάτη, μετά από αίτημα τράπε-
ζας. Διαδηλωτές του «συντονισμού συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης», απώθησαν τις αστυνο-
μικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κατέληξαν πάνω
στην έδρα με την πρόεδρο του συλλόγου συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης Ι. Χρουσαλά –
Μπιλίση να φυγαδεύεται με τη βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων. Η ίδια παρότι φοβάται
για τη σωματική της ακεραιότητα, τονίζει πως δε θα ζητήσει την φύλαξη από αστυνομικούς. 

Την ίδια ώρα η κ. Χρουσαλά – Μπιλίση τονίζει για
ακόμη μία φορά μέσω της εφημερίδας Karfitsa ότι:
«έχουμε ζητήσει η πρώτη κατοικία να ταυτοποι-
ηθεί και να μην πλειστηριάζεται, από εκεί και πέ-
ρα όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εμείς δεν πραγ-
ματοποιούμε κανέναν πλειστηριασμό πρώτης κα-
τοικίας και διαμερίσματος, ζητήσαμε ρητά να
εξαιρεθεί και να προστατευθεί». Τέλος, η ίδια ξεκα-
θαρίζει πως οι συμβολαιογράφοι δεν είναι αρμόδιοι να
σταματήσουν τους πλειστηριασμούς. «Θα πάμε κατη-
γορούμενοι για παράβαση καθήκοντος», λέει ση-
μειώνοντας πως μόνο η πολιτεία μπορεί και πρέπει να
δώσει μία λύση. 

Τι αποκαλύπτει 
στην “Κ” η πρόεδρος 

των συμβολαιογράφων
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“Ένα βήμα πριν το… γκρεμό 
το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης”

ΕΡΕΥΝΑ Της Φιλίππα Βλαστού

Με πάνω από 1.000.000 κατοίκους η περιφερειακή
ενότητα Θεσσαλονίκης καλύπτεται καθημερινά  με 25
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα και ενώ οι εργαζό-
μενοι του ΕΚΑΒ μειώνονται, αναγκάζονται να καλύπτουν
αρμοδιότητες που δεν είναι στην δικαιοδοσία τους οδη-
γώντας ασθενοφόρα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να
τους «αφήσουν» από μηχανική βλάβη καθώς τα χιλιόμε-
τρα που έχουν διανύσει και η παλαιότητα των οχημάτων
τα έχουν φθείρει, σύμφωνα με τον πρόεδρο.

«Σε άθλια κατάσταση τα ασθενοφόρα»
Εκατοντάδες χιλιόμετρα έχει καταγράψει το κοντέρ

των χιλιομέτρων στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ της πόλης,
με τα μισά σχεδόν να έχουν βγει «νοκ άουτ». Όπως χαρα-
κτηριστικά δηλώνει ο κ. Παλαιολόγος «Σε άθλια έως
απογοητευτική κατάσταση βρίσκονται τα οχήματα.
Το καθένα έχει διανύσει απίστευτες αποστάσεις από
600.000χλμ και… πάνω! Τα οχήματα δουλεύουν
στο τέρμα των δυνατοτήτων τους, γιατί αυτή είναι
και η φύση της δουλειάς. Το 40% του στόλου των
ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ βρίσκονται ακινητοποι-
ημένα στο συνεργείο με βαριές βλάβες, όμως και
όσα βγαίνουν σε υπηρεσία επισκέπτονται καθημε-
ρινά το συνεργείο για μικρό επισκευές». 

Τα μηχανικά προβλήματα που έχουν τα ασθενοφόρα
του ΕΚΑΒ «προδίδουν» τους διασώστες συχνά όταν μετα-
φέρουν ασθενείς. «Συνέχεια μένουν στο δρόμο ασθε-
νοφόρα είναι παλιός ο στόλος. Όταν κάνουμε δια-
κομιδή περιμένουμε να έρθει κάποιο άλλο όχημα
που βρίσκεται κοντά στην περιοχή για να συνδρά-
μει, εάν δεν υπάρχει τότε περιμένουμε να έρθει από
οπουδήποτε», είπε ο πρόεδρος και δίνοντας ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα συνέχισε λέγοντας ότι :
«το καλοκαίρι είχε γίνει ένας πνιγμός στη Χαλκιδι-
κή. Πήγε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον άν-
θρωπο και έμεινε από μηχανική βλάβη, τότε πήγε το
δεύτερο όχημα για να βοηθήσει και έφτασε μετά
από μια ώρα γιατί ήταν μακρινή η απόσταση που
έπρεπε να διασχίσει».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης υποστηρίζει δε
ότι « υπάρχουν προβλήματα και στην ασφάλεια των δια-
σωστών και όλου του πληρώματος του ΕΚΑΒ και κατ’ επέ-
κταση του πολίτη» εξηγώντας ότι: «η Θεσσαλονίκη έχει

οκτώ βάσεις σταθμών για ασθενοφόρα. Η υπηρεσία
ενώ είναι υπόχρεη να έχει τα οχήματα σταθμευμένα
σε κατάλληλους και ασφαλής χώρους το έχει αναλά-
βει το προσωπικό. Φτιάχνουμε μια βάση, πληρώ-
νουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με δικά μας
λεφτά. Έχουμε την συντήρηση των κτιρίων των
σταθμών και διάφορα άλλα έξοδα για αναλώσιμα
υλικά και τα δίνουμε όλα εμείς από το υστέρημα
μας. Εργασίες που κοστίζουν ακριβά βάζουμε το χέ-
ρι βαθιά στην τσέπη μας οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αλ-
λά επειδή πλέον το βάλαμε πολύ βαθιά είδαμε ότι

«Το ΕΚΑΒ βρίσκεται ένα βήμα πριν το γκρεμό κι αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στον πολίτη»
τονίζει στην KARFITSA o πρόεδρος του σωματείου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Παλαι-
ολόγος. «Το πρόβλημα του ΕΚΑΒ έχει γίνει  διαχρονικό -εδώ και πολλά χρόνια- όμως η προ-
σπάθεια που καταβάλουμε ως διασώστες έχει καλύψει κάποια προβλήματα, ωστόσο η κατά-

σταση βρέθηκε στο απροχώρητο» προσθέτει ο ίδιος. 

ΕΡΕΥΝΑ 

Karfitsa

«Καλύπτουμε ανάγκες της
Κ. Μακεδονίας, όχι μόνο
της Θεσσαλονίκης…»

Παράλληλα αν και η περιοχή που πρέπει να κα-
λύπτουν είναι μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης ο πρό-
εδρος πρόσθεσε ότι: «είναι χρόνιο αυτό το πρόβλη-
μα. Κάθε καλοκαίρι στο νομό Χαλκιδικής την θερι-
νή περίοδο, επειδή εκεί είναι ελάχιστο το προσωπι-
κό αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε να βοηθάμε. Είτε
φεύγουμε όταν έχουμε υπηρεσία και πάμε εκεί είτε
προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να μην πάρουμε άδειες
αλλά να πάμε εκεί και να καλύψουμε τα κενά. Κατά
περιπτώσεις καλύπτουμε και άλλες περιοχές όπως
το Κιλκίς την περίοδο που υπήρχαν μετανάστες
στην Ειδομένη».Σύμφωνα με τον κ. Παλαιολόγο οι
διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη είναι περί-
που 240 και καλύπτουν όλο το νομό Θεσσαλονίκης
και τα περίχωρα. «Ένα ασθενοφόρο χρειάζεται 11
άτομα για πλήρωμα. Την ημέρα βγαίνουν 20 με 22
ασθενοφόρα και το βράδυ λιγότερα. Μειώσεις προ-
σωπικού δεν έχουν γίνει μέσα από απολύσεις, αλλά
λόγω συνταξιοδότησης και βαριών μυοσκελετικών
παθήσεων που έχουμε οι περισσότεροι, κάποιοι
αποσύρονται πηγαίνοντας στο τηλεφωνικό κέντρο.
Οι θέσεις που μένουν κενές όμως δεν καλύπτονται
από προσλήψεις ούτε από μεταθέσεις».

Ο ίδιος σημείωσε ότι όσες προσπάθειες έχουν
κάνει να έρθουν σε επικοινωνία με τον υπουργό
Υγείας, Ανδρέα Ξανθό έχουν πέσει στο κενό. «Από
τις 21 Σεπτεμβρίου προσπαθούμε να επικοι-
νωνήσουμε με τον Υπουργό, για να του θέσου-
με όλα αυτά τα θέματα πριν δημιουργηθούν
μεγαλύτερα  προβλήματα   και δεν   θέλει να
μας μιλήσει και τι να μας πει αφού και αυτός τα
ξέρει τα πράγματα».

Ωστόσο ο κ. Παλαιολόγος κατέθεσε πως αν και
έχουν σκεφτεί να «τραβήξουν» το χειρόφρενο στα
ασθενοφόρα δεν θα το κάνουν γιατί ξέρουν τις συ-
νέπειες που θα έχει στους πολίτες.
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Ο Τζών Κέννεντυ στον επίλογο του βιβλίου του
«σκιαγραφία των γενναίων» αναφέρει: «σε μια δη-
μοκρατία ,κάθε πολίτης, ασκεί κι αυτός ένα λει-
τούργημα και υπέχει μια ευθύνη και σε τελική ανά-
λυση, το είδος της κυβερνήσεως που έχουμε εξαρ-
τάται κυρίως από το πώς εκπληρώνει ο καθένας τις
υποχρεώσεις του. Εμείς, ο λαός, είμαστε τα αφεντι-
κά και θα έχουμε την πολιτική ηγεσία, καλή η κα-
κή, που εμείς θέλουμε και αξίζουμε».

Αναφέρω τη ρήση του Τζών Κέννεντυ, που σ’ αυτό
το βιβλίο υμνεί το θάρρος κάποιων  Αμερικανών
πολιτικών που τόλμησαν να πάνε κόντρα στο ρεύ-
μα, κόντρα στην κοινή γνώμη, κόντρα στο κόμμα
τους, υπακούοντας στην συνείδησή τους και υπη-
ρετώντας το δημόσιο συμφέρον ,για να επισημάνω
ακροθιγώς το δικό μας πρόβλημα.

Ως πολίτες αρεσκόμεθα να μας καλοπιάνουν οι
κάθε λογής ηγεσίες μιλώντας για «την ωριμότη-
τα του Ελληνικού λαού» και το αλάνθαστο πολιτικό
ένστικτό του. Βεβαίως η ιστορία έχει αποδείξει ότι
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Ελληνικός λα-
ός έχει κάνει πλείστα λάθη, εγκληματικά λάθη, κι’
ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι αυτός ο λαός επέλεξε
τον  άσημο πολιτευτή Γουλιμή αντί του  αναμορφω-
τή Χ. Τρικούπη, και «μαύρισε» τον Βενιζέλο την
επομένη του θριάμβου της Ελλάδας το 1920,  και
ταυτόχρονα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι
όποιες ηγεσίες μας, για τις οποίες παραπονούμε-
θα, εμείς τις εκλέγουμε κι΄ εμάς εκφράζουν.

Το πρόβλημα της πολιτικής μας ζωής είναι ότι με
λίγες εξαιρέσεις κυριαρχούν  μέτριοι διαχειριστές
σε όλα τα επίπεδα:πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση,
συνδικαλισμό. Σπανίζουν οι οραματιστές και κυ-
ρίως οι άνθρωποι που  έχουν το θάρρος να  λύ-
σουν προβλήματα, που θα τολμήσουν ρήξεις και
τομές χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος.

Για την κυριαρχία των μετρίων φταίμε εμείς γιατί
συνήθως επιλέγουμε να μας εκπροσωπούν κά-
ποιοι  που λένε πολλά χωρίς να λένε τίποτα, που
θεωρούν δραστηριότητα τις εκδρομές τους και τις
πολλές  κοινωνικές εκδηλώσεις που παρίστανται ,
που χαμογελούν ωραία χτυπώντας μας  στην πλάτη
ενώ συστηματικά αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν
τα πραγματικά προβλήματα ασχολούμενοι με δη-
μόσιες σχέσεις και τριτεύοντα θέματα. Οι Έλληνες
πολίτες όταν έχουν πρόβλημα υγείας αναζητούν
τον καλύτερο γιατρό η πεπειραμένο δικηγόρο αν
έχουν κάποια δίκη. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να
εκλέξουν εκπροσώπους τότε  συνήθως επιλέγουν
με κριτήρια αναγνωρισιμότητας, η ανθρώπους του
LIFE STYLE  ,ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει
στη ζωή τους.  Αν αλλάξουμε τα κριτήριά μας θα
αλλάξουν και οι εκπρόσωποί μας σε όλα τα επίπε-
δα,  γι΄ αυτό χρέος μας είναι να γίνουμε ενεργοί
πολίτες ,να σηκώσουμε ψηλότερα τον πήχυ και να
αναζητήσουμε ηγεσίες με ήθος,  που θα τολμούν να
λένε και όχι, που θα έχουν όραμα και θα αγωνίζον-
ται με ορίζοντα όχι την διάρκεια της θητείας τους
αλλά το μέλλον της νέας γενιάς. Αν εμείς αλλάξου-
με θα αλλάξει και η Ελλάδα και σίγουρα θα προσ-
δοκούμε σε καλύτερο μέλλον.

*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος-πρώην πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη

Το  δικό μας  χρέος 

του Δημήτρη 
Γαρούφα*

στην τσέπη μας υπάρχει «τρύπα» και πλέον αδυ-
νατούμε οικονομικά».

«Καλύπτουμε ακόμα και κλινικές»
Ο μειωμένος αριθμός των διασωστών του ΕΚΑΒ

έχει αυξήσει τις αρμοδιότητες τους ακόμα και σε περι-
πτώσεις , που όπως λέει ο πρόεδρος, δεν είναι υπεύθυ-
νοι. «Κάνουμε διακομιδές και εντός νοσοκομείων
όπως για παράδειγμα στο Παπαγεωργίου, ενώ αυτό εί-
ναι αρμοδιότητα του ίδιου του νοσοκομείου, επειδή οι
τεχνικοί οδηγοί μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ, πριν χρόνια

με απόφαση του τότε υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωρ-
γιάδη. Πλέον οι περισσότεροι από αυτούς βγήκαν
στη σύνταξη και μας έμεινες εμάς η δουλειά.Επι-
πλέον, οι ιδιωτικές κλινικές είναι υποχρεωμένες να
έχουν ασθενοφόρα για να εξυπηρετούν τους ασθενείς
τους, παρ’ όλα αυτά αρκετές φορές μας καλούν λέγον-
τας μας ότι  χάλασε το ασθενοφόρο τους και αναγκαστι-
κά πάμε εμείς. Μάλιστα, ως δια μαγείας όλα τα περι-
στατικά τους βγαίνουν μετά τις 10 το βράδυ που έχει
σχολάσει το προσωπικό τους και καλούμαστε εμείς να
τους εξυπηρετήσουμε».

«Καλύπτουν ακόμα και 
περιστατικά για ιδιωτικές κλινικές»

τονίζουν οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στην Karfitsa



#Συναντήσεις -που τελευταία… πολλαπλασιάζονται-
έχουν πολύ συχνά τα «Καραμανλικά» στελέχη της
Θεσσαλονίκης. Οι πολιτικοί φίλοι του πρ.
πρωθυπουργού της ΝΔ και βουλευτή στην
Α΄εκλογική περιφέρεια συζητούν για όλα όσα
συμβαίνουν στη χώρα και το κόμμα του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Μια τέτοια συνάντηση εντοπίσαμε σε
γνωστό «δεξιό στέκι» της πόλης, με τον πολιτευτή
Δημήτρη Πανοζάχο με τον -κουμπάρο του Κ.
Καραμανλή και  πρ.Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δ.Μακεδονίας - Ανδρέα Λεούδη. Στο τραπέζι λίγο
αργότερα προστέθηκε και ο πρ. πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ, Βάκης Φραντζής ο
οποίος παραμένει από τους φανατικότερους
«Καραμανλικούς» σε όλη τη χώρα...

#Ο πρώην διορισμένος πρόεδρος ζητάει εκλογές για
την νυν διορισμένη πρόεδρο! Σε δηλώσεις του, την
περασμένη εβδομάδα ο Μηνάς Σαμαντζίδης (πρ.
επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ νομού
Θεσσαλονίκης) ζήτησε ο πρόεδρος της τοπικής
οργάνωσης να… εκλέγεται και να μην διορίζεται,
γεγονός που βρίσκει πολλούς σύμφωνους. Ωστόσο,
κρίμα που ο ίδιος  -όσο αυτός μπορούσε να
αλλάξει τα δεδομένα από το τιμόνι της οργάνωσης
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας - δεν το
έκανε ή έστω δεν το πέτυχε…

#Κινητικότητα στα νέα γραφεία της ΝΔ
Θεσσαλονίκης, πίσω από τα τρένα και τον ΟΣΕ
Θεσσαλονίκης.Οι συσκέψεις με επικεφαλής την
πρόεδρο του κόμματος, στην πόλη του Καραμανλή,
Βίκυ Ευταξά καλά κρατούν. Αυτή την περίοδο
επιταχύνονται δε οι διαδικασίες για την
ανασυγκρότηση και προετοιμάζεται η τριήμερη
επίσκεψη Μητσοτάκη στην εορτάζουσα πόλη του
Αγίου Δημητρίου…

#Μπορεί στα… δημοτικά συμβούλια να είναι
απέναντι, στην πρόσφατη συνεδρίαση της
Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης
αποφάσισαν να δώσουν από κοινού την μάχη για
να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος σε τοπικό
τουλάχιστον επίπεδο. Ο λόγος για τον δήμαρχο
Νεάπολης Συκεών Σίμο Δανιηλίδη και τον…
αντίπαλό του Γρηγόρη Χατζησάββα που την
περασμένη Κυριακή βρέθηκαν στο πολιτιστικό
κέντρο της Τούμπας από κοινού για συνεδρίαση
της «πράσινης» τοπικής οργάνωσης. Από όσο
είδαμε βέβαια οι δυο αυτοδιοικητικοί «καλημέρα»
δεν είπαν ο ένας στον άλλο…

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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#Και ΠΑΣΟΚ και… κάτι
από ΣΥΡΙΖΑ είχε το “πη-

γαδάκι” που στήθηκε στα
ανατολικά του νομού Θεσ-
σαλονίκης. Πρωταγωνιστές
ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Αβραμόπου-
λος, ο πρώην υπουργός και
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Γιάννης Μανιάτης και ο
πρόεδρος της εταιρίας
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Απόστολος Αντωνούδης. 
Ο τελευταίος βρέθηκε τυ-
χαία στοn καφέ των Θεσσα-
λονικαρχών (Αβραμόπου-
λου- Βενιζέλου), συστήθηκε
στον πρώην πρόεδρο και
πρ. αντιπρόεδρο κυβέρνη-
σης και στη συνέχεια τα είπε
και με τον κ. Μανιάτη.
(φωτο www.karfitsa.gr)

Με τον Γιάννη Μπουτάρη βρέθηκε ο πρό-
εδρος της ΔΗΜΑΡ και βουλευτής της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης, Θανάσης Θεοχα-
ρόπουλος. Η συνάντηση είχε ως αντικείμε-
νο τις ανησυχίες για το που πάει η χώρα,
την οικονομική κατάσταση και ποιες δυνα-
τότητες υπάρχουν για να βελτιωθούν έστω
για λίγο, τα πράγματα. «Καλά είναι τα μνη-
μόνια, καλά είναι τα σχέδια που όμως δεν
υπάρχουν, εκείνο που εγώ μπορώ να πω
και το βλέπω και ως δήμος Θεσσαλονίκης
είναι η  παντελής έλλειψη βοήθειας ή οποιασ-
δήποτε προσπάθειας να αναπτυχθεί η επι-
χειρηματικότητα…» σχολίασε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Θεο-
χαρόπουλος έρχεται πολύ συχνά στην κεν-
τρική Μακεδονία, γεγονός που δεν θεωρεί-
τε από πολιτικούς του φίλους ως… τυχαίο
και θα μάθουμε σύντομα το λόγο…

# Πως δεν γνωρίζει εάν υποβλήθηκε
αίτημα για κοπή… δραχμών στη
Ρωσία ούτε υπήρξε ο ίδιος παρών σε
κάποια σχετική συζήτηση ισχυρίζεται
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο
πρωτοκλασάτος υπουργός της
πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και ο άνθρωπος που έκανε το
ουσιαστικό άνοιγμα της Ελλάδας στη
Ρωσία παίρνει θέση σε όλα όσα
λέγονται με αφορμή τις δηλώσεις
Ολάντ στο βιβλίο του ότι ο Πούτιν
του εκμυστηρεύτηκε πως η Ελλάδα
στο παρελθόν θέλησε να τυπώσει
δραχμές στη Ρωσία. Απαντώντας σε
σχετική ερώτηση του KARFITSA.GR ο
πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας,
Παναγιώτης Λαφαζάνης αναφέρει:
«Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι
τέτοιο. Δεν το γνωρίζω. Δεν υπέπεσε
στην αντίληψή μου να έχει κατατεθεί
στην ρώσικη πλευρά αίτημα για κοπή
εθνικού νομίσματος. Ήμουν παρών
σε όλες τις συναντήσεις (Τσίπρα-
Πούτιν) και δεν έγινε τέτοια
συζήτηση».

#«Λέτε ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Γιάννης Μυλόπουλος να…
ολοκληρώσει το έργο του ΜΕΤΡΟ
Θεσσαλονίκης και πριν το 2020; 
“Εάν μπει το βαγόνι στις ράγες και
ξεκινήσει, έχει πολλές πιθανότητες 
να εκλεγεί ως και… δήμαρχος
Θεσσαλονίκης» είπε στη στήλη
ΣΥΡΙΖΑίος της Αθήνας που ψάχνει
απάντηση στο φαινόμενο Μπουτάρη
για τις επόμενες δημοτικές εκλογές…
Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη
φορά που ακούγεται αυτό το σενάριο
για τον πρ. πρύτανη του ΑΠΘ και νυν
πρόεδρο της εταιρείας του μετρό
Θεσσαλονίκης και μάλλον ούτε η
τελευταία. Το κυβερνών κόμμα δεν
έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να
εκλέξει δικό του δήμαρχο και θα
ήθελε κι αυτό το «κάστρο», έστω κι αν
φθάσει σ΄αυτό υπόγεια...

#Μεγάλη αποστολή στη Μόσχα
οργανώνεται με πρωτοβουλία του Ιβάν
Σαββίδη. Στο πλαίσιο των εορτασμών
του έτους «Ελλάδα-Ρωσία 2016»
ετοιμάζεται στην ρωσική πρωτεύουσα
ένα μεγάλο πάρτι στο οποίο θα
τραγουδήσουν η Μελίνα Ασλανίδου, ο
Σάκης Ρουβάς και διάφορα ποντιακά
συγκροτήματα. Στο πάρτι θα βρεθούν
Έλληνες υπουργοί και πολιτικοί οι
οποίοι αναμένεται να φτάσουν εκεί με
τσάρτερ που ήδη έχει ναυλώσει ο
πρόεδρος του ΠΑΟΚ και νέος
καναλάρχης της χώρας!

#ΥΓ:Ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά και ο γιος
του, Γιώργος, είναι και επίσημα πλέον
μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και
μάλιστα αρχηγικά και… τυπικά. Το
νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται
από τους: Ιβάν και Γιώργο Σαββίδη,
Λούμπος Μίχελ, Μαρία Γκοντσάρεβα,
Αρτούρ Νταβιντιάν, Ηλία Γεροντίδη,
Δημοκράτη Παπαδόπουλο, Μάκη
Γκαγκάτση με θητεία μέχρι το 2018….

Ποιο πρωτοκλασάτο στέλεχος του
δήμου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται
να αναλάβει… πρωτοβουλία και
να καταθέσει μήνυση κατά… παν-
τός υπευθύνου για συκοφαντική
επίθεση που έχει δεχθεί με ανώνυ-
μη επιστολή;Κ

ο
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# Στα Κερδύλλια Σερρών βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Τομεάρχης
Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία
στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 75 χρόνων από τη θηριωδία των
Ναζιστικών δυνάμεων κατοχής να εκτελέσουν 222 άνδρες από τα Άνω και Κάτω
Κερδύλλια το 1941. «Η επέτειος 75 χρόνων από το ολοκαύτωμα των Κερδυλλίων από
τις Ναζιστικές δυνάμεις κατοχής δεν είναι απλό μνημόσυνο αλλά εκπλήρωση χρέους
τιμής προς τους 222 εκτελεσθέντες άνδρες, ηλικίας 15 έως 60 χρόνων, οι οποίοι δεν
φοβήθηκαν τη “μπότα” του κατακτητή. Μαζί τιμούμε και εκείνους που απέμειναν
πίσω θρηνώντας και όμως, μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, κράτησαν στη ψυχή του
τη δύναμη και την αντρειοσύνη των αδικοχαμένων. Το ολοκαύτωμα των Κερδυλλίων
είναι ένα αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός το οποίο οφείλει να αποκτήσει τη θέση
που του αναλογεί στην εθνική μας ιστορία. Δεν είναι μια συμβατική ιστορική
επέτειος αλλά χρέος τιμής προς τους εκτελεσθέντες, η μνήμη των οποίων παραμένει
αιώνια και αγιασμένη» δήλωσε ο κ. Καράογλου.  

#Ανάρπαστη έγινε η
συνέντευξη της Χρυσούλας
Γιαταγάνα στην εφημερίδα
KARFITSA την περασμένη
εβδομάδα. Η πρ. βουλευτής
των ΑΝΕΛ και πρ.
εισαγγελέας είχε αποκαλύψει
ότι «κινδυνεύει με
πλειστηριασμό της κατοικίας
της. Μάλιστα δήλωσε ότι για
το λόγο αυτό κάθε Τετάρτη θα
βρίσκεται μπροστά από τα
δικαστήρια Θεσσαλονίκης
προκειμένου κι αυτή με τον
τρόπο της να «μπλοκάρει»
διαδικασίες πλειστηριασμών
που έχουν προγραμματιστεί.
Έτσι κι έκανε! Το απόγευμα
της περασμένης Τετάρτης
έφτασε από τους πρώτους στο
Ειρηνοδικείο. Η συνέντευξη
και η είδηση αναπαράχθηκε
από σχεδόν το σύνολο του
ηλεκτρονικού τύπου…

Στο πλαίσιο οικονομικού συνεδρίου - που πραγματοποιήθηκε πριν από
λίγες ημέρες - πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Π. Αβρα-
μόπουλος(και παλιός  ΠΑΣΟΚος) «έστησε» πηγαδάκι με άλλους… θερια-
κλήδες όπου συζητούσαν το μέλλον της πόλης και της χώρας. Μόνο που οι
άλλοι καπνιστές και θεριακλήδες ήταν ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιώργος Κου-
μουτσάκος, ο δημοσιογράφος  της Καθημερινής – Σκάι  Πάσχος Μανδραβέ-
λης και ο αναπληρωτής υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ξυδάκης…  

Τη Δευτέρα στις 10 του Οκτώβρη παρακολουθήσαμε τη συζή-
τηση της προ ημερησίας διάταξης στη βουλή με θέμα τη
διαφθορά. Όλοι θα περίμεναν τουλάχιστον να κρατηθούν τα
προσχήματα και να υπήρχε ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθε-
σης και όχι μια άνευ όρων κοκορομαχία μεταξύ ιδίως του πρω-
θυπουργού κ. Τσίπρα και του προέδρου της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης κ. Μητσοτάκη. 

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ αναλυτικά για το ύφος και το
ήθος που επέδειξαν οι δύο «μονομάχοι», αφού είναι γνω-
στό,  αλλά θα σταθώ στην ουσία της πρόφασης για συζήτηση. Η
διαφθορά και η πάταξή της, που για τους σημερινούς κυβερ-
νώντες ήταν ένα ισχυρό χαρτί, ώστε να ανέβουν στο βάθρο της
διακυβέρνησης της χώρας, έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διά-
στημα μια καραμέλα που λιώνει τόσο γρήγορα όσο γρήγορα
ανατρέπονται όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ και
φυσικά το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Και επει-
δή όλα γίνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα αφού σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα έγιναν οι μεγαλύτερες και ταχύτερες ανατρο-
πές στη «στρατηγική» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βιώνου-
με όλοι τις καταστροφικές συνέπειες της υποτέλειας στα μνημό-
νια και της αποικιοεπικράτησης. Ίσως είναι η πρώτη φορά που
κυβέρνηση παλινωδεί με τον χειρότερο τρόπο, και μάλιστα
υποθηκεύοντας τα ασημικά της χώρας από τη μια και από την
άλλη διαλύοντας ότι έχει απομείνει από την οικονομία της. 

Κοινοτυπίες πλέον να μιλάμε για ανεργία και λουκέτα σε μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοινοτυπίες πλέον να μιλάμε για
τη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και υγείας. Και
θα καταντήσει κοινοτυπία να μιλάμε για πλειστηριασμούς περι-
ουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων. Εκεί μας έχει κα-
ταντήσει σε ενάμιση χρόνο η κυβέρνηση η οποία ταπεινώνει
και ειρωνεύεται το λαό της όπως ακριβώς την ταπεινώνει και
την ειρωνεύεται το Eurogroup και οι δανειστές. 

Σαν το φαινόμενο του ντόμινο. Και αναφέρομαι στο Eurogroup
γιατί είναι χαρακτηριστική η εξευτελιστική συμπεριφορά απέ-
ναντι στον ελληνικό λαό που ματώνει για τις απαιτήσεις των
πιο σκληρών αντιλαϊκών μέτρων που μας επιβλήθηκαν με την
ψήφιση των τριών μνημονίων και η κυβέρνηση το θεωρεί νίκη
που θα πάρουμε 2,8 δις σε δύο δόσεις που αυτό σημαίνει, νέες
θυσίες θα επιβληθούν σε ένα λαό που χάνει σήμερα και την
πρώτη του κατοικία. Περηφανεύεται η κυβέρνηση και ο υπουρ-
γός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος γιατί το Eurogroup «συγχαί-
ρει» την ελληνική κυβέρνηση και ενόψει της δεύτερης αξιολό-
γησης ετοιμάζονται να δώσουν ότι απέμεινε από την αξιοπρέ-
πειά μας. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο στόχαστρο κυβέρνησης και δα-
νειστών είναι το τελευταίο χτύπημα στα φτωχά και λαϊκά στρώ-
ματα. Οι περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι επιπλέ-
ον άμεσοι και έμμεσοι φόροι και το ξεπούλημα των κοινωνι-
κών αγαθών όπως το νερό, είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το
ποτήρι. Είναι ορατή η χρεωκοπία της χώρας αλλά όχι με επιλο-
γή της ίδιας, όπου επιστρέφει σε εθνικό νόμισμα και ορίζει την
τακτική που θα ακολουθήσει για να ανακάμψει η οικονομία
της. Δυστυχώς η χρεωκοπία θα έρθει και θα μας επιβληθεί από
την ΕΕ με όρους που αυτοί θα θέσουν. Και μια χώρα δέσμια
ενός χρέους που δεν επιλέγει τη διαγραφή του και δεν κάνει
στάση πληρωμών προς τους δανειστές της, αλλά βάζει ενέχυρο
το λαό της, αύριο δεν θα υφίσταται. Η πολιτική αυτή πρέπει να
ανατραπεί και μόνο ο ενωμένος λαός μπορεί να το πετύχει. 

*Η κ. Αμμανατίδου είναι πρ. βουλευτής και μέλος ΠΣ της Λαϊκής
Ενότητας

«Η πολιτική των μνημονίων ανατρέπεται 
μόνο με μαζικούς λαϊκούς αγώνες»

της Λίτσας Αμμανατίδου-
Πασχαλίδου* 



Ένα γλαστράκι με λουλούδια «στις… γυναίκες του» έδωσε ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονί-
κης Σάββας Αναστασιάδης ως… ένδειξη ευγνωμοσύνης για την στήριξη χρόνων αλλά και
την παρουσία τους δίπλα του. Ο βουλευτής ξεκίνησε τη ομιλία του, λέγοντας σε 300 γυ-
ναίκες της εκλογικής του περιφέρειας, ότι με την εκδήλωση αυτή ήθελε να εκφράσει τις ευ-
χαριστίες για τη διαχρονική και καθοριστική στήριξη σε όλα τα στάδια των προσπαθειών
του, από τον συνδικαλισμό και την αυτοδιοίκηση μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή.
Αναφορικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση χαρακτήρισε «νέφος καταιγίδας πάνω
από τη χώρα έτοιμο να εκδηλωθεί» τις πιέσεις που δεχόμαστε σε συνδυασμό με την τρα-
γική οικονομική κατάσταση, ενώ μίλησε και για την κατρακύλα της κυβέρνησης που δεν
έχει σταματημό,  υπογραμμίζοντας «η αγωνία μιας ομάδας ιδεοληπτικών να παραμείνει
στην εξουσία,τους κάνει επικίνδυνους…» Πολλές έλεγαν ότι εκτός από τα λουλούδια, μύ-
ρισε και εκλογές...

8

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Υπ’ ατμόν βρίσκεται αυτό το διάστημα ο
βουλευτής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Κώστας
Γκιουλέκας. Ο Θεσσαλονικιός εκπρόσωπος
του λαού στη Βουλή, στις 27 Οκτωβρίου
αναμένεται να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο
το περιεχόμενο του οποίου πραγματεύεται τον
Μακεδονικό Αγώνα μέσα από 400 και πλέον
εφημερίδες της εποχής. Πρόκειται για κείμενα
ιστορικά που φέρουν την υπογραφή του
Γκιουλέκα ή συνεντεύξεις που
πραγματοποίησε ο ίδιος ως δημοσιογράφος
στο παρελθόν. Το βιβλίο είναι… ογκώδες
πέραν των 600 σελίδων και περιλαμβάνει και
σχετικό DVD. Η παρουσίαση θα γίνει ανήμερα
της γιορτής της Σημαίας το απόγευμα στην
Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης. Εκπλήξεις
έχει και το… πάνελ που θα μιλήσει για το
βιβλίο, αφού σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ο
αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης, ο
πανεπιστημιακός Ιάκωβος Μιχαηλίδης και ο
πρώην πρόεδρος του… ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος
Βενιζέλος. Θα συντονίζει ο Θανάσης
Καραθανάσης, πρόεδρος της Εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών. Το παρών θα δώσει
στην εκδήλωση και ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος ενώ
όποιος ξεφυλλίσει τις πρώτες σελίδες του
βιβλίου θα βρει σημείωμα γνωστού πολιτικού
που είναι ταυτόχρονα και εγγονός…
Μακεδονομάχου! Προσεχώς θα σας
αποκαλύψουμε ποιος είναι αυτός…

#Μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο έτερος
συγκυβερνήτης Πάνος Καμμένος ετοιμάζεται
κι αυτός για συνδιάσκεψη. Οι προσυνεδριακές
διαδικασίες καλά κρατούν  με αποκορύφωμα
τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων που θα
πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.
Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης οι κάλπες θα
«στηθούν» στα γραφεία της οργάνωσης στην
οδό Αριστοτέλους. Θα ανοίξουν στις 11 το
πρωί και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις
επτά το απόγευμα. Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση: «Για το Νομό Θεσσαλονίκης,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
εγγεγραμμένα μέλη του Κινήματος».

#Κινείται ο… Γιάννης Μαγκριώτης. Ο πρώην
υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ και πρώην
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί
συναντήσεις και παρεμβάσεις για ζητήματα
που απασχολούν την Θεσσαλονίκη και όχι
μόνο. Πρόσφατα δημοσίευσε την άποψή του
για το προσχέδιο του προϋπολογισμού που
κατατέθηκε, ενώ πριν λίγες ημέρες κατέθεσε
τις προτάσεις του για τα προβλήματα του
ΟΑΣΘ. Ο ίδιος με στελέχη της Κίνησής του
συναντήθηκε με τον πρόεδρο της εταιρίας,
Χρήστο Στεφανίδη και συζήτησαν πολλά και
διάφορα. Πληροφορίες της στήλης θέλουν τον
πολιτεύεται στις εκλογές του 2019 για τη θέση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας…
και έτσι μάλλον εξηγείται η κινητικότητα
του…

#Πρωί πρωί με την... αυγούλα πέταξε από τη
Θεσσαλονίκη για τις Βρυξέλλες ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Αποστολος Τζιτζικώστας το πρωί της
περασμένης Δευτέρας. Όχι, ο νεαρός
Περιφερειάρχης δεν πήγε για ταξίδι αναψυχής
αλλά για συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της οποίας είναι μέλος. Μάλιστα,
ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στις... 6:30
το πρωί στο twitter.

#Το ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Θεόδωρος
Πάγκαλος δεν τα πήγαιναν ποτέ καλά είναι
γνωστό εντός και εκτός… ΠΑΣΟΚ. Ο δεύτερος
μάλιστα, ουκ ολίγες φορές ζήτησε δημόσια
την… πολιτική απόσυρση του πρώτου και τον
«φωτογραφίζει» εδώ και πολλά χρόνια ως
υπεύθυνο για την… «πτώση της κυβέρνησης
Παπανδρέου». Πρόσφατα οι δυο πρώην
αντιπρόεδροι κυβερνήσεων της χώρας
βρέθηκαν σε ξενοδοχείο στα ανατολικά της
Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες συνεδρίου στο
οποίο ήταν ομιλητές. Μόλις ο Πάγκαλος είδε
τον Βενιζέλο να μπαίνει στην αίθουσα πέταξε
τα… «καρφάκια» του για τον πρώην σύντροφό
του. Ο Μπένι βέβαια, με την αστική ευγένεια
που τον χαρακτηρίζει σηκώθηκε όταν το είδε
να κυκλοφορεί με μπαστουνάκι λόγω μιας
επέμβασης που πρόσφατα υποβλήθηκε στα
πόδια του, τον φίλησε, τον ρώτησε τι κάνει και
του είπε ότι «χαίρεται που τον βλέπει». Αν το
εννοούσε, δεν το ξέρουμε!

#Εκτός Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έμειναν… γνωστά στελέχη του κόμματος από τη
Θεσσαλονίκη. Και τώρα το… φυσάνε και δεν κρυώνει! Μεταξύ αυτών το μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας της Κουμουνδούρου και γνωστός ΣΥΡΙΖΑίος Θεσσαλονικάρχης Νίκος Παυλίδης ο οποίος
δεν κατόρθωσε να εκλεγεί στο ανώτατο κομματικό όργανο! Σε αντίθεση, ο Κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος συγκέντρωσε 886 ψήφος και «τερμάτισε» 12ος στο
σύνολο και πρώτος από την Κεντρική Μακεδονία! 



Ρόλο… προξενήτρας ανέλαβε μαζί με τη Φαίη Σκορδά η Θεσσαλονικιά Ανθή Σαλαγκούδη.
Οι δυο κυρίες της TV παραβρέθηκαν στην «Γιορτή Υιοθεσίας Ζώων» που πραγματοποι-
ήθηκε στη Θεσσαλονίκη και βοήθησαν μικρά γατάκια και σκυλάκια να βρουν νέες οικο-
γένειες. Οι δύο δημοφιλείς παρουσιάστριες παρέμειναν για αρκετή ώρα στις εγκαταστάσεις
του Almapet, συνομίλησαν με δεκάδες επισκέπτες και δεν έκρυψαν την συμπάθειά τους
σε ένα μικρό θηλυκό κουταβάκι, που τους έκλεψε τις καρδιές!

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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#Όλο και πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ έρχονται οι
βουλευτές του «Ποταμιού» Κατερίνα Μάρκου
και Σπύρος Λυκούδης ή… έτυχε; Οι δυο
εκπρόσωποι του λαού στο κόμμα του
Θεοδωράκη έδωσαν το παρών στην
παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού
Γιάννη Μανιάτη. Στην εκδήλωση βρέθηκε και
ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Υπενθυμίζουμε πως η
κ. Μάρκου πρόσφατα τοποθετήθηκε σε
σχετική συνεδρίαση στην Σεβαστουπόλεως για
τις εξελίξεις στο χώρο του Κέντρου εξέφρασε
την άποψη πως θα πρέπει το «Ποτάμι» να
επιμείνει στο διάλογο. Μάλιστα απέστειλε
αρκετά νωρίς το πρωί την εισήγησή τους
στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Μάλλον για
να προλάβει τις διαρροές… 

#Την πρώτη του… φορά θυμήθηκε πρόσφατα 
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο πρώην
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με
αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από
την εκλογή του Σωτήρη Κούβελα στο
δημαρχιακό θώκο Θεσσαλονίκης εξέδωσε
ανακοίνωση. «Είχα το προνόμιο να βρίσκομαι
στο συνδυασμό του χαρισματικού αυτού
πολιτικού και να εκλεγώ με μεγάλη διαφορά
πρώτος δημοτικός σύμβουλος με πάνω από
6.633 ψήφους, με δεύτερο τον μετέπειτα καλό
δήμαρχο της πόλης, τον αείμνηστο Ντίνο
Κοσμόπουλο, να συγκεντρώνει περί τις 3000
ψήφους. Εκείνη η ημέρα αποτελεί μέχρι
σήμερα φωτεινό σημείο αναφοράς για την
πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς τότε μπήκε ο
θεμέλιος λίθος για την κατασκευή μιας σειράς
μεγάλων έργων που συνεχίστηκαν από τους
μετέπειτα δημάρχους και που συνέβαλαν
καταλυτικά στην αναγέννηση της
Θεσσαλονίκης» δήλωσε μεταξύ άλλων! Η
συνέχεια της ζωής του είναι γνωστή σε
όλους…

#«Κάποιοι δήμαρχοι δεν αντιλαμβάνονται, ούτε καν τη σημασία του να έχει
δημιουργηθεί ένα στολίδι περιφερειακό μέγαρο (βλ Λιμάνι Θεσσαλονίκης) να έχει
ξεκινήσει η μετακόμισή του και να αρνούνται πεισματικά ακόμη και σήμερα, μετά από
αλλεπάλληλα έγγραφα και αλλεπάλληλες δικές μου παρακλήσεις να κάνουν το
αυτονόητο, που είναι 
η μοναδική τους αρμοδιότητα: να φτιάξουν δηλαδή τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή τα
πεζοδρόμια για να μη σκοτωθεί κανένας και να μεταφερθούμε στο νέο κτίριο με την
έναρξη της νέας χρονιάς».Ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη, να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και διερωτήθηκε
«Δηλαδή θα πρέπει να αποταθούμε στη δικαιοσύνη με εξώδικα για να κινητοποιηθεί
ένας δήμος που έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο για να μη
θρηνήσουμε θύματα; Γιατί αν χτυπήσει κάποιος στο σημείο όπου ενώνεται ο δρόμος με
το νέο αυτό στολίδι περιφερειακό μέγαρο, όταν θα μετακομίσουν οι υπηρεσίες μας θα
δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα».

#Για το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή η έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, επισήμανε ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει «όχι μόνο να βρεθούν κονδύλια και
τρόποι για να αναβαθμιστεί, να συντηρηθεί και να γίνει ένα κτίριο κόσμημα» αλλά και
να εξετάσει την απόδοση του κτιρίου αυτού στην τοπική κοινωνία.«Στόχος μας είναι όχι
μόνο το οικοδόμημα αλλά όλο το οικοδομικό τετράγωνο, με τον κήπο της περιφέρειας,
να αποδοθεί στους πολίτες. Γι’ αυτό και έχω πει όποιος φορέας ή πολίτης θέλει να
χρησιμοποιήσει ή να αξιοποιήσει, σε ώρες μη λειτουργίας, τους κήπους ή και την
εκκλησία για την τέλεση μυστηρίων, είναι στη διάθεση του κόσμου» πρόσθεσε ο κ.
Τζιτζικώστας.

#Πρώην ταμίας της ΕΥΑΘ ΑΕ «έφαγε» 6 χρόνια,
καθώς κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση χρημάτων
που αντιστοιχούσαν σε… λογαριασμούς
καταναλωτών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το
συνολικό ποσό που ιδιοποιήθηκε ανήλθε σε
325.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είχε καταβληθεί από
… 2500 καταναλωτές-συνδρομητές της ΕΥΑΘ.
Μεταξύ αυτών ήταν -εκτός από νοικοκυριά-
δημόσιοι φορείς (όπως σχολεία και νοσοκομεία),
επιχειρήσεις, ιδρύματα κ.ά… Ο κατηγορούμενος,
που πλέον έχει… συνταξιοδοτηθεί, ζήτησε
συγγνώμη, ενώ πρότεινε διάφορους τρόπους…
εξόφλησης της οφειλής προς την ΕΥΑΘ. Καλή
σύνταξη, που λέμε…

#Αν η πρ. βουλευτής Γιαταγάνα  κινδυνεύει με
πλειστηριασμό σπιτιού – όπως αποκάλυψε στην
εφημερίδα karfitsa την περασμένη εβδομάδα -  και
ο πρ. περιφερειάρχης Ψωμιάδης βγάζει στο σφυρί το
σπίτι της κόρης του για να πληρώσουν φόρους, τότε
οι υπόλοιποι δεν έχουμε σωτηρία… Ο Παναγιώτης
υποστήριξε ότι ειναι αναγκασμένος - λόγω των
χρεών του- να «σκοτώσει» ενα διαμέρισμα στη
Θεσσαλονίκη. (Πολιτικές) Αμαρτίες γονέων…

Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο
πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Θεσσα-
λονίκης, Νίκος Ξυλούρης, εκ της
γνωστής οικογενείας της Κρή-
της. Εδώ και λίγο καιρό ο Ξυλού-
ρης ανέλαβε γιατρός της ομάδας
του ΗΡΑΚΛΗ...sm

s #Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  Χρ. Σπίρτζη ώστε να μην
σταματήσουν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ζητά - με ερώτηση του στη Βουλή- ο
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης Φωκάς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες
της Διοίκησης του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σε… 15 ημέρες θα σταματήσουν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ
που εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας του Νομού, εξαιτίας της αδυναμίας του
φορέα να ανταποκριθεί ακόμη και στα λειτουργικά του έξοδα. Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης έχει να
λαμβάνει… 1.500.000 ευρώ από δρομολόγια που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, ποσό που αν
δεν εκταμιευθεί θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών…
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Η τιμή του φυσικού αερίου για το μήνα Οκτώβριο εί-
ναι στα 0,534 €/Nm3  για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και
0,537 €/Nm3 για την ΕΠΑ Θεσσαλίας. Σε σύγκριση με
τον Οκτώβριο του 2015 η τιμή ήταν 0,584 €/Nm3 για
την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 0,596 €/Nm3     για την ΕΠΑ
Θεσσαλίας, δηλαδή μείωση περίπου κατά 10%. Το διά-
στημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2016 σε σχέση με το αν-
τίστοιχο διάστημα του 2015 η τιμή συνολικά μειώθηκε
περίπου κατά 18%. Με την εφαρμογή της αναπροσαρμο-
γής του κόστους μεταφοράς αερίου επισημαίνεται ότι η
αύξηση  που θα προκύψει είναι  μικρή και συγκεκριμένα
1,21% για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ( 0,541 €/Νm3 από
0,534 €/Nm3  ) και 1,81% για την ΕΠΑ Θεσσαλίας (
0,547 €/Νm3 από 0,537 €/Nm3), τελική τιμή προς
τους οικιακούς καταναλωτές αυτόνομης θέρμανσης, που
είναι και η πλειοψηφία των καταναλωτών.

Η μεταβολή θα υπερκαλυφθεί  από την επικείμενη
μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από
01/01/2017 καθώς με το πολυνομοσχέδιο που ψηφί-
στηκε  για το φυσικό αέριο, αναμένεται περεταίρω μεί-
ωση στην τιμή του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διακύ-
μανση των  διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών.Αυτό
μεταφράζεται σε όφελος προς τον καταναλωτή κατά 5,5
λεπτά ανά κυβικό, γεγονός που ενισχύει τη διαχρονική
υπεροχή του έναντι άλλων μορφών ενέργειας.

To φυσικό αέριο εξακολουθεί
να είναι το πιο οικονομικό καύσιμο…

Έως σήμερα το φυσικό αέριο εξακο-
λουθεί να είναι το πιο οικονομικό, 
ανταγωνιστικό και ευέλικτο καύσιμο,
συνεχίζει να  απολαμβάνει την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών και είναι 
η πρώτη επιλογή για τη θέρμανση των
νοικοκυριών, όπως φαίνεται και από
τις διαρκώς αυξανόμενες συμβάσεις
σύνδεσης στη Θεσσαλονίκη και στη
Θεσσαλία όπου αναμένεται να συνδε-
θούν κατά το μήνα Οκτώβριο περισσό-
τερα από 1.800 νοικοκυριά. Παράλλη-
λα ολοένα και περισσότεροι Δήμοι εκ-
δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και ζη-
τούν την επέκταση του δικτύου σε νέες
περιοχές. Με βάση τα παραπάνω, η
χρήση του φυσικού αερίου, για ακόμη
μια χρόνια είναι η πιο οικονομική και
πλέον συμφέρουσα λύση για τη θέρ-
μανση των νοικοκυριών ενώ παράλ-
ληλα αποτελεί σύμμαχο των ενεργοβό-
ρων επιχειρήσεων και των εμπορικών
καταναλωτών.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με την τιμή του φυσικού αερίου που προκύπτουν
από την έγκριση της αναπροσαρμογής των τιμολογίων στα πλαίσια ρυθμιστικών παρεμ-
βάσεων για τον ΔΕΣΦΑ  και εν όψει του χειμώνα που βρίσκεται προ των πυλών, χιλιάδες

καταναλωτές ανησυχούν σχετικά με την τελική τιμή στα τιμολόγια φυσικού αερίου. Η επί-
σημη ενημέρωση  των ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αναλυτικά αναφέρει:

Όταν το 1986 αποκαλύφθηκε ότι ο θάνατος
του Βασιλέα Γεωργίου του Ε’, μισό αιώνα
πριν, δεν είχε προέλθει από φυσικά αίτια αλ-
λά από υποβοηθούμενη ευθανασία που ζήτη-
σε ο ίδιος από τον γιατρό του, τα νέα έπεσαν
ως κεραυνός εν αιθρία στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Δύο δεκαετίες μετά, το 2008, το Βέλγιο
διχάζεται όταν ο επιφανής συγγραφέας, σενα-
ριογράφος και ποιητής Hugo Class, ο οποίος
είχε χτυπηθεί από τη νόσο Alzheimer, ζητά να
πεθάνει με υποβοηθούμενη ευθανασία. Το
2012, ο Γερμανός ποδοσφαιριστής και προ-
πονητής Friedhelm Konietzka, υπέρμαχος της
ευθανασίας, διαγιγνώσκεται με καρκίνο τελι-
κού σταδίου και κάνει χρήση του δικαιώματός
του σε μία κλινική της Ελβετίας. 

Εδώ στην Ελλάδα, τα νερά για το θέμα της ευθα-
νασίας ήρθε να τα ταράξει πριν από λίγους
μήνες ο Αλέξανδρος Βέλιος. 

Είναι όμως καινούριο το θέμα στην Ελλάδα;
Φυσικά και όχι! Η ιστορία μας, αν την ψά-
ξουμε πίσω από ημερομηνίες και γεγονότα,
είναι γεμάτη από ανθρώπους που ζητούσαν
έναν ανώδυνο και γρήγορο θάνατο, ένα καλό
θάνατο, και πολλοί από αυτούς τον κέρδισαν.
Το 2008, ο ιατρός-χειρουργός, εντατικολόγος
και καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής στο Πα-
νεπιστήμιο των Ιωαννίνων Στέφανος Γερου-
λάνος δήλωνε σε συνέντευξη τύπου ότι «βε-
βαίως και υπάρχουν αιτήματα για ευθανασία
στην Ελλάδα και κάποια από αυτά ικανοποι-
ούνται χωρίς να το μάθει κανείς». 

Κρυβόμαστε δηλαδή, για ακόμη μία φορά,
πίσω από το δάχτυλό μας καθώς ανάγκη
υπάρχει, νομοθεσία δεν υπάρχει.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία προφανώς και αντιτί-
θεται σε κάθε μορφή ευθανασίας, κυρίως για-
τί πιστεύει ότι η ζωή ανήκει στο Θεό και ου-
δείς άνθρωπος μπορεί να παρέμβει σε κάτι
που δεν προσδιόρισε ο ίδιος. Βάσει των αρ-
χών της Εκκλησίας, ο πόνος είναι ευεργετικός
και φέρνει πιο κοντά τον άνθρωπο με τον Θεό.  

Εσύ τι γνώμη έχεις για την ευθανασία; Έχει
δικαίωμα ένας ασθενής να αποφασίσει ο
ίδιος εάν, πότε και πώς θα τερματίσει τη ζωή
του; 

Μην απαντήσεις γιατί πολύ απλά δεν σου πέ-
φτει λόγος! Σημασία έχει τι θέλει αυτός που
νοσεί και βλέπει ότι το τέλος του είναι κοντά
και ότι δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. 

Η ευθανασία είναι το δικαίωμα στην τελευταία
απόφαση της ζωής του ανθρώπου. 

Το Ποτάμι σύντομα θα καταθέσει στη Βουλή
σχετική νομοθετική πρόταση λαμβάνοντας
υπόψη και την πολυπλοκότητα του ζητήματος
αλλά και την ανάγκη που σήμερα υπάρχει και
παραμένει ορφανή. 

*Ο τίτλος του άρθρου είναι παράφραση του
τίτλου του βιβλίου «Περί θανάτου» του νομπε-
λίστα Ζοζέ Σαραμάγκου. 

**Ο κ. Αμυράς είναι βουλευτής Β’ Αθηνών με
το «Ποτάμι» 

Περί ευθανασίας*

του Γιώργου 
Αμυρά**

#«Έχουμε κουραστεί από λόγια… Ό,τι δεν καταλαβαίνει
κανείς, είτε το περιφρονεί, είτε το πολεμάει…» είπε

φωτογραφίζοντας την κυβέρνηση και τον πολιτικό κόσμο –
κυρίως της αριστεράς – ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος,
σε ομιλία του στη Λιβαδειά. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
άφησε σαφείς αιχμές  λέγοντας  χαρακτηριστικά «μπορεί να
πουλήσατε ή να πουλάτε τους θησαυρούς της Ελλάδας μας,
να δίνουμε τα τρένα μας, να δίνουμε τα λιμάνια μας, αλλά
την πατρίδα μας και την ορθοδοξία μας, δεν θα σας την….
παραδώσουμε». Αναφερόμενος στην κρίση και στη συμβολή
των κομμάτων είπε ότι «είναι μία δύσκολη εποχή και όλοι οι
άνθρωποι μαστίζονται σε όλους τους κλάδους. Χρειάζεται να
ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, ποια οικογένειά θέλουμε, πώς
θέλουμε τα παιδιά μας, πώς θέλουμε να ζήσουμε αύριο, ποιο
όραμα θα έχουμε» και πρόσθεσε: «Ήρθε η εποχή που θα
πρέπει να αναρωτηθούμε. Μήπως δεν πρέπει να στηρίζουμε
τα κόμματα, αλλά τα πρόσωπα;». Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στο προσφυγικό, καλώντας τους Έλληνες να βοηθήσουν τους
πρόσφυγες, των οποίων η πατρίδα βομβαρδίζεται δίχως δική
τους ευθύνη… Να σημειωθεί ότι αναμένονται παρόμοιες
δηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη στις 10 Νοεμβρίου. Η
Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης θα τον αναγορεύσει σε επίτιμο διδάκτορα στην
αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. 

Η βλακεία του διοικητή
και η παραίτηση που
δεν υποβλήθηκε…
«Η μόνη απάντηση σε αυτό το τεράστιο
ατόπημα του διοικητή του ΟΑΕΕ είναι
προφανώς ο Πρωθυπουργός να ζητή-
σει την παραίτηση του και να τον απο-
πέμψει από την κυβέρνηση. Διαφορε-
τικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παίρνει
πάνω του αυτό το τραγικό λάθος και αν
δεν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνη-
ση απομάκρυνσης του διοικητή ου-
σιαστικά λέει ότι τέτοιου είδους συμ-
περιφορές και δηλώσεις είναι αποδε-
κτές από την Κυβέρνηση » δήλωσε
στην KARFITSA o περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας. Επίσης, ο ίδιος ξεκαθά-
ρισε ότι : «η πολιτική που εφαρμόζει η
παρούσα κυβέρνηση και η έλλειψη φι-
λικού περιβάλλοντος προς το επιχει-
ρείν στη χώρα μας οδηγεί εκατοντάδες
επιχειρήσεις κάθε μήνα είτε στο λου-
κέτο είτε στην μετεγκατάσταση τους σε
άλλες χώρες» Από την πλευρά του ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης
Μπουτάρης, υπογράμμισε στην KAR-
FITSA ότι : «Δεν σβήνονται τα χρέη
όταν φεύγουν στην Βουλγαρία οι επι-
χειρηματίες  - εάν για αυτό το είπε ο δι-
οικητής -   τα χρέη παραμένουν, οπότε
είπε… βλακεία».
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*Του Απόστολου 
Αντωνούδη

Κατά συνέπεια η Εγνατία
οδός αποτελεί τον καταλύτη
για τις επενδύσεις στην Βό-
ρεια Ελλάδα διότι διευκολύ-

νει σημαντικά το εμπόριο, την βιομηχανία και
τον τουρισμό μιας και ενώνει την Χώρα με τα
μεγάλα οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα
της Δύσης και της Ανατολής. Αποτελεί μέρος
του διευρωπαϊκού δικτύου αυτοκινητο-
δρόμων και   συλλεκτήρια οδός για το σύ-
στημα μεταφοράς στα Βαλκάνια καθώς οι
Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι  (Βερολίνο-
Σόφια- Θεσσαλονίκη),  (Ελσίνκι-Αλεξαν-
δρούπολη) και  (Βιέννη -Βελιγράδι- Θεσ-
σαλονίκη) καταλήγουν στην Εγνατία Οδό
που είναι η μόνη που έχει άμεση επαφή
με τα χερσαία σύνορα της χώρας. Η Εγνα-
τία οδός που με τους κάθετους άξονες της
αγγίζει τα 1000χλμ  σε αριθμούς εξυπηρε-
τεί το 36%του πληθυσμού της χώρας, το
33% του ΑΕΠ, το 54% των αγροτικών
προϊόντων, το 41% της απασχόλησης
στον τομέα της βιομηχανίας και του μι-
κρού εμπορίου. 

Η ποιότητα του αυτοκινητόδρομου, η μεί-

ωση του χρόνου μετακίνησης, οι περιοχές
από όπου διέρχεται  καθώς και οι κάθετοι
άξονες που είναι οργανικό τμήμα του κύριου
άξονα μιας και κατασκευάστηκαν από αυτήν ή
έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης,
αποτελεί το σημαντικότερο έργο σε αυτό το γε-
ωγραφικό χώρο και  μπορεί να αξιοποιήσει  η
Πολιτεία, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι πο-
λίτες για να δημιουργήσουν  την ανάπτυξη
που αποτελεί επιθυμία και ζητούμενο για τη
χώρα.

Η κατασκευή του δρόμου κόστισε με τους
κάθετους άξονες  της 6  δις Ευρώ και έχει την
υποχρέωση η Εγνατία οδός ΑΕ να συντηρεί
και να έχει σε καλή κατάσταση το δρόμο προς
όφελος των χρηστών της. Για αυτή την καθη-
μερινή  ελαφριά συντήρηση αλλά και τη βα-
ριά που πραγματοποιείται καθόλη την διάρ-
κεια του χρόνου δημιουργεί και λειτουργεί

τους σταθμούς διοδίων που η χρέωση των
χρηστών  είναι 0.03 ευρώ/ανά χιλιόμετρο, τη
στιγμή που οι άλλοι αυτοκινητόδρομοι της
χώρας έχουν χρέωση 0.07 ευρώ/ανά χιλιό-
μετρο. Επίσης επειδή οι κάθετοι άξονες της
Εγνατίας οδού αποτελούν τις πύλες εισόδου
στη χώρα μας από χρήστες που προέρχονται
είτε από την Ευρώπη είτε από την Ανατολή
θεωρούμε ότι ήταν έλλειμμα της Χώρας ως
τώρα να χρησιμοποιείται (φθείροντας το)
από αυτούς το δίκτυό των Ελληνικών αυτοκι-
νητοδρόμων που πλήρωσαν οι Έλληνες πολί-
τες χωρίς καμιά χρέωση. Η ανάπτυξη του
αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος διο-
δίων θα προσεγγίσει δικαιότερα το τίμημα
και αποτελεί στόχο της εταιρίας.
*Ο κ. Αντωνούδης είναι πρόεδρος της
"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Η Εγνατία οδός είναι ένας αυτοκινη-
τόδρομος που όταν ολοκληρώθηκε
ένωσε περιοχές της Βόρειας Ελλά-
δας  μεταξύ τους αλλά και με την
υπόλοιπη χώρα. Η διαδρομή από
την Δύση (Ηγουμενίτσα) στην Ανα-
τολή (Αλεξανδρούπολη) από 11
ώρες που απαιτούνταν σήμερα
χρειάζονται σχεδόν τις μισές, 6
ώρες. Διέρχεται από  τέσσερις  περι-
φέρειες, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδο-
νίας, Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Ενώνει όλες τις μεγάλες πόλεις  που
αποτελούν τα σημαντικότερα οικο-
νομικά, πολιτιστικά και τουριστικά
κέντρα αυτής της γεωγραφικής πε-
ριοχής, τα λιμάνια της Ηγουμενί-
τσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλε-
ξανδρούπολης καθώς και τα αερο-
δρόμια  Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κο-
ζάνης, Θεσσαλονίκης, Χρυσούπο-
λης, και Αλεξανδρούπολης. 

Η Εγνατία οδός καταλύτης για 
τις επενδύσεις στη Β. Ελλάδα

Q
Με τους 

κάθετους άξονες
εξυπηρετεί 
το 36% του 

πληθυσμού της
χώρας, το 33%

του ΑΕΠ, το 54%
των αγροτικών

προϊόντων, 
το 41% της 

απασχόλησης…
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#των_δήμων_τα_αφανέρωτα

Επικίνδυνοι δρόμοι 
για πρόσφυγες και… ντόπιους

#«Συνεχείς ήταν οι παρεμβάσεις του δήμου Ωραιοκά-
στρου για τη Συμμαχική Οδό, ένα δρόμο μήκους 8 χι-
λιομέτρων που διασχίζει τις βιομηχανικές περιοχές
των δήμων Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά και Δέλτα
με τις ανάλογες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και κτίρια
αποθηκών» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δη-
μάρχου Γαβότση με αφορμή το τραγικό δυστύχημα
έξω από το hot spot που βρίσκεται στο συγκεκριμένο
δρόμο. Σε επιστολή γράφει ότι υπάρχει από το 2002
μελέτη ώστε να θεωρηθεί ο συγκεκριμένος δρόμος
παράλληλο δίκτυο της Εγνατίας οδού και να ενταχθεί
στον προγραμματισμό εργασιών αποκατάστασης οδι-
κού δικτύου της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, όμως
δεν έγινε κάτι μέχρι σήμερα! Να θυμίσουμε ότι η δη-
μοτική αρχή προχώρησε σε τοποθέτηση φωτισμού και
στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, που όμως
δεν ήταν αρκετές κινήσεις για να μην θρηνήσουμε θύ-
ματα, όπως αποδείχθηκε. Ο δήμος Ωραιοκάστρου,
λόγω μεγέθους του δρόμου, αδυνατεί να σηκώσει το
οικονομικό βάρος για την συντήρηση του (που είναι
πλέον υπερτοπικής σημασίας, διαδημοτικός, που δια-
σχίζει τις βιομηχανικές περιοχές των δήμων Ωραι-
οκάστρου, Παύλου Μελά Δέλτα) «Με μια πρώτη
εκτίμηση το κόστος αποκατάστασης του οδοστρώμα-
τος υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, κόστος ιδιαίτερα
δυσβάστακτο» δηλώνει ο κ Γαβότσης. 

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στην εθνι-
κή οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, ανατολικά
του νομού, στο Δήμο Θέρμης, όπου πρόσφυγες

και τα παιδιά τους κινούνται όλη τη μέρα και όλη
τη… νύκτα πάνω στο δρόμο ταχείας διέλευσης!

(βλ. φωτο)  

# Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής εννέα αιθουσών
(6 κύριες + 3 βοηθητικές) στη Νέα Μαγνησία (βλ Δια-
βατά) που επιτρέπει τη λειτουργία του 4ου Γυμνασίου
Εχεδώρου, και πλέον ο χρόνος έναρξης εναπόκειται
στην… αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

#Η ΙΒΜ ανακοίνωσε την ένταξη της Θεσσαλονίκης στην
πρωτοβουλία Smarter Cities Challenge (@CitiesChal-
lenge), ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα παροχής δωρεάν
(pro bono) συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας
σε δήμους και περιφέρειες ανά τον κόσμο, προκειμένου
να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καίρια ζητήματα
που τους απασχολούν. Μέχρι το τέλος του 2016, η ΙΒΜ
θα έχει διαθέσει, μέσω του  εν λόγω Προγράμματος,
επιχορηγήσεις σε περισσότερες από 130 πόλεις παγ-
κοσμίως, επιλεγμένες μεταξύ 600 υποψηφίων, με 800
σχεδόν κορυφαίους εμπειρογνώμονες της ΙΒΜ να προ-
σφέρουν δωρεάν (pro bono) συμβουλευτικές υπηρε-
σίες των οποίων η αξία αποτιμάται συνολικά σε
περισσότερα από 66 εκ. δολάρια. Κάθε τέτοια συνερ-
γασία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
αποτιμάται σε εμπορική αξία  500. 000 δολαρίων…

#Τα μελλοντικά αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλονίκη
είναι τα εξής… λίγα και ύστερα από… χρόνια 1. «Έργο
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων νοτίου τμήματος Δήμου
Καλαμαριάς – Φάση Β’» προϋπολογισμού 12.100.000€
(εντός της 5ετίας). 2. «Έργο αντιπλημμυρικής θωράκι-
σης Ε.Π. Θεσσαλονίκης με έργα διευθέτησης του Αν-
θεμούντα και συμβαλλόντων ρεμάτων Θερμαϊκού και
Θέρμης» προϋπολογισμού 50.000.000€ (εντός της
5ετίας). 3. «Έργο Αντιπλημμυρικής θωράκισης Ε.Π.
Θεσσαλονίκης με έργα διευθέτησης της Περιφερειακής
Τάφρου και συμβαλλόντων ρεμάτων» προϋπολογισμού
100.000.000€ (μεταξύ 5ετίας και 10ετίας) και 4. «Έργο
αντιπλημμυρικής θωράκισης Ε.Π. Θεσσαλονίκης με
έργα διευθέτησης του Δενδροποτάμου και συμβαλλόν-
των ρεμάτων» προϋπολογισμού 120.500.000€ (μεταξύ
5ετίας και 10ετίας). Η έλλειψη αναφοράς στα
15.000.000€ που εξήγγειλε ο κ. Σταθάκης για το Δήμο
Θερμαϊκού προβληματίζει ιδιαίτερα τον βουλευτή
ΠΑΣΟΚ Γ. Αρβανιτίδη σε συνδυασμό με τις πρόσφατες
δηλώσεις του Δημάρχου στην karfitsa ότι δεν έχει πι-
στωθεί ακόμα ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς του
Δήμου….

#Πραγματοποιήθηκε τριήμερο ενημέρωσης και
ασκήσεων ετοιμότητας για φυσικές καταστρο-
φές - σεισμούς στο Δήμο Παύλου Μελά. Η Ελ-
λάδα είναι η έκτη πιο σεισμογενής χώρα του…
πλανήτη και η πρώτη στην Ευρώπη και άρα
είναι ζωτικής σημασίας η γνώση των μέτρων
προστασίας . Δυστυχώς ανάλογη άσκηση ακόμη
δεν έχει γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας…

#Σε ολοκληρωμένες κοινωνικές δομές για την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την κα-
ταπολέμηση της φτώχειας μετεξελίσσονται οι δύο
δράσεις «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό
Παντοπωλείο» του Δήμου Δέλτα, με απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απ.
Τζιτζικώστα. Η απόφαση προβλέπει τριετή διάρ-
κεια της πράξης με χρηματοδότηση από το ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ θα στελεχωθεί
με προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων

Κα Πατουλίδου, τι έγινε με εκείνη τη σύσκε-
ψη δημάρχων (Ωραιοκάστρου, Παύλου Με-
λά και Δέλτα) και Περιφέρειας για την απο-
κατάσταση φθορών και βελτίωσης της Συμ-
μαχικής Οδού; Το υπουργείο – όπου προ-
ωθήθηκε το αίτημα - απάντησε στην  υπ’
αριθμ. 9/2015 μελέτη «Συντήρηση  Συμ-
μαχικής οδού» με προϋπολογισμό
1.346.850 ευρώ» ή χάθηκε στο… δρόμο;#

Α
π

ο
ρί
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 #Εκστρατεία αλληλεγγύης υπέρ των πα-

σχόντων του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ από τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη,
τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και το Σύλ-
λογο Φίλων Νοσοκομείου ΑΝΤΗΡΙΔΑ. «Η
πρωτοβουλία του δήμου Πυλαίας-Χορ-
τιάτη μας δίνει χαρά και κουράγιο ότι δεν
προχωράμε μόνοι μας. Σήμερα που πε-
ρισσεύει ο πόνος το μήνυμα είναι απλό.
Χρειαζόμαστε να πάμε όλοι μαζί για να ξε-
περάσουμε τα προβλήματα», σημείωσε ο
πρόεδρος του νοσοκομείου Βασίλης Παπ-
πάς. Από την πλευρά του ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης προανήγγειλε ότι αυτή
δε θα είναι η μοναδική… αποστολή προ-
σφοράς του δήμου. «Χρέος μας, ως εκ-
πρόσωποι της κοινωνίας, είναι με πράξεις
να δίνουμε το καλό παράδειγμα και να
ανοίγουμε δρόμους ανθρωπιάς και αξιο-
πρέπειας. Έτσι θα συνεχίσουμε…»
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Πως σχολιάζετε τις πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι
αφορά το «κλείσιμο» της αξιολόγησης;

Το γεγονός πως λάβαμε λιγότερο από την μισή δόση
είναι μια κραυγαλέα απόδειξη της απόλυτης ανικανότη-
τας της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί ακόμα και για ζη-
τήματα για τα οποία η ίδια ισχυριζόταν ότι έχει ολοκλη-
ρώσει τη διαπραγμάτευση. Το 1,7 δις ευρώ που δεν δό-
θηκε θα στήριζε την πραγματική οικονομία και όλους
εκείνους στους οποίους χρωστά το ελληνικό δημόσιο. Εί-
ναι επείγουσα εθνική ανάγκη και προτεραιότητα να συ-
νειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι απαιτείται εθνική αξιο-
πιστία, φερεγγυότητα και κυρίως συνέπεια σε αυτά στα
οποία η κυβέρνηση υπογράφει και συμφωνεί. Διαφορε-
τικά, κανένας από τους συνομιλητές της είτε σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής, είτε σε θέματα οικονομίας δεν
πρόκειται να της έχει εμπιστοσύνη, κάτι που ήδη συμβαί-
νει σε κάθε σχεδόν θέμα.

Πως σχολιάζετε την παρουσία πρώην στελεχών
του ΠΑΣΟΚ όπως των κκ. Ξενογιανακοπούλου,
Τζουμάκα και άλλων στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ;

Όλοι εμείς που μείναμε πιστοί, όρθιοι, πατριώτες και
υπεύθυνοι απέναντι στην εθνική αλήθεια και μόνοι μας
στηρίξαμε την προσπάθεια για να σωθεί η χώρα, στέλ-
νουμε ένα κουτί γλυκά στον ΣΥΡΙΖΑ με τα συγχαρητήριά
μας για την ανανέωση του στελεχιακού του δυναμικού
που περιλαμβάνει τον κ. Κουβέλη, τον κ. Κοτσακά και
πολλούς άλλους τέως συντρόφους του ΠΑΣΟΚ, και συ-
νεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Αλήθεια, σας αρέσει η σημερινή εικόνα του Κοι-
νοβουλίου;

Το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι πλέον δυστυχώς μια
πλήρης αντανάκλαση μιας κοινωνίας σε παρακμή. Αρ-
νιέμαι την παρακμή και παλεύω να την ξεπεράσουμε μέ-
σα από συνεχείς προσπάθειες ποιοτικών παρεμβάσεων.
Δυστυχώς το Εθνικό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε μια από
τις χειρότερες, για να μην πω τη χείριστη ιστορικά στιγμή
του, όπου επικρατούν τα ψέματα, οι κραυγές, οι ατάκες

και τα συνθήματα χωρίς βάθος επιχειρημάτων. Είναι τε-
ράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που υποτίθεται ξεκί-
νησε ως Αριστερή και έχει μετασχηματιστεί σε μια κυβέρ-
νηση βαθύτατα αντιλαϊκή και νεοφιλελεύθερη, με σαφείς
καθεστωτικές αντιλήψεις και αυταρχική συμπεριφορά.
Πρόκειται για μια κυβέρνηση που συχνά με μεθόδους
παρακράτους, βιάζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Το ΠΑΣΟΚ μιλά για Εθνική συνεννόηση. Μπορεί
το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει με την κυβέρνηση υπό τις
παρούσες συνθήκες και ποια θα είναι η στάση της
Χαριλάου Τρικούπη στο ενδεχόμενο που ο κ. Τσί-
πρας ζητήσει συνεργασία;

Ενώ η μοναδική έξοδος της χώρας από την κρίση εί-
ναι η εθνική συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και η
ενότητα των δυνάμεων που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της χώρας, δυστυχώς η κυβέρνηση
συμπεριφέρεται με βαθύτατα διχαστικό τρόπο, που δη-
λητηριάζει την ίδια την κοινωνία και ασφαλώς την πολι-
τική ζωή του τόπου. Πρέπει να γίνει συνείδηση και από
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δη-
μοκρατίας ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε όλοι –και κυρίως οι δυο πρωταγω-
νιστές του κακέκτυπου δικομματισμού που έχουμε σήμε-
ρα, ότι η Ελλάδα έχει πολλά προβλήματα και μόνο μια
εθνική συνεννόηση στα προφανή και βασικά, από την
εξωτερική πολιτική μέχρι την Παιδεία και τα ζητήματα
των μεταρρυθμίσεων, μπορεί να μας βγάλει από το τέλμα
στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Εμείς ως Δημοκρατική
Συμπαράταξη πιστεύουμε από το 2012, ότι μόνο μια συ-
νεννόηση των εθνικών δυνάμεων που πιστεύουν στον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό και θα μπορούσαν να συγ-
κροτήσουν μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης και υλο-
ποίησης των αποτελεσμάτων, μπορεί να βγάλει τη χώρα
από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.  Εμείς δουλεύουμε
προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι συζητήσεις με το «Ποτάμι» που βρίσκονται;
Γιατί… σχόλασε ο γάμος πριν καν γίνει… αρραβώ-
νας;

Υπήρξε μια αποτυχία στην διαδικασία που ξεκίνησε
και ήταν από την κορυφή προς τα κάτω. Εμείς τώρα ξεκι-
νούμε  αντίστροφα. Από κάτω προς τα πάνω. Ξεκινάμε να
συγκροτούμε ομάδες πρωτοβουλίας σε επίπεδο τοπικών
κοινωνιών. Εκεί συζητούμε το πρόγραμμα και ξέρουμε
ότι εάν αξιοποιήσουμε σωστά την κοινωνική δυναμική η
οποία απαιτεί από εμάς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας,
μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας μέσα στο 2017. 

Εθνική συνεννόηση για την αντιμετώ-
πιση των μεγάλων ζητημάτων που
απασχολούν την χώρα ζητά για ακό-
μα μια φορά μέσω της KARFITSA ο
πρώην υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Γιάννης Μανιάτης. Ο βουλευτής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης από την
Αργολίδα λέει ότι το κοινοβούλιο
βρίσκεται «σε μια από τις χειρότερες
στιγμές του» και καταλογίζει ευθύνες
στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι
«έχει μετασχηματιστεί σε μια κυβέρ-
νηση βαθύτατα αντιλαϊκή και νεοφι-
λελεύθερη». Τέλος, για την παρουσία
πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο
πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο
πρώην υπουργός στέλνει στην Κου-
μουνδούρου… γλυκά για «για την
ανανέωση του στελεχιακού της δυνα-
μικού που περιλαμβάνει τον κ. Κου-
βέλη, τον κ. Κοτσακά και πολλούς άλ-
λους τέως συντρόφους του ΠΑΣΟΚ,
και συνεργάτες του Άκη Τσοχατζό-
πουλου» όπως λέει χαρακτηριστικά. 

Οι πολιτικές εξελίξεις όμως μπορούν να
περιμένουν αυτές τις συζητήσεις για την Κεν-
τροαριστερά; Εάν ο πρωθυπουργός πάει σε
εκλογές; Βλέπετε εκλογές; Τις θέλετε στο ΠΑ-
ΣΟΚ;

Ο πολιτικός χρόνος προφανώς δεν περιμένει
τη δική μας πρωτοβουλία. Ανά πάσα ώρα και στιγ-
μή μπορεί να συμβεί το ο,τιδήποτε. Δεν περιμένω
άμεσα εξελίξεις πλην εθνικού απροόπτου.  Προ-
σωπικά έχω κάνει μια πρόταση: Εδώ και τώρα,
άμεσα η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατι-
κής Συμπαράταξης με την κοινοβουλευτική ομάδα
του «Ποταμιού» να αποκτήσουμε ένα ενιαίο πολι-
τικό συντονιστικό κέντρο, όπως συμβαίνει στην
πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, έχουμε ανοίξει τις
πύλες μας σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες,
σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και συλλογικό-
τητες, που πιστεύουν και θέλουν να διαμορφώ-
σουμε μια νέα πολιτική οντότητα –με την πραγμα-
τοποίηση και Συνεδρίου- που θα είναι η πραγμα-
τικά μεγάλη, ενιαία Προοδευτική Δημοκρατική
Παράταξη, η οποία θα εκφράζει το 25% της ελλη-
νικής κοινωνίας και θα είναι ο ρυθμιστικός παρά-
γοντας για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας,
που έτσι κι αλλιώς θα κινείται στον αστερισμό των
συμμαχικών κυβερνήσεων. Όποιος μπορεί να το
καταλάβει αυτό έχει καλώς, όποιος δεν το καταλα-
βαίνει θα τον αφήσει πίσω η ιστορία.

Συνέντευξη

Karfitsa

Ο πρώην 
υπουργός 

και βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ, 

Γιάννης 
Μανιάτης
μιλά στην 
KARFITSA

«Στέλνουμε γλυκά στον ΣΥΡΙΖΑ που 
πήρε συνεργάτες του Τσοχατζόπουλου» 
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του Βαγγέλη Στολάκη 

Ιεραρχώντας του στόχους του στα νέα του καθήκον-
τα λέει πως πρώτος είναι να υπάρχει και στο μέλλον η
οικονομική ευρωστία και ανεξαρτησία του σωματείου.
«Δεν χρωστάμε» δηλώνει. Υποστηρίζει επίσης ότι επι-
διώκει να δοθεί έμφαση στο κομμάτι του νεοτουρισμού
που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τοπικών
κοινωνιών και να προωθήσει άλλες μορφές τουρισμού.
Τρίτος στόχος, σύμφωνα με τον Στέλλιο Μπουτάρη εί-
ναι να συνεχίσουν οι «Οίνοι Βόρειας Ελλάδας» να προ-
ωθούν τα κρασιά. Ακολουθεί ως επιδίωξη η βελτίωση
της εκπαίδευσης όσων ασχολούνται με το κρασί. «Ανά-
πτυξη σε όλα τα επίπεδα. Από την παραγωγή εώς την
κατανάλωση» σημειώνει. Τέλος, ο πρόεδρος του σω-
ματείου «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» ανακοινώνει τη
δημιουργία «Σπιτιού Κρασιού Βόρειας Ελλάδας» και
πως για το εγχείρημα αυτό θα υπάρξουν νεότερα στα τέ-
λη του χρόνου.

Ανάπτυξη παρά την κρίση 
Όπως αναφέρει ο Στέλλιος Μπουτάρης η οικονομι-

κή κρίση δεν στάθηκε εμπόδιο στην ανάπτυξη και την
άνθιση του κλάδου, αφού τα τελευταία χρόνια ο ελληνι-
κός οίνος βελτιώνεται ποιοτικά. «Η κρίση έχει αλλάξει
την κατανάλωση του κρασιού. Η κατανάλωση έφυγε
από την ταβέρνα και γίνεται πλέον στο σπίτι. Λόγω
της κρίσης υπάρχει μια αύξηση των φθηνών οίνων,
αλλά από την άλλη παρουσιάζεται αύξηση στην κα-
τανάλωση εμφιαλωμένων καλών κρασιών στα μπα-
ράκια» σχολιάζει. 

«Το ελληνικό κρασί υπήρχε πολλά χρόνια στο
εξωτερικό αλλά ήταν χαμηλής ποιότητας. Και αυτό
γιατί πουλιόταν στα ελληνικά εστιατόρια του εξω-
τερικού που ήταν όμως χαμηλού επιπέδου. Η εμ-
πειρία που είχε ο Ευρωπαίος με το ελληνικό κρασί
ήταν στα μεγάλα ξενοδοχεία της Ελλάδας ή τις ελ-
ληνικές ταβέρνες του εξωτερικού. Η ανάπτυξη του
κρασιού είναι ευχάριστη έκπληξη για τους ξένους»
συμπληρώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο η διανομή των ελ-

ληνικών κρασιών στο εξωτερικό διευρύνεται, αφού ελ-
ληνικές ετικέτες ταξιδεύουν μέχρι την Ταιβάν. «Στην
Αμερική υπάρχει μια αύξηση 30% στην τιμή των
ελληνικών κρασιών και 10% στην ποσότητα» σχο-
λιάζει ο κ. Μπουτάρης. «Το μεγάλο πρόβλημά μας εί-
ναι η Γερμανία γιατί πέφτουν οι ποσότητες. Υπάρ-
χει ωστόσο αύξηση στην πώληση ακριβών κρα-

σιών εκεί» τονίζει. 
Πρέπει όμως ένα κρασί για να είναι καλό να είναι

και ακριβό, τον ρωτάμε. «Όχι βέβαια. Υπάρχουν λευ-
κά κρασιά στην τιμή των πέντε ευρώ που είναι πολύ
καλά για την τιμή τους και άλλα που πωλούνται
έναντι εκατό ευρώ και δεν είναι καλά. Γενικά όμως
στα κρασιά σημαντικός παράγοντας είναι το marke-

Με μια ιστορία στον χώρο του κρασιού
που κρατά για περισσότερο από έναν αι-
ώνα, και όνομα… βαρύ, αφού ο πατέρας
του Γιάννης είναι ο πρώτος πολίτης της
Θεσσαλονίκης, ο Στέλλιος Μπουτάρης,
που έχει αναλάβει εδώ και χρόνια την οι-
κογενειακή επιχείρηση του κτήματος «κυρ
Γιάννη» χαράσσει τη δική του πορεία. Με
αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της
ένωσης οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου
Ελλάδος» ο Στέλλιος με δυο… «λάμδα»,
όπως άλλωστε του αρέσει να γράφει το
όνομά του,  μιλά στην KARFITSA για τα νέα
επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας του,
την κρίση που γνώρισε ο οίνος, το καλό
κρασί και φυσικά τον… πατέρα του!

Wine-tasting με το γιο του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης!

«Άδικος φόρος»
Σχολιάζοντας την επιβολή ειδικού φόρου της

τάξης των 20 λεπτών σε κάθε λίτρο κρασιού ο πρό-
εδρος κ. Μπουτάρης κάνει λόγο για ένα αντιανα-
πτυξιακό και άδικο φόρο. «Έχει κάνει την αγορά
άνω κάτω. Έχει διαλύσει το σύμπαν» λέει. Κατά
τον ίδιο η μέση τιμή του λίτρου του κρασιού υπολο-
γίζεται στο 1,5 ευρώ και αυτό γιατί το 60% του κρα-
σιού που παράγεται πωλείται χύμα. «Ο φόρος θα
εκτινάξει την παραοικονομία. Ό,τι γίνεται με το

τσίπουρο θα γίνει και με το κρασί» σημειώνει.
Είναι όμως δύσκολη η διαδικασία παρασκευής

του κρασιού; «Όσο πιο ποιοτικό κρασί θέλεις να
κάνεις τόσο πιο λεπτομερής πρέπει να είσαι στη
διαδικασία. Η διαδικασία ωστόσο είναι μια
απλή διαδικασία. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται
στην ποιότητα του οίνου που θέλει κάποιος να
παρασκευάσει» υπογραμμίζει. 

Σε ό,τι αφορά την εταιρία του, λέει ότι στόχος
του είναι η βελτίωση των προϊόντων και το «άνοιγ-
μα» σε νέες αγορές. Ήδη η εταιρία «Κτήμα κυρ Γιάν-

ΜΟΝΟ στην

Karfitsa



ting, η προώθηση της ετικέτας» υποστηρίζει. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της ένωσης «Οίνοι Βορείου
Ελλάδος» το κρασί θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο
για να αυξηθεί ο τουρισμός στην χώρα μας. «Ο οινο-
τουρισμός έχει αναπτυχθεί σε περιοχές που υπάρχει
οίνος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημι-
ουργήσουμε ένα προϊόν για τους οινολάτρεις, έτσι
ώστε να υπάρξει η σχετική ανάπτυξη και σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας. Να αναγκάσουμε τους τουρίστες
να έρθουν στην Ελλάδα για το κρασί και στην συνέ-
χεια να κάνουν κι άλλα πράγματα» όπως υποστηρίζει. 

Γιος του… κυρ Γιάννη
Πότε όμως… «δεν βάζει νερό στο κρασί του ένας

Μπουτάρης» τον ρωτάμε. «Όταν φτιάχνει κρασί»
απαντά και μιλά για την καινοτομία της επιχείρησής
του. «Σλόγκαν μας είναι ότι η καινοτομία χτίζει την
παράδοση. Άρα λοιπόν καινοτομία συνέχεια στην
παραγωγή μέσω των τεχνικών μας για να βελτιώ-
σουμε την ποιότητα των κρασιών μας. Αυτό γίνεται
συνέχεια. Από τον τρύγο, την περίοδο της ωρίμαν-
σης και όλες τις άλλες πτυχές που επηρεάζουν μια
ποικιλία». 

Ρωτά όμως για τα νέα προϊόντα που σερβίρει ο ίδιος
και η εταιρία του στους καταναλωτές, την άποψη του πα-
τέρα του, Γιάννη; «Όχι, πια! Δεν τα δοκιμάζει. Έχει άλ-
λες ασχολίες τώρα» υποστηρίζει. 

Σύμφωνα με τον Στέλλιο Μπουτάρη το να είσαι γιος
του… Γιάννη Μπουτάρη σε κάνει να αισθάνεσαι «περή-
φανος». «Είμαι περήφανος για όλα όσα κάνει και τις
πρωτοβουλίες που παίρνει. Εκτιμώ ότι έχει φέρει
έναν νέο, φρέσκο αέρα στην πόλη και θεωρώ ότι
δουλεύει σαν το σκύλο χωρίς να σκέφτεται τον εαυτό
του. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι τόσο
ανιδιοτελής» απαντά ο κ. Μπουτάρης. 

Τι βαθμό του βάζει όμως για το έργο του; «Υπάρχουν
πολλά περιθώρια βελτίωσης στο έργο του. Ο ίδιος αν
τον ρωτήσεις πόσο βαθμολογεί με άριστα το δέκα τον
εαυτό του θα σου πει “τέσσερα”. Εγώ του δίνω έξι,
γιατί έτσι όπως είναι δομημένη η δημόσια διοίκηση
στην Ελλάδα και ειδικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα
περιθώρια του δημάρχου είναι πολύ μικρά. Ο δή-
μαρχος επεμβαίνει μόνο στην καθαριότητα και σε
κάτι μικροέργα, γιατί δυο μέρες την εβδομάδα πρέπει
να βρίσκεται στην Αθήνα για να διευθετήσει άλλες
δουλειές» καταλήγει ο Στέλλιος Μπουτάρης. 

www.karfitsa.gr

«Κυρ Γιάννη 
σ΄ευχαριστούμε…»

Ο Γιάννης Μπουτάρης, νυν Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, τιμήθηκε από το Δήμο Θήρας για
την συνεισφορά του στην ανάπτυξη και ανάδει-
ξη του Σαντορινιού αμπελώνα, στο 1ο Συνέ-
δριο Οινοτουρισμού που πραγματοποιήθηκε
στο νησί πριν από λίγες ημέρες. Στο τέλος της
πρώτης μέρας του συνεδρίου, ο Γιάννης Μπου-
τάρης, επίτιμος πρόεδρος του συνεδρίου, πήρε
το τιμητικό βραβείο - από τα χέρια του δημάρ-
χου Ν. Ζώρζου -  και από την ΕΔΟΑΟ και τον
πρόεδρο της κ. Γιάννη Βογιατζή (τη διεπαγγελ-
ματική οργάνωση Αμπέλου και Οίνου) για τη
συνολική προσφορά του στον χώρο του κρασι-
ού. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης  ήταν ο οινο-
ποιός που το 1989 δημιούργησε το πρώτο σύγ-
χρονο και ταυτόχρονα επισκέψιμο οινοποιείο
στη Σαντορίνη διαδραματίζοντας μεγάλο ρόλο
αφενός στην ανάπτυξη και εξέλιξη της αμπε-
λουργίας στο νησί και αφετέρου στην εμπορική
ανάπτυξη και προώθηση των κρασιών της Σαν-
τορίνης σε όλο τον κόσμο. Ο κυρ Γιάννης,
όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του στο κτήμα
του στη Νάουσα,  ιδιαίτερα συγκινημένος , μί-
λησε για την πρώτη επαφή του με τη Σαντορίνη
το 1987 που οινοποίησε το πρώτο του κρασί
στην κάναβα Νομικού, ενώ έκλεισε την ομιλία
του με τη φράση «φυτεύουμε αμπέλια για τα εγ-
γόνια μας», υποδηλώνοντας  έτσι την επένδυση
ζωής που κάνει ο αμπελουργός και οινοποιός.
Οι συνάδελφοι του στο συνέδριο τον καταχει-
ροκρότησαν ενώ ταυτόχρονα του φώναζαν
«Κυρ Γιάννη σ΄ευχαριστούμε…»
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νη» εξάγει κρασιά σε περίπου πενήντα χώρες του
εξωτερικού.

«Κανείς μπορεί να βρει κυρ Γιάννη ακόμα
και στην Μάλτα, πρόκειται για ένα μικρό μέρος
που δύσκολα κανείς βρίσκει ελληνικό κρασί και
είναι μια φρέσκια αγορά την οποία ξεκινήσαμε
πρόσφατα. Μπορούν να μας βρουν ωστόσο σε
διάφορα μέρη του κόσμου. Από την Χονολου-
λού μέχρι την Ταιβάν και από την Αλάσκα μέχρι
την Αίγυπτο» αναφέρει. Επόμενος στόχος είναι οι
πωλήσεις στην Αφρική. 

Ποιο είναι όμως το αγαπημένο κρασί ενός αν-
θρώπου που όχι μόνο παράγει κρασί, αλλά ο οίνος
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς
του; «Όλοι έχουμε αγαπημένο κρασί. Εμένα το
δικό μου είναι οι “Δύο Ελιές”» απαντά. Ο κ.
Μπουτάρης αναφέρει επίσης στην KARFITSA πως
το οινοποιείο του είναι ανοικτό στο κοινό και επι-
σκέψιμο καθημερινά, ακόμα και Σαββατοκύριακα.
Στα επόμενα σχέδια του επιχειρηματία είναι να
προχωρήσει σε ανακατασκευή του οινοποιείου που
βρίσκεται στο Γιαννακοχώρι Νάουσας. 

Q
Τι βαθμό

βάζει 
στον

πατέρα
του...
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Έρευνα Βαγγέλης Στολάκης - 
Φωτο Σάββας Αυγητίδης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παπαδόπουλο «το γεγο-
νός ότι από επίσημα χείλη ακούγονται τέτοιες κου-
βέντες θα πρέπει να προβληματίζει την κυβέρνηση.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις κάτω από την υπέρογκη
φορολογία και τα προβλήματα μεταφέρουν την έδρα
τους στις γειτονικές χώρες γιατί εκεί βρίσκουν ένα
φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον με χαμηλούς φο-
ρολογικούς συντελεστές, χαμηλές ασφαλιστικές ει-
σφορές και επιστροφή του ΦΠΑ μέσα σε ένα μήνα». Ο
κ. Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι «δεν γίνεται από
επίσημα χείλη και έναν Οργανισμό που έχει να ει-
σπράξει 11,5 δις ευρώ από την αγορά να ακούγονται
τέτοιες κουβέντες. Είναι απαράδεκτο». 

«Εδώ στενάζουμε, εκεί ανθίζουμε…» 
Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος οι μικρομεσαίοι

επιχειρηματίες της Ελλάδας που επιλέγουν να μεταφέρουν
την έδρα τους ή να δημιουργήσουν νέα σε κάποια από τις

γειτονικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία
και Κύπρο) είναι χιλιάδες. Σύμφωνα με τον ίδιο ο κυριό-
τερος λόγος είναι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές
που στην περίπτωση των γειτονικών χωρών δεν ξεπερ-
νούν το 15%, η άμεση επιστροφή χρημάτων από το δημό-
σιο στους ιδιώτες και η έλλειψη γραφειοκρατίας. Και όλα
αυτά, την ώρα που στην Ελλάδα ένας επιχειρηματίας κα-
λείται να καταβάλει σχεδόν το 80% των κερδών του σε
φόρους, χαράτσια, ΕΝΦΙΑ και ασφαλιστικές εισφορές.
Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος οι Έλληνες είναι οι νού-
μερο ένα επενδυτές στην Αλβανία, σύμφωνα με στοιχεία
του υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας, ενώ σε ό,τι
αφορά την Βουλγαρία στη χώρα δραστηριοποιούνται πε-
ρίπου 300 μεγάλες ελληνικές εταιρίες και δεκάδες χιλιά-
δες μικρομεσαίες. Υπάρχουν εκτιμήσεις δε, ότι οι Έλλη-
νες επενδυτές στην Βουλγαρία κατέχουν την τέταρτη θέση
στην σχετική κατάταξη. 

Δουλειά τους να «στήνουν» επιχειρήσεις 
Αν κάνει κάποιος μια αναζήτηση στο google σχετικά με

την ίδρυση ελληνικής εταιρίας στη Βουλγαρία θα βρει…

«Στη Βουλγαρία αδερφές μου, στη Βουλγαρία…» φώναζε το πρωί της περασμένης Τρίτης γνω-
στός Βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας σε συναδέλφους του, μόλις πληροφορήθηκε τις δηλώ-
σεις του διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημήτρη Τσακίρη
πως όποιος ελεύθερος επαγγελματίας αδυνατεί να καταβάλλει τις εισφορές του και το θεωρεί

πατριωτικό καθήκον να πάει στη… Βουλγαρία. Αν και η παράφραση της καταληκτικής φράσης
των «τριών αδερφών» του Τσέχοφ έγινε από τον  συγκεκριμένο γνωστό επιχειρηματία για λό-
γους… γελοιοποίησης της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, ο ίδιος εξέφρασε μια αλήθεια:
πως όποιος επιχειρηματίας επιθυμεί να συνεχίσει να είναι δραστήριος θα πρέπει να εξασφαλίσει

τη βιωσιμότητα του «μαγαζιού» του. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα φαίνεται αδύνατο…

ΕΡΕΥΝΑ
Karfitsa

Με ταυτότητα, φωτοτυπία και δύο ώρες  
...έτοιμη η εταιρεία στη Βουλγαρία!

18.000 εταιρίες
όπου φύγει… φύγει  

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΓΕ-
ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) τα τελευταία δυο χρό-
νια τουλάχιστον 18.000 εταιρίες έχουν συσταθεί στη
Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Όπως έγινε γνωστό
από πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece (Μάρτιος
2016) το 39% των επιχειρήσεων εξετάζουν το ενδεχό-
μενο μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό, ποσοστό
σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη έρευνα της Endea-
vor τον περασμένο Ιούλιο (2015), μετά την επιβολή των
κεφαλαιακών ελέγχων και της τραπεζικής αργίας. Μέχρι
31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνι-
κών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις
οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμε-
νο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των 1.000) εμφανί-
ζουν μηδενική δραστηριότητα. Για το 2015 υπήρξαν πε-
ρίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις επιχειρήσε-
ων και οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απα-
σχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας
στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μετα-
φορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας. Τον
τελευταίο χρόνο περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις
αποφάσισαν να ανοίξουν ΑΦΜ στη Βουλγαρία προκει-
μένου να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς.  Στην Κύ-
προ τουλάχιστον 10.000 αιτήσεις είναι σε αναμονή
ίδρυσης εταιρειών προκειμένου οι Έλληνες επιχειρημα-
τίες να ωφεληθούν από τον χαμηλό εταιρικό φόρο
12,5% επί του καθαρού κέρδους.
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52.900 αναζητήσεις. Οργανωμένες εταιρίες με λογιστήρια
και νομικά τμήματα αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την
ίδρυση της επιχείρησης Ελλήνων στη γειτονική χώρα. Μά-
λιστα τα σχετικά sites μπορεί κανείς να βρει όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες για το φορολογικό περιβάλλον της
γειτονικής χώρας, τους νόμους και τις ισχύουσες διατάξεις.
Στις διάφορες ιστοσελίδες φιγουράρουν ξανθά μοντέλα-
υπάλληλοι του γραφείο που θα αναλάβει να… στήσει την
επιχείρησή σας, στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνα σε
Βουλγαρία και Ελλάδα, τιμοκατάλογοι υπηρεσιών, πλού-
σια βιογραφικά σημειώματα επαγγελματιών λογιστών και
οικονομικών συμβούλων που θα «τρέξουν» για εσάς. Δια-
βάζουμε σε σχετικό εισαγωγικό μήνυμα μιας τέτοιας εται-
ρίας: «Έχετε απηυδήσει με την επιβολή όλο και περισσότε-
ρων δυσβάσταχτων φόρων από το Ελληνικό Κράτος; Αι-
σθάνεστε ότι ασφυκτιάτε οικονομικά; Μην αγωνιάτε πλέ-
ον! Η εταιρία μας μέσω ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών
με μεγάλη και πολυετή εμπειρία στο χώρο κατανοεί τα προ-
βλήματά σας και σας προτείνει τη σύσταση εταιρίας στη
Βουλγαρία». Μάλιστα το ίδιο site δίνει και δυνατότητα επι-
λογών στους ενδιαφερόμενους πελάτες, αφού παρέχει τη
δυνατότητα επικοινωνίας μέσω skype, mail, στα ελληνικά,
τα βουλγάρικα και τα αγγλικά, ενώ διαθέτει γραφεία σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. 

Το κόστος ίδρυσης...
Πόσο κοστίζει όμως η… ανάθεση ίδρυσης ελληνικής

εταιρίας στην Βουλγαρία; Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με
τις υπηρεσίες. Ξεκινούν από 350 ευρώ και αγγίζουν τα
690 ευρώ. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται οι μετα-
φράσεις εγγράφων, ο έλεγχος διαθεσιμότητας ονόματος
προς κατοχύρωση, η κατοχύρωση ονόματος, η ετοιμασία
εγγράφων από συνεργαζόμενο δικηγόρο, η κατάθεση των
εγγράφων και των απαραίτητων παραβόλων, η συγγραφή
του καταστατικού της εταιρίας, το άνοιγμα του τραπεζικού
λογαριασμού και η παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τον
πρώτο χρόνο. Από εκεί και πέρα, όποιος επιθυμεί να ανοί-
ξει επιχείρηση στην γειτονική χώρα θα πρέπει να γνωρίζει
ότι υπάρχει μια μηνιαία χρέωση για παροχή λογιστικών

υπηρεσιών. Το κόστος τους εκτιμάται από 50 έως 85 ευρώ
κάθε μήνα. 

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τις επιχειρήσεις
στην Βουλγαρία; Σύμφωνα με όσα διαφημίζουν οι
εταιρίες δημιουργίας… εταιριών στη Βουλγαρία « το
Φ.Π.Α. είναι 20% και ο φόρος Εισοδήματος 10%.
Υπάρχει επίσης φόρος Μερισμάτων 5%, δεν είναι
που δεν είναι όμως υποχρεωτική η κατανομή τους.
Το ελάχιστο κεφάλαιο έναρξης αγγίζει μόλις το ένα
ευρώ και η υποβολή της φορολογικής δήλωσης της
νεοϊδρυθείσας εταιρείας και η πληρωμή του φόρου
εισοδήματος πραγματοποιείται από τις 01/01 έως τις
31/03 κάθε έτος ακόμη και όταν δεν υπάρχουν φο-
ρολογικές κινήσεις». Σχολιάζοντας αυτή τη δραστη-
ριότητα η οποία μάλιστα την τελευταία διετία ανθεί ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος
αναφέρει: «όποιος επιθυμεί να ανοίξει επιχείρηση σε
γειτονική χώρα και αναθέσει τις εργασίες σε κάποιον
τρίτο θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Υπάρχουν άρι-
στοι επαγγελματίες και λαμόγια που μπορεί να του
φάνε τα χρήματα». 

Το 50% «στήνονται» 
μόνο για… φοροαπαλλαγή 

Αντίστοιχη άποψη εκφράζει στην KARFITSA και ο
Πρόεδρος του ΕλληνοΒουλγαρικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος Χρήστος Καζαν-
τζής. «Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι ενδιαφέρον-
ται να ιδρύσουν μια επιχείρηση στην Βουλγαρία και σίγου-

ρα να κάνουν χρήση του ΕλληνοΒουλγαρικού Επιμελητη-
ρίου που είναι θεσπισμένο γι’ αυτούς τους λόγους. Υπάρ-
χουν πολλοί απατεώνες στο διαδίκτυο. Πολλοί πάνω στην
αδημονία τους να ξεφύγουν από την ελληνική φορολαίλα-
πα πέφτουν σε παγίδες και βρίσκονται μπλεγμένοι. Έχουν
ελλιπή ενημέρωση» αναφέρει ο κ. Καζαντζής.  Όπως λέει ο
πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου μέχρι τα τέλη του 2015 περίπου
13.000 ελληνικές επιχειρήσεις ιδρύθηκαν εκ των οποίων
οι 800 είναι εκείνες που έχουν συμμετοχή στον παραγωγι-
κό ιστό της Βουλγαρίας δίνοντας δουλειά σε εκατό άτομα,
άλλες 1200 εταιρίες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που
απασχολούν από δυο έως δέκα άτομα) και οι υπόλοιπες εί-
ναι μονοπρόσωπες εταιρίες. Σε ό,τι αφορά το 2016, σύμ-
φωνα με τον κ. Καζαντζή μέχρι στιγμής στην γειτονική χώ-
ρα έχουν συσταθεί 2.500 ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως
λέει, από αυτές τις εταιρίες πάνω από 50% έχουν στηθεί
μόνο για λόγους φοροαπαλλαγής από την Ελλάδα. 

Τα … βήματα για σύσταση
εταιρείας στη γειτονική χώρα

Η KARFITSA επικοινώνησε τηλεφωνικά με
τον ιδιοκτήτη μιας τέτοιας εταιρίας προκειμένου
να μας βοηθήσει να… «στήσουμε» την εταιρία
μας στην Βουλγαρία. Όπως μας εξήγησε ο κ. Π.
«χρειάζεται να κάνουμε ένα ραντεβού. Θα φέρετε
την ταυτότητά σας και θα πάμε μαζί στη Βουλγα-
ρία. Σε λιγότερο από δυο ώρες θα έχουμε τελει-
ώσει με την γραφειοκρατία. Σε πέντε ημέρες θα
βγουν τα σχετικά δικαιολογητικά και η εταιρία
θα είναι έτοιμη» αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο
ίδιος συμπληρώνει ότι στο διάστημα αυτό των
πέντε ημερών η εταιρία του με συνεργαζόμενο
λογιστικό γραφείο της Βουλγαρίας θα έχει εκδώ-
σει στον υποψήφιο επιχειρηματία τραπεζικό λο-
γαριασμό σε τράπεζα που επιθυμεί ο πελάτης
προκειμένου να ξεκινήσει να πραγματοποιεί συ-
ναλλαγές. Τι θα γίνει όμως με τα γραφεία, ρωτά-
με. «Αυτό είναι μια δυνατότητα που συμπεριλαμ-
βάνεται στην τιμή. Να σας δανείσουμε διεύθυν-
ση που θα φέρεται ως έδρα της επιχείρησής σας,
χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κάποιος χώρος»
αναφέρει.Ο υπεύθυνος που θα αναλάβει να δη-
μιουργήσει την επιχείρησή μας στη Βουλγαρία
αναφέρει επίσης ό,τι έδρα της επιχείρησης μπο-
ρεί να φαίνεται όποιο μέρος επιθυμεί ο πελάτης:
Σαντάνσκι, Σόφια, Μπλαγκοεβγκραντ και αλ-
λού.  «Η έδρα της εταιρίας σας μπορεί να είναι
όπου αποφασίσετε. Θα σας πρότεινα όχι στην
Σόφια γιατί θα ταλαιπωρηθείτε στη διαδρομή,
επειδή από τη Θεσσαλονίκη είναι μακριά. Θα
πάμε στο Μπλαγκόεβγκραντ που από τη Θεσσα-
λονίκη βρίσκεται μόλις εξήντα χιλιόμετρα » λέει.
Ο ίδιος άνθρωπος μας καλεί μάλιστα να τα πού-
με από κοντά για τα διαδικαστικά και μας καλεί
να έχουμε στο νου μας δυο με τρία πιθανά ονό-
ματα για την υπό ίδρυση εταιρία μας για να κατο-
χυρώσουμε την επωνυμία «επί τόπου» σχολιάζει. 
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Όσο είμαστε απορροφημένοι με τον ΕΝΦΙΑ, τα βοσκοτόπια του
Καλογρίτσα -και τα κολλητηλίκια του Μητσοτάκη με την
SIEMENS -  ένας ανελέητος εχθρός ροκανίζει το Έθνος: η υπο-
γεννητικότητα. Η Ιστορία είναι γεμάτη από λαούς  που έσβησαν
από την Ιστορία, αφήνοντας μόνο σπαράγματα της ύπαρξης τους
στα μουσεία. Η αντιμετώπιση των κινδύνων για την γλώσσα ή
την Πίστη μας, για να έχει σημασία η όποια οικονομική πολιτική
μας, έχουν ως προϋπόθεση να υπάρχουν Έλληνες.

Για να μείνει ο πληθυσμός της Ελλάδας σταθερός στους σημερι-
νούς αριθμούς θα πρέπει ο μέσος όρος των γεννήσεων ανά ζευ-
γάρι να είναι 2,1 παιδιά. Σήμερα είναι 1,3, με μέσο όρο στην Ευ-
ρώπη το 1,49! Κι αν θέλουμε φυσικά να αυξηθεί ο πληθυσμός
μας, που χρόνια τώρα γερνάει, πρέπει οι γεννήσεις να ανεβούν
σταθερά πάνω από το 2,1.  Ήδη από το 2011 οι θάνατοι ξεπέρα-
σαν τις γεννήσεις και μειώνεται συνεχώς ο πληθυσμός μας. Με
τα σημερινά δεδομένα το 2050 από 11 εκατομμύρια θα είμαστε
8.  

Η υπογεννητικότητα, σε συνδυασμό με τις εκατοντάδες χιλιά-
δες εκτρώσεις και την μαζική μετανάστευση των νέων λόγω της
κρίσης οδηγούν αυτονόητα σε δραματική μείωση του αληθινού
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Θα γίνουμε χώρα
γερόντων, της οποίας ο ολοένα απομειούμενος αριθμός εργαζο-
μένων δεν θα μπορεί να στηρίξει κανένα ασφαλιστικό σύστημα.

Στο ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα πρέπει να συνυπολογί-
σουμε τον ισλαμικό εποικισμό που συντελείται στην χώρα
μας λόγω  της καταστροφικής ιδεοληψίας της αριστεράς που
έδωσε το άρατε πύλας και της δυστυχώς ενδοτικής στάσης της
σημερινής ηγεσίας της ΝΔ, που έχει ενστάσεις μόνο για το …κό-
στος εκάστου πρόσφυγα ή λαθρομετανάστη. 

Αυτό σημαίνει πως ενώ ο δικός μας αριθμός, των Ελλήνων το
γένος, θα μειώνεται συνεχώς, λόγω της αθρόας εισόδου σου-
νιτών μουσουλμάνων λαθραίων και του υψηλού ποσοστού γεν-
νήσεων τους, θα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός αυτής της νέας
μειονότητας, που σε λίγες δεκαετίες θα καταστεί πλειονότητα!
Αυτή η ζοφερή προοπτική δεν είναι κινδυνολογία αλλά απλά
μαθηματικά.    

Εάν δεν εφαρμόσουμε σε μεγάλη έκταση και βάθος χρόνου
μια πολιτική, που να αυξήσει ξανά τις γεννήσεις των Ελ-
λήνων, τότε όλα όσα κάνουμε σήμερα είναι μάταια, αφού όταν
θα βγαίνουμε από τα Μνημόνια οι Έλληνες θα είμαστε μειοψη-
φία σε μια μουσουλμανική πλειοψηφία. Δεν θα υπάρχει Ελλά-
δα. Η αντιστροφή της επερχόμενης καταστροφής απαιτεί διαρ-
κή εκστρατεία προπαγάνδας, κυρίως όμως πολιτική κινήτρων,
δημιουργία συνθηκών που να ευνοούν τις γεννήσεις. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον με έναν τρόπο, την στήριξη
της Ελληνίδας Μάνας και φυσικά και της μονογονεϊκής οικο-
γένειας, της Μάνας που αγωνίζεται να μεγαλώσει μόνη της τα
παιδιά της. Αυτό σημαίνει δουλειές μέσα από ανάπτυξη, εργα-
σιακή και κοινωνική προστασία, δημόσιους βρεφονηπιακούς
σταθμούς και νηπιαγωγεία, ολοήμερα σχολεία, που να καλύ-
πτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών, δημόσια υγεία της προκο-
πής. Και φυσικά αντιστροφή της μουσουλμανικής πλημμυρίδας
και μαζικές απελάσεις.

Οι ιδεοληπτικοί μαρξιστές κι οι νεοφιλελεύθεροι ηλίθιοι
ομόλογοι τους, που ανιστόρητα θεωρούν το Έθνος κατασκεύα-
σμα του κράτους, δεν ενοχλούνται εάν γίνουμε πολυεθνικός
πολτός και στο τέλος ισλαμική χώρα.Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ υπογραμμί-
ζει το αυτονόητο, πως δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς Έλ-
ληνες.

*Ο κ. Κρανιδιώτης  είναι Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ

Να μην γίνουμε  Χετταίοι…

*του Φαήλου Μ.
Κρανιδιώτη

Η εξουσία είναι η συνταγή… 
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Στο συνέδριο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, σύνεδροι όλων
των τάσεων χειροκρό-
τησαν όρθιοι τον κ.
Καμμένο, συγκινημέ-
νοι που τους προσφώ-
νησε «συντρόφους».
Την ίδια ώρα έδιναν
«εντολή» - κατά τον κ.
Φίλη – για διαχωρισμό

Εκκλησίας-Κράτους. 
Ξέχασαν ότι ο κ. Καμμένος είπε πως θα

«έριχνε» την Κυβέρνηση, αν προχω-
ρούσε το σχέδιο διαχωρισμού… Την
ίδια ώρα που ο σύμβουλος του κ.Φίλη
αποκάλεσε τους ΑΝΕΛ «φασισταριά». Μη
φοβάστε τον κ. Καμμένο, δεν παραιτείται. 

Ο κ. Σκουρλέτης μίλησε στο συνέδριο για
«νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυ-
βέρνησης» και ανέφερε πως είχαν πει
ψέματα για την ιδιωτικοποίηση π.χ. της
ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο του 2015. Όμως δεν
παραιτείται από Υπουργός, ούτε ο Πρω-
θυπουργός τον αποπέμπει…

Οι «μισθοφόροι της καρέκλας», Κουρου-
μπλής, Σπίρτζης, Τζάκρη, Μπόλαρης,
Κοτσακάς και λοιποί, υμνούν τον Ανδρέα
Παπανδρέου, αλλά χειροκροτούν τον κ.
Καμμένο, που ισχυριζόταν πως ο Ανδρέ-
ας ήταν ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη». 

Οι «53» του ΣΥΡΙΖΑ έψαχναν τάχα για
υποψήφιο Πρόεδρο στο Συνέδριο, αλλά
η μόνη υποψήφια που βρήκαν ήταν η
σύζυγος Βουλευτή – μάλιστα, όπως λέ-
νε, του «ιδεολογικού εκφραστή» των 53
– και την διόρισε ο κ.Τσακαλώτος στο
Υπερταμείο. 

Οι αρχηγοί του «κινήματος δεν πληρώ-
νω» έγιναν Υπουργοί και Υφυπουργοί ή
διορίστηκαν σε επιτελικές θέσεις στις
ΔΕΚΟ. 

Η συνταγή είναι μία: η εξουσία. 
Και μία σκηνή από το μέλλον: οι «αποκα-

λύψεις» του κ. Καμμένου για τη διακυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ, μόλις σπάσει η «ομερτά»
της εξουσίας. 

*Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι βουλευ-
τής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

του Ο.
Κωνσταντινόπουλου*
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Στοιχεία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν από τη φετινή με-
λέτη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νομό» που συ-

στηματικά από το 2006 καταρτίζει σε ετήσια βάση το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ)
του ΣΕΒΕ. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του βαθμού εξωστρέφειας της κάθε περιφέρειας, των κλά-

δων που εμφανίζουν δυναμική και των αγορών αιχμής που μπορούν με τις κατάλληλες ενισχύσεις να συν-
τελέσουν στην αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της ελληνικής περιφέρειας. Η μελέτη εξετάζει στοιχεία εμ-

πορευματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων.

Το 2015 ήταν μια χρονιά που οι Έλλη-
νες εξαγωγείς δοκιμάστηκαν ξανά, δεχό-
μενοι το ισχυρό πλήγμα της επιβολής των
κεφαλαιακών ελέγχων και την ενδεχόμενη
έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ, τη
συνεχιζόμενη κατάρρευση της αξιοπιστίας
της χώρας στο εξωτερικό, τη ρευστότητα να
παραμένει στο ναδίρ και την φορολογία να
αυξάνεται υπέρμετρα. Μέσα σε όλη αυτή τη
ζοφερή πραγματικότητα, η μεταβολή που
παρατηρείται στην εικόνα και τις επιδόσεις
των ελληνικών επιχειρήσεων στις διε-
θνείς αγορές αποτελεί ελπίδα για ανάκαμ-
ψη και ριζική αλλαγή του μοντέλου ανά-
πτυξης της χώρας. Χωρίς τα καύσιμα, οι
ελληνικές εξαγωγές το 2015 ενισχύθηκαν
κατά 8,2% ή κατά €1,3 δις.

Οι «πεσμένες» 
περιφέρειες της χώρας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέ-
της προκύπτει ότι για το 2015, αλλά και
στο διάστημα της πενταετίας 2011-2015,
σχεδόν τα 2/3 των ελληνικών εξαγωγών
πραγματοποιούνται από τις περιφέρειες
Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Πιο
συγκεκριμένα, το 2015 η περιφέρεια Αττι-
κής συνεισφέρει το 49%, έχοντας διευρύ-
νει το μερίδιο της κατά 4% από το 2011.
Αντίστοιχα, η περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας το 2015, αλλά και διαχρονικά,
συνεισφέρει στο σύνολο των ελληνικών

εξαγωγών σε ποσοστό 16%. Να σημει-
ωθεί, ότι ένα σημαντικό πλήθος δυναμι-
κών, εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώ-
ρας διατηρούν τις μονάδες παραγωγής
τους στην Κεντρική Μακεδονία ή σε άλλες
περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας και την
έδρα/ διοικητικές λειτουργίες στην περι-
φέρεια Αττικής, με αποτέλεσμα τα παραπά-
νω ποσοστά να μην αναδεικνύουν την
πραγματική συνεισφορά της Βόρειας Ελ-
λάδας στην εξωστρέφεια της χώρας, που
σαφώς είναι υψηλότερη.

Το 2015 αύξηση της αξίας των εξαγω-
γών τους πέτυχαν επτά από τις δεκατρείς
περιφέρειες, συγκεκριμένα: Ήπειρος
(50%), Νότιο Αιγαίο (40%), Στερεά Ελλά-

δα (26%), Θεσσαλία (13%), Βόρειο Αι-
γαίο (13%), Δυτική Ελλάδα (11%) και
Κρήτη (10%). Για τις περιφέρειες Ήπειρο
και Νότιο Αιγαίο, η εκτόξευση των εξαγω-
γικών επιδόσεων αποδίδεται κυρίως στα
πετρελαιοειδή, καθώς μεταφέρθηκαν στην
Πρέβεζα οι νέες εγκαταστάσεις αποθήκευ-
σης πετρελαιοειδών (κοντά στα Ελληνοαλ-
βανικά σύνορα), ενώ οι εξαγωγές καυσί-
μων από τα Δωδεκάνησα αυξήθηκαν κατά
146% από το 2014. Από την άλλη πλευρά,
μείωση της αξίας των εξαγωγών τους ση-
μείωσαν οι περιφέρειες: Πελοπόννησος (-
24%), Ιόνιο (-17%), Δυτική Μακεδονία (-
8%), Κεντρική Μακεδονία (-6%), Αττική
(-4%), Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (-3%).

To 16% των ελληνικών εξαγωγών
είναι από την κεντρική Μακεδονία

Κλαδικά, τα πετρελαιοειδή
συνεισφέρουν σημαντικά στις
εξαγωγές αρκετών περιφερειών
και σε αυτό τον κλάδο αποδίδε-
ται κατά κύριο λόγο η συνολική
μείωση εξαγωγών σε περιφέρει-
ες όπως η Αττική, η Πελοπόννη-
σος, η Κρήτη, το Ιόνιο. Αξίζει να
επισημανθεί ότι τα τρόφιμα
αναδεικνύονται ως «κλάδος-
πρωταθλητής» το 2015, αφού οι
εξαγωγές του κλάδου αυξήθη-
καν σε έντεκα από τις δεκατρείς
περιφέρειες συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος, ενώ με θετι-
κό πρόσημο κυμάνθηκαν οι
εξαγωγές και για τον βιομηχανι-
κό κλάδο των μηχανών-συ-
σκευών σε δέκα από τις δεκα-
τρείς περιφέρειες. Αντίθετα, για
την κλωστοϋφαντουργία & έν-
δυση, οι εξαγωγές σε δέκα από
δεκατρείς περιφέρειες συρρι-
κνώθηκαν.

Το μεγαλύτερο εμπορικό
πλεόνασμα καταγράφεται
στη Θεσσαλία…

Στην ανάλυση ανά αγορά για
τις περισσότερες περιφέρειες το
2015 οι ενδοκοινοτικές αγορές
αποτελούν στρατηγικό εταίρο σε
επίπεδο εξαγωγών. Εξαίρεση
αποτελούν οι: Ανατ. Μακεδονία
& Θράκη, η Δυτική Μακεδονία,
η Πελοπόννησος και η Στερεά
Ελλάδα που εξάγουν πλέον ένα
μεγάλο μέρος των αγαθών τους
σε τρίτες χώρες και νέες αναδυό-
μενες και δυναμικές οικονο-
μίες, όπως οι αγορές της Βορεί-
ου Αφρικής, της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, της Μέσης Ανατο-
λής και της Ασίας. Σε ό,τι αφορά
την αγορά της Ρωσίας, μετά και
το εμπάργκο του Αυγούστου
2014, υψηλότερες απώλειες συ-
νολικά σε όλους τους κλάδους
σημείωσε η Κεντρική Μακεδο-
νία το 2015, της τάξης των
€84,2 εκατ. συγκριτικά με το
2014. Ακολουθεί η Δυτική Μα-
κεδονία με πτώση εξαγωγών κα-
τά €27,2 εκατ. Στην παραπάνω
μείωση συντελεί εκτός του εμ-
πάργκο και η ύφεση στην οικο-
νομία της Ρωσίας και η επακό-
λουθη μείωση της κατανάλωσης
(λόγω της πτώσης στις διεθνείς
τιμές στο πετρέλαιο και των διε-
θνών κυρώσεων που έχουν επι-
βληθεί στην χώρα). Σε ό,τι αφο-
ρά το εμπορικό ισοζύγιο, οι δέκα
από τις δεκατρείς περιφέρειες το
2015 εμφάνισαν πλεόνασμα, σε
αντίθεση με το 2011 όπου πλεο-
νασματικές ήταν μόλις οι επτά.
Συγκεκριμένα, εμπορικό έλλειμ-
μα εμφάνισαν η Αττική (€16,7
δις.), η Κεντρική Μακεδονία
(€1,2 δις.) και η Πελοπόννησος
(€683 εκατ.). Το μεγαλύτερο εμ-
πορικό πλεόνασμα καταγράφε-
ται για τη Θεσσαλία και σε αξία
ξεπερνάει τα €500 εκατ.
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Συνέντευξη στην Έλενα Καραβασίλη 
«Ο μέσος χρόνος θητείας του κάθε υπουργού είναι

16 μήνες. Κάθε φορά κατά κανόνα, μαζί με τον υπουργό
αλλάζουν και τα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομεί-
ων. Το Παπαγεωργίου έχει 80.000 τ.μ. χτισμένη επιφά-
νεια, 2.000 εργαζόμενους, 7.000 επισκέπτες σε καθημε-
ρινή βάση, με ετήσιο προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια.
Έτσι λοιπόν είναι δύσκολο για το Δ.Σ. (ακόμα και αν
απαρτίζεται από τους καλύτερους) να καταλάβει πως λει-
τουργεί ένα νοσοκομείο κολοσσός και κατ’ επέκταση να
πάρει έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις. Εκεί λοιπόν κατά
την άποψή μου οφείλεται η κακοδαιμονία των νοσοκο-
μείων της χώρας. Είναι μεγάλο λάθος να αλλάζουν τα
Δ.Σ. κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός Υγείας», υπο-
γραμμίζει ο κ. Παπάς. 

-Πόσους ασθενείς δέχεται το μεγαλύτερο νοσο-
κομείο της Θεσσαλονίκης σε μία γενική εφημερία;
Είναι ένας διαχειρίσιμος αριθμός; 

-Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μπορεί και ανταπο-

κρίνεται αξιοπρεπώς στα αιτήματα και τις ανάγκες του
πληθυσμού, έτσι καλώς ή κακώς δέχεται το μεγαλύτερο
φόρτο από όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης. Πα-
νελλαδικά ο χώρος της υγείας χωρίζεται σε επτά υγει-
ονομικές περιφέρειες. Εμείς ανήκουμε στην 3η μαζί με
άλλα 16 νοσοκομεία, με το Παπαγεωργίου να έχει το
50% του κύκλου εργασιών. Σε μέρα εφημερίας λοιπόν,
φτάνουμε να δεχόμαστε από 1.000 μέχρι 1.500 ασθε-
νείς. Το ζήτημα είναι ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο
έχει τις υποδομές, οι οποίες όμως απαξιώνονται όταν δε
τις δουλεύεις. Δε γίνεται να έχουμε κρεβάτια εντατικής
θεραπείες κλειστά γιατί δεν επαρκεί το νοσηλευτικό
προσωπικό.  Να έχουμε εξοπλισμένες, ακριβές χει-
ρουργικές αίθουσες οι οποίες παραμένουν κλειστές.
Σκεφτείτε λοιπόν τι κόστος είναι για τους πολίτες που
αναγκάζονται να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα. Το Πα-
παγεωργίου διαθέτει ελικοδρόμιο, σκεφτείτε πόσο
στοιχίζει να σηκωθεί ένα super puma για να μεταφέρει
για παράδειγμα έναν ασθενή από την Αλεξανδρούπολη.

Η αντιστοιχία είναι όσο ο μισθός τριών νοσηλευτριών
για ένα χρόνο. 

-Εδώ και ένα χρόνο το νοσοκομείο διαθέτει το
πρώτο ογκολογικό μηχάνημα στη Β. Ελλάδα
(PET/CT). Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό
επαρκεί για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία
του;

-Κάναμε οκτώ χρόνια για να πάρουμε το συγκεκριμέ-
νο μηχάνημα, διότι βλέπαμε ότι καθημερινά ένας μεγά-
λος αριθμός συμπολιτών μας αναγκαζόταν να μεταβεί
στην Αθήνα για τη συγκεκριμένη εξέταση, με το συνολι-
κό κόστος να είναι μεγάλο. Παρότι λοιπόν το αποκτήσα-
με μετά κόπων και βασάνων, υπολειτουργεί καθώς θα
μπορούσαν να πραγματοποιούνται εξετάσεις πρωί και
απόγευμα και αυτή τη στιγμή το προσωπικό επαρκεί μό-
νο για την πρωινή βάρδια. Έτσι λοιπόν και πάλι μία με-
γάλη μερίδα ασθενών αναγκάζεται να πάει στην Αθήνα,
ενώ θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν εδώ αν υπήρχε το
προσωπικό. Πρόκειται για εγκλήματα και όχι απλά για
αμέλειες. Ο ρόλος των υπουργών είναι να δίνουν λύ-
σεις.

-Έχει ξεπεραστεί ο οικονομικός σκόπελος λει-
τουργίας του νοσοκομείου;

-Δε θέλουμε καμία επιχορήγηση από το δημόσιο.
Αυτό που ζητάμε είναι να μας δίνουν τα χρήματα έγκαι-
ρα. Να πληρωνόμαστε δηλαδή τα νοσήλια. Όταν αυτή τη
στιγμή ο ΕΟΠΠΥ μας χρωστάει 213 εκατομμύρια, πως
μπορούμε να λειτουργήσουμε; Μη ξεχνάτε πως πρέπει
να εκσυγχρονίζετε και ο εξοπλισμός μας. Ευτυχώς υπάρ-
χουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ που τα εκμεταλλευόμαστε
όσο μπορούμε. Πριν από τέσσερις μήνες είχαμε ξεμείνει

Ο διοικητής δημόσιου νοσοκομείου 
που γνώρισε... 16 υπουργούς υγείας!

20

Πέρασαν περισσότερα από 20 χρόνια από τότε που ο επιχειρηματίας Νικόλαος Παπαγεωρ-
γίου ανέθεσε στον τότε αρχιτέκτονα Βασίλη Παπά, να φτιάξει στη Θεσσαλονίκη ένα από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, «κόσμημα» στο χώρο της υγείας. Η κτιριακή - και όχι
μόνο - επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι δεδομένη, καθώς το νοσοκομείο

Παπαγεωργίου είναι από τα λίγα κτήρια στο χώρο της υγείας που ύστερα από τόσα χρόνια
δεν παρουσιάζει φθορές.  Στη συνέχεια, όπως λέει στην εφημερίδα Karfitsa ο κ. Παπάς, του
ζητήθηκε να ενταχθεί στο συμβούλιο του νοσοκομείου και όταν ο κ. Παπαγεωργίου απο-

σύρθηκε από τη νευραλγική θέση του προέδρου να αναλάβει τα ηνία και να γνωρίσει μέχρι
σήμερα... 16 υπουργούς Υγείας!

Αποκαλυπτική 
συνέντευξη του 
προέδρου του 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Βασίλη Πάπα



από αναλώσιμα, διότι δε μας προμήθευαν οι εταιρίες.
Το επόμενο κραχ κανείς δε ξέρει πότε μπορεί να συμβεί. 

-Δεδομένου ότι λόγω της οικονομικής κρίσης
αρκετοί συμπολίτες μας είναι ανασφάλιστοι και σε
αυτούς ήρθαν να προστεθούν οι πρόσφυγες και με-
τανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, ποιο είναι
το οικονομικό μέγεθος των υπηρεσιών υγείας που
παρέχει το νοσοκομείο σε ανασφάλιστους πολίτες;

-Έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αριθμός των
ανασφάλιστων. Είχαμε τους απόρους τώρα έχουμε και
αυτούς που δεν έχουν για να πληρώσουν τις ασφαλιστι-

κές εισφορές τους. Την τελευταία τριετία έχουμε μία στα-
διακή αύξηση των ανασφάλιστων που αγγίζει το 300%.
Από τον ετήσιο προϋπολογισμό του νοσοκομείου, το
10% καλύπτει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. 

-Ποια είναι τα στοιχεία που καθιστούν το Παπα-
γεωργίου πρότυπο νοσοκομείου ακόμη και για τα
δεδομένου του εξωτερικού;

-Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο αν μας έδιναν
τη δυνατότητα. Ξεκίνησε να λειτουργεί από μηδενική
βάση, χωρίς αμαρτίες του παρελθόντος. Με άφθαρτο
προσωπικό, με όρεξη, όπου καλλιεργήθηκε μία κουλ-

τούρα για να πάει η υγεία μπροστά. Έχουμε μειώσει κατά
πολύ το κόστος συγκριτικά με άλλα νοσοκομεία , αυξά-
νοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το
50% του κύκλου εργασιών όλης της υγειονομικής περι-
φέρειας. Κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να κρατήσουμε
το νοσοκομείο σε ένα υψηλό επίπεδο, εφάμιλλο των ξέ-
νων νοσοκομείων. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο
Παπαγεωργίου το συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Management Υπηρεσιών Υγείας, όπου μας βράβευσαν
για τις καινοτόμες ιδέες. 

www.karfitsa.gr

-Ποιοι δήμοι και φορείς της πόλης έχουν
σταθεί δίπλα σας και έχουν στηρίξει το έργο σας;

-Έχουμε την «Αντηρίδα» που είναι ένας όμι-
λος εθελοντών που βοηθάει στο νοσοκομείο.
Κάνουν παρέα σε ασυνόδευτα παιδάκια, διευκο-
λύνουν όσους δεν έχουν που να μείνουν να
βρούνε μία στέγη, δίνουν ρούχα σε όσους τα
χρειάζονται και ναύλα σε όσους έχουν ανάγκη
προκειμένου να μεταφερθούν. Σημαντική συμ-
βολή σε αυτή τη δράση ήταν αυτή του δημάρχου
Πυλαίας- Χορτιάτη κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Μας
έφερε δύο αυτοκίνητα με διάφορα υλικά που τα
αξιοποίησε η «Αντηρίδα». Στο σύνολό της βέβαια
η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο πλευρό μας,
ιδιαίτερα όταν είχαμε μείνει χωρίς χρήματα μας
βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό, το ίδιο και το εμπο-
ροβιομηχανικό επιμελητήριο. Είναι σημαντικό
να ξέρεις ότι η πόλη είναι μαζί σου. 

-Ποια είναι τα προσωπικά «λάθη» που έχετε
κάνει και δε θα ξανακάνατε όσον αφορά στη δι-
οίκηση; 

-Το χειρότερο είναι να στηρίζεσαι σε κάποιους
ανθρώπους και στη συνέχεια να απογοητεύεσαι. Θα
ήμουν λοιπόν πιο προσεκτικός στις επιλογές μου. 

-Ποια είναι η τοποθέτησή σας για τη "διαρ-
ροή μυαλών" (επιστημόνων) στο εξωτερικό; 

-Μιλάμε για μία πάρα πολύ μεγάλη αφαίμαξη.
Σπουδάζουμε τα παιδιά μας, επενδύουμε και μας
φεύγουν. Για να σπουδάσει ένα παιδί ιατρική χρει-
άζονται τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ και αυτοί που
φεύγουν είναι οι καλύτεροι και διαπρέπουν στο εξω-
τερικό. Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών
δεν επιστρέφει, με αποτέλεσμα να τους στερείται η
Ελλάδα. Είναι εγκληματικό και δε λογοδοτεί κανείς
γι’ αυτό. 
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Κλειστές ΜΕΘ και χειρουργεία 
στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της 

Θεσσαλονίκης, στο “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”



Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ "ΟΧΙ"
μας υπενθυμίζει ξανά για μια
ακόμη φορά, ότι ολόκληρη η
Ελληνική ιστορία είναι γεμάτη
από "ΟΧΙ" και αντιστάσεις κατά
του οποιουδήποτε σφετεριστή
της κυριαρχίας μας και είναι
απολύτως βέβαιο, ότι σε καμία
περίπτωση δεν θα συγχωρέσει
ποτέ ο Ελληνικός λαός το κατά-
πτυστο "ΝΑΙ" αυτής της κυβέρ-
νησης στους οικονομικούς ει-
σβολείς. Η παρουσία της Τρόϊ-

κας στην Ελλάδα είναι παράνομη και αντισυνταγματική
και ως τέτοια πρέπει να αποκρουστεί. Οποιαδήποτε δα-
νειακή σύμβαση είναι άκυρη κατά το Νόμο, γιατί έπρεπε
να είχε γίνει με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμ-
πτων της Βουλής, δηλαδή από 180 βουλευτές. Επομέ-
νως, όλες οι δανειακές συμβάσεις είναι νομικώς ανυπό-
στατες και η όποια εξουσία ασκούν το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα σε βάρος των Ελλήνων είναι παράνομη,
αντισυνταγματική και καταχρηστική. Πρόκειται για πρω-
τοφανές ιστορικό γεγονός! Μια χώρα ολόκληρη εν και-
ρώ ειρήνης οδηγήθηκε με εκβιασμούς και μεθοδεύσεις
να παραιτηθεί από την εθνική της κυριαρχία και να γίνει
υποτελής στους δανειστές της! Συνέστησαν την "Τροϊκα"
στην οποία πρέπει να λογοδοτεί η εκάστοτε Ελληνική κυ-
βέρνηση για την πιστή εφαρμογή των υποδειχθέντων.
Κατέλυσαν το Ελληνικό Δίκαιο και επέβαλαν δια της βίας
το Αγγλικό Δίκαιο, ώστε να χαθεί κάθε ελπίδα και νομική
προστασία για τον Έλληνα στις ειδεχθείς απαιτήσεις
τους. Επέβαλαν συνεχή και παράλογη φορολογία σε κάθε
Έλληνα, ελέγχοντας το λογισμικό του TaxisNet και των
Δημοσίων Εσόδων βάζοντας το Υπουργείο Οικονομικών

της χώρας στο περιθόριο, έτσι ώστε να στραγγίξουν κάθε
οικονομία και προοπτική ανάπτυξης των νοικοκυριών
και των εναπομείναντων ελληνικών επιχειρήσεων. Δη-
μιούργησαν εκ του πονηρού ένα... υπερταμείο με σκοπό
να "ρουφάει" όλα τα έσοδα του κράτους υπέρ των δανει-
στών! Εκποιούν κάθε πιθανή πηγή εσόδων του Ελληνι-
κού Κράτους για τα επόμενα 50 χρόνια, επιβάλλοντας
ταυτόχρονα συνεχώς και νέους φόρους παντού, ενώ πα-
ράλληλα μειώνουν τις αποδοχές σε μισθούς και συντά-
ξεις! Ωθούν δηλαδή, τα πράγματα στην Ελλάδα στα άκρα
και αυτό δεν θα τους βγει σε καλό... Γιατί, ξεχνούν ίσως,
ότι η ιστορία κάθε λαού επαναλαμβάνεται και ότι πολύ
σύντομα, αυτός ο υπερήφανος λαός, οι Έλληνες, θα αντι-
δράσουν... 

ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ υποθήκευσαν
το μέλλον των παιδιών μας, θέτοντας και την ιδιωτική πε-
ριουσία συνυπεύθυνη από το πρώτο Μνημόνιο, χωρίς
να το γνωρίζουμε και χωρίς καν οι πολίτες να έχουν ερω-
τηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ενημερωθεί. Σε ευθεία αν-
τίθεση με το Σύνταγμα της Ελλάδος, ο τότε πρωθυπουρ-
γός Γιωργάκης Παπανδρέου υπέγραψε ερήμην του Ελλη-
νικού λαού στις 8/5/2010 δανειακή μνημονιακή σύμβα-
ση με τους "θεσμούς" με την οποία υποθηκεύει και την
ιδιωτική περιουσία όλων των Ελλήνων, παράνομα και
καταχρηστικά (!) Υποθηκεύει επίσης και όλες τις ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις (!) που δηλώνουν σαν βασικό τόπο συ-
ναλλαγών την Ελλάδα, καθιστώντας τους συνυπεύθυ-
νους έναντι του δανείου 80 δις τότε και δεσμεύοντας έτσι
με αυτόν τον έμμεσο αλλά σαφή τρόπο, όλα τα ακίνητα
και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το σχέδιο της λεη-
λασίας της Ελλάδος από τότε ξεκίνησε και μην σας φαίνε-
ται περίεργο το γεγονός ότι αύριο μπορεί να βρεθεί στην
πόρτα του σπιτιού σας κάποιος εφοριακός για να κατα-
γράψει και να κατάσχει για χρέη προς το ...Δημόσιο και
την πολυθρόνα της γιαγιάς! Όλα αυτά τα ειδεχθή για τον

Ελληνικό λαό αναφέρονται στο άρθρο 8 της σύμβασης
που υπεγράφει, με σκοπό να διασφαλισθεί η αποπληρω-
μή του επαχθούς και επονείδιστου χρέους, ερήμην του
Ελληνικού λαού και κατά παράβαση θεμελιωδών άρ-
θρων του Συντάγματος! Απορίας άξιον είναι, γιατί μέχρι
τώρα κανένας εισαγγελικός λειτουργός δεν παρεμβαίνει
και να καταγγείλει όλες αυτές τις αντισυνταγματικές πρά-
ξεις που υπεγράφησαν ερήμην του Ελληνικού λαού και
να καθίσει βεβαίως στο σκαμνί και τους αυτουργούς και
τους υπεύθυνους! 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ! Χρηματοδο-
τούν εκατοντάδες Μ.Κ.Ο. από το Βέλγιο, την Ολλανδία,
το Ισραήλ κλπ. για να ...υποδέχονται και να καθοδηγούν
(!) τους παράνομους μετανάστες που εισβάλλουν καθη-
μερινά στα ελληνικά νησιά! Έστειλαν τον Υπουργό Εξω-
τερικών της Αυστρίας να μεθοδεύσει το κλείσιμο των συ-
νόρων μας με φράκτες σε όλη τη Ελληνική μεθόριο της
Αλβανίας, των Σκοπίων και της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να
μην περνάει κανένας λαθρομετανάστης προς την Ευρώ-
πη! Νουθετούν τις παράνομες αξιώσεις της Άγκυρας για
το προσφυγικό και το Αιγαίο και σφυρίζουν αδιάφορα
για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου
χώρου μας. Παραποιούν την ιστορία μας, αλλά και τη
θρησκευτική συνείδηση του λαού μας, απαιτώντας "αλ-
λαγές" και ...παραλείψεις στην Παιδεία και τη μόρφωση
των αυριανών Ελλήνων, οι οποίοι πρέπει να ξεχάσουν
τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Κολοκοτρώνη και κάθε τι ένδο-
ξο που τους συνδέει με την ιστορία τους! Στρουθοκαμηλί-
ζουν στο θέμα της ψευδεπίγραφης ονομασίας του κρατι-
δίου των Σκοπίων και αφήνουν να διαιωνίζεται μια πρω-
τοφανής στα παγκόσμια χρονικά παραποίηση της ιστο-
ρίας. Μας εκβιάζουν συστηματικά με απειλή πολέμου με
την Τουρκία για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους...
Αυτή είναι η Ευρώπη της Αλληλεγγύης, να τη ...χαιρόμα-
στε και άλλο κακό να μην μας βρει...    

www.karfitsa.gr
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Βusiness Βορείων

nΣτην πρόσληψη 38 Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής προκειμένου να

λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για
Όλους» κατά την περίοδο 2016 - 2017, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης
έως 8 μήνες), θα προχωρήσει ο δήμος
Κορδελιού- Ευόσμου. Η επιλογή των
υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή
αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με
την υπ' αρ. 405/2016 απόφαση του Δ.Σ.
του δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο
Δημαρχείο του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
και στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις, στα γραφεία της Διεύθυνσης
Αθλητισμού & Πολιτισμού (Κολοκοτρώνη
43 & Τσαλή). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση τις εργάσιμες
ημέρες στα γραφεία της Διεύθυνσης
Αθλητισμού & Πολιτισμού του δήμου
Κορδελιού Ευόσμου (Διεύθυνση:
Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή, 2ος όροφος,
Εύοσμος έως και 27-10-2016, κατά τις
ώρες 9:00'-13:00'. (Πληροφορίες τηλ:
2310574155, 700082, 705442). 

nΗ Fraport Greece όπου έχει
παραχωρηθεί η διαχείριση 14

περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας
κάνει προσλήψεις προσωπικού αναζητώντας
άτομα για την πλήρωση θέσεων σε διάφορες
ειδικότητες. Με τις προσλήψεις η Fraport θα
στελεχώσει τα γραφεία της στην Ελλάδα και
αποτελούν ένα κλάσμα μόνο των
προσλήψεων που θα πραγματοποιήσει η
ελληνογερμανική κοινοπραξία. Στον
σχεδιασμό της εταιρείας είναι η πρόσληψη
500 Ελλήνων για τις διοικητικές και
τεχνικές θέσεις, ενώ ορισμένα μόνο στελέχη
θα είναι Γερμανοί. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικά τα
βιογραφικά τους στη διεύθυνση
www.fraport-
greece.com/eng/careers/send-your-cv ή στο
email career@fraport-greece.com. Οι
προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω
ειδικότητες: Commercial & Business
Development, Real Estate Center
Management, IT infrastructure and
applications Server and Network
Administrator, IT Security Technician
Administrator for Airport-specific IT
Applications (CUTE, AODB), IT Developer
Finance and Accounting, Accounting Tax
Treasury Corporate Finance Management,
Accounting Financial Planning Procurement
Supplies Services, Construction Traffic
Reporting and Planning Operations,
Emergency Airport Operations,Procedures
Performance Management & SOPs,
Integrated Management System.

nΠροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών
συνεργατών, εργαστηριακών

συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων
γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την

κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), εξέδωσε το
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο
2016-2017. Ειδικότερα προβλέπεται η
πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής,
συνολικά 29 ατόμων, ως επιστημονικών
συνερ-γατών, εργαστηριακών συνεργατών
και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους
οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με
ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα
απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2016-
2017. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης
ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

nΟ δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
επτά άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την
υλοποίηση της πράξης «αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής
συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή
συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» της ΠΕ
Θεσσαλονίκης ανατολικό τμήμα, στο ΕΠ
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως ή με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Μία “έξυπνη”
κίνηση 
του δήμου
Καλμαριάς



εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού
Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της
Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του
Δήμου (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου
Α’1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1,
Τ.Κ. 546 40, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών
Προσωπικού (Γραφείο 326). 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. Για περαιτέρω
διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139,
2313317128, 2313317666, 2313317137,
2313317116.

nΠροκήρυξη για 4.000 ετήσιες συμβάσεις σε
ειδικότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος θα

εκδώσει μέσα στον Νοέμβριο το υπουργείο
Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας,
προκειμένου να καλυφθούν με τον πιο άμεσο τρόπο
θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
στα νοσοκομεία και στις άλλες δομές του
Συστήματος Υγείας. Οι ωφελούμενοι του
προγράμματος που θα προκηρυχθεί στα πρότυπα
της κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν στις
επτά υγειονομικές περιφέρειες από τον Ιανουάριο
του 2017 και για ένα χρόνο. Οι προσλήψεις θα
γίνουν με τα 48,8 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκαν
από την πρώτη δόση του διαγωνισμού για τις
τηλεοπτικές άδειες και στόχος είναι οι τοποθετήσεις
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.
Οι 2.700 θέσεις θα καλυφθούν από νοσηλευτικό
προσωπικό (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών), καθώς και
βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό (π.χ. βοηθοί

θαλάμου, μεταφοράς ασθενών, τραυματιοφορείς
κλπ). Επιπλέον 1.000 θέσεις θα καλυφθούν από
προσωπικό εξειδικευμένων υγειονομικών
ειδικοτήτων, όπως οδηγοί ασθενοφόρων,
ακτινολόγοι, φυσιοθεραπευτές, παρασκευαστές
χειριστές ιατρικών συσκευών κ.α., ενώ 300
ωφελούμενοι θα καλύψουν διάφορες ειδικότητες σε
εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας,
όπως είναι το ΕΚΑΒ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας,
ο ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ και ο ΕΟΠΥΥ, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
ηλεκτρονικά, στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, ενώ
μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη η
κατανομή των θέσεων της προκήρυξης ανά
ειδικότητα και Υγειονομική περιφέρεια.  

nΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

εξάωρης απασχόλησης, συνολικά δύο ατόμων για
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο
Παλιούρι» στο δήμο Κασσάνδρας. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 63077
Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας
«Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένεια (τηλ.
επικοινωνίας: 23740-20065). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

www.karfitsa.gr
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του Βαγγέλη Στολάκη

Ο λόγος για τον Γιώργο Κουτίτα και την εφαρμογή
του Gridmates. Μέσω της εφαρμογής οι χρήστες μπο-
ρούν να συνδέονται με ανθρώπους και οργανισμούς οι
οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη και να μοιράζονται μαζί
τους μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος της Grid-
mates είναι να εξαλείψει την ενεργειακή φτώχεια παγ-
κοσμίως. Πρόκειται για  έναν συνδυασμό υπηρεσιών
Λογισμικού, Έξυπνων Ενεργειακών Λύσεων και Κοι-
νωνικής Συνεισφοράς από υψηλού επιπέδου ειδικούς
στο χώρο των επιχειρήσεων, της ενέργειας και της τε-
χνολογίας. Παράλληλα η Gridmates είναι ένα οικοσύ-
στημα το οποίο συνδέει εταιρείες-παρόχους ενέργειας,
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και
Καταναλωτές.

Απλή λειτουργία με ένα… κλικ
Όπως εξηγεί στην KARFITSA ο κ. Κουτίτας η Grid-

mates λειτουργεί ως εξής: «Ο δωρητής μπορεί να κά-
νει μία δωρεά με την πιστωτική ή χρεωστική του
κάρτα και η Gridmates θα μετατρέψει το χρηματικό
ποσό σε ενεργειακές μονάδες στον λογαριασμό του
αποδέκτη. Η Gridmates επίσης συνδέεται μέσω και-
νοτόμου λογισμικού με ηλιακά πάνελ και έξυπνους
θερμοστάτες και επιτρέπει την Έξυπνη και Οικολο-
γική Δωρεά Ενέργεια. Ο δωρητής μπορεί να επιλέξει
ένα ποσοστό από την εξοικονόμηση του και να την
δωρίσει σε κάποιον που έχει ανάγκη. Με τον τρόπο
προστατεύουμε το περιβάλλον αλλά και την κοινό-
τητα μας» σχολιάζει ο νεαρός δημιουργός.  

Το να δωρίσει κανείς ενέργεια μέσω της πλατφόρμας

Gridmates είναι τόσο απλό όσο ορισμένα κλικς στον υπο-
λογιστή ή… αγγίγματα στο κινητό τηλέφωνο. Οι χρήστες
μπορούν μέσω της ιστοσελίδας  www.gridmates.com να
αγοράσουν ένα μικρό ποσό ενέργειας και να το δωρί-
σουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη!

Η αφορμή
Αφορμή για να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να υλοποι-

ήσει την συγκεκριμένη εφαρμογή ο κ. Κουτίτας στάθηκε
μια εικόνα που είδε στην τηλεόραση σε δελτίο ειδήσεων
πριν από περίπου τρία χρόνια. «Είδα μια νέα οικογέ-
νεια στην τηλεόραση που βρισκόταν στην γειτονιά
μου να ζει με κεριά σε ένα κρύο σπίτι. Δεν είχαν να
πληρώσουν το ρεύμα τους. Το πρόβλημα αυτό είναι
παγκόσμιο και λέγεται Ενεργειακή φτώχεια «Έν-
δεια». Προσπάθησα να βρω ένα τρόπο να κάνω δω-

Ο Έλληνας επιστήμονας που… “δωρίζει” 
ηλεκτρικό ρεύμα σε όσους έχουν ανάγκη!

Δέκα ευρώ που μπορεί να κοστίζει για κά-
ποιον μια βραδινή έξοδος είναι αρκετά για
να χαρίσουν ρεύμα σε μια οικογένεια, φα-
γητό, ζεστασιά, ζεστό νερό και ρούχα σε ένα
παιδάκι  για περίπου τέσσερις ημέρες. Η
ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πρόβλημα
που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές κοι-
νωνίες παγκοσμίως και μέχρι σήμερα, όπως
φαίνεται αδυνατούν να το εξαλείψουν. Σε
μια προσπάθεια να μειωθεί το φαινόμενο
ένας Θεσσαλονικιός, απόφοιτος του Τμή-
ματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης  που τα τελευταία
χρόνια ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ δημιούρ-
γησε μια καινοτόμα εφαρμογή που υπό-
σχεται να… χαρίσει ρεύμα σε όσους δεν
έχουν. 



www.karfitsa.gr

Οι μέχρι στιγμής μετρήσεις που έχουν πραγ-
ματοποιήσει οι καινοτόμοι επιστήμονες δεί-
χνουν πως το εγχείρημα… προχωρά. «Σε ένα μι-
κρό πιλοτικό πρόγραμμα που τρέξαμε στο Ώστιν
του Τέξας για ένα χωριό με εκατό αστέγους είχαμε
50.000 δολάρια σε δωρεές ενέργειας από τέσσε-
ρις εταιρείες και 300 ανθρώπους από έξι χώρες»
εξηγεί στην KARFITSA ο κ. Κουτίτας. Μελέτες της
επιστημονικής ομάδας του κ. Κουτίτα έχουν δεί-
ξει πως 10 δολάρια χρηματοδοτούν τις ενεργει-
ακές ανάγκες ενός κατοίκου για περισσότερες
από πέντε μέρες, 20 δολάρια καλύπτουν την ηλε-
κτροδότηση ενός σπιτιού για ένα μήνα, 40 δολά-
ρια χρηματοδοτούν την ημερήσια ηλεκτροδότη-
ση των πλυντηρίων όλων των κατοίκων ενός μι-
κρού χωριού 250 κατοίκων και σε 50 δολάρια
ανέρχεται  το κόστος ώστε ημερησίως να μπο-
ρούν να έχουν ένα ζεστό μπάνιο οι κάτοικοι του
παραπάνω χωριού. Η εφαρμογή έχει αποσπάσει

ήδη τις καλύτερες κριτικές αλλά και σχετικά βρα-
βεία σε διαγωνισμούς καινοτομίας και start up
εταιριών. Ενδεικτικά διακρίθηκε στο διαγωνισμό
Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Υπουργείου
Ενέργειας των Η.Π.Α. «SunShot Catalyst», έχει
επιλεγεί ως finalist στο διαγωνισμό καινοτομίας
του πανεπιστημίου MIT Enerterprise Forum Gre-
ece για ελληνικές Start-up εταιρείες και είχε επι-
λεγεί ως μία από τις 20 finalists στην κατηγορία
Cleanweb (Καθαρού Διαδικτύου) του επιχειρη-
ματικού και υψηλού ανταγωνισμού διαγωνι-
σμού, της Έκθεσης Startup SXSW Eco. Μεγάλο
ενδιαφέρον έδειξαν και τα διεθνή ΜΜΕ, αφού
μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως
το CNBC ανέδειξαν την εφαρμογή Gridmates
μέσα από τα ρεπορτάζ και τις αναφορές τους.
Καταλήγοντας ο κ. Κουτίτας λέει: «Όλοι μας
έχουμε την δύναμη να βελτιώσουμε την ζωή των
συνανθρώπων μας και πρέπει να το κάνουμε».

Πρώτο θέμα σε διεθνή ΜΜΕ

ρεά ένα μήνα ρεύμα, περίπου 900kWh σε αυτήν την οι-
κογένεια και είδα ότι δεν υπάρχει τρόπος. Οπότε και
μου ήρθε η ιδέα της Gridmates. Μία πλατφόρμα για
δωρεές ενέργειας peer-to-peer» λέει.

Η Gridmates είναι μια αμερικανική εταιρία η οποία
ωστόσο αναπτύσσεται από Έλληνες επιστήμονες. Αποτελεί-
ται από προγραμματιστές υψηλού επιπέδου που βρίσκονται
σε Έβρο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Τη δεδομένη στιγμή η

ομάδα που επιδιώκει να αλλάξει τον κόσμο «δουλεύει» το
«στήσιμο» ενός δικτύου μέσα από το οποίο ιδιώτες και πάρο-
χοι ενέργειας θα μπορούν να χαρίζουν ηλεκτρική ενέργεια
σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. «Στην Ελλάδα συνεργαζό-
μαστε με την ΜΕΤΑΔραση όπου ο καθένας μας μπορεί να
κάνει μία δωρεά για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου
στην Μυτιλήνη που φιλοξενεί παιδιά προσφύγων» αναφέ-
ρει ο Γιώργος Κουτίτας.
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Πρόγραμμα αντιλαμβάνεται 
τις... προκαταλήψεις

Τις προκαταλήψεις κάποιου μπορεί να αντιλαμβάνεται
μέσω κάμερας πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο «διαβάζει»
τη γλώσσα του σώματος αυτού που παρατηρεί. Αλγόριθμοι
είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται συναισθήματα από τις εκ-
φράσεις προσώπου και τον τρόπο ομιλίας, οπότε Ιταλοί
ερευνητές του Università degli Studi di Modena e Reggio E-
milia  πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με δημοσίευμα
του New Scientist, στο πλαίσιο των ερευνών τους, ζητήθηκε
από 32 λευκούς φοιτητές να συμπληρώσουν δύο ερωτηματο-
λόγια: Το ένα είχε να κάνει με τις προφανείς προκατα-
λήψεις τους ενώ το δεύτερο είχε σκοπό να εντοπίσει
υποσυνείδητες τάσεις διακρίσεων που έχουν να κά-
νουν με τη φυλή. Ο καθένας συμμετείχε σε δύο συζητή-
σεις που καταγράφηκαν σε βίντεο: Μια με λευκό και
μία με μαύρο. Το ζεύγος περνούσε τρία λεπτά συζητών-
τας ένα ουδέτερο θέμα και μετά άλλα τρία ένα πιο «ευαί-
σθητο», όπως η μετανάστευση. Οι κινήσεις τους παρα-
τηρούνταν από κάμερα GoPro και Microsoft Kinect,
ενώ αισθητήρες παρακολουθούσαν τον χτύπο της καρ-
διάς και τις αντιδράσεις του δέρματος. Αλγόριθμος που
αναπτύχθηκε από επιστήμονες υπολογιστών του πανε-
πιστημίου αναζήτησαν συσχετισμούς μεταξύ των απαν-
τήσεων στα ερωτηματολόγια και της σωματικής συμπε-
ριφοράς/ στάσης τους στις συζητήσεις: Κάποιοι, για
παράδειγμα, κρατούσαν μεγαλύτερη απόσταση από
τους μαύρους συνομιλητές τους. Από την άλλη, αυτοί
που ήταν πιο άνετοι έτειναν να κάνουν περισσότερες
παύσεις και να χρησιμοποιούν τα χέρια τους περισσό-
τερο ενώ μιλούσαν. Ο υπολογιστής στη συνέχεια δοκίμασε
τα συμπεράσματά του εξετάζοντας ξανά τα δεδομένα και προ-
σπαθώντας να προβλέψει ποιοι θα σημείωναν υψηλότερα ή
χαμηλότερα σκορ στο τεστ των «κρυμμένων» προκαταλήψε-
ων. Πρόβλεψε σωστά στο 82% των περιπτώσεων. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε συνέδριο στη Χαϊ-
δελβέργη τον προηγούμενο μήνα, και η ομάδα έχει αρχίσει
ήδη να εργάζεται σε παρεμφερή προγράμματα, όπως για πα-
ράδειγμα με τον εντοπισμό προκαταλήψεων απέναντι σε
άτομα που είναι θετικά στον HIV ή έρευνες πάνω στη συμπε-
ριφορά των παιδιών.

3D εκτύπωση με ένα στυλό 
και ένα τηλέφωνο

Τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν αμέσως μέσω
3D εκτύπωσης ένα αντικείμενο το οποίο χρειάζονται άμεσα
σκοπεύει να δώσει ο Θις Ρουμέν, τελειόφοιτος φοιτητής του
Ινστιτούτου Χάσο Πλάτνερ στο Πότσδαμ της Γερμανίας.
Όπως αναφέρει το New Scientist, το εγχείρημά του περιλαμ-
βάνει μία εφαρμογή για κινητά και έναν 3D εκτυπωτή τσέ-
πης, για 3D εκτύπωση «on the go». Ο Ρουμέν παρομοιάζει
το όραμά του με την εξέλιξη των υπολογιστών από τε-
ράστια μηχανήματα μεγέθους δωματίου σε συσκευές
χειρός. «Ήμασταν περίεργοι γιατί το 3D printing δεν
έκανε ποτέ αυτή τη μετάβαση. Πώς θα έμοιαζε ο κόσμος
αν φτιάχναμε πράγματα on the go αντί να το κάνουμε
σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον γραφείου;». Ο Ρουμέν
και οι συνεργάτες του ζήτησαν τη βοήθεια του κοινού
για μια λίστα αντικειμένων που θα ήθελαν να μπορούν
να φτιάχνουν όταν ήταν εκτός σπιτιού και στη συνέχεια
η ομάδα έφτιαξε πρωτότυπους φορητούς εκτυπωτές
που ήταν σε θέση να τα φτιάχνουν. Ο πιο επιτυχημένος
από αυτούς ήταν ένα ειδικό στιλό, ένα είδος φορητού
εκτυπωτή ο οποίος βγάζει μια ροή πλαστικού. Η εφαρ-
μογή επιτρέπει στον χρήστη να βρει και να δει το αντικείμενο
που θέλει να φτιάξει, μετά δείχνει την κίνηση που πρέπει να
γίνει στο τηλέφωνο για τη δημιουργία του. Στις δοκιμές, η
ομάδα μπόρεσε να φτιάξει ένα κουμπί πουκαμίσου καθώς
και ένα γαλλικό κλειδί. Το πρωτοποριακό project θα παρου-
σιαστεί στο User Interface Software and Technology Sympo-
sium στην Ιαπωνία, μέσα στον Οκτώβριο.

«Κινητή» μηχανή αναζήτησης 
προσφορών made by Greeks!

Πλεονεκτήματα τα οποία μέχρι τώρα αντι-
στοιχούσαν περισσότερο σε e-shops παρέχει στα
καταστήματα η OffersAroundME: Μια ελληνική
εφαρμογή- «κινητή» μηχανή αναζήτησης προ-
σφορών. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να φέρει τον πε-
λάτη πίσω στην πόρτα του καταστηματάρχη,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την εξάπλωση
των σύγχρονων smartphones. Αρκεί ο επαγγελ-
ματίας να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.offer-
saroundme.mobi, να δημιουργήσει το λογαρια-
σμό του, να προσθέσει την τοποθεσία του κατα-
στήματός του και στη συνέχεια να δημιουργήσει
τις προσφορές του και να ορίσει την ακτίνα που
επιθυμεί να εμφανίζονται. Έχει τη δυνατότητα να
τις τροποποιεί, να τις διακόπτει ή να τις επανακινεί, να
τις ανανεώνει ή να τις τερματίζει όποια στιγμή ο ίδιος
επιθυμεί χωρίς κόστος. Μπορεί επίσης να αξιολογή-
σει τα μετρήσιμα αποτελέσματα και να κάνει τυχόν
βελτιώσεις που θα αναδείξουν τα προϊόντα που έχει σε
προσφορά ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, αξίζει να σημει-
ωθεί πως ο επαγγελματίας πληρώνει μόνο για τα μο-
ναδικά κλικ που θα κάνουν οι πελάτες επάνω στην
προσφορά του (δηλαδή μόνο όταν υπάρχει αντίκρι-
σμά), ενώ η εγγραφή και η δημιουργία προσφορών εί-
ναι δωρεάν (μάλιστα, όλα τα κλικ για τους πρώτους
τρεις μήνες είναι δωρεάν). Από την άλλη πλευρά, ο
καταναλωτής που έχει την εφαρμογή στο κινητό του
και αναζητά τις προσφορές τριγύρω του, τις εντοπίζει

και οδηγείται στο κατάστημα. Το μόνο που έχει να κά-
νει είναι  να πληκτρολογήσει το προϊόν ή την υπηρε-
σία που ψάχνει. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει την
ευκαιρία στον καταναλωτή να κάνει μια πρώτη έρευνα
αγοράς και μετά να μπει στο φυσικό κατάστημα που
βρίσκεται κοντά του, όπου έχει βρεθεί μια προσφορά η
οποία τον ενδιαφέρει. Στην ουσία, αυτό που κάνει η
εφαρμογή είναι να «ξαναζωντανεύει» τα φυσικά/ κα-
νονικά καταστήματα, συνδέοντας άμεσα τον επαγγελ-
ματία με τον καταναλωτή, αρκεί ο δεύτερος να βρίσκε-
ται κοντά σε χιλιομετρική απόσταση από το κατάστημα
του πρώτου. Ο επαγγελματίας επισκέπτεται την ιστοσε-
λίδα www.offersaroundme.mobi , δημιουργεί τον λο-
γαριασμό του και προσθέτει την τοποθεσία του κατα-
στήματός του. Στη συνέχεια μπορεί να δημιουργεί τις
προσφορές του ανά πάσα στιγμή και ξεκινάει να τις
προβάλει άμεσα Οι χρήστες διαβάζουν την προσφορά,
παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες και φτάνουν
στο κατάστημα για την αγορά. Βασικό πλεονέκτημα εί-
ναι πως οι χρήστες κάνουν αναζήτηση από το κινητό
τους το προϊόν ή την υπηρεσία που ψάχνουν κι είναι
δίπλα τους, και ολοκληρώνουν την αγορά με επίσκεψη
στο κατάστημα. Όπως προαναφέρθηκε, χωρίς ανά-
γνωση της προσφοράς δεν υπάρχει χρέωση. Ο επαγ-
γελματίας πληρώνει 0,10 ευρώ για τα «μοναδικά κλικ»
μόνο όταν ο εν δυνάμει πελάτης επιλέξει την προσφο-
ρά για να δει περισσότερα, με τα κλικ για τους πρώτους
τρεις μήνες να είναι δωρεάν.

Tο 7% του χρυσού στον κόσμο 
βρίσκεται σε ηλεκτρονικά απόβλητα!

Μία, φιλική προς το περιβάλλον, μέθοδο εξαγω-
γής χρυσού από παλιές ηλεκτρονικές συσκευές οι
οποίες προορίζονται για τα σκουπίδια ανέπτυξαν Σκω-
τσέζοι επιστήμονες. Όσο περίεργο και να φαίνεται, πε-
ρίπου το 7% του χρυσού στον κόσμο βρίσκεται σε ηλε-
κτρονικά απόβλητα, πολλά εκ των οποίων είναι παλιά,
πεταμένα κινητά τηλέφωνα. Η αγωγιμότητά του κα-
θιστά το πολύτιμο μέταλλο απαραίτητο μέρος των
πλακετών κυκλωμάτων- ωστόσο η εξαγωγή του
χρυσού περιλαμβάνει τη χρήση τοξικών χημικών
όπως το κυάνιο. Η ομάδα του καθηγητή Τζέισον
Λαβ, του Edinburgh University, ανέπτυξε ένα χη-
μικό μίγμα το οποίο κάνει τη συγκεκριμένη δου-
λειά πιο απλά και πιο καθαρά: «Διαλύουμε τη
λευκή χημική μας ένωση σε οργανικό διαλυτικό
και μετά μπορείς να αναμίξεις αυτό το οργανικό
διαλυτικό με τα μέταλλα που διαλύεις σε νερό ή
οξύ. Όταν κάνεις την ανάμιξη αυτή έχεις δύο
στρώματα. Αν κουνήσεις δυνατά, μπορείς να βγά-

λεις όλο τον χρυσό που έχεις διαλυμένο σε αυτό
το μίγμα μετάλλων κινητών τηλεφώνων και αυτό
να πάει στο ένα στρώμα». Ο Λαβ υποστηρίζει πως η
μέθοδος είναι πολύ οικονομική και θα μπορούσε να
μειώσει δραστικά τις αρνητικές επιπτώσεις της εξόρυ-
ξης χρυσού, αλλά και τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα. Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο χρησιμοποιούν-
ται 300 τόνοι χρυσού σε ηλεκτρονικές συσκευές, πο-
σότητα που θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.
«Όλοι θέλουν το πιο καινούριο iPhone ή κάτι τέτοιο,
οπότε μπορεί να δει κανείς ότι πρόκειται για έναν χώ-
ρο που επεκτείνεται, και αντί να τα πετάξεις σε μια χω-
ματερή, είναι πολύ καλύτερο να ανακυκλώνεις αυτά τα
μέταλλα- ειδικά τον χρυσό, που είναι το πιο πολύτιμο
μέταλλο σε ένα κινητό τηλέφωνο» προσθέτει ο καθη-
γητής Λαβ. Η νέα αυτή μέθοδος θα μπορούσε να ανα-
προσαρμοστεί για την εξαγωγή άλλων πολύτιμων με-
τάλλων, ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με εται-
ρείες του χώρου.
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#Οδηγός_διασκέδασης

• Έκπληξη η.. PRO-
VA. Ευχάριστος
αιφνιδιασμός της
φθινοπωρινής πε-
ριόδου -στην νυ-
κτερινή Θεσσαλο-
νίκη - η PROVA το
κοσμικό στολίδι
της Παπαναστασί-
ου που με πρωτα-
γωνιστή του προ-
γράμματος και
οδηγό του κεφιού
τον ταλαντούχο
Χρήστο Κωστάρα
προσφέρει μαγευ-
τικές βραδιές κεφι-
ού & ξεφαντώμα-
τος. Το κέντρο λει-
τουργεί Πέμπτη
Παρασκευή & Σάβ-
βατο…

•Το  live  music  bar  INSIENE  στην  Βασ  Όλ-
γας  168  στον πεζόδρομο προσφέρει ευχάρι-
στες  φθινοπωρινές  βραδιές  στους  κοσμι-
κούς που  μέσα  σε  μια  πολιτισμένη  ατμό-
σφαιρα  διασκεδάζουν με το υπέροχο   σπον-
δυλωτό  ρεπερτόριο  τραγουδιών  που  προ-
σφέρουν οι  καλλιτέχνες του  προγράμματος
με τις υπέροχες  ερμηνείες κάτω  από  τις  πε-
νιές  του  σολίστ  του  μπουζουκιού  Κώστα
Γεωργά ( Διε/νση  ΛΙΑ  ΣΑΡΡΗ  Τηλ  6945
236 520)
•BASE LIVE AFTER. Στο  3ο  χιλιόμετρο  Θεσ-
σαλονίκης  Κατερίνης  εντός του  χώρου
Χαρμπαλη  βρίσκεται   το   γνήσιο  λαϊκό  κέν-
τρο  BASE   LIVE  AFTER  που  με  ζωντανό κε-
φάτο  επιτελείο  καλλιτεχνών  προσφέρει
φανταστικές λαϊκές  βραδιές και  οι  θαμώνες
μέσα  σε μια  ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα
απολαμβάνουν πολλά  σουξέ  της  εποχής.
Φαντασμαγορικό  επίσης  είναι  και το πολυ-
μελές  χορευτικό μπαλέτο που οι ιέρειες  του
χορού  προσφέρουν υπέροχες  δροσερές ει-
κόνες Λειτουργεί  Πέμπτη- Παρασκευή- Σάβ-
βατο-Κυριακή Τηλ  2310  789476 /7/8

• Με  ξεχωριστή  επιτυχία  συνεχίζει  να  πρωταγω-
νιστεί  στο  πλούσιο  πρόγραμμα  του  ΦΙΞ ο δη-
μοφιλής ΖΑΦΕΙΡΗΣ  ΜΕΛΑΣ  που με  την  αστεί-
ρευτη  λαϊκή  βραχνάδα  της  φωνής  του  προ-
σφέρει μαγικές  στιγμές  λαϊκού  ξεφαντώματος
ηλεκτρίζοντας  την ατμόσφαιρα  και ανεβάζοντας
το  κέφι σε υψηλα  επίπεδα

•Με  μεγάλη επιτυχία  ξεκίνησε  τις  εμφανίσεις
του στο  κοσμικό  κέντρο  VOI-
CE  ο  δημοφιλής  και αγα-
πημένος στους   Θεσσα-
λονικείς  νυκτόβιους
Xρήστος Χολίδης. «Το
χαμόγελο του αντανα-
κλά τον ψυχισμό του»,
μας έλεγε θαυμαστής
και φίλος του καλλιτέ-
χνη. Και τα δυο,  μέρες και
νύχτες που είναι, τα χρειαζό-
μαστε όσο ποτέ άλλοτε . Μαζί του
βασικό   ρόλο έχει η  γοητευτική  Βιλλη Ραζη και
πολλοί ακόμη καλλιτέχνες…

•Χρόνια τώρα  μεσουρανεί στην  νυκτερινή  Θεσ-
σαλονίκη και  είναι  το…  μοναδικό κέντρο  της
χώρας που λειτουργεί κάθε  βράδυ. Πρόκειται
βέβαια  για  τις γνωστές  σε  όλους τους  κοσμι-
κούς ΜΟΥΣΕΣ  ΕΝ  ΧΟΡΩ  στην Αγγελάκη  όπου
και φέτος  έχει γίνει το  καθημερινό  στέκι  όλων
που  μέσα  στην υπέροχη   ατμόσφαιρα  διασκε-
δάζουν  αληθινά με  το  διαλεκτό  και ανεξάντλη-
το  ρεπερτόριο  των  ερμηνευτών όπου  πρωτα-
γωνιστεί  η  εκφραστική Όλγα Παππά  και ο Χρή-
στος Σερέτης 

•ΕΘΟΣ   για  όλες  τις  ώρες. Ένα  υπέροχο  στέκι
που  συγκεντρώνει  πολλές  καλλιτεχνικές συν-
τροφιές  και  όχι  μόνο  είναι  το  Σπορ   live Bet  &
ουζερί. ΕΘΟΣ  στη  Βας. Γεωργίου  36  στο  Φάλη-
ρο  όπου  οι  συντροφιές περνούν ευχάριστα  τις
ελεύθερες  ώρες  (Τηλ  2310  887515)

•Πολύ   όμορφα  στο   ΚΑΡΑΜΕΛΟ.  Ενθουσιάζει,
αρέσει, διασκεδάζει το   γευστικό  ΚΑΡΑΜΕΛΟ
στην οδό Πολυτεχνείου  διανύοντας  μια  όμορ-
φη  περίοδο. Με  ένα  εκλεκτό   επιτελείο  καλλι-
τεχνών  που  χαρίζουν  ένα  ψηφιδωτό  κεφάτο
ρεπερτόριο  τραγουδιών  ξεφαντώνουν  οι  θα-
μώνες μέσα  σε   μια  ηλεκτρισμένη  ατμόσφαιρα
LIVE  STACE  &  CLUBBINC  λοιπον  στο   Cara-
melo  Τηλ  6980  112 600

Δεν πέφτει karfitsa στις 

πίστες της Β. Ελλάδος
•Συνεχίζει με  ξεχωρι-
στή επιτυχία   τις  εμ-
φανίσεις  της  στα
ΜΑΜΟΥΝΙΑ η   λαίδη
του  Ελληνικού  πεν-
ταγράμμου  Άντζελα
Δημητρίου που με  τις
προσωπικές  της  επι-
τυχίες καθηλώνει
τους  κοσμικούς  και
γράφει ακόμα ένα  θρίαμβο  στη νυκτερινή  Θεσ-
σαλονίκη

•Κλέβει  καρδιές  η
Λίνα  Τζικα. Με
επιτυχία  συνεχίζει
τις  εμφανίσεις στις
κοσμικές ΑΝΑ-
ΜΝΗΣΕΙΣ  στην
Βέροια   η  δροσερή
και  γοητευτική  Λί-
να  Τζικα όπου έχει  ξετρελάνει  όλους  τους  κο-
σμικούς της  όμορφης  πόλης.

•Η Θεσσαλονίκη
έχει τη… μούσα
της.  Το  όνομα
της Όλγα Παππά
και  έχει   πρωτα-
γωνιστική  συμμε-
τοχή  στο  πρό-
γραμμα  του  κέν-
τρου  ΜΟΥΣΕΣ . Οι  αστείρευτες  φωνητικές  της
δυνατότητες  έχουν συγκινήσει  το  κοινό της Β.
Ελλάδος, που  χρόνια τώρα δείχνει  έμπρακτα  την
αγάπη  και την προτίμηση  στην  εκλεκτή ερμηνεύ-
τρια. Αέρινη  πάνω στην  πίστα, δίνει  κάθε  φορά
τον  καλύτερο  εαυτό  της και  μαγνητίζει τις  συν-
τροφιές  κερδίζοντας το  χειροκρότημα  όλων…

•Λαϊκό τραγούδι στα ΚΕΦΙΑ. Κεφάτη  ηλεκτρισμένη
ατμόσφαιρα  κυριαρχεί στην  όμορφη  ζεστή γωνιά
του ΚΕΦΙΑ όπου  με  το  ανεξάντλητο  ρεπερτόριο
τους  οι  αγαπημένοι   πρωταγωνιστές του  προ-
γράμματος  Μάκης Καλαϊτζής, Ηλίας Πασχάλης,
Βαγγέλης Αντωνίου προκαλούν σεισμό στην  αί-
θουσα με αποτέλεσμα το  κέφι να ανεβαίνει  στα
υψηλότερα επίπεδα. Λειτουργεί  κάθε  Τετάρτη-
Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο και βρίσκεται  στη
συμβολή των οδών  Κασσάνδρου και Ευριπίδου
(τηλ  2310   248331)
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#Ζεσταίνουν τις μηχανές τους οι φίλοι του club
BMW Riders που διοργανώνουν για το τριήμερο
της 28ης Οκτωβρίου (27-30/10) εκδρομή στη
Δράμα (ΦΩΤΟ) Οι 22 μοτοσικλέτες με τους 44
αναβάτες τους θα διανύσουν περίπου 1.400
χιλιόμετρα ξεκινώντας από την Αθήνα για να
φθάσουν στην πόλη της Μακεδονίας. Θα
επισκεφτούν το σπήλαιο Αγγίτη, θα κάνουν
βόλτες στους δρόμους της πόλης, θα
πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο οινοποιείο Κ.
Λαζαρίδη και θα περιηγηθούν σε πολλά
χωριουδάκια του νομού. 

AUTO_Social

Πλύσιμο οχήματος αξίας… 160.000 ευρώ! (PHOTO) Με
αφορμή ρεπορτάζ του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων,  το
σωματείο επιστημονικού προσωπικού στην επένδυση χρυ-
σού καθησυχάζει  μέλη του ΚΑΣ τα οποία - σύμφωνα με
ανάρτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ και τα πρακτικά  αυτοψίας στις
7/9/2016 - αναγκάστηκαν σε πλύσιμο του οχήματος τους.
«Το μηχάνημα από το οποίο οδηγήθηκαν να περάσουν δεν
ήταν κάποιο υπερόπλο εξόντωσης αρχαιολόγων, ούτε μέθο-
δος εκφοβισμού τους αλλά ένα πλυντήριο τροχών οχημά-
των. Δεν χρησιμοποιούμε την φράση «απλό πλυντήριο»,
γιατί πρόκειται για ένα μηχάνημα κόστους… 160.000€ που
λειτουργεί πλήρως με ανακυκλούμενο νερό και το οποίο η
εταιρεία μας πρώτη εγκατέστησε στην Ελλάδα, με σκοπό να
πλένονται τα οχήματα μας πριν βγουν στο δημόσιο οδικό δί-
κτυο. Και επειδή τόσο πολύ θορυβήθηκαν ώστε να το γρά-
ψουν ακόμα και στα πρακτικά της επίσκεψής τους, θα θέλαμε
να τους ενημερώσουμε για πιθανές μελλοντικές τους επισκέ-
ψεις ότι λειτουργούν… 5 τέτοια μηχανήματα στις εγκαταστά-
σεις μας και η διέλευση μέσα από αυτά κατά την έξοδο οποι-
ουδήποτε οχήματος από αυτές, είναι υποχρεωτική. Ίσως αυ-
τή η περιβαλλοντική πρακτική μας, να ξενίζει στην Ελλάδα
του 2016, αλλά για εμάς εδώ στην Ελληνικός Χρυσός αποτε-
λεί καθημερινότητα. Πάντως τους ευχαριστούμε γιατί μετά το
πικρό γέλιο που μας χαρίζουν τα μέλη του ΚΑΣ εδώ και ένα
χρόνο με τις δικαιολογίες που εφευρίσκουν κάθε φορά ώστε
να αναβάλλουν συνεχώς την απόφαση τους για το θέμα μετα-
κίνησης των ευρημάτων - τα οποία η Ελληνικός Χρυσός με
τις ανασκαφές της έφερε στην επιφάνεια στις Σκουριές, αυτή
τη φορά μας έκαναν να γελάσουμε πραγματικά» καταλήγουν
στην ανακοίνωση τους.

28

- Ποια είναι η πιο γνωστή σέξι γυναίκα οδηγός του NASCAR; 
- Μα η Danica Patrick. Η 34χρονη είναι χρόνια στις πίστες και τους… τρέχει όλους 

#Σε αγωνιστικές πίστες μετατρέπουν οδηγοί τους δρόμους σε εμπορικό
κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης  όπου οργανώνουν αυτοσχέδιους
αγώνες επίδειξης, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σε επιτόπιους
ελέγχους, που πραγματοποίησαν  αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
εντοπίστηκαν οδηγοί ΙΧ αυτοκινήτων και δικύκλων, να συμμετάσχουν σε
τέτοιους είδους αγώνες. Συνολικά καταγράφηκαν 42 παραβάσεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από τις οποίες οι περισσότερες (23)
αφορούσαν τη στέρηση κατάλληλου σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου.
Πέντε παραβάσεις αφορούσαν σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη
οδήγησης, ενώ σε δέκα περιπτώσεις οι οδηγοί διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν
τα προβλεπόμενα έγγραφα ή στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
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#Στη τελική ευθεία μπήκαν οι
προετοιμασίες για την Έκθεση
Αυτοκινήτου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ FISIKON
2016». Η μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
στην Ελλάδα, πρόκειται να ανοίξει τις
πύλες της για το κοινό το Σάββατο 22
Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί. Η φετινή
διοργάνωση γίνεται λίγες ημέρες μετά
την ολοκλήρωση της Διεθνούς
Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Η ελληνική έκθεση φιλοξενείται στο
Ολυμπιακό ακίνητο Ξιφασκίας
(πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο). Οι
εταιρείες που συμμετέχουν πρόκειται
να παρουσιάσουν τα νέα μοντέλα που
έκαναν και παγκόσμια πρεμιέρα στο
Παρίσι καθώς και τις τελευταίες
τεχνολογίες. Ειδικότερα, στην έκθεση
συμμετέχουν οι μάρκες Abarth, Alfa
Romeo, Audi, BMW, Dacia, Fiat,
Ford, Isuzu, Mercedes, Mini, Nissan,
Porsche, Renault, SsangYong ,Seat,
Skoda, Smart, Subaru, VW και Volvo.
Επίσης συμμετέχει και η εταιρεία
μοτοσυκλετών Yamaha.

#Πιο δυναμικός και αθλητικός γίνεται
πλέον ο σχεδιασμός της νέας BMW 5-
Series Sedan που στοχεύει στην
προσέλκυση του ενδιαφέροντος σε
κάθε ευκαιρία. Η επίσημη και ακριβή
σχεδίαση συνδυάζει την παρουσία,
την αισθητική και τη λειτουργικότητα
στον ίδιο βαθμό», αναφέρει μεταξύ
άλλων ο επικεφαλής του σχεδιασμού
της γερμανικής
αυτοκινητοβιομηχανίας, Καρίμ
Χαμπίμ.

#Ένα από τα σημαντικότερα νέα
μοντέλα που έκανε το παγκόσμιο
ντεμπούτο του στη Διεθνή Έκθεση
Αυτοκινήτου του Παρισιού, θα
πραγματοποιήσει την πρώτη
πανελλήνια εμφάνιση του στην
έκθεση αυτοκινήτου ΄΄ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
FISIKON 2016΄΄. Ο λόγος για τη νέα
γενιά του Nissan Micra. Το ιαπωνικό
supermini λίγες ημέρες μετά την
ολοκλήρωση της παρισινής έκθεσης
θα βρίσκεται στο Ολυμπιακό ακίνητο
Ξιφασκίας(πρώην Δυτικό
Αεροδρόμιο).

#Ο Σεπτέμβριος του 2016 είχε πολλές παραβάσεις του ΚΟΚ στη Β.
Ελλάδα. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας
βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και… 4.483 παραβάσεις  των δρόμων,
όπως 67 παραβάσεις για την παραβίαση προτεραιότητας, 2.318
παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 15 παραβάσεις για την
παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 32 παραβάσεις για
αντικανονικούς ελιγμούς, 158 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας, 69 παραβάσεις για αντικανονικό
προσπέρασμα, 28 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος, 247
παραβάσεις για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση,
80 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την
οδήγηση, 5 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων κατά
την οδήγηση, 226 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια
οινοπνεύματος (μέθη), 1.091 παραβάσεις επαγγελματικών
οχημάτων, 144 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο., 3 παραβάσεις για
παράνομα τοποθετημένη διαφημιστική πινακίδα…

#Ποιες ήταν οι δέκα εταιρίες στη σχετική
κατάταξη από πλευράς πωλήσεων στη χώρα
μας. Η Toyota άντεξε στην επίθεση της Opel
και παρέμεινε στην πρώτη θέση και το
Σεπτέμβριο, με τρίτη τη VW, ενώ η Nissan
έχασε και πάλι έδαφος, μένοντας μόλις
έβδομη. Η Mercedes είχε και πάλι άνοδο
και ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ενώ τον
Σεπτέμβριο ταξινομήθηκε και μία Maserati
παρακαλώ… Ακολουθούν οι δέκα πρώτοι
με τις ταξινομήσεις τους το μήνα που μας
πέρασε: TOYOTA 539, OPEL 508, VW 386,
MERCEDES 324, PEUGEOT 300, FIAT 296,
NISSAN 292 , SUZUKI 279, CITROEN 218,
RENAULT 186

Mαθήματα επί πάγου, στον
αρκτικό κύκλο με McLaren...

Στο βόρειο άκρο της Φινλανδίας, στο Ιβά-
λο, 200 χιλ βαθιά στον αρκτικό κύκλο βρί-
σκονται σύγχρονες εγκαταστάσεις για οδήγη-
ση στον πάγο και το χιόνι, τις οποίες χρησι-
μοποιούν αρκετές σπορ μάρκες αλλά και κα-
τασκευαστές χειμερινών ελαστικών. Το πα-
ραμυθένιο αυτό μέρος επέλεξε και η McLaren
για τα σεμινάρια που θα διοργανώσει το χει-
μώνα του 2017. Το Pure McLaren Arctic Ex-
perience θα διαρκέσει από τις 15 Ιανουαρίου
έως τις 3 Φεβρουαρίου. Για τους συμμετέχον-
τες δεν είναι προϋπόθεση να είναι πελάτες
της McLaren, αρκεί βέβαια να μπορούν να ξο-
δέψουν σχεδόν 14.000 ευρώ... ανά άτομο!
Τα μαθήματα οδήγησης σε πίστες καλυμμέ-
νες με χιόνι ή πάγο θα γίνονται με την 570S
Coupe, που εφοδιάζεται με το γνωστό 3.8 V8,
απόδοσης 570 ίππων και 7τάχυτο κιβώτιο
διπλού συμπλέκτη. Το πισωκίνητο βρετανικό
supercar χρειάζεται 3,2 sec για την επιτάχυν-
ση 0-100 km/h και αγγίζει σε τελική ταχύτητα
τα 328 km/h.Το πακέτο περιλαμβάνει μετα-
φορές με αεροπλάνο, τρεις διανυκτερεύσεις
σε πολυτελές συγκρότημα με εσωτερική πισί-
να και σάουνα, 2 μέρες σεμινάρια οδήγησης
(ελάχιστης διάρκειας 3,5 ωρών την μέρα),
όλα τα γεύματα, σαφάρι με snowmobile και
εκδρομή με έλκηθρο και χάσκι. Αλλά και
όσοι θα συνοδεύσουν τους οδηγούς στο ταξί-
δι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα με διάφο-
ρες δραστηριότητες, ενώ θα απολαύσουν ορι-
σμένους γύρους στον πάγο στο κάθισμα συ-
νοδηγού της 570S. Περισσότερα εδώ
http://cars.mclaren.com/home/events/pu-
re-mclaren-arctic-experience.html 

Παρότι οι μισθοί έχουν μειωθεί ή ... εξανεμιστεί τα τεκμήρια των αυτοκινήτων
παραμένουν υψηλά. Παράλληλα ακόμα είναι σε ισχύ και ο φόρος πολυτελούς
διαβίωσης (προσοχή όχι πολυτελείας- αυτός είναι αλλος και έχει καταργηθεί στα
αυτοκίνητα με την αλλαγή της φορολογίας) που επιβάλλεται σε αυτοκίνητα απο
1.929 € και πάνω, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ένα 2λιτρο αυτοκίνητο – πλέον-
θεωρείται μικρού κυβισμού, αφού τα νέα αυτοκίνητα καταναλώνουν σαν ένα μι-
κρό παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ και οι εκπομπές ρύπων είναι χαμηλοί… Για τα
αυτοκίνητα τα τεκμήρια αλλά και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης είναι τα εξής:

Η φωτο της χρονιάς… Ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης θαυμάζει μια παλιά ωραία… «κυρία»
των δρόμων υπό το βλέμμα του συλλέκτη πα-
λαιών αυτοκινήτων Γιώργου Βελλίδη. Παρ
όλα αυτά ο Γιάννης Μπουτάρης κυκλοφορεί
με οικολογικό και εναλλακτικό αυτοκίνητο
και άμα λάχει και με τον… ΟΑΣΘ 

Ως 1.249
1.250 – 1.349
1.350 – 1.449
1.450 – 1.549
1.550 – 1.649
1.650 – 1.749
1.750 – 1.849
1.850 – 1.928

Κυβισμός ΙΧ 
Αυτοκινήτου (cc)

4.000 € 2.800 €
4.600 € 3.220 €
5.200 € 3.640 €
5.800 € 4.060 €
6.400 € 4.480 €
7.000 € 4.900 €
7.600 € 5.320 €
8.200 € 5.740 €

Τεκμήριο ΙΧ αυτοκινήτου
(Έτος Πρώτης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα)

2012-2016 2007-2011
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Η καθημερινή
γυμναστική
είναι τρόπος

ζωής! 

!

Ειρήνη Τσάκωνα

Μια μαμά…
σκέτη κόλαση!

Η Ειρήνη Τσάκωνα σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων,
συμμετέχει σε μαραθώνιους αγώνες και ονειρεύεται στο
μέλλον να ανοίξει το δικό της κατάστημα, αφού της αρέσει η
διακόσμηση. Η ανθοκομική και η κηπουρική είναι δύο από
τα αγαπημένα της χόμπι. Κατάγεται από τη Θήβα και τα τε-
λευταία χρόνια μένει στη Χαλκίδα. 

Από 15 χρονών είναι ανεξάρτητη οικονομικά. Ξεκίνησε
την καριέρα της κάνοντας τα πρώτα της βήματα στο μόντε-
λινγκ σαν δεύτερη δουλειά. Στην πορεία είδε ότι δεν είχε να
της προσφέρει κάτι και το σταμάτησε. Γνωρίζει τρεις γλώσ-
σες –Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά– και καθημερινά ασχο-
λείται με το τρέξιμο και το κολύμπι. Τώρα έχει τη δική της
οικογένεια και μεγαλώνει δύο υπέροχα πλασματάκια. Δεν
αφήνει τίποτα που μπορεί να την προσβάλλει να «πέσει κά-
τω», είναι αισιόδοξη και χρησιμοποιεί συνέχεια τη φράση
πως «όλα για κάποιον σκοπό γίνονται».

Ζώδιο: Ιχθύς 
Αγαπημένο στέκι: Πρωινό καφεδάκι στο «Cruiser»
στη μαρίνα Φλοίσβου. 
Αγαπημένος προορισμός: Σαντορίνη, γιατί είναι
ωραίο να τα βλέπεις όλα από ψηλά. 
Τρεις ευχές που θα ήθελε να πραγματοποιηθούν:
Να κάνει δύο συγκεκριμένα ταξίδια που έχει ονειρευ-
τεί, ο κόσμος να περνάει με περισσότερη αυτογνωσία
και ειρήνη τη ζωή του και να έχουν υγεία τα παιδιά της
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Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Ιβάν
Σαββίδης κατά το τελευταίο διοικητικό
συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το πρώτο
στο οποίο συμμετείχε με την ιδιότητα
του προέδρου. Μετά από τέσσερα και
κάτι χρόνια παρουσίας του ομογενή
επιχειρηματία στον «Δικέφαλο», απο-
φάσισε να μπει μπροστά και να κάνει
αυτό που κάνουν ο Βαγγέλης Μαρινά-
κης στον Ολυμπιακό και ο Γιάννης
Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό. 

Η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να πάρει
τα σκήπτρα της ομάδας και σε διοι-
κητικό επίπεδο, δείχνει τη διάθεση του
να έχει εμφατική παρουσία στη λει-
τουργία της ομάδας, να εμπνεύσει όλη
την οικογένεια του «Δικεφάλου», να
χρεωθεί τυχόν αποτυχία και να πιστω-
θεί τις όποιες επιτυχίες. Η απόφαση
τού ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ μόνο τυχαία
δεν ήταν. Την πήρε σε μία χρονική
στιγμή που άρχισαν να πληθαίνουν οι
φωνές για την αναποτελεσματικότητα
της ομάδας σε αγωνιστικό επίπεδο και
οι «συγκρούσεις» στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο έχουν κορυφωθεί. «Εγώ
ήρθα στον ΠΑΟΚ σαν οπαδός και ακό-
μα αφότου έγινα βασικός μέτοχος του
ΠΑΟΚ παραμένω οπαδός και αυτό δεν
είναι σωστό. Είναι ένα λάθος που αντι-
λαμβάνομαι. Αλλιώς θα συμπεριφερό-
μουν ως μάνατζερ, αλλά ως φίλαθλος
δεν μπορώ. Αν δεν ήμουν οπαδός ίσως
δεν θα έφερνα και τον Μπερμπάτοφ»
είπε σε μία αποστροφή του λόγου του ο
κ. Σαββίδης κατά τη διάρκεια της πρώ-
της συνεδρίασης, φανερώνοντας ότι ο
ΠΑΟΚ δεν αποτελεί για τον ίδιο,
απλώς, μία ακόμη επιχειρηματική.

Συγχρόνως  ο κ. Σαββίδης ζήτησε από
τους ανθρώπους του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος να κάνουν τα αδύνατα
δυνατά προκειμένου να κατακτήσουν
τον Πρωτάθλημα. Λογικό το αίτημα
του, αλλά στο ποδόσφαιρο για να γί-
νουν οι επιθυμίες πράξη θα πρέπει να
συντρέξουν αρκετοί λόγοι. Και η φετι-
νή αγωνιστική δυναμική του ΠΑΟΚ
βρίσκεται υπό αμφισβήτηση καθώς
έχει διακυμάνσεις. Το ρόστερ αποδείχ-
θηκε στην πράξη ότι είναι καλύτερο
από πέρυσι, αλλά έχει και αδυναμίες
για τις οποίες δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τε μέχρι τον Ιανουάριο. Κι αν μέχρι τό-
τε χάσει την βαθμολογική του επαφή με
την κορυφή, η ομάδα θα μπει πάλι σε
ατέρμονες συζητήσεις αναζητώντας
τους πραγματικούς υπαίτιους μίας ακό-
μη χαμένης αγωνιστικής περιόδου.   

του Βασίλη
Μάστορα

Η σημειολογία 
της απόφασης Ιβάν

«Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μία άλλη
επιχείρηση για μένα…»

Χείμαρρος ήταν στην ομιλία του στο ΔΣ ο ομογενής επι-
χειρηματίας και πρόεδρος της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης για όσα
σκέπτεται και επιδιώκει να πετύχει στην ιστορική ομάδα.
Για πρώτη φορά ήταν πολύ συγκεκριμένος στους άμεσους
στόχους του και είναι γνωστό ότι τους καταγράφει δημο-
σίως, μόνο όταν είναι πολύ κοντά να τους πετύχει. Χαρα-
κτηριστικά είπε «Τώρα απομένει ένα και ίσως το πιο σημαν-
τικό. Οι τίτλοι, τα Κύπελλα και τα Πρωταθλήματα, χωρίς αυ-
τά κανένας σύλλογος δεν μπορεί να ζήσει. Σήμερα, μίλησα
για τα οικονομικά, τα κέρδη, τη διαχείριση, το αγωνιστικό
τμήμα, αλλά στο τέλος της ομιλίας μου θέλω να τονίσω έντο-
να ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μία άλλη επιχείρηση για μένα, δεν
τον αντιλαμβάνομαι έτσι». Και συνέχισε «Ο μοναδικός στό-
χος  έθεσα είναι να βοηθήσω το σύλλογο να φτάσει την κο-
ρυφή που αξίζει. Και δεν θα κουραστώ να θέτω υψηλούς
στόχους, όπως ακριβώς κάνω και στη ζωή και στη δουλειά
μου. Όταν πάλευα στο δρόμο  -και πάλευα συχνά -  ο βασι-
κός μου στόχος ήταν να μην πέσω στα δυο γόνατα. Το να πέ-
σεις στο ένα γόνατο δεν είναι ήττα, αλλά ο χρόνος που χρει-
άζεσαι για να ανασυνταχθείς. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ρε-
αλιστές. Δεν μπορεί τα αθλητικά αποτελέσματα να είναι
πάντα βραχυπρόθεσμα. Κάνουμε λάθη και τα διορθώνουμε,
προσπαθούμε με διαφορετικές προσεγγίσεις, χτίζουμε, δη-
μιουργούμε, αυξάνουμε την ποιότητα της ομάδας κάθε μέρα
και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυν-
ση που επιλέξαμε, την κατεύθυνση της δημιουργίας».

Το ανακαινισμένο γήπεδο της Τούμπας
«Θέλω να βλέπω τον ΠΑΟΚ που παίζει καθαρό, όμορφο,

αποτελεσματικό, υψηλής αισθητικής ποδόσφαιρο. Δεν εί-
ναι αυτοσκοπός το αποτέλεσμα. Ερχόμαστε στο γήπεδο για
να πάρουμε ένα συναίσθημα, και πρέπει το αθλητικό τμήμα
να μας προσφέρει συναίσθημα» είπε ο κ Σαββίδης προσθέ-
τοντας ακόμη ότι «Θέλω να βλέπω τον ΠΑΟΚ ανάμεσα
στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Θα έρθει αυτή
η εποχή. Οι πόρτες των ηγετικών δομών και προσώπων του
ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα είναι ανοι-
κτές για μας. Θέλω να βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίζει σε ένα
σύγχρονο γήπεδο. Δεν αποκλείω την νέα Τούμπα, την πλή-
ρως ανακαινισμένη. Αναλύω όλα τα συν και πλην. Από τη

μια πλευρά ένα νέο γήπεδο αλλού έχει λιγότερα προβλήμα-
τα στην κατασκευή, όμως θα μπορέσουμε να πάρουμε την
ψυχή και τον παλμό του ΠΑΟΚ από εδώ; Θα μπορέσουμε να
διατηρήσουμε τον βασικό κώδικα στο DNA; Ίσως πρέπει να
πάμε σε μια ανακαίνιση της Τούμπας; Κι εδώ υπάρχει ο φό-
βος της ελληνικής πραγματικότητας. Μπορεί να αποκαλυ-
φθεί ότι σ’ αυτό το σημείο βρίσκεται το άλογο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και θα πρέπει να σταματήσουν οι εργασίες! Και
έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την έναρξη
των εργασιών. Έχουμε στρατηγική, εργαλεία, ανθρώπινο
δυναμικό. Θέλω να βλέπω σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους
οπαδούς που υποστηρίζουν την ομάδα, τα παιδιά και τους
νέους στα ασπρόμαυρα χρώματα. Γι’ αυτό θα υποστηρίξου-
με στρατηγικές μέσω μάρκετινγκ, θα ανοίξουμε ενδιαφέ-
ρουσες για εμάς αγορές και θα σχηματίσουμε και εκεί μια
πλειάδα ευτυχισμένων οπαδών. Γιατί έχει μαζεμένα φτερά
το έμβλημα του ΠΑΟΚ; Εγώ λοιπόν ονειρεύομαι ότι κάποτε
θα… ανοίξει τα φτερά του και θα πετάξει σαν ένας αυτάρκης
δυνατός  - και απαλλαγμένος από όλους μας -  σύλλογος!» 

«Θα ενώσουμε τους 
θρύλους του ΠΑΟΚ»

Για το πρωτάθλημα ο κ Σαββίδης ξεκαθάρισε:
«Αναμφισβήτητα θέλω να δω τον ΠΑΟΚ… συστηματικά
να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Μερικές φορές μου λένε -
στην Αθήνα - ότι και ο ΠΑΟΚ και εγώ αξίζουμε να πά-
ρουμε ένα πρωτάθλημα. Εγώ τους λέω να το αφήσουν
αυτό, να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, εμείς δεν θέ-
λουμε τα… υπολείμματα όσων δεν έχουν φάει. Εγώ επι-
διώκω - να γίνει κανόνας - ο ΠΑΟΚ να είναι στην πρώ-
τη θέση της βαθμολογίας. Θέλω να βλέπω τον ΠΑΟΚ,
ισχυρό, ενωμένο και ικανό, να αναλύσει και να διορ-
θώσει τα λάθη του, να πετύχει τους στόχους του. Να εμ-
φανίζονται άνθρωποι σαν τον Κούδα, τον Ζαγοράκη,
τον Αναστασιάδη και τους υπόλοιπους και θα κάνουμε
τα πάντα για να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι θρύλοι του
συλλόγου για το καλό της ομάδας μας.
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Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

Στην έκδοση αυτή 
συγκεντρώσαμε τις 
πιο διαδεδομένες 
παθήσεις του 
δέρματος και 
του τριχωτού της 
κεφαλής, καθώς και 
διάφορες μικρής 
έκτασης επιδερμικές 
κακώσεις, τις οποίες 
και παρουσιάζουμε 
με αλφαβητική 
σειρά μαζί με τις 
προτεινόμενες 
φυσικές θεραπείες.

2
Το σπίτι της γιαγιάς μας έλαμπε 
από καθαριότητα, ενώ δεν 
υπήρχαν τα σημερινά «δυνατά» 
απορρυπαντικά. Πώς τα 
κατάφερνε; Στην έκδοση αυτή 
αποκαλύπτουμε μερικά παλιά  
και δοκιμασμένα μυστικά.  
Σας δίνουμε, μεταξύ άλλων,  
συμβουλές για την κουζίνα και 
τα τρόφιμα, παρουσιάζουμε 
φυσικούς τρόπους ώστε να 
απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά 
ζωύφια, να κάνετε τα κοσμήματά 
σας να λάμπουν και τα φυτά σας 
να σας «ευγνωμονούν». Και βέβαια 
έχουμε για εσάς πολλές ιδέες και 
μυστικά, ώστε να φτιάξετε μόνες 
σας φυσικά είδη καθαρισμού 
για όλο το σπίτι, φτηνά και 
αποτελεσματικά.

Τα μυστικά της γιαγιάς  
για το νοικοκυριό

Η δύναµη 
της προσευχής
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