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ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Οι ευθύνες στους... 
άπορους για το μπάχαλο 
της διανομής τροφίμων 
σε... 9.196 δικαιούχους

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ «Κ»

H ΚΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τι αποκαλύπτει στην Karfitsa ιεράρχης της 
Θεσσαλονίκης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ REAL ESTATE

Γ. Μουζάλας: Tρέμω για
κυκλώματα εμπορίας βρεφών
στους... καταυλισμούς!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Πως νοικιάζονται οι 
αποθήκες... φιλοξενίας

Τι λένε στην «Κ» ιδιοκτήτες εργοστασίων
για την «ανάπτυξη» του νομού Θεσσαλονίκης

www.karfitsa.gr
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Σας ευχαριστούμε!
Έντυπη και ηλεκτρονική

2310 278155
H εφημερίδα που διαβάζεται 

από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

«Πίσω από την πλάτη» 
του Γ. Μπουτάρη στήνουν
υπερκομματική παράταξη!

Νυν και πρώην αιρετοί...



Αληθινή δοκιμασία αποτελεί πλέον, για κάθε υπουργό,
βουλευτή ακόμη και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ,
κάθε έξοδος από την ασφάλεια της Βουλής, των υπουργεί-
ων, των γραφείων τους γενικότερα. Ο ακτιβισμός που εξέ-
θρεψαν και στον οποίο επένδυσαν πολιτικά πάνω του τα τε-
λευταία χρόνια (του... αντιμνημονιακού αγώνα) γυρνάει,
πλέον, μπούμερανγκ σε αυτούς που αποδεδειγμένα και
κατ’ ομολογία εξαπάτησαν έναν ολόκληρο λαό. Ο πρωθυ-
πουργός, που απειλούσε τον προκάτοχό του και τους
υπουργούς της κυβέρνησης Σαμαρά ότι «δεν θα τολμούν να

βγουν από τα σπίτια τους», βρίσκεται, πλέον, στη θέση του θύματος ενός ιδιότυπου πολι-
τικού bullying, στο οποίο ο ίδιος και οι «σύντροφοί» του επένδυσαν για να καταλάβουν τις
καρέκλες της εξουσίας. Αλήθεια, πώς νιώθουν οι δύο σημερινοί υπουργοί που έκαναν
χιούμορ (κακής ποιότητας) για τα γιαούρτια που δέχθηκε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ρω-
τώντας εάν «ήταν πλήρες ή με χαμηλά λιπαρά»; Όχι, δεν έγινα υπέρμαχος του λαϊκισμού.
Θεωρώ πως είναι ό,τι χειρότερο σε αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα. Η Ελ-
λάδα έχει πληρώσει ακριβά τη δημαγωγία και κάθε αντίδραση που ξεφεύγει από τα δημο-
κρατικά όρια πρέπει να αντιμετωπίζει με τον νόμο. Όμως, αυτή η κυβέρνηση, η «πρώτη
φορά Αριστερά» ή «εθνικής σωτηρίας», όπως αρέσκονται να λένε τα μέλη της, πρέπει να
λογοδοτήσει απέναντι στους πολίτες. Καλλιέργησε ελπίδες ψεύτικες, «δηλητηρίασε» το
κλίμα τόσο στην πολιτική ζωή, όσο –πολύ περισσότερο– στην κοινωνία, ενώ ακόμη και
σήμερα δείχνει να επενδύει στον διχασμό με δηλώσεις όπως αυτές του κ. Κυρίτση. 

Ίσως οι παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου να μην έχουν τη δυνατότητα,
πλέον, να αφουγκράζονται τους πολίτες, όμως αυτή η βουβαμάρα, αυτό το
σάστισμα που υπάρχει, κρύβει οργή. Οι πλατείες μπορεί να μην είναι γεμά-
τες «αγανακτισμένους», όπως πριν από πέντε χρόνια, η αγανάκτηση όμως
δεν εξαφανίστηκε ως διά μαγείας, μόνο και μόνο επειδή ο κ. Τσίπρας μιλάει
για success story. Η πληγή που έχει ανοίξει στην κοινωνία είναι μεγάλη και
χωρίς το κατάλληλο φάρμακο είναι σίγουρο πως θα κακοφορμίσει, δεν θα
γιατρευτεί, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οι ακραίες καταστάσεις που
βιώνουμε είναι μαθηματικά βέβαιο πως οδηγούν σε ακραίες αντιδράσεις.
Και αυτό, ειλικρινά, με τρομάζει. 

Η 1η Ιουνίου 2016 δεν είμαι μόνο η πρώτη ημέρα του φετινού καλοκαιριού, είναι
και η ημέρα που η ζωή μας έγινε ακόμα πιο ακριβή. Εξωπραγματικές φορολογικές επι-
βαρύνσεις, που δεν θα χτυπήσουν την πλουτοκρατία –αυτούς που οι κυβερνώντες δια-
τυμπανίζουν ότι πολεμούν–, αλλά τα μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα, που βλέ-
πουν το τσιγάρο (αυτή την «αμαρτωλή» απόλαυση) να ακριβαίνει, το καφεδάκι της Κυ-
ριακής να γίνεται απλησίαστο και την μπίρα (το... καλοκαιρινό ποτό των Ελλήνων) να
ακριβαίνει κι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, οι νέο φόροι είναι αδύνατο να πληρωθούν από
τους πολίτες, που η όποια φοροδοτική τους ικανότητα έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Το
γνωρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το διατράνωνε ως αντιπολίτευση. Και τότε θα έρθει η ώρα του
«κόφτη», με τους δημόσιους υπαλλήλους –προνομιακή εκλογική πελατεία της κυβέρνη-
σης– να πληρώνουν το μάρμαρο του... success story. Τι θα συμβεί τότε;

Karfitsa_#AΠΟΨΗ

2 | 4 Ιουνίου 2016

Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440

Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονί́κηpress@karfitsa.gr
Karfitsa

«Ενδεχομένως να μην ήταν σωστή η
απόφαση αποχώρησης της ΝΔ από
τη συζήτηση για τις offshore υπουρ-
γών» είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Αδ.
Γεωργιάδης κι ενδεχομένως να έχει
δίκιο…

Ο καθηγητής και ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Χρυσόγονος λέει ότι στην…
ιστορία των offoshore υπάρχουν
“παραθυράκια”. Α, γι αυτό “μπάζει”
από… παντού ε; 

Σκληρό κι άδικο... Δεν σκέφθηκαν κι
όσους ψήφισαν ΟΧΙ; #syriza_off-

shore #kyritsis Ποια Ευρώπη; Βρε-
τανικές Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Κέι-
μαν, Τζέρσεϊ, Βερμούδες...�

Τον θαυμασμό του προς τον Τσί-
πρα, εξέφρασε ο πρόεδρος του
Eurogroup Ντέισελμπλουμ (σε
συνέντευξή του σε έξι ευρωπαϊκές
εφημερίδες)! Γιατί εμείς δεν τον
θαυμάζουμε;

Και τώρα… χωρίς διαπραγμάτευση τι
κάνουμε; #koyragio

Κερδίζει συνεχώς έδαφος ο… Σαμα-
ράς! Ότι θα τον ζητούσαν -εκτός από
ΝΔκρατες - και απ΄όλα κόμματα, ποι-
ος να το λεγε… «Μέχρι και ο Χρυσο-
χοιδης δικαιώθηκε μ΄αυτούς»
#αδιαβαστοι

«Νομοθετήσαμε μέτρα που από μόνα
τους δεν θα μας πάνε πουθενά» είπε η
κα Γεροβασίλη και νόμιζα ότι άκουγα
την κα… Βούλτεψη!#μεταρρυθμίσεις

«Τα πάντα καταστρέφονται και ο Τσί-
πρας καμαρώνει στο μαγικό του κα-
θρέφτη» σημείωσε η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ που τελευταία έχει επηρεα-
στεί από… παραμύθια και πρίγκηπες
#FILHS

Οι βασιλιάδες αποδείχθηκαν γυμνοί
κι άφησαν τις… κοκκινοσκουφίτσες
να διαπραγματεύονται με λύκους
#ΜΙΑ_ΦΟΡΑ_ΚΙ_ΕΝΑΝ_ΚΑΙΡΟ

Από τις εφημερίδες θα μάθουμε ποι-
ος ή ποιοι υπουργοί δεν εμπιστεύον-
ται τις ελληνικές τράπεζες και την πα-
τρίδα τους (Ρωτάμε οι δημοσιογρά-
φοι, ρωτάνε και οι πολιτικοί…)
#ΒΟΥΛΗ #OFFSHORE

Οκ, δεν διάβασαν τις χιλιάδες σελί-
δες του "κόφτη" όμως ψάχνω να βρω
ποιοι τις... έγραψαν!(Τα μέλη των
προπαρασκευαστικών επιτροπών της
Βουλής… σούπερ μαν είναι;)

Υπόθεση με 200 (!!!) θύματα κακο-
ποίησης αποκαλύφθηκε, σε… μία πε-
ριοχή το 2015 στην Κρήτη, με αφορ-
μή τη δολοφονία Γιακουμακη – Εκτός
από την karfitsa το είδατε αλλού;

Ασθενής χειρουργήθηκε ύστερα
από εισαγγελική παρέμβαση λό-
γω άρνησης των αναισθησιολό-
γων να κάνουν βραδινή εφημε-
ρία! #αττικον. Όπως αποκάλυψε
η karfitsa «οχιά τσίμπησε 56χρο-
νο στη Θεσσαλονίκη και έστειλαν
το γιο του στις… Σέρρες να φέρει
ορό» αφού η σύζυγος είπε ότι θα
τους πάει στα δικαστήρια!

«Η ΜΚΟ Σκοπίων έμαθε… νωρίτερα
από τους κατοίκους  και τον δήμαρχο
για το κέντρο προσφύγων στα Βασιλι-
κά» του πιο ακριβού δήμου σύμφωνα
με δήλωση του υπουργού Τόσκα
#ΘΕΡΜΗ

Τα Βασιλικά - βλ δήμο Θέρμης-
πώς θα ονομαστούν τώρα; 
Συντροφικά;#Filis 

Οι αποθήκες… φιλοξενίας προσφύ-
γων είναι χειρότερες από την Ειδομέ-
νη #Τσιακαλος #spigel

Τα καλά νέα είναι ότι μαζί με τους
3.000 πρόσφυγες στα Βασιλικά
θα στείλουν και… αστυνόμους για
τους 3.000 κατοίκους #διαρρή-
ξεις

Άνοιξε η Ειδομένη, έκλεισε το λιμά-
νι… Παράξενο #ΕΛΛΑΔΑ #ΑΠΕΡ-
ΓΙΕΣ #ANAΠΤΥΞΗ

«Ανάπτυξη» του προσφυγικού…real
estate! Εργοστάσια και αποθήκες δια
όλες τις χρήσεις… #ΜαρδαςΕιλι-
κρινής #επενδυτές #ΟΗΕ #ΕΕ

Αμα αρχίσουν και καίνε τα αντίσκηνα
να δούμε σε ποια θα πάμε αν γίνει
σεισμός… #ΜΟΡΙΑ #SAMOS (έγινε
ήδη ερώτηση στη Βουλή μετά το ρε-
πορτάζ της karfitsa)

«Οι φόροι απειλούν τον τουρισμό,
όχι οι… πρόσφυγες» τονίζει ο
πρόεδρος τουριστικών επιχειρή-
σεων, όμως πιο εύκολο είναι να
τα βάλεις με τους πρόσφυγες πα-
ρά με τους… φόρους ε; #κοφτης

6.000.000 Έλληνες θα πληρώσουν
φέτος τον ίδιο ΕΝΦΙΑ, λένε κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι ενώ θα συνεχί-
σουμε να το πληρώνουμε ως το
2031! Ευχαριστούμε; 

SOCIALismata
(#ΜΙΑ_ΦΟΡΑ_ΚΙ_ΕΝΑΝ_ΚΑΙΡΟ)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Θ. Θεοχαρόπουλος, Π. Παπαδόπουλος, Γ. Δελής, 

Κ. Μάρκου, Μ. Λαμτζίδης, Εφρ. Κυριζίδης, Ρ. Καλφακάκου,

Π. Κοκκόρης, Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αντιμέτωποι με το «τέρας»
που εξέθρεψαν για χρόνια

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας

Γιά́ννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χαρά́λαμπος Αποστολίδης

Tηλ.: 2310 501375

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

@karapanagiotidu





www.karfitsa.gr
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Έστω ότι είμαι έμπορος ναρκωτικών, πουλάω
όπλα σε τρομοκράτες και νονά της «Kαμόρα» και θέ-
λω να "ξεπλύνω" τα λεφτά μου σε μια ευρωπαϊκή χώ-
ρα. ́ Η έστω έχω "λευκό κολάρο" και τα εγκλήματά
μου είναι οικονομικής φύσεως κι επιθυμώ να επεν-
δύσω σε ακίνητα και σε μετοχές εισηγμένες στα χρη-
ματιστήρια. Παίρνω το αεροπλάνο και πηγαίνω
Πράσινο Ακρωτήρι ή στα Κέιμαν στη Μαδαγασκά-
ρη, την Αντίγκουα ή σε άλλον φορολογικό παράδει-
σο. Υπάρχουν στο σύμπλεγμα της Ινδονησίας νησιά
με 50 χιλιάδες κατοίκους που είναι... δημοκρατίες ή
κάτι περίπου τέτοιο, όπου μπορώ να ιδρύσω μία
υπεράκτια επιχείρηση.

Η δημοκρατία της νήσου Καρυδίας (να
πρωτοτυπήσω και να μην πω μπανανίας) δεν
έχει υπογράψει καμία σύμβαση που να την
υποχρεώνει να δίνει στοιχεία για τους ιδιοκτή-
τες εταιριών της. (Εδώ η Ελβετία δεν έχει τέτοια
υποχρέωση, η χώρα στην Ινδοκίνα θα έχει που
είναι νησί με 50 χιλιάδες κατοίκους;) Κατόπιν
κάνω μία κατάθεση μερικών εκατομμυρίων σε ελλη-
νική ή ευρωπαϊκή τράπεζα. Θα μπορούσα να έχω και
ένα χαρτί από την... Καρυδία ότι είναι νόμιμα και
φορολογημένα, αλλά είναι περιττό γιατί οι Έλληνες -
ή λοιποί Ευρωπαίοι- ούτε έχουν το δικαίωμα να
ελέγξουν (ούτε θέλουν) την προέλευση των χρημά-
των ενός… Καρυδιανού που είναι πολίτης και φορο-
λογούμενος άλλης χώρας. Ίσα ίσα που καίγονται να
εισρεύσουν ξένα κεφάλαια και επενδύσεις στη χώ-
ρα. Ένας πληρεξούσιος δικηγόρος που λαμβάνει
εξουσιοδότηση από την μακρινή και εξωτική Καρυ-
δία, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και
έχει το πακέτο των μετοχών της υπεράκτιας, αναλαμ-
βάνει έναντι αμοιβής τις τρέχουσες διεκπεραι-
ώσεις.Απλά, εύκολα, καθαρά. Αν τώρα κάτι… στρα-
βώσει και εφοριακοί ή αξιωματούχοι ζητήσουν από
την Καρυδία να τους ενημερώσει ποιο φυσικό πρό-
σωπο κρύβεται πίσω από μία OFFSHORE, τότε
υπάρχουν οι εξής πιθανές απαντήσεις: Α) η OFF-
SHORE ανήκει στον πολίτη της δημοκρατίας
της Καρυδίας… Μεδίνα Ραμόν του Χουάν που
απεβίωσε Β) Η δημοκρατία της Καρυδίας δεν
δίνει πληροφορίες για τις εταιρίες της σε αλλο-
δαπούς, Γ) Ντεν ξέρει αγγλικά ψυχή μου…

Ο Ωνάσης διέθετε ένα δίκτυο από 55 υπεράκτιες
για τις οποίες αν ρωτούσες στην Αντίγκουα ποιος εί-
ναι ο ιδιοκτήτης της τάδε εταιρίας, θα σου έλεγαν μία
άλλη υπεράκτια από το Μαγιότ κι αν ρωτούσες στο
Μαγιότ (στην απίθανη περίπτωση που θα έμπαιναν
στον κόπο να ανταποκριθούν) η απάντησή τους θα
ήταν μία άλλη εταιρία από τη Μοζαμβίκη κ.ο.κ Άλ-
λωστε ούτε τις OFFSHORE της Αλ Κάιντα και του...
Μπιν Λάντεν δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν.
Όπως απέδειξε ο NICHOLAS SHAXSON στο βιβλίο
του OFFSHORE τα νησιά των θησαυρών (εκδόσεις
Παπαδόπουλος) το χρηματοπιστωτικό απόρρητο
των υπεράκτιων είναι ένας κόσμος… διεθνούς συνε-
νοχής, ατιμωρησίας και εξαπάτησης.Τα... παπού-
τσια μιας μικροσκοπικής μερίδας του παγκόσμιου
πληθυσμού θα πλένονται πάντα με… σαμπάνια, ενώ
οι υπόλοιποι θα πασχίζουμε να τα βγάλουμε πέρα
υπό συνθήκες ολοένα και μεγαλύτερης ανισότητας,
χωρίς… παπούτσια. 

OFFSHORE και ξερός…

Tης @karapanagiotidu

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία, αφού καβάλησε
το κύμα του λαϊκισμού και υποσχέθηκε «τα πάντα
στους πάντες». Όμως ακόμη και τώρα, που έχουν
περάσει 16 μήνες διακυβέρνησης και οι αυταπάτες
τελειώνουν, σε κάθε ευκαιρία επικαλούνται την
«ενοχή των άλλων». Δυστυχώς όμως διαψεύδονται
καθημερινά από τα ίδια τα αποτελέσματα της πολι-
τικής τους. Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις και δεν προχωρά σε εξυγιαντι-
κές ρυθμίσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής. Για
αυτό τον λόγο προχωρεί συνεχώς σε υφεσιακά μέ-
τρα. Αριστερή πολιτική είναι να μπορείς να λες
αλήθειες, να μην λαϊκίζεις, να μην αντιμετω-
πίζεις τους πολίτες ως πελάτες. Και βέβαια να
προσπαθείς να φτιάξεις κοινωνικό κράτος, με
κοινωνική συνοχή ανάμεσα στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική που ασκεί η κυβέρνη-
ση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερή, αλλά βαθιά
συντηρητική και οπισθοδρομική, με αυταπάτες και
ιδεοληψίες. Ακόμα και σε όσα δεν έχουν καμία
σχέση με τα μνημόνια αδυνατεί να νομοθετήσει
υπέρ της χώρας και των πολιτών, όπως στο κράτος
δικαίου, στην παιδεία, στην παραγωγική ανασυγ-
κρότηση της χώρας. 

Η συμφωνία Τσίπρα – Καμμένου δεν είναι προ-
γραμματική ούτε βασίζεται σε προγραμματική
ατζέντα, παρά μόνο σε καρέκλες εξουσίας. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για μια λογική παζαριού μεταξύ
τους, που καθορίζει σε ποια κοινωνική ομάδα θα
έχουμε στο τέλος τα περισσότερα μέτρα. Αυτά είναι
και κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελε-
σματικά. Δεν θα φέρουν τα έσοδα που επιδιώκουν.
Για αυτό εξάλλου θεσπίστηκε ο Μηχανισμός Δημο-
σιονομικής Διόρθωσης, ο «κόφτης» δημοσίων δα-
πανών, ο οποίος είναι ένας μηχανισμός που αφορά
και συντάξεις, μισθούς και παροχές κοινωνικής
ασφάλισης, γεγονός το οποίο παραπέμπει σε πε-
ραιτέρω εξαθλίωση των ίδιων υποζυγίων. Η νέα
φορολογική καταιγίδα που ψήφισε η κυβέρνηση
θα επιφέρει συνέπειες τόσο στα νοικοκυριά όσο και
στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις. Η αύξη-
ση της φορολογίας σε κάθε προϊόν και υπηρεσία,
οι έμμεσοι και άμεσοι φόροι, πνίγουν κάθε προ-
σπάθεια για ανάπτυξη. Είναι πλέον κατανοητό ότι η
οριζόντια υπερφορολόγηση είναι στρατηγική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όχι επιλογή των
εταίρων. Η κατάσταση με την υπερήφανη δια-
πραγμάτευση του κ. Τσίπρα θυμίζει το γνωστό
ανέκδοτο επί σοβιετικής εποχής. Κάθε χρόνο
που αυξάνονταν οι διώξεις, οι εξορίες και οι
εγκλεισμοί σε στρατόπεδα, κάθε χρόνο που η
καταναλωτική δύναμη του λαού υποχωρούσε,
που οι συνθήκες εργασίας δυσκόλευαν, η
προπαγάνδα μιλούσε για νέες μεγαλύτερες
επιτυχίες, την παραμονή της πρωτοχρονιάς η
ευχή των σοβιετικών πολιτών ήταν η εξής:
«Θεούλη μου, σε παρακαλούμε θερμά, φέτος
μη μας δώσεις και άλλες επιτυχίες». Έτσι και ο
ελληνικός λαός ζητάει πλέον να σταματήσουν οι
επιτυχίες του κ. Τσίπρα, δεν μπορεί να τις αντέξει. 
*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης

Η αδιέξοδη πολιτική των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου* 

Η έκτη αύξηση του ΦΠΑ σε έξι χρόνια και η
δεύτερη τους τελευταίους 10 μήνες μόνο ως κατα-
στροφική για την αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί.
Στη ζωή μας από την 1η Ιουνίου μπήκε ένας
ακόμη «κόφτης», ο οποίος αφορά στην κατα-
νάλωση, στο τζίρο και πολύ περισσότερο στα
δημόσια έσοδα, για τα οποία η κυβέρνηση
ενώ δείχνει να έχει και δικαιολογημένα, δια-
καή πόθο για την άνοδο τους, κατορθώνει το
ακριβώς αντίθετο. Δυστυχώς η αύξηση του υψη-
λού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% θα απο-
φέρει μόνο αρνητικά αποτελέσματα για την οικο-
νομία. Η κυβέρνηση, που επιδεικνύει μνημειώδη
μονομανία με την έμμεση και άμεση  φορολόγηση
επιχειρεί να δώσει λύση στα δημοσιονομικά προ-
βλήματα της χώρας με μέτρα αποσπασματικού και
καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, που αποδεδειγ-
μένα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα, αλλά
αντίθετα το οξύνουν. Η  νέα αύξηση του ΦΠΑ θα
επιφέρει αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρε-
σίες, ακόμη και των καθημερινών αναγκών των
νοικοκυριών σε μια περίοδο κατακόρυφης πτώσης
της αγοραστικής κίνησης. Είναι προφανές ότι η αύ-
ξηση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσε-
ων, των υπερβολικών φορολογικών και ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων, καθιστά ανέφικτο να απορ-
ροφηθεί η νέα αύξηση του ΦΠΑ.

Αποδεδειγμένα, κάθε αύξηση φόρου στην ήδη
υπέρμετρη φορολόγηση που υφίστανται επιχειρή-
σεις και φυσικά πρόσωπα καλλιεργεί το έδαφος για
αύξηση των κρουσμάτων φοροδιαφυγής και φορο-
αποφυγή. Όπως όλα δείχνουν τα καθημερινά
λουκέτα, οι αρνητικές επενδύσεις και η επι-
χειρηματική μετανάστευση δεν πτοούν τους
κυβερνώντες, οι οποίοι δεν σταματούν να
πλήττουν με τσουνάμι νέων ευφάνταστων φό-
ρων τους πάντες και κυρίως τους μικρομεσαί-
ους και τους φτωχούς, για τους οποίους υπο-
κριτικά, λένε ότι κόπτονται. Με την φτωχοποί-
ηση δεν μοιράζονται ισοδύναμα τα βάρη αντιθέτως
δημιουργούνται εντάσεις και αντιθέσεις σε μία ήδη
κουρασμένη και απογοητευμένη κοινωνία.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ελληνικές επι-
χειρήσεις συνολικά επιβαρύνονται με φόρους που
φθάνουν το 52% των εσόδων τους. Προφανώς
στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτελειώσει και
όσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβιώνουν.
Διαφορετικά πως είναι δυνατόν να μην αντιλαμβά-
νεται ότι σκοπός μίας κυβέρνησης πρέπει να  είναι
η συλλογή των φόρων και όχι η επιβολή νέων, δυ-
σβάσταχτων, που είναι αδύνατον να καταβληθούν;
Η κυβέρνηση οφείλει έστω και την τελευταία στιγ-
μή να αντιμετωπίσει κάτω από διαφορετική οπτική
γωνία τα ζητήματα που αφορούν τον ιδιωτικό το-
μέα και να προωθήσει μέτρα που θα συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός δίκαιου αλλά ταυτόχρονα και
ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου, το οποίο
θα λειτουργεί ως κίνητρο για την προσέλκυση
επενδύσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσε-
ων που αποτελεί το μοναδικό αντίδοτο κατά της
ύφεσης.
*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Καταστροφική η αύξηση 
του ΦΠΑ στο 24%

του Παναγιώτη
Παπαδόπουλου* 
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Πρώτος πρώτος
έφτασε στο Άγιο
Όρος το περασμένο
Σάββατο ο μεγαλο-
μέτοχος του ΠΑΟΚ
Ιβάν Σαββίδης. Ο
ομογενής επιχειρη-
ματίας και προσω-
πικός φίλος του
Πούτιν, όπως ο
ίδιος λέει, πραγμα-
τοποίησε επίσκεψη
στο κτίριο της διοί-
κησης στις Καρυές
και στη συνέχεια κα-
τευθύνθηκε στο κο-
νάκι της Μονής Βα-
τοπεδίου παρέα με
τον ηγούμενο
Εφραίμ. Δεν αρνή-
θηκε βέβαια, να φω-
τογραφηθεί και να
βγάλει… selfies με
όλους όσους του το
ζήτησαν. Μεταξύ αυ-
τών, και ο υφυπουρ-
γός Γιάννης Αμανα-
τίδης που τον πή-
ρε… αλα μπρατσέτα
για λογαριασμό της
Karfitsa. 

Τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, σαν τον κλέφτη, ψήφισε τα πιο βάρβαρα,
τα πιο αντιλαϊκά μέτρα -που προστίθενται στα προ-
ηγούμενα- και αφορούν στην κατάργηση ουσιαστι-
κά της κοινωνικής ασφάλισης και τη φοροληστεία
του λαού ενώ με το νέο ΤΑΙΠΕΔ παρέδωσε στα
ντόπια και ξένα μονοπώλια ακίνητα - φιλέτα και
κρατικές επιχειρήσεις με στόχο να δημιουργηθούν
νέα πεδία κερδοφορίας για τα υπερσυσσωρευμένα
κεφάλαιά τους. Με αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα ως
προίκα πήγε η κυβέρνηση στο Γιούρογκρουπ και
με χαρές και πανηγύρια «υποδέχτηκε» την απόφα-
ση του για τη δόση των 10 δισ. , η οποία επιβρα-
βεύει το έργο της και ανοίγει το δρόμο για την «επό-
μενη μέρα» της αντιλαϊκής επίθεσης, με στόχο τη
στήριξη της ανάκαμψης των κερδών του κεφαλαί-
ου, που το ονομάζουν «ανάπτυξη». Θυμίζουμε ότι
το μεγαλύτερο μέρος της δόσης, που θα εκταμιευτεί
με το κλείσιμο της πρώτης «αξιολόγησης», θα κα-
τευθυνθεί στην «εξυπηρέτηση» του κρατικού χρέ-
ους, ενός χρέους που δεν είναι του λαού και το
οποίο θα συνεχίσει να φορτώνεται στις πλάτες του
και με την περιβόητη «έξοδο στις αγορές» για νέο
δανεισμό του αστικού κράτους. Αλλά και εκείνο το
κομμάτι που θα πάει στη λεγόμενη «πραγματική οι-
κονομία», με την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφει-
λών του κράτους, στο συντριπτικά μεγαλύτερο πο-
σοστό του θα πάει στα ταμεία επιχειρηματικών ομί-
λων.

Κι όμως…! Η κυβέρνηση αυτές τις ημέρες έχει
επιδοθεί σε μια πρωτοφανή επιχείρηση εξαπάτη-
σης του λαού. Παρουσιάζει το μαύρο – άσπρο, προ-
σπαθεί να καλλιεργήσει μια αισιοδοξία στους ερ-
γαζόμενους για τα αποτελέσματα των διαπραγμα-
τεύσεων με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, για το κλείσιμο της
«αξιολόγησης». Προσπαθεί να καθησυχάσει το
λαό ότι θα έρθει η ανάκαμψη και θα τελειώσει η λι-
τότητα, ότι δεν θα παρθούν νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση λέει ψέματα και
κοροϊδεύει. Κι αυτό όχι μόνο γιατί ψήφισε προχτές
το νέο υπέρ – νομοσχέδιο με νέα φοροληστεία, με
το 4ο μνημόνιο του αυτόματου κόφτη κοινωνικών
δαπανών και δικαιωμάτων, ως τα αναγκαία προ-
απαιτούμενα για την όποια ρύθμιση του χρέους και
την ανάκαμψη, όπου κερδισμένο θα είναι μόνο το
μεγάλο κεφάλαιο και χαμένος ο λαός. Όχι μόνο
γιατί το κλείσιμο της 1ης αξιολόγησης του 3ου
Μνημονίου ανοίγει το δρόμο για τη 2η που περιέ-
χει εξίσου αντιλαϊκά μέτρα Αλλά και γιατί ο ερχο-
μός της ανάπτυξης δεν σημαίνει καθόλου καλύτε-
ρες μέρες για το λαό, αφού τα μέτρα ήρθαν για να
μείνουν και στη φάση της ανάπτυξης -όποτε κι αν
έρθει αυτή-, και το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που
ψήφισαν για τις επόμενες δεκαετίες το αποδεικνύει
περίτρανα. Γι’ αυτό και τα κόμματα της καπιταλιστι-
κής διαχείρισης δε λένε κουβέντα για την επιστρο-
φή των απωλειών που είχαν οι μισθοί, τα μεροκά-
ματα και οι συντάξεις των λαϊκών οικογενειών. Να
γιατί η οργάνωση, η πάλη του λαού και η συμπό-
ρευσή του με το ΚΚΕ αποτελεί μονόδρομο πια και
κάθε άλλη επιλογή οδηγεί στα χειρότερα!
* Ο κ. Δελής είναι βουλευτής ΚΚΕ 
Α’ Θεσσαλονίκης

Το παραμύθι της 
«φιλαλαϊκής ανάπτυξης»

του Γιάννη 

Δελή*

Με γυναικεία συντροφιά εθεάθη
πρόσφατα ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Γιάννης Μπουτάρης σε καφε-
τέρια της Προξένου Κορομηλά,
ακριβώς απέναντι από το σπίτι του.
Πάλι καλά που δεν πέρασε ο… γεί-
τονάς του και Μητροπολίτης Άνθι-
μος να του αρχίσει τον… εξάψαλ-
μο, μιας και η αιθέρια ύπαρξη που
συνόδευε τον δήμαρχο ήταν αρκε-
τές… δεκαετίες μικρότερή του! 

#«Σταμάτα ρε φίλε, σε μπαρ είσαι;» και
«Eυχαριστούμε για το κέρασμα…» ακούσαμε από

τα ίδια χείλη στην τελευταία συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος
του οργάνου, Π. Αβραμόπουλος διέκοψε την
απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του ΔΣ, όταν
εργαζόμενοι του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
– στη διοίκηση του οποίου μετέχει και ο δήμος –
διαμαρτύρονταν για τα τεκταινόμενα σε βάρος της
εργασίας τους (βλ ΤΑΙΠΕΔ, κυβέρνηση κλπ). Όταν
ηρέμησαν τα πνεύματα και κόπασαν οι φωνές,
επέστρεψε η ζωντανή σύνδεση με τον κ.
Αβραμόπουλο, (παλιό συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ) «να
τραβάει τ’αυτί» του διευθυντή ειδήσεων της δημοτικής
τηλεόρασης Φ. Στάγκου επειδή θα έπρεπε να είναι
σε… εγρήγορση. Όπως είπε χαρακτηριστικά στον
αέρα «Τι;» Βγήκε και τεχνική βλάβη;;; Να... είναι σε
εγρήγορση ο κ. Στάγκος…». Νωρίτερα, ο ίδιος είχε
μαλώσει και εργαζόμενο του ΟΛΘ που εξέφραζε φόβο
απώλειας της δουλειάς του λέγοντας του «ρε (!!!) φίλε,
τι φωνάζεις δεν είναι μπαρ εδώ…» όμως λίγο
αργότερα από το ίδιο βήμα και μικρόφωνο, ο

πρόεδρος του ΔΣ ευχαρίστησε για το… κέρασμα την
κα Χρυσίδου η οποία γιόρταζε και πήγε… φοντάν!

#«Άναψαν τα αίματα» στην παράταξη Μπουτάρη
όταν έλειπε ο… Μπουτάρης στην Αμερική! Στη

συνεδρίαση του ΔΣ ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου αρνήθηκε να δώσει το λόγο στον
εντεταλμένο Λ. Κιοσέογλου με αποτέλεσμα να του
απαντήσει «να επισκεφθεί έναν γιατρό» πριν φύγει
από τη συνεδρίαση του ΔΣ. Νωρίτερα ο Γ. Αρβανίτης
της ίδια πάντα παράταξης κάλεσε την αντιδήμαρχο
Οικονομικών Γ. Ρανέλλα να παραιτηθεί! Πριν είχε
προηγηθεί η παραίτηση του Λ. Ζαχαριάδη από την
Επιτροπή Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, με
αιχμές για τη στάση της διοίκησης στο θέμα των
διαγωνισμών!

SMS: Τα «βαριά» πυ-
ροβολικά της σημερινής

αλλά και της… επόμενης, όπως
όλα δείχνουν, κυβέρνησης επιστρα-

τεύει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδας για την ετήσια Γενική Συνέλευση.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα σε ξενο-
δοχείο της πόλης. Θα μιλήσουν μεταξύ

άλλων ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης και η
πρώην υπουργός της ΝΔ και αδερφή του

Κυριάκου Μητσοτάκη, Ντόρα Μπακο-
γιάννη. Ομιλία θα κάνει και ο Μαρ-

γαρίτης Σχοινάς εκπρόσωπος
τύπου της ΕΕ…
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#Έξω φρενών ο καθηγητής
παιδαγωγικής του ΑΠΘ Γ.

Τσιάκαλος με τις «δομές»
φιλοξενίας προσφύγων και
τους κυβερνώντες! Ο
καθηγητής που ανήκει στο
χώρο της αριστεράς - με
μεγάλη και άδολη
ανθρωπιστική προσφορά -
ανέβασε στο fb του τα εξής:
«Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων δεν συνάντησα
πουθενά! Ούτε στη SOFTEX,
ούτε στη FRANKAPORT, ούτε στη
SINATEX, ούτε στην ΕΞΕΛΚΑ,
ούτε στην ΑΛΕΞΥΛ. Αποθήκες
βρήκα, με αναρτημένες όλες τις
γνωστές πινακίδες σε τέτοιες
εγκαταστάσεις («Απαγορεύεται η είσοδος στους μη
έχοντες εργασία», «Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως
παραμένουν στα οχήματά τους», «Παρακαλούνται οι
συναλλασσόμενοι όπως φροντίζουν για την παραλαβή
των δελτίων αποστολής»)! «Αποθήκες ανθρώπων που
λειτουργούν ως στρατόπεδα» επιθεώρησε ο αρμόδιος
υπουργός (βλ Μουζάλας) Αυτή είναι η σημερινή
Ελλάδα. Όταν απουσιάζει η αίσθηση της ντροπής στους
ισχυρούς, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που
αυθόρμητα αναλαμβάνουν (εθελοντές κι αλληλέγγυοι)
τη ντροπή ολόκληρης της κοινωνίας…» σημείωσε
μεταξύ άλλων επισυνάπτοντας και τις σχετικές φωτο-
ντοκουμέντα.

#Σε… αναμμένα κάρβουνα κάθεται η Έλενα Ράπτη!
Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa τις

επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει το

Εκλογοδικείο και να αποφανθεί εάν τελικά
χάνει την έδρα της στην Α’ Θεσσαλονίκης

ύστερα από σχετικό αίτημα του πρώην
υπουργού και πρώην βουλευτή της
ΝΔ Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Η
εκδίκαση της υπόθεσης είχε
προγραμματιστεί για την περασμένη
εβδομάδα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν
κατέστη εφικτό εξαιτίας της
συνέχισης της αποχής των

δικηγόρων όλης της χώρας. Βέβαια,
η κ. Ράπτη δεν δείχνει να είναι

πολύ… αγχωμένη. Συνεχίζει απτόητη
την ενημέρωση σε σχολεία της χώρας της

εκστρατείας «ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ» για την
πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των

παιδιών. Ο Στυλιανίδης από την άλλη όπως
μαθαίνουμε, ξεκίνησε τα… κεράσματα! 

#«Χτύπησε κόκκινο»! Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι
ιθύνοντες του ALPHA όταν την επομένη της

εμφάνισης του Παναγιώτη Ψωμιάδη στην εκπομπή του
Πέτρου Κωστόπουλου είδαν τα νούμερα της εκπομπής.
Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά… 33% «έπιασε» ο «νομάρχης
της καρδιάς μας». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες
της στήλης τον κάλεσε ο ίδιος ο Κωστόπουλος και του
ζήτησε να εμφανιστεί και πάλι και να προχωρήσει σε
νέες… αποκαλύψεις! Μέχρι να γίνει αυτό, ο Ψωμιάδης
αναζητά νέα πολιτική στέγη. Πιέζει με όποιο τρόπο
μπορεί τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη
για να τον… προσέξουν αλλά μάταια! Το «φλερτ» με το
νέο κόμμα Μπαλτάκου- Καρατζαφέρη γίνεται
εντονότερο και κανείς δεν αποκλείει να καταλήξει σε…
γάμο και μάλιστα προσεχώς. Μάλιστα, ο πρώην
Περιφερειάρχης πρόσφατα παραβρέθηκε και στα

εγκαίνια των γραφείων της «Εθνικής Ενότητας» στη
Δράμα. Μήπως να έκανε στροφή στην καριέρα του και
κάποια τηλεοπτική εκπομπή με τέτοια… νούμερα;

#Τα άκουσε ο υπουργός Μουζάλας από τον
δήμαρχο Λαγκαδά Καραγιάννη στο

πρόσφατο… αιφνιδιαστικό ταξίδι του στα κέντρα
υποδοχής προσφύγων! Ο δήμαρχος του είπε ότι
καλά που είναι και οι… δήμαρχοι γιατί από
συντονισμό και προετοιμασία οι κυβερνώντες δεν
ξέρουν… ντιπ! (σε ελεύθερη απόδοση) Επίσης ότι
παρά τα… 4 κέντρα της ευρύτερης περιοχής του, δεν
υπάρχουν αστυνομικοί ούτε για… περιπολίες και κάτι
θα πρέπει να κάνει γι αυτό… έστω ένα τηλέφωνο στον
υπουργό Τόσκα!

#Οι δυο θρήσκοι του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στον
ίδιο χώρο! Αναφερόμαστε στον αναπληρωτή

υπουργό Μάρκο Μπόλαρη και τον υφυπουργό
Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη, οι οποίοι βρέθηκαν
στις Καρυές του Αγίου Όρους για την επίσκεψη Πούτιν!
Οι δυο άνδρες διατηρούν παραδοσιακούς δεσμούς με
την Αθωνική Πολιτεία. Ο δεύτερος είναι πολιτικός
προϊστάμενος του Όρους ενώ ο πρώτος ακουγόταν ότι
θα αναλάμβανε διοικητής του. Όλα αυτά βέβαια, πριν
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 οπότε και ο
Σερραίος πολιτικός έγινε και επίσημα… ΣΥΡΙΖΑίος. 

#Ανασχηματισμό ετοιμάζει ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Δημοσιεύματα θέλουν τον «κυβερνήτη» να συσκέπτεται
με τους στενούς του συνεργάτες και να αξιολογεί το
μέχρι σήμερα έργο των αντιπεριφερειάρχων του. Όπως
μαθαίνουμε από το περιβάλλον του κ. Τζιτζικώστα  θα
ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα και θα προχωρήσει
σε αντικατάσταση πολλών στελεχών της σημερινής
διοίκησης…

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS_Karfitsa

Κουίζ:
Ποιος κυβερνητι-

κός από Βόρεια Ελλάδα
μεριά, ζητά από δημοσιο-

γράφους να του κάνουν συ-
νέντευξη και μόλις δει τις
ερωτήσεις εάν δεν το αρέ-

σουν χάνεται και δεν
απαντά στα τηλέ-

φωνα; 



www.karfitsa.gr

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπό-
κριση στη συναυλία  αλληλεγγύης «Η
Πόλις Εάλω», που διοργάνωσε η Περι-
φέρεια Κ. Μακεδονίας  στον εναλλακτι-
κό και επιβλητικό αρχαιολογικό χώρο
του ανακτόρου του Γαλερίου, στην
Πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Η συναυλία δόθηκε με
αφορμή τη θλιβερή επέτειο της Άλωσης
της Κωνσταντινούπολης και την παρα-
κολούθησαν περισσότεροι από… 300
άτομα με την ανοχή της αρχαιολογικής
υπηρεσίας, καθώς η χωρητικότητα του
επισκέψιμου ανακτόρου είναι 200 ατό-
μων. Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα και αντί εισιτηρίου δώρισαν
συσκευασμένα ξηρά τρόφιμα, που
έφτασαν στα 140 κιλά και θα διατε-
θούν στους ανθρώπους που πλήττον-
ται περισσότερο από την ανθρωπιστική
κρίση στην Κεντρική Μακεδονία.

#Τελικά ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα πληρώσει για την
παραχώρηση του εξωτερικού χώρου στο

Παλατάκι για τον γάμο του γιου του, αφού θεωρείται
και για πολλούς είναι αδιαμφισβήτητος… ευεργέτης
της πόλης! Αυτή είναι η απάντηση του γραφείου
τύπου της υφυπουργού Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά σε
σχετική ερώτηση που απηύθυνε η Karfitsa.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του
ιστορικού διοικητηρίου ο χώρος παραχωρείται σε
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν κάτι
να… δώσουν στην πόλη. Υπενθυμίζεται ότι
πρόσφατα ο κ. Σαββίδης έκανε χορηγία για να
συνεχιστεί το πρόγραμμα του επιφανειακού
καθαρισμού του υπουργείου στον Θερμαϊκό Κόλπο
και το ίδρυμά του χρηματοδοτεί… δυο έδρες στο
ΑΠΘ. «Δεν νομίζω να ευθύνεται το γεγονός ότι ο
πολιτικός προϊστάμενος της κ. Τσαρουχά και
πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι φίλος του
μεγαλομετόχου του ΠΑΣΟΚ» σχολίασε σκωπτικά
άνθρωπος που πέρασε την… μισή του ζωή στο
Διοικητήριο όταν ζητήσαμε τη δική του
αντικειμενική άποψη!

#Τον… Λέοντα της Αμφίπολης χάρισε στον Ρώσο
Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ο Απόστολος

Τζιτζικώστας. Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τον Ρώσο
Πρόεδρο για τις ανακαλύψεις των τελευταίων χρόνων
σε αυτή (βλ. Αμφίπολη και τάφο του Αριστοτέλη) με

τον τελευταίο να ακούει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον  όσα
του έλεγε ο Περιφερειάρχης.

#Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη
το απόγευμα ο πρόεδρος του Κινήματος

Δημοκρατών Σοσιαλιστών, πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος
Παπανδρέου. Πρόκειται για την δεύτερη εμφάνιση του
κ. Παπανδρέου (χωρίς μουστάκι) μετά από πολύ καιρό.
Η επιτυχημένη εκδήλωση στην Πάτρα, την εκλογική
περιφέρεια του κ. Παπανδρέου γέμισε ελπίδα τους
οπαδούς και ψηφοφόρους του οι οποίοι πλέον του
ζητούν να… βάλει πλάτη. Ο πρώην πρωθυπουργός,
σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να συνδυάσει το
τερπνόν μετά του ωφελίμου και το καλοκαίρι θα κάνει
ομιλίες και … μακροβούτια με κανό! Σύμφωνα με
πληροφορίες της στήλης ήδη έχουν ναυλωθεί τα πρώτα
πούλμαν που θα μεταφέρουν τους Παπανδρεϊκούς από
άλλες πόλεις της χώρας στην Θεσσαλονίκη,
προκειμένου να γεμίσει η αίθουσα! Δηλαδή σαν τις
παλιές καλές εποχές των Παπανδρεικών… 

«Η ψευτοαριστερή κυβέρνηση… σώζει

στα λόγια! Τα χειρουργικά υλικά τα

αγοράζουν οι ασθενείς που έχουν λε-

φτά, οι υπόλοιποι… πεθαίνουν!» Τους

κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι

ασθενείς εξαιτίας της υποχρηματοδότη-

σης και της υποστελέχωσης καταγγέλ-

λουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου

ΑΧΕΠΑ της Θεσαλονίκης. Σε ανακοί-

νωση τους τονίζουν ότι «Στο Δημόσιο

Σύστημα Υγείας που η ψευτοαριστερή

κυβέρνηση σώζει στα λόγια (!!!) συμ-

βαίνουν τα εξής παράδοξα: Όποιος

ασθενής έχει χρήματα… σώζεται! Όποι-

ος ασθενής δεν έχει χρήματα κινδυ-

νεύει να… πεθάνει! Οι ασθενείς που

χρήζουν χειρουργικής επέμβασης και

διαθέτουν χρήματα καλούνται να…

αγοράσουν τα απαραίτητα χειρουργικά

υλικά . Τα αγοράζουν έως και 500 €

προσπερνούν τις λίστες αναμονής και

χειρουργούνται άμεσα. Ασθενείς που

χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων και

δεν διαθέτουν χρήματα βρίσκονται στις

λίστες αναμονής πάνω από ένα έτος . Τι

έχει να απαντήσει σε αυτά η πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας; Εξαγ-

γέλλουν ότι δίνουν λεφτά με το τσουβά-

λι στα νοσοκομεία, ενώ στην πραγματι-

κότητα πεθαίνουν άνθρωποι…» Μετά

από τις καταγγελίες αυτές η προϊσταμέ-

νη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σ. Κα-

κάλη  παρήγγειλε τη διενέργεια προκα-

ταρκτικής εξέτασης ζητώντας να διακρι-

βωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα

της «έκθεσης»
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Αν μπορούσε να μπει στο…
Άγιο Όρος, θα έμπαινε! Ο λό-
γος για την υφυπουργό Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης (ΥΜΑΘ) Μαρία Κόλ-
λια Τσαρουχά η οποία ήταν
από τους ανθρώπους εκείνους
που οργάνωσε την επίσκεψη
του Ρώσου Προέδρου αλλά και
του Πατριάρχη Κυρίλλου στη Β.
Ελλάδα. Η βουλευτής του νο-
μού Σερρών και κυβερνητικό
στέλεχος από πλευράς ΑΝ ΕΛ
βρέθηκε στο αεροδρόμιο προ-
κειμένου να υποδεχτεί τόσο
τον κ.Πούτιν όσο και τον κ. Κύ-
ριλλο. Μάλιστα τον δεύτερο τον
περίμενε μια έκπληξη, αφού η
υφυπουργός… γονάτισε μπρο-
στά του για να λάβει την ευλο-
γία του! 
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#Ποιος είδε τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και δεν τον… φοβήθηκε! Ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Α’ Θεσσαλονίκης έγινε έξω φρενών όταν ο

δημοσιογράφος Χρήστος Κώνστας του είπε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής
ότι στο παρελθόν υπήρξε… κρατικός υπάλληλος. «Και δεν θα μου απευθύνεις
εμένα τον λόγο… Κώνστα! Το κατάλαβες Κώνστα» είπε φωνάζοντας ο κ.
Τριανταφυλλίδης. Αν και Σαλονικιός δεν το πήρε… χαλαρά ο εκπρόσωπος του
Κοινοβουλίου όταν αντιμετώπισε έναν άλλον Σαλονικιό και μάλιστα με άριστες
γνώσεις στα οικονομικά…

#Την εκκένωση όχι μόνο της Ειδομένης αλλά όλης της Κεντρικής Μακεδονίας
από πρόσφυγες ζήτησε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου σε επιστολή του προς τον Αλέξη
Τσίπρα. Στην επιστολή που δημοσίευσε αποκλειστικά το karfitsa.gr μεταξύ άλλων
ο κ. Κυρίζογλου ζήτησε από τον πρωθυπουργό την εκπόνηση και την εφαρμογή
ειδικού προγράμματος υποστήριξης των δήμων, αποζημίωση των ιδιωτών που
έχουν πληγεί από την διέλευση ή και την παραμονή των προσφύγων στις περιοχές
τους και την ενίσχυση των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών. Η επιστολή του κ.
Κυρίζογλου εστάλη εκτός από τον πρωθυπουργό και στους υπουργούς: Πάνο
Καμμένο, Παναγιώτη Κουρουμπλή, Νικάλαο Τόσκα, Γιάννη Μουζάλα, Δημήτρη
Βίτσα, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, σε όλους τους βουλευτές της Κεντρικής
Μακεδονίας και στον Περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα…

#Ως μια... κακή ανάμνηση θέλει να θυμάται τα χρόνια που πέρασε στις φυλακές
των Διαβατών ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος είναι αποφασισμένος να γυρίσει σελίδα στη ζωή του.
Από την ημέρα που η Ελένη Παπαγεωργοπούλου μαζί με τον αδερφό της
παρέλαβαν τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης από το σωφρονιστικό κατάστημα
των Διαβατών έχουν αλλάξει πολλά. Ο πρώην δήμαρχος, ελεύθερος πλέον,
απολαμβάνει τις μικρές χαρές της ζωής- αυτές που στερήθηκε κατά τη διάρκεια των
2,5 χρόνων της κράτησής του. Πλέον ο πρώην κάνει τις βόλτες του στην περιοχή
του Πανοράματος, εκεί όπου κατοικεί και τα απογεύματα «κατεβαίνει» στο κέντρο,

Μπορεί… «Σαν τη Χαλκιδική να μην… έχει» σίγουρα και σαν το Περί-πτερο του Επιμελητηρίου της περιοχής στο Φεστιβάλ Τουρισμού2016, δεν είχε! Οι ξαπλώστρες, η άμμος και οι ομπρέλες του Επιμελη-τηρίου Χαλκιδικής ήταν η… ατραξιόν της Νέας Παραλίας Θεσσαλονί-κης τις περασμένες ημέρες. Θα σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι του Επιμελη-τηρίου, αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό (Οι Θεσσαλονικείς λόγωκρίσης στις παραλίες) ας πάει  το… βουνό στον Μωάμεθ! 

πράγμα που δεν συνήθιζε ως δήμαρχος! Όπως το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας
τον οποίο η KARFITSA εντόπισε στην οδό  Μητροπόλεως. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος
μαζί με τη σύζυγό του  σταμάτησαν στο νούμερο 55, εκεί όπου εδώ και χρόνια
βρίσκεται το πολιτικό του γραφείο. Εκεί συναντιέται με πολιτικούς του φίλους, τους
συνεργάτες του αλλά και πρώην ψηφοφόρους του.

#«Βλέπω εφιάλτες… Δεν μπορώ να το πιστέψω». Αυτά αρκείται να δηλώσει ο
πρώην Γενικός Γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Λεμούσιας. Σε

τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το karfitsa.gr με το πρώην δεξί χέρι του Βασίλη
Παπαγεωργόπουλου αυτός αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λεμούσιας πρέπει να υποβληθεί και μάλιστα σε τρεις
χειρουργικές επεμβάσεις, μόλις συμπληρωθεί ένας χρόνος από την επέμβαση που
έκανε στην καρδιά του…

#Στον… τόπο του εγκλήματος βρέθηκε πρόσφατα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος. Ο κ. Φάμελλος,

σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, επισκέφτηκε την ΕΥΑΘ και
συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρό της Γιάννη Κρεστενίτη. Οι δυο άνδρες, για όσους
γνωρίζουν υπήρξαν εκ των «πρωτεργατών» του κινήματος «SOSTE το ΝΕΡΟ» αλλά και
του… δημοψηφίσματος που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2014 στο νομό.
Θυμήθηκαν τα παλιά, τους αγώνες που έδωσαν από κοινού ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, ενώ οι εργαζόμενοι όπως μάθαμε κέρασαν ένα… ποτήρι
νερό (που είναι ακόμα δημόσιο αγαθό) τον κ. Φάμελλο.  ΥΓ. Ο κ. Κρεστενίτης υπήρξε
και καθηγητής του βουλευτή στο μεταπτυχιακό του… 

Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι αναγκαία και επιβεβλη-

μένη. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η πολιτευτής της ΝΔ Α’

Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου, η οποία διοργάνωσε σχετική

εκδήλωση στην εκλογική της Περιφέρεια. Η κ. Ευθυμίου χαρα-

κτήρισε την απαξίωση του Συντάγματος και της πολιτικής γενι-

κότερα ως «ανησυχητικό σύμπτωμα» της σύγχρονης ελληνικής

οικονομικής, και κοινωνικής κρίσης, τονίζοντας ότι η αναθεώ-

ρηση του ισχύοντος Συντάγματος και κατ’ επέκταση ο εκσυγ-

χρονισμός των θεσμών και η ανάκτηση της αξιοπιστίας της πο-

λιτικής, πέραν από κοινή απαίτηση, θεωρείται επιβεβλημένη

προκειμένου να τεθούν -επιτέλους- σε κίνηση οι αναπτυξιακοί

μοχλοί της πατρίδας μας. Έκανε ειδική αναφορά σε συγκεκρι-

μένες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε άρθρα του Συντάγμα-

τος, ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα, όπως είπε, ένα σταθερό,

ασφαλές και θεσμικά κατοχυρωμένο εργασιακό πλαίσιο, μέσω

του οποίου θα μπορέσουν να επαναπατριστούν όλοι οι εξειδι-

κευμένοι νέοι επιστήμονες που σήμερα αναζητούν την τύχη

τους στο εξωτερικό. Αίσθηση προκάλεσε, επίσης, και η επισή-

μανσή της ότι το νέο Σύνταγμα πρέπει να εξασφαλίζει και να

διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά στα χρόνια

των μνημονίων. Εισηγήσεις στην εκδήλωση πραγματοποίησαν

οι πρώην υπουργοί Κώστας Τζαβάρας και Θεόδωρος Καράο-

γλου και ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ-

σαλονίκης Δημήτρης Γαρούφας.
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Γράφει ο karfitsas

Πρόκειται για την τρίτη διανομή φρούτων λα-
χανικών, ελαιόλαδου, κοτόπουλων, τυριών και
απορρυπαντικών. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν
σημειώθηκε βλάβη σε φορτηγό που μετέφερε το
τυρί και άλλα ήδη ψυγείου, με αποτέλεσμα να κα-
θυστερήσει να ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως είπε
στην Karfitsa και στην Έλενα Καραβασίλη  η  αρ-
μόδια αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη για
την…  κοινωνική πολιτική του δήμου Καλυψώ
Γούλα,  η διανομή καθυστέρησε  για περίπου μιά-
μιση ώρα, όμως η κατάσταση είχε ήδη βγει εκτός
ελέγχου. Οι ουρές που είχαν σχηματιστεί ήταν ήδη
πολύ μεγάλες, η ένταση του κόσμου αυξημένη με
την κατάσταση να γίνεται ανυπόφορη, ειδικά για
τους δικαιούχους μεγάλης ηλικίας, κάποιοι εκ των
οποίων λιποθύμησαν και μεταφέρθηκαν προλη-
πτικά στο νοσοκομείο!  Λέει η κ. Γούλα ότι «Άμεσα
ενημερώθηκαν οι άνθρωποι που βρισκόντου-
σαν στο χώρο της ΔΕΘ, από άτομα της υπηρε-
σίας που βρισκόντουσαν εκεί από νωρίς. Τα
προϊόντα μακράς διάρκειας είχαν ήδη ετοιμα-
στεί από τις προηγούμενες μέρες και τα τυριά,
ως ευπαθή προϊόντα, βρισκόταν στο ψυγείο
(στο φορτηγό που παρουσίασε βλάβη). Μόλις
ενημερώθηκε η υπηρεσία για το συγκεκριμέ-

νο πρόβλημα, ενημέρωσε και τον κόσμο. Έτσι
κι αλλιώς ήταν δεδομένο ότι οι δικαιούχοι θα
έπαιρναν τις σακούλες με τα προϊόντα, όπως
έγινε και στις δύο προηγούμενες διανομές»
στις οποίες δεν παρουσιάστηκε κάποια βλάβη σε
φορτηγό πχ με σκασμένο λάστιχο, κάτι που δεν
προέβλεψαν οι αρμόδιοι του δήμου

Η κ. Γούλα επιμένει ότι όλα έγιναν όπως θα
έπρεπε να γίνουν, δηλαδή να μοιρασθούν σε…
9000 ανθρώπους σε μια μέρα με υψηλή θερμο-
κρασία χιλιάδες προϊόντα και σακούλες τροφί-
μων. Στο ερώτημα του κρατικού καναλιού γιατί η
διανομή δεν έγινε έστω σε τρεις δόσεις, δηλαδή
3000 Χ 3 μέρες ώστε να μην υπάρχουν αυτοί οι
κίνδυνοι με βλάβες  απάντησε ότι τις άλλες δυο
φορές δεν υπήρξαν παρόμοια προβλήματα! Στην
Κarfitsa η αντιδήμαρχος τονίζει ότι «ο κόσμος
όμως προτίμησε να αρχίσει να σπρώχνεται,
χωρίς κανένα λόγο, πιστεύοντας ότι δε θα
προλάβει. Γι΄ αυτό και έγινε ότι έγινε. Είναι η
τρίτη διανομή που κάνουμε στον ίδιο χώρο,
με τους ίδιους ωφελούμενους». Απαντώντας
στις καταγγελίες δικαιούχων που έκαναν λόγο για
ιδιαίτερα άσχημη αντιμετώπιση, «σαν να είμαστε
ζώα, δεν είναι αυτή συμπεριφορά μας έβαλαν
και κιγκλιδώματα να φαντασθείτε…» απαντά

Εικόνες… Βενεζουέλας στο δήμο Θεσσαλονίκης! Σκηνές…
τριτοκοσμικής χώρας εκτυλίχθηκαν  στο περίπτερο 16
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρ-
κεια διανομής τροφίμων σε δικαιούχους προγράμ-
ματος από την υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής
και αλληλεγγύης του δήμου. Λιποθυμίες, φω-
νές και σπρωξίματα… στιγμάτισαν τη διαδικα-
σία, με χιλιάδες ανθρώπους που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας να κάνουν λόγο
για… «ταπείνωση».  Οι 9.196 ωφελούμενοι πε-
ρίμεναν όπως είχαν ενημερωθεί να κάνουν στο
πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστική και Βα-
σική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας για τους Απόρους
(TEBA/FEAD)». Μόνο που δεν ήξεραν ότι θα
τους βάλουν και… κάγκελα για να μπουν σε τάξη!

www.karfitsa.gr

Παρακολουθούμε την κυβέρνηση να επιβάλει μια πραγμα-
τική φοροκαταιγίδα με τρόπο – ας μου επιτραπεί να πω – παι-
δαριώδη και ασυνάρτητο. «Οι Έλληνες πίνουν πολύ καφέ. Ας
τον φορολογήσουμε» - αυτό αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο
σκεπτικό πίσω από τα έκτακτα μέτρα του νέου πολυνομοσχεδί-
ου. Φόροι παντού, λοιπόν. Στην μπύρα, στα τσιγάρα, στα ανα-
ψυκτικά, στους χυμούς, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης, στη βενζίνη, στη συνδρομητική τηλεόραση
και, φυσικά, στο internet. Διότι, ας μην παίζουμε με τις λέξεις,
περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για φορολογία στη σταθερή
τηλεφωνία. Αυξήσεις και στους έμμεσους φόρους, που πλήτ-
τουν πρώτα και κύρια τις λαϊκές οικογένειες και τα χαμηλά ει-
σοδήματα. Φορολογία και στον τουρισμό, στα ενοικιαζόμενα
δωμάτια, έναν από τους λίγους τομείς όπου η χώρα μας έχει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εισάγεται, δε, η έκτη  κατά σει-
ρά αύξηση του ΦΠΑ από το 2009 μέχρι και σήμερα, από το
23% στο 24%. Θέλω να επιμείνω λίγο στη φοροεπιδρομή στα
φυσικά πρόσωπα και στους μικρομεσαίους. Τίτλοι τέλους για
τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέ-
λουν σοβαρό καπιταλισμό των πολυεθνικών, όχι μικροζυθο-
ποιούς κι άλλα τέτοια. Με τους μεγάλους η διαπραγμάτευση
έχει περιεχόμενο, ξέρουμε όλοι τι είδους. Ξέρουμε όλοι το
πώς οικοδομούνται έτσι τα καθεστώτα.Την ίδια στιγμή που οι
πολίτες και ο ιδιωτικός τομέας, οι επιχειρήσεις, καλούνται να
σηκώσουν το βάρος ενός ακόμα σκληρού προγράμματος, το
υδροκέφαλο κράτος «διογκώνεται» κι άλλο. Νέες Γενικές
Γραμματείες, νέες στρατιές μετακλητών υπαλλήλων για τις
γνωστές πια τακτοποιήσεις στελεχών που έχουν “πονέσει” για
το κόμμα. Μόνο η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, με
52 υπαλλήλους, θα στοιχίσει 1,6 εκ. ευρώ. Την ίδια στιγμή,
βιώνουμε μια πρωτοφανή απαξίωση του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου και τον ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικα-
σιών. Στα χρόνια των Μνημονίων, η Βουλή, πράγματι, έχει
λειτουργήσει πολλές φορές στα όρια του Κανονισμού. Πρώτη,
όμως, φορά κληθήκαμε να επεξεργαστούμε ένα νομοσχέδιο
7.000 σελίδων, το οποίο κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα,
μέσα σε 11 ώρες. Και μάλιστα, με την απουσία ολόκληρων,
κρίσιμων παραρτημάτων, τα οποία ο αρμόδιος υπουργός επι-
χείρησε να φέρει ως...νομοτεχνικές βελτιώσεις. Φυσικά, η
απαξίωση αυτή ολοκληρώνεται με τον περίφημο «κόφτη» ο
οποίος θα λειτουργεί ερήμην των εκλεγμένων βουλευτών, υπό
τον έλεγχο του υπουργού Οικονομικών. Να θυμίσω ότι η δια-
δικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού – που θα τροποποιεί-
ται κάθε φορά που δεν βγαίνουν «τα νούμερα» - αποτελεί ίσως
την κρισιμότερη αρμοδιότητα της Βουλής, με χαρακτήρα ψή-
φου εμπιστοσύνης. Όταν προειδοποιούσα ήδη από τον Ια-
νουάριο του 2015 ότι ο λογαριασμός της ανεκδιήγητης δια-
πραγμάτευσης αυτού του φαιδρού τύπου που ακκιζόταν στα
διεθνή φόρα ως Υπουργός Οικονομικών θα πέσει βαρύς στις
πλάτες του κόσμου, και σύντομα, ήρθα αντιμέτωπη με ύβρεις.
Δυστυχώς, ο λογαριασμός του 1,8 δις ευρώ ήρθε και φέρει την
υπογραφή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Χωρίς σχέ-
διο, χωρίς καμία μεταρρυθμιστική προσπάθεια, είναι βέβαιο
πως θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μία μόνιμη λιτό-
τητα, στραγγαλίζοντας την πραγματική οικονομία αλλά και κά-
θε προοπτική ανάπτυξης για τον ιδιωτικό τομέα. Η συγκυβέρ-
νηση πατά πάνω στον μυθριδατισμό. Πάνω στην εξάντληση
των πολιτών από την ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος,
από τα μέτρα, από την κρίση, από την κατάσταση που δε λέει
να βελτιωθεί από το ότι δεν ξέρει το τι να πιστέψει. Ας μην “αυ-
ταπατάται”, όμως. Ο λογαριασμός έρχεται για όλους στο τέλος.
*Η κ. Μάρκου είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης 
με το Ποτάμι

Ας μην αυταπατάται άλλο
η συγκυβέρνηση

της Κατερίνας 
Μάρκου*

Το μπαλάκι των ευθυνών στους…
άπορους και στο υπουργείο;!

Περισσότεροι
από…  9.000 άν-

θρωποι στην ουρά
επί ώρες για… 
μια σακούλα 

τρόφιμα!
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«κανένας άνθρωπος δεν αντιμετωπίστηκε σαν ζώο. Ο χώ-
ρος είναι ανοιχτός… περιμένοντας σταδιακά με μία καθυ-
στέρηση, δε θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν… δεν έσπρω-
χνε ο ένας τον άλλον. Ενημερώθηκαν αμέσως από τις
υπηρεσία πως όλοι θα πάρουν τα τρόφιμα που δικαιούν-
ται, όπως και έγινε». Η ίδια σημειώνει πως δε γινόταν να μην
υπάρχει έλεγχος αυτού του πράγματος, καθώς «έπρεπε να μπει
μία τάξη. Καταρχάς έπρεπε να ελέγχονται τα στοιχεία τους,
ότι είναι όντως δικαιούχοι… Δεν είχαν κανένα λόγο να
σπρώχνονται, εφόσον ήξεραν πως θα πάρουν τις σακού-

λες τροφίμων. Δεν πρόκειται για
μία κατάσταση τριτοκοσμική που
μπορεί να έφτανε η σειρά κάποιου
και να του λέγαμε να έρθει την
επόμενη μέρα. Μόλις προέκυψε το
πρόβλημα, οι άνθρωποι ενημερώ-
θηκαν άμεσα και είχαν πλήρη ει-
κόνα της κατάστασης. Η διανομή
ήταν να ξεκινήσει στις 9:00 το
πρωί και ξεκίνησε λίγο μετά τις
10:30. Μάλιστα, μέχρι να φτάσει
το φορτηγό με το… τυρί, ξεκινή-
σαμε να δίνουμε τις σακούλες με
τα τρόφιμα ώστε να υπάρξει στα-
διακή απεμπλοκή. Δεν υπήρχε
κανένας λόγος για να γίνει όλη
αυτή η ιστορία».  Ωστόσο, μετά τις
θλιβερές εικόνες… Βενεζουέλας, με
χιλιάδες ανθρώπους να συνωστίζον-
ται για μία σακούλα με τρόφιμα  η  αν-

τιδήμαρχος  ανακοίνωσε ότι  δεν πρόκειται να γίνει άλλη διανο-
μή μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
και «το επόμενο θα ξεκινήσει μετά το Σεπτέμβριο και τότε
θα… σκεφτούμε εναλλακτικές για να μπορέσουμε να το
αντιμετωπίσουμε. Θα κοιτάξουμε να γίνει με ένα διαφορε-
τικό τρόπο. Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα είχαμε κάνει κά-
ποιες επισημάνσεις στο υπουργείο, ώστε να γίνει διαφορετι-
κά η όλη διαδικασία. Ο δήμος θα φροντίσει να μην ξαναδη-
μιουργηθούν τέτοια προβλήματα στο μέλλον…», κατέληξε η κα
Γούλα. Προς το παρόν πάντως, κανείς δε ζήτησε συγνώμη...



Της Έλενας Καραβασίλη   

ΣΟΚ από την παραδοχή Μουζάλα. Μιλώντας στην
Karfitsa ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής τόνισε πως δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικό-
να για το πόσες είναι οι γεννήσεις προσφύγων και μετα-
ναστών στη χώρα μας. «Τα περισσότερα νεογέννητα
παιδιά έφυγαν μαζί με τους γονείς τους, όσο ακόμη
τα σύνορα ήταν ανοιχτά. Αφότου όμως έκλεισαν τα
σύνορα, δε γνωρίζουμε πόσες γεννήσεις έχουν γί-
νει. Υπάρχουν μητέρες που γέννησαν στην Ελλάδα
και συνέχισαν το ταξίδι τους. Όσοι ήταν στην Ειδο-
μένη, μεταφέρθηκαν στα camp και εκεί θα γίνει κα-
ταγραφή». Ο κ. Μουζάλας λέει χαρακτηριστικά πως:
«τρέμει η ψυχή μας και φοβόμαστε το ενδεχόμενο να
υπάρξουν περιστατικά εμπορίας βρεφών και σωματεμ-
πορίας. Σε τέτοιου είδους μαζικές μετακινήσεις, πάντα
υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Έχουμε εξαρθρώσει κάποια
κυκλώματα χωρίς όμως να έχουμε στοιχεία για εμπορία.
Ωστόσο, είναι κάτι που το φοβόμαστε πάρα πολύ και το
ψάχνουμε με τη βοήθεια της ασφάλειας, της αστυνομίας
και της  Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η κατάσταση
στα κέντρα φιλοξενίας είναι υπό έλεγχο, στην Ειδομένη
δε μπορούσαμε να ξέρουμε τι γίνεται», αναφέρει. Και συ-
νεχίζει: «φιλοξενούμε 60.000 ανθρώπους. Είχαμε
ένα περιστατικό στη Χίο και μία υποψία σεξουαλι-
κής παρενόχλησης στο Ελληνικό. Αυτά είναι κατα-
γεγραμμένα περιστατικά που υπάρχουν. Είχαμε
τρεις καταγγελίες, εκ των οποίων βεβαιώθηκε η μία
για σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα που πλέον η
κατάσταση είναι υπό έλεγχο, οι άνθρωποι είναι
ασφαλείς. Έχουμε το νου μας, διότι εν δυνάμει θα
μπορούσαν να συμβούν τέτοια πράγματα». Αναφορι-
κά με την πλήρη εκκένωση της Ειδομένης ο αναπληρω-
τής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τονίζει πως
μέσα στις επόμενες μέρες οι μετανάστες που βρίσκονται
στα βενζινάδικα θα μεταφερθούν σε camp. Παρά το γεγο-
νός ότι πρόκειται για παράνομους μετανάστες ο κ. Μου-
ζάλας τονίζει πως: «το χάος θα πάρει μορφή. Αφού
οργανωθούμε, ο καθένας θα λάβει τα νόμιμα δι-
καιώματά του». Όσο αφορά στο ενδεχόμενο να πάρουν
την ελληνική ιθαγένεια, όσα παιδιά γεννήθηκαν και θα
μεγαλώσουν στην Ελλάδα, ο κ. Μουζάλας τονίζει πως:
«δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση. Καταρχήν σε
περιπτώσεις όπου μπόρεσε να φύγει ο πατέρας και
έμειναν πίσω η μητέρα και το παιδί, θα γίνει επανέ-
νωση. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα άσυλα και τα
relocation και μετά θα δούμε τι θα γίνει με την ιθα-
γένεια».
Οι γεννήσεις ξεπερνούν τις 400!

«Σε διάρκεια οκτώ μηνών που βρισκόμασταν
στην Ειδομένη, πραγματοποιήσαμε 380 διακομιδές
εγκύων γυναικών στο νοσοκομείο. Ο αριθμός αυ-
τός όμως στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερος,
διότι τους πρώτους μήνες που βρισκόμασταν στο

πεδίο, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει επίσημη κα-
ταγραφή γιατί δεν υπήρχε ιατρείο και σωστή οργά-
νωση», λέει η συντονίστρια των Γιατρών του Κόσμου
στην Ειδομένη, Κορίνα Κανιστρά. Η ίδια περιγράφει ένα
απίστευτο περιστατικό που βίωσε φέτος τον Μάρτιο,
όπου γιατροί ξεγέννησαν μία
γυναίκα μέσα σε σκηνή. «Μας
κάλεσαν οι συγγενείς της.
Η γυναίκα είχε μεταφερθεί
στο νοσοκομείο με διαστο-
λή, αλλά με το φόβο ότι
μπορεί να ανοίξουν τα σύ-
νορα και να μην προλάβει
να περάσει, σηκώθηκε και
έφυγε. Έτσι μετά από τέσ-
σερις ώρες γέννησε μέσα
στη σκηνή με τη βοήθεια
γιατρού και νοσηλεύτριας
και στη συνέχεια μητέρα
και βρέφος μεταφέρθηκαν
στο νοσοκομείο». Η κ. Κανι-
στρά αναφέρει ότι οι περισσό-
τερες γυναίκες είναι νεαρές σε
ηλικία, ενώ δε συνοδευόν-
τουσαν όλες από τους συζύ-
γους τους, καθώς εκείνοι κα-
τάφεραν να συνεχίσουν το τα-
ξίδι τους προς την Ευρώπη.
«Στις δομές φιλοξενίας με-
ταφέρθηκαν άμεσα οι ευά-
λωτες ομάδες, δηλαδή μό-
νες γυναίκες που είχαν μα-
ζί τους τα παιδιά τους. Πα-
ραπέμπονταν στην ύπατη
Αρμοστεία και από εκεί με-
ταφέρονταν σε ξενοδοχεία
ή στα camp». Το μέλος του
τομέα Ενημέρωσης της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες Κατερίνα Κι-
τίδη, επισημαίνει πως από
τον Ιανουάριο του 2016 και
μετά, έφταναν στη χώρα μας
όλο και περισσότερα γυναικό-
παιδα, «που είναι πολύ πιο
ευάλωτοι πληθυσμοί σε
οποιοδήποτε είδος κακο-
μεταχείρισης. Ο κίνδυνος
να πέσει κάποιος θύμα σε-
ξουαλικής κακοποίησης, είναι στενά συνδεδεμένος
με τις συνθήκες διαβίωσης στις περιοχές που υπο-
δέχονται πρόσφυγες. Πολλές περιοχές δεν είχαν
συσταθεί κατάλληλα για την πρόληψη ή την αντιμε-
τώπιση τέτοιων κινδύνων», λέει. Η ίδια τονίζοντας την
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Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Karfitsa στο φύλλο της προηγούμενης εβδομάδας, από τις
αρχές του χρόνου, περισσότερες από… 400 έγκυες γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστες βρέ-
θηκαν στο νοσοκομείο του Κιλκίς! Από αυτές οι 130 γέννησαν στο συγκεκριμένο νοσοκο-
μείο- βάση των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο- ενώ οι υπό-
λοιπες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του σω-
ματείου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, Βασίλειος Τριανταφυλλίδης, για το
ίδιο χρονικό διάστημα οι έκτακτες μαιευτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο του Κιλκίς έφτασαν
τις 785 και οι γυναικολογικές τις 813. Ο ίδιος μάλιστα τόνισε πως ζητήθηκε η ενίσχυση του νο-
σοκομείου σε μαίες. « Ο αριθμός είναι μεγάλος, βέβαια μπορεί να είναι γυναίκες που ταξί-
δευαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι έφτασε η ώρα να γεννήσουν όταν βρέθηκαν
στην Ειδομένη. Μπορεί να έμειναν έγκυες στο δρόμο της διαφυγής για Ευρώπη, αυτό δε μπο-
ρούμε να το γνωρίζουμε». 

«Τρέμει η ψυχή
μας και φοβόμαστε το

ενδεχόμενο να υπάρξουν
περιστατικά εμπορίας βρε-
φών και σωματεμπορίας!
Έχουμε ενδείξεις από γυ-

ναίκες που έπεσαν
θύματα»

Φόβοι για εμπορία 
βρεφών  προσφύγων! 

«Πιστεύω πως θα υπάρχει αύξηση τέ-
τοιων φαινομένων»

Η Κάλλη Μυτιληναίου είναι μέλος στη ΜΚΟ
Α21 με εξειδίκευση στην καταπολέμηση του traf-
ficking. Όπως περιγράφει, δεν υπάρχουν κατα-
γεγραμμένες ενδείξεις πως κάποιες εγκυμοσύνες
μπορεί να είναι αποτέλεσμα σεξουαλικής κακο-
ποίησης, όμως λέει ότι: «έχουμε υποψίες ότι
κάποιες κοπέλες είχαν υποστεί βιασμό, σε-
ξουαλική εκμετάλλευση και έμειναν έγκυες.
Όμως δεν είναι διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες και αυτό γιατί δεν τα καταγγέλλουν.
Έχουμε ενδείξεις από γυναίκες που έπεσαν
θύματα εμπορίας ανθρώπων». Η κ. Μυτιλη-
ναίου υπογραμμίζει πως υπάρχει ο φόβος για
ανάπτυξη κυκλωμάτων εμπορίας βρεφών. «Κα-
νένας δε βγαίνει μπροστά να το καταγγείλει
γιατί φοβούνται. Έχουν ακουστεί περιστατι-
κά όπου κάποιοι πηγαίνουν στα camps και
ζητάνε να αγοράσουν παιδιά. Δυστυχώς κα-
νένας δε μιλάει και πιστεύω πως θα υπάρχει
αύξηση εμπορίας βρεφών, ανθρώπων και
λευκής σαρκός. Όταν ένας άνθρωπος είναι
εγκλωβισμένος, χωρίς καμία ελπίδα και
χρήματα και έρχεται κάποιος που του υπό-
σχεται μία διέξοδο, δυστυχώς είναι πιθανό
να στραφεί εκεί». Η ίδια αναφέρει πως προκει-
μένου να «προλάβουν» κάποιες καταστάσεις,
πραγματοποιούν ειδικές ενημερώσεις στα camps
όπου βρίσκονται πρόσφυγες και μετανάστες.
«Έχουμε ήδη επισκεφτεί τα Διαβατά και τα
δύο βενζινάδικα στο Κιλκίς. Τώρα ξεκινάμε
ένα πρόγραμμα ενημέρωσης που θα ξεκινή-
σει από τη Νέα Καβάλα και στόχος μας είναι
να πάμε σε όλα camp. Η ενημέρωση για την
εμπορία ανθρώπων θα γίνει και σε άντρες
και σε γυναίκες. Ας μη ξεχνάμε πως και οι
άντρες πέφτουν θύματα εργασιακής εκμε-
τάλλευσης», υπογραμμίζει η κ. Μυτιλιναίου. 



www.karfitsa.gr

προσπάθεια που γίνεται από την Ύπατη Αρμοστεία, σημειώνει
πως για να προστατευτούν αυτές οι κοινωνικές ομάδες, είναι απα-
ραίτητο να είναι χωρισμένες οι τουαλέτες ανδρών- γυναικών, οι
χώροι που κοιμούνται οι οικογένειες και οι άντρες που είναι μόνοι
τους, να υπάρχει καλός φωτισμός, στα κοντέινερ να υπάρχουν
κλειδαριές. «Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που μπορούν να
μειώσουν κατά πολύ τον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποί-
ησης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ειδικοί
χώροι όπου οι γυναίκες θα μπορούν να θηλάζουν σε ένα
ασφαλές περιβάλλον και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε»,
επισημαίνει η κ. Κιτίδη. Η ίδια σημειώνει πως χρειάζεται εξειδι-
κευμένο προσωπικό για την παρακολούθηση της βίας καθώς και
περισσότερες γυναίκες μεταφραστές για την παροχή ψυχοκοινω-
νικής βοήθειας. «Υπήρχε υποψία πως τα περιστατικά σεξουα-
λικής κακοποίησης ήταν πολλά, όμως δεν καταγγέλλονταν
στις αρχές, διότι ο κόσμος φοβόταν πως αυτή η διαδικασία
μπορεί να καθυστερούσε το ταξίδι τους προς την Ευρώπη.
Επίσης όσοι δεν έχουν νόμιμα έγγραφα, είχαν το φόβο ότι
μπορεί να συλληφθούν για παράτυπη διαμονή στη χώρα και
έτσι δεν ανέφεραν το περιστατικό», καταλήγει η κ. Κιτίδη. 

4 Ιουνίου 2016 | 13

Το 1109 είναι μία γραμμή πληροφόρησης για την εμπο-
ρία ανθρώπων. Σύμφωνα με την Ειδική Χειρίστρια Κλήσεων
Γραμμής 1109 Χριστίνα Χρηστίδου, μέσα στο 2016 το κέντρο
έχει δεχτεί κλήσεις σχετικά με περισσότερες από 50 περιπτώ-
σεις γυναικών που βρισκόταν σε κέντρα κράτησης προσφύ-
γων, οι οποίες είτε έχουν υποστεί σεξουαλική βία, είτε έχουν
κινδυνεύσει να πέσουν θύματα. «Πρόκειται για περιπτώ-
σεις ενδοοικογενειακής βίας, τράφικινγκ, ή γυναικών
που ταξιδεύουν μόνες και έτσι είναι ευάλωτες στο να πέ-
σουν θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Υπάρ-
χουν πολλές γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο
ή έχουν υπάρξει θύματα βίας, οι οποίες δεν ζητούν βοή-
θεια, είτε επειδή φοβούνται, είτε επειδή προέρχονται
από χώρες, όπου δεν γίνεται συζήτηση για τέτοια θέμα-
τα, είτε επειδή ο στόχος τους είναι να βρεθούν στην Ευ-
ρώπη και γι’ αυτό αποφεύγουν την έναρξη μιας νομικής
διαδικασίας στην Ελλάδα», εξηγεί η κ. Χρηστίδου. Η Διευ-
θύντρια Προγραμμάτων Αρωγής και Προστασίας Α21 Στεφα-
νία Τουφεξή, λέει πως: «σε περιπτώσεις που υπήρχαν εν-
δείξεις τράφικινγκ, έχουν διεξαχθεί συνεντεύξεις ταυτο-
ποίησης από προσωπικό της Α21 και μέσα στην περίο-
δο 2015-2016 το 50% των γυναικών που έχουν φιλοξε-
νηθεί στον ξενώνα της Α21 ήταν θύματα εμπορίας αν-
θρώπων που ταυτοποιήθηκαν ανάμεσα στους πρόσφυ-
γες».



Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες-
που έχουν διαθέσει ήδη κτίσματα για τη φιλοξενία
προσφύγων και μεταναστών- δέχτηκαν να συνερ-
γαστούν για δυο λόγους. Ο ένας είναι για να προ-
στατεύσουν τις περιουσίες τους από κακοποιά
στοιχεία που τόσα χρόνια τις λεηλατούν και ο δεύ-
τερος να πάρουν «ζεστό» χρήμα για να μπορέσουν
να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και τα χαράτσια των
κτιρίων τους. Την ίδια στιγμή, πολλά είναι τα ερω-
τηματικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μίσθωσης
των χώρων αυτών αλλά και το ποσό της επιδότη-
σης στέγασης των προσφύγων. Μιλώντας στην
KARFITSA ο εκπρόσωπος των Μεσιτών από τη
Θεσσαλονίκη, Κώστας Γεωργάκος αναφέρει πως
πρόσφατα τον επισκέφτηκε πελάτης του επιχειρη-
ματίας ο οποίος του ζήτησε να ερευνήσει τις διαδι-
κασίες που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου
να καταθέσει πρόταση στο υπουργείο Άμυνας, και
τα στελέχη αυτού να έχουν υπόψη τους το εργοστά-
σιό του για το επόμενο camp προσφύγων που θέ-
λουν να δημιουργηθεί στο νομό.  Και μπορεί όσοι
σχετίζονται με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση
της προσφυγικής κρίσης στα υπουργεία Εθνικής
Άμυνας και Μεταναστευτικής Πολιτικής να κρα-
τούν κλειστά τα χαρτιά τους σε ό,τι αφορά τη διαδι-
κασία που ακολουθείται, όμως υπάρχουν ερωτή-
ματα που πρέπει να απαντηθούν. Πόσες είναι οι
προτάσεις που έχουν δεχτεί από επιχειρηματίες
του νομού; Ποιοι είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν
το deal; Έναντι τι ποσού μισθώνονται πρώην εργο-
στάσια και βιομηχανικοί χώροι; Τα ενοίκιο πλη-
ρώνονται από το ελληνικό δημόσιο ή πρόκειται
για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τέλος,
υπάρχουν μεσάζοντες και εάν ναι, ποιοι είναι αυ-
τοί; 

www.karfitsa.gr

Μπορεί η δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα περί «προσφύγων
επενδυτών» να… μούδιασε στελέχη της κυβέρνησης και να προκάλεσε… γέλωτα στο ευ-
ρύ κοινό, όμως όπως όλα δείχνουν ο Θεσσαλονικιός πολιτικός είχε εν μέρει δίκιο. Η ανά-
πτυξη στη χώρα και ειδικότερα στο νομό Θεσσαλονίκης έρχεται από τους… πρόσφυγες
και τους μετανάστες. Σύμφωνα με πληροφορίες της KARFITSA, οι προτάσεις επιχειρημα-
τιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμέ-
νου να αξιοποιηθούν εργοστασιακοί και βιομηχανικοί χώροι που τυχόν διαθέτουν «πέ-
φτουν βροχή».

Προσφυγικό… real estate! Η ανάπτυξη
ήρθε από τους…

«φιλοξενούμενους»
και «επενδυτές»
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Τι λένε οι «νοικάρηδες»; 
Η KARFITSA εντόπισε και συνομίλησε με τρεις ιδιο-

κτήτες κτιρίων που έχουν μετατραπεί σε δομές φιλοξε-
νίας προσφύγων. Ο κ. Καραμανλής που στο παρελθόν
διατηρούσε για χρόνια το ομώνυμο βυρσοδεψείο στα
δυτικά του νομού ανέφερε ότι αν και η επιχείρησή του
είναι καθαρή από χρέη αποφάσισε να μισθώσει το κτί-
ριο που διαθέτει για τη φιλοξενία προσφύγων γιατί
«ένας τέτοιος χώρος έχει πολλά χαράτσια και έξοδα.
Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν τα πάγια έξο-
δά του και τα λειτουργικά του» λέει ο κ. Καραμανλής. Ο
ίδιος αναφέρει ότι δέχτηκε τα συγχαρητήρια από το Γ’
Σώμα Στρατού για την κατάσταση του χώρου και πως δεν
φοβάται για τυχόν φθορές. Από την πλευρά του, ο κ. Ε.
διαχειριστής άλλου κτιρίου σχολιάζει ότι τον ίδιο αλλά
και τον χώρο του τον εντόπισαν τυχαία στελέχη του
στρατού που έκαναν βόλτα στην περιοχή. Αναφέρει μά-
λιστα ότι αν και ο ίδιος δεν είναι ιδιοκτήτης αλλά διαχει-
ρίζεται το κτίριο θεώρησε συμφέρουσα την προσφορά,
αφού και λαμβάνει 5.000 ευρώ το μήνα και προστατεύε-
ται το εργοστάσιό του που είχε πέσει «θύμα» ληστών δε-
καπέντε φορές τα τελευταία χρόνια. Όμως και ο Βασίλης
Φέσσας με τον οποίο μίλησε η KARFITSA αναφέρει ότι
η υπογραφή του μισθωτηρίου έλαβε χώρα στο Γ’ Σώμα
Στρατού. Όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας είχε προ-
ηγηθεί αυτοψία στελεχών του ΓΕΣ στις εγκαταστάσεις
του, οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες. Σε ό,τι αφορά τα
κονδύλια που χρησιμοποιούνται για να πληρωθούν τα
ενοίκια στελέχη του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν
πως πρόκειται για κοινοτικά προγράμματα. Από την
πλευρά της πάντως, η Στέλλα Νάνου υπεύθυνη του γρα-
φείου τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελ-
λάδα αναφέρει πως ο μοναδικός χώρος στη Θεσσαλονί-
κη που επιδοτείται από κονδύλια της ΕΕ που διαχειρίζε-
ται η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ είναι η δομή που βρί-
σκεται στα Λαγκαδίκια. 



Από τον Άννα στον Καϊάφα
Παρά την επιμονή της KARFITSA να βρει απαντήσεις

στα παραπάνω ερωτήματα κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφι-
κτό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, την ευθύνη
για την επιλογή των χώρων αυτών την έχει το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και πιο συγκεκριμένα το γραφείο του
αναπληρωτή υπουργού Δημήτρη Βίτσα. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο Γενι-
κό Επιτελείο Στρατού το οποίο στη συνέχεια, εξετάζει τις
προσφορές, πραγματοποιεί αυτοψία στους χώρους και
προχωρά στην υπογραφή ή μη κάποιας συμφωνίας. Για
τη Θεσσαλονίκη το ρόλο αυτό τον έχει αναλάβει το Γ’ Σώ-
μα Στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Γ’ ΣΣ
ειδικές επιτροπές αξιολογούν τους χώρους και ελέγχουν
εάν τα κτίρια πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ο εν λόγω
στρατιωτικός με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας παρέ-
πεμψε στον εκπρόσωπο τύπου του Γενικού Επιτελείο
Στρατού, κ. Φανιό στον οποίο θέσαμε τα παραπάνω ερω-
τήματα. Ο ίδιος υπήρξε εξυπηρετικός και απάντησε στο
γραπτό αίτημά μας. «Λάβαμε το αίτημά σας και ήδη το
επεξεργάζονται οι αρμόδιοι φορείς μας. Θα σας
απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατό» ανέφερε το απαν-
τητικό σημείωμα του Εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΣ. Σε νε-
ότερη επικοινωνία μας μαζί του μας απάντησε ότι…
απαντήσεις θα μας δώσει το γραφείο του κ. Βίτσα, στελέ-
χη του οποίου λίγες ώρες νωρίτερα μας προέτρεπαν να
καλέσουμε το γραφείο τύπου του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και από εκεί μας έλεγαν να πάρουμε το ΓΕΣ. Είχε
προηγηθεί επικοινωνία με το γραφείο του εκπροσώπου
τύπου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης Γιώργου Κυ-
ρίτση. Η συνεργάτης του κ. Κυρίτση μας ενημέρωσε πως
θα έπρεπε να καλέσουμε το διευθυντή του γραφείου του
κ. Γιάννη Μουζάλα. Από το γραφείο του κ. Μουζάλα μας
είπαν να πάρουμε τον… Γιώργο Κυρίτση και το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας. Η αλήθεια είναι πως η διαδικασία
μίσθωσης εργοστασιακών και βιομηχανικών χώρων για
τη φιλοξενία προσφύγων καλύπτεται από ένα πέπλο μυ-
στηρίου. «Δεν θέλουμε να γίνονται γνωστά πολλά
στοιχεία για να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τις
τοπικές κοινωνίες» σχολίασε στην KARFITSA στέλε-
χος του υπουργείου Άμυνας. 
Μέχρι και 8.000 ευρώ το μήνα

Όπως προκύπτει από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και
την έρευνά μας, τα ενοίκια ενός χώρου μπορεί να αγγί-
ζουν και τις 8.000 ευρώ το μήνα. Ξεκινούν από 6.000 ευ-
ρώ και ανάλογα το μέγεθος, τη χωρητικότητα και τις υπο-
δομές που μπορεί να διαθέτει μια εγκατάσταση (κυρίως
παλιές καπναποθήκες και σιταποθήκες) η τιμή εκμίσθω-
σης ενός χώρου μπορεί να φτάσει τις 8.000 ευρώ. Βάσει
του συμβολαίου που υπογράφεται μεταξύ του επιχειρη-
ματία και των στελεχών του ΓΕΣ – στην περίπτωση της
Θεσσαλονίκης τα συμβόλαια υπογράφτηκαν στο Γ’ Σώμα
Στρατού- η διάρκεια του μισθωτηρίου είναι εξάμηνη με
δυνατότητα παράτασης άλλων έξι μηνών. Το… deal μετα-
ξύ του στρατού και των επιχειρηματιών γίνεται απευθεί-
ας με υποβολή σχετικής πρότασης από τους τελευταίους
ενώ σε πολλές περιπτώσεις μεσολαβούν μεσίτες. Όπως
στην περίπτωση δυο κτιρίων της πόλης που ήδη φιλοξε-
νούν πρόσφυγες και για τη συμφωνία μεσολάβησε το
ίδιο μεσιτικό γραφείο. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώ-
σεις όπου κλιμάκια του στρατού και του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησαν από μόνα τους επι-
σκέψεις σε βιομηχανικούς χώρους και ήρθαν απευθείας
σε επαφή με τους ιδιοκτήτες τους. Από τη… διαδικασία
δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τράπεζες, αφού όπως
αναφέρει στην KARFITSA ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδό-
πουλος «πολλά εργοστάσια είναι χρεωκοπημένα και
έχουν περιέλθει στα χέρια τραπεζών». Μέχρι σήμερα στο
νομό οι εργοστασιακοί χώροι που φιλοξενούν πρόσφυ-
γες είναι οι εξής: στο εργοστάσιο SINATEX στο Λαγκαδά,
στο κτήμα Αλεξιάδη στο Δερβένι, στο πρώην εργοστάσιο
EXELKA στο Ωραιόκαστρο, στις πρώην σιταποθήκες του
κτήματος Κορδογιάννη στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στα
παλιά βυρσοδεψία «Καραμανλή» στη Σίνδο, στο πρώην
εργοστάσιο της ΗΛΤΕΞ στο Καλοχώρι, σε κτίριο απέναν-

τι από τον Βιολογικό Καθαρισμό της ΕΥΑΘ στη Σίνδο και
στο πρώην εργοστάσιο της SOFTEX στην περιοχή των
Διαβατών. 

www.karfitsa.gr
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Είναι ανήθικο δημόσιοι λειτουργοί, με διασφα-
λισμένη τη θέση τους, με εγγυημένο – λόγω ιδιότη-
τας – εισόδημα να συμμετέχουν σε «εξω-χώριες»
εταιρείες με ευμενέστερο από αυτό της Ελλάδας -
φορολογικό καθεστώς, την ίδια στιγμή που οι υπό-
λοιποι Έλληνες πολίτες φορολογούνται κανονικά,
και μάλιστα,  βαριά. Αυτό το ζήτημα, προέχει έναντι
όλων. Γι’ αυτό, η συζήτηση που άνοιξε κατά πόσο η
παρούσα (πρόσφατα ψηφισμένη) ή η προγενέστε-
ρη ρύθμιση είναι συμβατή με το εθνικό ή ευρω-
ενωσιακό δίκαιο είναι δευτερεύουσας σημασίας.
Είναι, πρώτιστα, θέμα «ηθικής τάξης». Και άπαντες
ανεξαιρέτως (βουλευτές, υπουργοί, γεν. γραμμα-
τείς, ευρωβουλευτές, δήμαρχοι , συγγενείς τους
κλπ.) έχουν ηθική υποχρέωση να απέχουν διαρκώς
από οποιαδήποτε «ύποπτη» συναλλακτική «εξωχώ-
ρια» σχέση. Και αν υπάρχουν νομικά κενά και ασά-
φειες στην ισχύουσα νομοθεσία,   μέχρι να συμπλη-
ρωθούν ή να καλυφθούν θα μπορούσαν με μία
απλή δήλωση απευθυνόμενη στον επικεφαλής του
θεσμού, στον οποίο μετέχουν από αύριο κιόλας να
διευκρινίσουν ότι «εντός της θητείας τους δεν εί-
χαν, ούτε έχουν, ούτε θα έχουν στο μέλλον οποι-
αδήποτε συναλλακτική σχέση με εξωχώριες εται-
ρείες με έδρα σε συνεργάσιμα ή μη κράτη». Η δήλω-
ση αυτή ανεξάρτητα και παράλληλα από άλλες νομι-
κές ρυθμίσεις θα ικανοποιούσε το «περί δικαίου αί-
σθημα» των Ελλήνων πολιτών και θα ενίσχυε το
κλίμα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και τη δη-
μοκρατία.

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, πρ. Πρόεδρος
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Offshore… σχέσεις!Νόμιμο;
Ίσως!Ανήθικο; Σίγουρα ναι!

του Μανώλη
Λαμτζίδη**

Επικίνδυνη η παρουσία στα εργοστάσια
Εντός Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου σύμφωνα

με πληροφορίες της KARFITSA δεν υπάρχει ούτε
ένας… πρόσφυγας και όπως όλα δείχνουν δεν θα
υπάρξει ούτε στο μέλλον, αφού η αλλαγή χρήσης κά-
ποιου εργοστασίου από τους ιδιοκτήτες του απαιτεί τη
σύμφωνη γνώμη της ΒΙΠΕ, την οποία όμως όπως
πληροφορείται η «Κ» δεν θα λάβει. Από την πλευρά
του, ο πρόεδρος του ΒΕΘ εξηγεί ότι η παρουσία προ-
σφύγων σε βιομηχανικούς και εργοστασιακούς χώ-
ρους είναι επικίνδυνη. Σύμφωνα μάλιστα με πληρο-
φορίες της KARFITSA η διοίκηση της ΒΙΠΕ Θεσσαλο-
νίκης έχει ήδη ζητήσει από την εταιρία security που
φυλάει την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και
να αναφέρει εάν εντοπίσει κάποια «ύποπτη» κίνηση.
«Υπάρχουν εργοστάσια που στους εξωτερικούς
χώρους διαθέτουν μποτίλιες με οξυγόνο, αέρια
αλλά και χημικά. Ποιος μου λέει ότι ένας δυστυ-
χισμένος πρόσφυγας δεν θα πάει να ανατινάξει
όλη την περιοχή» σχολιάζει από την πλευρά του ο κ.
Παπαδόπουλος που επιμένει ότι στην περιοχή της ΒΙ-
ΠΕ δεν πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο κέντρο φιλο-
ξενίας προσφύγων και μεταναστών. 



Αποστολή στο Άγιον Όρος- Βαγγέλης Στολάκης  
Ο Ρώσος Πρόεδρος έφτασε στις 14:40 στις Κα-

ρυές. Προηγουμένως, βρέθηκε στο Λιμάνι της Δάφ-
νης από το Λιμάνι της Τρυπητής στην Ουρανούπολη
όπου μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο «Μακεδο-
νίας» της Θεσσαλονίκης, οδικώς. Λίγα λεπτά πριν, τα
λευκά μαρμάρινα σκαλιά στο Αρχονταρίκι της Ιεράς
Επιστασίας ανέβαινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έφτασε στην
Αθωνική Πολιτεία με ελικόπτερο. Το διάστημα μετα-
ξύ 12:00 με 14:00 το μεσημέρι έφταναν στις Καρυές
οι επίσημοι. Πρώτος ήρθε ο μεγαλομέτοχος του ΠΑ-
ΟΚ και προσωπικός φίλος του Πούτιν, Ιβάν Σαββί-
δης ο οποίος κατευθύνθηκε απευθείας στο κτίριο δι-
οίκησης του Αγίου Όρους και από εκεί στο Κονάκι
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, με τον ηγούμενο
Εφραίμ να βρίσκεται εντός. Στη συνέχεια ήρθε ο
υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο Πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας. Όπως πληροφορήθηκε μάλιστα η

KARFITSA ο κ. Τζιτζικώστας διανυκτέρευσε την Πα-
ρασκευή στο Άγιο Όρος και πιο συγκεκριμένα στην
Ιερά Μονή Χιλανδαρίου μαζί με τον στενό του συνερ-
γάτη Κώστα Μπέφα. 
Η υπόσχεση του Προέδρου 

Από νωρίς το πρωί στις Καρυές βρισκόταν και ο
Μητροπολίτης Μιλήτου και ηγούμενος της Μονής
της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας κκ. Απόστο-
λος ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου.  Ο π. Απόστολος υποδέχτηκε τον πρόεδρο Πού-
τιν μαζί με τον Πρωτεπιστάτη δηλαδή τον… «πρωθυ-
πουργό» του Αγίου Όρους γέροντα Παύλο Λαυρεώ-
τη. Ο Μητροπολίτης Μιλήτου ήταν ο άνθρωπος που
δεν έλειψε ούτε λεπτό από το πλευρό του Ρώσου
Προέδρου. Τον συνόδευσε στον Ιερό Ναό του Πρω-
τάτου, πραγματοποίησε την προσφώνηση εκ μέρους
του Πατριάρχη στο κτίριο της Ιεράς Κοινότητας και
ακολούθησε τον Πούτιν στην επίσκεψη του στον
Άγιο Παντελεήμονα, γνωστό και ως «το ρώσικο μο-
ναστήρι», εκεί όπου βρισκόταν από την προηγούμε-

Η μυστική  και... «ιερή» 
αποστολή του  Πούτιν!
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Μια… μυστική αποστολή ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντί-
μιρ Πούτιν μετά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος το περασμένο Σάββατο. Ο «Βλαδίμηρος»
όπως τον αποκάλεσαν κληρικοί και μοναχοί τους κέρδισε για την ταπεινότητα, τη σεμνότητα
αλλά και την… υπόσχεση που τους έδωσε!  Μπορεί η επίσκεψή του να ήταν ιδιωτική –γι’ αυ-
τό απουσίαζε η γραβάτα και το… πρωτόκολλο-  και να διήρκησε μόλις έξι ώρες, ήταν αρκετή
να για να στρέψει τα βλέμματα όλου του πλανήτη στην Αθωνική Πολιτεία. Το τι έγινε μπρο-
στά και πίσω από τις κάμερες είναι γνωστό, εκείνο όμως που δεν γνωρίζει κανείς και σας απο-
καλύπτει σήμερα η KARFITSA είναι η υπόσχεση που έδωσε ο ισχυρότερος άνδρας του πλα-
νήτη και η αποστολή που του ανατέθηκε μέσα στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου των Καρυών
του Αγίου Όρους. Μια υπόσχεση στον άνθρωπο που δεν μπόρεσαν να… σταματήσουν οι
δεκάδες ελεύθεροι σκοπευτές που ήταν ακροβολισμένοι στην περιοχή. 

Τι αποκαλύπτει
στην KARFITSA ο

Μητροπολίτης 
Μιλήτου που ήταν 

η… σκιά του 
προέδρου 
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νη ημέρα ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών
των Ρωσίων κκ. Κύριλλος. 

Ο Μητροπολίτης Απόστολος ήταν εκεί-
νος που βρέθηκε για έξι ολόκληρες ώρες στο
πλευρό του Ρώσου Προέδρου.  Μιλώντας
αποκλειστικά στην KARFITSA μετά το πέρας
της επίσκεψης Πούτιν ο κκ. Απόστολος κάνει
λόγο για έναν ευλαβή πιστό που τον εντυπω-
σίασε με την σεμνότητά του. Όπως λέει ο Μη-
τροπολίτης Μιλήτου: «ο Ρώσος Πρόεδρος
προσευχήθηκε και περιηγήθηκε στους χώ-
ρους του Αγίου Όρους». «Με εντυπωσίασε
η σεμνότητά του και το πόσο ταπεινά
συμπεριφέρθηκε στη Μονή του Αγίου
Παντελεήμονα. Μου ζήτησε να μεταφέρω
τις ευχαριστίες του στον Πατριάρχη για
την υποδοχή που του έγινε. Τον σέβεται
και τον τιμά τον Πατριάρχη» σχολιάζει ο
κκ. Απόστολος. 

Ο ίδιος αποκαλύπτει επίσης πως του ανέ-
θεσε μια αποστολή! Να συμβάλλει με τον
τρόπο του στο να βρεθούν τα λείψανα της
Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας που
εκλάπησαν από το ομώνυμο Μοναστήρι στα
Βασιλικά Θεσσαλονίκης στις 23 Απριλίου
2012. Από τότε το μοναστήρι κοσμούν μωβ
κορδέλες σε ένδειξη πένθους για την απώ-
λεια των λειψάνων της Αγίας. Πούτιν και Πα-
τριάρχης Κύριλλος υποσχέθηκαν στον Μη-
τροπολίτη Μιλήτου πως θα συνεισφέρουν με
όποιο τρόπο που μπορούν οι ίδιοι προσωπι-
κά αλλά και οι μυστικές υπηρεσίες της Ρω-

σίας για τον εντοπισμό των λειψάνων αλλά
και της σπείρας που τα έκλεψε και φέρεται να
τα έχει πουλήσει σε ιδιώτη για να κοσμήσει
κάποια προσωπική συλλογή. Σήμερα ο
Βλαντιμίρ Πούτιν κρατά στα χέρια του όλα τα
στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση και
τα οποία του έστειλε ο ίδιος ο π. Απόστολος
αμέσως μετά την επίσκεψη του πρώτου στην
Ελλάδα. «Τον ενημέρωσα για την υπόθε-
ση της κλοπής των λειψάνων και ζήτησε
να του αποστείλω στο Κρεμλίνο όλα τα
στοιχεία για να βοηθήσει και ο ίδιος με
τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας να
βρεθούν τα λείψανα. Το ενδιαφέρον του
προέδρου Πούτιν για τον πόνο που με
διακατέχει για τα λείψανα της Αγίας Ανα-
στασίας, την κάρα και τα υπόλοιπα λεί-
ψανα, που εκλάπησαν από το Μοναστήρι
ήταν μεγάλο. Ο πρόεδρος όπως και ο
Άγιος Μόσχας έδειξαν ενδιαφέρον και
υποσχέθηκαν να βοηθήσουν στην ανεύ-
ρεση των ιερών λειψάνων και την επι-
στροφή τους στο μοναστήρι μας» λέει
στην «Κ» ο Μητροπολίτης Μιλήτου και εξηγεί
πως «τα λείψανα μπορεί να εντοπιστούν μέ-
σα από τις μυστικές υπηρεσίες που διαθέτει η
Ρωσική Ομοσπονδία και το Πατριαρχείο
Μόσχας. Ο Άγιος Μόσχας στο παρελθόν είχε
ζητήσει φωτογραφικό υλικό για να γνωστο-
ποιήσει σε όλες τις εκκλησίες της επικράτει-
άς του για την ιεροσυλία που έγινε» καταλή-
γει ο κκ. Απόστολος. 

Παρασκήνιο 
Για την επίσκεψη Πούτιν στο «Περιβόλι της Πα-

ναγιάς» επιστρατεύτηκαν δεκάδες Έλληνες αστυνο-
μικοί, καμιά κατοσταριά άνδρες της προσωπικής του
φρουράς που ήρθαν στην Ελλάδα μόλις λίγα εικοσι-
τετράωρα πριν την επίσημη επίσκεψη του Ρώσου
Προέδρου, βατραχάνθρωποι μέχρι και… drones.
Από νωρίς το πρωί του περασμένου Σαββάτου η πε-
ριοχή γύρω από τον Ι.Ν. του Πρωτάτου και του κτιρί-
ου της Ιεράς Επιστασίας είχε αρχίσει να αδειάζει.
Στον χώρο βρίσκονταν μόνο δημοσιογράφοι με το
πολυπόθητο κίτρινο καρτελάκι, φωτογράφοι, επίση-
μοι προσκεκλημένοι και φυσικά… αστυνομικοί. Τα
ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά εξέτασαν εξονυχιστικά
τα σημεία από τα οποία θα περνούσε ο Ρώσος Πρό-
εδρος. Η είσοδος σταδιακά απαγορεύτηκε και στους
μοναχούς του Όρους οι οποίοι έσπευσαν να τον
δουν από κοντά. Ορισμένοι μάλιστα, μιλώντας στην
KARFITSA εξέφρασαν την αντίδρασή τους για το γε-
γονός ότι η Ιερά Επιστασία δεν εξέδωσε ανακοίνωση
με την οποία να τους ενημερώνει ότι δεν θα μπορέ-
σουν να παρακολουθήσουν από κοντά την επίσκεψη
αυτή. «Ήμουν εδώ και το 2005, τότε που ο Πού-
τιν επισκέφτηκε το Άγιο Όρος για πρώτη φορά.
Τότε δεν είχαμε τόσους αστυνομικούς, ούτε
έκλειναν όπως σήμερα όλα τα μαγαζάκια στις
Καρυές, την πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτεί-
ας» αναφέρει ο μοναχός συμπληρώνοντας ότι ο Βλ.
Πούτιν τότε οδήγησε μόνος το αυτοκίνητο του. 

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν τρία μέλη της. Ο
πολιτικός προϊστάμενος του Αγίου Όρους και υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο αναπληρωτής
υπουργός Μάρκος Μπόλαρης και ο υφυπουργός
Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Κατά την αντιφώ-
νησή του τόσο στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου όσο και
στο Αρχονταρίκι ο Ρώσος Πρόεδρος εξήρε το έργο
που επιτελείται από τους μοναχούς στο «Περιβόλι
της Παναγιάς». Ο κ. Πούτιν μίλησε για τις σχέσεις
του Όρους με τη Ρωσία και είπε ότι αυτές συνεχώς εν-
δυναμώνονται. Έξω από το Πρωτάτο προσκύνησε
την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί και παρακολού-
θησε στη συνέχεια τη δοξολογία καθήμενος στον δε-
σποτικό θρόνο. Έλαβε ως δώρο από τους εκπροσώ-
πους της Αθωνικής Πολιτείας ένα αντίγραφο εικό-
νας του Χριστού που βρίσκεται στον ίδιο ναό και την
οποία φιλοτέχνησε τον 13ο αιώνα ο Εμμανουήλ
Πανσέληνος. 
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του Βαγγελη Στολάκη 
Μπορεί οι επόμενες δημοτικές εκλογές να γίνουν σε τρία

χρόνια από σήμερα (2019), ωστόσο στο δήμο της Θεσσαλο-
νίκης φαίνεται πως σκέφτονται ότι  «των φρονίμων τα παιδιά
πρέπει να μαγειρέψουν πριν να πεινάσουν». Έτσι τους τελευ-
ταίους μήνες κορυφαία στελέχη τόσο της «Πρωτοβουλίας για
τη Θεσσαλονίκη» όσο και της παράταξης «Εντάξει» του Σταύ-
ρου Καλαφάτη πραγματοποιούν συναντήσεις, γεύματα και
πίνουν… καφέδες με στόχο να… «ψαρέψουν» όπως μας λένε
χαρακτηριστικά ο ένας από τον άλλον. Πρωταγωνιστές των
συναντήσεων αυτών δεν είναι άλλοι από τους επίδοξους
υποψηφίους… υποψηφίους δημάρχους Θεσσαλονίκης οι
οποίοι με κάθε δυνατό τρόπο ρίχνουν άδεια για να πιά-
σουν… γεμάτα! 
Λείπει ο γάτος… 

Στην παράταξη του δημάρχου Θεσσαλονί-
κης, Γιάννη Μπουτάρη οι ισορροπίες είναι
εύθραυστες. Είναι χαρακτηριστικό πως την
περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
η κατάσταση ξέφυγε, με τους δημοτικούς
συμβούλους της «Πρωτοβουλίας» να ζη-
τούν ακόμα και τις… παραιτήσεις αντιδη-
μάρχων (επίσης της «Πρωτοβουλίας») και
ενώ ο δήμαρχος βρισκόταν πολλές χιλιά-
δες μίλια μακριά. Και ενώ ο κυρ Γιάννης
ενημερωνόταν από τον αντιδήμαρχό του Σπύ-
ρο Πέγκα για όλα όσα συνέβαιναν στο δη-
μοτικό συμβούλιο (που ενημερωνόταν

επίσης μέσω social media), και έκανε βόλτες ατάραχος στη
Νέα Υόρκη μαζί με την επίσης αντιδήμαρχο Λίνα Λιάκου και
την σύμβουλό του, στον «οίκο» του οι «δικοί του» έδιναν τη
μάχη για το ποιος θα επικρατήσει. 

Όπως έλεγε στην KARFITSA στέλεχος της «Πρωτοβου-
λίας» και στενός συνεργάτης του Γιάννη Μπουτάρη: «όλοι
περιμένουν τη στιγμή που ο δήμαρχος θα λείπει εκτός,
ώστε να δημιουργηθεί κρίση στο δημοτικό συμβούλιο.
Έτσι έγινε και στην τελευταία συνεδρίαση». Με αφορμή
την συζήτηση για την ανανέωση της σύμβασης υποστήριξης
του λογισμικού εφαρμογών για την μηχανογράφηση των Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του δήμου ο Γιώργος Αρβανίτης κά-

λεσε την αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιούλη Ρα-
νέλλα να παραιτηθεί. «Παραιτήσου και

αύριο αναλαμβάνω εγώ την ευθύ-
νη» είπε, με τον πρόεδρο του δημο-

τικού συμβουλίου Παναγιώτη
Αβραμόπουλο να παρακολουθεί
την… «κοκορομαχία» της νυν
και του πρώην «τσάρου» του
δήμου Θεσσαλονίκης, ατάρα-
χος. Από την πλευρά της. Η κ.
Ρανέλλα δεν θέλησε να δώσει
συνέχεια στο περιστατικό, εκ-
φράζοντας μάλιστα τον εκνευρι-

σμό της για την εικόνα του δημο-
τικού συμβούλου που προέρχεται

από την ίδια παράταξη με εκείνην.
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες,

όταν επιστρέψει ο Γιάννης Μπουτάρης από

Εικόνα διά-
λυσης για την
παράταξη του
Γιάννη Μπου-

τάρη 

www.karfitsa.gr

Συναντήσεις, ζυμώσεις και στο 
βάθος… υπερκομματική παράταξη(;) 

Ο δήμαρχος και σύσσωμη η ομάδα
του, έχουν αναγάγει σε μείζον ζήτημα για
την πόλη, την παραχώρηση του Α’ Προ-
βλήτα στον δήμο Θεσσαλονίκης. Σε πρό-
σφατη συνέντευξη τύπου αλλά και δια βή-
ματος του δημοτικού συμβουλίου, έδειξαν
ότι αποτελεί το βασικότερο στοίχημα της
παρούσας διοίκησης. Δεν τους αδικώ διό-
τι πράγματι δεν έχουν κάτι άλλο να επιδεί-
ξουν. Πρέπει να εφεύρουν δυναμικές
διεκδικήσεις και επιτυχίες, καθώς τα έργα
πνοής ή οιαδήποτε άλλο έργο (πέρα από
την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας και
την επιδοτούμενη Βιοκλιματική Αναβάθ-
μιση) απουσιάζει εδώ και έξι έτη. Μάλι-
στα θα απουσιάζει και τα επόμενα τρία (3)
καθώς ουδέν μεγάλο έργο έχει εγκριθεί,
διακηρυχτεί ή συμβασιοποιηθεί από την
διοίκηση για να αρχίσει να υλοποιείται.
Αλλά ποιος είναι ο πρώτος προβλήτας;
Και γιατί ο δήμαρχος πασχίζει να μας πεί-
σει ότι θέλει να τον παραδώσει στους δη-
μότες; Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν εί-
ναι προσβάσιμος για τους συμπολίτες;
Εδώ είναι το παράδοξο. Είναι ο ελεύθε-
ρος χώρος του λιμένα όπου όλοι έχουμε
περπατήσει, έχουμε απολαύσει τον καφέ
ή το φαγητό μας στα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, έχουμε παρα-
κολουθήσει ταινίες και έχουμε επισκε-
φθεί τα μουσεία ή τους λοιπούς χώρους
για εκδηλώσεις. Θέλει λοιπόν η διοίκηση
του δήμου να μας δώσει ένα χώρο ο οποί-
ος ήδη είναι ανοικτός για εμάς.

Το παράλογο όμως δεν σταματά εδώ.
Αυτόν τον χώρο σήμερα τον συντηρεί (κα-
θαριότητα, συντήρηση, ευπρεπισμός) ο
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, από
τα δικά του έσοδα. Λοιπόν, αυτόν τον χώ-
ρο που όλοι επισκεπτόμαστε και χαιρόμα-
στε δωρεάν, ο δήμαρχος θα μας τον χαρί-
σει με αντίτιμο, σύμφωνα με τις δικές του
δηλώσεις. Γιατί δεν δύναται να τον συντη-
ρεί με τα χρήματα του προϋπολογισμού
του δήμου. Θα βάλει λέει υπηρεσίες με αν-
ταπόδοση ή όπως είπε « π.χ. εισιτήριο 1
ευρώ όχι εισιτήριο 1 ευρώ », γιατί είναι
προφανές ότι εμείς δεν μας αρέσει έτσι
που είναι αλλά θέλουμε να πληρώνουμε
στον δήμο. Τέλος, το γεγονός ότι επίκειται
μεταβίβαση του λιμένος, ότι οι αρμόδιοι
Υπουργοί δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν τους
αγγίζει. Εμείς αγωνιζόμαστε να απελευθε-
ρώσουμε έναν ελεύθερο χώρο και να επι-
βάλλουμε αντίτιμο σε υπάρχουσες δωρε-
άν υπηρεσίες. Πληροφορίες τέλος ότι τα
αερόστατα που εξήγγειλε θα συνδεθούν
με το τελεφερίκ (που ήδη έπρεπε να κατα-
σκευαστεί) ελέγχονται ως ανακριβείς.
Ο κ. Κυριζίδης είναι δικηγόρος και
δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Το λιμάνι, το εισιτήριο,
το αερόστατο και

ένας… Μπουτάρης

του Εφραίμ 
Κυριζίδη*

Πρώην
αντιδήμαρχοι

και νυν δημοτικοί
σύμβουλοι εξετά-

ζουν το ενδεχόμενο
συνεργασίας
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Εκρηκτικό ήταν το κλίμα στο δημοτικό συμβούλιο
της Δευτέρας 30 Ιουνίου 2016, φέρνοντας ξανά στη
συζήτηση θέματα διαφάνειας , χρηστής διοίκησης,
νομιμότητας και ηθικής.Το γράμμα του αντιδημάρ-
χου κ. Παππά για προσβολή της προσωπικότητάς
του από παλαιότερες δηλώσεις της  επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ Ελεάν-
νας  Ιωαννίδου  σχετικά με τους διαγωνισμούς καθα-
ριότητας, ήρθε μάλλον σε ακατάλληλη στιγμή αφού
αμέσως μετά ακολούθησε η επιστολή παραίτησης του
δημοτικού συμβούλου κ. Λάζαρου Ζαχαριάδη από  τη
θέση πρόεδρου της επιτροπής βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης  Ανακύκλωσης
και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του δήμου
Θεσσαλονίκης, για θέματα πάλι σχετικά με τους ίδι-
ους διαγωνισμούς και  τις ίδιες εταιρείες. Έντονοι
διαξιφισμοί ακολούθησαν σε επόμενο θέμα , για την
ανανέωση της σύμβασης για πέντε χρόνια στην εται-
ρεία που υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα για
τον έλεγχο των οικονομικών του δήμου, μεταξύ της
αντιδημάρχου κ. Ρανέλλα και των πρώην αντιδημάρ-
χων κ.κ. Κουράκη και Αρβανίτη, με τον τελευταίο να
προτείνει παραιτηθείτε και αναλαμβάνω εγώ. 

Η απουσία του δημάρχου επέτρεψε την έκφραση
πολλών αντιθέσεων που υπέβοσκαν στην πλειοψη-
φούσα παράταξη. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό.
Οι πολιτικές και συχνά προσωπικές διαφορές μεταξύ
των δημοτικών συμβούλων ενδιαφέρουν στο βαθμό
που αναδεικνύουν προβλήματα σωστής διαχείρισης
γενικότερα, και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα των
οικονομικών και της ανάθεσης των εργολαβιών με
τους όρους ενός ανοιχτού διαγωνισμού, χωρίς έστω
την υποψία πως δίνονται  προνομιακά σε γνωστούς
και φίλους. Τα θέματα των εργολαβιών καθαριότη-
τας, ήδη ελέγχονται από οικονομική επιθεωρήτρια
που όρισε ο εισαγγελέας διαφθοράς, και υπάρχει και
η διενέργεια ΕΔΕ από το δήμο Θεσσαλονίκης. 

Τα νομικά θέματα έχουν πάρει ένα δρόμο. Εδώ
όμως χρειάζεται κάτι παραπάνω, η  ανάληψη της πο-
λιτικής ευθύνης από τους αρμόδιους αντιδημάρχους,
να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις, να παραδε-
χτούν λάθη και παραλείψεις, να διορθώσουν τα κα-
κώς κείμενα και να ζητήσουν συγνώμη αν χρειαστεί.
Η οικονομική επιτροπή ή μια επιτροπή ορισμένη
από το δημοτικό συμβούλιο, οφείλει να συμβάλλει
ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να γίνει έλεγχος όλων
των προμηθευτών του δήμου την τελευταία 5ετία, και
να παρουσιαστούν στο δημοτικό συμβούλιο, η συ-
χνότητα εμφάνισης των ίδιων εταιρειών, η καλή  ή
όχι εκτέλεση των συμβάσεων, οι εκπτώσεις εγγυητι-
κών επιστολών, και άλλα συναφή θέματα, κάτι που
είναι εύκολο για τη διοίκηση που έχει όλα τα στοι-
χεία. Και βέβαια όπως έχω ξαναπεί παλιότερα, ο δή-
μαρχος που έχει κερδίσει δύο φορές το δήμο, με δέ-
σμευση για πλήρη διαφάνεια, και χρηστή διοίκηση,
πρέπει να  δρομολογήσει διαδικασίες, πέραν της
ΕΔΕ, για όλες τις πράξεις και παραλείψεις, για τις ερ-
γολαβίες, τους διαγωνισμούς, και γενικά την δράση
της δημοτικής αρχής από το 2011 που ανέλαβε η
Πρωτοβουλία.
Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης  «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» 
και διευθύνουσα σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε»

Η τιμή και το χρήμα!

της Ρίας 
Καλφακάκου*

την Αμερική αναμένεται να του καταθέσει εγγράφως τα
παράπονά της για την συμπεριφορά του κ. Αρβανίτη. 

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Λάζαρος Ζαχαριάδης, επί-
σης της «Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη» παραιτή-
θηκε από την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης
Εργασιών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρι-
σης Αστικών Απορριμμάτων, με αιχμές για τη στάση της
διοίκησης στο θέμα των διαγωνισμών στην Καθαριότη-
τα. «Δε γνωρίζω ποιος ή ποιοι έχουν την ευθύνη για την
ακύρωση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από
την επίτροπο και για την μη πληροφόρησή μου σχετικά
με τις πράξεις της, περίμενα όμως ότι μέχρι σήμερα η δι-
οίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης θα είχε προβεί σε
ενέργειες που να δηλώνουν την επιθυμία και την πρό-
σθεσή της να εμποδίσει την επανεμφάνιση παρόμοιων
προβλημάτων. Δυστυχώς όμως όλους αυτούς τους μή-
νες δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι σχετικό» ανα-
φέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του, αφήνοντας αιχ-
μές για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι παραπάνω δια-
γωνισμοί. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εντός δήμου
Θεσσαλονίκης, εκτός Δημαρχείου μαθαίνουμε ότι οι ζυ-
μώσεις και οι συναντήσεις για την επόμενη ημέρα καλά
κρατούν. Το γεγονός ότι ο Γιάννης Μπουτάρης έχει ξε-
καθαρίσει ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την
καρέκλα του δημάρχου το 2019 έχει ενοχλήσει κορυ-
φαία στελέχη της «Πρωτοβουλίας» που εκτιμούν ότι ο
σημερινός δήμαρχος θα πρέπει να δώσει τόπο στα…
νιάτα. Θεωρούν μάλιστα, ότι ο κ. Μπουτάρης θα πρέπει
να εγκαταλείψει τη θέση του δημάρχου ένα χρόνο πριν
τη λήξη της θητείας του ώστε μέσα από εκλογές της δη-
μοτικής παράταξης να προκύψει ο άνθρωπος που θα
τον αντικαταστήσει και ο οποίος θα οδηγήσει την παρά-
ταξη στις επόμενες δημοτικές εκλογές. 

Οι συναντήσεις αυτές μάλιστα, ανθρώπων που
έχουν θέσεις και αξιώματα εντός δήμου Θεσσαλονίκης
αποκτούν ιδιαίτερο νόημα όταν στο «παιχνίδι» μπαί-

νουν και πρώην εκλεγμένοι του δήμου ακόμα κι αν προ-
έρχονται από διαφορετικές παρατάξεις. Τι είναι αυτό
όμως που συνδέει τα στελέχη του Μπουτάρη με εκείνα
του Καλαφάτη αλλά και των ανθρώπων που έκατσαν στα
δημοτικά έδρανα ως εκπρόσωποι της παράταξης του
Κώστα Γκιουλέκα; «Η πεποίθηση πως στα χέρια του
Μπουτάρη η πόλη καταρρέει» αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά στην KARFITSA άνθρωποι που συμμετέχουν σε
τέτοιες συναντήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες στις συ-
ναντήσεις αυτές που έχουν γίνει έχουν πάρει μέρος εν
ενεργεία και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι. Όπως ισχυ-
ρίζονται στην KARFITSA δεν αποκλείεται να δημιουρ-
γήσουν μια υπερκομματική παράταξη με την οποία θα
διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών Θεσσαλονίκης το
2019. Μεταξύ όσων συνομιλούν συγκαταλέγονται
πρώην αντιδήμαρχοι της διοίκησης Παπαγεωργόπου-
λου, πρώην αντιδήμαρχοι της διοίκησης Μπουτάρη,
πρώην πρόεδροι οργανισμών και φορέων του δήμου
και στελέχη της παράταξης του Στέλιου Παπαθεμελή. 

Βούγιας και Ζέρβας 
Στο… μικροσκόπιο των συνεργατών του Γιάννη

Μπουτάρη έχει μπει και ο πρώην υπουργός και
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Βούγιας ο οποίος
έχει ανακοινώσει μέσω facebook πως θέλει να εί-
ναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2019.
Αλλά και οι ενέργειες και κυρίως τοποθετήσεις του
πρώην αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον. Ο κ. Ζέρβας δεν έχει κρύψει
τις φιλοδοξίες του για την επόμενη ημέρα. Δεν απο-
κλείεται ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ να διεκδι-
κήσει το «γαλάζιο» χρίσμα το 2019 για την θέση του
«πρώτου πολίτη» στο δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της
χώρας…



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Τι είναι η «ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ»; 
Είναι ένα κόμμα κανονικών ανθρώπων που έχουν

δουλέψει, δουλεύουν ή είναι άνεργοι. Είναι άνθρωποι
που έχουν φυλάξει την πατρίδα με τα όπλα και έχουν
σπουδάσει. Η «ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ» αποτελείται από ανθρώπους
που έχουν τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια προβλήματα με
τον μέσο άνθρωπο. Σε αντίθεση με αυτό που είναι η πλει-
οψηφία της πολιτικής τάξης της χώρας. Το κόμμα μας το
στηρίζουν άνθρωποι που είναι Δεξιοί και δεν ντρέπονται
ούτε φοβούνται να το πουν. Άνθρωποι πατριώτες που
υπερασπίζονται την Ορθοδοξία και πιστεύουν στην ανα-
γκαιότητα πραγματικών μεταρρυθμίσεων. 

Τι διαφοροποιεί το δικό σας το κόμμα από αυτά
που έχουν δημιουργηθεί και κινούνται στον χώρο
της Δεξιάς, όπως είναι τα κόμματα των κκ. Ζώη,
Ψωμιάδη, Νικολόπουλου; Τι σας δίνει την εντύπω-
ση ότι το δικό σας κόμμα θα έχει καλύτερη τύχη από
τα υπόλοιπα; 

Με κάθε σεβασμό προς τα πρόσωπα, οι παραπάνω
κύριοι έφτιαξαν προσωποπαγείς μηχανισμούς και όχι
κόμματα. Τα κόμματα αυτά δεν κατέβηκαν στις εκλογές.
Επομένως μιλάμε για παραπληρωματικές κινήσεις που
είναι δικαίωμα του καθενός. Εμείς κάνουμε κάτι με δια-
φορετικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε
πιο στερεή συγκρότηση και είμαστε πιο συνεπείς σε θέ-
σεις. Εμείς δεν στηρίξαμε δυο μνημόνια για να υπερα-
σπιζόμαστε τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ και ξαφνικά
γίναμε… αντιμνημονιακοί και υποστηρίζουμε την επι-
στροφή στη δραχμή. 

Στηρίζετε την παραμονή της χώρας στη ζώνη
του ευρώ;

Αυτή τη στιγμή άτακτη έξοδος από το ευρώ θα σή-
μαινε μια τεράστια καταστροφή για τη χώρα. Το χρέ-
ος θα παρέμενε σε ξένο νόμισμα και με τη ραγδαία
υποτίμηση του νομίσματος το χρέος θα πολλαπλα-
σιαζόταν.

Σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και με
προϋπόθεση η χώρα να επιστρέψει εν μέρει σε
συνθήκες κανονικότητας συζητάτε το ενδεχόμε-
νο επιστροφής στη δραχμή; 

Όχι, η χώρα δεν πρέπει να μπει σε τέτοια περιπέ-
τεια. Το πρόβλημα της χώρας δεν δημιουργήθηκε
από το νόμισμα αλλά από τα πολλά κύματα λεηλα-
σίας του χρήματος από κομματικούς στρατούς και τη
διαπλοκή. Άλλες είναι οι αιτίες. Γιατί άλλες χώρες
που ανήκουν στο ευρώ δεν αντιμετωπίζουν τέτοια
προβλήματα; 

Έχετε ξεκινήσει συζητήσεις για τη στελέχωση των
ψηφοδελτίων σας; Έχετε βολιδοσκοπήσει πρώην
στελέχη της ΝΔ; 

Η κεντρική μας επιλογή είναι να στελεχωθεί το κόμμα
από νέους ανθρώπους με λευκό πολιτικό και ποινικό μη-
τρώο. Προτιμούμε ανθρώπους της εργασίας και της
ανεργίας.

Για ποιο λόγο δεν συμμετείχατε στο εγχείρημα
Μπαλτάκου- Καρατζαφέρη, ενώ συζητούσατε μαζί
τους;

Έγινε μια και μοναδική συνάντηση. Για λόγους πολι-
τικούς δεν συνεργαστήκαμε. Έχουμε διαφορές θέσεων
και πολιτικής συνέπειας. Τα κείμενά μου που είναι χιλιά-
δες αποδεικνύουν ότι έχω μια συνέπεια στις θέσεις μου.
Με ανακύκλωση παλαιών πολιτικών, όση εμπειρία κι αν
έχουν δεν μπορείς να επενδύεις στο μέλλον. 

Εκλογές «βλέπετε»; 
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη πριν το τέ-

λος του χρόνου. Η κυβέρνηση φαίνεται πως ξεπερνάει
κάποιους σκοπέλους. Παίρνουν ελάχιστα και δίνουν πε-
ρισσότερα. Δεν βλέπω να κινδυνεύουν από κάτι οι κυ-
βερνώντες. 

Έχετε εξαιρετικές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά.
Τον συμβουλευτήκατε πριν προχωρήσετε στη δημι-
ουργία του κόμματός σας; 

Εγώ και ο κ. Σαμαράς ήμαστε, είμαστε και θα είμαστε
φίλοι. Είμαι μια αυτοτελής προσωπικότητα. Αυτό που κά-
νω αφορά μόνο εμένα και τους συνεργάτες μου. Δεν έκα-
να καμία τέτοια απολύτως συζήτηση με τον κ. Σαμαρά.
Συναντήθηκα με τους συνεργάτες μου και καταλήξαμε
πως πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέου κόμ-
ματος. 

Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε μετεκλογι-
κά με τη ΝΔ;

Θα μπορούσε να υπάρξει αλλά κάτι τέτοιο θα πρέπει
να κριθεί στην ώρα του. Οι συνεργασίες πρέπει να στηρί-

ζονται πάνω σε βασικές αρχές. Συνεργασίες για τις καρέ-
κλες δεν έχουν νόημα. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία
πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Για μας αυτοί οι άξονες
είναι: η αποκατάσταση του συνταγματικού σκοπού της
Παιδείας, η αυστηρή στάση απέναντι στη λαθρομετανά-
στευση και η αναστροφή του ισλαμικού πληθυσμού της
χώρας, να γίνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, να δο-
θεί έμφαση στην εθνική άμυνα και να υπάρξει ξεκάθαρη
θέση απέναντι σε μεγάλα εθνικά θέματα όπως είναι αυτό
της Τουρκίας. Εδώ βέβαια, προκύπτει ένα μεγάλο ερώτη-
μα. Πως θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον κ. Μη-
τσοτάκη που έχει άλλες θέσεις σε αυτά τα ερωτήματα; Αυ-
τό σημαίνει ότι για να συνεργαστούμε ο πρωθυπουργός
θα πρέπει να είναι κάποιος άλλος. 

Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός;
Δεν μπορώ να σκεφτώ και είναι πολύ νωρίς. Εμείς

δεν θα κάνουμε εκπτώσεις σε καμία περίπτωση. 
Πως «βλέπετε» τις φημολογούμενες αλλαγές του

εκλογικού νόμου; 
Ο,τιδήποτε βοηθά την πολυφωνία είναι καλό.

www.karfitsa.gr

«Θέλουμε ανθρώπους με λευκό 
πολιτικό και ποινικό μητρώο» 

Οργανωτική δομή
Το συνέδριο της «Νέας Δεξιάς» θα πραγματοποι-

ηθεί το Φθινόπωρο προκειμένου να εκλεγούν τα όρ-
γανα του κόμματος, ενώ μέχρι τότε ο ίδιος και οι συ-
νεργάτες του θα κάνουν επαφές με στελέχη που θα
στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια…
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Είμαστε ένα κόμμα… φυσιολογικών και κανονικών ανθρώπων που δουλεύουν, είναι άνεργοι
και αγωνιούν για το μέλλον της Πατρίδας και των παιδιών τους. Έτσι περιγράφει τη «ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ»
το κόμμα που ίδρυσε πριν λίγες ημέρες  και έχει ως σήμα τον αετό, το μέχρι πρότινος στέλεχος
της Νέας Δημοκρατίας και γνωστός δικηγόρος Φαήλος Κρανιδιώτης. 
Μιλώντας στην «Karfitsa» ο εξ’ απορρήτων του Αντώνη Σαμαρά και 
προσωπικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού αναλύει  το νέο 
εγχείρημα, θεωρεί ότι θα καταφέρει να μπει στη Βουλή και 
αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούμε 
να συνεργαστεί με τη… Νέα Δημοκρατία, από την οποία 
διαγράφηκε πρόσφατα. 

Ο πρόεδρος
της «ΝΕΑΣ 

ΔΕΞΙΑΣ» Φαήλος
Κρανιδιώτης μιλά

στην Karfitsa



#ΔΙΚΟ_ΣΑΣ

Τι ζητούν από την Κarfitsa οι αναγνώστες της…
Μας διαβάζουν κάθε εβδομάδα, ενημερώνονται

από την έντυπη αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση
karfitsa.gr και τους δίνουμε το λόγο. Oι περισσότε-
ροι είναι φοιτητές του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας που στον ελεύθερο χρόνο τους αρά-
ζουν στην  Α’ προβλήτα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης
όπου και τους εντοπίσαμε…  Ο Μάρκος, η Ελπινίκη
και η Μαρία μας είπαν ότι καλό θα ήταν  «να προ-
βάλλονται απόψεις και ιδέες πολιτών…» Ο 23χρο-
νος Βαγγέλης και ο 20χρονος Γιάννης Κωστής  θέ-
λουν γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση, σε και-
ρούς διαδικτύου όλα τρέχουν και εμείς μαζί τους…
Η Χριστίνα και η Εύα, επίσης φοιτήτριες ζητούν να
ενημερώνονται «για τα πολιτιστικά δρώμενα της πό-
λης, κάποιος χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να φιλο-
ξενεί όλες τις εκφράσεις τέχνης , όλες τις τάσεις, όλα
τα events, αυτό δεν το βρήκαμε ακόμη, δεν είμαστε
από τη Θεσσαλονίκη και  θέλουμε να μαθαίνουμε
ότι καινούργιο βγαίνει… Ζούμε τρία χρόνια εδώ και
δεν την έχουμε γνωρίσει ακόμη καλά την πόλη.
Πολλές φορές χάνουμε εκδηλώσεις, γιατί δεν ενη-
μερωνόμαστε έγκαιρα»! Οι ειδήσεις που αφορούν
στην εργασία είναι η πρώτη επιλογή ενημέρωσης
για τον Αλέξη και τον Γιάννη «το γεγονός ότι η εφη-
μερίδα KARFITSA διανέμεται δωρεάν είναι πολύ
σημαντικό στην εποχή μας…» τονίζουν. Ο Δημή-
τρης Μόκος θέλει είδηση χωρίς… σχόλιο δημοσιο-
γράφου, προτιμά να κρίνει και να αναλύει ο ίδιος,
με τα δικά του κριτήρια, «άλλωστε οι νέοι γνωρίζουν
πολύ περισσότερα απ΄ότι νομίζουν οι παλαιότεροι,
αφού διαβάζουν και ξένο τύπο…». Ο Παναγιώτης
Αλεπλιώτης, θέλει να διαβάζει «όχι τις γνωστές ει-
δήσεις αλλά αυτές που «θάβονται» από το ευρύ κοι-
νό, ενώ θα έπρεπε  να υπάρχει καλύτερη ενημέρω-
ση για το μεγάλο έργο της πόλης… το μετρό». Η
ανάγκη για σωστή, δηλαδή αντικειμενική ενημέρω-
ση είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ για τον Θεοδόση
ενώ ο Σπύρος σχολίασε ότι  «τα μέσα θα πρέπει να
είναι… ανεξάρτητα, χωρίς κομματικές ή ιδιοτελείς
εξαρτήσεις…». Ο Τύπος σήμερα πρέπει να κάνει
ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την κοινωνία,
σημειώνει η Ειρήνη, το παράδειγμα που βίωσα τε-
λευταία με απογοήτευσε, λέει στην karfitsa. «Έκανα
μαζί με συντοπίτες μου μια προσπάθεια στο δήμο
Θέρμης για να βρεθούν κατάλληλοι χώροι για φιλο-
ξενία προσφύγων αλλά αμέσως χαρακτηριστήκαμε -
από ενημερωτικά sites και όχι μόνο - ως… ακραίοι.
Δεν άκουσαν καν ότι οι σιταποθήκες που νοικιάστη-
καν είναι λαμαρινοκατασκευές του… 1960 εντελώς
ακατάλληλες για διαμονή, έστω και προσωρινή»!Ο
δε Ανέστης Μπαμπαλικούδης εμπιστεύεται «περισ-
σότερο την έντυπη ενημέρωση, από ότι την… τηλεό-
ραση, γιατί τα περισσότερα κανάλια κάνουν προπα-
γάνδα» Προτιμά να ενημερώνεται για τις πρωτοβου-
λίες στήριξης ευπαθών ομάδων και έγκυρα να πα-
ρουσιάζονται οι σχετικές δράσεις γιατί υπάρχουν
πολλοί που θέλουν να βοηθήσουν όμως είτε δεν ξέ-
ρουν είτε δεν εμπιστεύονται… 
Φ. Βλαστού

Ο Άλμπερτ, είναι μια οικεία  φυσιογνωμία -
για όσους  ζουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή
περπατούν στη Νέα Παραλία – αφού με τη μουσι-
κή του έχει σκορπίσει νότες αισιοδοξίας και πολι-
τισμού σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα.
Όπως μας λέει «είμαι έξι χρόνια στη χώρα - ήρθα
από τη Β. Ήπειρο - και η εφημερίδα KARFITSA
ήταν η πρώτη που έμαθα, γιατί είναι κι αυτή στους
δρόμους free και βόρεια, όπως κι εγώ... Με βοή-
θησε να μάθω τα νέα της πόλης και κυρίως… ελ-
ληνικά και σας ευχαριστώ πολύ…».
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Ο λόγος για την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης
Ευξείνου Πόντου ή γνωστή περισσότερο ως Παρευξεί-
νια Τράπεζα, που είναι έτοιμη όπως δηλώνουν και τα
στελέχη της να ενισχύσουν τη ρευστότητα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια και ειδικά
τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα.  Ένα διεθνές τραπεζικό ίδρυμα με έδρα την
Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, η Παρευξείνια Τράπεζα
ιδρύθηκε από τις Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν,
Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία,
Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία, ξεκινώντας τη δραστη-
ριότητα της πριν από ακριβώς 17 χρόνια, τον Ιούνιο
του 1999, με συνολικό κεφάλαιο 3,45 δις ευρώ. Η συγ-
κεκριμένη τράπεζα υποστηρίζει την οικονομική ανά-
πτυξη μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας, μέσω προγραμμάτων
δανειοδότησης, εγγυήσεις και ισόνομη συμμετοχή
ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά δημόσιων φορέων στις
χώρες μέλη.
Στόχος η ενίσχυση της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας κ. Ιχσάν
Ουγκούρ Ντελικανλί, σε συνέντευξη τύπου που πραγ-
ματοποιήθηκε ενόψει του φόρουμ «Υποστηρίζοντας
την ανάπτυξη στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε στην
Αθήνα την περασμένη εβδομάδα από την Τράπεζα, ση-

μείωσε ότι επιδίωξη του ιδρύματος είναι να ενισχύσει
το χαρτοφυλάκιο του σε χώρες μέλη, μεταξύ αυτών και
η Ελλάδα. «Θεωρούμε, άλλωστε, ότι είμαστε τυχεροί
που η έδρα είναι στη Θεσσαλονίκη και έχουμε καλύτε-
ρη πρόσβαση στους πελάτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως επισήμαναν τα στελέχη της οι επιχειρήσεις που
θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν στην Ελ-
λάδα  θα πρέπει να δίνουν έμφαση στις εξαγωγές ή στις
υποδομές, ώστε να έρθουν σε συμφωνία με τα προ-
γράμματα που θέλει να «τρέξει» η Τράπεζα μέχρι το τέ-
λος του έτους. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα έχουν χρη-
ματοδοτηθεί 15 σχέδια από την Παρευξείνια Τράπεζα
συνολικού κόστους 290 εκατ. Ευρώ, ενώ το ενεργό
χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε 207 εκατ. ευρώ. Μάλι-
στα δύο ελληνικές εταιρείες έλαβαν την προηγούμενη
χρονιά τη χρηματοδότηση της Παρευξείνιας Τράπεζας
προκειμένου να ενισχύσουν το επενδυτικό τους πρό-
γραμμα. Όπως αποκάλυψε ο κ. Ντελικανλί, συνεχίζον-
ται οι διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
της χώρας ώστε να διευκολυνθούν  χορηγήσεις δανεί-
ων. Τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης ανα-
μένεται να γίνουν γνωστά εντός του επόμενου διμήνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μετοχικό κεφάλαιο της χώ-
ρας μας στην Τράπεζα ανέρχεται 16,5% και όπως είναι
λογικό προσβλέπεται να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετο-
χή της Ελλάδας στα προγράμματα της Παρευξείνιας
Τράπεζας ώστε να υπάρχει και η ανάλογη αντιστοιχία.

www.karfitsa.gr

Μια διεθνής τράπεζα στη Θεσσαλονίκη 
χωρίς… «κόκκινα» δάνεια!
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Την ώρα που η «κάνουλα» της δανειοδότησης στις ελληνικές τράπεζες έχει στερέψει εδώ
και αρκετά χρόνια, μια τράπεζα και μάλιστα με έδρα της τη Θεσσαλονίκη αλλά με διεθνή
πρότυπα σκοπεύει να δώσει αέρα στα πανιά των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Αύξηση του χαρτοφυλακίου το 2015
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2015, διαπι-

στώνεται αύξηση κατά 15% του ενεργού χαρτοφυλακίου
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά. Οι χρηματοδοτήσεις που εγκρίθηκαν
άγγιξαν τα 487 εκ. ευρώ, ενώ την ίδια ́ ψρα τα μη εξυπηρε-
τούμενα ή κόκκινα δάνεια που αποτελούν «θεσμό» στο εγ-
χώριο τραπεζικό σύστημα φτάνουν ένα ποσοστό μόλις στο
1,2%.το συγκεκριμένο στοιχείο ενισχύει και την πιστολη-
πτική ικανότητα της Τράπεζας στην ευρύτερη περιοχή της
ΝΑ Ευρώπης, λαμβάνοντας αξιολογήσεις Α- από την S&P
και με Α2 από την Moody's. Ο αντιπρόεδρος της Παρευξεί-
νιας Τράπεζας Ιγκόρ Λεσούκοφ, μιλώντας στο Φόρουμ για
την ανάπτυξη στη χώρα μας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει
στρατηγική μεγιστοποίησης των κερδών του χρηματοπι-
στωτικού ιδρύματος. Σημείωσε παράλληλα ότι το ενδιαφέ-
ρον προκαλούν επιχειρήσεις που προωθούν την αειφόρο
ανάπτυξη, τις νέες θέσεις εργασίας και τις νέες τεχνολο-
γίες. Όσο για τα κριτήρια επιλογής για τις συγκεκριμένες
επιχειρίσεις συμπεριλαμβάνονται, απαιτείται η τήρηση
ισοσκελισμένων ισολογισμών από τις υποψήφιες εταιρεί-
ες ή ακόμα και η εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύ-
πων. Όσο για τους στόχους της Παρευξείνιας Τράπεζας την
επόμενη τριετία, είναι η αύξηση του χαρτοφυλακίου κατά
7,5%, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την περιφερειακή
ανάπτυξη και τις διασυνοριακές επενδύσεις, η συγχρημα-
τοδότηση σε συνεργασία με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα και η αύξηση του μεριδίου των χρηματοδοτή-
σεων του δημοσίου τομέα και της συνεργασίας δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα.



#ΑΠΟΨΗ_Karfitsa

Η ΕΚΠΟΜΠΗ "ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ" ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 07:30

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ
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Η… σούμα του Πολυνομοσχεδίου και των νέων μέτρων 
του Παναγιώτη Κοκκόρη*

Τα νέα φορολογικά μέτρα που
ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία
στη Βουλή είναι πολύ αμφίβολο, αν
θα αποδώσουν ως προς την ενίσχυ-
ση των δημόσιων εσόδων. Ταυτό-
χρονα βάσιμος είναι ο φόβος ότι θα
επιτείνουν την ύφεση στην πραγμα-

τική οικονομία της χώρας μας. Το πολυνομοσχέδιο αυξά-
νει 12 είδη φόρων με προσδοκία επιπλέον είσπραξης
συνολικού ύψους 1,8 δις ευρώ. Μεταξύ αυτών έχουμε
την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23 σε 24%, πα-
ρότι τόσο η διεθνής, όσο και η εγχώρια εμπειρία αποδει-
κνύουν ότι η αύξηση στον Φ.Π.Α. ποτέ δεν αποδίδει τα
αναμενόμενα, καθώς προκαλεί μείωση της κατανάλω-
σης. Και είναι κυρίως τα φτωχότερα νοικοκυριά που πε-
ριορίζουν τις αγορές τους, αφού ήδη οριακά έχουν πρό-
σβαση σε αρκετά αγαθά και υπηρεσίες που τώρα με την
αύξηση θα γίνουν εντελώς απρόσιτα. Ακόμα προβλέπε-
ται αύξηση στον ειδικό φόρο στα καύσιμα και στο φόρο
κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η επιβάρυνση αυτή πα-
ραδοσιακά παρασύρει προς τα πάνω τις τιμές σε σωρεία
αγαθώς κι υπηρεσιών. Επίσης, αυξάνονται οι ειδικοί φό-
ροι κατανάλωσης στην μπύρα, αλκοολούχα ποτά  και στα
τσιγάρα. Επιπλέον ακριβαίνουν λόγω αύξησης της φορο-
λογίας ο καπνός, τα ξενοδοχεία – με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας, της
«βαριάς βιομηχανίας» της χώρας. Επιβάλλεται, ακόμα,

ειδικό τέλος ανά χρήστη συνδρομητικής τηλεόρασης και
αύξηση στη φορολογία στοιχηματικών επενδύσεων (δη-
λαδή στις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά και στα κέρδη
από τα στοιχήματα). Αυτά τα μικρά ποσοστά που αυξά-
νουν τη φορολογία σε ένα τέτοιο ευρύ φάσμα αγαθών
και  δραστηριοτήτων έχουν ως αποτέλεσμα να συσσω-
ρεύονται έξοδα που φτάνουν σε ένα μεγάλο ποσό ανά
νοικοκυριό και ανά επιχείρηση. 

Σηματοδοτείται μια ακόμα μια επιπλέον φο-
ρολογική επιδρομή που, αν συνδυαστεί με
την αύξηση των εισφορών, την αύξηση
των φορολογικών συντελεστών του
φόρου εισοδήματος, του φόρου αλ-
ληλεγγύης, και του φόρου των
ενοικίων δημιουργεί αβάστακτα
βάρη για επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά. Επιχειρηματίες,  νοι-
κοκυριά και πολίτες φτάνουν
να  δίνουν περισσότερα στο
κράτος συνολικά από αυτά που
αποκτούν, ενώ από την άλλη
πλευρά δεν υφίσταται ο παρά-
γοντας ανταποδοτικότητα. Δημι-
ουργείται έτσι η εντύπωση ότι τα
χρήματα των φόρων δεν «επιστρέ-
φουν» στον φορολογούμενο. Όχι
μόνο δεν καλλιεργείται η φορολογική
συνείδηση, αλλά θα γιγαντωθεί η φο-

ροαποφυγή και φοροδιαφυγή, καθώς υπάρχει ο κίνδυ-
νος της ηθικής νομιμοποίησής τους. Κινούνται στην
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση που έχει ανάγκη η χώρα,
αφού αντί να διευρύνεται η φορολογική βάση (αντί να
ζητούνται λιγότερα από περισσότερους), συρρικνώνεται
(ζητούνται περισσότερα από λιγότερους). Η κατάρρευ-
ση, όμως της μεσαίας τάξης οδηγεί σε πιο βαθιά ύφεση.

Η αλματώδης αύξηση του κόστους στη διατήρηση
των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε πε-

ρισσότερα λουκέτα και αύξηση της
ανεργίας. Άρα φορολογικά και

ασφαλιστικά έσοδα θα εμφα-
νίσουν νέα υστέρηση λόγω

της νέας φτωχοποίησης
που θα επέλθει.  Ο φαύ-
λος κύκλος της ύφεσης,
λοιπόν, ανατροφοδο-
τείται από τα μέτρα του
Πολυνομοσχεδίου και
έξοδος από το τούνελ
δεν προβλέπεται ...

*Ο κ. Κοκκόρης είναι
σύμβουλος του Προ-

έδρου της ΝΔ και
πρώην Γενικός Γραμμα-

τέας Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων

Σηματοδοτείται μια 
ακόμα μια επιπλέον φορολο-

γική επιδρομή που, αν συνδυα-
στεί με την αύξηση των

εισφορών, την αύξηση των φο-
ρολογικών συντελεστών του

φόρου εισοδήματος, του φόρου
αλληλεγγύης, και του φόρου
των ενοικίων δημιουργεί αβά-
στακτα βάρη για επιχειρήσεις

και νοικοκυριά



ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑχω-
ρίς τη θέληση των Ελλήνων (!)
έχουν επιβάλλει η Ε.Ε. και οι
"θεσμοί" με αποτέλεσμα η χώ-
ρα να σύρεται από το κακό στο
χειρότερο, σε μια περίοδο μά-
λιστα που αναζητούνται εναγω-
νίως λύσεις που θα μας βοηθή-
σουν να ξεπεράσουμε τις επι-
πτώσεις από τη βαριά φορολο-
γία και την ασφυκτική κατάστα-

ση στην αγορά και στο εμπόριο. Τα ελληνικά προϊόντα μέ-
νουν αδιάθετα και σε λίγο θα γεμίσουν τα ψυγεία των Συνε-
ταιρισμών με τόνους ροδάκινα - αν φύγουν πρώτα οι αδιά-
θετες ακόμη ποσότητες από φράουλες και κεράσια! Προϊόν-
τα που είχαν εξασφαλίσει τα προηγούμενα χρόνια μεγάλους
προορισμούς εξαγωγών στη Ρωσία. Παράλληλα, το πλεονέ-
κτημα της Ρωσικής ταξιδιωτικής οδηγίας να μην πάνε φέτος
οι Ρώσοι διακοπές στην Τουρκία, μάλλον χάνεται γιατί οι
πληροφορίες λένε ότι με non paper "οδηγίες" της Ε.Ε. "λι-
μνάζουν" αδικαιολόγητα στα Ελληνικά Προξενεία εκατοντά-
δες χιλιάδες θεωρήσεις βίζας Ρώσων τουριστών που μάλ-
λον θα επιλέξουν να πάνε διακοπές σε άλλη χώρα... Διαβά-
ζω στο "Επαγγελματικό Βήμα" του Ε.Ε.Θ. ότι κατά την πρό-
σφατη επίσκεψη Θεσσαλονικέων επιχειρηματιών στη Μό-
σχα, πήραν διαβεβαιώσεις και τις προθέσεις των Ρώσων
ομολόγων τους ότι 3.5 εκατομμύρια Ρώσοι που πάνε κάθε
χρόνο για διακοπές στην Τουρκία "αναζητούν" διέξοδο
προς την Ελλάδα και τη Σερβία. Δυστυχώς η Ελληνική
(Δια)Κυβέρνηση είναι μάλλον ανήμπορη να αντιμετωπίσει

το διπλό αυτό χτύπημα κατά της χώρας και ακολουθούν κατά
γράμμα τα κελεύσματα των "θεσμών" την ίδια ώρα που οι
Βρυξέλλες και η Ε.Ε. απαιτούν από την χρεοκοπημένη Ελλά-
δα την περιουσία των Ελλήνων επιβάλλοντας και νέους δυ-
σβάστακτους φόρους (!). Δεν φτάνει δηλαδή, που ρουφούν
το αίμα του λαού με χιονοστιβάδα έμμεσων και άμεσων φό-
ρων, στραγγαλίζουν επιπλέον κάθε ελπίδα για ανακούφιση,
επιβάλλοντας ένα παράλογο εμπάργκο, που είναι με συντρι-
πτική πλειοψηφία παρά τη θέληση του Ελληνικού λαού. 
ΤΟ ...ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (!) Αν σας ρωτούσε κα-
νείς, πόσα κτίρια νομίζετε ότι στεγάζουν τις Υπηρεσίες των
15 Υπουργείων της χώρας, είναι λογικό να απαντούσατε "το
πολύ 80- 100 κτίρια"... Κάνετε όμως λάθος! Γιατί σήμερα,
επτά χρόνια λιτότητας και περιορισμού των δημοσίων δα-
πανών κατά τις επιταγές των Μνημονίων, τα ελληνικά
υπουργεία συνεχίζουν και στεγάζονται σε περισσότερα από
600 κτίρια - και αυτός ο αριθμός είναι μόνον στην Αττική (!)
Δεν λέμε... έγιναν προσπάθειες για συγχωνεύσεις, συγκεν-
τρώσεις υπηρεσιών και αξιοποίηση υπαρχόντων κτιριακών
συγκροτημάτων του Δημοσίου που ..."κοιμώνται" αλλά δυ-
στυχώς δεν έγινε καμία ουσιαστική πρόοδος, γιατί αντι-
δρούν οι βαριά εργαζόμενοι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι
επικαλούνται ότι η όποια αλλαγή εργασιακού περιβάλλον-
τος θα είναι σε βάρος της απόδοσής τους (!) Θέλετε τώρα να
μάθετε και την ουσία του πράγματος;.. Το 45% αυτών των
κτιρίων δεν ανήκει στο Δημόσιο, αλλά ενοικιάζεται από
ιδιώτες, με συνολικό ετήσιο κόστος στο Κράτος ( στον Έλλη-
να φορολογούμενο) πάνω από 100.000 ευρώ (!). Κι έρχον-
ται σήμερα όλοι αυτοί οι "καρεκλοκένταυροι" του Δημοσίου
και εισπράττουν κάθε μήνα τον ελαφρώς μειωμένο μισθό

τους και απαιτούν από το 1,5 εκατ. άνεργους να πληρώσουν
ως ετήσιο φόρο διαβίωσης 2 - 3000 ευρώ (!) για το διαμέρι-
σμα που του έγραψε ο πατέρας του και θεωρείται ως "τεκμή-
ριο" διαβίωσης... 
ΒΡΑΖΕΙ Η ΓΑΛΛΙΑ - ΤΟ BREXIT ΕΡΧΕΤΑΙ... Είναι "κοι-
νό μυστικό" στους οικονομικούς κύκλους της Ε.Ε. ότι αυτό
που γίνεται σε βάρος της Ελλάδος δεν είναι το πραγματικό
πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά τα ιλιγγιώδη ελλείμματα της
Ιταλίας και της Γαλλίας που αν "σκάσουν" δεν θα μείνει τίπο-
τε όρθιο όχι μόνον στην Ευρώπη, αλλά κυρίως και στην
Αμερική. Οι πληροφορίες έρχονται από την Αγγλία που δί-
νει μάχη να κρατηθεί στη ζώνη του ευρώ και της Ε.Ε. κι εκεί
μιλάνε για πάνω από 2,5 τρις ευρώ δημόσιο χρέος της Ιτα-
λίας και πάνω από 2 τρις της Γαλλίας, δηλαδή για μια τερά-
στια βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας!
560 ΔΙΣ ΧΡΩΣΤΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ στην Ελλάδα από τις
αποζημιώσεις του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και αυτά αφο-
ρούν μόνον τα Κατοχικά Δάνεια, τις ζημίες στις οικοδομές,
τις καταστροφές υποδομών (γέφυρες, εργοστάσια, λιμάνια,
σιδηροδρομικούς σταθμούς κλπ.) που έκαναν κατά την απο-
χώρησή τους από την Ελλάδα. Αυτά χρωστάει η Γερμανία
στην Ελλάδα ως πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν συμπεριλαμ-
βάνονται οι 70.000 απώλειες Ελλήνων στρατιωτών στο μέ-
τωπο και οι 650.000 που χάσαμε από την πείνα και τις εκτε-
λέσεις Ελλήνων αγωνιστών, αλλά και αθώων πολιτών κατά
την Κατοχή (!) Να πληρώσει λοιπόν, η Γερμανία το δημόσιο
χρέος της Ελλάδος και να είναι ευχαριστημένη αν στο εγγύς
προσεχές μέλλον δεν διεκδικήσουμε και τα άλλα τα πιο σο-
βαρά, που είναι οι αποζημιώσεις για την απώλεια των
650.000 και πλέον Ελλήνων αγωνιστών και αμάχων!..
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n
Η Τράπεζα της Ελλάδος
προκηρύσσει την πλήρωση,

κατόπιν επιλογής, 16 θέσεων
ειδικού επιστημονικού προσωπικού
στον τομέα της Πληροφορικής για τις
ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του
Κεντρικού Καταστήματός της. Οι
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως
13/6. Η επιλογή των υποψηφίων θα
γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία θα επικουρείται στο έργο της
από την εταιρεία εξειδικευμένων
συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου
δυναμικού και στελέχωσης «Egon
Zehnder». Αιτήσεις θα υποβάλλονται,
μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι και τη
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 (ώρα
Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της
Τράπεζας της Ελλάδος
http://www.bankofgreece.gr όπου
είναι διαθέσιμη και η αναλυτική
Προκήρυξη. Πληροφορίες θα
παρέχονται στα τηλέφωνα 210-
3202092, 210-3202069 και
210-3202133 (Δευτέρα έως
Παρασκευή, ώρες 09:00 - 14:00).

n
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού

αριθμού 15 ατόμων, [δέκα Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,
πλήρους απασχόλησης και πέντε Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους
απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές
Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν : α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην
διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή
Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199,
Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για την
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2016, υπόψη κυρίου Βασίλη
Εμμανουηλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 589404, 2310-589410).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση
Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541
06 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ώρες υποβολής 08.30 -13.30 (τηλ. επικοινωνίας:, 2310 -
589404, 2310 - 589410, κ. Β. Εμμανουηλίδης). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

n
Την την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων
ατόμων για την κάλυψη αναγκών παροχής υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο,

ανακοίνωσε ο δήμος Παύλου Μελά Ν. Θεσ/νικης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή
τους στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού
Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κου Ματθαίου Κα'ΐσίδη, ή
κας Παρασκευής Ζάββα (τηλ. επικοινωνίας 2313302960, -916). 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.

n
Νέα ημερομηνία για πρόσληψη προσωπικού στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η Ryanair. Στις 15
Ιουνίου θα γίνουν συνεντεύξεις  για τις θέσεις Cabin Crew. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, θα

δοθεί πλήρης κατάρτιση στους υποψηφίους, oι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε διάφορα
αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν διαβατήριο ΕΕ, βοηθά εάν είστε
εργατικοί, ευέλικτοι, εξωστρεφείς, με μια ζωντανή προσωπικότητα και θέλετε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη,
προτεραιότητα έχουν αυτοί που έχουν εμπειρία να ασχολούνται με το κοινό και ικανότητα να παρέχουν
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Αγγλικά: Απαιτούνται δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο.
Προσφέρεται 3 χρόνια συμβόλαιο όταν η κατάρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Ακόμη 599 προσλή-
ψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα

ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών με
απόφαση του σε 24 δήμους της χώρας. Ειδι-
κότερα με απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ εγκρίνεται η

σύναψη 599 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου για αναγνωρισμένες

σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που πα-
ρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι «αντα-
ποδοτικές» προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες των ΝΠΙΔ

των δήμων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες ή έως
εννέα μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) για τη στελέ-

χωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτί-
μου από τους ωφελούμενους. Στη Θεσσαλονίκη πρό-
κειται για 138 θέσεις εργασίας στη Δημοτική κοινω-

φελής επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος
και Αθλητισμού. Στη Χαλκιδική σε τουριστι-

κές επιχειρήσεις Τορώνης, στη δημοτική
ανώνυμη εταιρία θα ανοίξουν 18 θέ-

σεις εργασίας. 



n
Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι δύο προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή
εργασία. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, θα ανακοινωθούν τελικά οι

προκηρύξεις για τα νέα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορούν
προσλήψεις σε δήμους και Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων. Σύμφωνα με την
διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη τα δύο νέα προγράμματα θα ξεκινήσουν μαζί
και θα αφορούν  6.918 προσλήψεις σε 17 δήμους της χώρας και 2.500 προσλήψεις
σε  hot spot. Η μοριοδότηση των εργαζομένων θα γίνεται με βάση τους μήνες ανεργίας
(από 60 μήνες και πάνω), την εντοπιότητα, την οικογενειακή κατάσταση τους, αν
εργάζεται ο/η σύζυγος, οικονομικά κριτήρια, η ηλικία, αν είναι ΑΜΕΑ. Οι εργαζόμενοι
θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Να σημειωθεί ότι ο ΟΑΕΔ
προγραμματίζει δύο ακόμη προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης μέσα στο
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, αυτή τη φορά 12μηνης διάρκειας, ενώ θα γίνουν
και 10.000 προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών.

n
Χειριστές, οδηγούς, υπαλλήλους πίστας και εργάτες αναζητούν οι εταιρείες
Swissport και Skyserv για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους σε όλη την

Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο. Οι δύο εταιρείες εξήγγειλαν την πρόσληψη συνολικά
740 εποχικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, τους οποίους θα απορροφούν
σταδιακά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Υπάλληλοι εξυπηρέτησης επιβατών (230 θέσεις):
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ θα προτιμηθούν πτυχιούχοι
σχολής Αεροπορικών Σπουδών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate, γνώσεις Η/Υ και ηλικία
έως 40 ετών.  Εργάτες φορτοεκφορτωτές (255 θέσεις): Ζητείται προϋπηρεσία σε
εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας, γνώση αγγλικής
γλώσσας (επιθυμητή) και ηλικία έως 40 ετών. Υπάλληλοι πίστας (112 θέσεις): Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ενώ θα προτιμηθούν πτυχιούχοι
σχολής Αεροπορικών Σπουδών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate, άδεια οδήγησης Β’
Κατηγορίας, γνώσεις Η/Υ και ηλικία έως 40 ετών. Επιθυμητή θεωρείται η γνώση
πρόσθετης ξένης γλώσσας και η εμπειρία σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, σε
αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (94
θέσεις): Απαραίτητο προσόν για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής
θεωρείται η άδεια χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων και η ηλικία (έως 50 ετών).
Επιθυμητή θεωρείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία σε εταιρεία
επίγειας εξυπηρέτησης. Οδηγοί λεωφορείου (50 θέσεις): Οι υποψήφιοι πρέπει να
διαθέτουν άδεια Οδήγησης Δ’ Κατηγορίας και ηλικία έως 50 ετών. Επιθυμητή
θεωρείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας
εξυπηρέτησης. 
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Από την 
Μαρίνα 
Βλάχου

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία, σε μια κατάμεστη αίθουσα 350 ατόμων, του ξενοδοχείου Hyatt Regency

Θεσσαλονίκης, η τιμητική εκδήλωση - αφιέρωμα στον Άρχοντα Αγιογράφο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, κ.

Κωνσταντίνο Ξενόπουλου,  την Κυριακή, 22/5/2016.  Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Ελληνοϊταλικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Προξενείου της Ιταλίας, του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου και της Έκθεσης

Προϊόντων Αγίου Όρους. Μετά την τριήμερη (20-22/05) εξαιρετική έκθεση των νέων, πρωτοποριακών έργων

του, που φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Money Show ακολούθησε η προγραμματισμένη τιμητική εκδήλω-

ση για τη προσφορά του στην Τέχνη και τον Πολιτισμό. Ο κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος, μαθητής και μετέπει-

τα καθηγητής της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους επί πολλά χρόνια, έχει λάβει

το τιμητικό οφφίκιο του Άρχοντος Εικονογράφου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας από τον Πατριάρχη

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ Θεόδωρο, Έχει ιστορήσει πλήθος ναών στην Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό ενώ από το καλοκαίρι του 2008 διδάσκει βυζαντινή αγιογραφία σε σεμινάρια στο εξωτερικό αλλά

και στην Ελλάδα σε σεμινάρια που διοργανώνει η Έκθεση Προϊόντων Αγίου Όρους. Η εκδήλωση- αφιέρω-

μα στον Αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο  ήταν μακράν η πιο πετυχημένη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια

του FORUM: 27ο Money Show από πλευράς προσέλευσης κόσμου όπως επισημάνθηκε και από τους διοργανωτές

του πολυσυνεδρίου. To Money Show, είναι ένας 27ετής θεσμός διαλόγου και δικτύωσης, μια διήμερη πολιτική, κοι-

νωνική, οικονομική και επιχειρηματική πολύ-συνεδριακή Έκθεση που λαμβάνει μέρος δυο φορές το χρόνο (Athens

Hilton – Thessaloniki Hyatt Regency). Την εκδήλωση διοργάνωσε η «Έκθεση η Προϊόντων Αγίου Όρους» ενώ τον

συντονισμό ανέλαβε ο κ. Κυριάκος Κερανόπουλος. 

Η τιμητική εκδήλωση - αφιέρωμα
στον Άρχοντα Αγιογράφο 
Κωνσταντίνο Ξενόπουλο 

για τη προσφορά του στη τέχνη 
και τον πολιτισμό!

Ο Άρχοντας Αγιογράφος του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας κ. Κωνσταντίνος Ξενόπουλος με

τον δήμαρχο Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη

Με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδόνιας,
Απόστολο Τζιτζικώστα

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης
τίμησε με την παρουσία του την Έκθεση του μεγάλου
Έλληνα αγιογράφου κ. Κωνσταντίνου Ξενόπουλου

«Ταξιδεύοντας με την Τέχνη στον Άθωνα»

O Ιερομόναχος Πατήρ Νεκτάριος από το Ιστορικό
Κελί του Υμνογράφου του Μικραγιαννανίτου 

σε μία από τις σπάνιες εξόδους του από το Άγιον
Όρος, τίμησε με την παρουσία του τον αγιογράφο

Κωνσταντίνο Ξενόπουλο!

Ο Κωνσταντίνος Ξενόπουλος 
με τον Πρόεδρο του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριο 

Παντελή Φιλιππίδη 

Η Έκθεση Προϊόντων Αγίου Όρους
ήταν η διοργανώτρια εταιρεία της
εκδήλωσης αφιέρωμα στον αγιο-
γράφο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο. 
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Ο γενικός διευθυντής της Αrtion Rate, διοργανώτριας εται-
ρείας της Έκθεσης Προϊόντων Αγίου Όρους και της εκδή-
λωσης στο Hyatt, Νίκος Καραγιαννάκης με τον αγιογράφο
Κωνσταντίνο Ξενόπουλου και τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη 

Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρου-
σία του την εκδήλωση αφιέρωμα στον
αγιογράφο κ. Κωνσταντίνο Ξενόπουλο

για τη προσφορά του στη τέχνη!

Κατάμεστη η αίθουσα, στην τιμητική
εκδήλωση αφιέρωμα στον άρχοντα

αγιογράφο του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας για την προσφορά του στη τέχνη

και τον πολιτισμό! 

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμ. π. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος Τόλιος,

Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Σισώης, εκπρόσωπος του
Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Αλέξιου και ο 

Ιερομόναχος Πατήρ Νεκτάριος από το Ιστορικό Κελί του Υμνογράφου του Μικραγιαννανίτου
με τον αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο και τη γυναίκα του Αναστασία Τσορμπατζίδου

Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ο Αρχιμανδρίτης
Εφραίμ Βατοπαιδινός, Καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος και αριστερά, 

στη γωνία, ο γέροντα Ιωσήφ καθήμενος

Ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, κος Μιλτιά-
δης Κωνσταντίνου, με την καθηγήτρια αγγλικών

της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ κα. Μαρκαντωνάκη,
τον Άρχοντα αγιογράφο του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας, και δάσκαλο του εργαστηρίου αγιογραφίας
της Θεολογικής κ. Κωνσταντίνο Ξενόπουλο, τον
πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ κ. Πανα-

γιώτη Σκαλτσή, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυ-
ζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης κα. Καζαμία

Τσέρνου και τη σύζυγο του αγιογράφου Κωνσταντί-
νου Ξενόπουλου, κα Αναστασία Τσορμπατζίδου,
στη τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης! 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Ελληνορωσικών Σχέσεων κ.
Θεόφιλος Λάκης Ιωαννίδης στην έκθεση του

Αγιογράφου Κωνσταντίνου Ξενόπουλου

Ο  Κυριάκος Κερανόπουλος και ο Επίτιμος 
Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου, κύριος Ιώαννης Βεργίνης με
τον αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, και ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, εκπροσώπησαν αντίστοι-

χα τη Μητρόπολη Κασσανδρείας και το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας στη τελετή
που διοργανώθηκε από την Έκθεση Προϊόντων Αγίου Όρους για τη πολύχρονη

προσφορά του κ. Ξενόπουλου στη τέχνη και το πολιτισμό!

Με τον Έλληνα πολιτικό, πρώην 
Νομάρχη Θεσσαλονίκης και 
περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη

Ο Luigi Mara, Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, με τον αναπληρωτή
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη και
τον Επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη και πρόεδρο του

Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου κ. Χρήστο Σαραντόπουλο. 

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμ. π. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιος, Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος Τόλιος,

Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και ο πατήρ Σισώης, εκπρόσωπος
του Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Αλέξιου με τον

αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο και τη γυναίκα του Αναστασία Τσορμπατζίδου.



Όταν ένα αυτοκίνητο δρόμου, αλλά με αγωνι-
στικές προδιαγραφές και με άριστες περγαμη-
νές, κοστίζει 60.000 ευρώ, όσο και αν σου αρέ-
σει, το προσπερνάς και απλά κουνάς το κεφάλι
σου.

Την ίδια στιγμή, το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο στη Γερμα-
νία ίσα που αγγίζει τα 35.000 ευρώ. Δηλαδή, 25.000 ευρώ
φθηνότερα μπορεί να το αγοράσει ένας Γερμανός πολίτης,
που αμείβεται και καλύτερα από τον Έλληνα. Η Honda στην
Ελλάδα ανακοίνωσε ότι, με τα νέα μέτρα, για το συγκεκριμέ-
νο αυτοκίνητο θα υπάρχουν κάποιες μειώσεις. Από την 1η
Ιουνίου, με τα νέα μέτρα που άρχισαν να ισχύουν, κάνοντας
διάφορες αλχημείες, το αυτοκίνητο «έπεσε» στα 51.000 ευ-
ρώ. Αλλά και πάλι το ίδιο αυτοκίνητο κοστίζει 16.000 ευρώ
περισσότερα από όσο στη Γερμανία.

Η εταιρεία Αφοί Σαρακάκη, που αντιπροσωπεύει τα αυ-
τοκίνητα της Honda στην Ελλάδα, παρουσίασε το 4ης γενιάς
Type R, στην πίστα Μεγάρων. Το Type R είναι ένα αυτοκίνη-
το για τον δρόμο, αλλά οι περισσότεροι –στο εξωτερικό– το
αγοράζουν για αγωνιστική χρήση. Άλλωστε το αυτοκίνητο
είναι φτιαγμένο για αγώνες. Ο νέος κινητήρας 2.0 VTEC
Turbo δεν έχει καμιά σχέση με τους προηγούμενους Type R.
Είναι υψηλόστροφος, με καλύτερη ροπή, μεγαλύτερη ισχύ
και πιο γρήγορη απόκριση στο γκάζι. Η κίνηση μεταδίδεται
στους μπροστινούς τροχούς. 

Να μείνουμε λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, που εν-
διαφέρουν μόνο τους γρήγορους οδηγούς. Ο κινητήρας εί-
ναι 2.0 VTEC Turbo (βενζίνης), με 4 βαλβίδες ανά κύλιν-
δρο. Η ισχύς του κινητήρα είναι 310 ίππους που τους αποδί-
δει στις 6.500 rpm, ενώ η ροπή του 400 Nm από τις 2,500
στις 4,500 rpm. Το αυτοκίνητο κινείται με ένα μηχανικό κι-
βώτιο έξι σχέσεων με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης
(LSD). Η τελική του αγγίζει τα 270 χιλιόμετρα, ενώ η επιτά-
χυνση από 0-100 είναι μόλις 5,7 δευτερόλεπτα.

Όταν κάποιος αγοράζει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το τελευ-
ταίο πράγμα που κοιτάει είναι η κατανάλωση. Σιγά μην έχει
κάποιος ένα τέτοιο εργαλείο και θα σκέφτεται πόσο καίει.

Ωστόσο, οι Ιάπωνες το μέτρησαν και είπαν ότι στην πόλη
καίει για κάθε 100 χιλιόμετρα 9,4 λίτρα, ενώ εκτός πόλης η
κατανάλωση περιορίζεται στα 6,1 λίτρα. Το οδηγήσαμε μό-
νο μέσα στην πίστα και μας εντυπωσίασαν τόσο το στήσιμό
του όσο και τα κρατήματά του. Η ανάρτηση έχει πολύ καλή
απόσβεση και δεν κοπανάει, ακόμη και όταν μπαίνεις με
πολλά χιλιόμετρα στη στροφή, πατώντας φρένα με το αριστε-

ρό και γκάζι με το δεξί. Η μπροστινή ανάρτηση είναι Dual
Axis Strut (με γόνατα δύο αξόνων) και η πίσω ημιάκαμπτος
άξονας τύπου H. Το σύστημα διεύθυνσης είναι Dual Pinion
Electric Power Steering (κρεμαγιέρα με δύο πινιόν σετ γρα-
ναζιών και ηλεκτρική υποβοήθηση). Ο οδηγός χρειάζεται
μόνο 2,25 στροφές στο τιμόνι, από τέρμα σε τέρμα. Αυτό ση-
μαίνει ότι στρίβει στην πίστα χωρίς περιττές κινήσεις.

Τα φρένα μπροστά είναι αεριζόμενοι διάτρητοι δίσκοι
350 mm, με δαγκάνα 4 εμβόλων, ενώ πίσω έχει συμπαγείς
δίσκους 296 mm. Τα ελαστικά του είναι μπροστά - πίσω 19
ιντσών (235 35 R19). Το οδηγήσαμε και το χαρήκαμε. Μπο-
ρεί να βλέπεις το στροφόμετρο στα «κόκκινα», αλλά το Type
R δεν σε προδίδει. Ο κινητήρας συνδυάζει ένα προηγμένο
σύστημα υπερσυμπίεσης με τις τεχνολογίες Μεταβλητού
Χρονισμού και Ηλεκτρονικού Ελέγχου Βύθισης Βαλβίδων
Variable Timing & Lift Electronic Control (VTEC) της Hon-
da και Διπλού Μεταβλητού Ελέγχου Χρονισμού Dual-Vari-
able Timing Control (VTC) της Honda για αύξηση της από-
κρισης στις χαμηλές στροφές σε συνδυασμό με παρατεταμέ-
νη επιτάχυνση.  Η τελική μετάδοση γίνεται μέσω ενός ελι-
κοειδούς διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης, άμεσης
απόκρισης. Αυτός ο τύπος διαφορικού προσφέρει υψηλή
πρόσφυση ακόμα και στις γρήγορες στροφές. Η συγκεκριμέ-
νη τεχνολογία, συγκρινόμενη με αυτήν ενός παραδοσιακού
διαφορικού, μειώνει τον χρόνο γύρου του νέου Civic Type R
κατά πέντε δευτερόλεπτα ανά γύρο στο Nürburgring Nord-
schleife. Μας άρεσε που φρενάραμε εξαντλώντας και τα τε-
λευταία μέτρα της ευθείας, ενώ, στρίβοντας με χιλιόμετρα, το
αυτοκίνητο ακολουθούσε πιστά τις εντολές του οδηγού. Εύ-
κολα το μαθαίνεις. Και πιο εύκολα το εμπιστεύεσαι, γιατί δεν
σε προδίδει ακόμη και στο λάθος.
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AUTO
Γράφει

ο Πέρης
Χαλάτσης

Αγωνιστικό για τον δρόμο!
Honda Civic Type R

Με το Honda Type R και τα 310 άλογα, στην πί-
στα των Μεγάρων. Ο Πέρης Χαλάτσης με συνο-
δηγό του τον Γιάννη Σταυρόπουλο. Όπως πριν
από 30 χρόνια στα ασφάλτινα ράλι 



Το βραβείο 2016 Red Dot Design στο 
IONIQ της Hyundai 

Το πρωτοποριακό νέο μοντέλο IONIQ είναι το έκτο όχημα της Hyundai που κα-
τακτά έναν τίτλο Red Dot τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι το πρώτο όχημα στον κόσμο
φιλικό προς το περιβάλλον που προσφέρει μια επιλογή από τρία εναλλακτικά συστή-
ματα κίνησης: υβριδικό, plug-in υβριδικό και πλήρως ηλεκτρικό. Το βραβείο ανα-
γνωρίζει τον προσανατολισμένο στο μέλλον σχεδιασμό της νεότερης γκάμας αυτοκι-
νήτων της Hyundai Motor. Η Hyundai Motor βραβεύτηκε από την κριτική επιτροπή
του Red Dot για την παρουσίαση ενός εξελικτικού σχεδιασμού, μέσω μιας εκλεπτυ-
σμένης/εξελιγμένης μορφής, καθώς και για την εφαρμογή νέων, φιλικών προς το
περιβάλλον υλικών. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν 38 εμπειρογνώμονες από 25
χώρες. Είναι όλοι σχεδιαστές, καθηγητές και δημοσιογράφοι. 

Νέος διευθυντής 
Πωλήσεων στη 
Volvo Car Hellas

Καθήκοντα διευθυντή Πωλή-
σεων της Volvo Hellas ανέλαβε ο
κ. Δονάτος Δήμου, ο οποίος είναι
κάτοχος πτυχίου Master’s στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων. Ο κ. Δή-
μου, ουσιαστικά, προέρχεται από
τη σουηδική μάρκα, έχοντας δια-
τελέσει για περισσότερο από μία
δεκαετία Volvo Brand Manager
στην εισαγωγική εταιρεία - δια-
νομέα της Volvo Cars στην Κύ-
προ. Υπό τη διεύθυνσή του η Vol-
vo γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη
στην Κύπρο, αυξάνοντας σημαν-
τικά το μερίδιό της τόσο στην pre-
mium κατηγορία όσο και στην
αγορά αυτοκινήτου γενικότερα.

Με το 3008, η Peugeot μπήκε δυναμικά στην κατηγορία
των SUV. Με το ανατρεπτικό design νέας γενιάς, i-Cockpit,
τα Ηigh-Τech συστήματα ασφάλειας και άνεσης και τους προ-
ηγμένους τεχνολογικά κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, με
απόδοση 100, 120 και 150 ίππους, το 3008 θα φέρει τα πά-
νω κάτω στη δύσκολη αγορά. Με μήκος αμαξώματος 4,45 μ.
και απόσταση από το έδαφος 22 εκ., το νέο Peugeot 3008 το-
ποθετείται στον πυρήνα της κατηγορίας του! Αν και 8 εκατο-
στά μακρύτερο από το απερχόμενο μοντέλο, το επιπλέον μή-

κος σχετίζεται με το μεταξόνιο, που φτάνει τα 2,675 μέτρα (+
6,2 εκ.), με άμεσο όφελος για τους χώρους και τους επιβάτες.
Για την καλύτερη αεροδυναμική, το ύψος διατηρείται στο
1,62 μ. και παρόλο που το πλάτος παραμένει στα ίδια επίπε-
δα, με 1,84 μ., υπάρχει καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερι-
κού (πλάτους). Ο χώρος αποσκευών είναι μεγαλύτερος κατά
90 λίτρα (520 λίτρα και 1.580 λίτρα με πεσμένα τα πίσω κα-
θίσματα). Περισσότερα, όμως, θα σας πούμε όταν το δοκιμά-
σουμε.

Το νέο ανατρεπτικό SUV της
Peugeot είναι το 3008

www.karfitsa.gr
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Αιμιλία
Σαββάτη

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι φοι-
τήτρια του Οικονομικού τμήματος της Νομι-
κής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα δρα-
στηριοποιείται  στο οικονομικό τμήμα στο
λογιστήριο της οικογενειακής επιχείρησης
Σ.Σαββάτης ΕΠΕ. Παράλληλα με τις σπου-
δές της, η Αιμιλία κάνει τα πρώτα της βή-
ματα στο χώρο της μόδας και του model-
ing, λαμβάνοντας μέρος σε κορυφαίες επι-
δείξεις για γνωστούς οίκους μόδας και
φωτογραφήσεις. Από νεαρή ηλικία ασχο-
λήθηκε, τόσο με τον αθλητισμό, συμμετέ-
χοντας σε διάφορα ομαδικά αθλήματα,

όσο και με τον χορό, ο οποίος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγάπες της. Λα-
τρεύει τα θαλάσσια σπορ και ιδανικοί προορισμοί διακοπών για εκείνη, είναι
οπουδήποτε υπάρχει θάλασσα. Στα μελλοντικά της σχέδια είναι να συνεχίσει τις
σπουδές της στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Συντελεστές:
Ρούχα: It's all Greek on me, από την νέα της συλλογή S/S16 Dorian line.
Μακιγιάζ: Missra-beauty projects 
Κομμώσεις: Νάνσυ Τσολαχίδου
Φωτογράφος: Angelos Zymaras

Από νεαρή
ηλικία ασχολήθηκε,

τόσο με τον αθλητισμό,
συμμετέχοντας σε διά-

φορα ομαδικά αθλήματα,
όσο και με τον χορό, ο

οποίος αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες αγά-

πες της

Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία το ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.



Το σφύριγμα της λήξης του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πα-
ναθηναϊκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική των
πλέι οφ, επεφύλασσε πανηγυρισμούς, αφού η ομάδα μετά
από μια κακή και περιπετειώδη σεζόν κατάφερε να πάρει στο
τέλος το εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.
Η ευρύτατη αγωνιστική κρίση, η αμφισβήτηση και τελικά η
αποδέσμευση του Τούντορ, ήταν αρκετά για να θέσουν σε αμ-
φιβολία το μέλλον του «Δικεφάλου» αφού στις τελευταίες
αγωνιστικές υπήρξαν φόβοι ακόμα και για το εάν θα καταφέ-
ρει να μπει στα πλέι οφ.

Ο ερχομός του Ίβιτς, ενός πρώην ποδοσφαιριστή
της ομάδας που η μοναδική του προπονητική του εμ-
πειρία ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έφερε ερωτημα-
τικά για το εάν μπορεί να τα καταφέρει. Τα πρώτα θετι-
κά αποτελέσματα με μοναδικό μελανό σημείο ίσως την
ήττα από τον εξαιρετικό Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη,
έδωσαν μια γενναία πίστωση χρόνου και την ελπίδα ότι
ο Σέρβος μπορεί να τα καταφέρει και στα πλέι οφ. 

Σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα έντεκα περίπου μηνών, με
ένα ρόστερ που υπέφερε από την κούραση, τους τραυματι-
σμούς και τον πονοκέφαλο των εθνικών ομάδων των διε-
θνών ποδοσφαιριστών, ο Ίβιτς πραγματοποίησε μια διαχεί-
ριση για σεμινάριο. Κόπωση βέβαια υπήρχε, αφού ο «Δικέ-
φαλος» είναι η ομάδα που έδωσε τα περισσότερα παιχνίδια
φέτος από κάθε άλλη ελληνική ομάδα, ωστόσο το γεγονός ότι
χρησιμοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υλικό
της ομάδας, έδωσε από πίστωση χρόνου, πόντους παραμο-
νής στον Βλάνταν. 

Το καρέ της αγκαλιάς του Ιβάν Σαββίδη στον Βλάνταν
Ίβιτς στη μεικτή ζώνη της Τούμπας αμέσως μετά το παιχνίδι
με τον Παναθηναϊκό επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Ο ομογε-
νής επιχειρηματίας αντιμετώπισε και φέτος την «σπαζοκεφα-

λιά» του τι να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Αναγκάστηκε να ακυρώσει
το μεγαλεπίβολο πλάνο Άρνεσεν, απολύοντας τον Δανό, αλ-
λά και τον Ιάκωβο Αγγελίδη από την προεδρία, φέροντας
στον θώκο έναν ναι μεν επιτυχημένο πρώην διαιτητή, τον
Λούμπος Μίχελ, αλλά άπειρο σε θέματα διοίκησης. Παράλ-
ληλα είχε να διαχειριστεί και το γεγονός του πολέμου
που ξεκίνησε με το ποδοσφαιρικό κατεστημένο μετά τα
περιστατικά του ημιτελικού Κυπέλλου με τον Ολυμπια-
κό, ενώ υπήρξε και η οπαδική αμφισβήτηση με τον χω-
ριστό εορτασμό των 90 χρόνων από την επίσημη ΠΑΕ
στο Μέγαρο Μουσικής. Στο πρόσωπο του Ίβιτς ο Ιβάν
Σαββίδης ενσάρκωσε το αντίδοτο της ηρεμίας που
επήλθε στην ομάδα, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μπορέσει
να διευθετήσει τα υπόλοιπα ανοικτά μέτωπα.

Η χαρά του μεγαλομετόχου χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής
και δη μπροστά στις κάμερες, που ήταν και μάλιστα η… χαρά
του δημοσιογράφου δίνοντας ζωντανά την είδηση της παρα-
μονής του Βλάνταν Ίβιτς ως πρώτος προπονητής του «Δικε-
φάλου» και όχι ως υπηρεσιακός. Ο Ιβάν Σαββίδης έδειξε και
δείχνει για μια ακόμα φορά ότι αρέσκεται στις προκλήσεις,
αφού στα χρόνια της εποχής του στον ΠΑΟΚ δοκίμασε πολ-
λά μοντέλα, με κανένα να μην αποδίδει μέχρι στιγμής. Με τη
λήξη της φετινής σεζόν έδωσε το έναυσμα για μια νέα πρό-
κληση. Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να μπει από νωρίς στα «βαθειά»
αφού από τον Ιούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεγαθήρια
για να πετύχει το ακατόρθωτο για πολλούς που δεν είναι άλ-
λο από την παρθενική του συμμετοχή στους ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ. Και αυτό πρέπει να γίνει με τον Ίβιτς στο τι-
μόνι. Ο Ιβάν Σαββίδης προκάλεσε τους δημοσιογράφους
στις τελευταίες του δηλώσεις να αντιληφθούν τι μπορεί να
έχει στο μυαλό του για τον ΠΑΟΚ και με αυτόν τον αινιγματι-
κό τρόπο όλοι αναμένουν πια τι μέλει γενέσθαι τη νέα σεζόν. 

#AΘΛΗΤΙΚΑ_Karfitsa

Ο Ιβάν Σαββίδης έλυσε νωρίς- νω-
ρίς τον «γρίφο» με θέμα το πρόσωπο
που θα αναλάβει τη θέση του προπο-
νητή για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Σαβ-
βίδης η απόφαση ήταν το προϊόν του
αγωνιστικού αποτελέσματος του ΠΑ-
ΟΚ κατά τη διάρκεια των πλεϊ οφ. Θε-
ωρητικά ήταν μία βιαστική απόφαση
καθώς το χρονικό διάστημα που ο κ.
Ίβιτς κοουτσάρισε την ομάδα ήταν
εξαιρετικά μικρό προκειμένου να
αξιολογηθεί η ικανότητα του. Ακόμη
οι επικριτές της επιλογής του ιδιο-
κτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστηρίζουν
ότι με κριτήριο το τελικό αγωνιστικό
αποτέλεσμα της ομάδας, κάλλιστα θα
μπορούσε να ακυρωθεί ο κ. Ίβιτς εάν
κάτι «στράβωνε» κατά την εξέλιξη της
διαδικασίας των πλέι οφ. Λογικό επι-
χείρημα, το οποίο με βρίσκει σύμφω-
νο. Μπορεί λοιπόν σε ηθικό επίπεδο
ο κ. Σαββίδης να επιχείρησε να αντα-
μείψει τον Βλάνταν Ίβιτς, αλλά εάν
ήταν μόνο αυτό το κίνητρο λειτούρ-
γησε παρορμητικά. Προφανώς όμως
ο ομογενής επιχειρηματίας είχε πε-
ρισσότερους λόγους για να καταλήξει
στην επιλογή του κ. Ίβιτς και απλώς
το αγωνιστικό αποτέλεσμα ήταν το…
κερασάκι της επιλογής. Διαφορετικά
δικαίως επικρίνεται για μία πρόχειρη
και συναισθηματικά επηρεασμένη
απόφαση. Τι μπορεί λοιπόν να έκανε
κλικ στον κ. Σαββίδη και αποφάσισε
να στηρίξει τον Βλάνταν Ίβιτς; Ο τρό-
πος σκέψης του για τη λειτουργία της
ομάδας, η διαχείριση του έμψυχου
υλικού και η δίψα που έχει για να
διακριθεί. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι
προσεγγίσεις του θέματος γίνονται σε
θεωρητικό επίπεδο και οι απόψεις θα
επιβεβαιωθούν ή θα διαψευστούν
μόνο εκ του αποτελέσματος. Σε θεω-
ρητικό επίπεδο ο Ίβιτς είναι ένας
άπειρος προπονητής, με μικρό ειδικό
προπονητικό βάρος κι αυτά ίσως να
του δημιουργήσουν πρόβλημα στη
διαχείριση ενός ρόστερ με βαριά ονό-
ματα παικτών. Λογικό ακούγεται, αλ-
λά στην ίδια ομάδα κατά την παρου-
σία του κ. Σαββίδη απέτυχε και ο έμ-
πειρος Χουμπ Στέφενς. Άρα ποιο εί-
ναι το συμπέρασμα; Ότι το πρόβλημα
τού ΠΑΟΚ ήταν η διαχείριση των
αποδυτηρίων. Εκ του αποτελέσματος
ο νέος προπονητής έκανε εξαιρετική
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι-
κού, κι αυτό ίσως να αποτέλεσε το
πρόκριμα για την παραμονή του στον
πάγκο.

του Βασίλη
Μάστορα

Οι ερμηνείες της
παραμονής Ίβιτς
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Το στοίχημα του Βλάνταν

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας… για τη Μυρτώ και την Ασπασία»
Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης συνεχίζει να υπερασπίζεται την

αξία της προσφοράς στην προσπάθειά της για μια καλύτε-
ρη μελλοντική κοινωνία μέσω διαφόρων δράσεων. «Από-
δειξη η συμμετοχή της στην πρωτοβουλία των παλαίμαχων
της ΑΕΛ και του ΑΡΗ Γ.Σ. στη συνδιοργάνωση φιλανθρω-
πικού αγώνα, στις 06/06/2016, 7:00μ.μ. στο Δημοτικό
Γήπεδο Αλκαζάρ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των
οικογενειών της Μυρτώς και της Ασπασίας, δύο παιδιών
που έπεσαν θύματα κακοποίησης και είναι καθηλωμένες
σε αναπηρικό αμαξίδιο»  O κ. Λεωνίδας Μπακούρας (Αν.
Γεν. Διευθυντής ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) τόνισε ότι «Παρά
τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε όλοι, δεν
μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη σε καμία περίπτωση
τον κοινωνικό παράγοντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να
βοηθήσουμε, να στηρίξουμε και να συνεισφέρουμε με κά-
θε τρόπο. Μέσω της εκδήλωσης αυτής θα το πετύχουμε.» Ο
κ. Τάκης Παραφέστας (Πρόεδρος Παλαιμάχων ΑΕΛ) επε-
σήμανε ότι «Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους
παλαιμάχους του ΑΡΗ που δέχτηκαν την πρότασή μας και
έρχονται στη Λάρισα να αγωνιστούμε μαζί για έναν ιερό
σκοπό. Στο πλαίσιο ανταπόδοσης της φιλοξενίας τους στον
φιλικό αγώνα για τον Νίκο Κυζερίδη στο Χαριλάου διοργα-
νώνουμε αυτό το παιχνίδι για τα δύο κορίτσια που έχουν
υποστεί κακοποίηση και βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξί-
διο αγωνιζόμενες για την ίδια τους τη ζωή. Οι παλαίμαχοι
γνωρίζετε πως είναι πάντα παρόντες σε τέτοιες εκ-
δηλώσεις που αφορούν συνανθρώπους μας. Θα κά-
νουμε την καλύτερη δυνατή μας προσπάθεια ώστε
το παιχνίδι και όλη η διοργάνωση να στεφθεί με
επιτυχία. Θέλω να καλέσω προσωπικά όλο τον κό-
σμο να βοηθήσει σ΄αυτή την προσπάθεια.» Ο κ.
Γιάννης Βένος (Πρόεδρος Παλαιμάχων ΑΡΗ) είπε
ότι «ο λόγος ύπαρξης του συνδέσμου μας είναι για
να εξυπηρετεί παρόμοιους σκοπούς και γι΄ αυτό τον
λόγο το κάνουμε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη ελπί-

ζοντας ότι θα  έχει και το επιθυμητό   αποτέλεσμα» Ο κ. Ντί-
νος Κούης (Παλαίμαχος ΑΡΗ) «Όταν μας ζητούν να συμμε-
τάσχουμε σε παρόμοιες διοργανώσεις το κάνουμε χωρίς
δεύτερη σκέψη. Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την ευαισθησία που δείχνει με τη
συμμετοχή της  σ΄ αυτή τη διοργάνωση φιλανθρωπικού
χαρακτήρα» Ο δε Κώστας Δράμπης (Παλαίμαχος ΑΡΗ) τό-
νισε ότι «Δεν ξεχνάμε ότι οι παλαίμαχοι της Λάρισας συνει-
σέφεραν στο παιχνίδι υπέρ του Νίκου Κυζερίδη που πραγ-
ματοποιήθηκε στο γήπεδο Χαριλάου πριν από μερικούς
μήνες  και οι οποίοι  μας βοήθησαν πάρα πολύ με την πα-
ρουσία τους. Πιστεύω ότι θα ήταν από πλευράς μας έλλειμ-
μα σεβασμού να απουσιάζαμε
από μια τέτοια εκδήλωση την
οποία υποστηρίζει η ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ελπί-
ζουμε να γίνει μια γιορτή η
οποία θα αποφέρει τα ανάλο-
γα έσοδα, αλλά κυρίως  θα
στείλει μήνυμα στην κοινωνία
ότι  οι παλιοί αθλητές  δεν ξε-
χνούν  τους  συνανθρώπους
μας  που έχουν βρεθεί σε δύ-
σκολη θέση παρά τη θέλησή
τους».
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 εθνεγέρτη Άγιο

Ένα ταξίδι στο καταγάλανο Αιγαίο.

  

  
  

  Καλή απόλαυση! 
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