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«Βγάλτε τα... RΕΟ*

στους δρόμους»

Ε’ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

...απαντά ο πρόεδρος των απεργών ΟΑΣΘ 
Δ. Τσερμενίδης στις «φωνές» και εκκλήσεις φορέων 

επιβατών και αγοράς - Μέχρι να καταβληθούν τα
δεδουλευμένα η Θεσσαλονίκη χωρίς... συγκοινωνία!

(*στρατιωτικά φορτηγά)

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Το σχολείο των πολιτικών 
αστροφυσικών της ΝΑSΑ

καλλιτεχνών και… τρομοκρατών

Λένα Δανιηλίδου και «Street tennis»

Ενημέρωση και…

μεταμφιέσεις

Το ταμείο της κινητοποίησης ΟΑΣΘ

To «χειρόφρενο»... κίνησε   
ταξί - ΙΧ - ποδήλατα και βενζινάδικα

Οι παρέες γράφουν ιστορία 

Τα «γαλάζια» τραπεζώματα και…
νυχτοπερπατήματα στη Β. Ελλάδα

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ “Κ”

«Ο ανησυχητικός 
απόηχος της 
φετινής ΔΕΘ»

Δύναμη ψυχής

Οι «χρυσοί» του Ρίο
συνεχίζουν στο

...πρωτάθλημα ζωής

#perouka_gate 

Παναγιωταρέα, Μπογδάνος, Βούλτεψη, Κούλογλου,

Σόμπολος, Γιακουμής μιλούν στην karfitsa για τη 

δημοσιογραφική έρευνα στην εποχή των social media«Το άθλημα για μένα έγινε
πάθος και τρόπος ζωής»



«ΑUTO STOP Θεσσαλονίκης» μετά το κουλούρι
Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης
κτλ κτλ - Αυτό το «Κίνημα ΩΤΟΣΤΟΠ» (βλ fb)
δεν έχει σχέση με το κίνημα «Δεν πληρώνω» ε;

Στο πλευρό των απεργών του #ΟΑΣΘ οι Θεσσα-
λονικείς που δεν ζουν στη… Θεσσαλονίκη
#ΟΛΟΙ_ΣΤΟΥΣ_ΔΡΟΜΟΥΣ

Tόσοι φορείς, δεν μπορούσε… ένας να δώσει
λύση όπως ο Kyriakos Pozrikidis; #ΔΕΘ #παρ-
τε_τηλεφωνο_να_σας_πει #εχει_και_αεροστα-
τα_να_πατε_καμια_βολτα

Οι ταξιτζήδες στηρίζουν τους εργαζόμενους του
#ΟΑΣΘ. Για τους υπόλοιπους (εργαζόμενους)
έχει ο Θεός…  

Δουλειές άνοιξαν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ σε
#ποδήλατα #πρατήρια υγρων καυσίμων κ.α. Να
τα λέμε κι αυτά… #γεροι_να_στε

Ήθελα να ξερα, γιατί βιάστηκαν να φύγουν τα…
απάτσι και τα σινούκ από τη Θεσσαλονίκη;
#ΟΑΣΘ #εκτελουνται_μεταφορες

ΜΚΟ… συγκοινωνίας Θεσσαλονικέων #το_ψα-
χνω_το_επιδοτουμενο

Βάζω αυτοκίνητο, βάζεις… βενζίνη;
#ρεφενε_συγκοινωνιες

Εδώ δεν έχουν… συγκινηθεί από 2.000.000 –
ανέργους, απλήρωτους και υποαπασχολούμε-
νους – θα συγκινηθούν από… 2000; #ΟΑΣΘ
#σταση_να_κατεβω

Τόσες… αχρείαστες στάσεις λεωφορείων μή-
πως να τις έκαναν… βιβλιοθήκες (βλ Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη);

Πόσο… γκολφ να παίξουμε πια; #ηλεκτροκίνη-
τα_αυτοκίνητα_στην_παραλια #ΟΑΣΘ #αερό-
στατα #υδροπλάνα #μετρο #γαιδουρακια #κα-
ραβάκια 

Εκείνα τα αερόστατα κε δήμαρχε μήπως να τα
φέρνατε νωρίτερα; #Μπουτάρης_γουστάρεις
#αλογα_απο_ναουσα;

Πάλι καλά που δεν έχουμε και… μετρό #δεδου-
λευμενα_και_επιχορηγουμενα
#ΣΤΑΣΗ_ΘΑ_ΚΑΤΕΒΩ!

Μια χαρά ειναι τα καραβάκια για Βαρδάρη-Κα-
λαμαριά #ακομη_δεν_επιασαν_μποφορ #ομι-
λοι_θαλασσης

Και γιατί να μην «φυτέψουν» πασαλάκια (και)
στη Λ. Νίκης, στην πλευρά όπου παρκάρουν ΙΧ,
ώστε να «περιφρουρηθεί» ποδηλατόδρομος;
#οχι_ποδηλατα_μικροπωλητές_και_πεζοι_δι-
πλα_στη_θαλασσα  

Πόσο κουπί θα τραβήξουμε ακόμη; (άσε δεν θέ-
λω να ξέρω)

YΓ. Το ΣΑΣΘ (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινω-
νιών Θεσσαλονίκης) ξεκουράζεται ε;

Του χρόνου στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός να δε-
σμευτεί και για… ιπτάμενα χαλιά

Μετά τα νησιά και στη Θεσσαλονίκη τουριστική
ατραξιόν… #γαϊδουρια #παιτονια

Τόσες μέρες απεργία κάνετε καμιά συντήρηση ε;
#ΟΑΣΘ #ροδες_εφυγαν_στο_δρομο

Μπουτάρης και Paschalidou Maria συζητούν για
δωρεάν μαθήματα… ιππασίας στους δημότες
Θεσσαλονίκης; #ΟΑΣΘ. Θα τηρηθεί σειρά ανα-
μονής στις στάσεις των λεωφορείων, ε; Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι ήδη ο κυρ Γιάννης ζήτησε
τη συνδρομή του δημάρχου Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
διότι στο βουνό ξέρουν κι από άλογα…
#μαθε_τεχνη #ιππικοι_ομιλοι_αναλαμβά-
νουν_συγκοινωνια;

«Κάνατε την Ελλάδα μπουρ…» φώναζαν οι
απεργοί του ΟΑΣΘ μέσα στο μπουρ… των δρό-
μων της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώ-
ρας… ΛΟΓΙΚΟ #που_ξερεις_απο_μπουρ… #αυ-
τα_εχουν_οργανωση

Αύριο να κλείσετε και την Τσιμισκή… #ΟΑΣΘ
#οχι_στα_λεωφορεια_τους #εμ_απεργια_7με-
ρες_εμ_πορεια

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#REO)

Μπορεί –και όχι άδικα, όπως εξελίχθη-
καν οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις–
οι δημοσκοπήσεις να μη θεωρούνται αξιό-
πιστο εργαλείο, ωστόσο θα ήταν ψέμα να
πει κάποιος πολιτικός αρχηγός ότι δεν τις
κοιτάει. Άλλωστε, ακόμη και αν τα νούμε-
ρα δεν είναι απολύτως σωστά, αποτυπώ-
νουν την εικόνα της κοινωνίας σε μία συγ-
κεκριμένη χρονική στιγμή. Γι’ αυτό και δεν
μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι η «ορ-

γή για τα όσα έχουν γίνει» και ο «φόβος γι’ αυτά που πρόκειται να έρ-
θουν» είναι τα δύο κυρίαρχα αισθήματα των πολιτών. Υπάρχει πλήρης
απώλεια εμπιστοσύνης –που αγγίζει τα όρια της απαξίωσης– τόσο για
τους πολιτικούς όσο και για την πολιτική. Γι’ αυτό και κανείς, πλην ίσως
κάποιων κομμάτων που δεν θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της
εξουσίας, δεν δικαιούται να πανηγυρίζει από τα όσα καταγράφονται
στις πρόσφατες έρευνες. 

Ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία είναι που πρέπει να σκύψουν
το κεφάλι και να δουλέψουν περισσότερο. Όντως, τόσο στην
πρόθεση ψήφου όσο και στην παράσταση νίκης η κεντροδεξιά
παράταξη έχει ανοίξει την «ψαλίδα» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό,
όμως, είναι η μία, η πιο βολική ανάγνωση των ερευνών. Τόσο ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και το επιτελείο
του θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα ποσοστά του κόμματος πα-
ραμένουν στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2015 (όταν η
ΝΔ έχασε τις εθνικές εκλογές, με 28,09%). Η «συμφωνία αλήθει-
ας», ένας όρος έξυπνος επικοινωνιακά, πρέπει να καταφέρει να
κερδίσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ναι μεν είναι ορ-
γισμένοι από τις «αυταπάτες» του Αλέξη Τσίπρα και την αδυναμία
της κυβέρνησης να βελτιώσει έστω και στο ελάχιστο την καθημε-
ρινότητά τους, όμως δεν έχουν πειστεί ακόμη ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μπορεί να εφαρμόσει ένα μείγμα πολιτικής που θα
οδηγήσει στην έξοδο από την πολυετή κρίση.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εισπράττει τη λαϊκή δυσαρέσκεια
για τα μέτρα που έφερε το 3ο μνημόνιο, μπορεί να «λερώνεται» με υπο-
θέσεις που αποπνέουν οσμή σκανδάλου (όπως κάθε κυβέρνηση άλλω-
στε), μπορεί ο πρωθυπουργός να μην είναι πια το «αγαπημένο παιδί»
των συνταξιούχων, των αγροτών κ.ά. κοινωνικών ομάδων, όμως κα-
νείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει χάσει το παιχνίδι. Μία θετική εξέ-
λιξη στο ζήτημα του χρέους ή μία αλλαγή στους στόχους του πρωτογε-
νούς πλεονάσματος μπορεί να αλλάξει άρδην την εικόνα των ερευνών.
Το πολιτικό σκηνικό όπως και η κοινωνία είναι πλέον εύπλαστα σαν
ζυμάρι. Και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουν στη ΝΔ. 

Τι εννοούμε; Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα στελέχη της
κεντροδεξιάς παράταξης έχουν να κάνουν πάρα πολλά για να
κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Να τρέξουν, να χτυ-
πήσουν πόρτες, να μιλήσουν με φορείς, με τον απλό κόσμο, να
αναλύσουν το σχέδιό τους στους ανέργους, να πείσουν τους δη-
μοσίους υπαλλήλους ότι δεν έχουν εχθρικές διαθέσεις απέναντί
τους, να συζητήσουν με τους νέους, να δείξουν με κάθε τρόπο ότι
έχουν μάθει από τα λάθη τους παρελθόντος, που οδήγησαν τη
μεταπολιτευτική Ελλάδα στα μνημόνια, και ότι έχουν σχέδιο
υλοποιήσιμο. Το να ζητούν εκλογές και να εφαρμόζουν την τα-
κτική του «ώριμου φρούτου» δεν έχει αποτέλεσμα απέναντι σε
μία κυβέρνηση που δείχνει απίστευτη αντοχή και «δίψα» για πα-
ραμονή στην εξουσία.
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

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

Karfitsa

Οι δημοσκοπήσεις πίσω 
από τις γραμμές

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκδόσεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Βαγγέλης Στολάκης, Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Θ. Θεοχαρόπουλος,  Αλ. Παπουτσής, Ρ. Καλφακάκου, 

Γ. Μαγκριώτης, Γ. Δημαρέλος, Π. Κοκκόρης,
Nτ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορταζ:
Σάββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοφία Σεϊτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νίκος Τσακνάκης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φώτης Σιούμπουρας
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γιώργος Παρασκευάς

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



ΜΕΓΑΛΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΧΑΡΑΣ
Αναζητήστε κι αυτόν το µήνα τις γιορτινές προσφορές Bonus.

Το Bonus από την Alpha Bank, το Πρόγραµµα που 10 χρόνια τώρα επιβραβεύει τις συναλλαγές σας, γιορτάζει 
και σας προσφέρει πλούσια δώρα και µοναδικές προσφορές κάθε µήνα! Κάνετε τώρα τις συναλλαγές σας στα 
4.000 συνεργαζόµενα καταστήµατα του Προγράµµατος και αναζητήστε την τυχερή απόδειξη µε την ένδειξη 
«BONUS - ΚΕΡ∆ΙΣΑΤΕ».

10 χρόνια Bonus από την Alpha Bank.

Όροι και προϋποθέσεις
στο www.alpha.gr/bonus

   
  ΚΕΡ∆ΙΣΑΤΕ!  
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Σήμερα βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη καμπή για την
χώρα. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
είναι κατώτερη των περιστάσεων, τόσο στις διαπραγμα-
τεύσεις στην Ε.Ε. όσο και στο εσωτερικό σε θέματα που
δεν σχετίζονται με κανένα μνημόνιο. Η κρίση δεν βαθαί-
νει απλά. Παγιώνεται και αποκτά χαρακτηριστικά μιας μό-
νιμης πραγματικότητας που τίποτα στα μάτια των πολιτών
δεν φαίνεται να μπορεί να την αλλάξει. Στην κοινωνία
αναπτύσσεται ένα κλίμα επικίνδυνο και διχαστικό. Σύμ-
φωνα με αυτό, για την φτώχεια δεν φταίει η έλλειψη ευκαι-
ριών στις κοινωνίες, αλλά οι ίδιοι οι φτωχοί. Αυτό είναι
όμως το άλφα και το ωμέγα του νεοφιλελευθερισμού. 

Και τι κάνει η κυβέρνηση για το πραγματικό ζήτημα της
φτώχειας; Η αντίληψη του κ. Τσίπρα δεν χτυπάει τη φτώ-
χεια, αλλά αναπαράγει τις συνθήκες που την γεννούν. Δεν
έχει ως στόχο την δημιουργία ενός κράτους με παροχή
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών αλλά ενός κράτους που
θα υπόσχεται επιδόματα χωρίς μάλιστα να έχει πόρους. 

Δεν μπορεί να λέγεται από την κυβέρνηση ότι πάμε καλά
στο ζήτημα της ανεργίας! Είναι δυνατόν με αυτή την κα-
τάσταση στον εργασιακό τομέα να υπάρχουν τέτοιες δηλώ-
σεις; Με την Ελλάδα να κατέχει την θλιβερή πρωτιά στην
Ε.Ε. συνολικά στην ανεργία αλλά και ειδικά στην ανεργία
των νέων; Όταν ένας στους δύο νέους δεν μπορεί να εργα-
στεί; Η πόρτα κλείνει για τη νέα γενιά, κι αντί αυτή να τρα-
βήξει την κοινωνία μπροστά, ζει χωρίς δουλειά στην χώρα
μας ή φεύγει για το εξωτερικό. Το χειρότερο όμως είναι ότι
απαξιώνονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και δεν υπάρχει κα-
νένας σεβασμός στις ανεξάρτητες αρχές. Τα παραδείγματα
πολλά, από το ΕΣΡ και το τηλεοπτικό πεδίο, έως την Δι-
καιοσύνη. Όμως αριστερά που δεν είναι δημοκρατική δεν
είναι αριστερά. 

Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται από την άλλη να κάνει σή-
μερα ότι δεν έκανε ο ίδιος πριν δύο μόλις χρόνια ως
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης! Ο κ. Τσίπρας σή-
μερα διατηρεί αυτούσιο τον ΕΝΦΙΑ ενώ στην προεκλογική
περίοδο υποσχόταν κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και ο κ. Μη-
τσοτάκης υπόσχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%. Και οι
δύο δηλαδή συμφωνούν στην παγίωση ενός κοινωνικά
άδικου και αντιαναπτυξιακού μέτρου, λέγοντας μάλιστα
άλλα προεκλογικά και κάνοντας άλλα μετεκλογικά. Σε αν-
τίθεση με αυτήν την τακτική, θα επιμείνω να πρωτοτυπώ
τονίζοντας σταθερά ότι απαιτείται αντικατάσταση του ΕΝ-
ΦΙΑ από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα με προοδευτικές
κλίμακες που θα δίνει τα ίδια έσοδα και θα είναι σταθερό.
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πολιτική με φόρους πάνω
στους φόρους, απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
παντού. 

Η λύση σήμερα δεν θα έρθει από τον κοινωνικό αυτομα-
τισμό στον οποίο έχουν εθιστεί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ αλλά
από την κοινωνική συνοχή, την αρμονική συνύπαρξη
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και όχι την σύγκρουση που
επιδιώκουν οι κ. Τσίπρας και Μητσοτάκης, ο πρώτος
εναντίον του ιδιωτικού και ο δεύτερος εναντίον του δημό-
σιου τομέα. Επιτέλους να επιστρέψει η κοινή λογική σε αυ-
τόν τον τόπο.

* Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης

Επιτέλους να επιστρέψει η 
κοινή λογική σε αυτόν τον τόπο

του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου* 

Q
«Όσοι έχουν
στο μυαλό

τους τη συνέ-
χιση του

ίδιου καθε-
στώτος στον
ΟΑΣΘ, με κά-
ποιες εκπτώ-

σεις να το
βγάλουν…»

«Δεν χρωστάμε ούτε ένα
ευρώ στον ΟΑΣΘ»

«Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον
ΟΑΣΘ ξεκίνησαν ουσιαστικά σήμερα, έχετε να
δείτε ακόμα πολλά» είπε ο πρόεδρος του συν-
δικάτου των εργαζομένων στον οργανισμό
Δημήτρης Τσερμενίδης προσθέτοντας ότι από
την προσεχή Δευτέρα θα βρίσκονται και πάλι
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στη γενική
τους συνέλευση, αποφάσισαν συνέχιση της
επίσχεσης εργασίας -που ξεκίνησαν πριν από
μια εβδομάδα «μέχρι να καταβληθούν στους
τραπεζικούς μας λογαριασμούς, τα δεδουλευ-
μένα τριών μηνών». Ο κ. Τσερμενίδης σε δη-
λώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων
(ΑΝΑ-ΜΠΕ) αλλά και σε συνθήματα στην πο-
ρεία της Εγνατίας Οδού, όπου κόπηκε η κυ-
κλοφορία των οχημάτων στα δύο, είπε ότι
«κάποτε κάναμε κινητοποιήσεις και τα στρα-
τιωτικά RΕΟ εξυπηρετούσαν το επιβατικού
κοινό. Τους προκαλώ και τους προσκαλώ, ας
βγάλουν και τα RΕΟ. Στους δρόμους θα είμα-
στε…»!

Την ίδια ώρα η διοίκηση του ΟΑΣΘ απάντησε
στο υπουργείο και στον κ. Σπίρτζη ότι «τα χρήματα
που προτείνει ο υπουργός δεν καλύπτουν τις ανάγ-
κες εξόφλησης των εργαζομένων. Στην πρώτη
πρόταση για καταβολή 2.000.000 ευρώ από το Υπ.
Παιδείας για την μετακίνηση μαθητών και φοιτη-
τών για το 2016 και διάθεση του 18% από τις πω-
λήσεις εισιτηρίων και όσα πρόσθετα απαιτούνται
για την καταβολή του ενός μηνός δεδουλευμένων.
Δεν μας λέει ο υπουργός ποιος θα τα δώσει αυτά,
τα υπόλοιπα…»

Για τη δεύτερη πρόταση περί προκαταβολής
μηνών Οκτωβρίου- Νοεμβρίου με την προσκόμι-
ση εγγυητικής επιστολής, ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης υπο-
γραμμίζει: “Ρωτώ τον υπουργό τι εγγυητική να
προσκομίσω; Αν είχα χρήματα για να πάρω εγγυη-
τική επιστολή, θα τα έδινα στους… εργαζόμενους”.
Στην επιστολή σημειώνονται οι οφειλές του δημο-
σίου προς τον οργανισμό που όπως υποστηρίζει ο
κ Στεφανίδης αγγίζουν τα 133 εκατ. ευρώ. “’Εχω
λίστα για το που χρωστά ο Οργανισμός δεν χρω-

στάει μόνο στους εργαζόμενους. Αν δεν έχω να
πληρώσω θα κάνω στάση πληρωμών. Ό,τι προ-
βλέπει ο νόμος θα κάνω και είχα ενημερώσει με
έγγραφο τον εισαγγελέα Εφετών ότι προβλέπεται
θύελλα αν δεν καταβληθούν οι οφειλές του Δημο-
σίου προς τον ΟΑΣΘ. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά
μέτρα, αποφασίσαμε να εξετάσει η νομική υπηρε-
σία ποιο άλλο ένδικο μέσο ενδείκνυται σε αυτή την
περίπτωση και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα
από Δευτέρα.

Μια συνολική λύση για το πρόβλημα των αστι-
κών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη εξετάζει για
το άμεσο μέλλον το αρμόδιο υπουργείο είπεστην
ΕΡΤ-3 ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Χρ. Σπίρτζης, προσθέτοντας ότι “δεν θα
είναι πάντως μια λύση που θα αναπαράγει τη
σύμβαση του 1957 και τα δισεκατομμύρια
επιδοτήσεων που δίνει ο ελληνικός λαός σε
συγκεριμένους ανθρώπους 60 χρόνια”, όπως
είχε αποκαλύψει η εφημερίδα karfitsa πριν
από ένα χρόνο περίπου! 

“Ο ΟΑΣΘ έχει συνηθίσει να διεκδικεί χρήματα
από το ελληνικό Δημόσιο… χωρίς να δίνει αξιόπι-
στα στοιχεία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στον
εκβιασμό της διοίκησης του ΟΑΣΘ, όπως γινόταν
όλα αυτά τα χρόνια, και όποιων συνεπικουρούν
αυτές τις διεκδικήσεις , εμείς να κάνουμε πίσω.
Δεν μπορεί από το 2009 μέχρι σήμερα ο ΟΑΣΘ να
έχει πάρει ένα δισεκατομμύριο και να έχει δύο μή-
νες δεδουλευμένα απλήρωτα  ”πρόσθεσε ο υπουρ-
γός και ζήτησε συγνώμη από τους πολίτες της Θεσ-
σαλονίκης για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί,
αλλά και αυτή που… θα υποστούν. “Όσοι έχουν
στο μυαλό τους τη συνέχιση του ίδιου καθε-
στώτος στον ΟΑΣΘ, με κάποιες εκπτώσεις,
πάντα εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου και
επομένως των πολιτών της Θεσσαλονίκης και
των δισεκατομμυρίων που έχουν δοθεί στον
ΟΑΣΘ, να το βγάλουν, δεν υπάρχει καμία πε-
ρίπτωση να συνεχιστεί αυτή η πολιτική”, ανά-
φερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Ο κ. Σπίρτζης
επανέλαβε ότι το υπουργείο δεν χρωστάει στον
ΟΑΣΘ, ούτε ένα ευρώ…





www.karfitsa.gr
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Είναι αρκετά τα παραδείγματα τόσο στην ελληνική πολιτική ιστο-
ρία, όσο και στη διεθνή, που η πτωτική πορεία μιας κυβέρνησης γί-
νεται εμφανής και δύσκολα ανατρέπεται στην επόμενη κάλπη. Οι ανα-
τροπές είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Σκάνδαλα,
αστοχίες, ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα, αδυναμία ανταπό-
κρισης σε παλιές και νέες προκλήσεις, κόπωση οδηγούν κυβερνήσεις
σε έναν καθοδικό δρόμο που καταλήγει αναπόφευκτα σε εκλογική ήτ-
τα – πολλές φορές και σε συντριβή ή σε μεγάλες διαφορές.

Αν ανατρέξουμε στα δικά μας θα δούμε ότι το δεύτερο μισό της δεύ-
τερης τετραετίας του Ανδρέα Παπανδρέου, το δεύτερο μισό της
δεύτερης τετραετίας του Κώστα Σημίτη αλλά και η δεύτερη θητεία του
Κώστα Καραμανλή 2007 -2009 είναι περίοδοι όπου για διαφορετι-
κούς λόγους οι κυβερνήσεις είχαν πτωτική πορεία και εν τέλει οδηγή-
θηκαν σε εκλογική ήττα και πέρασμα στα έδρανα της αντιπολίτευσης. 

Σήμερα βλέπουμε κάτι παρεμφερές. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι
ερωτώμενοι πολίτες δηλώνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απο-
γοητευμένοι από την κυβέρνηση σε πολύ υψηλά ποσοστά. Απογοήτευ-
ση, θυμός, ανησυχία για το μέλλον και μερικός κυνισμός και απάθεια
για την Πολιτική. Το τελευταίο βέβαια οφείλεται στην ματαίωση και
την απομάγευση της ατζέντας που προ 5ετίας κινητοποίησε πολλούς
λόγω της σκληρής επαφής με την πραγματικότητα αλλά και αυτό προ-
σμετράται στη συνολική εικόνα.

Θα έλεγε λοιπόν κανείς πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ακολου-
θεί την πεπατημένη και έχει εισέλθει σε μία φάση αμετάκλητης
πτωτικής πορείας που οδηγεί σε εκλογική ήττα. Η πραγματικότητα
όμως είναι πιο σκληρή, σχεδόν αμείλικτη. Σε αντίθεση με τα προανα-
φερόμενα παραδείγματα, στην περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχουμε
ένα κυβερνητικό σχήμα που κυβερνά τον τόπο μόλις 1,5 χρόνο. Φαι-
νόμενα αποσάρθρωσης, οσμή σκανδάλων και ευνοιοκρατίας, απο-
σύνδεση από το δημόσιο συμφέρον και τις κοινωνικές ανάγκες, προ-
σπάθεια ελέγχου δικαιοσύνης και ραδιοτηλεοτπικού τοπίου, απροκά-
λυπτες πελατειακές σχέσεις και προσπάθεια χτισίματος κομματικού
κράτους σε μόλις 20 μήνες διακυβέρνησης. Αυτό που σε άλλους παρα-
τηρήθηκε μετά από 5-6 χρόνια, σήμερα το βλέπουμε μετά από λίγους
μήνες. 

Πέραν του χαρακτηριστικού της ταχείας αποσύνθεσης  είναι ση-
μαντικό να προσθέσουμε τα εξής. Όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις του
τόπου είχαν κάποιο παραγωγικό διάστημα, πρόσθεσαν κάτι, έχτισαν
κάτι. Με την ορμή της εναλλαγής και την όρεξη της αρχής μιας νέας
προσπάθειας, κάθε κυβερνητικό σχήμα με βάση το πολιτικό του φορ-
τίο και τον προγραμματικό του λόγο άφησε ένα στίγμα, ένα έργο.  Στην
σημερινή περίπτωση έχουμε μόνο διαψεύσεις, αυταπάτες, οικονομική
ζημία, τεράστιες επιβαρύνσεις. Μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται ό,τι είχε
χτιστεί και ό,τι είχε μετά κόπων διασωθεί από την κρίση. Βέβαια το
σύντομο της διάρκειας διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τους προστα-
τεύει από τα δραματικά συμπεράσματα για τη διακυβέρνησή τους διότι
ο πολίτης αδυνατεί να συλλάβει το μέγεθος της επιβάρυνσης σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς πως η
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στοίχησε 10-12 δις ευρώ όν-
τας project 8ετίας και η διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του
2015 αθροιστικά μπορεί να προσεγγίσει τα 70-90 δις. Εξανεμίστηκαν
τα λεφτά του δημοσίου στις τράπεζες, απωλέσαμε τις επιστροφές κερ-
δών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες
της ευρωζώνης και - το κυριότερο όλων – ανακόψαμε μια ασθενική αλ-
λά υπαρκτή πορεία προς την ανάπτυξη με ό,τι συνεπάγεται αυτό ( 5-
8% ΑΕΠ σε 3 χρόνια).

Πρώτη φορά σε τόσο μικρό διάστημα ζημιώθηκε η χώρα και το χειρότερο
όλων είναι πως ο λογαριασμός «γράφει» ακόμα.

*Ο κ. Παπουτσής είναι πολιτικός επιστήμονας 

Κυβερνητικό ρεκόρ
αποσύνθεσης

του Αλέξανδρου
Παπουτσή*

Να… βγάλουν
τις γραβάτες
ζήτησε ο πρό-
εδρος της ΝΔ
από τον πρό-
εδρο και τον
διευθύνοντα
σύμβουλο της
ΔΕΘ κατά την
περιήγησή του
στα περίπτερα
της 81ης ΔΕΘ.
Τάσος Τζήκας
και Κυριάκος
Ποζρικίδης
τον περίμεναν

στην βόρεια πύλη του διεθνούς εκθεσιακού
φορέα όπως ορίζει το… πρωτόκολλο. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμ-
φανίστηκε άνευ γραβάτας καλώντας τους να «κάνουν έναν χαλαρό και φιλι-
κό περίπατο». Τα δυο κορυφαία στελέχη της εταιρίας επί τόπου έλυσαν τις
γραβάτες τους και τις έβαλαν στην τσέπη ακούγοντας την επιθυμία του…
προσκεκλημένου τους. Βέβαια, ήθελε δεν ήθελε ο Μητσοτάκης έφυγε από τη
ΔΕΘ… γραβατωμένος αφού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα
από τα καλύτερα στη χώρα,  του έκαναν δώρο μια… γραβάτα. Να θυμίσουμε
ότι Τζήκας και Ποζρικίδης έκαναν "απίστευτη μαγκιά" όπως έλεγε συνεργά-
της του δημάρχου Μπουτάρη, αφού "όταν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ αποφά-
σισαν να τραβήξουν χειρόφρενο, αυτοί ναύλωσαν... τουριστικά λεωφορεία
για την εξυπηρέτηση εργαζομένων, εκθετών και επισκεπτών της ΔΕΘ και...
καλά έκαναν".

Θερμό χαιρετισμό είχε με τη Ντό-
ρα Μπακογιάννη το ζεύγος Τζιτζι-
κώστα. Εισερχόμενος στο συνε-
δριακό κέντρο όπου θα μιλούσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Περιφε-
ρειάρχης και η σύζυγός του Ελεάν-
να ήρθαν face to face με την
πρώην υπουργό. Ο Απόστολος
Τζιτζικώστας έσπευσε να την
ασπαστεί και το ίδιο έκανε και η
σύζυγός του η οποία την γνώριζε
από κοντά αν και στο παρελθόν -
όταν ο Τζιτζικώστας ήταν ακόμα
βουλευτής - την είχε στηρίξει ως
υποψήφια πρόεδρο της ΝΔ στην
εσωκομματική διαδικασία με αν-
τίπαλο τον... Σαμαρά!

#Την επιστράτευση των εργαζομένων του ΟΑΣΘ ζήτησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Γιάννης Μπουτάρης από τον υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη, εκφράζοντας

έτσι την... αγανάκτηση ολόκληρης της πόλης. Να θυμίσουμε ότι με το ΜΕΤΡΟ να
μπαίνει στις ράγες το… 2020 οι Θεσσαλονικείς παραμένουν έρμαια του οργανισμού
και των εργαζομένων του- που ζητούν δικαίως τα δεδουλευμένα τους- καθώς
παραμένει το μόνο μέσο αστικής συγκοινωνίας. O κ. Μπουτάρης άστραψε και
βρόντηξε και για τις δύο πλευρές: «Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ πρέπει να
αντιληφθούν ότι δεν είναι στη… διακριτική τους ευχέρεια η εξυπηρέτηση των
πολιτών», εξηγώντας ότι δεν πάει άλλο με την ταλαιπωρία δημοτών και επισκεπτών.
Επιπλέον, επανέλαβε τη θέση του ότι η σύμβαση του ΟΑΣΘ με το κράτος είναι
απαράδεκτη, αφού δεν συμμετέχει ο Δήμος. «Θα φάνε το… λίπος που έχουν μαζέψει
και μη μου πείτε ότι έχει τελειώσει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το συγκεκριμένο θέμα το συζήτησε και με τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη...

#Η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Σταύρος Θεοδωράκης στη Θεσσαλονίκη
ήταν… διαφορετική. Ο επικεφαλής του «Ποταμιού» επέλεξε να «στήσει» στο «Ι.

Βελλίδης» ένα… τηλεοπτικό στούντιο. Φώτα, μικρόφωνα, background αλλά και…
αίθουσα μακιγιάζ είχαν επιστρατευτεί για να κάνει πράξη ο κ. Θεοδωράκης και οι
επιτελείς του όσα σκέφτηκαν σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθούν από τους
άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Άλλωστε τα περισσότερα για τις κάμερες δεν γίνονται;



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

7

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου στην ομιλία Τσί-
πρα πήγε με κόκκινο φόρεμα ενώ σ΄ αυτή του Μητσοτάκη με… μπλε, μόνο
που στη πρώτη περίπτωση είχε ξεχάσει την πρόσκλησή της και ο αστυνομι-
κός  στην είσοδο δεν την… αναγνώρισε. Ομως δεν σταμάτησαν εκεί τα προ-
βλήματα, αφού το κόμμα της ΝΔ… δεν την υπολόγισε στους προσκεκλημέ-
νους και δεν της κράτησε καρέκλα! Ίσως τελικά, παρά τις ενδυματολογικές
προσπάθειες, το μπλε να μην της πηγαίνει όσο το κόκκινο…

#Καβάλα στην… μηχανή εμφανίστηκε στη ΔΕΘ την περασμένη
Κυριακή η σύζυγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Ενώ οι δημοσιογράφοι περίμεναν να
ανοίξουν οι πόρτες για να προσέλθουν στον χώρο όπου θα
παραχωρούσε συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης, μια μηχανή
μεγάλου κυβισμού σταμάτησε μπροστά τους. Δεν την αναγνώρισε
κανείς μέχρι που… έβγαλε το κράνος. Η Μαρέβα με το που
κατέβηκε από τη μηχανή έτρεξε στο εσωτερικό του «Ιωάννης
Βελλίδης» αφού ο Κυριάκος ήταν ήδη μέσα, μισή ώρα πριν την
προκαθορισμένη!

#Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα
νέα γραφεία της διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Στην

είσοδο του κτιρίου τον περίμενε ο Κώστας Κιλτίδης. Μόλις είδε ο
Μητσοτάκης τον πολιτικό από το Κιλκίς «πάγωσε». «Κώστα μου τι
κάνεις εσύ εδώ; Η πιο όμορφη έκπληξη της σημερινής ημέρας» του
είπε. Ο αρχηγός της ΝΔ  χαιρέτισε τον πρώην υπουργό των
κυβερνήσεων Καραμανλή και του ζήτησε με την πρώτη ευκαιρία να
τα πουν κατ’ ιδίαν, προφανώς, όπως ακούγεται, για την
υποψηφιότητα του στο νομό Θεσσαλονίκης..."

#Παρά τα όσα γράφονται η ίδια δεν σκοπεύει να πολιτευτεί στις
επόμενες εκλογές. Ο λόγος για την πρώην έπαρχο Λαγκαδά (και

πρ. υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης) Πόπη Καλαϊτζή. Η
«γαλάζια» πολιτεύτρια βρέθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης» προκειμένου να ακούσει από κοντά το πρόγραμμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα έδειξε να χαίρεται όταν ο πρόεδρός
της μίλησε για στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την
απόδοση κινήτρων για επιστροφή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα.
Η Καλαϊτζή τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται  ως γιατρός στην
Γερμανία, ενώ το τελευταίο διάστημα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα
λόγω της δράσης της για το «BRAIN GAIN». Σε ερώτηση της
KARFITSA εάν σκοπεύει να επιστρέψει λόγω… εκλογών είπε ότι
«δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής αυτή τη φορά». Να θυμίσουμε
ότι ανήκει στους πολιτικούς φίλους και του αντιπροέδρου της ΝΔ Κ.
Χατζηδάκη.



Ο πρώην γραμμα-
τέας της Νέας Δη-

μοκρατίας την
ώρα που στη Θεσ-
σαλονίκη μιλούσε

ο νέος αρχηγός
προτίμησε να πάει

στο… ΚΚΕ. Ο
λόγος για τον Αν-
δρέα Παπαμιμίκο
ο οποίος βρέθηκε
στο στρατόπεδο
Παύλου Μελά
στην Σταυρού-

πολη, εκεί όπου
βρισκόταν σε εξέ-
λιξη το Φεστιβάλ
της ΚΝΕ. Μάλιστα
ο φρεσκονυμφευ-
μένος Παπαμιμί-
κος έγραψε: «Η
καλή μουσική

ενώνει». 

www.karfitsa.gr
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Πριν λίγες ημέρες ο σύλλογος γονέων του 5ου δημοτικού
σχολείου Ωραιοκάστρου πήρε μια απίστευτη απόφα-
ση. Ζήτησε το σχολείο να μην δεχτεί προσφυγόπουλα, γιατί
σε αντίθετη περίπτωση θα καταλάβουν το κτίριο. Η αιτιολο-
γία είναι πως τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάνει εμβόλια και
αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο. Φυσικά δεν ρώτησαν τους
αρμόδιους αν αυτό ισχύει, και βέβαια εκ των υστέρων απο-
δείχτηκε πως  τα παιδιά είναι εμβολιασμένα. Ως γονείς μι-
κρών παιδιών που θα έπρεπε να είναι πιο ευαισθητοποι-
ημένοι απέναντι σε παιδιά πληγωμένα από τον πόλεμο και
τον ξεριζωμό από την πατρίδα τους, δεν σκέφτηκαν τρόπους
να συμβάλλουν στην καλυτέρευση των συνθηκών και των
όρων διαβίωσης των προσφυγόπουλων, οργανώνοντας  αν
χρειαζόταν και τους εμβολιασμούς με τη βοήθεια εθελοντι-
κών οργανώσεων, αλλά προχώρησαν στην απάνθρωπη
πρόταση του αποκλεισμού μικρών παιδιών από τη μόρφω-
ση.

Έχει γίνει φανερό πως η επίκληση του υγειονομικού  κιν-
δύνου από το συγχρωτισμό ελλήνων και αλλοδαπών,
είναι ο φερετζές ενός   άκρως ρατσιστικού και ξενοφοβικού
λόγου, που δεν θέλει την μόλυνση της ελληνικής φυλής από
αλλόθρησκους μετανάστες. Πιστεύω πως εκτός από τους λί-
γους συνειδητά ρατσιστές , αρκετοί από τους γονείς που
υπέγραψαν αυτό το ανεκδιήγητο  κείμενο, θα έχουν ήδη συ-
νειδητοποιήσει την ωμή σκληρότητα της πράξης τους.Στη
ζωή όλων των ανθρώπων υπάρχουν στιγμές ντροπής , με-
λανές σελίδες, πράξεις που θα θέλαμε να ξεχάσουμε, το ση-
μαντικό είναι να τις αναγνωρίσουμε ως τέτοιες και να μην
προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου που ήταν πολιτικός υποκινη-
τής τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων πρέπει να καταδικα-
στεί απερίφραστα, και οφείλουν να πάρουν θέση η ΠΕΔ και
οι άλλοι δήμαρχοι, με αίσθημα ευθύνης, και χωρίς μικρο-
πολιτικά παιχνίδια. Αυτές οι ύπουλες προσπάθειες εκφοβι-
σμού των τοπικών κοινωνιών, που απευθύνονται στα πιο
πρωτόγονα ανθρώπινα ένστικτα, είναι γνωστή ρατσιστική
τακτική.

Θυμάμαι το 2014 όταν επρόκειτο να δημιουργηθεί το Φι-
λοξενείο στην Τούμπα, μια αντίστοιχη διαδικασία δημι-
ουργίας μιας μαζικής υστερίας κατά των επικίνδυνων ξέ-
νων, ξετυλίχθηκε στην περιοχή. Ιστορίες Πακιστανών που
σφάζουν τις γυναίκες τους ακούστηκαν, αύξηση της εγκλη-
ματικότητας προβλέφθηκε, κλειδαριές στα σπίτια και πολι-
τοφυλακές προτάθηκαν, δημιουργία γκέτο με χιλιάδες μετα-
νάστες να κοιμούνται στις πόρτες των σπιτιών μας προφη-
τεύθηκε.

Η Χρυσή Αυγή βαρούσε το ντέφι και καλούσε μια ολόκλη-
ρη δημοκρατική γειτονιά να μπει στο χορό. Θυμάμαι
στην πρώτη μαζική συνέλευση τους γείτονες και φίλους να
παρακολουθούν αμήχανοι και συγχυσμένοι, ενώ ακροδεξι-
οί κινούνταν απειλητικά ενάντια σε όσους τολμούσαμε να
μιλήσουμε για ρατσισμό.

Η σωφροσύνη και η ανθρωπιά επικράτησαν και σήμερα
το Φιλοξενείο, διαμένουν επτά οικογένειες, κυρίως γυ-
ναίκες και μικρά παιδιά, σε αρμονική συμβίωση με τους κα-
τοίκους. Όταν χτυπήσει το κουδούνι για τα προσφυγόπουλα
στο Ωραιοκάστρο  θα είναι μια ακόμα νίκη της ανθρωπιάς
και της αλληλεγγύης και καμιά από τις προφητείες της Κασ-
σάνδρας του ρατσισμού δεν θα  επαληθευθεί.

*Η κ. Καλφακάκου είναι επικεφαλής της παράταξης 
«Ανοιχτή Πόλη» του δήμου Θεσσαλονίκης

Αναμνήσεις από 
το μέλλον

της Ρίας 
Καλφακάκου*

Q

Μπουτάρης για... Ρέμο
Την άποψη του για τον Μουσταφά
Κεμάλ εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, κλη-
θείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις
που προκάλεσαν οι δηλώσεις του
Αντώνη Ρέμου στη Χουριέτ. Μιλών-
τας στο περιθώριο των εγκαινίων
της έκθεσης με... κιτς αντικείμενά
του είπε ότι Ατατούρκ είναι ο πατέ-
ρας της Τουρκίας, έκανε θηριώδη
πράγματα για την πατρίδα του.
Έδιωξε τους σουλτάνους, αποκατέ-
στησε το λατινικό αλφάβητο, άλλαξε
τα περίεργα ρούχα. Το ότι έκανε και
εγκλήματα δεν υπάρχει καμία αμφι-
βολία. Αλλά ήταν ένας ηγέτης εξαιρε-
τικού μεγέθους. Εγώ όταν πάω στην
Τουρκία, λέω στους Τούρκους ότι
εσείς μπορεί να λέτε ότι ο Κεμάλ
ήταν Τούρκος, εγώ λέω ότι ο Κεμάλ
ήταν... Θεσσαλονικιός», συνέχισε.

#Τρόπους για να τονώσει την κίνηση της τοπικής αγοράς
αναζητεί ο Εμπορικός σύλλογος Καλαμαριάς που

προκειμένου να δώσει «ανάσα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν θέσεις parking.  Σε
συνεργασία με την διαχείριση του δημοτικού parking στην
πλατεία Δημαρχείου, τα μέλη που μετέχουν στο πρόγραμμα,
διαθέτουν δωρεάν κάρτες parking μιας ώρας στους πελάτες
τους με κάθε αγορά τους. Οι κάρτες  διατίθενται από
καταστήματα που είναι μέλη στον Εμπορικό Σύλλογο και έχουν
στην βιτρίνα τους την αντίστοιχη επισήμανση. Παράλληλα ο
διαχειριστής του parking  μπορεί να δέχεται πολλαπλές κάρτες,
για όποιον επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το parking για
περισσότερο χρόνο.

#Μια διαφορετική συνέντευξη τύπου παραχώρησε την
περασμένη Τετάρτη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης

Μπουτάρης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και
Αθλητισμού, Έλλη Χρυσίδου και τα μέλη της καλλιτεχνικής
επιτροπής των 51ων Δημητρίων. Η συνέντευξη τύπου δεν
δόθηκε σε αίθουσα αλλά… κάτω από τη γη και πιο
συγκεκριμένα στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
«Πανεπιστήμιο». Το φετινό πρόγραμμα των «Δημητρίων»
περιλαμβάνει 42 εκδηλώσεις, υπό το σύνθημα «Όχι πια χθες,
μόνο αύριο» και υπόσχεται ένα πολυποίκιλο, πολυδιάστατο
και δημιουργικό φθινόπωρο, από το σημαντικότερο
πολιτιστικό θεσμό της πόλης…  που ελπίζουμε να μην έχει
«υπόγειες διαδρομές».

#Αναρωτιόμαστε πότε θα… τριτώσει το «χτύπημα»
Καραμανλικού κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη! Και

γινόμαστε πιο σαφείς. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας των τηλεοπτικών αδειών ο όμιλος
προβληματισμού «Πολιτεία 2021» του Σάββα Τσιτουρίδη
γνωστού… καραμανλικού έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια
στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα!
Το δεύτερο ήρθε λίγες ώρες μετά την καθιερωμένη συνέντευξη
τύπου του αρχηγού της ΝΔ. «Σε μια Ελλάδα πολύχρονης,
μονομερούς και τοξικής λιτότητας η δίκαιη κατανομή του
πλούτου είναι ακόμη σημαντικότερος παράγοντας για την
ευημερία ενός λαού. Κι αυτό επιβάλλει μια αναδιανομή του
όποιου πλούτου-παλιού και νέου- από πάνω προς τα κάτω με
βαθιά και ουσιαστικά πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια κι όχι
με σκόρπιες και αόριστες υποσχέσεις για επιδόματα σε
αδύναμους. Αυτό είναι λαϊκισμός και δε συνιστά πολιτική»
ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε.
Αναμένουμε το τρίτο χτύπημα! 



#Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Φώφη Γεννηματά στη
Θεσσαλονίκη. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και οι συνεργάτες

της δεν περίμεναν πως ο προκάτοχός της, Ευάγγελος Βενιζέλος θα
παρατούσε ό,τι έκανε και θα έπαιρνε το πρώτο αεροπλάνο να
έρθει στη Θεσσαλονίκη για να την ακούσει. Μάλιστα, σε ερώτηση
του KARFITSA.GR, σε έναν εκ των κοντινότερων συνεργατών της
προέδρου εκείνος απάντησε: «Σιγά μην έρθει». Ο Μπένι άκουσε τη
Φωφή και στην συνέχεια αποχώρησε. Δεν την ακολούθησε στο
καφέ του αρχαιολογικού Μουσείου, όπου η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
ήπιε ποτό με τους νεολαίους της, αλλά προτίμησε το εστιατόριο
παραδιπλανού μουσείου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην
πρόεδρος του Κινήματος πήγε στο «Β» του Βυζαντινού Μουσείου
και συζήτησε με πανεπιστημιακούς και στελέχη της κυβέρνησής
του, λεπτομέρειες για την εκδήλωση του E-ΚΥΚΛΟΥ στην εκλογική
του Περιφέρεια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την
Κυριακή στις 11 στο κτίριο του ΕΒΕΘ στην οδό Τσιμισκή. 

#Πλαστικά διαχωριστικά προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή
στάθμευση σε δρόμους όπως η Ερμού, η Μάρκου Μπότσαρη

κ.α. τοποθετεί ο κεντρικός δήμος της Θεσσαλονίκης. Τα πλαστικά
διαχωριστικά τοποθετήθηκαν στην οδό Ερμού την περασμένη
Κυριακή με σκοπό να μην μπορούν οι οδηγοί να παρκάρουν
παράνομα «φρακάροντας» παράλληλα όλο το δρόμο. Σύμφωνα με
τον δημοτικό σύμβουλο και εντεταλμένο σύμβουλο για δράσεις
που αφορούν την κυκλοφορία, Γιώργο Δημαρέλο αντίστοιχοι
κώνοι αναμένεται να τοποθετηθούν και σε άλλες οδούς όπου
συναντάται συχνά το φαινόμενο της… διπλής σειράς
σταθμευμένων οχημάτων.  «Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός.
Πιλοτικά τα τοποθετήσαμε στην οδό Ερμού, αλλά θα
ακολουθήσουν και άλλοι δρόμοι. Αυτό που έγινε στην Ερμού
σχεδιάζεται να γίνει σε Λεωφόρο Στρατού, Ιασωνίδου, Πέτρου
Συνδίκα, Μπότσαρη και Λαμπράκη» αναφέρει στο karfitsa.gr.
Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχα πλαστικά διαχωριστικά είχαν
τοποθετηθεί στο παρελθόν στις οδούς Μητροπόλεως και
Μπότσαρη. Δεν έμειναν όμως… όρθια για πολύ αφού οι οδηγοί
φρόντισαν να τα καταστρέψουν. «Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι
ότι και τα συγκεκριμένα πασαλάκια θα… ζήσουν. Ωστόσο
φροντίζουμε πλέον να τα τοποθετούμε σε περιοχές όπου υπάρχει
σχετική αστυνόμευση» καταλήγει ο κ. Δημαρέλος.

#Μπορεί ο δήμος Ωραιοκάστρου να έγινε πρωτοσέλιδο
εξαιτίας της αντίδρασης γονέων και κηδεμόνων που δε

θέλουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία -που πηγαίνουν τα
δικά τους παιδιά- όμως  φαίνεται το πρόβλημα
ξεπεράστηκε, ο δήμος επανήλθε στην κανονικότητά του
και… «βάφτισε» τη λίμνη του. Η δέσμευση του δημάρχου
Ωραιοκάστρου, Αστέριου Γαβότση να δοθεί το όνομα του
τέως αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου στη λίμνη
του Ωραιοκάστρου- η οποία αποτελεί δημιούργημά του-
υλοποιήθηκε. Σε μια λιτή τελετή η δημοτική αρχή
Ωραιοκάστρου ονοματοδότησε τη λίμνη… «Παναγιώτη
Ισχνόπουλου».

Στην Αρετσού βρέθηκε το περασμένο Σάββατο ο γνωστός δικηγόρος (φί-
λος του Αντώνη Σαμαρά) και πρόεδρος της Νέας Δεξιάς, Φαήλος Κρανι-
διώτης. Ο κ. Κρανιδιώτης σε εστιατόριο της περιοχής γευμάτισε παρέα με
τους στενούς του συνεργάτες, όπως φαίνεται στην αποκλειστική φωτογρα-
φία που εξασφάλισε το KARFITSA.GR, έχοντας δίπλα του την σύντροφο
και μέλλουσα σύζυγό του, Τζούλια. Δυο ημέρες αργότερα, την περασμένη
Δευτέρα, παραχώρησε συνέντευξη τύπου όπου επανέλαβε την πρόθεσή
του το κόμμα που ίδρυσε να διεκδικήσει την ψήφο των συμπολιτών του…
αυτόνομα!  ΥΓ: Λίγο πριν παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους δημοσιο-
γράφους ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς πέρασε το κατώφλι του Διοικητηρίου
και συναντήθηκε με την Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Ενημερώθηκε από τα
«επίσημα χείλη»  της υφυπουργού για όλα τα προβλήματα της Μακεδονίας
και της Θράκης. Να θυμίσουμε ότι Κρανιδιώτης και Τσαρουχά γνωρίζον-
ται από παλιά, από τη Νέα Δημοκρατία και όπως υποστηρίζουν και οι δυο
κρύβουν ο ένας για τον άλλον αμοιβαία συμπάθεια και εκτίμηση.

Έδωσε το παρών σε μια συνέντευξη τύπου και τίποτα περισσότερο. «Η παρουσία
μου στην συνέντευξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεν σημαίνει τίποτα
παραπάνω από το ίδιο το γεγονός. Προσκλήθηκα και πήγα να ακούσω. Δυστυ-
χώς όμως βλέπω πως αυτά που λέει η πρώην πρόεδρος της Βουλής έχουν να κά-
νουν με δικαστήρια και όχι με… πολιτική» δήλωσε λίγες ημέρες μετά στο
KARFITSA.GR η πρώην εισαγγελέας και πρώην βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης,
Χρυσούλα Γιαταγάνα. Η αλήθεια είναι πως εμείς που γνωρίζουμε την δραστήρια
Θεσσαλονικιά το περιμέναμε. Και για έναν ακόμα λόγο όμως. Είναι δυνατόν να
βρεθεί ξανά στο ίδιο κόμμα με τη Ραχήλ Μακρή, η οποία δηλώνει υποστηρίκτρια
της πρώην προέδρου της Βουλής; 

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS
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Οι υποσχέσεις των Πρωθυπουργών και των αρχηγών των κομ-
μάτων, είναι συνέχεια της ίδιας νοοτροπίας, της παραχολογίας,
που χαρακτηρίζει την πολιτική μας ζωή. Στην ΔΕΘ είναι πληθωρι-
στικές, κυρίως γιατί κάθε τέσσερα χρόνια ακολουθούσαν, οι δη-
μοτικές εκλογές και πολλές φορές οι εθνικές.

Η εκάστοτε κυβέρνηση, όταν επέλεγε πρόωρες εκλογές, για να
αιφνιδιάσει την αντιπολίτευση και να προλάβει την επέκταση
της φθοράς της, τις προκήρυσσε λίγο πριν, ή λίγο μετά την διορ-
γάνωση, της γενικής έκθεσης του Σεπτέμβρη. Η ΔΕΘ είναι προνο-
μιούχο βήμα των κυβερνήσεων και ο Σεπτέμβρης συνέχεια των
καλοκαιρινών διακοπών. Από τον Οκτώβρη, το κάθε νοικοκυριό
έχει πρόσθετες δαπάνες και αρχίζει η καταβολή των περισσότε-
ρων φόρων.

Τον Οκτώβρη η κυβέρνηση, πρέπει να καταθέσει το προσχέδιο
του κρατικού προϋπολογισμού, για τον επόμενο χρόνο, όπου
αποκαλύπτονται οι πραγματικές επιλογές της, παρότι μέχρι το
2009 όλες οι κυβερνήσεις, εφάρμοζαν την «δημιουργική λογιστι-
κή», με αποκορύφωση το 2008, για τον προϋπολογισμό του
2009. Τα συνδικάτα και οι αγρότες, για τους ίδιους λόγους, οργα-
νώνουν τις μεγάλες τους κινητοποιήσεις, μετά τον Οκτώβρη.

Θυμίζω, ότι οι πρόωρες εκλογές του 2007 και του 2009, έγιναν
Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, αντίστοιχα. Οι υποσχέσεις, είναι, γε-
νικού και τοπικού ενδιαφέροντος. Υποσχέσεις, που αφορούν όλη
την χώρα και το σύνολο των Ελλήνων, όπως η φορολογική και η
αναπτυξιακή πολιτική, η εισοδηματική και η κοινωνική, οι νέες
προσλήψεις και τα εθνικά μας θέματα. Υποσχέσεις, που αφορούν
την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα, όπως τα μεγάλα έργα, οι
εξαγωγές, ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής,
στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Μακεδονία και η Θράκη, ακόμη και σήμερα, παρά την κρίση
και την δραματική συρρίκνωση της παραγωγής, είναι οι πε-
ριφέρειες της ιδιωτικής οικονομίας και των εξαγωγών. Οι δυο πε-
ριφέρειες βρίσκονται, στον ζωτικό και ευαίσθητο μεθοριακό χώ-
ρο, με ανοικτά θέματα, με υπαρκτούς, ή κατασκευασμένους κινδύ-
νους, για κάθε χρήση. Βρίσκονται μακριά, από τα κέντρα της πολι-
τικής, διοικητικής και οικονομικής εξουσίας και δικαίως νοι-
ώθουν, ότι υπάρχει άνισο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, μεταξύ
του κέντρου και της περιφέρειας. Οι λόγοι αυτοί και όχι μόνο,
οδηγούν τους Θεσσαλονικιούς, τους πολιτικούς και κοινωνικούς
τους εκπροσώπους, να αξιοποιούν την ΔΕΘ ως ευκαιρία, για να
πιέσουν την ηγεσία της εκάστοτε κυβέρνησης, άλλα και των άλ-
λων κομμάτων, απαιτώντας δεσμεύσεις, για τα τοπικά και περιφε-
ρειακά θέματα. Οι διεκδίκηση, προσωπικών δεσμεύσεων από
τους Πρωθυπουργούς, αντανακλά και την έλλειψη κουλτούρας
θεσμικής λειτουργιάς και ενιαίου εθνικού και περιφερειακού
προγραμματισμού. 

Μάλιστα, μετά το 2010 και τον Καλλικράτη, οι Αιρετές Περιφε-
ρειακές Διοικήσεις έχουν πολλούς πόρους και αρμοδιότη-
τες. Η δική μας Περιφέρεια, στην προηγούμενη προγραμματική
περίοδο διέθετε περίπου 1,7 δις Ευρώ και στην τρέχουσα περί-
που 1,1 δις Ευρώ. Η νοοτροπία όμως παρέμεινε η ίδια, γιαυτο και
χάθηκαν οι μισοί περίπου πόροι του προηγούμενου ΕΣΠΑ και
στο τρέχον, παρότι κλείνουμε τον τρίτο χρόνο, τα αποτελέσματα
είναι χειρότερα. 

Η αξεπέραστη όμως υπόσχεση, μέχρι σήμερα, δεν ήταν από
Πρωθυπουργό, ή από υποψήφιο Πρωθυπουργό. Ήταν, από
υποψήφιο δήμαρχο, για την κατασκευή ΜΕΤΡΟ, χωρίς μελέτη και
χωρίς πόρους και πριν από την Αθήνα. Μετά τις εκλογές, τοποθε-
τήθηκαν οι πινακίδες, για την χρηματοδότηση του από τα κέρδη,
του FM100. 

*Ο κ. Μαγκριώτης είναι πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΔΕΘ: Το βήμα των ανεκπλήρωτων
υποσχέσεων

του Γιάννη 
Μαγκριώτη*

Στο… τυπογραφείο πήγε το
νέο βιβλίο του πρώην υπουρ-
γού της ΝΔ και Θεσσαλονι-
κιού βουλευτή Θεόδωρου
Καράογλου. Το βιβλίο του
«γαλάζιου» Βορειοελλαδίτη
έχει τίτλο «Ορκίζομαι» και
περιλαμβάνει προτάσεις που
σχετίζονται με την «επιτακτι-
κή» όπως αναφέρει ο Καράο-
γλου ανάγκη για αναθεώρη-
ση του Συντάγματος. Το βι-
βλίο ο πρώην υπουργός το
αφιέρωσε στα δυο του παι-
διά, τη Βανέσα και τον Γιώρ-
γο επειδή απουσίαζε πολύ
συχνά από δίπλα τους λόγω
κοινοβουλευτικών υποχρεώ-
σεων. Μάλιστα, όπως μάθα-
με το εξώφυλλο του βιβλίου
το σχεδίασε η κόρη του. 

Γεμίζει τις αίθουσες και «σπάει» 
ταμεία η «Κακή Αρχή»

«Σπάει» ταμεία η ταινία του γιου του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας (Κώστα Κιλ-
τίδη), Βασίλη. Μέσα σε λίγες ημέρες προβολής η «Κακή Αρχή» βρίσκεται πρώτη στις προτιμή-
σεις των θεατών με τα εισιτήρια που «κόπηκαν» να είναι αριθμός τετραψήφιος. 

Στην ταινία βλέπουμε την οργή των νέων, την πιθανή επανάσταση των νέων αγροτών, μια
εικόνα από το μέλλον της δοκιμαζόμενης Ελλάδας με τα κόκκινα δάνεια και τις κατασχέσεις
που βρίσκονται προ των πυλών. Η «Κακή Αρχή» είναι μια ταινία που αναδεικνύει επίσης την
φιλία στην ύπαιθρο, τις δυσκολίες της ζωής στην επαρχία και φαίνονται ξεκάθαρα οι στρε-
βλώσεις του ελληνικού κράτους. 

Δεν είναι μάλιστα λίγοι μάλιστα εκείνοι που «βλέπουν» στην ταινία του Βασίλη Κιλτίδη μια
δίκη Κιλελέρ, όχι για τη διεκδίκηση χωραφιών αλλά για την υπεράσπιση της κατοικίας τους. 

Η ταινία προβάλλεται στα Ster Cinemas «Μακεδονία». Γεμίζει μάλιστα τις αίθουσες την
ώρα που γνωστές χολυγουντανιές παραγωγές… καταποντίζονται . 

Σχολιάζοντας την επιτυχία του ο παραγωγός της ταινίας, Βασίλης Κιλτίδης αναφέρει: «Η
"Κακή Αρχή" είναι πρώτη στο εβδομαδιαίο σύνολο ανά αίθουσα και συνεχίζει ακάθε-
κτη στην Θεσσαλονίκη διατηρώντας όλες τις προβολές, την στιγμή που οι "μεγάλες"
παραγωγές του Hollywood έχασαν αί-
θουσες και προβολές. Δεν θα μείνω στα
ακριβή νούμερα. Ποτέ δεν έκρινα ταινίες
από τα νούμερα. Τις κρίνω από την
διάρκειά τους στον χρόνο. Οι κινηματο-
γραφικές φυλλάδες, επέλεξαν να μην εν-
τάξουν την "Κακή Αρχή" στους πίνακες
διανομής και να μην δημοσιεύσουν τα
νούμερα που σπάνε κόκκαλα, παρόλο
που ενημερώθηκαν επισήμως. Είμαι εν-
τάξει με αυτό. Καταλαβαίνω ότι τους έχει
έρθει κεραμίδα στο κεφάλι. Έτσι κι αλ-
λιώς, σε όλη την διάρκεια της προσπά-
θειάς μου δεν βασίστηκα ποτέ στα περι-
θωριακά κυκλώματα της "ελλαδικής τέ-
χνης". Τα κάναμε όλα τόσο αντισυμβατι-
κά και τόσο αντισυστημικά, που είναι
αργά να αλλάξουμε πορεία. Να μην ξε-
χνάτε ποτέ, πως οι νικητές δεν κάνουν
πόλεμο, αλλά επιδιώκουν την ειρήνη.
Το ταξίδι ανά την Ελλάδα θα συνεχιστεί
για πολύ καιρό ακόμα. Σας ευχαριστώ
βαθύτατα όλους». 



Του Ευάγγελου Βενιζέλου*

Ποιος είναι λοιπόν ο πολιτικός απόηχος της φετινής
ΔΕΘ;  Η ΔΕΘ του 2014 ήταν αφιερωμένη στο «πρόγραμ-
μα της Θεσσαλονίκης» που κατέστη συνώνυμο της ιστορι-
κής ανευθυνότητας και της συνειδητής πολιτικής εξαπά-
τησης. Μιας εξαπάτησης που κάποιοι επιχείρησαν να
εξωραΐσουν ως αυταπάτη και να τη νομιμοποιήσουν με
βάση τις προεκλογικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ του Σεπτεμ-
βρίου του 2015 και το  αποτέλεσμα των εκλογών που
ακολούθησαν.

Μόνο που οι επιπτώσεις του «προγράμματος της Θεσ-
σαλονίκης», το οποίο ήταν η επιτομή της αντιμνημονια-
κής δημαγωγίας, εξακολουθούν να είναι παρούσες επει-
δή είναι παρούσα η βαριά βλάβη που προκλήθηκε στην
εθνική οικονομία, τους θεσμούς και ιδίως στη νοοτροπία
της κοινωνίας. Αυτό δεν εμπόδισε τον κ. Τσίπρα να πα-
ρουσιάσει φέτος στη ΔΕΘ τη θεωρία της «αυτόματης ανά-
καμψης» από το 2017 που θα οδηγήσει στη συνέχεια στη
«δίκαιη ανάπτυξη». Με την ίδια ευκολία που υποσχόν-
τουσαν το 2015 την  απελευθέρωση από τα μνημόνια,
υπόσχονται τώρα την αυτόματη και δίκαιη ανάπτυξη . 

Η απάντηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτό
το αχνό πια κυβερνητικό αφήγημα ήταν μινιμαλιστική
και απλουστευτική. Δυο εκατομμύρια συνολικές φορολο-
γικές ελαφρύνσεις που θα συμψηφιστούν με ισόποσες
παρεμβάσεις στις δημόσιες δαπάνες. Λες και κάτι τέτοιο
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια νέα συμφωνία με τους
εταίρους για τους δημοσιονομικούς στόχους και την κά-
λυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας μετά το
2018 οπότε και λήγει το τρίτο μνημόνιο στο οποίο μας
οδήγησε με τους χειρότερους δυνατούς όρους η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Μακάρι τα πράγματα να ήσαν τόσο
εύκολα και  απλά. 

Η κυβερνητική προσέγγιση δεν φαίνεται να πεί-
θει πλέον παρά ελάχιστους. Η προσέγγιση της ΝΔ
φαίνεται να ανεβάζει τη συσπείρωση των ψηφοφό-

ρων της ΝΔ, στο επίπεδο όμως που αυτοί καταγρά-
φτηκαν το Σεπτέμβριο του 2015.  

Ο απόηχος της πολιτικής συζήτησης  από το βήμα
της φετινής ΔΕΘ φαίνεται να είναι η προσπάθεια
συγκρότησης ενός τεχνητού διπολισμού περιορι-
σμένης κλίμακας με τον ένα πόλο να αρκείται στη ορ-
γανική πια συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (με επικουρι-
κό κεφάλαιο το κόμμα του κ. Λεβέντη)  και τον άλλο
πόλο να ψιθυρίζει την επιδίωξη  μιας αυτοδύναμης
μονοκομματικής κυβέρνησης. Με το ΣΥΡΙΖΑ προφα-
νώς ελεύθερο  να ανεβεί ξανά στα κάγκελα της αντι-
πολίτευσης που τη φορά αυτή θα είναι  νέο- αντιμνη-
μονιακή  στο όνομα προφανώς  του τρίτου μνημονί-
ου που είναι  όλο δικό του  ! 

Όλα δε αυτά λέγονται με τη χώρα σε απόγνωση. Κρί-
ση θεσμική στη δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές, τα
ΜΜΕ. Κρίση στο τραπεζικό σύστημα με επίκεντρο την
Τράπεζα Αττικής. Κρίση επιβίωσης της πραγματικής οι-
κονομίας. Κρίση ασφάλειας και  διαχείρισης του προ-
σφυγικού.   

Λέγονται σε μια κοινωνία φοβισμένη, κουρασμέ-
νη και διαψευσμένη που βλέπει  ότι δεν υπήρχε και
δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο εξόδου από την
κρίση. Βλέπει όμως και μια  πρόταση της ΝΔ  που δεν
είναι ούτε ολοκληρωμένη ως περιεχόμενο ούτε συμ-
περιληπτική ως προς το εύρος των δυνάμεων που
πρέπει να συσπειρωθούν για να επιτευχθεί η δύσκο-
λη  εθνική ανάκαμψη.

Καθήκον συνεπώς της δημοκρατικής παράταξης
είναι να διατυπώσει αυτήν την ολοκληρωμένη εθνι-
κή στρατηγική. Μια στρατηγική που καμία πραγμα-
τικά δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή δύναμη, πο-
λιτική και κοινωνική, δεν μπορεί εντέλει να απορ-
ρίψει. Αυτό κάναμε, σηκώνοντας δυσανάλογο βά-
ρος, έως το 2015. Αυτό μπορούμε να  κάνουμε και
τώρα λέγοντας χωρίς εξωραϊσμούς την αλήθεια για τα
προβλήματα και τους κινδύνους αλλά προτείνοντας και
τον πρακτικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πετύχου-
με μια αλλού τύπου συμφωνία  με τους εταίρους.  

Υπάρχει μέλλον για την Ελλάδα. Αυτό όμως προϋπο-
θέτει ευρεία συμφωνία γύρω από τις αλήθειες του πρό-
σφατου  παρελθόντος χωρίς εύκολους  μύθους και αφε-
λείς θεωρίες  συνωμοσίας. Προϋποθέτει μια κοινωνία
που αντιλαμβάνεται και στηρίζει διαρθρωτικές αλλαγές
που δίνουν ανάπτυξη και απασχόληση.  Προϋποθέτει μια
δημοκρατική  παράταξη που βρίσκεται  στο κέντρο των
εξελίξεων και όχι  κλεισμένη σε αίθουσες  εσωτερικών
διαπραγματεύσεων. 
*Ο κ. Βενιζέλος είναι πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
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Άρθρο παρέμβαση

στην Κarfitsa

Ο ανησυχητικός απόηχος της φετινής ΔΕΘ
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«Μας τα έκανε μαντάρα ο... ΟΑΣΘ» 

Της Έλενας Καραβασίλη 

Την ίδια άποψη έχει και η επιχειρηματίας γυ-
ναικείων ενδυμάτων με κατάστημα στην Γρηγο-
ρίου Παλαμά, Πένυ Τοσκίδου. Όπως λέει χαρα-
κτηριστικά: «η κίνηση της αγοράς την εβδο-
μάδα της Έκθεσης πλέον είναι χειρότερη απ’
ότι τις υπόλοιπες μέρες. Εμείς συνήθως τα
σαββατοκύριακα έχουμε πελάτες που έρ-
χονται από την περιφέρεια για να κάνουν τις
αγορές τους. Όμως την εβδομάδα της ΔΕΘ,
το κέντρο είναι μέρος προς αποφυγήν. Κι
αυτό γιατί ιδίως τα δύο σαββατοκύριακα
που ήμασταν ανοιχτά και περιμέναμε να
δουλέψουμε, ήταν οι ομιλίες των πολιτικών
αρχηγών με αποτέλεσμα το κέντρο της πό-
λης να έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς.
Μάλιστα, όπως μας είπαν κάποιοι πελάτες

μας, οι αστυνομικοί δεν άφηναν ούτε τους
πεζούς να περάσουν». Η κ. Τοσκίδου επιση-
μαίνει πως η έλλειψη αστικής συγκοινωνίας δυ-
σχέρανε ακόμη περισσότερα την κίνηση της αγο-
ράς, δεδομένου μάλιστα ότι: «στο κέντρο της
πόλης η έλλειψη parking είναι ένα μείζων
πρόβλημα. Έτσι, ακόμη και όσοι αποφάσι-
σαν να κατεβούν με τα αυτοκίνητά τους αγα-
νάκτησαν και έφυγαν διότι δεν έβρισκαν
χώρους στάθμευσης».  Από την πλευρά του ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, Παντελής Φιλιππίδης τόνισε πως παρότι οι
καταστηματάρχες είχαν προετοιμαστεί για μία
μεγάλη γιορτή στην πόλη, το κλίμα άλλαξε άρ-
δην από τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ. «Εμείς
τιμήσαμε το θεσμό της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, κρατώντας ανοιχτά τα κατα-

στήματά μας και τις δύο Κυριακές, για να
δώσουμε μία γιορτινή ατμόσφαιρα στην πό-
λη. Όμως αυτή η γιορτή χάλασε το δεύτερο
σαββατοκύριακο από την επίσχεση εργα-
σίας των εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Οι επιχει-
ρηματίες δε μπορούσαν να πάνε στα κατα-
στήματά τους, πόσο μάλλον λοιπόν οι πελά-
τες για να κάνουν τις αγορές τους. Η κατά-
σταση ήταν δραματική. Οι περισσότεροι την
Κυριακή δεν άνοιξαν καθόλου. Δυστυχώς
και για τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ και
για εμάς, δε σεβάστηκαν τίποτα απολύτως.
Επιτέλους πρέπει να σταματήσει να πίνει ο
ένας το αίμα του άλλου. Εμείς συμπαραστε-
κόμασταν στο πρόβλημα του ΟΑΣΘ, όμως
φαίνεται πως θέλουν να βαδίσουν μόνοι
τους», τόνισε ο κ. Φιλιππίδης.

Q
«Εμείς τιμή-

σαμε το
θεσμό της
Διεθνούς
Έκθεσης

Θεσσαλονί-
κης, κρα-
τώντας

ανοιχτά τα
καταστή-

ματά μας και
τις δύο Κυ-
ριακές, για

να δώσουμε
μία γιορτινή
ατμόσφαιρα
στην πόλη»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΑΣΘ

Μπορεί οι επισκέπτες της 81ης ΔΕΘ να ξεπέρασαν τους 210.000, όμως όπως φαίνεται, αυτή δεν είναι μια εικόνα που εισέ-
πραξαν και οι επιχειρηματίες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί κατα-
στηματάρχες περίμεναν να δουν τα ταμεία τους να «γεμίζουν» την εβδομάδα που όλα τα φώτα ήταν στραμμένα στη συμ-
πρωτεύουσα… οι πορείες, οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών αλλά και η έλλειψη αστικής συγκοινωνίας, επέφεραν μάλ-
λον αντίθετα αποτελέσματα. «Οι καλές εποχές της Έκθεσης που επικρατούσε το αδιαχώρητο μέσα στα καταστήματα του
κέντρου της πόλης, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Στο παρελθόν υπήρχαν μέρες κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, που χρειαζό-

μασταν μέχρι και επιπλέον προσωπικό. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καταρχήν τις δύο Κυριακές που ανοίξαμε, οι
περισσότεροι καταστηματάρχες στην Τσιμισκή έκλεισαν νωρίτερα διότι δεν είχε καθόλου κόσμο και το απόγευμα υπήρ-

χαν προγραμματισμένες πορείες. Επίσης ήδη από το περασμένο Σάββατο είχε ξεκινήσει η επίσχεση εργαζομένων του
ΟΑΣΘ με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η μεταφορά των εν δυνάμει πελατών. Έτσι παρότι περιμέναμε να έχει

δουλειά… υπήρχαν μέρες που η κίνηση ήταν μειωμένη κατά πολύ», λέει στην Karfitsa η υπάλληλος σε κατάστημα γυ-
ναικείων ενδυμάτων στην Τσιμισκή, Αναστασία Α. 
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Γέμισαν τα ξενοδοχεία 
Σχεδόν στο 100% έφτασε η πληρότητα των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης το πρώτο σαββατο-
κύριακο της έκθεση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης Αρι-
στοτέλη Θωμόπουλο. «Εκτιμώ πως η προσέλευση του κόσμου στα ξενοδοχεία της πόλης,
ήταν ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι. Όμως όπως εύστοχα είπε και ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης, η πόλη μας φιλοξένησε 5.000 αστυνομικούς που έμεναν
σε ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε πως αν αυτός ο αριθμός ήταν μικρότερος θα υπήρχε χά-
σμα στην πληρότητα των ξενοδοχείων της πόλης. Όσον αφορά σε επισκέπτες από την
περιφέρεια και τις γειτονικές χώρες, δε μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση αν ήρθαν για
την Έκθεση ή όχι καθώς κάθε σαββατοκύριακο τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αυξημέ-
νη επισκεψιμότητα».  Ο κ. Θωμόπουλος εξηγεί πως πάντα το πρώτο σαββατοκύριακο της Έκ-
θεσης παρουσιάζει μία πιο αυξημένη κίνηση συγκριτικά με το δεύτερο, ενώ σημειώνει πως:
«υπάρχει μία “κοιλιά” μεσοβδόμαδα, διότι έχουν παρέλθει οι πάλαι ποτέ καλές εποχές
που η έκθεση είχε εμπορικούς επισκέπτες που έμεναν όλη τη βδομάδα και αυτό γιατί
έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτές οι εκθέσεις διεθνώς τείνουν να εξαφανιστούν υπέρ
των κλαδικών και με αυτή τη λογική λοιπόν “αδυνατίζουν” αυτές οι εκθέσεις». Τέλος, ο
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης επισημαίνει πως η επίσχεση των εργαζο-
μένων του ΟΑΣΘ, δεν πρόλαβε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στον συγκεκριμένο κλάδο.
«Δεν πρόλαβε να δοθεί δημοσιότητα, ώστε να έχει αρνητική επίπτωση στις αφίξεις. Οι
τελευταίοι επισκέπτες για το Σαββατοκύριακο είχαν ήδη φτάσει στα ξενοδοχεία», κατα-
λήγει ο κ. Θωμόπουλος. 

Φουλ στον… μεζέ
Καλύτερα μοιάζει να κινήθηκε η αγορά στους χώρους

εστίασης την εβδομάδα της ΔΕΘ, όπου οι καταστηματάρχες
στο κέντρο της πόλης είδαν τα τραπέζια τους να γεμίζουν.
Όπως περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορών-
Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γκόφας η κίνηση
ήταν ικανοποιητική, «στο πλαίσιο του εφικτού βέβαια
διότι ας μη ξεχνάμε πως το ¼ της τιμής που αναγρά-
φεται στον κατάλογο… είναι ο ΦΠΑ. Ευτυχώς είχαμε
επισκέπτες και από την περιφέρεια αλλά και ξένους,
από τη Βουλγαρία και τα Σκόπια που τόνωσαν την
αγορά. Βέβαια η αυξημένη κίνηση εντοπίστηκε μόνο
στα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται στο κέν-

τρο της πόλης, διότι ο κόσμος δε μπορούσε να μετα-
κινηθεί σε άλλες κοντινές περιοχές όπως είναι για
παράδειγμα η Καλαμαριά. Έτσι κινήθηκαν περιμετρι-
κά της ΔΕΘ». Ο ίδιος τονίζει πως η επίσχεση στον ΟΑΣΘ
αποτελεί πλέον «πληγή ακόμη και για τους ίδιους τους επι-
χειρηματίες και εργαζόμενους στους χώρους εστίασης διό-
τι δε μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Βγάζουν ένα με-
ροκάματα και αναγκάζονται να το δώσουν στο ΤΑΧΙ για τη
μεταφορά τους. Η κατάσταση είναι τραγική». Από την πλευ-
ρά του ο επιχειρηματίας και μέλος του επαγγελματικού επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης Λευτέρης Γεωργιάδης περιγρά-
φει τις ημέρες της 81ης ΔΕΘ ως «τις χειρότερες των τε-
λευταίων δέκα ετών» για τον χώρο της εστίασης. «Από

τη μέρα των εγκαινίων της Έκθεσης μέχρι και τη Δευ-
τέρα, ήμασταν σχεδόν άδειοι γιατί το κέντρο της πό-
λης ήταν περικυκλωμένο από αστυνομικούς κι έτσι ο
κόσμος δεν μπορούσε να πλησιάσει. Τις υπόλοιπες
μέρες είχε κίνηση δεν ήταν όμως η αναμενόμενη, πα-
ρότι ήρθε αρκετός κόσμος από την περιφέρεια. Όσο
για τις δύο Κυριακές που άνοιξαν τα καταστήματα, τα
πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα… μάλιστα αρκετοί
αποφάσισαν να κρατήσουν κλειστές τις επιχειρήσεις
τους. Το τελευταίο τριήμερο της Έκθεσης δε, ξεκίνησε
η επίσχεση εργαζομένων του ΟΑΣΘ και εκεί έσβησε
κάθε ελπίδα για τόνωση της αγοράς», λέει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Γεωργιάδης.   

Q
«Δυστυχώς
και για τους
εργαζόμε-
νους στον
ΟΑΣΘ και

για εμάς, δε
σεβάστηκαν
τίποτα απο-

λύτως»

Q
«Η πόλη φι-

λοξένησε
5.000 αστυ-
νομικούς

που έμεναν
σε ξενοδο-

χεία. Αν
αυτός ο
αριθμός

ήταν μικρό-
τερος θα
υπήρχε

χάσμα στην
πληρότητα»
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Μια σταθερή αρχή που διατυπώνω με συνέπεια στις
δημόσιες τοποθετήσεις μου και στην αρθρογραφία
μου είναι πως το φορολογικό σύστημα, εκτός των άλ-
λων, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυ-
ξης. Και αυτό γιατί μπορεί να χρησιμεύσει ως ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα μιας χώρας είτε για την προσέλκυση νέων
επενδύσεων είτε για την επέκταση των υφιστάμενων επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων. Σε παλαιότερο άρθρο μου είχα
επισημάνει πόσο δυσμενής είναι η θέση της Ελλάδας απέ-
ναντι στις όμορες χώρες ως προς τους φορολογικούς συντε-
λεστές. Έτσι, ενώ στη χώρα μας η φορολογία των επιχειρή-
σεων βρίσκεται στο 29%, η Αλβανία τις φορολογεί με συν-

τελεστή 15%, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Βουλγαρία με 10% και η Κύπρος με 12,5%! 
Αντίστοιχα και τα ισχύοντα στο ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα

δούμε ότι στην Ελλάδα οι τελευταίες ανέρχονται στο 24,6% επί των μηνιαίων
αποδοχών – και ας θυμηθούμε ότι η πρώτη και τελευταία φορά που αυτές μει-
ώθηκαν ήταν το 2013 επί κυβερνήσεως Σαμαρά -, στην Αλβανία είναι στο 15%,
στη Βουλγαρία στο 18,5%, στην Π.Γ.Δ.Μ. 0% (μηδέν !), ενώ οι αδελφοί μας Κύ-
πριοι τις έχουν ορίσει στο 7,8%.

Επιπρόθετα, να συνυπολογίσουμε ότι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι στο 23%,
ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ. είναι 18%, στην Κύπρο 19%, στη Βουλγαρία και στην
Αλβανία 20%.  Εύλογα, λοιπόν, μπορούσαμε να αναρωτηθούμε, πως να μην
υπάρχει αποδημία επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες με αυτό το ευνοϊκό φο-
ρολογικό καθεστώς που τις διακρίνει; Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, παρατηρεί-
ται αντίστοιχη φορολογική αποδημία και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς οι
επιβαρύνσεις τους από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές έχουν ανέλθει σε δυ-
σθεώρητα ύψη. 

Η άμεση επίπτωση της χαμηλής ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει η Ελ-
λάδα σε σχέση με τις όμορες χώρες αντανακλάται στην απώλεια θέσεων ερ-
γασίας από επενδύσεις που τελικά δεν υλοποιούνται. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα
ανησυχητικό αποτελεί και το γεγονός της ανεργίας που προκαλείται στη χώρα
από τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών δραστηριοτή-
των στις γειτονικές χώρες εξαιτίας των συνθηκών που περιγράφηκαν παραπά-
νω. Η Βόρεια Ελλάδα είναι εκείνη που δοκιμάζεται πάνα από όλα από τις εξελί-
ξεις αυτές, αφού βιώνει τα τελευταία χρόνια και την κατάρρευση του επιχειρημα-
τικού κλίματος και τη ραγδαία αύξηση της ανεργία που αυτή συνεπάγεται. Τα
στοιχεία των τοπικών Επιμελητηρίων αποτυπώνουν το κύμα φυγής επιχειρήσε-
ων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων προς τις γειτονικές χώρες. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι αποτελεί ζήτη-
μα επιβίωσης για την ελληνική οικονομία η λήψη γενναίων μέτρων που θα
αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητά της ως προς το φορολογικό περιβάλ-
λον. Και στο πεδίο αυτό δεν αρκεί μόνο η μείωση της φορολογικής επιβάρυν-
σης. Χρειάζεται ακόμα η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση του συστήματος, όπως
επίσης ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με το αίσθη-
μα της κοινωνικής δικαιοσύνης στη φορολογική διοίκηση. Η ομιλία του Προ-
έδρου της Ν.Δ. και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης πριν από λίγες μέρες , αποτέλεσε μια ουσιαστική παρέμβαση
προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα μείωσης των φο-
ρολογικών επιβαρύνσεων του επιχειρηματικού κόσμου με τρόπο υπεύθυνο και
κοστολογημένο. H εμπειρία των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους για τρία
περίπου χρόνια με κάνει να πιστεύω ότι μια καλά προετοιμασμένη πρόταση για
μείωση της φορολογίας, όπως αυτή που εξήγγειλε στη Δ.Ε.Θ. ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, δεν μπορεί παρά να γίνει αποδεκτή. 

Η συγκεκριμένη πρόταση, δεν περιέχει μόνο τη μείωση της φορολογίας των
επιχειρήσεων στο 20% και του φόρου των μερισμάτων από 15% σε 5%.
Περιλαμβάνει και τη μείωση του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. , που από φέτος ειδικά επιβαρύνει
ιδιαίτερα και τις επιχειρήσεις,  κατά 30% μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Ακόμα, κι-
νείται προς τη σωστή κατεύθυνση και για τον αγροτικό τομέα, καθώς μειώνει τον
ΦΠΑ για τα αγορικά εφόδια από το 24% στο 13%. Η ώθηση που θα δοθεί στην
αγροτική παραγωγή θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την κατανάλωση
και την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη. Αυτά τα μέτρα συμβάλλουν σημαντικά
στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος και στην προσέλκυση άμεσων
επενδύσεων. Δημιουργούν , επίσης, συνθήκες επαναπατρισμού των επιχειρή-
σεων που έχουν κατευθυνθεί στις γειτονικές χώρες, αφού “ισοφαρίζουν” τις επι-
χειρησιακές δαπάνες που απαιτούνται για την μετεγκατάστασή τους.

Με λίγα λόγια, οικονομικά μέτρα αυτού του προσανατολισμού είναι εκείνα
που δημιουργούν θέσεις εργασίας και μειώνουν την ανεργία, από την
οποία τόσο πολύ υποφέρει σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη. Το σημαντικό-
τερο στοιχείο είναι η φιλοσοφία που διαπνέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Συγκροτούν σταδιακά ένα σοβαρό και ολοκληρωμένο
σχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης που θα κινητροδοτεί τις επιχειρήσεις να
δημιουργούν απασχόληση. Περιμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον τα επόμενα
βήματα σε ένα μονοπάτι που άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που οδηγεί
στην πραγματική ελπίδα που βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα και όχι σε φαν-
τασιώσεις και απατηλά όνειρα!  

*Ο κ. Κοκκόρης είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
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«Έχουμε κι εμείς προβλήματα...»
Της Φ. Βλαστού

«Mια εβδομάδα περάσαμε δύσκολα και τώρα μας "υπόσχονται" ότι θα συ-
νεχισθεί αυτή η κατάσταση...» λένε στην karfitsa εργαζόμενοι και... άνεργοι που
έψαχναν δουλειά με τα πόδια, ύστερα από την απόφαση των εργαζομένων στον
ΟΑΣΘ να τραβήξουν χειρόφρενο. Ο κ. Ραφαήλ, μένει στο κέντρο της πόλης και λέέι
ότι: «όταν έχω δουλειές μέσα στην πόλη πάω πια με τα πόδια». Είναι άνεργος
και αυτή την εβδομάδα του δόθηκε η ευκαιρία να πάει σε κάποιες συνεντεύξεις. «Σε
λάθος στιγμή έτυχαν οι απεργίες γιατί οι συνεντεύξεις ήταν εκτός κέντρου και
δεν μπορούσα να πάω, όποτε είπα σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς να με...
μεταφέρουν. Δεν γινόταν να τις ακυρώσω, γιατί πρέπει να βρω ΑΜΕΣΑ δου-
λειά». Ο ίδιος για τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ σημειώνει «εάν ισχύουν αυτά που
λένε, ότι τους χρωστάει χρήματα το δημόσιο, καλά κάνουν και απεργούν»
προσθέτει ο κάτοικος του κέντρου Θεσσαλονίκης

"Γιατί να χάσω μαθήματα, τι φταίω;"
Μια πρωτοετής φοιτήτρια η κα. Νάντια - τις τελευταίες δυο εβδομάδες βρίσκεται

στην Θεσσαλονίκη - νοίκιασε σπίτι στην περιοχή της οδού Μπότσαρη και όπως λέει
«δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει με τα λεωφορεία έχω λίγες μέρες που μετακό-
μισα εδώ. Ήρθα για να σπουδάσω. Με φοβίζει η ιδέα να ξεκινήσει η σχολή
και να μην μπορώ να πάω στα μαθήματα επειδή δεν αντέχω να πληρώνω τα-
ξί». Δυο νεαροί φίλοι ο Γιώργος και ο Χρήστος μας είπαν ότι έχουν μηχανές για να
μετακινούνται, όμως επισήμαναν ότι «αν δεν τα είχαμε δεν θα μπορούσαμε να
πάμε στις δουλειές μας. Έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι που απεργούν γιατί είναι
απλήρωτοι αλλά η πόλη έχει παραλύσει και οι κάτοικοι της ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝ-
ΤΑΙ" σχολίασαν. «Δεν παλεύεται χωρίς λεωφορεία» λέει ο Σπύρος ο οποίος ερ-
γάζεται σε καφετέρια στο κέντρο αλλά ζει εκτός κέντρου «Σε λίγο ο κόσμος, μεταξύ
αυτών και εγώ, δεν θα μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας και συνεπώς δεν
θα μας πληρώνουν κι εμάς» Εξήγησε ότι το μισό μισθό που παίρνει το δίνει
στα ταξί: «για να κατέβω στο κέντρο πληρώνω πέντε ευρώ. Μετά επειδή σχο-
λάω βράδυ πληρώνω τη βραδινή ταρίφα. Παίρνω 30 ευρώ μεροκάματο και το
μισό φεύγει στα ταξί. Ζει κανείς με τόσα λεφτά;». 

"Δεν αντέχουν πια τα πόδια μου..."
Από ανατολική Θεσσαλονίκη έρχεται και η κα Άννα κάθε μέρα στο κέντρο για

δουλειές όμως εκείνη επιλέγει να διασχίζει την απόσταση... περπατώντας. «Είμαι
μεγάλη σε ηλικία και αναγκαστικά έρχομαι με τα πόδια  δεν γίνεται να πλη-
ρώνω συνέχεια ταξί, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Όμως έχω κουρα-
στεί πια... Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχουν άλλα οικονομικά ΜΜΜ στην
Θεσσαλονίκη αλλά εμείς τι φταί-
με;».Δεν έλειψε όμως η ταλαιπωρία
και στην καθημερινότητα των επισκε-
πτών και τουριστών της πόλης. Η Δή-
μητρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη κάθε
μήνα -από την Κύπρο- για επαγγελμα-
τικούς λόγους. «Μένω στο κέντρο
αλλά πρέπει να πηγαίνω σε διάφο-
ρες περιοχές λόγω της δουλειάς και
χρησιμοποιώ ταξί δεν έχω άλλη λύ-
ση.  Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά. Δεν
το έχω ξανασυναντήσει αυτό στη
Θεσσαλονίκη και δεν μου αρέσει
καθόλου».

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΑΣΘ

Να αναπνεύσουμε από τους φόρους

του Παναγιώτη
Κοκκόρη*

To γεγονός ότι εκατοντάδες πολίτες λόγω της απεργίας δεν μπορούσαν να μετακι-
νηθούν έχει προκαλέσει οικονομική πτώση στον τζίρο του εμπορικού κλάδου,
όπως δήλωσε στην KARFITSA ο Τάσος Φελέκης, αντιπρόεδρος του εμπορικού
συλλόγου Θεσσαλονίκης. «Είμαστε σε ομηρία. Δεν λέμε πως είναι άδικα τα
αιτήματα των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, αλλά αυτή τη στιγμή ο κλάδος των
εμπόρων υποφέρει από την απεργία»  τόνισε ο αντιπρόεδρος και συμπλή-
ρωσε «η Θεσσαλονίκη το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς που έχει είναι το
λεωφορείο, οπότε όταν απεργούν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ο κόσμος
δεν μπορεί να μετακινηθεί».Ο κ. Φελέκης γνωστοποίησε ότι αποτέλεσμα της
απεργίας είναι: «να μην υπάρχει καθόλου εμπορική κίνηση. Προς το παρόν
δεν έχουμε επίσημα στοιχεία πόσο κάτω είναι ο τζίρος των καταστημάτων,
αλλά αν σας μιλήσω για το δικό μου μαγαζί σε σχέση με την  αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο είμαστε κοντά στο 40% κάτω». Επιπλέον, ακόμη ένα πρό-
βλημα που προκύπτει είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να μετα-
φερθούν στο χώρο εργασίας τους. «Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην με-
τακίνηση των υπαλλήλων, είναι μεγάλο θέμα, δεν μπορεί ένας εργαζόμε-
νος να πληρώνει καθημερινά ταξί για να έρθει στη δουλειά του, είναι
ασύμφορο οικονομικά να δίνει το μισό και παραπάνω από το μεροκάματο
του στη μεταφορά του», επισήμανε ο ίδιος σχολιάζοντας πως «δυστυχώς το
2016 υπάρχει μόνο ο ΟΑΣΘ... είναι αστείο».
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Των Β. Στολάκη- Ε. Καραβασίλη

Όπως λέει στην KARFITSA ο αντιπρόεδρος των Ιδιο-
κτητών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων Θεσσαλονίκης, Θέ-
μης Κιουρτζής: «έχουμε μία αύξηση που φτάνει στο
7%. Όμως η ανωμαλία στην αγορά ποτέ δεν έχει κα-
λή κατάληξη. Μπορεί τώρα να έχουμε ένα επιπλέον
κέρδος, όμως αυτό αφαιρείται από το budget του
καταναλωτή που προγραμμάτιζε να ξοδέψει αυτά τα
χρήματα κάπου αλλού. Ενδεχομένως λοιπόν στο
μέλλον να περιορίσει την κατανάλωση στη βενζίνη,
προκειμένου να εξισορροπήσει και πάλι τον οικο-
νομικό του προϋπολογισμό». 

Παρά την αυξημένη δουλειά, αντίστοιχη άποψη έχει
και ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσα-
λονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης. «Σίγουρα
έχουμε περισσότερους πελάτες, όμως οι συνθήκες
εργασίας είναι απαράδεκτες. Όλη η πόλη είναι μπο-
τιλιαριασμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα
καθημερινά ταμεία έχουμε μία αύξηση της τάξεως
του 20% με 30%. Όμως η λειτουργία της πόλης δεν
είναι εύρυθμη, θα πρέπει να βρεθεί μία λύση». Από
την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του Ραδιοταξί «Μακεδονία»
Ηλίας Μαχαιρίδης, αναφέρει ότι: «μπορεί η ζήτηση
που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη, όμως ο κόσμος
δε μπορεί να χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση τα-
ξί, παρότι δεν έχει άλλο μέσο μεταφοράς. Έτσι, επι-
λέγει να εξυπηρετηθεί με το αμάξι κάποιου γείτονα
ή φίλου. Δε μπορεί να δίνει 10 ευρώ κάθε μέρα σε

ταξί, έτσι παρότι περιμέναμε να υπάρχει μεγαλύτερη
κίνηση η αύξηση φτάνει στο 5%. Αν παρατηρήσετε,
οι πιάτσες δεν έχουν αδειάσει γιατί ο κόσμος αναζη-
τεί άλλους τρόπους για να μετακινηθεί», καταλήγει ο
κ. Μαχαιρίδης.   

Το έριξαν στις… ορθοπεταλιές
Όσοι Θεσσαλονικείς δεν θέλησαν να μετακινήσουν

το όχημά τους ή να πάρουν taxi, το έριξαν στο… περπά-
τημα και τις ορθοπεταλιές. 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ανάπτυξης της BRAIN-
BOX Α.Ε. Δημήτρη Δημητριάδη: «Το ποδήλατο είναι η
απάντηση στην απεργία του ΟΑΣΘ. Το ποδήλατο εί-
ναι ένα μέσο μετακίνησης που μπορεί να κάνει την
Θεσσαλονίκη βιώσιμη πόλη. Κάθε πρόβλημα στην
"παραδοσιακή μετακίνηση" πρέπει να είναι μια ευ-
καιρία για τους πολίτες να δοκιμάσουν εναλλακτικά
μέσα, οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Προσκαλούμε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, ειδικά
αυτές τις ημέρες του κυκλοφοριακού χάους, να επι-
λέξει το ποδήλατο για τις μετακινήσεις του και να το
κάνει καθημερινή συνήθεια». Σύμφωνα με τον κ. Δη-
μητριάδη τα ποδήλατα που διαθέτει προς μίσθωση η
εταιρία που εκπροσωπεί και διατίθενται σε διάφορα ση-
μεία της Θεσσαλονίκης έγιναν ανάρπαστα. Ενδεικτικά
αναφέρεται πως από 10 έως 15 Σεπτεμβρίου οι νέοι χρή-
στες του συστήματος ανέρχονται στους 54 με σύνολο
ενοικιάσεων τις 374 χρήσεις, ενώ από 17 έως 22 Σε-
πτεμβρίου, οι νέοι χρήστες ανέρχονται στους 60 με σύ-

νολο ενοικιάσεων τις 535 χρήσεις. Το σύνολο των χρη-
στών του συστήματος στην Θεσσαλονίκη είναι πάνω από
12.000 χρήστες. Για την εβδομάδα των κινητοποιήσεων
του ΟΑΣΘ η παραπάνω εταιρία σημείωσε αύξηση στην
εγγραφή νέων χρηστών 12 % και αύξηση στο σύνολο
των ενοικιάσεων κατά 45%. 

Σημαντική αύξηση στα ταμεία τους είδαν συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρηματίες την τελευ-
ταία εβδομάδα, από την επίσχεση των εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Παρόλα αυτά, δηλώνουν

ομόφωνα πως: «δεν είναι πλέον εύρυθμη η λειτουργία της πόλης και τα προβλήματα σύντο-
μα θα βγουν στην επιφάνεια». Η έλλειψη αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, ανάγκασε
πολλούς να ξαναβάλουν βενζίνη στα οχήματά  τους και να καθίσουν πίσω από το τιμόνι του

οδηγού, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο έφερε μεγαλύτερες εισπράξεις στα πρατήρια
υγρών καυσίμων. 

Το «χειρόφρενο» του ΟΑΣΘ… κίνησε 
ποδήλατα, taxi και καραβάκια!

Κερδισμένα και τα καραβάκια
Παρόμοια είναι η εικόνα και στην θαλάσσια αστική
συγκοινωνία. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των πλοί-
ων «Κωνσταντής» και «Άγιος Γεώργιος» που τα τελευ-
ταία χρόνια τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποι-
ούν το δρομολόγιο Περαία- Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τις
ημέρες των απεργιών των εργαζομένων του ΟΑΣΘ η
αύξηση νέων επιβατών άγγιξε το 75%. «Από τους 100
επιβάτες που είχα στο πλοίο οι 75 ήταν καινούριοι και
τους έβλεπα για πρώτη φορά» σχολιάζει στην
KARFITSA ο Γιάννης Τσαμασλής ιδιοκτήτης του «Αγί-
ου Γεωργίου». Και συμπληρώνει: «Το πρώτο δρομο-
λόγιο ξεκινούσε στις 9:30 το πρωί και είχε μέσο
όρο τις καθημερινές 30 άτομα. Τις ημέρες που ο
ΟΑΣΘ δεν λειτουργούσε απευθείας οι επιβάτες
αυξάνονταν στους 100 οι οποίοι έπαιρναν τα κα-
ραβάκια για να κατέβουν στις δουλειές στους στο
κέντρο. Φυσικά και όλοι μιλούσαν αρνητικά για
το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το μοναδικό μέσο
μεταφοράς της Θεσσαλονίκης» λέει και καταλήγει:
«το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν τα τελευ-
ταία δρομολόγια που πραγματοποιήσαμε. Τυ-
χαία πέσαμε πάνω στις πρώτες απεργίες των ερ-
γαζομένων του ΟΑΣΘ. Οι αγανακτισμένοι συμ-
πολίτες μας,  μας επέλεξαν για να μετακινη-
θούν». Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Αποστόλου
ιδιοκτήτης του «Κωνσταντή» παρατήρησε αύξηση
στην κίνηση επιβατών στα πρώτα πρωινά δρομολό-
για. 



«Γαλάζια» τραπέζια, συνάξεις 
και… νυχτοπερπατήματα 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Το τραπέζι με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
ήταν εκείνο που στρώθηκε στην παραλία της
Κρήνης και πιο συγκεκριμένα στο «LES ZA-
ZOUS». Οικοδεσπότες ήταν οι Θεσσαλονικείς
βουλευτές και προσκεκλημένοι οι Αθηναίοι με
πρώτη και καλύτερη την Ντόρα Μπακογιάννη.
Αμέσως μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτά-
κη στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η
αδερφή του Ντόρα επιβιβάστηκε στο όχημα που
την μετέφερε στην πόλη και πήγε ανατολικά.
Εκεί την περίμενε ο πρώην υπουργός Μακεδο-
νίας-Θράκης και βουλευτής της Β’ Θεσσαλονί-
κης, Θεόδωρος Καράογλου με την σύζυγό του
Γιώτα. Στο ίδιο τραπέζι παραβρέθηκαν ο πρώην
υφυπουργός Παιδείας Αλέξανδρος Δερμεντζό-
πουλος με τη σύζυγό του Έλση, ο Κώστας Γκιου-
λέκας, ο Βασίλης Γάκης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο
Κωνσταντίνος Τζαβάρας, ο Μάξιμος Χαρακό-
πουλος, ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Γιώργος Κα-
σαπίδης και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το τρα-
πέζι, σύμφωνα με πληροφορίες, «κλείστηκε» στα
μέσα της περασμένης εβδομάδας. Εντύπωση
προκάλεσε το γεγονός πως στα πέριξ του κεντρι-
κού τραπεζιού που ήταν ένα… βήμα από το κύμα
δεν διέκρινε κανείς αστυνομική συνοδεία. Όπως
πληροφορήθηκε η KARFITSA οι «γαλάζιοι»
πρωτοκλασάτοι έδωσαν ελεύθερο για εκείνη την

ημέρα στους αστυνομικούς που έχουν αποσπα-
σμένους στα γραφεία τους, ενώ το λογαριασμό
πλήρωσαν «ρεφενέ» όλοι οι πρώην υπουργοί
και βουλευτές του κόμματος. 

Στα μπαράκια και τα εστιατόρια 
Σε μαγαζί δίπλα από το «LES ZAZOUS» και

πιο συγκεκριμένα στο «SHARK» ήπιαν το ποτό
τους και δείπνησαν άλλα «γαλάζια» στελέχη. Η
Άννα Καραμανλή με τον Κώστα Μουσουρούλη
βρέθηκαν εκεί από νωρίς, με το πέρας της ομι-
λίας Μηστοτάκη και προτίμησαν να καθίσουν
στα πιο… prive τραπέζια του καταστήματος. Στον
ίδιο χώρο αλλά με άλλη παρέα βρέθηκε και ο
πρώην υπουργός Νίκος Βρούτσης, όπως και ο
Κοζανίτης Μιχάλης Παπαδόπουλος. Η KARFIT-
SA εντόπισε επίσης στο «SHARK» τον ευρωβου-
λευτή της ΝΔ Γιώργο Κύρτσο να πίνει το ποτό
του με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, ενώ
ένα πέρασμα έκανε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι στο ίδιο κατάστημα έτρωγαν επίσης η
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου με τον αντιπρό-
εδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη. 

Το βράδυ του Σαββάτου όμως την «τιμητική»
της είχε και η «Μαύρη Θάλασσα». Το εστιατόριο
που λίγες μέρες πριν φίλεψε την Θεοδώρα Τζά-
κρη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, αυτή τη φορά
«τραπέζωσε» τους Νεοδημοκράτες. Στο ακριβό-
τερο λοιπόν, εστιατόριο της πόλης δείπνησαν ο
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον σύμβουλο επι-
κοινωνίας Εδουάρδο Καρρέρ. Στην παρέα μαζί
τους ήταν και ο γυναικολόγος Μηνάς Μαστωμη-
νάς με την σύζυγό του. Στην «Μαύρη Θάλασσα»
επίσης, αλλά σε άλλο τραπέζι είδαμε τον αναπλη-
ρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Τρά-
πεζας, Δημήτρη Δημόπουλο αλλά και τον Χρή-
στο Σταϊκούρα να τρώει παρέα με παλιούς του
συνεργάτες στο υπουργείο. Την Κρήνη προτίμη-

Q
Ενίσχυσαν
την τοπική

οικονομία οι
βουλευτές

και οι πρώην
υπουργοί

της ΝΔ

Την τοπική οικονομία ενίσχυσαν τα «γαλάζια» κορυφαία αλλά και λιγότερο γνωστά στελέχη που
βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την τριήμερη επίσκεψη του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη στην πόλη στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ. Τραπέζια «στρώθηκαν» και συνάξεις οργα-
νώθηκαν, αφού οι βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ήθελαν να «εκμεταλλευ-

τούν» με τον καλύτερο τρόπο την πολυήμερη παρουσία τους στην Βόρεια Ελλάδα. Έτσι έδωσαν ραν-
τεβού με φίλους και γνωστούς σε εστιατόρια και μπαρ της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, ήπιαν κρα-
σιά, γεύτηκαν… γκουρμέ πιάτα, κοψίδια και κρεατικά της ώρας και πέτυχαν με ένα σμπάρο δυο τρυ-

γόνια! Και πολιτική έκαναν και διασκέδασαν! 
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www.karfitsa.gr

Γιάννης Βρούτσης



Ο καφές του Σαββάτου 
Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, η πλατεία Αριστοτέλους είχε χωριστεί σε δυο… στρατόπεδα. Αμέ-
σως μετά την περιήγηση του αρχηγού της ΝΔ στα περίπτερα της ΔΕΘ οι «γαλάζιοι» κατέκλυσαν το
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ» και το «PLAISIR». Στο πρώτο έπιναν καφέ οι καραμανλικοί και στο δεύτερο οι Σαμαρικοί
παρουσία του πρώην πρωθυπουργού. Στο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» είδαμε τον πρώην υπουργό και γνωστό «καρα-
μανλικό» Ευρυπίδη Στυλιανίδη με την δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη. Σε άλλο τραπέζι έπινε τον
καφέ του ο Κώστας Κιλτίδης, επίσης καραμανλικός με το στέλεχος της ΝΔ Καστοριάς, Μαρία Μουρατί-
δου. Εκεί ήταν και η πρώην υπουργός και αδερφή του νέου προέδρου της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, αλ-
λά και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Αντώνης Σαμαράς από την άλλη επέλεξε το
«PLASIR». Στην παρέα του βρέθηκαν οι: Δημήτρης Σταμάτης, Ζέττα Μακρή, Βασίλης Κικίλιας, Δημήτρης
Βαρτζόπουλος, Μαρία Αντωνίου, Παναγιώτης Κοκόρης, Μάγδα Καρακόλη και άλλα «γαλάζια» στελέχη.
«Πέρασμα» έκανα επίσης η Μαρία Σπυράκη και ο Σάββας Αναστασιάδης. 
Στην Καλαποθάκη βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης έτρωγε στις
«Επτά Θάλασσες» με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΘ, Θεόδωρο Σουμπάση και τον Σταύρο Καλαφάτη. Το
ίδιο μαγαζί επέλεξε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης που συνοδευόταν από τη σύζυγό του,
όπως και ο Σίμος Κεδίκογλου με τον Μάριο Σαλμά. 
Λίγες ώρες αργότερα, στον ίδιο πεζόδρομο απολάμβαναν το ποτό τους στο «CHARLIE» οι: Πόπη Καλαϊ-
τζή, Θοδωρής Καραγιάννης (από την ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης), Σωτήρης Χατζηδάκης, Μάκης Βορίδης
και Σάκης Ιωαννίδης ενώ ένα «πέρασμα» έκανε και ο γραμματέας της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης.
Το μεσημέρι της Παρασκευής η Ντόρα Μπακογιάννη και η παρέα της επέλεξαν το «Μπάτλερ» στο κέντρο
της πόλης, ενώ την ίδια ώρα στο Comunale του Θοδωρή Δοϊρανλή, παλαιού συνεργάτη του πρώην
υπουργού Αδάμ Ρεγκούζα βρίσκονταν οι: Καλαφάτης, Τσιάρας, Τζαβάρας, Καράογλου, Δερμεντζόπου-
λος και Σπανάκης. 

σε και ο γιατρός Αχιλλέας Λιούλιας άνθρωπος της οι-
κογένειας Μητσοτάκη εδώ και χρόνια, όπως και ο
Χρήστος Τεντόμας πρόεδρος του Οργανισμού Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθη-
ναίων.

Καραμανλής και Σαμαράς
Την Νέα Κρήνη επέλεξε εκείνο το βράδυ για…

μεζέδες και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής ο οποίος συνοδευόταν από προσωπικούς φί-
λους και λίγους συνεργάτες, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς
επέλεξε να μείνει στο κέντρο. Ο πρώην πρόεδρος της
ΝΔ και πρώην πρωθυπουργός δείπνησε το παλιό
καλό και κλασσικό εστιατόριο «Clochard» που βρί-
σκεται στην Προξένου Κορομηλά. Στην παρέα του
Σαμαρά εντοπίσαμε επίσης τους: Κώστα Χαΐτογλου,
Δημήτρη Σταμάτη, Αντώνη Οικονόμου, Δημήτρη
Βαρτζόπουλο και Στράτο Σιμόπουλο. 

17

Άλλη μία ΔΕΘ ξεκίνησε και τελείωσε και άλλη μια φο-
ρά ακούσαμε τον εκάστοτε πρωθυπουργό και αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας αναλύουν το
οικονομικό τους πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας.

Μόλις μία εβδομάδα μετά από το τέλος της ΔΕΘ, δύο
πράγματα είναι αυτά που έμειναν από τους κ. Τσί-
πρα και Μητσοτάκη. Από τον πρωθυπουργό μας έμει-
νε η επίθεσή του στη δημοσιογράφο του Alpha που τόλ-
μησε να τον ρωτήσει για το θέμα της επικαιρότητας που
είναι η αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθ-
μών και από τον κ . Μητσοτάκη η παρουσίαση του κο-
στολογημένου σχεδίου του για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Για το χώρο που προσωπικά με αντιπροσωπεύει, της
Κεντροαριστεράς, είχαμε την παρουσία του κ. Θεοδω-
ράκη και της κ. Γεννηματά, που για να είμαι και απολύ-
τως ειλικρινής δεν έχω κάτι να θυμάμαι από το πέρα-
σμα τους από τη ΔΕΘ. Ίσως επειδή, είχε ήδη επισκιάσει
την επικαιρότητα του χώρου το τσούγκρισμα μεταξύ των
δύο επικεφαλής για τη συμπόρευση των δύο κομμάτων,
ενώ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τη ΔΕΘ για να
σηματοδοτήσουν μία νέα αρχή για το χώρο.

Η μεν κ. Γεννηματά επιμένει στην τακτική των ίσων
αποστάσεων, υιοθετώντας μία γενικόλογη τοποθέτη-
ση περί στήριξης κυβέρνησης φιλοευρωπαϊκών δυνά-
μεων, ο δε κ Θεοδωράκης επιμένει στον αποκλεισμό
του ΣΥΡΙΖΑ από την όποια συζήτηση συμμετοχής σε κυ-
βέρνηση. 

Και για να μπούμε στο ζουμί της συζήτησης, το θέμα
των εκλογικών συνεργασιών θα έπρεπε να είναι ένα
θέμα που δεν αφορά σε κανέναν από τους δύο σε απο-
φασιστικό βαθμό, αλλά στον νέο επικεφαλής αυτής της
(αποτυχημένης, τώρα που μιλάμε) συμπόρευσης και
πάντως όχι τώρα όπου δεν προκύπτει άμεσα ημερομη-
νία εκλογών.

Ακόμα και αν από το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα,
σήμερα προκύπτει ένα δίπολο μεταξύ ΝΔ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μία ενιαία κεντροαριστερή παράταξη, θα μπο-
ρούσε να είναι αυτή που θα οδηγήσει τις εξελίξεις. Όν-
τας ακόμα και σήμερα ο πιο αξιόπιστος εν δυνάμει κυ-
βερνητικός εταίρος, με κατάθεση συγκεκριμένων προ-
τάσεων για μείωση της φορολογίας και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, για έναν πιο αποτελεσματικό και
λιγότερο γραφειοκρατικό δημόσιο τομέα, για προσέλ-
κυση ιδιωτικών επενδύσεων και για μία σειρά από σο-
βαρά ζητήματα που η χώρα αντιμετωπίζει, θα ανάγκαζε
τα άλλα κόμματα να βρουν τον τρόπο να πλησιάσουν τις
θέσεις της. 

Και, τέλος, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας,
υπό τις παρούσες συνθήκες και με βάση αυτό που
και τα δύο υποψήφια για την πρωτιά κόμματα έχουν
δείξει μέχρι τώρα, δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος φω-
στήρας για να δεις ποιο κόμμα βρίσκεται πιο κοντά στις
ανάγκες της Ελλάδας για ανάκαμψη. Σε επίπεδο συγ-
κρότησης εθνικής πολιτικής είναι πολύ καλύτερο να ξέ-
ρεις ότι υπάρχουν κάποια όρια στις διαπραγματεύσεις,
παρά να ξέρεις ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να καταπατή-
σουν την όποια ιδεολογική τους αρχή προκειμένου να
παραμείνουν στην εξουσία. 

*Ο κ. Δημαρέλος είναι δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης

Δεν θυμάμαι το πέρασμα
Γεννηματά και

Θεοδωράκη από τη ΔΕΘ 

του Γιώργου 
Δημαρέλου* 

www.karfitsa.gr

Ο Κώστας Μασουρούλης
στο SHARK

Το τραπέζι με Ντόρα Μπακογιάννη
και άλλους “γαλάζιους”

Ο πρώην υπουργός Κώστας Κιλτίδης



Δημοσιογράφοι, σκάνδαλα και… 
περούκες στη Νέα Υόρκη 

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σεπτέμ-
βριος 2016. Παραμονές της επίσκεψης του
Αλέξη Τσίπρα στην Νέα Υόρκη και η είδηση
πως δυο Έλληνες ανταποκριτές «συνελήφθη-
σαν» μεταμφιεσμένοι με περούκες και γυαλιά
να παρακολουθούν τον στενό συνεργάτη του
πρωθυπουργού και υπουργό Επικρατείας Νίκο
Παπά απασχολεί  την Ελλάδα. Η είδηση γίνεται
viral στο διαδίκτυο και η υπόθεση αποκτά το δι-
κό της hashtag #περούκα-gate! 

Το τηλεγράφημα του κρατικό Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων που μετέδωσε πρώ-
το την είδηση με πληροφορίες από την… μα-
κρινή Αμερική ανέφερε ότι οι δυο δημοσιο-
γράφοι «έφτασαν μάλιστα στο σημείο να πλα-
στογραφήσουν την υπογραφή συνεργάτη του
κ. Παππά στο ξενοδοχείο Westing Grand
Central και να χρεώσουν μικρογεύμα στο
δωμάτιό του (20 ευρώ)». Έγραφε επίσης
πως: «Οι δυο δημοσιογράφοι δήλωσαν ψευ-
δώς στις αστυνομικές αρχές ότι είναι μέλη
της αποστολής του Έλληνα πρωθυπουργού
που αναμένεται στη Νέα Υόρκη».

Το #περούκα-gate απασχόλησε,
όπως ήταν λογικό το δημόσιο λόγο. Ανα-

κοινώσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντι-
πολίτευσης την περασμένη εβδομάδα
έδιναν κι έπαιρναν έχοντας στο επίκεν-
τρο πάντα την πρόσφατη διαδικασία
αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθ-
μών. Η ΕΣΗΕΑ καταδίκασε το περιστατι-
κό, ενώ οι δημοσιογράφοι Θάνος Δημά-
δης και Δημήτρης Σουλτογιάννης που
φέρονται ως «πρωταγωνιστές» της υπό-
θεσης έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις
μέσω facebook. Ο ALPHA ζήτησε εξηγή-
σεις από τον πρώτο «παγώνοντας» μέχρι
νεοτέρας την συνεργασία μαζί του, ενώ το
STAR απέλυσε τον δεύτερο. 

Τι ισχυρίζονται οι «πρωταγωνι-
στές»; 

Σε μακροσκελή ανακοίνωσή του ο κ. Δη-
μάδης (ο οποίος μετά το περιστατικό σταμά-
τησε να συνεργάζεται με site και εφημερίδα
της Ελλάδας) ξεκαθάρισε πως «πρόκειται για
μια καλοστημένη προπαγάνδα με σκοπό να
εκβιάσουν την σιωπή του». Αρνείται πως
υπήρξε «σύλληψή» του και δηλώνει πως
επρόκειτο για μια απλή εξακρίβωση στοιχεί-
ων. «Την αλήθεια ενός ρεπορτάζ την κα-
τακτάς ακόμα κι αν χρειαστεί να ντυθείς

Q
Σόμπολος,
Παναγιωτα-
ρέα, Βούλ-

τεψη,
Μπογδάνος,
Γιακουμής,
Κούλογλου
μιλούν στην

KARFITSA

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 1972. Παραμονές της εκλογής του προέδρου Νίξον μια ομάδα αν-
δρών εισβάλλει στα γραφεία των δημοκρατικών και συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Η πρά-

ξη τους αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Δυο δημοσιογράφοι της Washington Post, ο
Καρλ Μπέρνσταϊν και ο Μπομπ Γούντγουορντ, αρχίζουν τις έρευνες πάνω στην υπόθεση και πο-
λύ γρήγορα ανακαλύπτουν ότι πίσω από την υπόθεση κρύβονταν η επιτροπή υπεύθυνη για την
προεκλογική εκστρατεία του Νίξον. Αυτή είναι η πλοκή της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του προ-

έδρου» που στηρίχτηκε στο σκάνδαλο που έμεινε γνωστό στην Ιστορία ως Watergate. 

18

#perouka_gate



Στέλιος Κούλογλου

Πάνος Σόμπολος Σοφία Βούλτεψη

φασίστας για να κάνεις ρεπορτάζ για φασίστες ή να
ντυθείς σερβιτόρος για να δεις ποιόν συναντάει και
γιατί η κυβερνητική αποστολή σε ένα εστιατόριο»
σχολίασε στο facebook. «Τα ρεπορτάζ γίνονται για να
μάθεις και να συλλέξεις ντοκουμέντα ποιος συναν-
τάει ποιον και για ποιον λόγο και τι άτυποι συσχετι-
σμοί κυβερνητικών αποστολών διακυβεύουν το
μέλλον εννέα εκατομμυρίων Ελλήνων. Η ηθική μου
τάξη μέχρι σήμερα στο δημοσιογραφικό στερέωμα
δεν θα αφήσω να πληγεί από εξευτελιστικά και ψευ-
δή δημοσιεύματα με βασιζόμενα σε ψευδείς εντυ-
πώσεις που δημιούργησε το δελτίο τύπου του ΑΠΕ,
και με εκβιαστικές ενέργειες που θέλουν να εξαγο-
ράσουν την σιωπή μου δια του αποκλεισμού. Επι-
φυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου» κατα-
λήγει η ανακοίνωση του κ. Δημάδη. 

Ο κ. Σουλτογιάννης έγραψε: «Είναι τουλάχιστον
αστεία τα δημοσιεύματα περί συλλήψεως μου στο
Μανχάταν, απλά και μόνο επειδή έκανα αυτοβού-
λως το δημοσιογραφικό μου καθήκον. Στα πλαίσια
της κάλυψης του ταξιδιού του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη, οι ανταποκριτές
ενημερωθήκαμε για την κατά δύο ημέρες νωρίτερη
άφιξη του Υπουργού επικρατείας Νίκου Παππά.
Πράγματι βρεθήκαμε με τον συνάδελφο Θάνο Δη-
μάδη από τον Αλφα στο ξενοδοχείο που διαμένει
για να πληροφορηθούμε την ατζέντα των δραστη-
ριοτήτων του στη Νέα Υόρκη. Αυτό όπως φαίνεται
ενόχλησε την προσωπική του φρουρά η οποία και
κάλεσε τις μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ. Έκαναν
μια απλή εξακρίβωση στοιχείων. Φυσικά δεν υπήρ-
ξε καμμία παρανομία και αφού εξακρίβωσαν ότι εί-
μαι ένας νομοταγής Αμερικανός Πολίτης αποχώρη-
σαν χωρίς να μας ενοχλήσουν. Δεν θα μπω στην
διαδικασία να σχολιάσω τα περί μεταμφιέσεων και
πλαστοπροσωπίας. Αν ένα καπέλο Τζόκει και γυα-
λιά ηλίου θεωρούνται μεταμφίεση τότε και στις
απόκριες έτσι θα κυκλοφορώ!  Είναι λυπηρό που
βρέθηκαν συνάδελφοι να στείλουν τέτοια είδηση
στην Ελλάδα εστιάζοντας στην δήθεν σύλληψη μου

και όχι στο γεγονός ότι ο κ. Παππάς βρίσκεται εδώ
και δύο ημέρες στο Μανχάταν με...᾽λευκή ατζέν-
τα᾽...προφανώς η φωτογραφική μου μηχανή ενό-
χλησε περισσότερο». Ο δημοσιογράφος επανήλθε μετά
από λίγα εικοσιτετράωρα δημοσιεύοντας φωτογραφίες
του κ. Παππάς στο Central Park και καταγγέλλοντας πως
ο υπουργός Επικρατείας κάνει ψώνια, βόλτες κ.α. κατά
την τριήμερη παραμονή του άνευ προγράμματος στο
Μανχάταν. 

Από την πλευρά της η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της
σχολίασε: «Θα μπορούσε να είναι αστείο, αλλά δυ-
στυχώς είναι τραγικό.  Η μόνη εικόνα μέχρι στιγμής
από την κυβερνητική αποστολή στη Νέα Υόρκη εί-
ναι ένα φτηνό περιστατικό, που αποπροσανατολίζει
από τα σοβαρά ζητήματα. Πίσω από τις γραφικές και
επικίνδυνες αυτές συμπεριφορές, το Δ.Σ. της ΕΣΗ-
ΕΑ οφείλει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου
για τους τρόπους, με τους οποίους αλιεύονται και
διοχετεύονται πληροφορίες και για την τεκμηρίωσή
τους που ουδεμία σχέση έχουν με τον έλεγχο της
εξουσίας. Μια τέτοια… «δημοσιογραφία» πίσω από
περούκες, μαύρα γυαλιά και όλα τα υπόλοιπα το μό-
νο που μπορεί να διεκδικήσει είναι το «Χρυσό Βατό-
μουρο» του ρεπορτάζ. Είναι μια πρακτική που δεν
προωθεί τον αγώνα για πολυφωνία στο χώρο των
ΜΜΕ, υπονομεύει τη δεοντολογία και οι δημοσιο-
γράφοι την απορρίπτουν». 

Η KARFITSA επικοινώνησε με γνωστούς και κατα-
ξιωμένους δημοσιογράφους και τους έθεσε το ερώτημα:
«Μπορούν οι δημοσιογράφοι να παρακολουθούν
και να ακολουθούν πολιτικούς και να καταγράφουν
τα κακώς κείμενα; Αυτή δεν είναι η δουλειά τους»; 

Πάνος Σόμπολος
Μιλώντας στην KARFITSA ο πρώην πρόεδρος της

ΕΣΗΕΑ και ο πιο γνωστός αστυνομικός ρεπόρτερ στη
χώρα για δεκαετίες λέει πως ο ίδιος ποτέ στην μακρόχρο-
νη πορεία του στο χώρο δεν χρειάστηκε να μεταμφιεστεί
για να φτάσει στην… είδηση. «Η δουλειά των δημοσιο-
γράφων είναι να καταγράφουν τα κακώς κείμενα
των πολιτικών. Όχι όμως με τον τρόπο που φέρεται

πως πήγαν να το κάνουν οι συνάδελφοι. Δεν χρει-
άζεται να βάλει κάποιος την περούκα. Αν θέλω πα-
ρακολουθώ από μακριά, αλλιώς από κοντά. Δεν εγ-
κρίνω τέτοιες μεθόδους όσο κι αν αποκαλύπτουν
σκάνδαλα. Είμαι υπέρ της ορθόδοξης δημοσιογρα-
φίας. Πας στον τόπο, μιλάς με τους υπεύθυνους,
παρακολουθείς τα γεγονότα και γυρνάς στην εφη-
μερίδα και τα γράφεις. Έτσι έμαθα. Βέβαια, υπάρχει
και η δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας. Ποτέ δεν
την ήθελα αυτή τη δημοσιογραφία» λέει. Συμπλη-
ρώνει: «είναι δυνατόν να μεταμφιέζεσαι ειδικά εάν
είσαι γνωστό πρόσωπο. Κάποιος θα σε αναγνωρί-
σει. Ειδικά για τους δυο συναδέλφους που έβγαιναν
στα κανάλια. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ακόλου-
θοι των πολιτικών. Οφείλουν να τους παρακολου-
θούν και να γράφουν και τα κακώς και τα καλώς
κείμενα των εκπροσώπων του λαού με αντικειμενι-
κότητα. Δουλειά των δημοσιογράφων είναι να είναι
πάντα στον τόπο των γεγονότων αλλά δεν είναι δου-
λειά τους να λένε ψέματα. Οφείλουμε να κυνηγάμε
από πίσω τον πολιτικό και να του αλλάζουμε την
Παναγία εάν διαπιστώνουμε υπερβολές» καταλήγει ο
κ. Σόμπολος. 

Σοφία Βούλτεψη
Η δημοσιογράφος και πρώην κυβερνητική εκπρόσω-

πος Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στην KARFITSA σχολιά-
ζει πως: «Ναι, έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε τι κάνουν
Παππάς και κουστωδία στη «Μέκκα του καπιταλισμού».
Ασφαλώς οι δημοσιογράφοι μπορούν να ακολουθούν
πολιτικούς και να καταγράφουν τις κινήσεις, τις συναν-
τήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Θεωρώ ότι στο συγκεκρι-
μένο περιστατικό δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση από την
αρμόζουσα και διογκώθηκε σκόπιμα από τον κ. Παππά
και τους περί αυτόν, στο πλαίσιο της γνωστής πλέον – και
χωρίς… μεταμφίεση – προσπάθειάς τους να στοχοποι-
ούν δημοσιογράφους και να παριστάνουν τα θύματα».
Σύμφωνα με την ίδια: «Ο κ. Παππάς απουσιάζει από
τη χώρα επί μέρες, κινούμενος μεταξύ Καναδά και
ΗΠΑ, την ώρα που η Ελλάδα «βράζει»: Συντάξεις κό-
βονται, υγιείς επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτο,
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Άννα Παναγιωταρέα
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ο «διαγωνισμός» του βουλιάζει σε έλος σκανδάλων,
έχουμε πτώση στη βιομηχανία και στις εξαγωγές,
«ζούμε» με πανάκριβο βραχυπρόθεσμο δανεισμό
(δηλαδή με τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου) και
στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου επικρατεί
πολεμικό κλίμα. Ωραίος υπουργός… Επικρατείας!». 

Άννα Παναγιωταρέα
Από την πλευρά της, η Άννα Παναγιωταρέα είναι αν-

τίθετη σε κάθε είδους μεταμφίεση δημοσιογράφου. «Η
ερευνητική δημοσιογραφία δεν έχει σχέση με τον υπα-
στυνόμο Σαΐνη. Και εν πάσει περιπτώσει ο δημοσιογρά-
φος δεν μπορεί να λειτουργεί ως ντέντεκτιβ. Καθήκον του
είναι η ενδελεχής έρευνα, στη συνέχεια η  διασταύρωση
των στοιχείων, και στο τελικό στάδιο η αποκάλυψη των
πράξεων ή των έργων ή των σχέσεων -αμέσως ή εμμέ-
σως-πολιτικών προσώπων ή του περιβάλλοντός τους,
που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον προς ίδιον όφελος».
Σύμφωνα με την γνωστή και καταξιωμένη δημοσιογρά-
φο: «Οβιδιακές μεταμορφώσεις” , ηλεκτρονικές
αθέατες καταγραφές “κλειδαρότρυπας”, μη συμφω-
νημένη μαγνητοφώνηση συζήτησης, φωτογράφιση
ύφους “παπαράτσι” απάδει του επαγγέλματος. Ο
δημοσιογράφος που ασκεί ερευνητική δημοσιο-
γραφία διεξάγει την έρευνά του,  χωρίς να  καταφεύ-
γει σε κάλυψη της ταυτότητας του. Αντίθετα, θεωρώ
ότι η άσκηση της δημοσιογραφίας έχει ανάγκη από
διαφάνεια, όπως άλλωστε καταγράφεται και στον
κώδικα δεολοντολογίας της ΕΣΗΕΑ. Πρακτικές σαν
αυτές που ασκήθηκαν στη Νέα Υόρκη καταλήγουν
όχι μόνον στην γελοιοποίηση του μετέρχοντος, αλ-
λά  εντέλει  λειτουργούν και υπέρ του “θύματος”». 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος
Για ένα περιστατικό που καθρεφτίζει την κρίση των

ΜΜΕ κάνει λόγο ο γνωστός δημοσιογράφος Κωνσταντί-
νος Μπογδάνος. Μιλώντας στην KARFITSA αναφέρει:
«Ορισμένες φορές οι δημοσιογράφοι καταφεύγουν
σε ανορθόδοξα και ασυνήθιστα μέσα για να αλιεύ-
σουν και να καταγράψουν την είδηση. Στην περί-

πτωση του "περούκα-gate" μείναμε στα μέσα και
αδιαφορήσαμε για την είδηση. Ποτέ δεν μάθαμε με
ικανοποιητικό τρόπο τί έκανε ο κος Παππάς στο
επίμαχο σκέλος του ταξιδιού του - λέγεται ότι συ-
νάντησε μεταξύ άλλων εκπροσώπους των "επάρα-
των", επιθετικών funds που στόχο έχουν την εξαγο-
ρά των κόκκινων δανείων». Ο ίδιος συμπληρώνει
πως: «για ακόμα μια φορά αδιαφορήσαμε για την
ακρίβεια των όρων. Είναι άλλο πράγμα η σύλληψη,
που αρχικά μεταδόθηκε ως είδηση, και άλλο ο έλεγ-
χος, η εξακρίβωση στοιχείων και η απομάκρυνση
από έναν ιδιωτικό χώρο. Η βιασύνη του ΑΠΕ, να με-
ταδώσει το πρώτο, πρέπει να μας προβληματίσει,
διότι απηχεί τη σχέση δημοσιογράφου και πηγής,
που εδώ μοιάζει με περίπτωση γραφείου τύπου. Βέ-
βαια, η ίδια η μεταμφίεση των συναδέλφων δεν
βοήθησε - ούτε ο τρόπος με τον οποία εκείνοι δια-
χειρίστηκαν το θέμα. Περιμέναμε σαφέστερες εξη-
γήσεις περί του γιατί έκαναν ό,τι έκαναν - εκτός κι
αν είχαν πάει μόνο και μόνο για μια λαθραία φωτο-
γραφία. Εξ’ ου και είδαμε να εκδηλώνεται ξανά η
χαρακτηριστική, μαζική και αψήφιστη ανθρωποφα-
γία της διαδικτυακής εποχής. Σταυρώσαμε δύο αν-
θρώπους, τους τραυματίσαμε βαριά τις καριέρες,
χάσαμε και την ταμπακιέρα - αν αυτή υπήρχε. Η
υπόθεση καθρεφτίζει την βαθιά κρίση της εποχής
και των ΜΜΕ ειδικότερα» καταλήγει ο κ. Μπογδάνος.

Στέλιος Κούλογλου
Η παρακολούθηση πολιτικών από δημοσιογράφους

είναι το ίδιο πράγμα με τη χρήση κρυφής κάμερας. Αυτό
αναφέρει στην KARFITSA ο δημοσιογράφος και ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου. «Κανονικά
δεν επιτρέπεται επειδή οι ρεπόρτερ δεν είναι ντέντε-
κτιβ. Επιτρέπονται οι εξαιρέσεις όταν πρόκειται για
την έρευνα και την αποκάλυψη σοβαρών εγκλημά-
των, από ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και παιδερα-
στία μέχρι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
αναφέρει. Ο κ. Κούλογλου συμπληρώνει: «Τίποτα από

αυτά δεν ίσχυε στη περίπτωση του περούκα gate: η
έρευνα για τις κινήσεις ή τις επαφές του κ. Παππά ή
οποιουδήποτε πολιτικού, μπορεί να γίνεται με τις
κανονικές δημοσιογραφικές πρακτικές. Αν υπάρ-
χουν πληροφορίες ή σοβαρές ενδείξεις για υπέρογ-
κες χρεώσεις από τον όποιο υπουργό ή την ακολου-
θία του με χρήματα του δημοσίου επίσης δικαιολο-
γείται η δημοσιογραφική έρευνα, αλλά δεν χρειάζε-
ται να μεταμφιεστεί κανείς: ρωτάει το ξενοδοχείο ή
σίγουρα βρίσκει κάποιον υπάλληλο του που θα θέ-
λει να μιλήσει. (Ολα αυτά υπό τον όρο ότι της απο-
φυγής του κιτρινισμού: τις προάλλες είδα σκανδα-
λιστικές φωτογραφίες υπουργoύ στη Νέα Υόρκη,
που είχε υποπέσει στο θανάσιμο αμάρτημα να έχει
ένα μεγάλο πιάτο μπροστά του).  Στη πρόσφατη πε-
ρίπτωση έχουμε κάτι άλλο: οι δύο ανταποκριτές με-
ταμφιέζονται και παραγγέλνουν καφέ ως μέλη της
υπουργικής αποστολής για να τσεκάρουν το σύστη-
μα χρέωσης και μετά να δημιουργήσουν γεγονός,
πράγμα που παραβιάζει στοιχειώδεις κανόνες δεον-
τολογίας.  Έχουν γράψει από πριν το "ρεπορτάζ" και
πασχίζουν να το υλοποιήσουν. Όμως οι δημοσιο-
γράφοι καταγράφουν τα γεγονότα. Δεν προκαλούν
ούτε πολέμους ούτε σκάνδαλα» καταλήγει. 

Βαγγέλης Γιακουμής
Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Γιακουμής εκτιμά ότι

οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει ποτέ να κρύβουν την ταυ-
τότητά τους. «Ούτε να κρύβονται οι ίδιοι με καμου-
φλάζ» λέει. Οι αρχές σύμφωνα με την ελευθεροτυπία
οφείλουν να βοηθούν τους δημοσιογράφους στο
έργο τους.  Από εκεί και πέρα ούτε μεταμφιέσεις ού-
τε τίποτε που να επιφέρουν μεγαλύτερη αρνητικότη-
τα στο δημοσιογραφικό λειτούργημα. Ο κόσμος,
μας έχει ως αρνητικό παράδειγμα. Δεν χρειάζεται
εμείς οι ίδιοι να επιβαρύνουμε τη δική μας εργασία
και το δικό μας μέλλον που λόγω των σημερινών
εξελίξεων στο χώρο ειδικά των τηλεοράσεων δεν εί-
ναι ιδιαίτερα ευοίωνο».
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#perouka_gate



www.karfitsa.gr

Ρεπορτάζ: Αναστάσιος Ε. Δαφνής 
email: anastasiosd@hotmail.com 

Η Λένα Δανιηλίδου είναι μια σημαντική Ελληνίδα αθλήτρια του τένις, με
διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητικό της. Με αφορμή την εκδήλωση «Street ten-
nis», που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης την προηγούμενη Παρασκευή
στην Πλατεία Αριστοτέλου η «Karfitsa» συνάντησε την πρωταθλήτρια και μίλησε
μαζί της.

Μικροί και μεγάλοι έφτασαν νωρίς στην πλατεία Αριστοτέλους για να απο-
λαύσουν αυτό το ξεχωριστό γεγονός. Μουσική, παιχνίδι αλλά και εκμάθηση
ήταν βασικά χαρακτηριστικά της εκδήλωσης.  Η εκστρατεία αυτή έχει σαν στόχο
να γίνει ο αθλητισμός το μέσο που θα προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής
στα παιδιά μας, σε παιγνιώδη μορφή. «Το Street Tennis θέλω να γίνει θεσμός…
Θέλω τα παιδιά να μάθουν για αυτό σε μια πιο παιδική μορφή για αρχή». Μέσω
του τένις «on the road», οι μικροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να έχουν μια πρώτη
επαφή με το άθλημα και να το γνωρίσουν από κοντά την πρωταθλήτρια ώστε να
είναι μια ξεχωριστή στιγμή για αυτά.

Έγινε η πρώτη Ελληνίδα αντισφαιρίστρια που καταφέρνει να συμπεριλη-
φθεί στις 32 καλύτερες αντισφαιρίστριες του τουρνουά της Μελβούρνης, ενός
από τα 4 του Γκραν Σλαμ. Ο πρώτος της επαγγελματικός τίτλος ήρθε το 2002
στην Ολλανδία, νικώντας στον τελικό την Ελένα Ντεμεντίεβα, με 2-1 στο επαγ-
γελματικό τουρνουά. Την πιο μεγάλη νίκη στην καριέρα της πέτυχε στις 25 Φε-
βρουαρίου 2004, απέκλεισε με 2-0 σετ στον β' γύρο του τουρνουά τένις του
Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα από τα ιερά τέρατα του σύγχρο-
νου παγκόσμιου τένις, την Αμερικανίδα Τζένιφερ Καπριάτι που ήταν το 2001 Νο
1 στον κόσμο.

Η διεθνής πρωταθλήτρια αγαπάει τα παιδία και το δηλώνει έμπρακτα: «Αγα-
πάω πάρα πολύ τα παιδιά και θα συνεχίσω να τα βοηθάω μέσω του
αθλητισμού. Μου δίνουν δύναμη και κουράγιο για αυτό που κάνω» και
συμπληρώνει «Τα παιδιά θα πρέπει να μπουν στον αθλητισμό, αν επιλέ-
ξουν το τένις ακόμα καλύτερα!».

Ή ίδια έχει ως μότο το να αγωνίζεσαι σταθερά, για να τελειοποιείς τον εαυτό
σου και αυτό προσπαθεί να περάσει σε μικρούς και μεγάλους. 

Λένα Δανιηλίδου: «Το τένις για μένα έγινε πάθος και τρόπος ζωής»
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Τελευταίες μέρες εγγραφών.

Αξιοποιήστε την προσφορά των 1200€ 
για κάθε έτος σπουδών και δηλώστε 

τώρα συμμετοχή!!!

Δίδακτρα μόνο με 100€ το μήνα

Σπούδασε σε μία από τις 
6 σύγχρονες ειδικότητες:

• Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 
Αρχιμάγειρας (chef)

• Στέλεχος Διοίκησης και 
Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

• Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(Πολυμέσα/ Web Designer - 

Developer /Video Games)

• Τεχνικός Δικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών

• Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - 
Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

•  Στέλεχος Μηχανογραφημένου 
Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Επικοινώνησε μαζί μας στο : 2317 77 53 97
www. akmon.edu.gr /iek-akmon
facebook :@akmon.thessaloniki

Δ/νση:Οικονόμου 5 & Γιαννιτσών



O "ΓΟΛΓΟΘΑΣ" ΤΟΥ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ συ-
νεχίζεται και δεν ιδρώνει κανε-
νός το αφτί, αφού και η Δικαιο-
σύνη κάνει τα στραβά μάτια,
παρά τις εκατοντάδες προσφυ-
γές που γίνονται κάθε χρόνο!
Για τον "ελεύθερο" επαγγελμα-
τία δεν ισχύουν οι Αρχές του
δικαίου! Δεν ισχύουν γι' αυτόν
οι φοροαπαλλαγές που

ισχύουν για δημοσίους υπαλλήλους, δικαστές και βου-
λευτές. Φορολογείται από το πρώτο ευρώ και δεν ισχύει
γι' αυτόν η έκπτωση από τη συλλογή αποδείξεων.
Ισχύουν γι' αυτόν τεκμήρια εισοδήματος και τα τεκμήρια
κατοχής ακίνητης περιουσίας, που του ανεβάζουν ξανά
τον φόρο εισοδήματος, ακόμη και με μηδενικό εισόδημα
και ας έχει πληρώσει προηγουμένως ξεχωριστά και τον
ΕΜΦΙΑ (!) Πληρώνει δηλαδή, δύο φορές για την ακίνητη
περιουσία του! Το κράτος του αρπάζει το 55% ως προκα-
ταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς -  και ας είναι εν τω
μεταξύ και άνεργος - κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα
άλλο μέρος του πλανήτη! Πληρώνει χαράτσια υπέρ των
ανέργων υπαλλήλων, πληρώνει επιπρόσθετο τέλος για
τα έσοδά του και τηρεί τα φορολογικά βιβλία του πληρώ-
νοντας λογιστή, αλλά πληρώνοντας και κάθε λάθος ή πα-
ρατυπία, που συνήθως κάνει λόγω του φορολογικού λα-
βύρινθου και των 1.500 εγκυκλίων που εκδόθηκαν μέσα

σε τρία χρόνια (!) Πληρώνει μόνος του τα ασφαλιστικά
ταμεία και ανά πάσα στιγμή είναι εκτεθειμένος σε οποι-
αδήποτε κακόβουλη καταγγελία, υφιστάμενος διαρκώς
έναν απίστευτο προσωπικό, οικογενειακό και περιουσια-
κό Γολγοθά.  
ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ (!) Ετοιμάζονται να
παραχωρήσουν τον άξονα της Εγνατίας Οδού για 100
εκατ. ευρώ για 40 χρόνια!.. Ένα έργο που στοίχισε η κατα-
σκευή του μέχρι τώρα 6 δις ...ξεπουλιέται στη κυριολεξία
έναντι 100 εκατ. ποσό που θα υπερκαλύψει ο ανάδοχος
μέσα στους 12 πρώτους μήνες (!) Γιατί σύμφωνα με μελέ-
τη που υποβλήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ τα έσοδα του οδικού
άξονα από τα διόδια θα είναι ετησίως περί τα 150 εκατ.
ευρώ. Από αυτά προϋπολογίζεται ότι ο ...τυχερός ανάδο-
χος θα ξοδεύει 40 - 50 εκ. ετησίως για την συντήρηση του
οδοστρώματος (αν τα ξοδεύει) και έτσι με τα κέρδη της
πρώτης μόνον χρονιάς θα βγάλει το μίσθωμα των 40
ετών (!) Θα κερδίσει δηλαδή, σε βάθος 39 ετών πάνω από
4 δις βάζοντας ένα ακόμη λιθαράκι στην οικονομική κα-
ταστροφή της χώρας μας! Ωραίες δουλειές ή μάλλον
όπως λέει ο λαός "δουλειές με... φούντες"... Για να συμ-
βούν όλα αυτά, με υπουργική απόφαση αποφασίσθηκε
εκτός από τα υπάρχοντα επτά σημεία διοδίων, να γίνουν
ακόμη ένδεκα (!) έτσι ώστε ο ...ανάδοχος να εξασφαλίσει
τα κέρδη του! Το πιο ωραίο όμως, σας το αφήσαμε για το
τέλος: Τα 100 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει το Ελληνικό
Δημόσιο και από αυτό το έγκλημα, θα πάνε στο κοινό τα-
μείο των δανειστών για την ...ελάφρυνση του χρέους!

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ "ΦΟΥΣΚΑ"... της παγκόσμιας χρηματοπι-
στωτικής κρίσης είναι έτοιμη να σκάσει με εκκωφαντικό
τρόπο, προειδοποιούν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες της
Wall Street κρούοντας το κώδωνα του κινδύνου προς κά-
θε κατεύθυνση. Οι ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη
παγκοσμίως ολοένα και λιγοστεύουν και η ..."φούσκα"
που θα σκάσει σύντομα, θα σημάνει την πλήρη κατάρρευ-
ση των αγορών σε όλο τον κόσμο, μεταδίδει και η Daily
Express, προβλέποντας ότι η συντριβή θα είναι τόσο σο-
βαρή, ώστε δεν θα υπάρξει ούτε ένα περιουσιακό στοι-
χείο που να είναι ασφαλές, μέχρι και η αξία των διαμαν-
τιών και των σπορ αυτοκινήτων, που θα αποδεκατιστούν
εντελώς! Κορυφαίος οικονομολόγος δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ότι "είναι η πιο επικίνδυνη κατάσταση που έχω δει
ποτέ στη ζωή μου και είμαι στον χώρο πάνω από 25 χρό-
νια. Η "φούσκα" έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, που η έκρηξή
της θα είναι εκκωφαντική" (!) Τα χρέη στις παγκόσμιες
αγορές από 6 τρις το 2007 ανέρχονται σήμερα στο ιλιγ-
γιώδες ποσό των 21 τρις και ..."φουσκώνουν" διαρκώς
με ρυθμό 200 δις κάθε μήνα (!) Στη ...γειτονιά μας μόνον
η Ιταλία έχει δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4 τρις και ακο-
λουθεί η Γαλλία με 1,7 τρις και οι ..."θεσμοί" αντί να λά-
βουν μέτρα γι' αυτό το πραγματικό πρόβλημα της Ευρώ-
πης, χτυπούν εδώ και επτά χρόνια την Ελλάδα που αντι-
προσωπεύει μόλις το 0,5% του ελλείμματος, ενώ θα
έπρεπε από την αρχή να καλύψουν ή να διαγράψουν τα
360 δις του χρέους της και να τελειώσει οριστικά το πρό-
βλημα...    

www.karfitsa.gr
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BB
Βusiness Βορείων

nΣε 55 προσλήψεις προχωρά η υπηρεσία
Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών για

την κάλυψη των αναγκών της σε Αθήνα και
Σάμο. Η υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει
προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 44
ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών
της σε νησιά του Ανατ. Αιγαίου και 11 ατόμων
για τις ανάγκες του Περιφερειακού Γραφείου
Σάμου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και
ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας
Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την
ΣΟΧ6/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-
6988582, 210-6988583).

nΣε μία προσπάθεια να ενισχύσει τις «δυνάμεις»
του σε προσωπικό και με στόχο την αναβάθμιση

των υπηρεσιών του η Διοίκηση των ΕΛΤΑ θα
προχωρήσει στις αρχές του 2017 σε προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ παράλληλα
μέσα στο Φθινόπωρο θα εκδοθούν οι δύο
προκηρύξεις για προσλήψεις μονίμων στις δύο
από τις δύο μεγαλύτερες ΔΕΚΟ της χώρας, την
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Ειδικότερα σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ τον
Ιανουάριο του 2017, το ΑΣΕΠ θα προκηρύξει 510
προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Βαρύτητα θα
δοθεί σε παραγωγικές ειδικότητες με τις ειδικότητες
των ταχυδρόμων και εσωτερικής εκμετάλλευσης να
έχουν την «μερίδα του λέοντος» με πάνω από το 70% των
προσλήψεων. Η σχετική απόφαση προβλέπει προσλήψεις:
250 Ταχυδρόμων, 215 Εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25
Διοικητικών στις ειδικότητες: Διοίκησης Εκμετάλλευσης, 15
Τεχνικών- Ηλεκτρ. Μηχ/κών, 3 Πληροφορικής, 15  Διαμετακομιστών. Η
ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει 300 άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, μέσω του ΑΣΕΠ, στις εξής ειδικότητες: - ΔΕ και ΥΕ: ΔΕ
Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών
Έργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ
Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ
Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5. - ΠΕ και ΤΕ: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί
15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ
Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί
Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3,
ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15. Με 150 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί
η ΕΥΑΘ έως το τέλος του έτους, με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Η σχετική απόφαση για την
εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/17708, 28
Ιουλίου 2016), που επισπεύστηκε μετά από πιέσεις της νέας διοίκησης της ΕΥΑΘ
Α.Ε.,αφορά σε 55 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 25 Τεχνολογικής και
70 υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχολούνται με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Το Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώ-

νει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμ-

βαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο μηνών,
σαράντα ατόμων. Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προταθεί για έντα-
ξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο. Από 3 έως 13
Νοεμβρίου 2016, που θα διεξαχθεί το 57ο Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει
να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να ερ-

γάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. Η
προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία
αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνε-

ται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή
των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γρα-

φεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την
Αθήνα), λήγει την Δευτέρα 26 Σεπτεμ-

βρίου και ώρα 17:00.



nΜε στόχο την κάλυψη των μεγάλων κενών στο ΕΚΑΒ θα
προκηρυχθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 100 προσλήψεις

μονίμων το αμέσως επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται στο πλαίσιο των 2.440
προσλήψεων στην Υγεία, η έκδοση προκήρυξης για 100
προσλήψεις  κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, στο
ΕΚΑΒ Παράλληλα από τις 100 προσλήψεις οι επτά θα γίνουν
από τις λίστες των «προστατευόμενων» του ΟΑΕΔ (άτομα που
προστατεύονται από τις διατάΞεις του Ν. 2643/1998). Τον
αριθμό των προσλήψεων που θα γίνουν από τους
«προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ προβλέπει απόφαση που
υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου. Η
ειδικότητα που θα ζητηθεί είναι ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου ενώ από την λίστα των προστατευομένων θα
ζητηθούν τα κριτήρια των ατόμων με αναπηρία, τριτέκνων,
πολυτέκνων, έμμεσων ΑμεΑ και Εθνικής Αντίστασης.

nΜετά από πολύ καιρό αναμονής η προκήρυξη του ΑΣΕΠ
για τις προσλήψεις στα δικαστήρια της χώρας βρίσκεται

στο πιεστήριο του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικότερα
σύμφωνα με την αναλυτική κατανομή των 680 κενών
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων θα αφορούν τους
κλάδους Γραμματέων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ),
Επιμελητών Δικαστηρίων (κατηγορίας ΥΕ) και
Πληροφορικής (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ). Από τις παραπάνω
θέσεις, οι 10 θέσεις του κλάδου ΔΕ Γραμματέων έχουν ήδη
πληρωθεί από επιτυχόντες προηγούμενου διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η
προκήρυξη των παραπάνω θέσεων έχει ήδη εγκριθεί από 28-
12-2015 με απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006 και θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα
από το ΑΣΕΠ μετά και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για
την κατανομή. Παράλληλα με απόφαση της αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, καθορίστηκε ο αριθμός και έγινε η
κατανομή των θέσεων που πληρούνται από
«προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ (Ν.2643/1998) και αριθμεί
σε 48.

www.karfitsa.gr
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www.karfitsa.gr

Η εφημερίδα KARFITSA και το ενημερωτικό site
karfitsa.gr είναι παντού 24 ώρες το 24ωρο! Ο δημοσιο-
γραφικός όμιλος NK Media Group που εκδίδει τις εφημε-
ρίδες KARFITSA και «Το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» έδωσε δυναμι-
κά το παρών στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το
περίπτερο των δυο εφημερίδων και των ενημερωτικών
ιστοσελίδων karfitsa.gr, paraskhnio.gr, toxrima.gr και

backstage24.gr  για ακόμα μια φορά έγινε πόλος έλξης
των χιλιάδων αναγνωστών μας αλλά και εκπροσώπων
της νομοθετικής εξουσίας του τόπου. 

Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα μεταξύ άλλων να
πάρουν στα χέρια τους πρώτοι την KARFITSA με ειδικά
αφιερώματα τόσο στην κυβερνητική παρουσία στην πόλη
μας, όσο και στην επίσκεψη του προέδρου της Αξιωματι-

κής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διοίκηση
και το δημοσιογραφικό τμήμα των εφημερίδων KARFIT-
SA και ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ευχαριστεί τους αναγνώστες μας
που για την ενημέρωσή τους για όλα όσα συνέβαιναν εν-
τός και εκτός του εκθεσιακού χώρου επέλεξαν εμάς για
άλλη μια φορά!

Η KARFITSA πήγε… Έκθεση!

Q
Ενημέρωση όλο

το 24ωρο στο
www.karfitsa.gr

Ο πρόεδρος της ΝΚ Media Group, Νικόλαος 
Καραμανλής με τον επίτιμο αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας και βουλευτή Έβρου Αναστάσιο Δημοσχάκη

Ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος
Ορφανός διαβάζει KARFITSA

Οι κκ. Αναστάσιος Δημοσχάκης,
Νικόλαος Καραμανλής και

Γιώργος Ορφανός

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης  με τους συνεργάτες του

διαβάζουν… KARFITSA

Οι βουλευτές της ΝΔ Θεόδωρος 
Φορτσάκης και Σάββας Αναστασιάδης

με τον κ. Νικόλαο Καραμανλή

Οι κκ. Νικόλαος Καραμανλής και 
Γεράσιμος Γιακουμάτος

Το περίπτερο πόλος έλξης και
γνωστών δημοσιογράφων

O κ. Νικόλαος Καραμανλής με τον πρώην υπουργό
και βουλευτή της ΝΔ, Θεόδωρο Καράογλου
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του Βαγγέλη Στολάκη

Το 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης –συνέχεια του 5ου Γυμνα-
σίου- έστρεψε εκ νέου τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του,
με αφορμή την τελετή εγκαινίων της ανακαινισμένης πτέ-
ρυγας, που πήρε τη θέση του… γυμναστηρίου για εκείνους
που γνωρίζουν τον χώρο και είχαν την τύχη και την τιμή να
καθίσουν στα πράσινα θρανία και να γράψουν στους μαυ-
ροπίνακες των αιθουσών του. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Μπουτάρης ο οποίος έκοψε την κορδέλα της νέας
πτέρυγας, που όπως είπε παραδόθηκε εντός χρονοδια-
γραμμάτων, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. «Από το Ε΄  Γυ-
μνάσιο έχει αποφοιτήσει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που
ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, με το δημόσιο βίο και γε-
νικώς χρήσιμοι άνθρωποι για την κοινωνία. Και αυτό είναι
το σημαντικό μήνυμα που μας δίνει το σχολείο. Δυστυχώς
έχει χαμηλώσει ο πήχης γύρω από τις απαιτήσεις που πρέ-
πει να έχουμε για την κτιριακή υποδομή των σχολείων,
που πρέπει να είναι ελκυστική για τον μαθητή. Τα σχολεία
δεν είναι φυλακές» τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος. 

Η εκδήλωση έγινε μετά βαΐων και κλάδων και το ιστο-
ρικό σχολείο, εκεί όπου πριν βρισκόταν το πρώην Παρθε-
ναγωγείο της Λαϊκής Γαλλικής Αποστολής είχε την τιμητι-
κή του. Τα χαμόγελα περίσσευαν όπως τότε που το επισκέ-
φτηκε ο πιο γρήγορος άνθρωπος του κόσμου με τα περισ-
σότερα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Γιούσειν
Μπόλτ.   Δίπλα στον Γιάννη Μπουτάρη, εκτός από τα στελέ-
χη της διοίκησης διέκρινε κανείς και πολλούς πολιτικούς.
Δημήτρης Μάρδας, Τάσος Κουράκης και Σωκράτης Φά-
μελλος μπήκαν μάλιστα σε μια από τις επτά καινούριες αί-
θουσες διδασκαλίας, και φωτογραφήθηκαν στα θρανία
αναπολώντας τα παλιά. 

Οι διάσημοι μαθητές του
Οι τρεις κυβερνητικοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόλις μια «στα-

γόνα στον ωκεανό» των αποφοίτων του 5ου Λυκείου Θεσ-
σαλονίκης. Από εκεί αποφοίτησαν μεταξύ άλλων οι πολιτι-
κοί: Γιώργος Αμυράς, Δημήτρης Σταμάτης, Νίκος Ακριτί-
δης, Σπύρος Βούγιας, Σωκράτης Φάμελλος και ο αδερφός
του Μανώλης, Γιάννης Μαγκριώτης, Γιάννης Ιωαννίδης,
Χριστίνα Ταχιάου, Ανδρέας Κουράκης, Κώστας Γκιουλέ-
κας, Σωτήρης Κούβελας κ.α. Από το 5ο Ενιαίο Λύκειο απο-
φοίτησαν επίσης οι: Διονύσης Σαββόπουλος, Γιώργος Χα-
τζηνάσιος, Φώτης Σιώτας, Νίκος Γουλιάς, Νικήτας Μυλό-
πουλος, Άρης Στυλιανού, Εύη Σιαμαντά, Χρήστος Γαρέ-

φης, Γιώργος Δοξάκης, Νίκος Μπακόλας, ο Θωμάς Κορω-
βίνης, Γιώργος Σκαμπαρδώνης. Αυτοί είναι μερικοί από
τους γνωστούς Θεσσαλονικείς που μεγαλούργησαν στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σχολείο στην οδό Κριεζώτου
2 όμως έχει διδάξει επίσης, έναν… τρομοκράτη και έναν
επιστήμονα της NASA. 

Ο τρομοκράτης και ο αστροφυσικός 
Ο πρώτος είναι ο Κώστας Τέλιος, μέλος της 17 Νοέμ-

βρη που συνελήφθη το 2002,  καταδικάστηκε στο παρελ-
θόν σε κάθειρξη 22 ετών για συμμετοχή σε δολοφονία και
ληστεία και ήδη έχει αποφυλακιστεί. Ο δεύτερος, ο επιστή-

μονας της NASA είναι ο Δημοσθένης Καζάνας, αστροφυσι-
κός και «πατέρας» της θεωρίας της πληθωριστικής διαστο-
λής του Σύμπαντος. 

«Το σχολείο επέστρεψε στον φυσικό του τόπο» δή-
λωσε λίγες ώρες μετά την τελετή εγκαινίων στην KARFIT-
SA ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του 5ου Λυκείου
Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Χατζόπουλος. Το 5ο Λύκειο απο-
τελεί συνέχεια του 5ου Γυμνασίου Αρρένων και για το λόγο
αυτό παραμένει πάγιο αίτημα του Συλλόγου Αποφοίτων να
επιστρέψει και το Λύκειο στον… χώρο του! Αποκαλύπτει
μάλιστα πως το 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης σε επίπεδο απο-
φοίτων έρχεται δεύτερο σε κοινοβουλευτική εκπροσώπη-
ση στην παρούσα Βουλή, μετά το Κολλέγιο Αθηνών. 

Ιστορία 
Το σχολείο όταν πρωτολειτούργησε στεγάστηκε στο

διατηρητέο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Β. Όλγας
στην περιοχή της Ανάληψης. Το 1967 μετακόμισε στο κτί-
ριο επί της οδού Κριεζώτου στο κτίριο του πρώην Παρθε-
ναγωγείου της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής. Το διατηρητέο
κτίστηκε μεταξύ των ετών 1936-1939, με σχέδια που στάλ-
θηκαν από την Γαλλία και υπογράφονται από τους Αρχιτέ-
κτονες A. Paul Leclerc και Α. Γραικό, ο πρώτος ως μελετη-
τής και ο δεύτερος ως επιβλέπων του έργου. Χρησιμοποι-
ήθηκε για διάφορους σκοπούς μέχρι το 1958, όπως Παρ-
θεναγωγείο της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής, Υπηρεσία
Ξένων, Επιτελείο της στρατιάς της Καβάλας, στρατιωτικό
νοσοκομείο κ.α. Το 1959 το «Ταμείον Ανεγέρσεως Διδα-
κτηρίων Θεσσαλονίκης» αγόρασε από τη Γαλλική Λαϊκή
Αποστολή το κτίριο προκειμένου να στεγαστεί το 5ο Γυμνά-
σιο Αρρένων Θεσσαλονίκης. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως
έργο τέχνης με την υπ’ αριθ. ΔΙΛΑΠ/Γ/239/3723/10125
Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 165Β’/1987) με το
σκεπτικό ότι «αποτελεί δείγμα αξιολόγησης αρχιτεκτονικής
Διεθνούς Τύπου. Επίσης αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα
αρχιτεκτονικής σχολικού κτιρίου της τρίτης δεκαετίας του
αιώνα μας…».  Στη δεκαετία του ’60 και πιο συγκεκριμένα
το 1966 προστέθηκε γυμναστήριο επί της οδού Κριεζώτου
σε απόσταση 8,80 μέτρων από το διατηρητέο κτήριο ενώ
δύο χρόνια αργότερα το 1968 κτίστηκε ο χώρος ανάμεσα
στα δύο κτήρια παρέχοντας χώρους υγιεινής για το σχολι-
κό συγκρότημα. Το 1989, προστέθηκε στο γυμναστήριο
επί της οδού Κριεζώτου ακόμα ένα πρόκτισμα προσθέτον-
τας χώρους αποδυτηρίων στο γυμναστήριο.

www.karfitsa.gr
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Το σχολείο των πολιτικών, του αστροφυσικού 
της NASA και του… τρομοκράτη!

Αναμνήσεις 
Ο Νίκος Βαδραχάνης υπήρξε μαθητής, καθηγητής

και Διευθυντής του 5ου Λυκείου Θεσσαλονίκης μέχρι
το 2011. Έχοντας περάσει σχεδόν τη μισή του ζωή στο
εν λόγω σχολείο, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του.
Μιλώντας στην KARFITSA σχολιάζει πως: «Το κτίριο
πέρασε πολλά. Όχι από καταστροφές που προκλήθη-
καν από τους μεγάλους σεισμούς αλλά από τους λάθος
χειρισμούς ορισμένων». Από την πλευρά της, η πρώην
βουλευτής του «Ποταμιού», δημοσιογράφος και από-
φοιτη του σχολείου μιλώντας στην KARFITSA θυμά-
ται: «Όταν πήγα στο σχολείο ήταν η χρονιά που από
Αρρένων έγινε μεικτό. Ήταν ένα αυστηρό σχολείο. Σε
όλο το Λύκειο είμαστε όλες κι όλες 24 μαθήτριες.
Έπρεπε να μάθουμε να επιβιώνουμε σε ένα σχολείο
καθαρά αντρικό». Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Αποφοίτων του σχολείου, Ιωάννης Χατζό-
πουλος απευθύνει κάλεσμα μέσω της KARFITSA
σε όλους τους αποφοίτους του σχολείου να τιμή-
σουν με την παρουσία τους το Reunion του σχο-
λείου που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρί-
ου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.  

Τι κοινό μπορεί να έχουν ένας πολιτικός, ένας πρώην δήμαρχος, ένας τραγουδοποιός, ένας
επιστήμονας της NASA και ένας… τρομοκράτης οι οποίοι μάλιστα κατάγονται από τη Θεσσα-
λονίκη; Πήγαν στο ίδιο σχολείο και πολλοί από αυτούς ήταν και συμμαθητές! Και είναι μάλι-
στα λίγοι (καμιά κατοσταριά) οι… επώνυμοι μπροστά στους 10.500 αποφοίτους του 5ου Λυ-

κείου Θεσσαλονίκης, ενός σχολείου συνδεδεμένου με την ίδια την ιστορία της πόλης την
οποία θα ζήλευαν πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας. 



Οι προβλέψεις έκα-
ναν λόγο για έναν συ-
ναρπαστικό αγώνα στη
Θεσσαλονίκη. Ήταν
γραφτό, όμως, ο αγώ-
νας να διακοπεί με τον
πιο δραματικό τρόπο.
Το πιθανό σενάριο του
δυστυχήματος είναι το
εξής: Σε μία ειδική χρο-
νομετρημένη διαδρο-
μή, στο επικίνδυνο για
έξοδο ενός αγωνιστι-
κού αυτοκινήτου ση-
μείο κάθονται αρκετοί
θεατές, ανάμεσα στους
οποίους και αρκετοί
αγωνιζόμενοι που δεν
έτρεχαν στον αγώνα ή
ήταν βετεράνοι. Μετα-
ξύ αυτών και το θύμα.
Ο επιφορτισμένος με
την ασφάλεια του ση-
μείου κριτής επισημαί-
νει την επικινδυνότητα
στους θεατές, διαπλη-
κτίζεται μαζί τους και
τελικά πείθει τους πε-
ρισσότερους να πάνε
απέναντι, όπου εκεί
ήταν πιο ασφαλείς. Το
θύμα επιμένει και κά-
θεται στο σημείο. Το
αγωνιστικό αυτοκίνητο
φτάνει με μεγάλη ταχύ-
τητα στη στροφή, όπως
θα έπρεπε, αλλά ένα
στιγμιαίο λάθος, μία
λανθασμένη εκτίμηση,
προκαλεί την απώλεια
ελέγχου που το κάνει
να πέσει στα δέντρα,
αφού είχε χτυπήσει τον άτυχο θεατή, που εκπνέει μέσα στο ασθενοφόρο, το οποίο φτά-
νει αμέσως! Σοβαρά τραυματίστηκε και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος νοση-
λεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα στον αυχένα και σπασμένα πλευρά. Ποιος φταίει;

Συνήθως ένα δυστύχημα είναι ένα πολυπαραγοντικό γεγονός. Ένα είναι σίγουρο: Δεν
φταίει το πλήρωμα που έκανε αυτό που έπρεπε, διεκδικούσε τη νίκη, οδηγώντας ορια-
κά. Ονόματα, σημεία κ.λπ. δεν έχουν αξία, από τη στιγμή που χάθηκε μία ζωή…

AUTO Γράφει
ο Γιάννης

Αθανασίου

Rally ΔΕΘ: Θλίψη για 
τον θάνατο του θεατή

Ο λόγος για την Ομοσπονδία. Και όχι βέβαια για το δυστύχημα στο Rally ΔΕΘ, για
το οποίο είναι ακόμη νωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά «ζωγράφισαν» πραγματικά
τις μέρες που πέρασαν, ξεπερνώντας εαυτούς στην προσπάθεια να… υποβιβάσουν το
σπορ. Πρώτον; Η τοποθέτηση δύο ασφάλτινων αγώνων στην ίδια ημερομηνία, με
αποτέλεσμα να χαθούν συμμετοχές και από τους δύο. Και μη μιλήσει κανείς για από-
σταση, γιατί τουλάχιστον πέντε πληρώματα από την Αθήνα πήγαν στη Θεσσαλονίκη,
ενώ θα ήταν παρόντα στο Αίγιο! Σε δεύτερο πλάνο; Η υστερική προσπάθεια του Πά-
νου Σιδέρη, προέδρου της Επιτροπής 4x4, να μη γίνει ο 24ωρος αγώνας του Ιχνηλά-
τη, ο δεύτερος σε προβολή αγώνας στη χώρα μας. Ζήτησε μέχρι να διασφαλιστεί ότι
τα πληρώματα θα κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της διακοπής για ξεκούραση! Αιδώς,
σύνεδροι…

H «εν πολλές αμαρτίες»!
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SEAT Mii by 
«Cosmopolitan» 

Δημιουργήθηκε από τους σχεδιαστές της SEAT σε
συνεργασία με τους συντάκτες και τους αναγνώστες
του δημοφιλούς γυναικείου περιοδικού «Cosmopoli-
tan». Ένα αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται στο «Cos-
mopolitan» lifestyle. Για τους καταναλωτές που ανα-
ζητούν απόδοση και οδηγική απόλαυση σε συνδυα-
σμό με ένα ξεχωριστό lifestyle, η SEAT και το «Cos-
mopolitan» παρουσίασαν το SEAT Mii by «Cos-
mopolitan» στο Cosmo’s #FashFest στο Λονδίνο.

Αυτοκίνητα που 
«χαμογελούν»

Μία σειρά από λυχνίες LED στη μάσκα των αυτοκινήτων του
μέλλοντος –πολύ κοντινού ίσως– θα δείχνουν στους πεζούς πότε
είναι ασφαλές να διαβαίνουν τον δρόμο. Ένα ραντάρ θα μετρά
την απόστασή τους από το όχημα, ένας υπολογιστής θα βάζει πα-
ραμέτρους όπως η ταχύτητα του οχήματος και το πλάτος του δρό-
μου, και τελικά θα αποφασίζει αν μπορούν ή όχι να περάσουν τον
δρόμο. Σε περίπτωση που μπορούν, στη μάσκα θα εμφανίζεται
ένα χαμόγελο! Μόλις η ασφαλής διάβαση πάψει να είναι εφικτή,
το χαμόγελο θα γίνεται μία ευθεία γραμμή, αποτρέποντάς τους.

KIA Rio
Με την εμφάνισή του, και όχι μόνο, εντυπωσιάζει το νέο KIA

Rio που θα παρουσιαστεί στην Έκθεση του Παρισιού. Είναι ένα
πανέμορφο hatchback, με πλούσιο εξοπλισμό και αρκετές καινο-
τομίες. Οι βενζινοκινητήρες του θα αποδίδουν μέχρι 118 ίππους,
ενώ ο diesel των 1,4 λίτρων θα φτάνει μέχρι τους 88. Τα κορυ-
φαία μοντέλα θα φορούν 6άρια κιβώτια, ενώ αναμένεται και ένα
αυτόματο 8άρι. Σύντομα, η γκάμα θα συμπληρωθεί με ένα πιο
«καυτό» μοντέλο, που θα ακούει μάλλον στο όνομα GT.
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Στην κλασική κατηφορική Φτέ-
ρη, μία από τις πιο συναρπαστικές
και όμορφες ασφάλτινες ειδικές
διαδρομές της Ελλάδας, έγινε την
Κυριακή το 7ο Rally Sprint Αιγίου
από την τοπική λέσχη ΑΛΜΑ. Είχε
23 συμμετοχές, παρόλο που η Ομο-
σπονδία είχε ορίσει και το Rally
ΔΕΘ την ίδια ημερομηνία, κάτι εν-
τελώς παράλογο! Το θέαμα ήταν εκ-
πληκτικό για τους πολλούς θεατές
που παρακολούθησαν τα δύο περά-
σματα. Νικητές της γενικής και τις
δύο φορές και βέβαια στο τελικό
αποτέλεσμα ήταν οι «ΝΙΚΟΝ»/Αν-
δριανόπουλος με Mitsubishi EVO
IX. Οι Ροϊδόπουλος - Παπανδρέου
με το Peugeot 205 Maxi κέρδισαν τη
δεύτερη θέση της γενικής και την
F2, τερματίζοντας μόλις 20 δευτερό-
λεπτα από το πιο δυνατό, τετρακί-
νητο Mitsubishi.

Rally Sprint Αιγίου

ΝΕΑ THΣ ΑΓΟΡΑΣ

50 χρόνια 
Toyota Corolla 

Το Corolla είναι το δημοφιλέστερο μοντέλο με
τις περισσότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Πε-
ρισσότερα από 44 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν
πουληθεί σε 150 χώρες. Εδώ και 50 χρόνια, το
Corolla παραμένει πιστό στο DNA του πρώτου μον-
τέλου. Το πρώτο Toyota Corolla λανσαρίστηκε στην
Ιαπωνία το 1966. Κυκλοφόρησε σε δύο τύπους
αμαξώματος (δίθυρο & τετράθυρο sedan και δίθυρο
station wagon) και σχεδιάστηκε να είναι ένα λαϊκό
αυτοκίνητο. Όμως, η ανώτερη ποιότητα κατα-
σκευής και ο πλούσιος εξοπλισμός του ήταν στοι-
χεία που σπάνια συναντούσες στη συγκεκριμένη
κατηγορία. Τo όνομα Corolla είναι λατινικής προ-
έλευσης, από τις λέξεις «crown of flowers» (στέμμα
λουλουδιών). Σήμερα κυκλοφορεί η ενδέκατη γε-
νιά Corolla.



Της Έλενας Καραβασίλη 

Μέντορας των «γιγάντων» της Άρσης Βαρών
σε πάγκο, είναι ο καταξιωμένος Ομοσπονδια-
κός προπονητής, Δημήτρης Ιωαννίδης. Όπως
λέει, για τους αθλητές με κινητικά προβλήματα:
«η βασική δυσκολία είναι η προσβασιμότητα
στο χώρο προπόνησής τους. Από εκεί και πέρα
δεν υπάρχουν άλλες δυσκολίες, λειτουργούν
όπως όλοι οι υπόλοιποι αθλητές. Ευτυχώς οι
προπονήσεις για την Άρση Βαρών μπορούν να
γίνουν σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμη και μέσα
σε σπίτι. Το βασικό ζήτημα είναι να υπάρχουν
οι υποδομές για τη μετακίνηση των αθλητών. Οι
προπονήσεις είναι καθημερινές και πολλές φο-
ρές είναι διπλές. Το πρόγραμμα είναι αρκετά
σκληρό, ενώ υπάρχουν και κάποιες ώρες χαλά-
ρωσης, όπου γίνονται τα απαραίτητα μασάζ και

η αποθεραπεία των αθλητών». Ο ίδιος τονίζει
πως είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να γνω-
ρίζουν πως υπάρχουν 19 παραολυμπιακά
αθλήματα, «να μη φοβηθούν και να έρθουν
κοντά μας για να πετύχουμε μαζί κάτι πολύ
καλό. Υπάρχουν αθλητές που έχουν κινητι-
κά προβλήματα εκ γενετής, υπάρχουν όμως
και άλλοι που απέκτησαν αναπηρία σε με-
γαλύτερη ηλικία, εξαιτίας κάποιου τροχαί-
ου ατυχήματος. Για παράδειγμα ο Κώστας
Δήμου μέχρι την ηλικία των 19, ήταν στην
Εθνική ομάδα του πόλο. Όμως είχε κάποιο
τροχαίο ατύχημα, έμεινε ανάπηρος, ασχο-
λήθηκε για κάποιο διάστημα με τον στίβο,
το μπάσκετ και τα τελευταία τρία χρόνια τον
έχει κερδίσει η Άρση Βαρών. Ο Γκρέμισλαβ
Μωϋσιάδης είχε και αυτός τροχαίο ατύχη-

μα, ενώ ο Παύλος Μάμαλος έπαθε πολιο-
μυελίτιδα σε ηλικία πέντε χρονών. Ο κάθε
ένας αντλεί δύναμη από τον ίδιο του τον
εαυτό. Από εκεί και πέρα όμως οι αθλητές
είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους και εγώ από
την πλευρά μου προσπαθώ όσο μπορώ να
τους εμψυχώνω και να τους λύνω τα προ-
βλήματα». 

«Χωρίς χορηγούς δε θα είχαμε 
μετάλλια» 

«Η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή αντιμε-
τωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, η
πολιτεία προσπαθεί να βοηθήσει αλλά πε-
ριορισμένα. Έτσι οι χορηγοί είναι πλέον
απαραίτητοι. Η παραολυμπιακή επιτροπή
έχει κάποιους μεγάλους χορηγούς όπως εί-
ναι ο ΟΠΑΠ που προσπαθούν να βοηθή-
σουν όσο είναι δυνατόν, ώστε να συμμετέ-
χουμε σε παγκόσμια πανευρωπαϊκά και
διεθνείς διοργανώσεις για να πάρουμε την
πρόκριση για το Ρίο. Προσωπικά είχα την
τύχη να είμαι φίλος με τον Πύρρο Δήμα ο
οποίος μέσω του διεθνούς ινστιτούτου
«Πύρρος Δήμας» μας έφερε σε επαφή με την
«Ελληνικός Χρυσός» οι οποίοι και ανταπο-

Οι «χρυσοί» των Παραολυμπιακών 
του Ρίο μιλούν στην «ΚARFITSA» 

Q
«Οι γονείς
πρέπει να
ενθαρρύ-

νουν τα παι-
διά τους να
μη μένουν
κλεισμένα
στο σπίτι»

«Τη δύναμη
ψυχής μας

την έδωσε η
οικογένεια»

«Πάτησαν στα πόδια τους» και σήκωσαν την Ελλάδα ψηλά. Η «χρυσή ομάδα»
της Άρσης Βαρών σε πάγκο, επέστρεψε από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες

του Ρίο με ένα χρυσό μετάλλιο, ένα χάλκινο και αρκετές διακρίσεις. Παρά τις δυ-
σκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν σχεδόν σε καθημερινή βάση, οι Παύλος
Μάμαλος, Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης, Κώστας Δήμου, Νίκος Γκουντάνης και Δη-
μήτρης Μπακοχρήστος μιλούν στην εφημερίδα Karfitsa για το πώς κατάφεραν
να ανεβούν στο βάθρο των νικητών αλλά και από πού αντλούν τη δύναμή τους. 
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κρίθηκαν άμεσα. Το πιο σημαντικό για
εμάς ήταν πως, χάρη σε αυτή τη χορηγία,
πραγματοποιήσαμε τρεις προετοιμασίες
στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, όπου μπό-
ρεσα και συγκέντρωσα όλους τους αθλητές
μου από όλες τις πόλεις της Ελλάδας», εξη-
γεί ο κ. Ιωαννίδης. Και συνεχίζει: «μεγάλη επί-
σης ήταν η βοήθεια που μας παρείχε ο δή-
μος Πυλαίας- Χορτιάτη και ο δήμαρχος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης που μας παραχώρησε
το γυμναστήριο για να κάνουμε τις προπο-
νήσεις μας. Οικογένεια χωρίς σπίτι καταλα-
βαίνεται πως είναι κάτι πολύ δύσκολο και
εμείς πλέον έχουμε το δικό μας σπίτι με τη
βοήθεια του δήμου».

Παύλος Μάμαλος
Ο «γίγαντας» της άρσης βαρών Παύλος Μά-

μαλος σήκωσε στα χέρια του την Ελλάδα και κα-
τέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία
107κιλών της Άρσης Βαρών σε πάγκο. Όπως
λέει, η αγάπη του για τα βάρη, η οικογένειά του,
η σύντροφός του, ο προπονητής του αλλά και
ολόκληρη η Ελλάδα που την έχει πάντα δίπλα
του, του δίνουν δύναμη για να συνεχίσει και να
φτάσει τελικά στην κορυφή. «Δεν υπάρχει το
δε μπορώ. Αν ένας άνθρωπος έχει μέσα του
την αγάπη για τον αθλητισμό είναι βέβαιο
πως θα τα καταφέρει. Και οι ίδιοι οι γονείς
πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να
μη μένουν κλεισμένα στο σπίτι τους». Ο κ.
Μάμαλος τονίζει πως ένας αθλητής δε μπορεί
να αντεπεξέλθει μόνος τους στις ανάγκες που
προκύπτουν, έτσι είναι απαραίτητη η ύπαρξη

των χορηγών. «Ευχαριστώ μέσα από την
καρδιά μου τους χορηγούς μας και όλη την
Ελλάδα που ήταν δίπλα μας. Γι’ αυτούς
αγωνιστήκαμε και δώσαμε την ψυχή μας».
Όσο για την καθημερινότητα ενός πρωταθλητή,
ο κ. Μάμαλος περιγράφει πως: «οι προπονή-
σεις είναι καθημερινές από τις 9:00 το πρωί
μέχρι τις 12:00 και το απόγευμα από τις
17:00 μέχρι τις 20:00, ενώ μέσα στη βδο-
μάδα έχουμε δύο μέρες ξεκούρασης. Τις
ημέρες που δεν έχω προπόνηση, θα πάω να
πιω έναν καφέ με την παρέα μου ή σε κά-
ποιο ταβερνάκι για κρασί».  

Γκρέμισλαβ Μωϋσιάδης
Ασχολείται με την Άρση Βαρών εδώ και 16

χρόνια, με συμμετοχές σε τέσσερις ολυμπιάδες,
τρία χρυσά μετάλλια σε πανευρωπαϊκά πρωτα-
θλήματα με πανευρωπαϊκό ρεκόρ, στο παγκό-
σμιο κατέλαβε την 5η θέση, το 2004 στη ολυμ-
πιάδα την 4η θέση, στο Πεκίνο και στο Λονδίνο
την 5η θέση. Τα κινητικά του προβλήματα προ-
κλήθηκαν μετά από τροχαίο ατύχημα. «Όταν
ήμουν 17 ετών είχα ένα τροχαίο ατύχημα.
Τον πρώτο καιρό δεν ήθελα να δω κανέναν
και είχα απογοητευτεί. Όμως μετά από ένα
μήνα που ξεκίνησα τις θεραπείες αποκατά-
στασης, άρχισα να παίζω μπάσκετ με το κα-
ρότσι. Μάλιστα θυμάμαι που προσπάθησα
να πιάσω ριμπάουντ, έπεσα από το καρότσι
με την πλάτη και μου κόπηκε η ανάσα. Δε τα
παράτησα όμως. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη και
γράφτηκα στο σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος»
όπου και πήραμε το πρωτάθλημα. Στη συνέ-
χεια ασχολήθηκα με τον στίβο, αλλά τελικά
με κέρδισε η Άρση Βαρών. Πλέον δε μπορώ
να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς τον αθλητι-
σμό». Ο ίδιος τονίζει πως: «είναι σημαντικό η
πολιτεία να “σπρώχνει” τους νέους στον αθλητι-
σμό, ώστε να μη καταλήγουν στα ναρκωτικά. Σε
κάποιον που μπορεί να βρέθηκε ή να βρεθεί στη
δική μου θέση, θα του έλεγα να μην τα παρατή-
σει, να μην κλειστεί στον εαυτό του, να μην τον
ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος παρά να συνεχίσει
τη ζωή του όπως παλιά. Να προσπαθεί για το κα-
λύτερο, χωρίς να σκέφτεται πως κάποτε περπα-
τούσε και τώρα είναι πάνω σε ένα καρότσι. Εγώ
είμαι παντρεμένος, έχω ένα παιδί και πρώτα ο
θεός θα κάνουμε και δεύτερο παιδί».

Κώστας Δήμου
Το 2009 και στην ηλικία των 28 είχε ένα

τροχαίο ατύχημα που του προκάλεσε κινητικά
προβλήματα. Μέχρι τότε έπαιζε πόλο στην ομά-
δα της Εθνικής. «Το 2007 έχασα τον αδερφό
μου, έτσι μετά το δικό μου ατύχημα εκτίμη-
σα διαφορετικά τη ζωή. Στην αρχή ένιωθα
ανήμπορος, όμως από εκεί και πέρα έψα-

χνα να βρω τρόπους να κάνω καλύτερη τη
ζωή μου. Ασχολήθηκα με το μπάσκετ σε κα-
ρότσι που με βοήθησε πολύ στο να μάθω να
κινούμε με αυτό. Γνώρισα ανθρώπους με
αντίστοιχα προβλήματα κάτι που με βοήθη-
σε πολύ ψυχολογικά, βλέποντας πως δεν
είμαι μόνος. Το 2013 ξεκίνησα να ασχο-
λούμαι με την Άρση Βαρών  επειδή μου άρε-
ζε και πίστευα πως μπορώ να φτάσω ψηλά.
Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να κάνει
ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα,
είναι να κλειστεί στο σπίτι του. Εφόσον εί-
ναι ζωντανός θα πρέπει να βάζει στόχους
στη ζωή του, που να τον κάνουν να νιώθει
ότι υπάρχει. Το να ασχοληθεί κάποιος με
τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ βοηθητικό,
για να ξεφύγει από τις σκέψεις του αλλά και
για να πάρει δύναμη από άλλους ανθρώ-
πους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση». 

Νίκος Γκουντάνης
Χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλή-

ματα, 4η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και
5η  στην παραολυμπιάδα του Ρίο, είναι μερικές
από τις διακρίσεις του. «Το κύριο επάγγελμά
μου είναι αγρότης. Κάποια στιγμή άρχισα
να πηγαίνω σε γυμναστήριο και σε μικρό
χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης Βασίλης
Κοντογεωργόπουλος, μου είπε πως έχω δύ-
ναμη και θα έπρεπε να ασχοληθώ με την
Άρση Βαρών. Έπαιξα σε έναν αγώνα στην
Αθήνα και εκεί μου πρότειναν να ασχολη-
θώ με την Άρση Βαρών στο πάγκο. Από τότε
αγάπησα το συγκεκριμένο άθλημα και προ-
σπαθώ για το καλύτερο». 

Δημήτρης Μπακοχρήστος
Από το 2010 ασχολείται με την Άρση Βα-

ρών. Σήμερα στην ηλικία των 33 κατάφερε να
χαρίσει στην Ελλάδα το χάλκινο στην κατηγορία
των 54 κιλών. «Οι θυσίες που πρέπει να κά-
νει ένας αθλητής είναι πολλές. Πρέπει να
γίνονται όλες οι προπονήσεις, να προσέ-
χεις τη διατροφή σου και οι ώρες απασχό-
λησης είναι πολλές. Προσωπικά αφιερώνω
πολλές ώρες στην Άρση Βαρών, ενώ παράλ-
ληλα ασχολούμαι και με τη δουλειά μου κα-
θώς έχουμε τυροκομείο που είναι οικογε-
νειακή επιχείρηση. Από την πρώτη στιγμή
είχα μεγάλη στήριξη από την οικογένειά
μου. Όμως για έναν αθλητή είναι πολύ δύ-
σκολο να τα καταφέρει χωρίς χορηγούς. Ο
επόμενος μου στόχος πέραν από τους αγώ-
νες που έπονται -το παγκόσμιο και το πα-
νευρωπαϊκό- είναι να πάω στο Τόκυο. Για
μένα ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και
παρά τις θυσίες που πρέπει να κάνω, η αν-
ταμοιβή είναι μεγάλη». 
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Q
«Ευχαριστώ

μέσα από
την καρδιά

μου όλη την
Ελλάδα που
ήταν δίπλα
μας. Γι’ αυ-
τούς αγωνι-
στήκαμε και
δώσαμε την
ψυχή μας»
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Tου Χρήστου Σούλη

Όταν το Μάιο του 2015 ανακοινώθηκε ότι τις τύχες
της ιστορικής ομάδας μπάσκετ του Άρη Θεσσαλονίκης
αναλαμβάνει, ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, ο επιχειρημα-
τίας Νίκος Λάσκαρης, οι οπαδοί του πετούσαν στα ουρά-
νια. Δημοσιεύματα της εποχής στον αθλητικό κυρίως Τύ-
πο εμφάνιζαν τον καταγόμενο από την Ξάνθη, που όμως
ζει τον περισσότερο χρόνο στη Ζυρίχη, 46χρονο “σωτή-
ρα της ομάδας” ως οικονομικό παράγοντα διεθνούς εμ-
βέλειας, που ετοιμαζόταν να ανοίξει δική του τράπεζα
στην Ελβετία, ενώ μετείχε και σε εταιρεία εξόρυξης και
εμπορίας χρυσού και πολύτιμων λίθων σε χώρες όπως η
Ρωσία η Μαλαισία κ.α. Χαρακτηριστικοί ήταν κάποιοι
τίτλοι εφημερίδων όπως «Γίνε Άρης να… ΛασκΑΡΗΣ!»,
«Ο Λάσκαρης έφερε “κοσμογονία” στον Άρη», «Ο Νίκος
Λάσκαρης αποτελεί φάρο για τον ελληνικό αθλητισμό»,
«Λάσκαρης: Τα πάντα για το μπάσκετ», «Λάσκαρης ο Ελ-
βετός μέτοχος» κ.α. 

Ένα μήνα αργότερα (Ιούλιος του 2015) ο Νίκος
Λάσκαρης με την ιδιότητα πλέον του ιδιοκτήτη της
ΚΑΕ απασχολεί και πάλι εφημερίδες και γνωστές
ιστοσελίδες τελώντας στη Τζια θρησκευτικό γάμο με
την κυπριακής καταγωγής δικηγόρο Γεωργία (Τζώρ-
τζια) Ευσεβίου. «Τρέλα μεγαλείου στο γάμο της χρο-
νιάς», «Ο χλιδάτος γάμος του Λάσκαρη με χρυσή
σαμπάνια και… Ρέμο», «Ο παραμυθένιος γάμος του
Νίκου Λάσκαρη με τη Τζώρτζια στη Τζια» ήταν κάποι-
οι από τους τίτλους.

Ουκρανός επιχειρηματίας τον εμπλέκει 
σε κακουργήματα!

Ένα χρόνο αργότερα, ένας Ουκρανός επιχειρηματίας,
που δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία χρυσού μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος
της αλλοδαπής εταιρείας «MD7 Trade Ltd», έρχεται να

αμαυρώσει την εικόνα του ανθρώπου που έφερε «κοσμογο-
νία» στον Άρη. Πρόκειται για τον Mihails Subotins, ο οποί-
ος υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, μήνυση κατά του
Νίκου Λάσκαρη και της συζύγου του εμπλέκοντάς τους σε
μεγάλη υπόθεση απάτης, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Ουκρανός
επιχειρηματίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, τους κατηγορεί ότι με
δόλια τεχνάσματα και απατηλές υποσχέσεις του άρπαξαν
915 κιλά χρυσού και 57 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μέ-
ρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων - όπως αναφέρεται
στη μήνυση - χρησιμοποίησε στη συνέχεια ο Νίκος Λάσκα-
ρης για να αγοράσει τις μετοχές τις ΚΑΕ Άρης.

Για την ίδια υπόθεση όπωςαποκαλύπτει η εφημερίδα
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο της αλλο-
δαπής εταιρείας και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά
του Ν. Λάσκαρη και της συζύγου του, η οποία θα εκδικα-
στεί εντός του ερχόμενου Οκτωβρίου. Η πρόεδρος του Δι-
καστηρίου, ωστόσο, απαγόρευσε με προσωρινή διαταγή
στο ζεύγος οποιαδήποτε μεταβολή μέχρι την έκδοση της
απόφασης, κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας που
διαθέτει στη χώρα μας.

Η αντιδικία των δύο επιχειρηματιών - που μέχρι
πρότινος ήταν συνεργάτες στην αγοραπωλησία
χρυσού - θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιωτι-
κή υπόθεση. Ο Νίκος Λάσκαρης όμως αυτή τη στιγ-
μή είναι πρόεδρος μιας μεγάλης και ιστορικής ομά-
δας της Θεσσαλονίκης και επομένως, δημόσιο
πρόσωπο. Η ιστορία διαφόρων “σωτήρων” του ελ-
ληνικού αθλητισμού που στο τέλος κατέληξαν στον
Κορυδαλλό (Κοσκωτάς, Μπατατούδης, Σαλιαρέ-
λης, κ.α) για οικονομικά εγκλήματα είναι πρόσφα-
τη και γνωστή. Κανείς δεν θέλει να ανήκει σε αυτή
την κατηγορία.Γι’ αυτό, οφείλει να δώσει δημοσίως
εξηγήσεις όχι μόνο στους οπαδούς του Άρη αλλά σε
όλους τους Έλληνες φιλάθλους για όσα του κατα-

μαρτυρεί, ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ο
πρώην συνεταίρος του.

α) Είναι αλήθεια ότι αυτός και η σύζυγός του είναι κά-
τοχοι των 915 κιλών χρυσού και των 57 εκατομμυρίων
ευρώ, που φέρονται ως προϊόντα υπεξαίρεσης;

β) Είναι αλήθεια ότι αμέσως μετά τη “σύγκρουση” με
τον Ουκρανό επιχειρηματία έσπευσαν να αποσύρουν από
τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν στην
Ελβετία όλα τα χρηματικά ποσά;

γ) Είναι αλήθεια, ότι αμέσως μετά υπέβαλαν αίτηση
για να πολιτογραφηθούν ως μόνιμοι κάτοικοι του Πριγκι-
πάτου του Μονακό, έτσι ώστε εάν η δικαστική διερεύνηση
καταλήξει σε βάρος τους να έχουν ασυλία και να μην είναι
δυνατή η έκδοσή τους στη χώρα μας για να δικαστούν;

δ ) Είναι αλήθεια ότι εμφανίστηκαν στον εκπρόσωπο
της εταιρείας «MD7 Trade Ltd» -  που αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα με τις τράπεζες στο Ντουμπάι - ως “σωσίες”
με τις διεθνείς πολιτικές και επιχειρηματικές επαφές που
διέθεταν;

ε) Είναι αλήθεια ότι η σύζυγός του (είναι μέλος του Δι-
οικητικού συμβουλίου της ΚΑΕ Άρης) παρέδωσε στον Ου-
κρανό επιχειρηματία βιογραφικό, σύμφωνα με το οποίο
παρείχε νομικές συμβουλές στον πρώην υπουργό εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Χένρυ Κίσσιγκερ, στον πρώην γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, στον αείμνηστο πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσο Παπαδόπουλο, στον
αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας Ανδρέα
Παπανδρέου, αλλά και στον μακαρίτη ηγέτη των Τουρκο-
κυπρίων Ραούφ Ντενκτάς; Υπάρχουν επίσημες αποδείξεις
για όλα αυτά;

Έτσι και αλλιώς, τον τελικό λόγο για αυτή την υπόθεση
θα την έχει η δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι ο
Νίκος Λάσκαρης, όπως αρμόζει στα δημόσια πρόσωπα,
οφείλει να δώσει εξηγήσεις και στον φίλαθλο κόσμο του
Άρη.

Στα δικαστήρια… 915 κιλά χρυσού
και 57 εκατομμύρια ευρώ!
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Η ποδοσφαιρική ιστορία είναι γε-
μάτη από περιπτώσεις ποδοσφαιρι-
στών των οποίων η καριέρα πέρασε
από «χίλια κύματα», πριν φθάσουν να
απολαμβάνουν «χρυσά» συμβόλαια
και ημέρες μεγάλης δόξας. Η περισσό-
τερο εντυπωσιακή ίσως είναι αυτή του
επιθετικού της Λέστερ, πρωταθλή-
τριας Αγγλίας πέρυσι, Τζέιμι Βάρντι.
Ο Βάρντι με το γκολ που πέτυχε πέρυσι
κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
(1-1), έγραψε ιστορία στην Premier
League. Ο λόγος; Κατέρριψε το ρεκόρ
συνεχούς σκοραρίσματος της κορυ-
φαίας επαγγελματικής κατηγορίας της
Αγγλίας που κατείχε επί 12 χρόνια ο
Ρουντ φαν Νίστελροϊ, βρίσκοντας δί-
χτυα για 11ο σερί παιχνίδι. 

Το ρεκόρ αποκτάει μεγαλύτερη
αξία γιατί πριν τρία χρόνια αγωνιζό-
ταν στην Φλίτγουντ Τάουν, η οποία
βρισκόταν στην Κόνφερενς, στο ερα-
σιτεχνικό δηλαδή πρωτάθλημα! Η
ιστορία του 28χρονου πλέον Άγγλου
θα μπορούσε να αποτελέσει παραμύ-
θι. Ένα παραμύθι ικανό να εμπνεύσει
οποιοδήποτε παιδί ασχολείται με το
ποδόσφαιρο. 

Ο Ευθύμης Κολούρης, επιθετικός
του ΠΑΟΚ «έκλεψε» την παράσταση
στην Τρίπολη πετυχαίνοντας δύο
γκολ. Συγχρόνως δικαίωσε τον Μίχελ
και τον Ιβιτς οι οποίοι το περασμένο
καλοκαίρι, μετά το… «αγροτικό» του
στην Κύπρο (έπαιξε στην Ανόρθωση)
του άνοιξαν και πάλι τις πόρτες της
Τούμπας και «επένδυσαν» πάνω του.
Την κρυάδα του δανεισμού που πάντα
δεν έχει ευχάριστη κατάληξη, την έζη-
σε και Στέφανος Αθανασιάδης, παί-
κτης με υψηλό συμβόλαιο πλέον στον
Δικέφαλο. Σε ηλικία 19 χρονών, την
περίοδο 2009-10 με απόφαση του
Σάντος είχε δοθεί δανεικός στον Παν-
σερραϊκό. Ο Στέφανος αγωνίστηκε σε
26 αγώνες και παρά του ότι δεν πήρε
φανέλα βασικού στα περισσότερα παι-
χνίδια σκόραρε πέντε φορές. Ο Ευθύ-
μης Κουλούρης, πέρσι στην ίδια ηλι-
κία, πήγε στην Ανόρθωση και έκανε
πράματα και θάματα. Σε 25 αγώνες πέ-
τυχε 13 γκολ τα περισσότερα αγωνιζό-
μενος ως αλλαγή. Ο δανεισμός και
των δυο κράτησε ένα χρόνο και στη
συνέχεια επέστρεψαν στην Τούμπα.
Νωρίτερα και οι δυο, σε ηλικία 17
ετών έκαναν το ντεμπούτο τους στην
πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, προερχόμε-
νοι από τα τμήματα υποδομής!

του Βασίλη
Μάστορα

Το ταλέντο
λάμπει πάντα
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Προκειμένου να αρχίσει το φετινό Πρωτάθλημα της Super
League η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, με τη σύμφωνη γνώμη
της ΕΠΟ και της Super League δέχτηκε να βάλει στο… «ψυγείο»
διαιτητές που ναι μεν ήταν στη λίστα, αλλά έχουν την «ταμπέλα»
του συστημικού.

Η αίσθηση που δημιουργήθηκε ήταν ότι όλοι έβαλαν νερό
στο κρασί τους για το καλό του ποδοσφαίρου. Στην πράξη όμως
αποδείχθηκε ότι ήταν μία επίπλαστη… ειρήνη και οι προθέσεις
του συστήματος τού ποδοσφαίρου φάνηκε από την δεύτερη (4η
τυπικά) κιόλας αγωνιστική. Ο Αρετόπουλος, το όνομα του οποί-
ου δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτά της «εγκληματικής οργάνω-
σης του ποδοσφαίρου», σύμφωνα με το πόρισμα του Εισαγγε-
λέα, αλλά ο πρότερος διαιτητικός του βίος δεν ήταν και ο καλύτε-
ρος ορίστηκε στον αγώνα της Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε ότι
όλα θα πάνε καλά, έδωσε το «ο.κ.» για τον ορισμό του Αρετόπου-
λου στον αγώνα με τον Αστέρα αλλά το αποτέλεσμα ήταν θλιβε-
ρό. Ο διαιτητής από τα Τρίκαλα, αδίκησε προκλητικά τον «Δικέ-
φαλο» στέλνοντας, ίσως το μήνυμα, ότι το ποδοσφαιρικό σύστη-
μα εξακολουθεί να… «βρυχάται».

Μετά τον ορισμό των διαιτητών της 5ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος άρχισε πλέον να φαίνεται ότι ένας, ένας, οι
ανεπιθύμητοι διαιτητές του πίνακα της Super League για τους
οποίους έβαλαν βέτο ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ επι-
στρέφουν στην ενεργό δράση και ορίζονται στο φετινό Πρωτά-
θλημα. Ηρθε λοιπόν η σειρά του Σταύρου Μάνταλου που ορί-
στηκε στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο
διαιτητής από την Καβάλα, που είναι διεθνής από 1 Ιανουαρίου
2016, πριν από μία εβδομάδα πέρασε τα τεστ φυσικής κατάστα-
σης με την δεύτερη (την πρώτη είχε κοπεί τον προηγούμενο Αύ-
γουστο) και η επιτροπή ορισμού της ΚΕΔ του έδωσε αμέσως παι-
χνίδι. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, ορίστηκαν - ως 4οι  - οι
Χρήστος Μήτσιος και Μάριος Λαμπρόπουλος.

Εκτός ορισμών έχουν μείνει από την λίστα των ανεπιθύμη-
των o Ανδρέας Παππάς, οι τρεις κατηγορούμενοι της «εγκλημα-

τικής οργάνωσης» Σπάθας, Δημητρόπουλος, Γιάχος (ο τελευταί-
ος δεν έχει τρέξει ακόμη τα τεστ φυσικής κατάστασης) και ο Βο-
σκάκης.

Οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι ορατός ο κίνδυνος,
σύντομα, να έχουμε μία από τα ίδια.

Το πάρτι στη Super League
τώρα αρχίζει, με «σκληρό» ροκ  

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Σάββατο 24/9
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (16.00): Πουλημάς (Κέρκυ-
ρας), Βοηθοί: Ζησιμόπουλος (Πειραιά), Γεωργακόπουλος
(Πειραιά), 4ος: Κύζας (Δράμας)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ (18:15) : Φουκάκης (Ηρακλείου),
Βοηθοί: Νικολακάκης (Ηρακλείου), Κωνστάντιος (Ευβοίας),
4ος: Λαμπρόπουλος (Ηλείας)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (20:30): Κομίνης
(Θεσπρωτίας), Βοηθοί: Ακρίβος (Αθηνών), Λάμπρου (Αν.
Αττικής), 4ος: Δελφάκης (Αρκαδίας)
Κυριακή 25/09
Π.Α.Ο.Κ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ (16:00): Βάτσιος (Δ. Αττικής), Βοη-
θοί: Αναστόπουλος (Αρκαδίας), Βεργέτης (Αρκαδίας), 4ος:
Γιαννουλάκης (Χανίων)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. (18:15):Μάντα-
λος (Καβάλας), Βοηθοί: Καραβασίλης (Καβάλας), Λάζαρης
(Καβάλας), 4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ. (18:15):Τίκας (Καρδίτσας), Βοη-
θοί: Δίπλαρης (Καρδίτσας), Κασσαβέτης (Αιτ/νιας), 4ος:
Μήτσιος (Ηπείρου)
Α.Ε.Λ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:30 Παπαδόπουλος (Μακεδο-
νίας), Βοηθοί: Μερκενίδης (Μακεδονίας), Νικολαΐδης (Μα-
κεδονίας), 4ος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Δευτέρα 11/9  
Α.Ε.Κ. - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ (19:30): Μπλάνας (Μεσσηνίας),
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), Καμπούρης (Ευβοί-
ας), 4ος: Γκράνας (Θράκης)
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           ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και τη θεραπεία της
Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα βρείτε απαντήσεις σε όλα τα ερωτή-
ματα σχετικά με τις δύο συνηθέστερες μορφές αρθρίτιδας, την οστεοαρ-
θρίτιδα και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, καθώς και τoυς τρόπoυς με 
τους oποίους μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. Όλες οι πληροφορίες 
βασίζονται στην εμπειρία των γιατρών της Mayo Clinic και αποτελούν 
συστάσεις και συμβουλές που δίνουν οι ίδιοι στoυς ασθενείς τους.

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Aυτό  το  Σά β β ατο  24 Σε π τ ε μ β ρίο υ μ αζί  μ ε  το

Μερικά βασικά σημεία που περιλαμβάνονται  
στο βιβλίο της Mayo Clinic αφορούν τα εξής:
Μερικά βασικά σημεία που περιλαμβάνονται  
στο βιβλίο της Mayo Clinic αφορούν τα εξής:
 αποτελεσματικότερες μεθόδους αντιμετώπισης
 εναλλακτικές θεραπείες
 φαρμακευτικές αγωγές
 συμβουλές για άμεση ανακούφιση από τον πόνο
 καθημερινή διατροφή
 τρόπους ελέγχου του βάρους
 συστάσεις για προστασία των συνδέσμων
 προτάσεις για την αντιμετώπιση της κούρασης

Tο δεύτερο μέρος του βιβλίου για την

Μαζί μία έκδοση για να επιλέξετε...

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

Σε αυτή την έκδοση 
συγκεντρώσαμε 
μοναδικές μαρτυρίες για 
τη Θεία παρέμβαση των 
Aγίων της Ορθοδοξίας. 
Θαυμαστά γεγονότα  
με τη συνδρομή  
της Θεοτόκου, των  
Αγίων Νεκταρίου, 
Γερασίμου, Διονυσίου, 
Σπυρίδωνος, Εφραίμ, 
Λουκά του Ιατρού, 
Ιωάννη του Ρώσου,  
του Ταξιάρχου Μιχαήλ, 
της Αγίας Μαρίνας κ.ά.

Η διεθνώς γνωστή 
αντιοξειδωτική δίαιτα ORAC 
είναι εδώ για να βοηθήσει κι 
εσάς να χάσετε έως και 6-8 κιλά 
τον μήνα (ανάλογα φυσικά 
με το περιθώριο απώλειας 
βάρους) και, παράλληλα, 
για να ενισχύσετε ολόκληρο 
το αμυντικό σύστημα του 
οργανισμού σας. Θαυμάσιες 
διαιτητικές αντιοξειδωτικές 
ουσίες μέσω εποχικών 
τροφίμων και ποικιλία 
γευστικών γευμάτων θα σας 
οδηγήσουν σε ένα απολαυστικό 
«ταξίδι» αδυνατίσματος.


	KAF_2409_001_CMYK
	KAF_2409_002_003_CMYK
	KAF_2409_004_005_CMYK
	KAF_2409_006_007_CMYK
	KAF_2409_008_009_CMYK
	KAF_2409_010_011_CMYK
	KAF_2409_012_013_CMYK
	KAF_2409_014_015_CMYK
	KAF_2409_016_017_CMYK
	KAF_2409_018_019_CMYK
	KAF_2409_020_021_CMYK
	KAF_2409_022_023_CMYK
	KAF_2409_024_025_CMYK
	KAF_2409_026_027_CMYK
	KAF_2409_028_029_CMYK
	KAF_2409_030_031_CMYK
	KAF_2409_032_CMYK

