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Τι απαντά στην Karfitsa το υπουργείο Τουρισμού
για τις σχολές ξεναγών που έβαλαν λουκέτο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΣΕΪΧHΔΩΝ... 

ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΗ

Ο GIANNI PITELLA
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Σε λίγα λεπτά
και με λίγα...
λεφτά διακοπές
στον τόπο μας

Δ. ΜΑΡΔΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Το Brexit δεν θα
έχει επιπτώσεις
στην Ελλάδα...

«Θα νικήσουμε 
την τρομοκρατία»

Ποιοι κερδίζουν με τη
νέα φορολογία στα Ι.Χ.

XΩΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ... ΞΕΝΑΓΟΥΣ!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
«Δεν θα επιτρέψουμε
άλλους... ΧΑΔΑ»

47.400€ για 12 νύχτες



Μπορεί η διαχείριση του «Brexit», ο

κίνδυνος να «σκάσουν» οι ιταλικές τρά-

πεζες, ακόμη και η δεύτερη αξιολόγηση

του ελληνικού μνημονίου να κυριαρ-

χούν στις συζητήσεις που διεξάγονται

στις Βρυξέλλες, ωστόσο δεν πρέπει κα-

νείς να λησμονεί ότι πάνω από τη γη-

ραιά ήπειρο εξακολουθεί να πλανάται

ένα ακόμη «φάντασμα». Αναφέρομαι,

φυσικά, στο προσφυγικό - μεταναστευτικό, αφού μπορεί μεν οι ρο-

ές από τα μικρασιατικά παράλια να έχουν περιοριστεί στο ελάχι-

στο, κανείς, όμως, δεν θα πόνταρε με βεβαιότητα στο ότι αυτή η νη-

νεμία θα συνεχιστεί. Πολύ, δε, περισσότερο με την Άγκυρα να

στέλνει σε κάθε ευκαιρία μηνύματα προς την Ε.Ε. ότι δεν τηρεί τη

συμφωνία και να απειλεί –εμμέσως πλην σαφώς– ότι θα ανοίξει

ξανά την «κάνουλα», στέλνοντας στα ελληνικά νησιά χιλιάδες πρό-

σφυγες και παράνομους μετανάστες. 

Την ίδια ώρα, ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός

ότι οι όποιες μετεγκαταστάσεις προσφύγων από Ελλάδα και

Ιταλία στις άλλες χώρες τις Ε.Ε. γίνονται με το σταγονόμε-

τρο. Το επισημαίνει, μάλιστα, στην τελευταία έκθεσή της και

η Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «η διαδικασία υπολείπεται

κατά πολύ του στόχου», που καλεί τα κράτη-μέλη να εκπλη-

ρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Μάλιστα, η απάντηση του αρ-

μόδιου επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ότι «δεν είμα-

στε ακόμη εκεί», στο ερώτημα εάν υπάρχουν σχέδια για κυ-

ρώσεις ή πρόστιμα στις χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν

στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δεν μπορεί να χαρακτηρι-

στεί θετικό σημάδι για την Ελλάδα. Τα τελευταία γεγονότα

στη Λέρο, άλλωστε, δείχνουν πως δεν μπορεί να συνεχιστεί

για πολύ ακόμη η τακτική των προσωρινών δομών, καθώς

άνθρωποι στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες (υπό τον αφό-

ρητο για πολλές ώρες της ημέρας ελληνικό ήλιο) και ξε-

σπούν επί δικαίους και αδίκους. 

Σε κλίμα εντελώς αντίθετο με τον εφησυχασμό που μοιάζει να

επικρατεί πλέον στις Βρυξέλλες για το θέμα, το γερμανικό περιοδι-

κό «Der Spiegel» σημειώνει ότι «αν ξανάνοιγε ο βαλκανικός διά-

δρομος για λίγο, θα αποδεικνυόταν ότι η προσφυγική κρίση δεν

έχει καθόλου ξεπεραστεί. Οι αιτίες της παραμένουν οι ίδιες με

πριν από έναν χρόνο, όπως και η επιθυμία των μεταναστών για

μια ζωή με ειρήνη και ελευθερία στην καρδιά της Ευρώπης». Γι’

αυτό και η πατρίδα μας οφείλει να αφουγκραστεί τα όσα λαμβά-

νουν χώρα και κυρίως να προετοιμαστεί για ένα νέο κύμα που, εάν

τελικά σκάσει, αυτήν τη φορά θα τη βρει «αποκομμένη» από την

υπόλοιπη Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό είναι ευθύ-

νη δική μας, όχι των αρτηριοσκληρωτικών τεχνοκρατών της Ε.Ε.,

που δεν δείχνουν ότι μπορούν να ξαναβάλουν στις ράγες το τρένο

το οποίο δημιούργησε η γενιά του Αντενάουερ, του Ντε Γκολ, του

Σουμάν, του Χέλμουτ Σμιτ και των άλλων μεγάλων ηγετών.

www.karfitsa.gr

2

Του 
Νικολάου Καραμανλή

Τηλ.: 2310 278.155, Fax: 2310 278.440

Πολυτεχνείου 31, Θεσσαλονί́κηpress@karfitsa.gr
Karfitsa

Η Ευρώπη δεν έχει τελειώσει
με την προσφυγική κρίση

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης, 

Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Γ. Δημαρέλος, Ανδρ. Μιχαηλίδης,Μ. Λαμτζίδης,

Γ. Ουρσουζίδης, Απ. Αντωνούδης, Ν. Νυφούδης, 

Δ. Βασιλειάδης, Αλ. Παπουτσής, Φ. Κρανιδιώτης, 

Θ. Καράογλου, Οδ. Κωνσταντινόπουλος, 

Ντ. Κωστόπουλος, Β. Μάστορας

Φωτορεπορτάζ:

Σά́ββας Αυγητίδης e-photopress.blogspot.gr

www.eurokinissi.gr 

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοφί́α Σεΐτανίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

BOΡΕΙOΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νί́κος Καραμανλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μελίνα Καραπαναγιωτί́δου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νί́κος Τσακνά́κης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φώ́της Σιούμπουρας

Γιά́ννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γιώργος Παρασκευάς

Tηλ.: 2310 531601

Κιν. 6937 777 107

26ης Οκτωβρίου 8Α

Το 0,1% του μουσουλμανικού κόσμου -που ερ-
μηνεύει τρομοκρατικά το Κοράνι- μπορεί να
αντιμετωπιστεί. Αν το θέλουν… #PrayForNice

#NiceAttack

Αυτοί οι φανατικοί υπάρχουν αιώνες σε θρη-
σκευτική αίρεση, όμως σχετικά πρόσφατα ορ-
γανώθηκαν σε… στρατιωτικό κράτος με έσοδα
από πλουτοπαραγωγικές πηγές -βλ εδάφη που
κατέλαβαν- και κυρίως μεγάλο… ακροατήριο!

Τώρα που χτυπούν την καρδιά της Ευρώπης
βλέπουν το… «τέρας» οι «υπερδυνάμεις»; Μα
φαίνονταν και από μακριά, ειδικά αν έχεις μά-
τια υπερδυνάμεων!

Ναι θα πρέπει να αρχίσουμε να φοβόμαστε,
μπας και το αντιμετωπίσουμε…

Καλά πώς ανέχονται να συκοφαντούν την πί-
στη τους, οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι;

Δεν ξέρουν τους σκληρούς πυρήνες της οργά-
νωσης για να τους… αποδιοργανώσουν; Πχ με
χερσαία επιχείρηση, όχι… (άλλους) βομβαρδι-
σμούς

Σςςς… Εμ Κλιντον, εμ Ομπάμα στα τηλέφωνα
Μαξίμου! Πώς να μην του μείνει το ρρρ και η
αμερικάνικη προφορά; Λογικό… #ΣΚΑΙ

«Αυτοί οι προηγούμενοι φταίνε…» Να τους
διώξεις, μην τους
λυπηθείς!#Οχι_θα_κατσει_να_ΣΚΑΙ

Πολλές διαφημίσεις και διαλλείματα είχε η συ-
νέντευξη-Να δεις που ο Αλέξης «πουλάει» ακό-
μη… #tv

«Σε πολλά σημεία ο συμβιβασμός ήταν δύσκο-
λος…» Δεν βαριέσαι, χαλάλι σου! Δυο και τρεις
φορές ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ…

«Δεν υποσχέθηκα την έξοδο της χώρας από το
ευρώ…» Οι υπουργοί σας μόνο ε;

«Οσοι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ είχαν επίγνωση…»
#Οχι_θα_κατσει_να_ΣΚΑΙ… κινδύνου;

«Υπάρχουν πληγές για τις οποίες όλοι θα πρέ-
πει να είμαστε προβληματισμένοι» Επούλωση
με… σκέψη!

«Ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα…» Αλέξης
Τσιπρας (Για ποιό να λέει;)

«Καταφέραμε ένα χρόνο ΕΚΑΣ…» Είμαστε και
πλεονέκτες… «Σώσαμε και κύρια σύνταξη και
πρώτη κατοικία…» Αχάριστοι!

Πάντως ένα άνοιγμα σε Μεϊμαράκη και Καρα-
μανλή το έκανε ο πρόεδρος… #ΤΣΙΠΡΑΣ Βου-
λευτές της ΝΔ φωνάζουν τον Τσίπρα και… Σα-
μαρά!#Βαρβιτσιώτης

«Οι υπερτιμολογημένες ιατρικές προμήθειες
της δεκαετίας 2000-2010 στοίχισαν στο ελλη-
νικό δημόσιο μια… 50αριά Siemens, αλλά φά-
κελοι δεν ανοίχθηκαν ακόμη! Και να φαντα-
σθείς δεν χρειάζονται… μετάφραση»!

Δηλαδή ούτε για… έξω είναι οι άνεργοι και
πτυχιούχοι Έλληνες; #Δεν_χωραμε_πουθε-
να #ανεργία ή #τρομοκρατία

Aνεργία και στη… σκυλίσια ζωή! Για 4 θέσεις
εργασίας στην οικονομική υπηρεσία του κρά-
τους, 500 αιτήσεις σκύλων! *Θα μυρίζουν…
χρήματα στα στρώματα! Μ΄αυτούς, και τα τε-
τράποδα… φόρους μαζεύουν!Αυτές οι προσλή-
ψεις θα έχουν και… ΙΚΑ; Θα πάρουν σύνταξη ή
θα συνεχίσουν να ζουν… σκυλίσια ζωή; Βασική
προϋπόθεση «να έχουν εμφανές ανεπτυγμένο
το ένστικτο καταδίωξης» (Σιγά το δύσκολο με
τόσους… «καταδιωκόμενους») Λεπτομέρεια:
Nα μην είναι νευρικά και να έχουν καλή ψυχο-
λογική υγεία! (Χαρτί κτηνιάτρου και ψυχιά-
τρου!) Οι χοίροι – ας μάθουν στο «ΣΔΟΕ» –
έχουν καλύτερη όσφρηση. (Βέβαια προτιμούν
να τα φάνε παρά να τα βρουν) Ηξερα για χρώμα
του χρήματος, χαμπάρι δεν είχα για… μυρω-
διά! -Τι μυρίζει έτσι; -Ευρώ…

@karapanagiotidou

SOCIALismata #Ω_ΡΕ_ΠΟΥ_ΠΑΜΕ

Μη ξεχνάτε ότι
η εφημερίδα

κυκλοφορεί και
σε Χαλκιδική -

Πιερία



ΜΕΓΑΛΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΧΑΡΑΣ
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!  



www.karfitsa.gr

Της Φιλίππα Βλαστού

«Δεν νομίζω ότι ένα πρόστιμο θα είναι αυτό που θα συνετίσει
του οδηγούς» λέει στην KARFITSA o Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλο-
νίκης, Γιώργος Σουρβίνος, αναφερόμενος στους τρόπους με τους οποί-
ους θα μπορούσαν να αρχίσουν  να σέβονται  τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας. Όπως εξήγησε ο ίδιος «το πρόστιμο δεν είναι η λύση,
αυτό το βλέπω και από τους οδηγούς που τους έχουμε κόψει πε-
ρίπου από αρχές του έτους 5.500 κλήσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά
οι υψηλές ταχύτητες εξακολουθούν να υπάρχουν! Πιστεύω ότι
αποτέλεσμα θα έχουν οι παρεμβάσεις  που κάνουμε ευαισθητο-
ποίησης και ενημέρωσης στους πολίτες, μαθητές στα σχολεία
και σε ΚΑΠΗ». Μάλιστα, αν και «έχουμε ρυθμιστές τροχονόμους -
κυρίως στις διασταυρώσεις της Τσιμισκή - σπάνια κόβονται…
κλήσεις. Για παράδειγμα, στην Εγνατία είναι η διπλή γραμμή
κυκλοφορίας στη οποία πολλοί σταματάνε πάνω της για να δια-
σχίσουν το υπόλοιπο οδόστρωμα στη συνέχεια. Αλλά εκεί είναι
δύσκολο να του βεβαιώσει κάποιος την παράβαση, γιατί τροχο-
νόμος θα είναι συνήθως στην διασταύρωση και ο πεζός 50 μέ-
τρα πιο κάτω», διευκρίνισε ο κ. Σουρβίνος. Στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης  καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός πεζών που έχουν πα-
ρασυρθεί συγκριτικά με τους υπόλοιπους δήμους… «198 σε όλο το
δήμο Θεσσαλονίκης, και έχουν παρασυρθεί κυρίως στην Εγνα-
τία, στην Τσιμισκή, στην Βενιζέλου και στην Δραγούμη», πρό-
σθεσε. «Συνολικά 388 παρασύρσεις πεζών καταγράψαμε από
πέρυσι 1/07/15 έως 10/06/16, εκ των οποίων τα 10 ήταν θα-

Τα πρόστιμα των πεζών
που δεν… «κόβονται»!

Q

Στη Θεσσα-
λονίκη παρα-

σύρθηκαν
198 πεζοί

από οχήματα,
μόνον τον 

τελευταίο ένα
χρόνο!
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Το κυριότερο θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί όλους όσοι
συμμετέχουν στην καθημερινότητα του δήμου Θεσσαλονί-
κης είναι το πως θα μπορέσει αυτή η πόλη να γίνει καλύτερη σε
όλους τους τομείς ευθύνης της. Αν είμαι ικανοποιημένος από την
εικόνα της πόλης; Όχι, δεν είμαι. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά
που πρέπει να γίνουν, πάρα πολλά που πρέπει να αλλάξουν και
όλα αυτά σε μία οικονομική συγκυρία που σαφώς και δεν επιτρέ-
πει την υλοποίηση όλων όσων θα θέλαμε να κάνουμε. Επομένως η
δουλειά μας είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς θα πρέπει να διαχει-
ριστούμε ιεραρχικά τις προτεραιότητες μας. 

Τα σημαντικά προβλήματα της πόλης είναι η διαχείριση του δη-
μόσιου χώρου και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η κα-
τάχρησή του. Είναι το πως θα μπορέσει η πόλη να γίνει πιο καθα-
ρή απ' ό,τι είναι χωρίς αυτό να σημάνει και αύξηση των τελών κα-
θαριότητας, παρόλο που αυτή η διοίκηση τα έχει μειώσει σε σχέση
με τις προηγούμενες. Είναι η δημιουργία υποδομών που θα επι-
τρέψουν την απεξάρτηση του κόσμου από το ΙΧ. Είναι η διαχείριση
του φλέγοντος ζητήματος του προσφυγικού και το πως θα υποδεχ-
θούμε αυτούς τους ανθρώπους κάνοντας τους να ξεχάσουν τη φρί-
κη του πολέμου που τους ξερίζωσε από τη χώρα τους. Είναι η δημι-
ουργία των υποδομών που θα ανακουφίσουν τους συμπολίτες μας
που δεν έχουν που να κοιμηθούν το βράδυ και η ανάληψη πρωτο-
βουλιών για αύξηση της απασχόλησης. 

Είναι το πως θα κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσει την πόλη του
και να μην είμαστε υποχρεωμένοι να τρέχουμε πίσω από τον κάθε
βάνδαλο που μη έχοντας κάτι άλλο σοβαρό να κάνει, καταστρέφει
την πόλη του. Είναι το πως θα συμβάλλουμε και εμείς στην εκάστο-
τε κυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρξει η κατά το δυνατόν πιο γρήγορη
και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων της όπως
το λιμάνι, το αεροδρόμιο, ο σιδηρόδρομος. Είναι το πως θα δια-
σφαλίσουμε ότι κάτω από αυτήν την οικονομική συγκυρία όπου
όλα πωλούνται θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την κατά το δυ-
νατό καλύτερη αξιοποίηση των ανοιχτών της χώρων, χωρίς να γί-
νουμε και εμείς άλλη μία φωνή διαμαρτυρίας και άρνησης, αλλά
δημιουργικής σύνθεσης. Είναι το πως θα κάνουμε την πόλη μας
ακόμα πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό, έτσι ώστε να υπάρξει
εισροή κεφαλαίων από τους επισκέπτες της. Είναι το πως θα πα-
ρουσιάσουμε τα οράματα μας στους ιδιωτικούς επενδυτές για να
μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα κεφάλαια που λείπουν για την
εκπλήρωση τους. Είναι πολλά τα πράγματα που έχουμε ακόμα να
κάνουμε. Επιπλέον, στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει μία τερά-
στια διαφορά με την κεντρική πολιτική σκηνή όσον αφορά στην
κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχουν πρόωρες εκλογές. Ό,τι και να γί-
νει, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2019. Εκλογές
είχαμε την άνοιξη του 2014 και σήμερα έχουμε 2016. Υπολείπε-
ται, δηλαδή, ακόμα πάνω από το 50% της θητείας της τοπικής αρ-
χής.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι ευπρόσδεκτη η όποια κριτική έχει
να κάνει με την επίσπευση του έργου της διοίκησης του δήμου
Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος, εν μέσω αυτής της τραγικής συγκυρίας
που ζούμε, το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί είναι τα mind
games διαδοχής και υποψηφιοτήτων του 2019, χωρίς αυτό βέβαια
να σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς στο εσωτερικό της παράταξης
που διοικεί το δήμο. Όσον αφορά στην Πρωτοβουλία αργεί ακόμα
ο καιρός που όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Όσον
αφορά στους εκτός της Πρωτοβουλίας, θεωρώ ότι δεν έχουν αξιο-
λογήσει σωστά τα προβλήματα και τις προτεραιότητες του κόσμου
που απευθύνονται.

*Ο κ. Δημαρέλος είναι δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Θα πρέπει να μας 
απασχολεί το πως θα γίνει

η πόλη καλύτερη!

του Γιώργου 
Δημαρέλου*



Έλεγχοι και… πρόστιμα στην Δωδεκανήσου από την επόμενη εβδομάδα,
μετά το ρεπορτάζ της εφημερίδας karfitsa

«Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε σχέδιο δράσεων στην Δωδεκανήσου
για να βεβαιώσουμε όσα αυτοκίνητα είναι διπλοπαρκαρισμένα σε όποιον και αν ανή-
κει», ξεκαθάρισε ο Διευθυντής της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Σουρβίνος. Όπως προ-
έκυψε και από ρεπορτάζ της KARFITSA που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα «η
οδός Δωδεκανήσου «πνίγεται» από την παράνομη στάθμευση», μας είπαν επιχειρηματίες
της περιοχής. «Τείνει να γίνει καθεστώς και έχει ως αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να
βγαίνει μέχρι την Εγνατία και να κλείνει μέχρι την 26ης στο φανάρι των Δικαστηρίων»,
επιβεβαίωσε ο Διευθυντής. «Ήδη από χθες έχουμε δίκυκλο το οποίο διέρχεται συνεχώς
στην  Δωδεκανήσου  για τα δίπλοπαρκαρισμάτα και στην Τσιμισκή για την λεωφορει-
ολορίδα», διευκρίνισε. Για τις αναφορές επιχειρηματιών της Δωδεκανήσου στην Κ ότι «τα πε-
ρισσότερα διπλοπαρκαριμένα αυτοκίνητα είναι όσων εργάζονται στο Αστυνομικό Τμή-
μα», ο κ. Σουρβίνος δήλωσε πως … «Το ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα δεν παρέ-
χουν κάποια ασυλία ούτε στους υπηρετούντες εκεί ούτε στα υπηρεσιακά που υπάρχουν
οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης», ενώ ο  Δημήτρης Παδιώτης, πρόεδρος της ένωσης
αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τόνισε ότι «δεν νομίζω πως συμβαίνει. Οι περισ-
σότεροι αστυνομικοί άλλωστε είμαστε δικυκλιστές. Παρ’ όλα αυτά μακάρι να ήταν τα
περισσότερα οχήματα δικά μας γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχε και υποστελέ-
χωση».
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www.karfitsa.gr

Ο δίδυμος στόχος της δίκαιης ανάπτυξης και της παραγωγικής
ανασυγκρότησης αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις βασικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης αξιολόγησης. Πρόκειται ασφαλώς για απαιτητικό στό-
χο� τη στιγμή όμως της πλήρους καθίζησης, στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα λόγω της αποτυχίας του προηγούμενου πα-
ραγωγικού μοντέλου και της καταστροφικής μνημονιακής «θε-
ραπείας» που επιβλήθηκε, σφάλμα δεν είναι ο οραματισμός
ενός δύσκολου στόχου, αλλά η συνέχιση του «μια από τα ίδια» ή
η υιοθέτηση του νεοφιλελεύθερου δρόμου.

Αν λοιπόν η δίκαιη ανάπτυξη είναι ο στόχος, μια από τις προ-
ϋποθέσεις επιτυχίας του είναι και η ισόρροπη περιφερειακή
ανάπτυξη και η μέριμνα για τις πιο μειονεκτούσες ή δοκιμαζό-
μενες περιοχές, όπως τα νησιά του Αν. Αιγαίου. Ο αναπτυξια-
κός νόμος (4399/2016) που πρόσφατα ψηφίστηκε περιέχει
μια σειρά από θετικές προβλέψεις και ως προς τον ειδικότερο
στόχο της αναπτυξιακής στήριξης των νησιών:

Στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων περιλαμβάνονται και επιχει-
ρήσεις των οποίων το σχέδιο υλοποιείται στα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου καθώς και τα νησιά με πληθυσμό κάτω των
3.100 κατοίκων. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται ρητά στις
ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης και τα νησιά που αντιμετωπίζουν
αυξημένες προσφυγικές ροές.

Ο γενικός προσανατολισμός του αναπτυξιακού νόμου προς
ενίσχυση του σκέλους των φοροαπαλλαγών έναντι των επιχο-
ρηγήσεων είναι μια σημαντική διαφοροποίηση έναντι των
προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Από αυτήν τη γενική κα-
τεύθυνση σωστά εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης,
κάτι που υποδεικνύει κατανόηση των διαφορετικών αναγκών.
Έτσι, δίνεται έμφαση στην παροχή αρχικής ώθησης σε νέες
επενδυτικές πρωτοβουλίες ώστε να τονωθούν οι νησιωτικές
οικονομίες. Παρέχονται πρόσθετες και ειδικές διευκολύνσεις
ολοκλήρωσης σε επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στους
αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 και που υλοποι-
ούνται στα νησιά που αντιμετωπίζουν προσφυγικές ροές.

Εκτός των προηγούμενων ειδικά στοχευμένων προς τα νησιά
διατάξεων, οι γενικότερες κατευθύνσεις του αναπτυξιακού νό-
μου συμβαδίζουν απόλυτα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστι-
κά των περισσότερων νησιωτικών οικονομιών. Αναφέρομαι,
για παράδειγμα, στην σαφή «προτίμηση» του νόμου προς τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στην ρητή αναφορά στον
κλάδο της Αγροδιατροφής, ως έναν εκ των δύο τομέων που θα
δοθεί προτεραιότητα στις ενισχύσεις.

Εκτός του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και της διατήρησης
του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά που φιλοξενούν αυξημένους
αριθμούς προσφύγων, κάποια πρόσφατα προγράμματα και
πρωτοβουλίες με έμφαση την ανάπτυξη στα νησιά είναι τα προ-
γράμματα Αλιείας και Θάλασσας και Leader του ΕΣΠΑ, καθώς
και η δωρεάν επιδότηση του Κοινωνικού Τουρισμού σε ωφε-
λούμενους που θα επιλέξουν τα πέντε νησιά του Αν. Αιγαίου
που αντιμετωπίζουν μεγάλες προσφυγικές ροές. 

Τα παραπάνω δεν επαρκούν φυσικά από μόνα τους για την
ανάταξη της ανάπτυξης στα νησιά� σε πείσμα, όμως, της ισοπε-
δωτικής στάσης πολλών κομμάτων και ενημερωτικών μέσων,
η κυβέρνηση δείχνει πως κατανοεί τη σημαντική όξυνση των
αναγκών των νησιωτών και πως υλοποιεί σταδιακά το σχέδιό
της για αντισταθμιστικά μέτρα και ενίσχυση της ανάπτυξης με
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

*Ο κ. Μιχαηλίδης είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από τη Χίο

Κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες για
ανάπτυξη στα νησιά

του Ανδρέα 
Μιχαηλίδη*

νατηφόρα, 10 ήταν με σοβαρό τραυματισμό
και τα υπόλοιπα με ελαφριά τραύματα» γνω-
στοποίησε ο κ. Σουρβίνος.

«Η συχνότητα  των οδηγών που έχουν
εμπλακεί στα ατυχήματα ηλικιακά είναι
από 25 έως 55. Οι περισσότεροι οδηγοί κα-
λύπτουν το ηλικιακό φάσμα 25 με 35 αγγί-
ζοντας το 27% των εμπλεκομένων σε τέτοια
περιστατικά», είπε ο Διευθυντής της Τροχαίας
και εξήγησε ότι «στην νεαρή ηλικία… είμαστε
πιο νευρικοί, έχουμε πιο αυξημένες ταχύ-
τητες, περισσότερη έλλειψη προσοχής. Στις
μεγαλύτερες ηλικίες οδηγάμε πιο προσεκτι-
κά». Παράλληλα επισήμανε ότι… «αντιστρό-
φως ανάλογα είναι στους πεζούς, όσο πιο
μεγάλη είναι η ηλικία τόσο πιο πολλά περι-
στατικά έχουμε». Τις πρωινές ώρες σημει-
ώνονται συνήθως τα περισσότερα περιστατι-
κά… «το 85% των παρασύρσεων γίνονται
ημέρα, κυρίως  μεσημεριανές ώρες όπου
συνήθως το άγχος και η κούραση καταβά-
λουν τους πολίτες». «Στα περιστατικά αυτά
συνήθως υπάρχει συνυπαιτιότητα. Ο  μεν
πεζός ή  βαδίζει αντικανονικά στο οδό-
στρωμα ή δεν δείχνει την δέουσα προσοχή
όταν περνάει την διάβαση και το φανάρι
δεν έχει γίνει ακόμα κόκκινο για τους οδη-
γούς  ή περνά από την διπλή γραμμή ή πε-
ριμένει στη στάση το λεωφορείου  κάτω από
το πεζοδρόμιο και αντίστοιχα οδηγός δεν
προσέχει. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου
σε ποσοστό 90% υπάρχει συνυπαιτιότητα
πεζού και οδηγού», κατέληξε ο κ. Σουρβίνος.

Τι ορίζει ο ΚΟΚ για τους πεζούς
«Κατά την κίνηση τους δεν πρέπει να κι-

νούνται στο οδόστρωμα ούτε να προκα-
λούν σύγχυση και αιφνιδιασμό στους πε-
ζούς. Να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις των
πεζών για την μετακίνηση τους και την διά-
σχιση της κάθε διασταύρωσης»,  τόνισε στην
Κ ο Γεράσιμος Σαβράμης, δάσκαλος οδήγησης
και μέλος του σωματείου εκπαιδευτών οδηγών
Θεσσαλονίκης «Λευκός Πύργος». «Παραφρά-
ζονται συνήθειες του εξωτερικού από τους
Έλληνες πεζούς... ότι δηλαδή μόλις πατή-
σουν το πόδι τους στο οδόστρωμα πρέπει τα
αυτοκίνητα να σταματήσουν, ακόμα και
όταν δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών ... και
τότε δημιουργούνται δευτερογενείς ατυχή-
ματα!», είπε ο κ. Σαβράμης. «Είχαμε καταθέ-
σει το 2014 στην Διαρκή Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας να γίνονται κάθε πέντε χρόνια
σεμινάρια μέσα από τις σχολές οδηγών,  με
ένα συμβολικό ποσό, όπου θα μπαίναμε σε
νέες διατάξεις και θα  αναφέραμε τις νομι-
κές καταστάσεις και ότι προβλέπεται από
τον ΚΟΚ.  Αρκεί να  σας αναφέρω ένα πολύ
μικρό παράδειγμα από το βιβλίο Νομοθε-
σίας Νομολογίας που είχε γίνει ατύχημα με
παράβαση πεζού στην Αθήνα. Η υπαιτιότη-
τα  ήταν 50-50, γιατί ο πεζός διέσχισε με
κόκκινο για τους  πεζούς απαγορευτικό και
ο δε οδηγός κινούνταν με ταχύτητα 60
χλμ/ώρα, αντί με 50χλμ/ώρα και βγήκε το
πόρισμα με συνυπαιτιότητα και μάλιστα
ενώ ο πεζός σκοτώθηκε».



#Ως μία μεγάλη ευκαιρία που πρέπει η Ελληνική Πολιτεία να την
αξιοποιήσει «βλέπει» την απλή αναλογική ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Ο Θεσσαλονικιός
βουλευτής σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε πως: «ο εκλογικός
νόμος δεν εξαντλείται στο ποσοστό των εδρών των κομμάτων, αλλά
πρόκειται για μία αναζωογονητική ένεση στην πολιτική σκηνή της
χώρας, μια ισχυροποίηση της κοινωνίας και της ίδιας της
δημοκρατίας, μια σοβαρή δημοκρατική τομή». Επιπλέον, ο κ.
Φάμελλος επεσήμανε ότι η απλή αναλογική είναι… κομβικής
σημασίας, διότι θα αποδειχθεί στους πολίτες η αποκατάσταση της
ισοτιμίας, ότι όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου χωρίς εκβιασμούς, ότι δεν
υπάρχει χαμένη ψήφος και μέσα από συνθέσεις μπορεί να γίνει
μεγαλύτερος έλεγχος των ισχυρών κομμάτων. 

#Στην Αθήνα βρέθηκε πριν από λίγα 24ωρα ο πρώην
Περιφερειάρχης  Παναγιώτης Ψωμιάδης για να συναντηθεί με δύο

αρχηγούς κομμάτων! Ο ένας από αυτούς βρίσκεται εκτός Βουλής ενώ
ο άλλος διαθέτει κοινοβουλευτική παρουσία και μάλιστα έντονη.
Συζήτησε τους όρους με τους οποίους θα… πολιτευτεί στις προσεχείς
εθνικές εκλογές. Βλέπετε είναι…  «περιζήτητη νύφη» για κόμματα που
θέλουν να μπουν στη Βουλή. Όπως μάθαμε είπε μεταξύ άλλων ότι
«Λυπηρό η σημερινή Νέα Δημοκρατία να είναι… θυγατρική της ΝΔ
την οποία γνώρισα και με την οποία ανδρώθηκα. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με τα… τσικό που έχει γύρω του δεν μπορεί να κερδίσει
αγώνα Champions League». 

#Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται και ο Ιβάν Σαββίδης ήταν από
τους πρώτους που απέστειλαν την καθιερωμένη συγχαρητήρια

επιστολή στον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας Φερνάντο Σάντος
για την κατάκτηση του Euro από τους «Λουζιτανούς». «Σε συγχαίρω
που οδήγησες τη χώρα σου με εντιμότητα, πίστη και
αποτελεσματικότητα και σε ευχαριστώ που περήφανα διατηρείς
ισχυρή την Ελληνική καρδιά σου!», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ιβάν
στη σχετική επιστολή του, προς έναν άνθρωπο που μπορεί να μην
έδωσε το παρών στη γιορτή των 90 χρόνων από την ίδρυση του
«Δικεφάλου», αλλά συγκίνησε το ακροατήριο όταν στο σχετικό
ντοκιμαντέρ του Νίκου Τριανταφυλλίδη είχε πει χαρακτηριστικά:
«Όταν είσαι ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο ότι θα πεθάνεις και ΠΑΟΚ!»

#Έδεσε τα αθλητικά του παπούτσια, έκανε τις… απαραίτητες
διατάσεις και ετοιμάστηκε να δώσει «μάχη» στο παρκέ, φέροντας

στα μπασκετικά του ρούχα το νούμερο «9». Ο λόγος για τον βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδο που την περασμένη Κυριακή έπαιξε
μπάσκετ με παλαίμαχους στην Κόνιτσα. «Ένα γήπεδο τέλειο. Έγινε επί
ΠΑΣΟΚ, όταν “καταστρέφαμε” τη χώρα!», έσπευσε να twittάρει o
βουλευτής δημοσιεύοντας και το σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο.
«Ευτυχώς που κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη… παίζουν ακόμα
μπάλα» σχολίασε στην KARFITSA κομματικό στέλεχος όταν είδε τον
Λοβέρδο με αθλητικά!

www.karfitsa.gr

6

Το δικό της τουριστικό περίπτερο στο πλακόστρωτο της παραλίας απέκτησε η
Ελληνική Αστυνομία. Με φόντο το Λευκό Πύργο αστυνομικοί πάνω στα… ποδή-
λατά τους διανέμουν στους επισκέπτεςπληροφοριακό υλικό για μνημεία και
αξιοθέατα της πόλης. Στόχος της λειτουργίας του πληροφοριακού κέντρου είναι
η διευκόλυνση των τουριστών κατά την άφιξη και παραμονή τους στη χώρα μας,
όπωςκαι η διευθέτηση ζητημάτων σχετικά με εφαρμογή της τουριστικής και γε-
νικότερα της εθνικής νομοθεσίας. 

Q

SMS:  Στη
Σίφνο βρέ-

θηκε τις περα-
σμένες ημέρες
ο πρώην πρό-

εδρος του
ΠΑΣΟΚ και
βουλευτής

της Δημοκρα-
τικής Συμπα-
ράταξης από
την Α’ Περι-
φέρεια Θεσ-
σαλονίκης,

Ευάγγελος Βε-
νιζέλος. Σύμ-

φωνα με
πληροφορίες
ο κ. Βενιζέλος

έμεινε στο
σπίτι γνωστού
επιχειρηματία. 

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016, στην Κωνσταντινούπολη, δώ-
δεκα δικηγόροι και μια ομάδα μελών της οργάνωσης TUHAD-
FED , μιας εθελοντικής οργάνωσης που παρέχει στήριξη πολι-
τικών κρατουμένων, συγγενών  και των συνηγόρων τους βρέ-
θηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Είχαν συλληφθεί στις
16 Μαρτίου 2016, αλλά αφέθηκαν όλοι τους ελεύθεροι λίγες
ημέρες αργότερα, εκτός από τους δικηγόρους ΡΑΜΑΖΑΝ ΝΤΕ-
ΜΙΡ και ΑΙΣΕ ΑΤΣΙΝΙΚΛΙ, που συνελήφθησαν  ξανά στις 6
Απριλίου. Οι ΝΤΕΜΙΡ, ΑΤΣΙΝΙΚΛΙ και 6 άλλα μέλη της πιο πά-
νω οργάνωσης, όταν ξεκίνησε η δίκη ήταν προφυλακισμένοι! 

Οι κατηγορίες που τους βάραιναν ήταν ότι συμμετείχαν σε «τρο-
μοκρατική οργάνωση». Ο δικηγόρος ΡΑΜΑΖΑΝ επιπλέον κα-
τηγορείται για «προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας» , διότι, ει-
δικότερα με τα «κελαϊδίσματα» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
(“ΤWΙΤΤΕR”)  αναφέρθηκε σε ποινικές υποθέσεις πελατών
του, που υπέβαλε για εξέταση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αφορούσαν στις
παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Νοτιο-Ανατολική
Τουρκία.

Οι κατηγορίες ενάντια στους δικηγόρους ΡΑΜΑΖΑΝ ΝΤΕΜΙΡ,
ΑΙΣΕ ΑΤΣΙΝΙΚΛΙ, ΙΡΦΑΝ ΑΡΑΣΟΝ, ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΟΓΑΤΕ-
ΚΙΝ, ΣΕΦΙΚ ΤΣΕΛΙΚ, ΑΝΤΕΜ ΤΣΑΛΙΤΣΙ, ΤΟΥΜΕΡ ΝΤΟΓΑΝ,
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΡΟΥΖΓΚΑΡ, ΑΙΣΕ ΚΟΣΤΕΡΙΣΙΟΓΛΟΥ, ΣΙΝΑΝ
ΖΙΝΑΡ ΡΑΖΙΓΙΕ ΟΖΤΟΥΡΚ  και ΡΟΥΣΕΝ ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ
σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους  το 2011 και 2013 κατά
τη διάρκεια της εξέγερσης και των μαζικών διαδηλώσεων στο
«πάρκο ΓΚΕΖΙ».

«Αξιόποινες πράξεις» θεωρήθηκαν ακόμα και οι επισκέψεις
τους σε κρατούμενους πελάτες τους, όπως και η διατήρηση επα-
φών με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά
την ακροαματική διαδικασία, οι δράσεις αυτές παρουσιάστηκαν
σε πλήρη έκταση  από τους κατηγορούμενους και τους συνηγό-
ρους τους.

Ο Εισαγγελέας πρότεινε στο δικαστήριο την απόλυση όλων των
κρατουμένων αλλά το δικαστήριο διατήρησε την κράτηση των
δύο δικηγόρων και άλλων τεσσάρων πολιτών με την αιτιολογία
του «κινδύνου απόδρασης». Ο Εισαγγελέας ειδικότερα αιτιολό-
γησε ειδικά για τους δικηγόρους την πρότασή του, επειδή για
την έναρξη ποινικής διαδικασίας σε βάρος τους ,   θα έπρεπε εί-
χε εκδοθεί υπάρχει ειδική άδεια του Τούρκου Υπουργού Δι-
καιοσύνης. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς
των συνηγόρων τους, που συντάχθηκαν με την Εισαγγελική
πρόταση και υποστήριξαν ότι για αυτό το λόγο η υπόθεση θα
έπρεπε να μπει στο αρχείο.

Είναι φανερό, ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται είναι
αναπόσπαστο μέρος και συνυφασμένες με την επαγγελματική
τους δραστηριότητα ως συνηγόρων υπεράσπισης. Η δίκη ανα-
βλήθηκε για τις 7 Σεπτεμβρίου 2016 . Στο μεταξύ,  οι δικηγόροι
και οι άλλοι πολίτες εξακολουθούν να είναι προφυλακισμένοι
με αυτές τις σαθρές κατηγορίες. Tην κατάσταση αυτή παρακο-
λουθεί συστηματικά η  Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικηγορι-
κών Συλλόγων (“CCBE”), η οποία ετοιμάζεται να βραβεύσει
τους δικηγόρους ΡΑΜΑΖΑΝ και ΑΤΣΙΝΙΚΛΙ για τη δράση τους
για τα ανθρώπινα δικαιώματα (“CCBE Human Rights Award
2016”) ενισχύοντας στο πρόσωπό τους τον αγώνα του Τουρκι-
κού λαού για την εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου,
την προάσπιση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και
της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, πανανθρώπινα δικαιώματα
που στηρίζονται σε οικουμενικές αρχές και αξίες. 

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρ.
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Στη φυλακή για 
«τρομοκρατικό… κελαΐδισμα»

του Μανώλη 
Λαμτζίδη*
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#Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στη… Βουλή! Όχι, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας δεν άλλαξε στάση και αποφάσισε να ασχοληθεί τελικά άμεσα με

την κεντρική πολιτική σκηνή, απλά ενημέρωσε τους βουλευτές όλων των
κομμάτων από τους επτά νομούς της περιοχής για τον προγραμματισμό και τον
σχεδιασμό έργων μέχρι το 2019. Ο κ. Τζιτζικώστας συμμετείχε στη συνεδρίαση
της μόνιμης επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και ενημέρωσε τους… 300 για τα
σχέδιά του. Σε σχετική ερώτηση εάν έχει σκεφτεί τι θα γίνει το 2020 ο κ.
Τζιτζικώστας φέρεται να απάντησε: «Ασφαλώς!» δείχνοντας με αυτό τον τρόπο
πως έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα διεκδικήσει εκ νέου τον θώκο στη Β.
Όλγας 198…

#Δεν πρόλαβε να γίνει… πρόεδρος και έτρεξε στην Αθήνα για να διευθετήσει
μια σειρά ζητημάτων που απασχολούσαν την εταιρία εδώ και μήνες. Ο λόγος

για τον νέο πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε. Κωνσταντίνο Μέλλιο ο οποίος δεν έκατσσε
στιγμή και όλη την εβδομάδα συναντήθηκε με υπουργούς, βουλευτές και στελέχη
ξένων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν στο Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μέλλιος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση
του αντιπροέδρου στην εταιρία (μετά την παραίτηση του Γιάννη Παντή που έγινε
Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας) και δεν υπάρχει καιρός για
χάσιμο. Στο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. μπήκε και ο Δημήτρης Ρούτος
καταλαμβάνοντας τη θέση του αντιπροέδρου. Ο κ. Ρούτος «είναι άνθρωπος» του
Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιου Πιτσιόρλα. Τοποθετήθηκε από τον τελευταίο
στην ηγεσία της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και καρατομήθηκε λίγους μήνες

αργότερα από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος είναι γνωστός για «τα…
δάκρυα που χύνει» κάθε φορά που το ΤΑΙΠΕΔ ιδιωτικοποιεί έναν φορέα του
δημοσίου.

#Σαβββατοκύριακο με…  στυλ στην Πέλλα, αφού η υφυπουργός Βιομηχανίας
και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη προσκάλεσε την αναπληρώτρια υπουργό

Τουρισμού Έλενα Κουντουρά για «τουρ» στις ομορφιές της περιοχής. Οι πιο…
καλοντυμένες του υπουργικού συμβουλίου πέρασαν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο
στην εκλογική περιφέρεια της πρώτης με επισκέψεις στη λίμνη Βεγορίτιδα, τους
αρχαιολογικούς χώρους της Πέλλας, τους καταρράκτες της Έδεσσας και η
διήμερη περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στα λουτρά Πόζαρ. Βέβαια το
καλύτερο θα ήταν για την υπουργό να επισκεφθεί με μαγιό το χώρο και μάλιστα
χειμώνα…

#Αγώνα για το… σχολείο του δίνει τις τελευταίες ημέρες ο δημοτικός
σύμβουλος του Μπουτάρη, Ανέστης Τελίδης. Ο κ. Τελίδης φαίνεται πως

πήρε… πατριωτικά τη συμμετοχή του 9ου Δημοτικού Σχολείου του δήμου
Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην Μπότσαρη, σε διαγωνισμό γνωστής εταιρίας.
Σε περίπτωση που το σχολείο λάβει τις περισσότερες ψήφους από τα υπόλοιπα
που επίσης συμμετέχουν τότε θα δεχτεί μια… γενναία χορηγία με σκοπό την
ανακατασκευή του. Ο νεαρός δημοτικός σύμβουλος λοιπόν «βομβάρδισε» τις
τελευταίες ημέρες με μηνύματα τους διαδικτυακούς του φίλους στο facebook
καλώντας τους να ψηφίσουν!

«Δεν είχα πρόθεση να παραλείψω την karfitsa»
«Κάθε έντυπο το οποίο εκδίδεται έχει μία σημασία για την εμπέδωση της σωστής, πολύπλευρης και διαφα-
νούς ενημέρωσης στα θέματα, ειδικά της Θεσσαλονίκης που μας αφορούν» είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Π. Αβραμόπουλος, δικαιολογώντας την παράλειψη να αναφέρει την εφημερίδα
karfitsa σε δήλωση του με αφορμή την έκδοση νέας εφημερίδας στην πόλη. Όπως είπε ο κ Αβραμόπουλος
«Έκανα μία αναφορά σε άλλες που αγοράζονται κι είχα παραλείψει την Karfitsa αλλά δεν είχα σκοπό να
αφαιρέσω τη συγκεκριμένη εφημερίδα από το κάδρο, ίσα ίσα. Η Karfitsa κυκλοφορεί κάθε Σάββατο, δωρεάν
με διανομή 30.000 φύλλων. Γι’ αυτό λοιπόν δηλώνω πως δεν είχα την παραμικρή πρόθεση να παραλείψω
την Karfitsa. Η Karfitsa είναι ένα σημαντικό φύλλο για την πόλη… Κυκλοφορεί εδώ και χρόνια και είναι ένα
μέσο ενημέρωσης για τον κάθε πολίτη , καλύπτει πολλές φορές ρεπορτάζ του δήμου και έχει σημασία για
όλους μας να βρίσκεται και η Karfitsa στο κάδρο της ενημέρωσης».
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www.karfitsa.gr

#Τα… μπάνια του λαού
απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η

Θεσσαλονικιά που ζει όμως και
εργάζεται στην Αθήνα, Ανθή
Σαλαγκούδη. Η κόρη του πρώην
υπουργού της Νέας Δημοκρατίας δεν
σταματά να αναρτά συνεχώς στο
προφίλ της στο facebook
φωτογραφίες δίπλα στο… κύμα με τα
σχόλια να «πέφτουν βροχή»! Περνά
καλά και το δείχνει, έχοντας πάντα
δίπλα της τον άνθρωπο της
τηλεόρασης Τζόνυ Καλημέρη, με τον
οποίο άλλωστε διατηρεί σχέση. Τι κι
αν αυτός είναι μεγαλύτερος; Ο
έρωτας χρόνια δεν κοιτά…

#«Αυτός ο βουλευτής μας χαλάει
το… όνομα» δήλωσε κορυφαίος

αιρετός της Βόρειας Ελλάδας, όταν
πληροφορήθηκε πως ο
«νεοσύλλεκτος» Αριστείδης Φωκάς
από τη Β’ Θεσσαλονίκη όταν δεν έχει
κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις
περνάει τον χρόνο του στην…
βιοτεχνία επίπλων που διαθέτει στο
Κορδελιό. «Δεν ανήκω στους κατ’
επάγγελμα πολιτικούς, έχω ένσημα
και εργατοώρες στη ζωή μου» απαντά
ο ίδιος σε όσους τον βλέπουν με τα
αθλητικά να κόβει… ξύλα και να
βάφει έπιπλα. 
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Το καράβι, η «ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ», μετά από δεκαετίες κάκιστης διακυβέρνη-
σης ανίκανων και ανάξιων  πολιτικών, το Μάιο του 2010 - όπως ήταν
αναμενόμενο - βρέθηκε στα βράχια, και όχι σε κάποιο από τα ασφαλή λι-
μάνια της χώρας. Δυστυχώς, έπρεπε πρώτα η χώρα να φτάσει στη χρεο-
κοπία, για να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή η αξιοποίηση των φυσικών
πλεονεκτημάτων της χώρας και των υποδομών της. Οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, δέσμιες των χρόνιων παθογενειών, που οι ίδιες εγκατέ-
στησαν και συντηρούσαν, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και συνδικα-
λιστικού ελέγχου των οργανισμών, στάθηκαν ανίκανες να πράξουν,… τα
όσα υποτίθεται πρέσβευαν. Ο ομφάλιος λώρος, έτρεφε αμφίδρομα το
σύστημα εξουσίας και διοικήσεων/συνδικαλιστών. 

Στα πλαίσια της συμφωνίας του Ιουλίου 2015, η Κυβέρνηση υλοποίει
την δέσμευση για ιδιωτικοποίηση της  Ο.Λ.Θ.  Α.Ε., βρίσκεται στη Β’ φά-
ση (υποβολή  δεσμευτικών προσφορών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου). Τα
υποψήφια επενδυτικά σχήματα που είναι ενεργά μέχρι αυτή τη στιγμή,
είναι πέντε (5):

APM terminals Νο 2 στην παγκόσμια αγορά διακίνησης container 
Dubai Port World (P&O), Νο 3 στην παγκόσμια αγορά
ICTSI  Νο 7 στην παγκόσμια αγορά
MITSUI (Portek)  O 4oς μεγαλύτερος Οίκος της Ιαπωνίας
DIEP, επενδυτικό fund 
Επιτυχής έκβαση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., δεν

σημαίνει μόνο υψηλό τίμημα πώλησης μετοχών, αλλά δέσμευση για την
πραγματοποίηση επενδύσεων (επέκταση 6ης προβλήτας), που θα μετα-
τρέψουν το Λιμάνι από ένα μικρό που είναι σήμερα, σε ένα ανταγωνιστι-
κό Λιμάνι της Μεσογείου. Σημαίνει δηλαδή: Άμεσες ιδιωτικές επενδύ-
σεις στο λιμένα Θεσσαλονίκης, άνω των 200 εκατομμυρίων την πενταε-
τία 2017-2021 και συμπληρωματικές επενδύσεις  min 50 εκατομμυ-
ρίων σε έργα σύνδεσης του Λιμένα με τα Οδικά και Σιδηροδρομικά δί-
κτυα. Αύξηση της μόνιμης απασχόλησης σε τουλάχιστον 100 άτομα, πέ-
ραν των 2.000 περίπου εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην φάση
εκτέλεσης των έργων.  Αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στη Β.
Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στη χώρα της επόμενης περιόδου
(2017-2021).   

Το  Λιμάνι  της Θεσσαλονίκης, αποτελεί μέρος του δικτύου των
Λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχει στρατηγική θέση, τόσο στο
δίκτυο θαλασσίων μεταφορών των χωρών της Βαλκανικής και της Μαύ-
ρης Θάλασσας, όσο και στο Διευρωπαϊκό και εθνικό δίκτυο χερσαίων
μεταφορών.

Είναι γνωστό, ότι μετά το Ρώσικο εμπάργκο, πολλοί έλληνες επιχειρη-
ματίες, (και από την Ημαθία - Πέλλα), αναζήτησαν διέξοδο προς της χώ-
ρες της Άπω Ανατολής, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν
ήταν ο τρόπος και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων τους, αφού η
ποιότητα των Ελληνικών προϊόντων - ιδιαίτερα  αυτή των αγροτικών –
δεν αμφισβητείται. Συνεπώς, οι μεγάλες  δυνατότητες ανάπτυξης των ελ-
ληνικών λιμανιών έγκειται, στη διαμετακόμιση, από/προς τρίτες χώρες,
σε σχέση με την κίνηση μεταφόρτωσης, αλλά και στην κίνηση εισαγω-
γών / εξαγωγών της ελληνικής αγοράς.

Η δυνατότητα αυτή ευνοείται από τις γενικότερες τάσεις ανάπτυξης του
εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής, καθώς επίσης και από
την αυξανόμενη τάση επιλογής λιμανιών της Μεσογείου, έναντι αυτών
της Βόρειας Ευρώπης ως πύλη εισόδου των προϊόντων στις ευρωπαϊκές
αγορές. Τέλος, οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θράκης και Ηπεί-
ρου, που διαθέτουν άρτιο οδικό δίκτυο, μέσω της Εγνατίας   και τις καθέ-
τους σε αυτήν οδούς προς την Βόρεια Ευρώπη, και μετά την αναβάθμιση
του Σιδηροδρομικού Δικτύου της χώρας, (ήδη υπάρχει ανάδοχος), είναι
βέβαιο, ότι  θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις και θα κινηθούν σε τρο-
χιά ανάπτυξης. Το δε λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και η ίδια η πόλη,
αναδεικνύεται ως το «άριστον» κέντρο μεταφορών - ανθρώπων και προ-
ϊόντων – τόσο σε θαλάσσιο, όσο και σε χερσαίο επίπεδο.

*Ο κ. Ουρσουζίδης είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Η ανάπτυξη της Β. Ελλάδας περνά
από το Λιμάνι Θεσσαλονίκης

του Γιώργου 
Ουρσουζίδη*

Q
SMS: Ούτε το… σουβλάκι του

δεν πρόλαβε να φάει ο γραμμα-
τέας της Νέας Δημοκρατίας Λευ-

τέρης Αυγενάκης, ο οποίος
βρέθηκε τις προηγούμενες ημέ-
ρες στη Θεσσαλονίκη σε κομμα-

τική εκδήλωση της Νέας
Δημοκρατίας. Το ήδη «βαρύ»

πρόγραμμα του Κρητικού πολι-
τικού έγινε πιο… βαρύ λόγω

συναντήσεων και επαφών που
είχε με παράγοντες από τη Θεσ-
σαλονίκη. Όταν έκατσε δε μετά

το πέρας της εκδήλωσης στα δυ-
τικά του νομού να χαλαρώσει
και να βάλει μια μπουκιά στο

στόμα του δεν ήταν λίγοι αυτοί
που έσπευσαν να συζητήσουν
μαζί του και να βγάλουν selfie.
Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει
νηστικός για το αεροδρόμιο! 

Το 2017 η ΔΕΘ θα έχει άρωμα… Ανατολής! Αυτό αποφασίστηκε κατά
το πρόσφατο ταξίδι των επικεφαλής της εταιρίας, Τάσου Τζήκα και Κυ-
ριάκου Ποζρικίδη, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου αντίστοιχα,
στην Κίνα. Οι επικεφαλής της ΔΕΘ-HELEXPO συνόδευσαν τον Αλέξη
Τσίπρα στην επίσημη επίσκεψη στην περιοχή.  Από τις συναντήσεις με
δέκα διοργανωτές εκθέσεων από τον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα
της Κίνας, προέκυψε συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή κι-
νεζικών επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες κλαδικές εκθέσεις της ΔΕΘ-
Helexpo, όπως η Philoxenia, η Hotelia, η Detrop και η Freskon. Το
κινεζικό ενδιαφέρον εστιάζει στον τουρισμό και στα ελληνικά αγροτι-
κά προϊόντα, καθώς και στις εξαγωγές στη χώρα μας μηχανημάτων
και βιομηχανικών ειδών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Κί-
να, η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo επισκέφθηκε την Έκθεση του Πεκί-
νου, ενώ πραγματοποίησε και συνάντηση με τον αναπληρωτή γενικό
διευθυντή του Κινεζικού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων.
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#Με… πατερίτσες αλλά και πολύ καλή διάθεση και χαμόγελο, η
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού

Τουρισμού Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, βρέθηκε στο θέατρο της Μονής
Λαζαριστών προκειμένου να παρουσιάσει συναυλία με σκοπό την
ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας στην υιοθέτηση και φροντίδα
αδέσποτων ζώων. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας, ενώ το κοινό ενθουσίασαν με
τις φωνές τους η Κρινιώ Νικολάου και η Δέσποινα Ολυμπίου. «Η φιλοζωία, η
αγάπη και ο σεβασμός στα αδέσποτα και σε όλα τα ζωάκια, είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού. Η κακοποίηση των ζώων
επιτέλους τιμωρείται και στην χώρα μας, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Η φιλοζωία δεν είναι “πολυτέλεια” όπως ισχυρίζονται κάποιοι, αφού
βιώνουμε δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Η αγάπη, ο
σεβασμός, η φροντίδα, ο πολιτισμός, δεν έχουν τιμή. Έχουν αξία», τόνισε η κ.
Πατουλίδου. Σημειώνεται πως η πρώην Ολυμπιονίκης ματαίωνε την
συγκεκριμένη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα πρόσφατα εδώ και μήνες.
«Για την Ελλάδα ρε γαμώτο»! 

#Μια νέα διαδραστική και πρωτότυπη καμπάνια λανσάρει το «Ποτάμι». Τα
μέλη και οι φίλοι του κόμματος από το εξωτερικό μέσω του hashtag

#EimaiKaiGoEdo ζητούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες να
τους… υπολογίσουν στον νέο εκλογικό νόμο. Οι νέοι του Σταύρου
Θεοδωράκη εκφράζουν την αγανάκτησή τους και εξηγούν τους λόγους για
τους οποίους πρέπει να ψηφίζουν και εκείνοι στις εθνικές και τις δημοτικές
εκλογές. «Οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να έχουν λόγο. Πρέπει να
μπορούν να καθορίσουν με την ψήφο τους τις εξελίξεις στην χώρα. Με αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πρόσφορο έδαφος για να
ξαναγυρίσουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιμένει να αδιαφορεί για τους
Έλληνες αυτούς. Με να τους στερεί το δικαίωμα να ψηφίζουν, τους φιμώνει»
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

#Μπορεί ο ίδιος να κατηγορεί την κυβέρνηση για την μνημονιακή πολιτική
που ακολουθεί, εντούτοις βρέθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος για τον

ανεξάρτητο βουλευτή και πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
Ελλάδας, Νίκο Νικολόπουλο ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό με
αφορμή τον νέο εκλογικό νόμο. Σε... non paper του ο κ. Νικολόπουλος
υπογράμμισε πως δήλωσε στον πρωθυπουργό ότι «ο εκλογικός νόμος δεν
προσφέρεται για μικροπολιτικά παιχνίδια και εύλογες εντυπώσεις». Ο
ανεξάρτητος βουλευτής σημείωσε επίσης πως «βλέπει» θετικά την απλή
αναλογική. Να υποθέσουμε πως είναι ένας από αυτούς που τελικά θα
ψηφίσει, βοηθώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φτάσει τους... 200;

#SMS: Εισηγήσεις να διεκδικήσει τη θέση της γραμματέως του ΠΑΣΟΚ Α’
Θεσσαλονίκης δέχεται η «πράσινη» Μελίνα Βερβερίδου. Αν και τα…

προγνωστικά ανέφεραν πως διάδοχος του δικηγόρου Χρήστου Βάρδα στο
κομματικό όργανο της Θεσσαλονίκης θα ήταν άντρας, η κάλπη της
πρόσφατης εσωκομματικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα αυτής άλλαξαν
τα δεδομένα. Η κ. Βερβερίδου κατάφερε να έρθει πρώτη στις προτιμήσεις των
«συντρόφων» της και όπως μαθαίνουμε επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση της
Γραμματέως. Επισημαίνεται πως οι διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων
νομαρχιακών επιτροπών αναμένεται να καθυστερήσουν κι άλλο, παρά το
γεγονός ότι τα αποτελέσματα σε κάθε νομό πιστοποιήθηκαν και εστάλησαν
στα κεντρικά του κόμματος στην Χαριλάου Τρικούπη.

Μ. Γεράνης: «Δεν θα επιτρέψουμε 
άλλους… ΧΑΔΑ»

Αυξήσεις στα τέλη διαχείρισης απορριμμάτων προβλέπει για τους Δή-
μους της Κεντρικής Μακεδονίας, η ενιαία τιμολογιακή πολιτική που εγ-
κρίθηκε από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος του
ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης, η αύξηση αυτή που θα οδηγήσει σε ενιαίο τέ-
λος για όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, της τάξης των 30
ευρώ τον τόνο, το 2020, είναι μια αναγκαιότητα που προκύπτει από τη
σχετική μελέτη του Φορέα, καθώς πλέον δεν υπάρχουν επιδοτήσεις για
αποκαταστάσεις ΧΥΤΑ σε όλη τη χώρα και θα πρέπει να βρεθούν πόροι
ώστε να γίνονται οι αποκαταστάσεις στα κύτταρα των ΧΥΤΑ της Περιφέ-
ρειας που κλείνουν.

O κ. Γεράνης (βλ φωτο με Αντώνη Ρέμο υπέρ της ανακύκλωσης) υπο-
γράμμισε, ότι θα πρέπει η Κ. Μακεδονία να είναι έτοιμη, ώστε να μην
υπάρξουν προβλήματα αντίστοιχα με εκείνα που εκδηλώνονται σε άλλες
περιοχές της χώρας που δεν έχουν χώρους να εναποθέσουν τα σκουπίδια
τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθε-
σης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). «Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθούν νέοι
ΧΑΔΑ» είπε και εκτίμησε ότι η εφαρμογή της ενιαίας τιμολογιακής πολιτι-
κής θα αποτελέσει και ένα κίνητρο για την αύξηση των ποσοστών της
ανακύκλωσης, προκειμένου στους ΧΥΤΑ να καταλήγουν λιγότερες ποσό-
τητες απορριμμάτων. Παράλληλα, θα εξοικονομηθούν πόροι και από τη
λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Αναφερόμενος στην αύξηση των τελών, που εγκρίθηκε από το ΔΣ, δι-
ευκρίνισε ότι θα είναι σταδιακή μέχρι το 2020 και για τις επιμέρους περι-
φερειακές ενότητες γνωστοποίησε ότι στις αρχές του 2017, στη Θεσσαλο-
νίκη, το τέλος θα αυξηθεί από 22 ευρώ τον τόνο στα 26, στις Σέρρες από τα
18 στα 25 και στο Κιλκίς από τα 23 στα 28. Σταθερό θα μείνει το 2017 το
τέλος στην Ημαθία και την Πέλλα, όπου διαμορφώνεται στα 25 ευρώ τον
τόνο, τη Χαλκιδική, όπου διαμορφώνεται στα 33 ευρώ τον τόνο και την
Πιερία όπου είναι 30 ευρώ ο τόνος. Η μοναδική περίπτωση που το 2020
κάποια περιφερειακή ενότητα θα πληρώνει λιγότερα από ό,τι σήμερα εί-
ναι εκείνη της Χαλκιδικής, καθώς από τα 33 ευρώ τον τόνο η τιμή θα μει-
ωθεί στα 30…

Στον «Θερμαϊκό»  -ακριβώς δίπλα
από το γνωστό Μαϊάμι που το
προτιμούσαν οι ΠΑΣΟΚοι και οι
Νεοδημοκράτες -  «τραπέζωσε»
τους συναδέλφους του και εκπρο-
σώπους της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας από άλλα κράτη ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανα-
τίδης. Το ραντεβού δόθηκε στις
9:00 το βράδυ με αφορμή την 23η

Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης της Ορθοδοξίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη. Το μενού στο ταβερνάκι στην Αρετσού Καλαμαριάς περιελάμ-
βανε φρέσκο ψάρι συνοδεία καλού κρασιού. Ο κυβερνητικός από
τη Θεσσαλονίκη δε, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιτυχία
που είχε η διοργάνωση! Ο κ. Αμανατίδης δεν θα μπορούσε να μην
βρει λίγο χρόνο για να συνομιλήσει και με τους δημοσιογράφους
και να σχολιάσει τρέχοντα πολιτικά γεγονότα της επικαιρότητας. 



Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Πρόσφατα ο κ. Στουρνάρας είπε ότι ο Γιά-
νης Βαρουφάκης στοίχισε στη χώρα 86 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Συμφωνείτε με την άποψη του
κεντρικού Τραπεζίτη; 

Δεν μπορώ να απαντήσω. Υποθέτω όμως ότι η
Τράπεζα της Ελλάδας έκανε κάποιους υπολογι-
σμούς και οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. 

Έχετε δηλώσει ότι επίσημα συζήτηση
«PLAN B» για επιστροφή στη δραχμή δεν
υπήρχε. Υπήρχε σε επίπεδο… καφενείου; 

Μπορεί να υπήρχε σε επίπεδο «πηγαδάκι».
Όπως έχω δηλώσει κι εμείς στο Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους επεξεργαζόμασταν διάφο-
ρα μέτρα που σχετίζονταν με ζητήματα πολιτι-
κής και προϋπολογισμού του κράτους. Κάθε
υπουργός επεξεργάζεται διάφορα σχέδια στο
υπουργείο του. Από τη στιγμή που αυτά τα σχέ-
δια δεν περνούν από το κυβερνητικό ή το
υπουργικό συμβούλιο ή δεν γίνονται νόμοι του
κράτους είναι «μέτρα εργαστηρίου». Αν υπήρχε
κάποια συζήτηση υπουργείου Οικονομικών και
Ομάδας Βαρουφάκη δεν μπορώ να το γνωρίζω.
Αν υπήρχε τέτοιο σενάριο σε επίπεδο υπουργι-
κού συμβουλίου η διαρροή θα λάμβανε χώρα
πριν λήξει η συνεδρίαση… 

Η κυβέρνηση μετά το «μασάζ» και στους
ανεξάρτητους βουλευτές εκτιμάτε πως θα συγ-
κεντρώσει τους 200 για την ψήφιση του νέου
εκλογικού νόμου; 

Αυτό θα φανεί στην Βουλή. Επιδιώκεται να
υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία, ώστε να «περά-
σει» το νομοσχέδιο. 

Εάν περάσει το νομοσχέδιο με τις ψήφους
της Χρυσής Αυγής θα θεωρηθεί επιτυχία; 

Θα δούμε κατά πόσο η Χρυσή Αυγή θα δώσει τις
ψήφους της αλλά πρέπει να ακουστεί και η σχετική
επιχειρηματολογία που είναι πολύ σημαντικό.

Πως σχολιάζετε την άρνηση των κομμάτων
της αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν την αλ-
λαγή του εκλογικού νόμου;

Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η απλή ανα-
λογική εισάγει άλλη κουλτούρα σε ό,τι αφορά την
πολιτική ζωή της χώρας. Αυτή η κουλτούρα καταλή-
γει στο εξής απλό: αφορισμοί της μορφής «εγώ δεν
συνεργάζομαι με το Χ κόμμα μετά τις εκλογές» θα
πάψουν να υφίστανται. Τα κόμματα θα είναι υπο-
χρεωμένα να ακολουθήσουν τη λαϊκή ετυμηγορία
όποια κι αν είναι αυτή.

Ο αρμόδιος υπουργός κ. Κουρουμπλής
έχει μιλήσει για… «ακυβερνησία» σε περί-
πτωση που «περάσει» η απλή αναλογική
και μειωθεί το κατώτατο όριο εισόδου στη
Βουλή που σήμερα είναι το 3%. 

Το 3% δεν πρόκειται να πέσει. Σε πολλές
χώρες που υπάρχει η απλή αναλογική ο κόσμος
έχει μάθει να συνεργάζεται. Εμείς δεν μπορού-
με να πούμε ότι είμαστε άβγαλτοι σε συνεργα-
σίες κομμάτων. Όπως άρχισε η κουλτούρα το
2009 που ήταν κάτι πρωτόγνωρο στη χώρα μας
δεν είναι δύσκολο να συνεχίσει να υπάρχει. Η
συνεννόηση είναι αυτονόητη. 

Το πρόσφατο δημοψήφισμα στη Βρετανία
και η επικράτηση του BREXIT τι επιπτώσεις
μπορεί να έχει στη χώρα μας; 

Δεν θα έχει επιπτώσεις στη χώρα μας. Θα μερι-
μνήσουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να οικοδο-
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«Ελληνοαμερικανοί ενδιαφέρονται
να επενδύσουν στη χώρα μας…»

Αισιόδοξος πως η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει πλήθος επενδύσεων εμφανίζε-
ται ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας. Ο Θεσσαλονικιός Καθηγητής
του ΑΠΘ και βουλευτής της Β’ Περιφέρειας μιλά στην KARFITSA και κάνει τον…
απολογισμό του πρόσφατου ταξιδιού του Αλέξη Τσίπρα στην Κίνα. Αναφέρεται
επίσης στο δύσκολο έργο προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων
στις αγορές του εξωτερικού, έργο που έχει αναλάβει ο ίδιος προσωπικά,  και μιλά

για την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. 

H δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα για παραχώρη-
ση της λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης της
Εγνατίας οδού, του αυτοκινητοδρόμου και όχι της εται-
ρίας που θα εξακολουθεί να υφίσταται, να σχεδιάζει, να
μελετάει, να επιβλέπει και να διαχειρίζεται έργα, αν ολο-
κληρωθεί πρέπει να είναι επωφελής για το Δημόσιο.
Μία παραχώρηση για να είναι επωφελής πρέπει να πε-
ριλαμβάνει κατά την άποψη μου τα παρακάτω στοιχεία:
• Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (ΕΟΑΕ) για την κατασκευή
της οδού έχει συνάψει δάνεια μέσω του Ελληνικού Δη-
μοσίου, τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθούν στο τελι-
κό τίμημα.
• Θα πρέπει να υπάρξει αξιόπιστη εκτίμηση της  αξίας
της οδού, των κατασκευών που θα αναλάβει ο παραχω-
ρησιούχος χωρίς καμιά προσπάθεια υποτίμησης της
αξίας της.
• Η παραχώρηση να αφορά μόνο την λειτουργία, συλλο-
γή διοδίων, λειτουργία ΣΕΑ και όχι την βαριά συντήρη-
ση που η ευθύνη της να παραμείνει στην ΕΟΑΕ.
• Η ΕΟΑΕ θα πρέπει να αναλάβει την εποπτεία και τον
έλεγχο του παραχωρησιούχου.
• Στην υπό σύναψη σύμβαση να περιλαμβάνεται ελάχι-
στο αποδεκτό τίμημα πάντα σε σχέση με τα προς παρα-
χώρηση αντικείμενα.
• Στην υπό σύναψη σύμβαση να περιλαμβάνεται ένα
ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών
του αυτοκινητοδρόμου.
• Η διάρκεια τα παραχώρησης πρέπει να είναι πολύ μι-
κρότερη των 35 ετών, διότι η όποια αξιολόγηση της
επένδυσης και της διαχείρισης γίνεται μετά τα πρώτα 15
χρόνια χαοτική. Η διάρκεια των 35 ετών δεν μπορεί να
υπολογίσει τον κυκλοφοριακό φόρτο σε βάθος χρόνου,
(ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος που είναι πάντα σε άμεση
συνάφεια με την οικονομική κατάσταση της χώρας) με
κίνδυνο να υποτιμηθεί το προσδοκώμενο οικονομικό
αποτέλεσμα αλλά και με τους προς υλοποίηση ανταγωνι-
στικούς αυτοκινητόδρομους των Βαλκανίων.

Η χρέωση ανά χιλιόμετρο των διοδίων αλλά και η εφαρ-
μογή του αναλογικού συστήματος, η εμπορική πολιτική
για προσέλκυση πελατών – χρηστών, η εκπτωτική πολι-
τική, η εξυπηρέτηση χρηστών εντός του ιδίου Δήμου θα
επηρεάσει ασφαλώς το τίμημα. 

Σε κάθε περίπτωση θέλω να βεβαιώσω ότι και στο μέλ-
λον η «Εγνατία οδός ΑΕ» θα συνεχίσει αξιοποιώντας την
μοναδική της εμπειρία και την τεράστια τεχνογνωσία της
να διαχειρίζεται έργα στην Ελλάδα (όπως οι συνδέσεις
των λιμανιών Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, ο
κάθετος άξονας που συνδέει την Ξάνθη με τα Ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα, η μελέτη του τμήματος  Πτολεμαΐ-
δας – Φλώρινας του κάθετου άξονα Κοζάνης – Νίκης εί-
ναι από τα αντικείμενα εκείνα που σήμερα αντιμετωπίζει
η Εταιρία) αλλά και στο εξωτερικό όπου έχει σημαντική
παρουσία. 

Οι προκλήσεις της για τα επόμενα χρόνια είναι επέκτα-
σή της σε νέα αντικείμενα όπως η οργάνωση, διαχείρι-
ση και εποπτεία θεμάτων λειτουργίας, εκμετάλλευσης
και συντήρησης υποδομών, η παροχή υπηρεσιών τεχνι-
κού συμβούλου και η δυναμικότερη επέκταση της στο
εξωτερικό.

*Ο κ. Αντωνούδης είναι Πρόεδρος της 
«Εγνατία οδός ΑΕ»

Η Εγνατία Οδός
στο μέλλον

του Απόστολου 
Αντωνούδη*
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μήσουν μια σχέση όπου θα υπάρχει
ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπη-
ρεσιών και κεφαλαίων αλλά δεν θα
υπάρχει ελεύθερη διακίνηση προ-
σώπων. Άλλωστε, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο ήταν εκτός ευρώ γεγονός που
σημαίνει ότι δεν επηρεάζει την
ύπαρξη του ευρώ. Ήταν εκτός Σένγ-
κεν άρα ούτε εκεί δημιουργείται
πρόβλημα. Επίσης το Ηνωμένο Βα-
σίλειο δεν θα συμβάλλει στον κοι-
νοτικό προϋπολογισμό και το ποσό
που πλήρωνε θα πρέπει να καλυ-
φθεί από τα άλλα μέλη. Οι επιπτώ-
σεις της εξόδου της Μεγάλης Βρετα-
νίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν θα έχει μεγάλες επιπτώσεις υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι η ελεύ-
θερη διακίνηση αγαθών, υπηρε-
σιών και κεφαλαίων θα εξακολου-
θεί να ισχύει. 

Η στάση των Ευρωπαίων
απέναντι στην Ελλάδα οδή-
γησε τους Βρετανούς να ψη-
φίσουν υπέρ του BREXIT;

Όχι! Οι Βρετανοί είχαν συγ-
κεκριμένα απλά αιτήματα που
σχετίζονταν με την ελεύθερη
διακίνηση προσώπων. Αυτό
ενοχλούσε τους Βρετανούς.
Ενοχλούσε η τέταρτη βασική
αρχή πάνω στην οποία οικοδο-
μήθηκε στο παρελθόν η Ευρω-
παϊκή Κοινότητα. Αυτό δεν το
έχουμε εμπεδώσει πάρα πολύ.
Το ότι εξαιρέθηκε ένα κράτος
από μια βασική αρχή, όχι κοινή
πολιτική, αλλά αρχής φοβάμαι
ότι θα το πληρώσει ακριβά η ΕΕ
στο μέλλον. Η αιτία που προκά-
λεσε το δημοψήφισμα δεν ήταν
οι πολιτικές λιτότητας αλλά η
εφαρμογή της τέταρτης βασικής
αρχής. 

Τι έφερε στις βαλίτσες του το
κυβερνητικό κλιμάκιο επιστρέ-
φοντας από την Κίνα;  Ποιοι εν-
διαφέρονται να επενδύσουν
στην Ελλάδα και πότε θα γίνουν
αυτές οι επενδύσεις επιτέλους;

Από την Κίνα σε επίπεδο επιχει-
ρήσεων φέραμε ένα σύνολο υπο-
γραφών με σκοπό συγκεκριμένα
επενδυτικά σχέδια να προχωρή-
σουν. Σε επίπεδο κυβερνητικό φέ-

ραμε ένα σύνολο πρωτοκόλλων συ-
νεργασίας σε διάφορους τομείς:
από τον πολιτισμό μέχρι την οικο-
νομία. Οι Κινέζοι που επισκέφτη-
καν τη χώρα μας στις αρχές της βδο-
μάδας ήρθαν για να θέσουν σε
εφαρμογή δυο μεγάλα τουριστικά
επενδυτικά σχέδια, το ένα στην Εύ-
βοια και το άλλο στην Αττική. Συμ-
φωνήσαμε επίσης τη δημιουργία
ενός εκθετηρίου ελληνικών προ-
ϊόντων σε μια περιοχή 35 χλμ. από
το Πεκίνο. Αυτό το εκθετήριο θα δε-
χτεί ελληνικά προϊόντα. Οι τρεις τε-
λευταίες συμβάσεις εκτιμάται ότι
έχουν αξία τριών δισεκατομμυρίων
ευρώ.  

Ταξιδεύετε πολύ λόγω… θέ-
σης. Ποια είναι τα μηνύματα που
λαμβάνετε από το εξωτερικό για
την Ελλάδα; 

Όταν επισκεπτόμαστε κάποιες
χώρες με σκοπό την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων το μήνυμα που
παίρνουμε είναι ότι η χώρα μας εξα-
κολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον. Για το λόγο αυτό άλλωστε μας
δέχονται στελέχη επενδυτικών οί-
κων και ξοδεύουν μαζί μας χρόνο.
Όταν ένα τέτοιο στέλεχος μεγάλης
εταιρίας την ώρα που «βράζει» το
Χρηματιστήριο αφήνει τον υπολογι-
στή του και μας συναντά για να συ-
ζητήσει μαζί μας αυτό δείχνει ότι η
χώρα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τις
δυσκολίες τις γνωρίζουν καλά και
με κάθε λεπτομέρεια. Απλά ζητούν
επιπλέον στοιχεία για να συμπλη-
ρώσουν το χαρτοφυλάκιό τους για
την ελληνική οικονομία. Οι συζητή-
σεις που κάνω έχουν θετικό αποτέ-
λεσμα. Αυτό γίνεται όταν επισκε-
πτόμαστε ξένες χώρες για να προ-
σελκύσουμε επενδύσεις. Στο τέλος
της βδομάδας ετοιμαζόμαστε να με-
ταβούμε στην Κένυα. Είναι το πρώ-
το… άνοιγμα που κάνει η χώρα στην
υποσαχάρια Αφρική. Θα συνεχί-
σουμε την επέκταση των δραστηριο-
τήτων εκεί, όπως και στην Άπω
Ανατολή την οποία τα τελευταία
χρόνια την έχουμε εγκαταλείψει. 

Θα προσελκύσετε επενδυτές
από την υποσαχάρια Αφρική; 

Όχι! Πάμε για να προωθήσουμε
τα ελληνικά προϊόντα. 



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

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

sales@karfitsa.gr



www.karfitsa.gr

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη  

Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την 23η
Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης Ορθοδοξίας ως εκπρόσωπος του Πάπα και
Πατριάρχη Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, κκ.
Θεοδώρου Β’. Ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μα-
λάουι, κκ. Ιωάννης –στο περιθώριο της συνέλευ-
σης στην οποία συμμετείχαν 120 βουλευτές από
27 χώρες, μίλησε αποκλειστικά στην KARFITSA
για τις δυσκολίες της Ιεραποστολής στην Αφρική.

Ο ίδιος -νέος στην ηλικία, στο μυαλό και στην
καρδιά ιεράρχης- αναφέρεται στην απόφασή του
να εγκαταλείψει τη Ζάκυνθο από όπου κατάγεται
και να αφοσιωθεί στον ιεραποστολικό έργο στην
Αφρική. Με πρωτοβουλία δική του, αφού είναι ο
μόνος Έλληνας ιεράρχης στην περιοχή, χτίστηκαν
σχολεία, νηπιαγωγεία και εκκλησίες. Ο π. Ιωάννης
μιλά επίσης για τις καθημερινές δυσκολίες που αν-
τιμετωπίζουν οι Έλληνες της Αφρικής, τις ασθένει-
ες που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της χώρας, το
έργο της ελληνικής παροικίας για τη διατήρηση της
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και αποκαλύπτει
ότι Έλληνες έρχονται σε επαφή μαζί του γιατί θέ-
λουν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα λόγω κρίσης
και να μεταναστεύσουν στην Αφρική.

«Η καθημερινότητα είναι δύσκολη»
«Με την Χάρη του Θεού, τις ευχές του Μα-

καριώτατου Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πά-
σης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου και της Ιεράς Συ-
νόδου, στάλθηκα ως ποιμένας της ιεραποστο-
λικής αυτής Μητρόπολης, που περιλαμβάνει
στην δικαιοδοσία της δυο κράτη, την Ζάμπια
και το Μαλάουι. Δεν μπορώ να σας αποκρύ-
ψω ότι η καθημερινότητα εδώ, αλλά και στην
Αφρική γενικότερα, είναι εξαιρετικά δύσκολη,
γεμάτη προκλήσεις. Οι Έλληνες ομογενείς μας
είναι καταξιωμένοι στις χώρες αυτές και, μπο-
ρώ να πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά,
είναι πιστότατα τέκνα της Εκκλησίας μας.
Αγαπούν το Πατριαρχείο μας και βοηθούν κα-
τά το μέτρο των δυνατοτήτων τους τις δράσεις
της Τοπικής μας Εκκλησίας. Στην έδρα της Ιε-
ράς μας Μητροπόλεως, στην Λουσάκα της
Ζάμπια, αλλά και βορειότερα στο Κίτουε και τα
περίχωρά του, όπως και στο Μπλαντάιρ του
Μαλάουι, κατοικεί η αξιόλογη δυναμική Ελ-
ληνική Παροικία μας, η οποία ζει και ενεργεί
συνδεδεμένη συνεχώς με την σκέψη και το
βλέμμα στραμμένο προς την μητέρα πατρίδα»
αναφέρει ο π. Ιωάννης μιλώντας για την ελληνική
παροικία της περιοχής. Τα προβλήματα που υπάρ-
χουν στην χώρα είναι πολλά και καθημερινά. «Η
Ζάμπια και το Μαλάουι, δυο φιλειρηνικές χώ-
ρες 16 και 18 εκατομμυρίων ψυχών, μαστί-
ζονται από υποσιτισμό, πτώχεια και ασθένει-
ες, με  υψηλά ποσοστά των κατοίκων της να
νοσούν ή είναι φορείς του ιού του AIDIS. Συ-
νεπώς, ζούμε σε μια χώρα με ειδικές συνθήκες
και η παρουσία μας εδώ ως Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας οφείλει να διαδραματίζει καθοριστι-
κό ρόλο. Ρόλο που χρειάζεται να είναι αμφί-
πλευρος. Να καθοδηγεί πνευματικά τους αν-
θρώπους, μπολιάζοντάς τους στην Ορθόδοξη
πίστη και ζωή και να βοηθά στην απάλυνση
του ανθρώπινου πόνου. Όμως δεν απελπιζό-

μαστε διότι ο Θεός ενισχύει το δύσκολο έργο
μας» αναφέρει.

Ο ρόλος των Ελλήνων
Ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μαλάουι ανοίγει

την καρδιά του στην KARFITSA και ευχαριστεί
τους Έλληνες της περιοχής για το έργο τους. Ένα
έργο τεράστιο που μετρά δεκαετίες και το οποίο ο
ίδιος επιθυμεί να επιβραβεύσει με την έκδοση σχε-
τικού λευκώματος. «Η Ελληνική παρουσία στις χώ-
ρες της Ζάμπιας και του Μαλάουι παραμένει αδιά-
κοπη. Ταυτόχρονα θαυμαστή, πολυδιάστατη και
περιπετειώδης» λέει ο κκ. Ιωάννης. Και συμπλη-
ρώνει: «Οι Έλληνες με μόνα εφόδια την εργατι-
κότητα, την εντιμότητα και τις αρμονικές τους
σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό κατάφεραν
να μεγαλουργήσουν σε διάφορους τομείς της
κοινωνίας, επηρεάζοντάς τις θετικά. Παράλ-
ληλα, με γενναία αυταπάρνηση, κατόρθωσαν
να βαστήξουν αναμμένο τον φάρο της Ορθο-
δοξίας και του Ελληνισμού ιδρύοντας Εκκλη-
σίες και σχολεία. Όλα αυτά, θα προσπαθή-
σουμε να τα καταγράψουμε και να τα αποτυ-
πώσουμε, σώζοντάς τα από την λήθη του χρό-
νου».

Πως πήρε όμως την απόφαση να εγκαταλείψει
την Ζάκυνθο από όπου κατάγεται για να αφοσιωθεί
στην διάδοση του μηνύματος του Θεού όχι σε κά-
ποιο ακριτικό μέρος της Ελλάδας αλλά στην μακρι-
νή Αφρική; Σημειώνεται πως από το 1993 που χει-
ροτονήθηκε Διάκονος στη Ζάκυνθο, υπηρετεί από
διάφορες θέσεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Αίγυπτο, Νότιο Αφρική.
«Κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια
Ποντίων και έχω ζήσει εμπειρικά τι εστί προ-
σφυγιά, πόνος, ταλαιπωρία και  διωγμός. Τι
εστί να αισθάνεται πάντοτε κάποιος μια ζωή
φερέοικος, όπως αισθάνονταν οι πρόγονοί
μου.  Συνεπώς, δεν ήταν καθόλου δύσκολο σε
εμένα να αναζητήσω κάτι «άλλο». Κάτι πιο
προκλητικό, μη συμβιβασμένο. Διότι, πι-
στεύω ότι η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται.
Ότι Εκκλησία χωρίς άνοιγμα «στα έθνη» δεν
μπορεί να ονομάζεται Εκκλησία. Όταν κατέ-
χουμε τέτοιο πλούτο, γιατί να τον θέτουμε
«υπό τον μόδιον» και όχι «επί την λυχνίαν»
για να λάμπει «πάσι»; Αυτό το «πάσι», λοιπόν,
με ώθησε στην Αποστολική διακονία της Ιερ-
Αποστολής κάτω υπό την σκέπη του Πατριαρ-
χείου Αλεξανδρείας. Και τα βήματά μου σήμε-
ρα τα οδήγησε ο Θεός στην Ζάμπια και το Μα-
λάουι. Δυο χώρες στις οποίες οι κάτοικοί της
παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση. Υλι-
κή και Πνευματική. Εκεί ακριβώς εργαζόμα-
στε κι εμείς. Έχουμε ιδρύσει Ενορίες, ένα μο-
ναστήρι, δύο κλινικές, τρία νηπιαγωγεία, δη-
μοτικό σχολείο και γυμνάσιο, κάνουμε εξορύ-
ξεις πηγαδιών για την ανεύρεση πόσιμου νε-
ρού, επισκεπτόμαστε φυλακές, σιτίζουμε κα-
θημερινά τριακόσια παιδιά στα νηπιαγωγεία
ενοριών μας,  για να βοηθήσουμε ανακουφί-
ζοντας τον τοπικό πληθυσμό. Γι’ αυτό, με πο-
λύ σεβασμό και αναγνώριση των δυσκολιών
που περνάμε όλοι οι συν-Έλληνες, ζητώ οποι-
αδήποτε βοήθεια και συμπαράσταση στο έργο
μας. Υπάρχουν και χειρότερα. Κι αυτό οι Έλ-
ληνες το γνωρίζουν» λέει.

Mητέρα πατρίδα…
Ο π. Ιωάννης μιλά για τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει η οι-

κονομική κρίση στην Ελλάδα τους Έλληνες της Αφρικής αλλά και το
έργο της Εκκλησίας στην περιοχή. Ισχυρίζεται πως: «η Ελληνική Πο-
λιτεία πάντοτε στέκονταν αρωγός και βοηθός στα απόδημα παι-
διά της. Και βοηθά κατά το μέτρο  των δυνατοτήτων της, αναλό-
γως των συνθηκών και των περιστάσεων στην πατρίδα. Υπάρ-
χουν βέβαια στιγμές στις οποίες αισθανόμαστε μόνοι και εγκα-
ταλελειμμένοι. Γνωρίζουμε όμως ότι η Μητέρα Πατρίδα μάς
σκέφτεται και μας αγαπά. Βεβαίως και η οικονομική κρίση που
βιώνουμε όλοι έχει επηρεάσει το έργο μας. Διότι, «ο έχων δύο
χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι» μας είπε ο Χριστός. Εκείνος
που έχει έναν, τι μπορεί να δώσει; Δεν παύουν όμως οι πάντοτε
φιλότιμοι συμπατριώτες μας να μας θυμούνται. Τους ευγνωμο-
νούμε γι’ αυτό». Συμπληρώνει μάλιστα ότι υπάρχουν Έλληνες
που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν στην «μαύρη ήπειρο»
κατά τον Χένρι Στάνλεϊ, προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο
αύριο.  «Δυστυχώς, υπάρχουν Έλληνες που επιλέγουν την ξενι-
τειά. Και απευθύνονται σε εμάς προκειμένου να έλθουν στην
Αφρική, για ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς ούτε τους ωθούμε ούτε
τους απωθούμε σε μια τέτοια δύσκολη επιλογή. Απλά τους βοη-
θούμε να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον που επιθυμούν να ει-
σέλθουν» καταλήγει ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μαλάουι.

Ο «φάρος» της Ορθοδοξίας στην Αφρική

Q

Ο Μητροπο-
λίτης Ζάμ-
πιας και

Μαλάουι, π.
Ιωάννης

μιλά απο-
κλειστικά

στην
KARFITSA

«Υπάρχουν
νέοι που θέ-
λουν να έρ-
θουν στην

Αφρική, για
ένα καλύ-
τερο μέλ-

λον»

}

}
Στην Ελλάδα τον αποκαλούν «Φάρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην Αφρική». Και η αλήθεια είναι πως δεν έχουν και άδικο, αν αναλο-
γιστεί κανείς πως ο π. Ιωάννης εγκατέλειψε το σπίτι του για να αφοσιωθεί στη… βελτίωση της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων που
έρχονται αντιμέτωποι με τον υποσιτισμό και τη φτώχεια αλλά και ασθένειες που «θερίζουν» όπως είναι το AIDS και η ελονοσία. Ενθρονίστηκε

Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μαλάουι τον Φεβρουάριο του 2016 και έκτοτε έχει τη βάση του στην πρωτεύουσα της Ζάμπιας, Λουσάκα.
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του Βαγγέλη Στολάκη 

Την ίδια ώρα, ο κ. Μπουτάρης ξεκαθάρισε πως σκο-
πεύει να είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του
2019 ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να στείλει
το μήνυμα στους «αντάρτες» της παράταξης «εάν δεν
σας αρέσει, φύγετε»!  Την περασμένη Τετάρτη, ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να πέσουν οι
τόνοι στην παράταξη της διοίκησης του δήμου Θεσσαλο-
νίκης παραδέχτηκε πως έχει κάνει σφάλματα και ζήτησε
από συγκεκριμένους δημοτικούς του συμβούλους να…
ρίξουν νερό στο κρασί τους. Η στάση αυτή του δημάρχου
ανάγκασε ανθρώπους που στο πρόσφατο παρελθόν τον
έχουν επικρίνει δημόσια να αναδιπλώσουν για συγκε-
κριμένα ζητήματα, ενώ άφησε σαφή υπαινιγμό πως θα
προχωρήσει σε ανασχηματισμό λέγοντας πως και ο
ίδιος δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από ορισμένες επι-
λογές του. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε επί-
σης ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος και τις εκλογές
του 2019 σημειώνοντας ότι θα «πάει στη Γενική Συνέ-

λευση της Πρωτοβουλίας θα δηλώσει την πρόθεσή
του και εάν επιθυμεί κανείς άλλος να πράξει  το ίδιο
μπορεί να το κάνει».  

Έρχονται αλλαγές που θα συζητηθούν…
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως είμαστε σε θέση

να γνωρίζουμε, από τον Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας δη-
λαδή από τις καλοκαιρινές του διακοπές θα… σπάσει
αυγά. Σκέφτεται μάλιστα να πει νέτα σκέτα σε όσους από
την ομάδα του εξακολουθήσουν να τον αμφισβητούν
από εδώ και στο εξής, είτε κατέχουν κάποιο αξίωμα είτε
είναι απλοί δημοτικοί σύμβουλοι πως όποιος δεν συμ-
φωνεί με την διοίκησή του είναι ελεύθερος να αποχω-
ρήσει.  Σε πρώτη φάση ο Γιάννης Μπουτάρης αναμένε-
ται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό της διοίκησης.
Άλλωστε το είχε ανακοινώσει και ο ίδιος ο δήμαρχος
στην πρόσφατη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην
KARFITSA. «Ο ανασχηματισμός θα γίνει στα μέσα
της θητείας και θα εξαρτηθεί από το νέο κανονισμό

www.karfitsa.gr
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Αποφασισμένος να βάλει τέλος στην εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει η παράταξή του
«Πρωτοβουλία» εμφανίζεται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την
«ανακωχή» που ζήτησε στην πρόσφατη συνεδρίαση της δημοτικής του ομάδας. Το τελευταίο
διάστημα μιλώντας σε στενούς του συνεργάτες τους οποίους άλλωστε, ο Γιάννης Μπουτάρης
θεωρεί «οικογένειά» του, δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών θα
αξιολογήσει το έργο των αντιδημάρχων του και όπου εκτιμά ότι υπάρχουν παραλείψεις ή κα-

κός τρόπος άσκησης καθηκόντων θα προχωρήσει σε αλλαγές. 

«Μπουταρικοί» και… μη 
στην «Πρωτοβουλία» του!
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λειτουργίας. Μην ξεχνάμε και τα στελέχη του δήμου που έχουν τις δικές
τους αντιλήψεις και τρόπο λειτουργίας» είχε απαντήσει σε σχετική ερώτη-
ση της Μ. Καραπαναγιωτίδου. Σύμφωνα με δημοτικό σύμβουλο της «Πρωτο-
βουλίας» ο κ. Μπουτάρης σχεδιάζει να προχωρήσει σε αναδιανομή των αρμο-
διοτήτων «από τη στιγμή που δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέα αντι-
δημαρχία» και να προσθέσει στο ήδη υπάρχον σχήμα διοίκησης έναν ίσως και
δύο δημοτικούς συμβούλους. Από τους νυν αντιδημάρχους πάντως, θεωρείται
δεδομένο ότι θα παραμείνουν στη θέση τους οι κκ. Θανάσης Παππάς και Σπύ-
ρος Πέγκας, και αυτό για δυο λόγους. Αφενός ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι
πολύ ικανοποιημένος από το μέχρι σήμερα έργο των παραπάνω και αφετέρου
υπάρχει εκτίμηση πως η δουλειά τους στους παραπάνω τομείς θα πρέπει να
έχει συνέχεια για να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Αλλαγές θα υπάρξουν στις
αρμοδιότητες αλλά και τα πρόσωπα των υπόλοιπων αντιδημάρχων. Υπενθυμί-
ζεται πως σήμερα στο σχήμα της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέ-
χουν οι: Πέτρος Λεκάκης, Γιούλη Ρανέλλα, Λίνα Λιάκου, Νίκος Φωτίου, Θανά-
σης Παππάς, Έλλη Χρυσίδου, Σπύρος Πέγκας και Καλυψώ Γούλα.

«Ο Μπουτάρης από το 2010 που τον ξέρω δεν έχει αλλάξει. Οι άν-
θρωποι που διοικούν έχουν αλλάξει και ο δήμαρχος θα πρέπει να λάβει
τα μέτρα του» υποστηρίζει εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος στην ερώ-
τηση «για ποιο λόγο η Πρωτοβουλία βιώνει… εμφύλιους πολέμους».
Και συμπληρώνει: «οι περισσότεροι δεν σκέφτονται το τώρα αλλά το μετά.
Δεν σκέφτονται πως πρέπει να διοικήσουν για να γίνει καλύτερη η Θεσ-
σαλονίκη αλλά πως θα πολιτευτούν το 2019. Ορισμένοι θέλουν να γί-
νουν Μπουτάρης στη θέση του… Μπουτάρη, αλλά το κάνουν με λάθος
τρόπο».  «Δεν γίνεται στο εξωτερικό να του δίνουν όλοι τα εύσημα και
εντός δήμου να συμβαίνει το αντίθετο» αναφέρει από την πλευρά του αντι-
δήμαρχος. 

Νέα…  «ανθρωπογεωγραφία»
Ποιοι είναι όμως οι «Μπουταρικοί» του δημοτικού συμβουλίου και ποιοι

έχουν… διαχωρίσει τη θέση τους και βρίσκονται απέναντι από τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης; Σύμφωνα με πληροφορίες «νερό στ’ όνομα του» πίνουν οι αντι-
δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι: Θανάσης Παππάς, Καλυψώ Γούλα,
Έλλη Χρυσίδου, Σπύρος Πέγκας, Γιούλη Ρανέλλα, Πέτρος Λεκάκης, Νί-
κος Φωτίου και Λίνα Λιάκου. Επίσης, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τις
επιλογές του φέρονται να στηρίζουν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι: Σιμόν
Μπενσανσόν, Αγγελίδου Άννα, Άγιος Αλέξανδρος, Ακριτίδου Μαίρη,
Ασλανίδου Σοφία, Δημαρέλος Γιώργος, Κανάκης Στέλιος, Κιοσέογλου
Λευτέρης, Χασδάι Καπόν, Μπαρμπουνάκης Αλέξανδρος, Παπαναστα-
σίου Αθανάσιος, Παπαστεργίου Χρήστος, Ανέστης Τελίδης και Στεφα-
νία Τανιμανίδου. Ακόμη, η Μαρία Πασχαλίδου, πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ η
οποία είναι προσωπική επιλογή του δημάρχου (και όχι κομματική) η οποία
του «βγήκε» όπως παραδέχονται οι περισσότεροι μέσα στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.
Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι είτε βρίσκονται απέναντι από τον Γιάννη
Μπουτάρη είτε έχουν διαφοροποιήσει τη θέση τους με συγκεκριμένες επιλογές
της διοίκησης. 

Ο πρώην αντιδήμαρχος Ανδρέας Κουράκης, σύμφωνα άλλωστε και με
όσα δήλωσε στην συνέντευξή του στην KARFITSA ο κ. Μπουτάρης, επέλεξε να
απομακρυνθεί από τον τελευταίο. Ο κ. Κουράκης το τελευταίο διάστημα μάλι-
στα δεν διστάζει να καταψηφίζει εισηγήσεις της διοίκησης του δήμου Θεσσαλο-
νίκης και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της δημοτικής ομάδας να βάλλει
εναντίον ακόμα και του ίδιου του δημάρχου. 

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μπορεί να μην έχει αποφα-
σίσει τι θα πράξει το 2019 (εάν δηλαδή θα είναι υποψήφιος δήμαρχος όπως
ακούγεται και γράφεται σε αρκετά ΜΜΕ) σίγουρα βρίσκεται απέναντι στον επι-
κεφαλής της «Πρωτοβουλίας». Με δημόσιες παρεμβάσεις του αλλά και από το
βήμα του δημοτικού συμβουλίου κρατά μια επικριτική στάση απέναντι στην δι-
οίκηση Μπουτάρη. 

Κοντά και ταυτόχρονα… μακριά από τον Γιάννη Μπουτάρη είναι και ο δη-
μοτικός σύμβουλος Λάζαρος Ζαχαριάδης. Τη δυσαρέσκειά του όμως για τις
επιλογές της διοίκησης δεν έχει κρύψει ουκ ολίγες φορές και ο πρώην αντιδή-
μαρχος Γιώργος Αρβανίτης. 

Ο Στέλιος Λιακόπουλος από την άλλη, και επίσημα, όπως άλλωστε δήλω-
σε με αφορμή την εκλογή του στην θέση του αναπληρωτή της οικονομικής επι-
τροπής του δήμου Θεσσαλονίκης έχει διαχωρίσει τη θέση του από τον δήμαρ-
χο. Την περασμένη Δευτέρα ο κ. Λιακόπουλος επισήμανε ότι ο δήμος έχει
ανάγκη για αλλαγή και νέο όραμα, και επιτέθηκε στον Γιάννη Μπουτάρη, λέ-
γοντας ότι «ο σημερινός δήμαρχος δεν μπορεί να τα προσφέρει».  

Τέλος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμόπου-
λος εξέπληξε αρκετούς όταν μετά την επίσημη στήριξη που του έδωσε ο Γιάν-
νης Μπουτάρης λέγοντας πως: «Νομίζω ότι είναι από τους καλούς προ-
έδρους. Και εμάς μας επαναφέρει στην τάξη. Γίνεται ουσιαστική συζήτη-
ση στο δημοτικό συμβούλιο» σε συνέντευξή του άσκησε έμμεση κριτική
στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι «τις κύριες ευθύνες τις έχει ο
Γιάννης Μπουτάρης. Ως επικεφαλής» για όλα όσα συμβαίνουν στην παρά-
ταξη. Εκτιμάται ωστόσο, πως οι δυο άνδρες διατηρούν επικοινωνία και οι σχέ-
σεις του είναι κάτι παραπάνω από τυπικές. 

Αυτή η κυβέρνηση δεν εκπλήσσει κανέναν. Είναι τελι-
κά ένα κακέκτυπο ενός φαύλου λαϊκιστικού πολιτικαν-
τισμού που έζησε τόσο η Ελλάδα όσο και δεκάδες άλ-
λες χώρες ανά την υφήλιο. Η εθνική μας οικονομία
δοκιμάζεται. Παρά την επιτυχή αξιολόγηση περνά κρί-
σιμες στιγμές καθώς στη μέση της τουριστικής περιό-
δου τα μηνύματα δεν είναι θετικά. 

Και αντί να δουλέψουμε όλοι για τον τουρισμό και τις
εξαγωγές μας ώστε να ρεφάρουμε, ασχολούμαστε με
τον εκλογικό νόμο. Η Οικονομία δεν αντέχει άλλα τερ-
τίπια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με μο-
ναδικό στόχο να ξεχάσουμε το «μεγάλο πρόβλημα».

Ο εκλογικός νόμος είναι σημαντικό εθνικό ζήτημα
εφόσον υπάρχει Εθνική Οικονομία, εφόσον οι άνεργοι
βρουν πάλι δουλειά, εφόσον σταματήσουν να κλείνουν
100 επιχειρήσεις ημερησίως. Άραγε στην κυβέρνηση
άκουσαν καλά το μήνυμα του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος. Τον Μάιο είχαμε 6,5% πτώση. Ζή-
τησαν άρση των capital controls, αποπληρωμή των
υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες, επί-
σπευση των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και ιδιω-
τικοποιήσεων.

Τα κίνητρα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις πρέπει
από εξαγγελίες να γίνουν πράξη. Δωρεάν ρεύμα, επι-
δότηση εργασίας, δημιουργία εθνικού δικτύου συν-
δυαστικών μεταφορών είναι μερικά μόνο από τα άμε-
σα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση, χθες.
Όμως πριν απ' όλα πρέπει να λυθεί το ζήτημα της ρευ-
στότητας. Μία στις τέσσερις εφορίες της χώρας καθυ-
στερούν την επιστροφή του ΦΠΑ από ένα έως και τέσ-
σερα χρόνια, παρά το ό,τι οι επιστροφές φόρων πρέ-
πει να γίνονται εντός 90 ημερών. 

Οι συνολικές οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες,
βάσει των στοιχείων του Υπουργείου οικονομικών,
ανέρχονται σε 5,5 δισ. Ευρώ. Το ξαναγράφω. 5,5 δις
ευρώ!!!  Τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης ή «μετανάστευ-
σης» ακόμη και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ομί-
λους της χώρας, ενέργεια, η οποία θα έχει άμεσες και
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομία και
στην απασχόληση. Και εμείς ασχολούμαστε με τον
εκλογικό νόμο. 

Αλλά έστω κι έτσι, το Ποτάμι απαντά στον αποσπασμα-
τικό και καιροσκοπικό εκλογικό νόμο της κυβέρνησης
με θεσμικό τρόπο προτείνοντας τρεις θεσμικές αλλα-
γές. Την κατάργηση του bonus των 50 εδρών και αντι-
κατάσταση με αναλογικότερο σύστημα, το δικαίωμα
ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και την κατοχύ-
ρωση της ψήφου στα 17 και όχι στα 16, που προωθεί
η κυβέρνηση.

Η παροχή ενός μη σταθερού και αμετάβλητου μπόνους
στο κόμμα, που έρχεται πρώτο στις εκλογές είναι μια
μέση και ορθά προοδευτική λύση. Δικαίωμα ψήφου
θα έχουν και όσοι κάτοικοι εξωτερικού είναι ήδη εγγε-
γραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους και σε δημοτο-
λόγια. Να σκεφτούμε και λίγο τους εκατοντάδες χιλιά-
δες μετανάστες της κρίσης. Με αυτό τον τρόπο αποδει-
κνύουμε ότι στο Ποτάμι δεν αποφεύγουμε να παίρνου-
με θέση για κάθε ζήτημα που θέτει αυτή η αναξιόπιστη
κυβέρνηση. Η χειρότερη κυβέρνηση στα χειρότερα
χρόνια της χώρας. 

*Ο Νίκος Νυφούδης είναι επικεφαλής του Τομέα 
Εξαγωγών στο Ποτάμι

Τα χειρότερα στην
χειρότερη στιγμή 

του Νίκου 
Νυφούδη* 



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 

Τα χρόνια ωστόσο έχουν περάσει και το
επάγγελμα του ξεναγού σε μια χώρα που ο του-
ρισμός θεωρείται  η βαριά βιομηχανία της οι-
κονομίας βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση. Οι
περίφημες Σχολές Ξεναγών, που στην ουσία
τροφοδοτούσαν την ελληνική τουριστική αγο-
ρά με επαγγελματίες που εκπροσωπούσαν τη
χώρα σε ξένους επισκέπτες αποτελούν παρελ-
θόν την τελευταία εξαετία λόγω οικονομικών
προβλημάτων, που οδήγησαν στο κλείσιμο
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, στον οποίο και περιλαμβά-
νονταν. Αποτέλεσμα ήταν η ποιότητα των
σπουδών που παρείχαν οι συγκεκριμένες σχο-
λές να χαθεί, με τη διαχείριση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος κατάρτισης ξεναγών να
περνά αποκλειστικά στο υπουργείο Τουρι-
σμού, το οποίο με τη σειρά του μεταβίβασε σε
ΑΕΙ της χώρας που πλέον δίνουν τη δυνατότη-
τα να γίνει κάποιος ξεναγός σε μόλις δύο μή-
νες, αρκεί να είναι απόφοιτος συγκεκριμένων
σχολών ΑΕΙ και να μιλά σε υψηλό επίπεδο μία
ξένη γλώσσα που είναι τα αγγλικά στις περισ-
σότερες περιπτώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να διαπιστώνονται ελλείψεις σε ξεναγούς
που μιλούν γλώσσες οι οποίες ανταποκρίνον-
ται στα νέα τουριστικά ρεύματα, όπως οι Ρώσοι
και οι Ασιάτες, ενώ την ίδια ώρα ανθούν οι πα-
ράνομες ξεναγήσεις, αποτελώντας άλλο ένα
«παρακλάδι» της ολοένα και αναπτυσσόμενης
τουριστικής παραοικονομίας στην Ελλάδα.

Η θέση του υπουργείου
Για το ζήτημα η Karfitsa απευθύνθηκε στο

γραφείο τύπου του υπουργείου Τουρισμού,
όπου μας παρέπεμψαν στη σχετική επισήμαν-
ση που πραγματοποίησε για το θέμα η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Έλενα Κουντουρά σε συνέν-
τευξη εφ’ όλης της ύλης για την πορεία του του-
ρισμού στη χώρα. «Επεξεργαζόμαστε το νέο
πλαίσιο για την αναβάθμιση του συστήματος
της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, την
επαναλειτουργία των σχολών ξεναγών και την
αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαί-
δευσης ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ. Επίσης έχουμε
προτείνει την επαναλειτουργία στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του τμήματος Του-
ριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά η κ. Κουντουρά.

Αγορά γεμάτη… αγγλόφωνους
Από το 2010 ουσιαστικά η Ελλάδα επισή-

μως δεν διαθέτει κρατική σχολή εκπαίδευσης
ξεναγών, με την τελευταία «φουρνιά» να βγαί-
νει το 2012 πριν το οριστικό λουκέτο. Ο ΟΤΕΚ
περιελάμβανε όλες τις ειδικότητες τουριστι-
κών επαγγελμάτων, ωστόσο η οικονομική στε-
νότητα οδήγησε στο κλείσιμο, με τη μεταφορά

των ειδικοτήτων στο υπουργείο Τουρισμού.
Όλες οι ειδικότητες ενώ αντιστοιχούσαν σε
πτυχίο ανώτατης σχολής υποβιβάστηκαν σε
ΙΕΚ, ενώ όσον αφορά το επάγγελμα του ξενα-
γού άρχισε… ο Γολγοθάς. «Οι μόνοι που
λαμβάνουν την πιστοποίηση είναι από-
φοιτοι ΑΕΙ συγκεκριμένων σχολών που
παρακολουθούν επί πληρωμή ένα ταχύ-
ρυθμο σεμινάριο και λαμβάνουν την ταυ-
τότητα του ξεναγού από το υπουργείο Του-
ρισμού. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση
δεν είναι δίπλωμα σχολής. Οι περισσότε-
ροι απόφοιτοι των ΑΕΙ που παρακολου-
θούν τα σεμινάρια είναι κατά πλειοψηφία
γνώστες της αγγλικής ή της γαλλικής και
άλλων γνωστών γλωσσών, κάτι που ση-
μαίνει ότι η αγορά έχει γεμίσει αγγλόφω-
νους ξεναγούς και δεν υπάρχουν ξεναγοί
στις άλλες γλώσσες», εξηγεί στην Karfitsa η
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξε-
ναγών Ελλάδος Έφη Καλαμπουκίδου. Σύμφω-
να με την ίδια, όσοι μιλούσαν τις λεγόμενες
σπάνιες ξένες γλώσσες μοριοδοτούνταν πε-
ρισσότερο στις Σχολές Ξεναγών. «Στα ταχύ-
ρυθμα σεμινάρια μετρά  περισσότερο το
μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό, άσχετα με
το αντικείμενο προσόντα δηλαδή που δεν
έχουν να κάνουν με τη γνώση της γλώσ-
σας, οπότε στην πράξη δεν αποφοιτούν
άνθρωποι που τους χρειάζεται πραγματι-
κά η αγορά». Επίσης χαρακτηριστικό είναι το
πολύ υψηλό κόστος για την παρακολούθηση
των ταχύρυθμων μαθημάτων αφού για δύο
μήνες το αντίτιμο αγγίζει περίπου τα 900 ευ-
ρώ, ενώ οι Σχολές Ξεναγών ήταν δωρεάν.
«Καταλαβαίνετε ότι τα πανεπιστήμια ει-
σπράττουν αρκετά χρήματα από αυτή τη
δραστηριότητα», επισημαίνει η Έφη Καλαμ-
πουκίδου, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία  έχει
προσφύγει εδώ και τέσσερα χρόνια στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για το συγκεκριμένο
ζήτημα, περιμένοντας την απόφαση. 

Τα προσόντα
Χαρακτηριστική για τα νέα δεδομένα που

ισχύουν στο επάγγελμα του ξεναγού, είναι η
προκήρυξη τον περασμένο Ιανουάριο του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας για ταχύρυθμο πρό-
γραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξενα-
γού. Σύμφωνα με αυτή, «Το δικαίωμα άσκη-
σης του επαγγέλματος του ξεναγού θα
αποκτήσουν μέχρι σαράντα απόφοιτοι
των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας,
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρ-
χαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρι-
σης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας
και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημε-
δαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδα-

πής, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επιτυ-
χώς το ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτι-
σης, που θα πραγματοποιήσει το Πανεπι-
στήμιο». Το διάρκειας δύο μηνών πρόγραμμα
ή αλλιώς 240 ωρών θα πραγματοποιούνταν
στο Επιμελητήριο της Λάρισας με θεωρητικές
εισηγήσεις εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού, αλλά και πρακτική άσκηση σε
αρχαιολογικούς χώρους εκτός της Λάρισας.
Απαραίτητο προσόν επίσης για τους υποψήφι-
ους είναι η άριστη γνώση σε επίπεδο Γ2 μίας
εκ των Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπα-
νικής και Ρωσικής γλώσσας, με τα αγγλικά να
μην συμπεριλαμβάνονται. Όσο για το κόστος,
αυτό διευκρινίζεται ότι θα κυμανθεί από 713
έως 950 ευρώ, ανάλογα με τον τελικό αριθμό
των εισακτέων.

«Καθεστώς» οι παράνομοι ξεναγοί 
Μέσα στα όσα τραγελαφικά περιγράφονται

για το επάγγελμα του ξεναγού στην κατά τα άλ-
λα κραταιά τουριστική βιομηχανία της χώρας,
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Q

Υπάρχουν αλ-
λοδαποί που
καταφθάνουν

- την τουρι-
στική σεζόν -
στην Ελλάδα

για… δου-
λειά!

}

}
Τουριστική χώρα… 

χωρίς σχολή ξεναγών!
Το 1968 μια ελληνοσουηδική κινηματογραφική συμπαραγωγή  σε σκηνοθεσία
Γιώργου Σκαλενάκη με τίτλο «Επιχείρησις Απόλλων», μένει σε εξέχουσα θέση
για το γεγονός ότι η πλοκή και το σενάριο ήταν ιδανικά για να καταγράψουν τη
μοναδικότητα του ελληνικού καλοκαιριού που εκατομμύρια τουρίστες κατα-

φθάνουν από το εξωτερικό για να γνωρίσουν. Εξέχουσα θέση στην ταινία έχει η
Έλενα Ναθαναήλ, που στο ρόλο της ξεναγού με την ελληνική ομορφιά, έδωσε
εκείνη την εποχή μια θετική αύρα στο συγκεκριμένο επάγγελμα που γνώρισε

στιγμές δόξας τις προηγούμενες δεκαετίες.

www.karfitsa.gr
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είναι και οι… παράνομοι. Δεδομένου του γεγονότος ότι η
παραοικονομία ανθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό
τουρισμό, το επάγγελμα του ξεναγού δεν θα μπορούσε να
αποτελέσει εξαίρεση, στη μικρή αλλά χρυσοφόρα για
συγκεκριμένους όπως φαίνεται τουριστική σεζόν. «Το
υπουργείο και η τουριστική αστυνομία δεν κάνει
ελέγχους για παράνομες δραστηριότητες. Δεν είναι
μόνο οι ξεναγήσεις, είναι τα παράνομα καταλύματα
ή οι διοργανώσεις εκδρομών χωρίς άδεια πρακτο-
ρείου», επισημαίνει η πρόεδρος της ΠΟΞΕΝ Έφη Κα-
λαμπουκίδου. Σύμφωνα με την ίδια προκειμένου να μει-
ωθεί το κόστος, υπάρχουν αλλοδαποί που καταφθάνουν
την τουριστική σεζόν στην Ελλάδα «με σκοπό να βγά-
λουν κάποιο χαρτζιλίκι». Διαμένουν είτε σε μεγάλα
αστικά κέντρα είτε στα νησιά και πραγματοποιούν παρά-
νομες ξεναγήσεις με «μαύρες» αμοιβές, αφορολόγητα,
χωρίς καμία ασφάλιση. «Καταλαβαίνετε τι μπορεί να
σημαίνει αυτό για το ελληνικό τουρισμό», τονίζει η κ
Καλαμπουκίδου, λέγοντας ότι  οι συγκεκριμένοι «ξενα-
γοί» αμείβονται πολύ λιγότερο σε σχέση με τους πιστο-
ποιημένους ξεναγούς οπότε και προτιμώνται επειδή εί-
ναι φθηνότεροι. «Σε κάθε περιοχή τα σωματεία ξενα-

γών υπογράφουν συμβάσεις με τα σωματεία τουρι-
στικών πρακτόρων που αναφέρεται ο τρόπο αμοι-
βής του εκάστοτε ξεναγού», εξηγεί η πρόεδρος των ξε-
ναγών της χώρας, όσον αφορά το μισθολογικό καθεστώς
του επαγγέλματος.    

Πρόβλημα η επέκταση αδειών
Το γεγονός ότι δεν υφίστανται Σχολές Ξεναγών δεν

αποτελεί βέβαια μόνο εμπόδιο για όσους θέλουν να γί-
νουν ξεναγοί, αλλά και για όσους είναι ήδη. Σύμφωνα με
την πρόεδρο του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης
Φωτεινή Λυκισά, «ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που
δημιουργήθηκε με το κλείσιμο των σχολών των ξε-
ναγών είναι ότι σταμάτησαν οι εξετάσεις επέκτασης
αδειών». Αυτό σημαίνει ότι ενώ κάθε χρόνο ο ήδη ξενα-
γός μπορούσε να δώσει εξετάσεις σε μια καινούργια
γλώσσα για να μπορεί να κάνει ξενάγηση πιστοποιημένα
στη συγκεκριμένη γλώσσα, πλέον δεν μπορεί να το κάνει.
«Αυτό γινόταν μέσω των σχολών ξεναγών που
υπήρχαν που πραγματοποιούσαν τις εξετάσεις για
τους ήδη ξεναγούς ώστε να εγγράψουν την γλώσσα
που ήθελαν να δουλέψουν. Με το κλείσιμο των σχο-

λών το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι μεγάλο
αφού μόνο με τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμέ-
νων ινστιτούτων μπορεί να πάρει κάποιος επάρκεια
στη γλώσσα», εξηγεί η κ. Λυκισά.  Κάτι τέτοιο σημαίνει
ότι γλώσσες που είναι σπάνιες και χωρίς αναγνωρισμένα
ινστιτούτα στην Ελλάδα δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
«Για παράδειγμα ο κάθε ξεναγός μπορεί να καταθέ-
σει στο υπουργείο Τουρισμού το πτυχίο που έχει
από αναγνωρισμένο ινστιτούτο, ώστε να πιστοποι-
ηθεί ότι γνωρίζει τη γλώσσα. Συνάδελφοι που προ-
ετοιμάζονται χρόνια και γνωρίζουν γλώσσες όπως
τα κινεζικά, τα τούρκικα, ή γλώσσες της ανατολικής
Ευρώπης, δυσκολεύονται να βρουν φορέα πιστο-
ποίησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του
Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης.  Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης έχει μέλη
σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και την Κεντρική.
Τα εγγεγραμμένα μέλη στο σωματείο είναι περίπου 120,
αλλά σύμφωνα με τα νέα δεδομένα είναι περισσότεροι,
αφού υπάρχουν και ξεναγοί που βγαίνουν από τα ταχύ-
ρυθμα προγράμματα που διπλασιάζουν τον αριθμό.

www.karfitsa.gr
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«Όμηροι» της αλλαγής 
Με το παλαιό σύστημα, για την εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών απαιτούν-

ταν πρώτα η εξέταση στην ξένη γλώσσα που επιθυμούσε να δουλέψει ο υπο-
ψήφιος ξεναγός, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφιοι εξετάζονταν σε έκθεση,
ιστορία και γεωγραφία. Ωστόσο 350 επιτυχόντες των εξετάσεων ξένης γλώσ-
σας το 2012, έμειναν… εκεί αφού το κλείσιμο των σχολών δεν επέτρεψε την
περαιτέρω εξέταση τους ώστε να φτάσουν να σπουδάσουν το επάγγελμα που
επέλεξαν. «Θεωρούμε ότι μέσα στο 2016, όσο το δυνατόν νωρίτερα, θα
πρέπει να είναι ο στόχος σας για την επαναλειτουργία της σχολής ξε-
ναγών, καθότι ήδη συμπληρώνονται 4 χρόνια αναμονής μας από την
προκήρυξη του 2012», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι 350 επιτυχόντες σε
σχετική επιστολή τους προς την αναπληρώτρια υπουργό Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά.
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Q
«Αυτή τη

στιγμή έχουμε
100% πληρό-

τητα»
}

}

Της Έλενας Καραβασίλη 

Όπως εξηγεί στην Karfitsa ο πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Χαλκιδικής και γενικός γραμματέας της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος,
το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει πολύ υψηλές τιμές για-
τί… μπορεί και τις παίρνει. «Έχει ιδιαίτερο πελατολό-
για που το έχει “χτίσει” εδώ και αρκετά χρόνια σε
ένα μοναδικό και απομονωμένο σημείο που υπάρ-
χουν μέχρι και security. Σε ποσοστό 90% το συγκε-
κριμένο κατάλυμα δουλεύει με ξένη αγορά. Κυρίως
είναι Ρώσοι, ενώ υπάρχουν εθνικότητες που έρχον-
ται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο ξε-
νοδοχείο, χωρίς να έχουν επισκεφτεί καθόλου το
νομό Χαλκιδικής», λέει. Ο κ. Τάσιος περιγράφει πως
στο παρελθόν είχε προσγειωθεί ελικόπτερο στη Νικήτη,
προκειμένου οι Σαουδάραβες πελάτες να απολαύσουν τις
διακοπές τους στο συγκεκριμένο προορισμό. «Πρόκει-
ται για ένα μοναδικό προϊόν, που το έχουν διαμορ-
φώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παίρ-
νουν τις τιμές που ζητάνε και να προσεγγίζουν τον
τουρισμό πολυτελείας», αναφέρει o κ. Τάσιος. 

Στο πρώτο οι Βαλκάνιοι… στο δεύτερο οι
Γερμανοί 

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου ο τουρισμός της Χαλκιδι-
κής είναι εξασφαλισμένος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ένωσης Ξενοδόχων. «Υπάρχει αυξημένη ζήτηση στα
καταλύματα του νομού για τον Αύγουστο και περι-
μένουμε να δούμε πως θα κινηθεί η αγορά για το
υπόλοιπο διάστημα του Σεπτεμβρίου. Δειλά δειλά η
γερμανική αγορά φαίνεται να ανακάμπτει, ενώ οι
Βαλκάνιοι συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη
θέση όσον αφορά στις προκρατήσεις», εξηγεί ο κ. Τά-
σιος. Ο ίδιος περιγράφει πως κάθε πόδι του νομού έχει
τα δικά του χαρακτηριστικά αλλά και το δικό του… φανα-
τικό κοινό. «Ένα κομμάτι του πρώτου ποδιού ελκύει
όσους θέλουν να βρίσκονται κοντά στη νυχτερινή
ζωή, όπου έχουμε κυρίως βαλκάνιους και Τούρ-
κους. Αντίθετα το δεύτερο πόδι είναι πιο ήσυχο και
οικογενειακό, ενώ το τρίτο συνδυάζει τις οικογενει-
ακές διακοπές και τη νεολαία σε κάθε οικισμό. Εδώ
έχουμε κυρίως Γερμανούς, Ιταλούς και Ολλαν-
δούς», αναφέρει ο κ. Τάσιος. 

Το ξενοδοχείο σεΐχηδων και 
«βασιλιάδων» βρίσκεται στη… Νικήτη!
Το αστρονομικό ποσό των 47.400 ευρώ θα πληρώσετε, αν θέλετε να κάνετε διακοπές για 12
μέρες σε βίλα του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Danai Beach Resort & Villas, που βρίσκεται
στη Νικήτη και στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, με την τιμή ανά βράδυ να κυμαίνεται στις

3.950 ευρώ… όσο δηλαδή θα κόστιζαν οι 12ήμερες διακοπές σας σε κάποιο άλλο πεντάστερο
ξενοδοχείο! Υπηρεσία security και μεταφορά με λιμουζίνα, ελικόπτερο ή learjet αποτελούν
μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, που αυτή την πε-

ρίοδο η πληρότητά του φτάνει στο 100%!

Επικρατεί η αντίληψη, κυρίως στους χώρους
των Φιλελευθέρων, πως αν απολύσουμε
όλους τους δημόσιους υπαλλήλους (ή έστω
κάποιο σημαντικό μέρος τους)  η χώρα θα σω-
θεί από την καταστροφή και τον φαύλο κύκλο
που έχει μπει (μνημόνιο – δανεικά- μνημόνιο
– δανεικά). Ακόμα όμως και αν θεωρήσουμε
πως μπορούμε να πετύχουμε κάτι προς αυτή
την κατεύθυνση, τι θα γίνει με τους συνταξιού-
χους που ρουφάνε παραγωγικό αίμα σαν τις
βδέλλες; Τους υπαλλήλους τους απολύουμε,
τους συνταξιούχους τους εξοντώνουμε;

Ας πούμε όμως ότι και τους υπαλλήλους τους
απολύουμε και τους συνταξιούχους με ένα
τρόπο τους τελειώνουμε. Λύθηκε το πρόβλη-
μα; Όχι. Μένουν ακόμα οι κρατικοδίαιτοι επι-
χειρηματίες που υπάρχουν όσο υπάρχει το
κράτος (- κυβέρνηση), που και αυτό υπάρχει
όσο έχει την στήριξη αυτών των επιχειρημα-
τιών. Έχουμε λοιπόν και λέμε: απόλυση όλων
των Δ.Υ. , εξόντωση των ηλικιωμένων (πιο
σωστά των συνταξιούχων γιατί δεν είναι όλοι
ηλικιωμένοι… μερικοί είναι σε ηλικία γά-
μου!), κατάργηση / κλείσιμο όλων των κρατι-
κοδίαιτων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Λύθηκε
το πρόβλημα; Όχι!

Έχουν μείνει ενάμιση εκατομμύριο άνεργοι,
κάποιος κάτι πρέπει να τους δώσει να φάνε κι
αυτοί και κάποιοι λίγοι, μικροί κυρίως επιχει-
ρηματίες που δίνουν δουλειά σε κάποιους λί-
γους συμπολίτες μας. Νομίζω και αυτοί, άνερ-
γοι, μικρομεσαίοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
πρέπει να εξαλειφθούν. Τότε θα λυθεί το πρό-
βλημα. Το πρόβλημα λύνεται μόνο αν η χώρα
πιάσει πάτο. Ναι, η λύση βρίσκεται στον πάτο. 

Η χώρα χρειάζεται στήσιμο από την αρχή: νέο
ιδιωτικό τομέα στην πρωτογενή παραγωγή
και στις υπηρεσίες, με πλήρη αξιοποίηση των
συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, με έμφαση
στην παιδεία, στην έρευνα και στις νέες τεχνο-
λογίες, έναν ιδιωτικό τομέα που θα είναι και-
νοτόμος σε όλα τα επίπεδα (παραγωγής και
διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών
που θα παράγει), νέα δημόσια διοίκηση με νέ-
ους δημοσίους υπαλλήλους που κυρίως θα εί-
ναι εθισμένοι στο ήθος, χωρίς λαδώματα, χω-
ρίς φακελάκια και τέλος ένα συνταξιοδοτικό
ατομικής ευθύνης (έδωσα πολλά πήρα πολλά,
έδωσα λίγα θα πάρω λίγα, δεν έδωσα καθό-
λου γιατί δεν μπόρεσα, θα πάρω από τον προ-
ϋπολογισμό).

Αυτό είναι κατά την άποψη μου η σωτηρία της
χώρας. Όσο προσπαθεί το πολιτικό σύστημα
με τα ψέματα και με τα στραγάλια που δίνει
(παίρνοντας πίσω το χαβιάρι ασφαλώς) να
συντηρεί αυτή την κατάσταση, η εξέλιξη θα εί-
ναι οι φτωχοί  φτωχότεροι και όλο και περισ-
σότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι άλλα
όλο και λιγότεροι!

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής
της εταιρίας INTERVIEW

Η σωτηρία είναι
στον πάτο

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*



Οι Ρώσοι ήρθαν στη Χαλκιδική και… «προσ-
γειώθηκαν» στη Νικήτη, αφού σύμφωνα με την
υπεύθυνη στο τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχεί-
ου Μαρία Ζάπρου, οι επισκέπτες τους στο μεγα-
λύτερο ποσοστό είναι από τη Ρωσία ενώ οι του-
ρίστες τους προέρχονται από όλο τον κόσμο.
«Έχουμε επισκέπτες από την Αμερική, την
Αυστραλία, όλες τις χώρες της Ευρώπης και
από την Σαουδική Αραβία. Φυσικά έχουμε
και Έλληνες πελάτες που είναι επαναλαμβα-
νόμενοι σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Αυ-
τή τη στιγμή έχουμε 100% πληρότητα», ση-
μειώνει η κ. Ζάπρου. Όσο για τις… διαφορές
που έχει το συγκεκριμένο κατάλυμα από τα υπό-
λοιπα του νομού, συγκαταλέγονται τα τρία εστια-
τόρια που είναι βραβευμένα με χρυσό σκούφο,
το 24ωρο service των δωματίων, οι ιδιωτικές
βίλλες με πισίνα, ιδιωτική παραλία και… πολλές
άλλες πολυτελείς υπηρεσίες.  

Ακίνητα… εκατομμυρίων!
Από την άλλη πλευρά, σύμ-

φωνα με αγγελίες που βρί-
σκονται στο διαδίκτυο, αν κά-
ποιος θελήσει να αγοράσει
βίλλα στη Χαλκιδική θα πρέπει
να έχει στη διάθεση περισσότε-
ρα από 1.000.000 ευρώ.
3.000.000 ευρώ, 5.000.000
ευρώ είναι τα ποσά που ζη-
τούνται από αρκετούς ιδιοκτή-
τες ακινήτων στη Χαλκιδική,
που δε μπορούν πλέον να συν-
τηρήσουν τα υπερπολυτελή
τους εξοχικά και αναγκάζονται
να τα πουλήσουν. Βέβαια τα
χρόνια της κρίσης η απογοή-
τευση τους είναι μεγάλη, κα-
θώς δεν πιστεύουν ότι μπορεί,
να υπάρξει υποψήφιος αγορα-
στής. Η ζήτηση για ακίνητα
άνω των 200.000 ευρώ που
βρίσκονται στη Χαλκιδική, εί-
ναι πάρα πολύ μικρή και προ-
έρχεται από Σκοπιανούς και
Βούλγαρους. Υπάρχουν στατι-
στικά στοιχεία που δείχνουν
ότι από το 2013 μέχρι και σή-
μερα τα ακίνητα άνω των
200.000 ευρώ που έχουν πω-
ληθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα
σε πελάτες που δεν είναι ευρω-
παίοι, φτάνουν περίπου τα
900. Μπορεί να μιλούσαμε για
«εισβολή» Ρώσων, όμως τα
στοιχεία μαρτυρούν πως κάτι
τέτοιο δε συνέβη.
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Aπό την Μεταπολίτευση και εδώ η χώρα πορεύτηκε με σταθερότητα, δη-
μοκρατία και ανάπτυξη – όχι συνεχή – που μεταφράστηκαν σε άνοδο του
βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού. Τα χρόνια αυτά ήταν χωρίς καμία
υπερβολή από τα καλύτερα στην ιστορία της Ελλάδας χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν υπήρξαν και σκοτεινές πλευρές, αδυναμίες και λάθη. Ένα
χαρακτηριστικό αυτών των ετών ήταν πως σχεδόν σε κάθε φάση, σε κάθε
υποπερίοδο υπήρχε ένας κεντρικός στόχος για τη χώρα που παρά τον οξύ
πολιτικό και κομματικό ανταγωνισμό οριοθετούσε την πορεία της χώρας,
σηματοδοτούσε μία μεγάλη συλλογική προσπάθεια και κινητοποιούσε
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς πόρους στην υπόθεση επίτευ-
ξής του.

Τα πρώτα χρόνια ήταν η εδραίωση της Δημοκρατίας μετά από την πληγή
της χούντας και η σταθεροποίηση της Ελλάδας έναντι των εξωτερικών κιν-
δύνων καθώς η Κυπριακή τραγωδία ήταν νωπή. Αποκορύφωμα της πε-
ριόδου η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Στα χρόνια της Αλλαγής εμπεδώ-
θηκε η δημοκρατία, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά μία ομαλή κυβερνητική
εναλλαγή, ήρθε στην εξουσία ένα μαζικό κόμμα του ευρύτερου χώρου της
αριστεράς/κεντροαριστεράς και με τη σειρά του αυτό εφάρμοσε το κυβερ-
νητικό πρόγραμμά του. Ακολούθησε μια δεκαετία μεγάλων έργων υποδο-
μής, ένταξης στης ευρωζώνη και σύγκλισης με τους ευρωπαϊκούς μέσους
όρους, ανάληψης και προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων ως η μι-
κρότερη ιστορικά χώρα που αναλαμβάνει μία τέτοια ευθύνη σε μία περίο-
δο συνεχούς ανόδου του βιοτικού επιπέδου. 

Προφανώς έγιναν λάθη και παραλείψεις που σωρευτικά οδήγησαν στην
κρίση. Υπήρξαν καθυστερήσεις και τρομακτικές αντιστάσεις σε αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν όμως στο παρόν άρθρο εξετά-
ζουμε την ύπαρξη ή μη κάποιων κεντρικών στόχων γύρω από τους οποί-
ους δομούνταν η πολιτική και κοινωνική ζωή. 

Από το 2010 και την οικονομική κρίση θα έλεγε κανείς πως ένας είναι ο
κύριος και βασικός στόχος – η υπέρβασή της και η επαναφορά της οικονο-
μίας σε μία αναπτυξιακή τροχιά. Το 2016 είναι το ένατο έτος με ύφεση (
από το 2008) – μοναδικό φαινόμενο για χώρα σε ειρηνική περίοδο - και
το έβδομο σχεδόν εντός μνημονίου. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον με αυ-
τές τις παραμέτρους αποτελεί μονόδρομο η προσπάθεια ανάταξης της χώ-
ρας. Κάθε κυβέρνηση θα όφειλε να προτάξει και να υλοποιήσει ό,τι ήταν
απαραίτητο ώστε αυτή η κρίση, η ύφεση, η απώλεια εθνικού εισοδήματος
να σταματήσει και μάλιστα με ταυτόχρονες προοπτικές ανάπτυξης. Κανένα
πισωγύρισμα, καμία ιδιοτέλεια, κανένα μικροκομματικό συμφέρον δεν δι-
καιολογείται μπροστά στην κοινωνική και οικονομική καθίζηση μεγάλων
τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας.  

Με την παρούσα κυβέρνηση όμως παρατηρείται το εξής παράδοξο. Ενερ-
γεί εντελώς αποκομμένη από κάθε πραγματικότητα, χωρίς πυξίδα, χωρίς
μπούσουλα. Αυτάρεσκα μας συστήθηκε ως κυβέρνηση κοινωνικής σωτη-
ρίας αλλά αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ως μία από τις πιο κυνικές εξου-
σίες της ιστορίας. Και δεν είναι η υπογραφή ενός νέου μνημονίου που προ
δύο ετών δεν ήταν μονόδρομος, όσο η συνολική της εικόνα και η ατζέντα
με την οποία καταπιάνεται. Σε μία χώρα όπου τα λουκέτα αυξάνονται με
δραματικό τρόπο, τα δημόσια έσοδα καταρρέουν, το κοινωνικό κράτος -
ιδιαίτερα τα νοσοκομεία -αποδιαρθρώνεται, η παιδεία παραπαίει τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη αυξάνονται, τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες αυξάνον-
ται και μονιμοποιείται μία κατάσταση χαμηλών προσδοκιών, η παρούσα
κυβέρνηση ασχολείται με τον εκλογικό νόμο, τις αδειοδοτήσεις των κανα-
λιών, τη Βουλή των εφήβων και την αποκατάσταση ημετέρων. Αδυνατεί να
ανταπεξέλθει στα τρέχοντα, στα καθημερινά. Αδυνατεί να διαχειριστεί με
στοιχειώδη επάρκεια τις υποθέσεις του κράτους πόσο δε μάλλον να σχε-
διάσει δυναμικά το μέλλον και να υπερβεί θετικά τις εξελίξεις. Το μόνο
που απασχολεί τους κυβερνήτες είναι η δημιουργία προϋποθέσεων παρα-
μονής τους στην εξουσία ή στη χειρότερη για αυτούς περίπτωση η διατή-
ρησή τους ως δυνάμει κυβερνητικό κόμμα. Τίποτε άλλο.

*Ο κ. Παπουτσής είναι Πολιτικός Επιστήμονας

Χωρίς πυξίδα με
πλεόνασμα κυνισμού

του Αλέξανδρου
Παπουτσή*



ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
εξελίσσεται μέρα με τη μέρα,
ύστερα από τις δηλώσεις Μέρ-
κελ - Σόϊμπλε για "bail-in" στις
Ιταλικές Τράπεζες (κούρεμα
καταθέσεων κατά 42% όπως
έγινε στην Κύπρο) και με τον
εντεταλμένο του Βερολίνου
Ντάϊσεμπλουνγκ να ρίχνει
"λάδι στη φωτιά" διαμηνύον-
τας ότι οι ιταλικές τράπεζες θα

πρέπει να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματά τους
από μόνες τους! Ο ιταλός πρωθυπουργός απάντησε, ότι
αν καταρρεύσει μόνον η μία από τις εννιά τράπεζες που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα, θα έχουμε νέο παγκόσμιο
οικονομικό πιστωτικό γεγονός -"κραχ" δηλαδή - που θα
συμπαρασύρει όχι μόνον τη Γαλλία που ήδη κλυδωνί-
ζεται, αλλά και τη Γερμανία και την Αμερική (!) Τα στε-
γαστικά "κόκκινα δάνεια" στην Λαϊκή Ιταλική Τράπεζα
ξεπερνούν το 20% του δημόσιου χρέους που σύμφωνα
με τους ειδικούς είναι πάνω από τα 3,5 τρις ευρώ (!!!)
Πανικόβλητοι οι Ιταλοί τρέχουν και μπαίνουν σε ατέ-
λειωτες ουρές έξω από τις Τράπεζες για να "σηκώσουν"
τις οικονομίες τους και αν αυτό συνεχισθεί λένε οι ειδι-
κοί, τότε οι κακές εξελίξεις στη γειτονική μας Ιταλία επι-
σπεύδονται!..  
100 ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (!) κατά το πρώτο εξά-
μηνο της χρονιάς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
ΓΕΜΗ δηλαδή αύξηση ...λουκέτων κατά 42% (!) σε

σχέση με πέρυσι!.. Για την ακρίβεια ο αριθμός των επι-
χειρήσεων που έκλεισαν ανέρχεται σε 17.893 και δεί-
χνει το μέγεθος της καταστροφής που έρχεται λόγω των
μέτρων του 3ου Μνημονίου. Τα πράγματα εξελίσσονται
ραγδαία στην αγορά και αν λάβουμε υπόψη μας τις προ-
βλέψεις του ΟΟΣΑ που ανακοινώθηκαν πριν από 8 μή-
νες (!) ο συνολικός αριθμός των μικρομεσαίων κυρίως
επιχειρήσεων που αναμένεται να βάλουν λουκέτο μέσα
στο 2016 στην Ελλάδα θα ξεπεράσει τις 60.000 (!!!)
Όσες επιχειρήσεις βεβαίως "αντέξουν" θα είναι βαθειά
χρεωμένες σε εφορίες, ταμεία και Τράπεζες, δημιουρ-
γώντας νέο έμφραγμα στα έσοδα του Κράτους και στις
ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα ξεπεράσουν μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς τα 120 δις ευρώ (!). Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι μόνον τον μήνα Μάιο που μας πέρασε προ-
στέθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 5 και κάτι δις (!) δη-
λαδή, ήδη ξεπέρασαν συνολικά τα 90 δις ευρώ (!) Μι-
λάμε για επιχειρηματικό "κραχ" και αδιέξοδο πρώτου
μεγέθους και εξ αιτίας αυτών των πραγματικών στοιχεί-
ων, πολλοί μιλούν για "στάση πληρωμών" τον Σεπτέμ-
βριο και επιστροφή "άρον-άρον" σε εθνικό νόμισμα...    
ΟΤΕ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1,5 ΔΙΣ (!) Με-
τά από οκτώ χρόνια ιδιωτικοποίησης - παραχώρησης
του ΟΤΕ στην κρατική Γερμανική εταιρία Deutsche T-
elecom αντί για ανάπτυξη του άλλοτε κραταιού ομίλου,
έχουμε δυστυχώς συνολικά αποεπενδύσεις 1,5 δις ! Οι
επενδύσεις που υποσχέθηκαν δεν ήρθαν ποτέ και αντί
για αυτές απέσυραν τον ΟΤΕ από την FYROM αντί του
ποσού των 190 εκ. ευρώ, το ίδιο και στη Σερβία για 380

εκ. ευρώ για να ακολουθήσει η Βουλγαρία πουλώντας
την Germanos Telecom και την Globul για 717 εκ. ευ-
ρώ. Πούλησαν επίσης, τον μοναδικό δορυφόρο που εί-
χε η χώρα της Hellas St για 200 εκ. ευρώ (!) δηλαδή στο
σύνολο εκποίησαν τις επενδύσεις του ΟΤΕ αντί 1,5 εκ.
ευρώ και τα χρήματα αυτά αντί να επενδύσουν στην
ανάπτυξη τα έστειλαν στη Γερμανία ως ...κέρδος (!). Πα-
ράλληλα, μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ΟΤΕ κατά
6.000 εργαζόμενους (!) και η επιχείρηση χάνει συνε-
χώς έδαφος με τον ανταγωνισμό, αφού η εμπιστοσύνη
που απολάμβανε επί 10ετίες στην Ελλάδα "χάθηκε"
εξαιτίας και των υψηλών τιμολογίων με τις "αφανείς
χρεώσεις".. Να γιατί, χιλιάδες αγανακτισμένοι κατανα-
λωτές εγκατέλειψαν τα τελευταία χρόνια τον ΟΤΕ ... 
ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ζητούν όλοι οι
επαγγελματίες της Β. Ελλάδος, με επιστολή που έστειλε
στον Υφυπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσα-
λονίκης. Η ρύθμιση που έχασαν οι περισσότεροι επαγ-
γελματίες οδηγεί σε λουκέτα και ανεργία. Οι επαγγελμα-
τίες ζητούν την επαναφορά των 100 δόσεων, καθώς και
να σταματήσει η λεηλασία της ιδιοκτησίας μέσω του
ΕΝΦΙΑ ο οποίος όχι μόνον δεν καταργήθηκε, αλλά
αναβαθμίστηκε με επιπλέον επιβαρύνσεις! Η μείωση
του αφορολόγητου της περιουσίας από τις 300.000 στις
200.000 δημιουργεί νέα βάρη και μαζί με τον φόρο ει-
σοδήματος που καλούνται σε λίγο να πληρώσουν οι Έλ-
ληνες η κατάσταση επιδεινώνεται και οδηγείται σε "στά-
ση πληρωμών" από τους ίδιους τους πολίτες...
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n
Προσλήψεις κάνουν στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, όπου ανακοινώθηκαν

22 θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού
Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, μερικής απασχόλησης  (Μ.Α.), για τη
διεξαγωγή κατ' εξοχήν Διδακτικού έργου, για
το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Όσοι
επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο Γραφείο
Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Μεσογείων 227-231,
τ.κ. 14541 Αθήνα), για Σχολή Ικάρων.   Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στη Κοσμητεία της Σχολής
Ικάρων: α. Στο Τμήμα Διδακτικού
Προσωπικού Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη
ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο
τηλέφωνο: 210-8193681. β. Στη Γραμματεία
της Κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε
εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, και στο
τηλέφωνο: 210-8193851. Η Σχολή Ικάρων
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα
ανακοινώσει τον πίνακα με τα ονόματα όσων
έχουν επιλεγεί, στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ
http:www.haf.gr/el/ career/diagonismoi.

n
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο μηνών, 103

ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των
προγραμμάτων και των δράσεων του δημοσίευσε το 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι
αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν
ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την
απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη
Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα:
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 - 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή
των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομείου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση
εργασίας. Η διοργάνωση του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα
προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ
και από το Ελληνικό Δημόσιο.

n
12 θέσεις εργασίας ανοίγουν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το
νοσοκομείο καλεί τους ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα που εξακολουθούν να

απασχολούνται ή απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών σίτισης στο Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο» να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, για τη
σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών σίτισης διάρκειας από 24-7-
2016 έως 31-12-2017. Η αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο
Τμήμα Γραμματείας του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο, από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» στη ταχυδρομική
διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα. Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
αρχίζει από την ανάρτησή της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο» (www.hippocratio. gr), μέχρι και τις 19-7-2016. Οι υποψήφιοι μπορούν
να αναζητήσουν τα σχετικά έντυπα στο Τμήμα Γραμματείας του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού (www.hippocratio.gr). 

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...



n
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά έξι  ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού

χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης δημοσίευσε ο δήμος
Ωραιοκάστρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη για
την προκήρυξη ΣΟΧ1/2016 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου, πλ. Δημ. Λίγδα, Μελισσοχώρι
- Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57018, απευθύνοντάς την στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου, υπόψη κ. Αστεριάδη Μαγδαληνής (τηλ. επικοινωνίας:
23940¬33170). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία και στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων
Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

n
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά 21 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών

αναγκών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, δημοσίευσε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εγνατία &
3ης Σεπτεμβρίου, 54637 Θεσσαλονίκη κατά τις ώρες 09:00 -14:00, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. Μασμανίδη Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 992602). Οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην
ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών
Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -  Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

www.karfitsa.gr

21

#Σε πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου συνολι-
κού αριθμού 23 ατόμων (9 άτομα μέχρι
34 ημερομίσθια και 14 άτομα μέχρι 60

ημερομίσθια) σε ελαιοκομικές περιοχές, προ-
χωρά η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για
την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμ-
ματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Οι

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή
αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά, στα γρα-
φεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100, 2ος όρο-

φος, γραφείο 74, απευθύνοντάς την στη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-

νιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής (τηλ. επι-
κοινωνίας: 23713-51274, 437,

433, fax: 23713-51207). 
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Ρεπορτάζ: Β. Στολάκης - Φ. Βλαστού 

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην στη λεωφόρο Προμενάντ
ντεζ Ανγκλέ για να παρακολουθήσουν την ρίψη πυροτεχνημάτων με
αφορμή την εθνική εορτή της πτώσης της Βαστίλης, που γιορτάζεται
κάθε 14 Ιουλίου. Εκείνη τη στιγμή ένα φορτηγό έπεσε πάνω στους
συγκεντρωμένους  και χωρίς να πατήσει το φρένο συνέχιζε να παρα-
σέρνει πολίτες σκορπώντας τον θάνατο. Μάλιστα, ο οδηγός άρχισε να
πυροβολεί και τότε οι αστυνομικοί τον σκότωσαν. 

Σύμφωνα με την ταυτοποίηση του δράστη από την Αστυνομία ονο-
μάζεται Mohamed Lahouaiej Bouhle, είναι Γάλλος υπήκοος, με κατα-
γωγή από την Τυνησία, κάτοικος της Νίκαιας και ήταν γνωστός στις
αστυνομικές αρχές καθώς είχε διαπράξει στο παρελθόν εγκλήματα
ποινικού δικαίου.

Η αιματηρή επίθεση το βράδυ της Πέμπτης έχει συγκλονίσει την
παγκόσμια κοινή γνώμη. Όπως είπε σε δηλώσεις του ο  Γενικός Πρό-
ξενος της Γαλλίας και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλο-
νίκης, Christophe Le Rigoleur: «Ο συμβολισμός αυτής της επίθε-
σης είναι φυσικά πολύ δυνατός», προσθέτοντας πως  «είναι μια
τραγωδία για την χώρα μας, την Ευρώπη και τη δημοκρατία. Το
χτύπημα έγινε την ημέρα ακριβώς την οποία εμείς είχαμε την
εθνική μας εορτή, 14 Ιουλίου». 

Q

Μήνυμα του
προέδρου

των Ευρωσο-
σιαλιστών και
Δημοκρατών,
Gianni Pitella
από τη Θεσ-

σαλονίκη

}
}

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους
και πάνω από 100 αριθμούνται οι τραυματίες από την

τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα αργά το βράδυ
της Πέμπτης, στη Νίκαια, της Γαλλίας. Σύσσωμη η διε-

θνής κοινότητα καταδίκασε το περιστατικό, ενώ ο πρό-
εδρος της Ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών και Δημο-

κρατών, Gianni Pitella έστειλε το μήνυμα πως: «Θα νι-
κήσουμε» από τη Θεσσαλονίκη. 

Η χώρα χρειάζεται μια αληθινή Δεξιά, μια νέα Δεξιά. Αυτήν που
ο υποτιθέμενος «αστικός» κόσμος εγκατέλειψε τις εθνικές αρχές
της, το σθένος της, τον καλώς εννοούμενο συντηρητισμό της
(συντηρώ = φροντίζω, διατηρώ), το εθνικό και λαϊκό πρόσωπο
της, για να προσκυνήσει την Αριστερά και την πολιτική «ορθό-
τητα». Σκυφτό μνημείο η φράση «σέβομαι την αριστερά για τους
αγώνες της αλλά…». 

Η ενοχή προηγείται της θέσης. Τα αρχοντόπουλα, που νομίζουν
πως δικαιωματικά πρέπει να ηγούνται της χώρας, προσκύνη-
σαν τους ηττημένους και το ανύπαρκτο ηθικό πλεονέκτημα μιας
αριστεράς, που στην Ελλάδα, όπως παντού στον κόσμο, δεν έχει
Ιστορία αλλά αυτό που έχει κι η Τουρκία: ποινικό μητρώο.

Στην Δεξιά που έχει ανάγκη η Πατρίδα ανήκει και το αληθινό
Κέντρο της Ιστορίας, που δεν έχει καμμία σχέση με τον πολτό
του μεσαίου χώρου. Η ιστορική Δεξιά και το ιστορικό Κέντρο
έχουν κοινές εθνικές αξίες, κοινή θέση για το κοινωνικό καθε-
στώς και διαφορές χαμένες στην λήθη του 1915-1922. Εξίσου
σκληρά αντέστησαν νικηφόρα στον μηδενισμό της αριστεράς,
που ηττήθηκε στην χωριστική ανταρσία αλλά νίκησε προσωρι-
νά στα ΜΜΕ, στα πανεπιστήμια, στην διαμόρφωση του δημόσι-
ου λόγου, επιβάλλοντας την διχαστική και εμφυλιοπολεμική
ρητορική της, αποδομώντας την εθνική ταυτότητα, στελεχώνον-
τας τους μηχανισμούς παρακμής και λεηλασίας των νταβαντζή-
δων. Παράλληλα επένδυσαν στον κοινωνικό φθόνο, εγκαθί-
δρυσαν την ανομία στο πεζοδρόμιο, έφεραν τον εκφασισμό της
ακαδημαϊκής ζωής, με την δημιουργία  ανθελληνικών γκέτο,
όπου ο λαός πληρώνει γενίτσαρους για να διδάσκουν γενιτσα-
ρισμό και μηδενισμό στα παιδιά του, μέσα στα πανεπιστήμια
των μεγάλων εθνικών ευεργετών. 

Παράλληλα, η υποτιθέμενη επίσημη έκφραση της «Κεντροδε-
ξιάς» χωρίς …Δεξιά, σιγοντάρει την επίθεση στην οικογένεια,
ενώ αναχαράζει μπροστά στο ξεχαρβάλώμα των συνόρων και
τον ισλαμικό εποικισμό της Πατρίδας. 

Μερικά αρχοντόπουλα νομίζουν πως η χώρα χρειάζεται απλά
μάνατζερ, έναν CEO θυγατρικής, αεράτο και κοσμοπολίτη, που
θα μανατζάρει την χώρα σαν να είναι εταιρεία, να ξεφορτωθεί με
απολύσεις τους υπεράριθμους πληβείους και που θα εφαρμόσει
καλύτερα από την μεταλλαγμένη αριστερά το χαρτάκι με τις οδη-
γίες της μητρικής εταιρείας. 

Η χώρα όμως δεν είναι εταιρεία. Είναι Πατρίδα. Όχι κάποιων
άλλων. Δική μας. Κι εμείς, οι Έλληνες, έχουμε ταυτότητα, γλώσ-
σα, θρησκεία, πυρήνας μας η οικογένεια και διαλυμένη παρα-
γωγική βάση που πρέπει να ανασυστήσουμε. Έχουμε εχθρούς,
ζητήματα ασφάλειας, εξωτερικής και εσωτερικής. Είμαστε
Έθνος κι όχι πελάτες ή στελέχη ανύπαρκτης εταιρείας. 

Κυρίως όμως πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων
είναι κάτω από ή κοντά στα όρια της φτώχιας. Στις τράπεζες
έχουν μόνο χρέη. Δεν υπάρχουν αρκετοί μυλόρδοι για να ψηφί-
ζουν τα άλλα αρχοντόπουλα και να πίνουν τσάϊ με το δαχτυλάκι
τεντωμένο. Τελειώσανε. Μεγάλο ποσοστό Ελλήνων είναι εκτός
αγοράς εργασίας και με τα παιδιά ή τα αδέρφια τους μετανάστες.
Η Δεξιά, αν δεν εκφράσει αυτή την  μεγάλη πλειοψηφία, όχι μό-
νο με καινοτόμες προτάσεις στην οικονομία αλλά και με κοινω-
νικό λόγο και πατριωτισμό, τότε δεν βγαίνουν οι αριθμοί κι εί-
ναι μονόδρομος το περιθώριο της Ιστορίας. Η κοινωνική δι-
καιοσύνη είναι προϋπόθεση της αριστείας. Αυτά θα υπηρετήσει
η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ: το Έθνος, την Ελευθερία του και τους πολλούς.
Οι λίγοι, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν επίγνωση της κοινής μοί-
ρας όλων μας, έχουν με άλλους αλισβερίσια…          

*Ο κ. Κρανιδιώτης είναι πρόεδρος της «ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ»

Η χώρα χρειάζεται
μια αληθινή Δεξιά

του Φαήλου 
Κρανιδιώτη*

«Θα νικήσουμε την τρομοκρατία»
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Ο Πρόξενος της Γαλλίας τόνισε ότι «οι
τρομοκράτες θέλουν να χτυπήσουν την
δημοκρατία, την ελευθερία, την ενότητα
του γαλλικού λαού και γενικότερα όλων
των λαών που υποστηρίζουν την δημο-
κρατία, τις ελευθερίες και όλες τις αξίες τις
οποίες εμείς οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι
Έλληνες πιστεύουμε».

Μάλιστα ο ίδιος εξήγησε: «δεν ξέρω αν
έχουμε μια νέα μορφή τρομοκρατίας, αλ-
λά αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε νε-
κρούς ανθρώπους που βρίσκονταν χθες
στους δρόμους για μια πολύ ιδιαίτερη
στιγμή του λαού μας».

Ωστόσο,  ο ίδιος υπογράμμισε πως: «δεν
θα υποχωρήσουμε , θα μείνουμε όρθιοι
υπερήφανοι για τις αξίες μας και δεν θα
υποκύψουμε με κανέναν τρόπο».

Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη
Στο μεταξύ, κοινό μήνυμα κατά της τρομο-

κρατίας με αφορμή το μακελειό στην Νίκαια
της Γαλλίας έστειλαν ο πρόεδρος της ομάδας
Ευρωσοσιαλιστών και Δημοκρατών, Gianni
Pitella και ο υπουργός Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
της Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκαν το μεση-
μέρι της Παρασκευής.

Ο Ιταλός ευρωβουλευτής βρέθηκε στην
Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχει σε
γεύμα εργασίας με τον κ. Κουρουμπλή πηγαί-
νοντας στην… Θάσο για ολιγοήμερες διακο-
πές.

«Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητή-
ρια μαζί με τον φίλο σύντροφο και φίλο

της Ελλάδας Γιάννη Πιτέλα στον γαλλικό
λαό, στην γαλλική κυβέρνηση για αυτό το
δραματικό γεγονός που επαναλαμβάνεται
στη χώρα αυτή. Το χτύπημα πληγώνει τη
δημοκρατία, την ελευθερία και τις αξίες .
Επίσης θέλω να καλωσορίσω τον καλό
φίλο της Ελλάδας, έναν άνθρωπο που έμ-
πρακτα δείχνει ότι στηρίζει το ευρωπαϊκό
όραμα και θέλω να τον ευχαριστήσω που
για άλλη μία φορά στην Ελλάδα θα κάνει
λίγες μέρες διακοπών σε αυτή την όμορ-
φη χώρα. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι
ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ευρώπη. Εί-
ναι ένα ζήτημα που πρέπει να το χειρι-
στούμε όλοι μαζί. Πρέπει να αποδείξουμε
ότι η δημοκρατία δεν φοβάται. Με περισ-
σότερη δημοκρατία αντιμετωπίζουμε το
φόβο που επιχειρεί να επιβάλει η τρομο-
κρατία» σημείωσε ο Παναγιώτης Κουρουμ-
πλής. Και συμπλήρωσε: «Με αυτές τις σκέ-
ψεις καλωσορίζω και πάλι τον Γιάννη Πι-
τέλα στη Θεσσαλονίκη και είμαι βέβαιος
ότι αυτές τις μέρες μαζί με τον ελληνικό
λαό θα περάσει μέρες φιλίας, αγάπης και
συντροφικότητας».

Από την πλευρά του ο Gianni Pitella εξέ-
φρασε την συμπαράστασή του στα θύματα του
μακελειού στην Νίκαια. «Εκφράζω την στή-
ριξή μου στους Γάλλους, τις αρχές της
Γαλλίας και στον πρόεδρο της χώρας
Φρανσουά Ολάντ. Θα νικήσουμε» δήλωσε
χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της ομάδας των
Ευρωσοσιαλιστών και Ιταλός ευρωβουλευτής
αναφέρθηκε στην φιλία του με τον κ. Κου-
ρουμπλή και παραδέχτηκε τις ελληνικές αρ-
χές και τον ελληνικό λαό για την απόφαση να
κάνουν επανεκκίνηση στην ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας. «Είμαστε στο πλευρό
σας σε αυτή την προσπάθεια χωρίς κομ-
ματικά χρώματα και ιδεοληψίες. Είμαστε
δίπλα στους Έλληνες. Τρίτον, εκφράζω
την αναγνώριση μου για τις ελληνικές αρ-
χές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
μετανάστευσης, τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες στηριζόμενες στις βάσεις και
τις αξίες της αλληλεγγύης. Είμαι περήφα-
νος που είμαι στη Θεσσαλονίκη για να
μείνω κάποιες μέρες στην Θάσο, που εί-
ναι ένα από τα ομορφότερα μέρη στην Ελ-
λάδα».

Σημειώνεται πως στο αεροδρόμιο εκτός
από τον κ. Κουρουμπλή ως εκπρόσωποι της
κυβέρνησης βρέθηκαν η κ. Βούλα Τεκτονίδου
και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλα-
ρης.
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Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του συμβούλου του Γιάνη Βαρου-
φάκη στο Υπουργείο Οικονομικών, Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ, για το σκο-
τεινό σχέδιο που εξύφανε η δήθεν «προοδευτική» συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. την Άνοιξη του 2015 προκειμένου να επιβάλλει
ένα (οικονομικό) πραξικόπημα εις βάρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας,   αποκαλύπτουν τι αποφύγαμε και τι θα μπορούσε να είχε συμ-
βεί στη χώρα… 

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, άμεση εθνικοποίηση της
Τράπεζας της Ελλάδος, επαναπροσδιορισμός των καταθέσεων σε
νέα Δραχμή, έκδοση υποσχετικών για μισθούς και συντάξεις, έξο-
δος του στρατού στους δρόμους για τη διαφύλαξη της δημόσιας τά-
ξης και ασφάλειας, επιστράτευση δημοσίων υπαλλήλων, ήταν το
βασικό περίγραμμα υλοποίησης μιας «άρρωστης» πολιτικά ιδέας,
με την κωδική ονομασία «PLAN B» ή «PLAN X», η οποία θα βύθιζε
τη χώρα σε λατινοαμερικάνικο χάος! Αναμφίβολα η ιστορία οφείλει
να είναι (και θα είναι) αμείλικτη με εκείνους που σχεδίασαν και θέ-
λησαν να «εκτελέσουν» εν ψυχρώ την Ελλάδα, βάζοντάς την στον οι-
κονομικό…  γύψο. 

Προσωπικά αναμένω και την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Δι-
καιοσύνης. Μπορεί το «πραξικόπημα της δραχμής» να απέτυχε,
ωστόσο οι πολίτες πρέπει να μάθουν τι πραγματικά συνέβη το πρώ-
το επτάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και μόλις αποκαλυ-
φθεί η αλήθεια να αποδώσει ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, όμως,
πρέπει να αποδοθούν και πολιτικές ευθύνες. Για αυτό και αποτελεί
υποχρέωση του Κοινοβουλίου να προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα
για όλους εκείνους που στηριζόμενοι στη «θεωρία των (πολιτικών)
παιγνίων» έχτισαν υπουργικές καριέρες, εκμεταλλευόμενοι τη συ-
ναισθηματική φόρτιση και τη μνημονιακή κόπωση ενός ολόκληρου
λαού.  

Τώρα που ήρθαν όλα στο φως, κατ’ εμέ,  η σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής της Βουλής είναι μονόδρομος! Και αυτό για δύο λό-
γους. Πρώτον διότι θα βοηθήσει τη χώρα να προχωρήσει πραγματι-
κά μπροστά, αποκαλύπτοντας τους υπαίτιους για την καταστροφή
της ελληνικής οικονομίας και την υπογραφή του τρίτου (δυσβάστα-
χτου) μνημονίου και δεύτερον γιατί θα αποκαλύψει το βαθμό ωρι-
μότητας της κοινωνίας μας να αντιστέκεται, έστω και τώρα, στα ανέ-
ξοδα ψέματα που οδήγησαν την πατρίδα μας σε υπανάπτυξη, φτώ-
χεια, οικονομική ισοπέδωση, οπισθοδρόμηση και διάλυση του κοι-
νωνικού ιστού. Τον Ιανουάριο του 2015 ο Αλέξης Τσίπρας παρέλα-
βε μια οικονομία που ανέκαμπτε και τη βύθισε στην ύφεση, παρέλα-
βε ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστημα και επέβαλε  capital con-
trols, παρέλαβε μια Ελλάδα που έβγαινε από τα μνημόνια και την
οδήγησε στο επαχθέστερο όλων, υποσχέθηκε «ελπίδα» και η παντε-
λής απουσία της οδηγεί χιλιάδες Έλληνες στα θολά νερά της ευρωα-
πόρριψης και της αντισυστημικότητας. 

Επί 17-18 μήνες ηγείται μιας Κυβέρνησης υποκριτών, όπως ομο-
λόγησε δημόσια ο Μάκης Μπαλαούρας, δηλώνοντας ότι εάν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν ήταν Κυβέρνηση θα διαδήλωνε στους δρόμους ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό,
γιατί πολύ απλά το βάθος πεδίου τους φτάνει έως τις πλατείες των
Αγανακτισμένων και τις καταλήψεις. Παιδιά του χάους ήταν και μό-
νο μέσα σε αυτό μπορούν να λειτουργήσουν, όπως διάβασα κάπου.
Ωστόσο δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι τον Ιούνιο
του 2016 οι Έλληνες δεν ζουν, απλώς… υπάρχουν για να πληρώ-
νουν δυσβάσταχτους φόρους, υψηλότερο ΕΝΦΙΑ και να συντη-
ρούνται από μισθούς και συντάξεις πείνας, αλλά και από τα επιδό-
ματα του ΟΑΕΔ. Αντιγράφοντας τον Αρκά, εύχομαι και προσδοκώ
σε λίγα χρόνια η επέτειος του δημοψηφίσματος της (παρ’ ολίγον)
χρεοκοπίας και τα όσα προηγήθηκαν να έχουν ξεχαστεί, όχι όμως
και ο υπαίτιός της! Αυτός έχει ονοματεπώνυμο: Αλέξης Τσίπρας!

*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης 

Το πραξικόπημα που
δεν έγινε…

του Θεόδωρου 
Καράογλου*
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Τη δυνατότητα, αλλά και την ευκαιρία για άθληση,
διασκέδαση και ψυχαγωγία τους θερινούς μήνες προ-
σφέρει και φέτος σε κάθε δημοτική του ενότητα ο δήμος
Πυλαίας - Χορτιάτη προς όλους τους δημότες, αλλά και
προς τους κατοίκους άλλων περιοχών από το κέντρο
της πόλης και από γειτονικούς δήμους της Θεσσαλονί-
κης.  Όσοι παραμείνουν στην πόλη εκτός από τα Δημο-
τικά Γυμναστήρια που λειτουργούν σε κάθε περιοχή και
σε κάθε δημοτική ενότητα, θα μπορούν κατά τους θερι-
νούς μήνες να αθληθούν στις σύγχρονες υποδομές του
δήμου και συγκεκριμένα: 

•Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. Ένα πραγματικό
κόσμημα όχι μόνο για το δήμο  Πυλαίας - Χορτιάτη, αλ-
λά και για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης που
είναι αφιερωμένο στους ολυμπιονίκες και τους παγκό-
σμιους πρωταθλητές δημότες ή κατοίκους του δήμου
(Βούλα Πατουλίδου, Τασούλα Κελεσίδου, Αλέξανδρο
Νικολαΐδη, Χρήστο Γαρέφη, Λένα Δανιηλίδου, Γιάννη
Ταμουρίδη και στον αείμνηστο Κώστα Σπανίδη). Άνοι-
ξε τις πύλες του τον Απρίλιο του 2014 και μέσα σε λί-
γους μήνες μετατράπηκε σε μια σημαντική κυψέλη
αθλητών που καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών.
Με γήπεδα ποδοσφαίρου με τάπητα όμοιο με του γηπέ-
δου της Chelsea, γήπεδα τένις με δάπεδα επιπέδου US
open Grand Slam, πίστες BMX, προπονητικά κέντρα,
υπαίθρια όργανα γυμναστικής, κουλουάρ στίβου, ράμ-
πες άθλησης, υπαίθριες κερκίδες, προβολείς, διαδρο-
μές περιπάτου και 4.000 δένδρα και φυτά αποτελεί ένα
έργο που αξίζει κανείς να το δει και να το ζει!

•Δημοτικό κολυμβητήριο. Ένα ακόμη στολίδι για
την περιοχή, καθώς διαθέτει σύγχρονες οικολογικές
εγκαταστάσεις και ποιότητα στελεχιακού δυναμικού. Τα
προγράμματα γυμναστικής που εφαρμόζονται μέσα και
έξω από το νερό είναι πολλά και ποικίλα, για μικρούς
και μεγάλους, ενώ στα νερά του έμαθαν να κολυμπούν
9.000 παιδάκια. Ειδικότερα οι μικροί κολυμβητές
έχουν τη δυνατότητα με 8 έως 9 προπονήσεις την εβδο-
μάδα να μάθουν και τα τέσσερα στυλ κολύμβησης, με
αποτέλεσμα να μπορούν να προπονούνται μέσα στο νε-
ρό και να γυμνάζουν το σώμα τους με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. Να σημειωθεί ότι το δημοτικό κολυμβητή-
ριο αναβαθμίστηκε ενεργειακά, καθώς στη στέγη του
εγκαταστάθηκε ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφο-
ρίας για τη θέρμανσή του. Έτσι με χρηματοδότηση που
προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο εξοικονομείται
ενέργεια της τάξης το 20% και μειώνονται σημαντικά οι
λειτουργικές δαπάνες του. 

Θέαμα – Τέχνη και πολιτισμός 
Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εκτός από το πλήθος

των ποικίλων συναυλιών και των θεατρικών παραστά-
σεων που φιλοξενούνται σε χώρους του δήμου με
αφορμή την διοργάνωση των θεσμικών εκδηλώσεων,
προσφέρει στους πολίτες την πρόσβαση σε υψηλής ποι-
ότητας και αισθητικής δημιουργίες της 7ης Τέχνης μέ-
σα από το δίκτυο των δημοτικών κινηματογράφων και
συγκεκριμένα:  

•Σινέ Πανόραμα. Αποτελεί για 17η χρονιά ένα
από τα σημαντικότερα σημεία προβολής των αριστουρ-
γημάτων της 7ης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη  επιτυγχά-
νοντας σε κάθε σεζόν και νέο ρεκόρ εισιτηρίων.  Φέτος
η έναρξη έγινε την 1 Ιουνίου με την ελληνική ταινία του
Τάσου Μπουλμέτη «ΝΟΤΙΑΣ» και στο πρόγραμμα του
περιλαμβάνονται ξεκαρδιστικές κωμωδίες, ποιοτικά
ριμέικ, ένταση και μυστήριο, διάσημοι ηθοποιοί και
σκηνοθέτες, μεγάλες παραγωγές, περιπέτεια, δράση
και πολιτική, κινούμενα σχέδια, δράμα και κομεντί,
πάντοτε με ποιοτική εικόνα και ήχο.

Σε λίγα λεπτά και με λίγα 
λεφτά διακοπές σε… δήμο

της Θεσσαλονίκης!

Ενώ ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ο Υπουργός Οικονομίας κ.Στα-
θάκης, και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο πανηγυρίζουν στο Πεκί-
νο, και ο Υπουργός κ. Δρίτσας πενθεί κρυμμένος στον Πειραιά,
ενώ ο κ. Παππάς ασχολείται με το πώς θα κλείσει ιδιωτικούς τηλε-
οπτικούς σταθμούς και ο κ. Βερναρδάκης πώς θα μονιμοποιήσει
στρατιές υποστηρικτών στο Δημόσιο, οι ελληνικές οικογένειες
αγωνίζονται να πληρώσουν τα 100 δις που κόστισε η Κυβέρνηση
Τσίπρα – Καμμένου και τα λουκέτα στην αγορά. 

Η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
από τη μία η  απραξία και η αδράνεια των στελεχών της και από
την άλλη οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στην πραγματική οικονομία
οδηγούν την αγορά σε μαρασμό. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνον-
ται, εκατομμύρια εσόδων για το δημόσιο και τα ασφαλιστικά τα-
μεία εξανεμίζονται, και το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης
σκορπά στον άνεμο. Η δημόσια περιουσία ρημάζει ξεχασμένη – η
σύμβαση για το Ελληνικό παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι του
κ. Τσακαλώτου, ο οποίος «κωλύεται» να την εμφανίσει ή να εμφα-
νισθεί ο ίδιος στη Βουλή. 

Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, 2,5 επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο κά-
θε μέρα το τελευταίο εξάμηνο. Μία πόλη γεμάτη ζωντάνια, γεμάτη
νέους ανθρώπους και προοπτικές μέχρι πρόσφατα, σήμερα βου-
λιάζει στην ανεργία και την ύφεση. 

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση χύνει τόνους μελάνης σε έναν εκλο-
γικό νόμο-σπέκουλα και σε θεωρίες συνωμοσίας με τους πρώην
συντρόφους του κ. Τσίπρα – αλήθεια, ποιος δεν θυμάται την επο-
χή που ο κ. Βαρουφάκης ήταν “asset” και ο κ. Γκάλμπρεϊθ πληρω-
νόταν ακριβά για να ετοιμάζει σχέδια δραχμής, εθνικοποίησης
τραπεζών και επιστράτευσης υπαλλήλων; 

Χάσαμε 1,3 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και χάνουμε εκα-
τομμύρια από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 κάθε μέρα που περνά με
τα ψέματα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Χάσαμε 100 δις ευρώ από εμμο-
νές, ιδεοληψίες, λαϊκισμούς, εθνικισμούς, αυταπάτες και πολιτι-
κές απάτες του θιάσου Τσίπρα-Καμμένου. Οι χιλιάδες εργαζόμε-
νοι στον «Πυρσό», στην «Ηλεκτρονική», στο «Athens Ledra Ho-
tel», στον «Μαρινόπουλο», στην «Jet Oil», η «Softex», τα σούπερ
μάρκετ «Λάρισα», στο βιβλιοπωλείο «Παπασωτηρίου» (για να
αναφερθούμε σε λίγες μόνο – τις πιο κραυγαλέες – από τις περί-
που εκατό περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων που κλείνουν
ημερησίως το 2016), αλλά και οι προμηθευτές, καθώς και οι συν-
δεδεμένες εταιρίες, αγωνιούν για την τύχη τους και περιμένουν
άμεσες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων, την επι-
στροφή τους στην εργασία τους και την ανακούφιση των οικογε-
νειών τους. 

Ο φτωχός αναπτυξιακός νόμος, με την περίπλοκη και χρονοβό-
ρα διαδικασία που προβλέπει, δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της
κατάστασης. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις. Όμως είναι αναγκαία
η παρουσίαση ενός σαφούς και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος
ενεργειών των Υπουργών και των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να
αναστραφεί το κλίμα στην αγορά, να αποκατασταθούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας και να διασωθούν ακόμη περισσότερες που απει-
λούνται, και να δημιουργηθούν πραγματικές προϋποθέσεις για
ανάπτυξη. 

Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ήρθε η ώρα οι Υπουργοί να σταμα-
τήσουν να παίζουν «monopoly» με τις ζωές, τις δουλειές, τις περι-
ουσίες των πολιτών και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Διαφορε-
τικά, ήρθε η ώρα να φύγουν. 

* Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι Βουλευτή Αρκαδίας και επικε-
φαλής του Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης 

«Τσουνάμι» λουκέτων και υπουργοί
που παίζουν… “monopoly” 

του Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλου*
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•Σινέ Πυλαία. Για τέταρτη συνεχή χρονιά στον
επιβλητικό υπαίθριο χώρο του Πέτρινου της Πυλαίας
λειτουργεί ο δεύτερος δημοτικός θερινός κινηματογρά-
φος του δήμου. Στο φετινό του πρόγραμμα περιλαμβά-
νονται σημαντικές επιτυχίες του ξένου, αλλά και του ελ-
ληνικού κινηματογράφου. 

Τόσο το «Cine ΠΥΛΑΙΑ» όσο και το «Cine ΠΑΝΟ-
ΡΑΜΑ», λειτουργούν με τα τελειότερα ψηφιακά μηχα-
νήματα εικόνας και ήχου που προμηθεύτηκε ο Δήμος
Πυλαίας – Χορτιάτη από πέρυσι. Γεγονός που αποτελεί
πανελλαδική πρωτοπορία, καθώς οι δύο κινηματογρά-
φοι είναι από τους πρώτους της χώρας που έκαναν την
μετάβαση από το απλό αναλογικό φιλμ στην ψηφιακή
προβολή ταινιών. (Αναλυτικά το πρόγραμμα των θερι-
νών δημοτικών κινηματογράφων στον ιστότοπο του
Δήμου www.pilea-hortiatis.gr )

Παιδικές Χαρές ή η χαρά της ζωής…
Εκτός από τις παιδικές χαρές που βρίσκονται σε

όλες τις περιοχές και τις δημοτικές ενότητες του δήμου,
τα μικρά παιδιά, αλλά και οι γονείς ή οι συνοδοί τους
μπορούν στο διάστημα του καλοκαιριού να ψυχαγωγη-
θούν και να βρουν καταφύγιο στα δημοτικά αναψυκτή-
ρια. 

•Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Βρίσκεται στο
Πανόραμα, στη συμβολή των οδών Πέτρου Λεβαντή
και Σαλαμίνος, στο Νόμο 751, σε μια έκταση οκτώ
στρεμμάτων και έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να αποτελεί προσομοίωση του συνή-
θους αστικού και περιαστικού δικτύου. Είναι επισκέψι-
μο 365 μέρες το χρόνο, ενώ υπάρχουν ποδήλατα για
όλες τις ηλικίες τα οποία μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν οι επισκέπτες κατά την παραμονή τους. Από το
2003, κατά τους μήνες Μάϊο έως Οκτώβριο, λειτουργεί
αναψυκτήριο για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του
Πάρκου, ενώ οι  ενήλικες επισκέπτες μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν τοποθετημένα όργανα γυμναστικής
ανοικτού χώρου απολαμβάνοντας παράλληλα την πα-
νοραμική θέα προς την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη
θάλασσα.

•Δημοτικά Αναψυκτήρια: Δροσιά, χαλάρωση και
ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους φίλους στο Ασβε-
στοχώρι. προσφέρει το ολοκαίνουργιο Αναψυκτήριο
που αδειοδότησε και κατασκεύασε ο δήμος και λειτουρ-
γεί ήδη με μεγάλη επιτυχία. (Πλατεία Δημοκρατίας 6,
τηλ 2310358111). Αντίστοιχα στιγμές χαλάρωσης για
τους μεγαλύτερους και ψυχαγωγία, εκπαίδευση και
ενημέρωση για τα παιδιά, μπορούν να απολαύσουν οι
επισκέπτες του Αναψυκτηρίου και της Παιδικής Χαράς
του δήμου που λειτουργεί στο «Πάρκο Ελένης Κουτσιώ-
λη» στο Πέτρινο της Πυλαίας. 

Φύση - Φαγητό – διασκέδαση
Πασίγνωστος σε όλη την Ελλάδα ο Χορτιάτης, με

την ευκολία που παρουσιάζει στην ανάβασή του, έγινε
άριστος «προπαγανδιστής» της ορειβασίας και έδωσε
σε πολύ κόσμο τη χαρά της γνωριμίας του βουνού. Η
χαρά της εξερεύνησης, η χλωρίδα, η πανίδα και οι
πλούσιες ομορφιές του ορεινού τοπίου μαζί με τις εξαι-
ρετικές σε ποιότητα και γεύσεις των φαγητών και εδε-
σμάτων που προσφέρουν οι πασίγνωστες ταβέρνες του
χωριού καθιστούν τον Χορτιάτη έναν από τους ελκυστι-
κότερους προορισμούς του δήμου. Οι υπόλοιποι μπο-
ρούν να επιλέξουν εναλλακτικά: 

•Ελαιόρεμα. Ένας μοναδικός μοντέρνος χώρος
πικ-νικ, περιπάτου, άθλησης, αναψυχής, ποδηλάτου
και ξεκούρασης που αποτελεί την μεγαλύτερη αστική
ανάπλαση στην ιστορία της Πυλαίας, σε μια περιοχή
200 και πλέον στρεμμάτων. 

•Αμαδρυάς. Εξαιρετικός χώρος περιπάτου και ξε-
κούρασης στο δάσος όπου μεταξύ άλλων οι επισκέπτες
μπορούν να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις
και πολιτιστικά δρώμενα στο υπαίθριο Αμφιθέατρο
Αμαδρυάς. Σε ένα ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον στην
ομώνυμη περιοχή του περιαστικού δάσους το έργο
προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της πε-
ριοχής μια καινούργια διέξοδο για δράσεις καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας και ποιότητας.

O δήμος που αντιμετώπισε άμεσα τις
επιπτώσεις από… μπουρίνι!

Άμεσα αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που προκάλεσε καλοκαιρινή
μπόρα, πριν από λίγα 24ωρα στη δημοτική ενότητα Χορτιάτη καθώς ο μηχανι-
σμός του δήμου με πρωτοβουλία του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη  ανταποκρί-
θηκε με προσωπικό και οχήματα στις περιοχές που επλήγησαν και ειδικότερα
στην Εξοχή, στο Ασβεστοχώρι και τον Χορτιάτη.  Η αιφνίδια νεροποντή ωστό-
σο προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες δημητριακών – υπο-
λογίζονται περίπου 1000 στρέμματα σιτηρών - σε αγροτικούς δρόμους και στη
συμμαχική οδό Αρδαμερίου-Χορτιάτη. 

«Παρακολουθούσαμε τα Δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπη-
ρεσίας και γνωρίζαμε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και όπως κάθε
φορά σε ανάλογες περιπτώσεις βρισκόμασταν σε επιφυλακή. Σε άμεση
επικοινωνία με τον δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, οι υπηρεσίες του δή-
μου, δύο ειδικά συνεργεία με προσωπικό οχήματα-φορτωτές ήταν σε
πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παρέμβουν όπου χρειαστεί» σημει-
ώνει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης Δ.Ε.
Χορτιάτη, Ιωάννης Ντίτσιος ο οποίος είχε την εποπτεία της επιχείρησης και
προσθέτει: 

«Οι δρόμοι και τα χωράφια πλημμύρισαν. Στη διάρκεια της νερο-
ποντής ενημερωθήκαμε από τον ΟΑΣΘ για μεταφορά φερτών υλικών
λόγω μεγάλου όγκου νερού στη λεωφόρο Παπανικολάου από την πε-
ριοχή του νοσοκομείου μέχρι τη διασταύρωση του Χορτιάτη, καθώς
επίσης και στην περιφερειακή οδό προς τον Άγιο Βασίλειο. Κινηθήκαμε
γρήγορα ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η κυκλοφορία σε όλα τα ση-
μεία».  Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εκτός από τις αγροτικές οδούς, ση-
μαντικές ζημιές είχαν υποστεί μία παλιά γέφυρα στην αγροτική περιοχή Χορ-
τιάτη προς Αρδαμέρι, ενώ συνεχίζεται η αποκατάσταση των ζημιών στα πιο δύ-
σβατα σημεία και ρέματα. Στο πλαίσιο της καταγραφής και προκειμένου να
αποζημιωθούν για τις καταστροφές ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη καλεί τους
αγρότες που έχουν υποστεί ζημιές στις καλλιέργειες τους να απευθύνονται στον
ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη.

Q

«Εκδρομές,
βουτιές, βόλ-
τες, σινεμά,

θέατρο,
τέχνη

άθληση,
βουνό και η

χαρά της
ζωής…»

}

}
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Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Θέατρο Δά-
σους η αισχύλεια πολιτική τραγωδία που είναι η καλοκαιρινή πα-
ραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία
του διεθνούς  φήμης Λιθουανού σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις.
Ο εξαιρετικός Γιάννης Στάνκογλου ερμηνεύει, σε διπλή διανομή
με τον πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ Χρήστο Στυλιανού, τον ρόλο του
Ετεοκλή. Μαζί τους η πολυτάλαντη Νάντια Κοντογιώργη στο ρόλο
της Αντιγόνης. 

Πρεμιέρα του «ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ»

στο κατάμεστο Θέατρο Δάσους
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Ο σκηνοθέτης Τσέζαρις Γκραουζίνις με τον πρόεδρο
και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οργανισμού

Η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του ΚΘΒΕ
Μαρία Τσιμά με τον ηθοποιό Δημήτρη Μακαλιά

Ο πρόεδρος του ΚΘΒΕ Άρης Στυλιανού, με τον Γιάννης Στάνκογλου, τον καλλι-
τεχνικό διευθυντή του ΚΘΒΕ Γιάννη Αναστασάκη και τον Χρίστο Στυλιανού

Αναμνηστικό "κλικ" μετά το τέλος της πρεμιέρας
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε έναν ιδαίτερο και
επιβλητικό χώρο στο κτήμα Μυρωνίδη ένα φαντασμαγορικό
underwater fashion show της GT Public Relations Event Man-
ager Model Agent. Ξεχωριστό κομμάτι της συναρπαστικής
βραδιάς, που χειροκροτήθηκε παρατεταμένα, ήταν η ιδιαίτερη
παρουσίαση της συλλογής PARIZIANISTA της Θεοδώρας Γε-
ωργάκα..
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THE UNDERWATER FASHION SHOW

BY PARIZIANISTA.GR



Ποιος, άραγε, ξέρει τι πραγματικά ισχύει σήμερα στη
φορολογία των καινούργιων Ι.Χ.; Λίγοι. Και ποιοι λίγοι
είναι αυτοί που γνωρίζουν τι θα ισχύσει αύριο; Η ακινη-
σία και η παγωμάρα στην αγορά του αυτοκινήτου τον μή-
να Ιούνιο οφείλεται στην κακή ενημέρωση. Γιατί όλοι οι
υποψήφιοι αγοραστές δεν κάνουν καμιά κίνηση, ελπί-
ζοντας σε ένα θαύμα.

Αλλά θαύματα δεν γίνονται. Και όσοι τρέφουν ελπί-
δες ότι θα υπάρξει αντίδοτο στο ευεργετικό σύστημα της
απόσυρσης, το οποίο σταμάτησε να ισχύει, είναι βαθιά
νυχτωμένοι. Τρέφουν –κακώς– ελπίδες για κάτι που δεν
πρόκειται να υπάρξει.

Λογικό, λοιπόν, είναι η πρόσφατη ψήφιση του νέου
φορολογικού νομοσχεδίου να έχει επιφέρει από την
1/6/2016 σημαντικές αλλαγές στην αγορά των νέων
Ι.Χ., αφού υπάρχει αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης
των καινούργιων. 

Με το νέο αυτό φορολογικό καθεστώς, αλλάζει η κεν-
τρική φιλοσοφία φορολογίας του αυτοκινήτου, η οποία
εφαρμοζόταν στην ελληνική αγορά για πολλές δεκαετίες. 

Οι αλλαγές αυτές δεν εστιάζουν μόνο στις αυξομει-
ώσεις που επέρχονται στις τελικές λιανικές τιμές των αυ-
τοκινήτων, αλλά κυρίως στις δομικές αλλαγές υπολογι-
σμού του Τέλους Ταξινόμησης. Το τελευταίο αφορά κυ-
ρίως την κατάργηση του κυβισμού, ως κριτηρίου άμεσης
φορολογίας, και την αντικατάστασή του από την αξία του
αυτοκινήτου, συνυπολογίζοντας παράλληλα και τις εκ-
πομπές ρύπων CO2. 

Ζητήσαμε τη βοήθεια του κ. Θανάση Κονιστή, ο οποί-
ος είναι διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Volk-
swagen. Οι ερωτήσεις αφορούν τους νέους συντελεστές
υπολογισμού Τέλους Ταξινόμησης (ΤΤ) και το ποιος εί-
ναι ο νέος υπολογισμός Τέλους Ταξινόμησης.

Ο Θ. Κονιστής, στην τελευταία παρουσίαση που έκα-

νε για λογαριασμό της VW, μας εξήγησε με κάθε λεπτο-
μέρεια τι θα ισχύει πλέον για την αγορά των καινούρ-
γιων Ι.Χ., αλλά και πώς επηρεάζονται οι καταναλωτές.
«Με τη νέα φορολογική νομοθεσία, η βάση υπολο-
γισμού του Τέλους Ταξινόμησης (ΤΤ) επιβατικών
αυτοκινήτων δεν είναι πλέον η τιμή εισαγωγής CIF
του αυτοκινήτου, αλλά η ανώτατη προτεινόμενη
λιανική τιμή προ φόρων (ΑΠΛΤΠΦ). Ουσιαστικά, η
τιμή αυτή περιλαμβάνει κάθε κόστος που διαμορ-
φώνει την τελική τιμή του αυτοκινήτου, χωρίς το
Τέλος Ταξινόμησης και τον ΦΠΑ. Συνεπώς, το Τέ-
λος Ταξινόμησης υπολογίζεται πλέον σε μεγαλύτε-
ρη τιμή σε σχέση με το έως πρόσφατα ισχύον καθε-
στώς. Επίσης, στην ίδια αξία υπολογίζεται και ο
ΦΠΑ (όπως άλλωστε γινόταν μέχρι πρόσφατα), με
τον νέο συντελεστή 24% που ισχύει από
1/6/2016».
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AUTO
Γράφει

ο Πέρης
Χαλάτσης

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν με το
νέο φορολογικό σύστημα στα Ι.Χ.

Μειωμένες κατά -1,5% ως προς τον Ιούνιο του 2015 ήταν οι ταξινομήσεις και-
νούργιων επιβατικών αυτοκινήτων τον Ιούνιο του 2016. Αυτό προκύπτει από τα
πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ.

Στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατι-
κών αυτοκινήτων είναι αυξημένες κατά +9,9% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του
2015.

Τον Ιούνιο του 2016 πουλήθηκαν 8.863 Ι.Χ., ενώ τον Ιούνιο του 2015 πωλή-
θηκαν 8.999 Ι.Χ.

Οι μεγαλύτερες πωλήσεις έγιναν προς επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων.
Αν δεν ήταν και αυτές οι εταιρίες, οι πραγματικές πωλήσεις θα ήταν πολύ χαμηλές.

Η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται -68,8% χαμηλότερα ως προς τον μέσο όρο της
δεκαετίας 2000-2009.

Μειωμένες οι ταξινομήσεις τον Ιούνιο σε σύγκριση με πέρυσι 



#AUTO
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Νέοι συντελεστές υπολογισμού Τέλους 
Ταξινόμησης (ΤΤ)

«Μια ακόμα σημαντική αλλαγή αφορά τους φο-
ρολογικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για
τον προσδιορισμό του Τέλους Ταξινόμησης των
επιβατικών αυτοκινήτων. Αυτοί δεν διαμορφώνον-
ται πλέον με βάση τον κυβισμό του αυτοκινήτου,
αλλά την κατηγορία στην οποία ανήκει η συνολική
ΑΠΛΤΠΦ. Παράλληλα, οι νέοι αυτοί συντελεστές
ρυθμίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων CO2 του
οχήματος, παρέχοντας κίνητρα για την απόκτηση
αυτοκινήτων με χαμηλότερες εκπομπές CO2. 

Επίσης, τα υβριδικά αυτοκίνητα (για τα οποία
υπήρχε έως τώρα πλήρη απαλλαγή από το ΤΤ για κι-
νητήρες μέχρι 2.000 κ.εκ.) απαλλάσσονται πλέον
μόνο από το 50% του προβλεπόμενου Τέλους Ταξι-
νόμησης. Για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν
υπάρχει καμία μεταβολή, καθώς συνεχίζουν να
απαλλάσσονται πλήρως από το Τέλος Ταξινόμη-
σης».

Τρόπος υπολογισμού ΤΤ επιβατικών 
αυτοκινήτων

«Για τον προσδιορισμό του συνολικού ΤΤ (και συνε-

πώς της τελικής λιανικής τιμής) είναι απαραίτητη η
άθροιση των ΑΠΛΤΠΦ του αυτοκινήτου και κάθε στοι-
χείου προαιρετικού εξοπλισμού, προκειμένου να διαπι-
στωθούν η κλίμακα για τη συνολική ΑΠΛΤΠΦ και ο αντί-
στοιχος συντελεστής (σε συνδυασμό με τη ρύθμιση βάσει
εκπομπών ρύπων CO2).

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του νέου τρόπου υπολο-
γισμού του ΤΤ είναι ότι υπέρβαση κλίμακας ακόμα και
κατά 1 ευρώ επιφέρει σημαντική προσαύξηση του ΤΤ,
καθώς ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη τη συνολική
ΑΠΛΤΠΦ και όχι μόνο το ποσό της υπέρβασης. Συνε-
πώς, η προσθήκη οποιουδήποτε προαιρετικού εξοπλι-
σμού μπορεί να μεταβάλει την κλίμακα φορολόγησης του
αυτοκινήτου με βάση τη συνολική του ΑΠΛΤΠΦ». 

Τα νέα Τέλη Ταξινόμησης με τη νέα φορολο-
γία – Παραδείγματα

«Σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό καθε-
στώς, σε ένα αυτοκίνητο 1.400 κ.εκ. το ΤΤ υπολογιζόταν
με σταθερό συντελεστή 12% επί της τιμής εισαγωγής
CIF. Με τη νέα φορολογία, ο συντελεστής ορίζεται από
την κλίμακα τιμής προ φόρων (ΑΠΛΤΠΦ) με ρύθμισή
του από τους ρύπους CO2. Αν, για παράδειγμα, η τιμή
προ φόρων είναι 15.000 ευρώ και το αυτοκίνητο εκπέμ-

πει 125 γρ./χλμ. ρύπους CO2, τότε ο συντελεστής είναι
8,8%. Αντίστοιχα, για ένα μοντέλο με ίδιους ρύπους
CO2 και τιμή προ φόρων 21.000 ευρώ, ο συντελεστής
ΤΤ διαμορφώνεται σε 26,4%. 

Στην περίπτωση τώρα ενός αυτοκίνητου με κυβισμό
2.000 κ.εκ., το ΤΤ με το προηγούμενο φορολογικό καθε-
στώς υπολογιζόταν με σταθερό συντελεστή 40% επί της
τιμής εισαγωγής CIF. Με τη νέα φορολογία, αν η τιμή
προ φόρων είναι 21.000 ευρώ (όπως στο παραπάνω πα-
ράδειγμα για το 1.4L) και το αυτοκίνητο εκπέμπει και αυ-
τό 125 γρ./χλμ. ρύπους CO2 (όπως συμβαίνει για παρά-
δειγμα με τα πετρελαιοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού
που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους CO2 σε σχέση με μι-
κρότερα βενζινοκίνητα), τότε ο συντελεστής είναι επίσης
26,4%. Αντίστοιχα, για ένα μοντέλο με ίδιους ρύπους
CO2 και τιμή προ φόρων 27.000 ευρώ, ο συντελεστής
ΤΤ διαμορφώνεται σε 35,2%. 

Με βάση τα παραπάνω, η φορολογία –και κατά συνέ-
πεια οι λιανικές τιμές– σε ένα μοντέλο που διατίθεται τό-
σο με κινητήρα 1.4L όσο και με κινητήρα 2.0L ενδέχεται
σε πολλές περιπτώσεις να μη διαφέρουν σημαντικά με το
νέο καθεστώς (σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι πρόσφα-
τα). Έτσι, εφόσον το κόστος παραγωγής και πώλησης του
μοντέλου από το εργοστάσιο κατασκευής δεν διαφέρει
λόγω του κινητήρα, θα δούμε περιπτώσεις αυτοκίνητων
διαφορετικού κυβισμού αλλά αντίστοιχων χαρακτηριστι-
κών απόδοσης (π.χ. δυνατούς κινητήρες βενζίνης μι-
κρού κυβισμού σε σχέση με μεγαλύτερου κυβισμού κινη-
τήρες πετρελαίου) να έχουν αντίστοιχες λιανικές τιμές –
κάτι που ήδη ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Βέβαια, προκειμένου τα καινούργια αυτοκίνητα με κι-
νητήρες μεγαλύτερου κυβισμού (όπως τα 2.0L) να αποτε-
λέσουν μια ορθολογική επιλογή για μία μερίδα κατανα-
λωτών, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί αντίστοιχα και η
φορολογία που συνδέεται με τη χρήση του αυτοκινήτου,
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αξία και όχι ο κυβισμός».

Κλείνοντας αυτό το θέμα εκτιμούμε ότι η κεντρική φι-
λοσοφία του νέου φορολογικού για τα καινούργια επιβα-
τικά αυτοκίνητα κινείται προς στη σωστή κατεύθυνση για
τον καταναλωτή, καθώς ο υπολογισμός του φόρου (ΤΤ)
λαμβάνει υπόψη οικονομικά κριτήρια (την αξία του αυ-
τοκινήτου) και όχι τον κυβισμό, δίνοντας παράλληλα κί-
νητρα για απόκτηση αυτοκινήτου που εκπέμπει χαμηλό-
τερους ρύπους CO2. 

Το σημείο που χρήζει αλλαγής για δικαιότερο υπολο-
γισμό φόρου αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν
οι συντελεστές στις κλίμακες ΑΠΛΤΠΦ, καθώς ακόμα
και για υπέρβαση 1 ευρώ δημιουργούνται στρεβλώσεις
στον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης, με σημαντι-
κές επιβαρύνσεις σε φόρους που δεν δικαιολογούνται
από τα αντίστοιχα ποσά. Σε μια πιο ορθολογική κατεύ-
θυνση, θα μπορούσαν οι συντελεστές κλίμακας να υπο-
λογίζουν το Τέλος Ταξινόμησης μόνο για το ποσό που
εμπίπτει σε κάθε κλίμακα και αθροιστικά να διαμορφώ-
νεται το συνολικό Τέλος Ταξινόμησης. 
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Τελικοί συντελεστές ΤΤ επιβατικών αυτοκινήτων 
(προδιαγραφές ρύπων EU6)

Κλίμακα ΑΠΛΤΠΦ με ρύθμιση βάσει εκπομπών CO2 

Πρέπει να επισημανθεί ότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού του Τέλους Ταξι-
νόμησης καταργείται ο φόρος πολυτελείας που προσαύξανε τις λιανικές τιμές
των αυτοκινήτων με εργοστασιακή αξία μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ. O Θανάση Κονιστής, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ

της Volkswagen



#ΕUROPEAN_TOP GIRL

Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη.
Η καταγωγή της είναι από ένα από τα ομορφότερα χωριά των Αγράφων το Ανθηρό.
Από μικρή ηλικία στον χώρο του αθλητισμού ( μπαλέτο, κολύμβηση, βόλεϋ, στίβο)
με ιδιαίτερες επιδόσεις στο Wing Chun Kung Fu.
Είναι φοιτήτρια στο τμήμα Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος και  Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει πολλά οράμα-
τα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας.
μαγιο: med
φωτογραφιση με porsche panamera

ΣΠΟΥΔΕΣ: Φοιτήτρια στο τμήμα Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων στο Δ.Π.Θ
ΣΤΟΧΟΣ-ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, στόχος της είναι να
συμβάλλει στην προσπάθεια διατήρησης αλλά και αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
της χώρας. Καθώς και να διεισδύσει περισσότερο στον χώρο της μόδας.
ΚΑΛΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Είναι συνεπής.
ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ: Αποσπάται εύκολα η προσοχή της από το κινητό της.
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ: Ο τρόπος μου μιλάει και προσεγγίζει τους άλλους.
ΣΤΕΚΙ: Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στέκι, καθώς για αυτήν η παρέα είναι που με-
τράει.
ΦΛΕΡΤ: Της αρέσει να την φλερτάρουν διακριτικά και με έξυπνες κινήσεις. 
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Έξυπνος, δυναμικός και προστατευτικός.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Kung Fu Wing Chun, ποδήλατο στην παραλία και gaming.
ΤΡΕΙΣ ΕΥΧΕΣ: Να ανακάμψει η Ελλάδα, να υπάρχει ειρήνη, αγάπη και αλληλεγγύη
μεταξύ των ανθρώπων.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Το σμαραγδένιο νησί  των Σποράδων η Σκιάθος. 
ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Είναι αρκετά σκληρή με τον εαυτό της καθώς είναι τελειομανής,
χωρίς έμμονες  βέβαια.

Βίκυ Σταμπουλή
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«Φλας μπακ» στο 2010 θα κάνει ο ΠΑΟΚ του Βλάνταν
Ίβιτς στα προκριματικά του Champions League, αφού όπως
και τότε ο «Δικέφαλος» θα πρέπει να υπερβεί το εμπόδιο του
Άγιαξ για να περάσει στη φάση των πλέι οφ της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης, σε έναν δρόμο που εξ αρχής
όλοι γνώριζαν ότι δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

Τότε, ο ΠΑΟΚ που ουσιαστικά είχε φτιαχτεί από τον Φερ-
νάντο Σάντος που αποχώρησε εκείνο το καλοκαίρι για να
αναλάβει το τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας, αποκλείστηκε αήτ-
τητος με δύο ισοπαλίες σε Άμστερνταμ και Τούμπα, με τον
«Αίαντα» να καταφέρνει να πάρει τα εισιτήριο για την επόμε-
νη φάση, απέναντι στον ΠΑΟΚ του Παύλου Δερμιτζάκη που
πάλεψε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο για τη πρόκρι-
ση. Οι Ολλανδοί, τετράκις πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν τότε
στις τάξεις τους έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών στον κό-
σμο, τον Ουρουγουανό Λουίς Σουάρεζ, που αργότερα συνέ-
χισε την καριέρα του στη Λίβερπουλ ενώ σήμερα φορά την
φανέλα της Μπαρτσελόνα. Όπως και πριν μια εξαετία, η ομά-
δα του Άμστερνταμ και κορυφαίος σύλλογος της «χώρας της
τουλίπας» διεκδικεί  την είσοδο του στο Champions League
ως δευτεραθλητής, χάνοντας στο «νήμα» τον τίτλο από την
Αϊντχόφεν, κάτι που είχε συμβεί και της σεζόν 2009-2010,
όταν απώλεσε το πρωτάθλημα από την έκπληξη εκείνης της
χρονιάς Τβέντε, με μόλις έναν βαθμό διαφορά.

Στον Βλάνταν Ίβιτς και τους συνεργάτες του απομένει πε-
ρίπου ένα δεκαήμερο, ενώ η ομάδα πραγματοποιεί  το βασι-
κό στάδιο της προετοιμασίας της στην πατρίδα του προσε-

χούς της αντιπάλου. Το πρώτο παιχνίδι όπως και το 2010 θα
πραγματοποιηθεί στην «Άμστερνταμ Αρίνα» στις  26 ή 27
Ιουλίου. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός σύμφωνα με την ΠΑΕ
ΠΑΟΚ έχει ολοκληρωθεί, ενώ στο σήριαλ της μεταγραφής
του Φερνάντο Βαρέλα από την Στεάουα δεν έχει παιχτεί ακό-
μα το τελευταίο επεισόδιο. Ο κεντρικός αμυντικός από το
Πράσινο Ακρωτήρι παραμένει κοντά στην Τούμπα, ωστόσο
όλα θα τελειώσουν αν και εφόσον υπάρξει επίσημη ανακοί-
νωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής δεν επιβεβαι-
ώνει συμφωνία, που οι πληροφορίες από τη Ρουμανία την
εμπλουτίζουν εκτός του οικονομικού «ντηλ» και με την παρα-
χώρηση παίκτη του «Δικεφάλου» ως δανεικό. 

Στα του αντιπάλου, ο Βλάνταν Ίβιτς γνωρίζει με ποιον αν-
τίπαλο έχει να κάνει, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές του
παρελθόντος, όταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ως παίκτης τότε εί-
χε χάσει το πέναλτι στο παιχνίδι της Τούμπας με τον «Αίαν-
τα» που ίσως άλλαζε τα δεδομένα της πρόκρισης. Ο Άγιαξ πα-
ραδοσιακά είναι η ομάδα που αιμοδοτεί με νέα ταλέντα ολό-
κληρη την Ευρώπη, όπως και την εθνική ομάδα της Ολλαν-
δίας. Οι «οράνιε» μπορεί να μην κατάφεραν να προκριθούν
στο Euro της Γαλλίας, ωστόσο παραμένουν τριταθλητές κό-
σμου από το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Την πορτοκαλί φανέλα
φορούν έξι παίκτες του Άγιαξ, ενώ στο ρόστερ βρίσκεται και
ένας από τους  στυλοβάτες της εθνικής Πολωνίας, ο Αρκάντι-
ους Μίλικ, που δύσκολα θα προλάβει να δώσει το παρών λό-
γω της άδειας μετά το Euro.

www.karfitsa.gr

Ο ΠΑΟΚ από το μεσημέρι της Παρα-
σκευής (15/7) γνωρίζει ποια ομάδα θα
αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό
γύρο του Champions League. Πρόκει-
ται για τον γνώριμο του από τον Αύ-
γουστο του 2010 Άγιαξ από τον οποίο,
για την ίδια διοργάνωση, αποκλείσθη-
κε άδοξα. Ο Δικέφαλος νίκησε στην
Τούμπα με 1-0 και αποκλείσθηκε στην
παράταση του δεύτερου αγώνα! 

Αυτό όμως το στοιχείο έχει μόνο
ιστορική αξία, καθώς το ρόστερ της φε-
τινής ομάδας του ΠΑΟΚ δεν έχει καμία
σχέση με εκείνο του 2010. Το ίδιο βε-
βαίως ισχύει και για του Ολλανδούς οι
οποίοι μετρούν 33 Πρωταθλήματα, 18
Κύπελλα, 4 Champions League, 1 UE-
FA Cup. Το αξιοσημείωτο; Ότι πέρυσι ο
Αγιαξ τερμάτισε δεύτερος πίσω από την
Αϊντχόφεν γιατί «αυτοκτόνησε» στο τε-
λευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Ο Άγιαξ
αποκλείστηκε πέρυσι στα προκριματι-
κά του Champions League και πήγε
στους ομίλους του Europa League
όπου τερμάτισε 3ος κι έτσι τελείωσε
άδοξα η ευρωπαϊκή του πορεία.

Ποιός είναι φέτος ο αντίπαλος του
ΠΑΟΚ; Μεταγραφικά έχει πραγματο-
ποιήσει δυο εξαιρετικές κινήσεις: Απέ-
κτησε τον κεντρικό αμυντικό της Να-
σιονάλ,  Σάντσες και τον επιθετικό Μα-
τέο Κασιέρα από την Ντεπορτίβο Κάλι.
Οι Ολλανδοί βέβαια έχασαν τους Φίσερ
και Φαν Ντερ Χορν που πήγαν σε Μίντ-
λεσμπρο και Σουόνσι αντίστοιχα.

Επειδή όμως τα αποτελέσματα στο
ποδόσφαιρο κρίνονται μέσα στις τέσ-
σερεις γραμμές αυτές οι πληροφορίες
είναι χρήσιμες για ακαδημαϊκές συζη-
τήσεις, αλλά δεν σηματοδοτούν την
εξέλιξη ενός αγώνα. Ούτε βεβαίως το
αποτέλεσμα ενός φιλικού προετοιμα-
σίας. Για τον λόγο αυτό εκτιμώ ότι εί-
ναι κακή υπηρεσία στην ομάδα του
ΠΑΟΚ η δημιουργία αρνητικού κλίμα-
τος με κριτήριο την απόδοση της στον
αγώνα με τη Στεάουα. Ο ΠΑΟΚ με τους
Ρουμάνους είχε ένα τραγικό δεκάλε-
πτο, διάστημα κατά το οποίο φορτώ-
θηκε με γκολ η εστία του. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι η ομάδα δεν προλαβαίνει να
διορθώσει τις αδυναμίες της. Μπορεί
μέχρι τον αγώνα με τον Άγιαξ να μην
υπάρξει μεταβολή στο ρόστερ, αλλά αυ-
τό δεν σημαίνει ότι ο Δικέφαλος είναι
καταδικασμένος στους δύο αγώνες με
τους Ολλανδούς. Αρκεί ο Ίβιτς να κατα-
φέρει να πάρει από τους ποδοσφαιρι-
στές που θα χρησιμοποιήσει το καλύ-
τερο δυνατό. Κι αυτός θα πρέπει να εί-
ναι ο πρώτος του στόχος. Το υπόλοιπα
έπονται.

του Βασίλη
Μάστορα

Ο στόχος του Ιβιτς
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Άγιαξ αυτός ο γνώριμος
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