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Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διοικούν τους 
δημόσιους οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) μί-
σθωσε βαν τηλεοπτικών παραγωγών με έδρα τη γειτο-
νική χώρα για την κάλυψη κορυφαίου αθλητικού γε-
γονότος (σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη) το οποίο μεταδό-
θηκε από την ΕΡΤ! «Δεν υπήρξε ενδιαφέρον από Έλλη-
νες...» απαντά η Ε.Ο.ΠΕ. για την απευθείας ανάθεση
ύψους 34.000 ευρώ. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

σελ. 16-17

«Φωτιά στα μπατζάκια μας» - Ανοχύρωτη 
η Χαλκιδική σε περίπτωση πυρκαγιάς!

Θεσσαλονικείς στο Λονδίνο μιλούν στην Karfitsa

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Διακοπές με πλαστικό χρήμα... 
Μετρητά... τέλος από τον Αύγουστο!

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑP
Οι 11 λόγοι για τους οποίους 
αντιδρούν στις τοπικές 
κοινωνίες της Βόρειας Ελλάδας

«Kρίμα που η Βρετανία μπορεί να
αποδειχθεί χειρότερη από την Ελλάδα»

2310 278155
H εφημερίδα που διαβάζεται 

από 100.000 αναγνώστες! 
(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

Bλέπουμε ΕΡΤ 
μέσω Αλβανίας!



Το πιθανότερο είναι πως δεν το εννοεί με
τον τρόπο που εμείς ως Έλληνες θα θέλαμε,
σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μία
παραδοχή ότι... κάτι δεν πάει καλά. Αναφέ-
ρομαι, φυσικά, στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο
οποίος, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες
στη Βρετανία, ομολόγησε πως «η Ευρώπη δεν
είναι σε καλή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση πρέπει να αλλάξει». Το αποτέλεσμα του

δημοψηφίσματος ήρθε να επιβεβαιώσει όχι τόσο αυτό που είπε ο Γερμα-
νός υπουργός Οικονομικών, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που αντιλαμ-
βάνονται όσοι ακόμα πιστεύουν στο όραμα των παλιών ηγετών της γη-
ραιάς ηπείρου. Πολύ εύστοχα, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας,
Αλέν Ζιπέ, παρατήρησε πως «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πριν.
Πρέπει να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο για την Ευρώπη».

Το πρωινό της 24ης Ιουνίου, μετά την απόφαση των πολιτών
του Ηνωμένου Βασιλείου για «Brexit», ξημερώνει ένας άλλος κό-
σμος για τον οίκο μας – την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πολιτικά δεδο-
μένα δεκαετιών αλλάζουν και επίσημα, οι αποσχιστικές κινήσεις
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, οι δυνάμεις της αποσύνθεσης απο-
κτούν ρεύμα και ο εφιάλτης ενός επώδυνου πισωγυρίσματος πλα-
νάται πλέον πάνω από τη γηραιά ήπειρο. Δεν είναι μόνο οι οικο-
νομικές συνέπειες. Τα έθνη έχουν μάθει να επιβιώνουν και σε πο-
λύ πιο δυσμενείς συνθήκες, αν και δεν πρέπει κανείς να παρα-
γνωρίζει ότι ένας από τους στόχους της Ένωσης αυτής είναι και η
ευμάρεια των πολιτών. Γι’ αυτό και πρέπει επειγόντως να υπάρ-
ξουν δυνάμεις που θα αποτελέσουν τη συγκολλητική ουσία του
οικοδομήματος αυτού, που κλυδωνίζεται επικίνδυνα.

Σε κάθε περίπτωση, η βασανισμένη –από την οικονομική και προ-
σφυγική-μεταναστευτική κρίση– Ελλάδα οφείλει να προετοιμαστεί όσο
καλύτερα μπορεί γι’ αυτό το ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά που ξεκινάει
για την Ευρώπη. Όλα προμηνύουν πως το αμέσως επόμενο χρονικό διά-
στημα θα είναι κρίσιμο και με πολλούς κινδύνους. Η πατρίδα μας μπορεί
να έχει υποστεί τα μύρια όσα από τις εμμονές των τεχνοκρατών των Βρυ-
ξελλών και πολύ περισσότερο του Βερολίνου, ωστόσο σχεδόν όλοι ανα-
γνωρίζουν πως δεν υπάρχει πιο ασφαλές λιμάνι από αυτό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Θα δανειστώ και πάλι τα λόγια του Αλέν Ζιπέ, καθώς απο-
τυπώνουν την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί: «Υπάρχει μία κα-
τανοητή απογοήτευση με την Ευρώπη. Φαίνεται ως μία ακατανόητη γρα-
φειοκρατική μηχανή, ανίκανη να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις ερ-
γασίας, ανίκανη να ελέγξει τα σύνορά της».

Το μεγάλο στοίχημα είναι η μηχανή αυτή να αλλάξει. Και η πα-
τρίδα μας, με τις μικρές δυνάμεις της, οφείλει να συμβάλει σε αυ-
τό. Δεν πρέπει να πέσει θύμα ακραίων αντιλήψεων και ιδεολη-
ψιών, που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε επικίνδυνες
ατραπούς. Η πρόκληση είναι τεράστια και πρέπει, επιτέλους, ο
πολιτικός κόσμος της χώρας –προτάσσοντας την ενότητα και το
κοινό κάλο πάνω από κάθε πολιτική ή προσωπική επιδίωξη– να
προστατεύσει τη χώρα. Να μην κινδυνεύσει και πάλι αυτή η έστω
υποτυπώδης σταθερότητα που υπάρχει, να μην πάνε χαμένες οι
θυσίες των πολιτών και να χαράξει ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης
της νέας αυτής κρίσης που βρίσκεται προ των πυλών της Ευρώ-
πης.

www.karfitsa.gr
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Νικολάου Καραμανλή
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Και μετά το «Brexit», τι; Ταξίδι
σε αχαρτογράφητα νερά  

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
Ν. Νυφούδης, Θ. Καράογλου, Απ. Πάνας, 

Εφ. Κυροζίδης, Μ. Τοπαρλάκη, 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

#H EE και οι Ευρωπαίοι θα κατανοή-
σουν περισσότερο και καλύτερα τα
προβλήματα της Ελλάδας μετά το
Brexit… Αλλά, μπορεί κι όχι!

#Να δεις που όλα αυτά έγιναν για την
εδραίωση του Έλληνα πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα… Άμα σε θέλει, ακόμη και
το ΟΧΙ των άλλων, γίνεται δικό σου!

#Τα πράγματα έδειχναν την έξοδο των
Βρετανών και γι αυτό -πριν από λίγες
ημέρες – έγινε άμεση εκταμίευση της δό-
σης των 7,5 δις και ελήφθη απόφαση
Νράγκι για φθηνή χρηματοδότηση των
ελληνικών τραπεζών;

#Αν αλλάξει η πολιτική υπέρ των
αδύναμων μελών της ΕΕ… πρώτοι θα
είμαστε! Τα πάνω κάτω δηλαδή…

#Άγγλους ασθενείς δεν υπάρχει περί-
πτωση να δούμε - επειδή το ιατροφαρμα-
κευτικό τους σύστημα είναι άριστο - αλλά
μεταξύ μας δύσκολα θα δούμε πια και
Άγγλους τουρίστες… (βίζα, γραφειοκρα-
τία κλπ)

#Το Brexit δεν θα φέρει «παγκόσμια κα-
ταστροφή» λέει ο Πούτιν… Ντα; ΥΓ: Να
δεις που ο «μεγάλος» θέλει να τους πάρει
μαζί του και άρχισε ήδη την προσέγγιση
της αρνητικής ψυχολογίας… 

#Οι Βρετανοί είναι… φίλοι μας (τώ-
ρα);#tsipras

#Δηλαδή, η Μέρκελ από αριστερούς το
περίμενε, από… λόρδους τη βρήκε;
(Απορία: Γιατί η καγκελάριος είπε να μη
θεωρούμε στην Ευρώπη την ειρήνη…
δεδομένη; Υπόσχεση ή… προειδοποί-
ηση;)

#Για την ιστορία η Γερμανία ζητάει –
ως συνήθως εφαρμογή των συμφω-
νιών – και υπενθυμίζει τη βάση του
ευρώ… Επίσης, η χώρα του Σόιμπλε
δεν υποχρέωσε κανέναν να αγοράζει
τις ηλεκτρικές σκούπες ή τα αυτοκί-
νητα της. Όμως νεοΈλληνας  χωρίς
μερσεντές ή «μπέμπα» γίνεται, δεν γί-

νεται…

#Όσοι μείνουν – αν δεν διαλυθεί η ΕΕ –
θα έχουν κοινή επίσημη δεύτερη γλώσσα
πχ τα… αγγλικά; Κοινό φορολογικό σύ-
στημα; Κοινή ηλικία συνταξιοδότησης
και κοινό σύστημα απονομής δικαιοσύ-
νης; #METABASH

#Kανονικά, θα πρέπει να ρωτήσουν
τους Γερμανούς για το κόστος διαχω-
ρισμού αλλά και ενοποίησης δυο χω-
ρών… (βλ ανατολική Γερμανία)

#Να δεις που εμείς τους διώξαμε τους
Βρετανούς… Αν είχε φύγει η Ελλάδα οι
Έλληνες έχοντες και κατέχοντες θα συνέ-
χιζαν σε καλές τιμές να σπουδάζουν τα
παιδιά τους στο Λονδίνο…

#Όπως βοήθησαν τη Γερμανία να γίνει
βιομηχανικό και μεγάλο κράτος, θα βοη-
θήσουν και τη Βρετανία… 

#Η χώρα του μίσους… (και της εκδίκη-
σης) Δικό σας, δεν χρειάζεται να την
πω…

#Να τελειώνουμε με τους Βρετα-
νούς… λένε οι απέναντι. Τέτοια έλε-
γαν και για τους Έλληνες ε; 

#Yπενθύμιση: Η βρετανική αγορά απο-
τελεί τον έβδομο κυριότερο προορισμό
για τα ελληνικά προϊόντα, ενώ η Βρετα-
νία αποτελεί τον 14ο μεγαλύτερο προμη-
θευτή της Ελλάδας… 

#Τόσοι Βρετανοί εργαζόμενοι στα όρ-
γανα της ΕΕ θα απολυθούν; Ή υπάρ-
χει περίπτωση να συνεχίσουν να ερ-
γάζονται και να τους πληρώνουν
όσοι… δεν είναι Βρετανοί;

#Τον μύθο περί ενημερωμένων Βρετα-
νών πολιτών καταρρίπτει η Google. Άρ-
χισαν να ψάχνουν το μέλλον τους, αφού
πρώτα ψήφισαν… Να δεις τι είναι η  ΕΕ… 

#Όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο και μπύ-
ρες – και τρελά γλέντια σε ελληνικά νη-
σιά – ξέρουν και από ενωμένη Ευρώπη;

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#Brexit)



#BREXIT
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της Έλενας Καραβασίλη  

Η Φανή Κοντίδου ζει στο Λονδίνο εδώ και οκτώ
χρόνια και είναι αναλύτρια στο NHS, το εθνικό σύστη-
μα υγείας της Αγγλίας. Η ίδια λέει χαρακτηριστικά στο
karfitsa.gr πως: «κοιμηθήκαμε στην Ευρώπη
και… ξυπνήσαμε στη μικρή Αγγλία. Μόλις αγο-
ράσαμε σπίτι και δεν έχω ιδέα τι θα γίνει με το
housing market… τεράστια αβεβαιότητα και
απογοήτευση. Το χειρότερο είναι ότι νοιώθω
ανεπιθύμητη, και νομίζω οι περισσότεροι ευρω-
παίοι που ζουν εδώ νοιώθουν έτσι. Με ανησυχεί
πάρα πολύ η επόμενη μέρα», σημειώνει. «Αισθάνο-
μαι μη ευπρόσδεκτος. Κατέχοντας τρία πτυχία από φη-
μισμένα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας ξαφνι-
κά δεν είμαι ευπρόσδεκτος σε μια χωρά από την οποία
έχω μάθει τόσα πολλά άλλα και στην οποία έχω προ-
σφέρει, πληρώνοντας τα δίδακτρα μου, αδρά, και ον-
τάς φορολογούμενος πολίτης τα έξι χρόνια διαμονής
μου. Βλέπω αυτήν την κοινωνία να με θεωρεί απειλή
για το εντόπιο εργασιακό δυναμικό της. Δεν ξέρω τι
μου ξημερώνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν είμαι ευ-
πρόσδεκτος πλέον στο Ηνωμένο βασίλειο και αυτό δε
με κάνει να τρέφω και τα καλύτερα συναισθήματα πλέ-
ον. Σε καμιά περίπτωση δεν υπονοώ ότι τρέφω μισός.
Αυτή η ψήφος όμως φανέρωσε μια ακόμα επίδειξη
της ακροδεξιάς γνώμης που ανθίζει στις μέρες μας, με
την οποία είμαι τελείως αντίθετος. Δεν δέχομαι να εί-
μαι μέρος μια τέτοιας κοινότητας», λέει ο Γιάννης Μα-
στιγόπουλος. Και συνεχίζει: «ούτε όμως και στην
Ελλάδα είμαι ευπρόσδεκτος με την ακαδημαϊκή
και εργασιακή μου κατάρτιση. Δεν υπάρχει αντί-
κρισμα. Μάλλον θα χρειαστεί να αναζητήσω το
μέλλον μου σε κάποια άλλη χώρα».

«Kρίμα που η Βρετανία αποδεικνύεται 
χειρότερη από την… Ελλάδα»

Η Χριστίνα Ιωαννίδου ζει και εργάζεται στο Λονδί-
νο τα τελευταία έξι χρόνια. Όπως λέει χαρακτηριστι-
κά, ανησυχεί διότι αν θελήσει από εδώ και πέρα να
βρει άλλη δουλειά, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρό-
βλημα γιατί, «θα κοστίζω περισσότερο. Επίσης αν
θελήσω να πάρω δάνειο για να κάνω τη δική μου
επιχείρηση, θα είναι δύσκολο. Ελπίζω απλώς να
υπάρξει μία λογική λύση για όλες εμάς που ήρθα-
με στην Αγγλία, όταν ακόμη ήταν μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης». «Ζω στην Αγγλία τα τελευ-
ταία επτά χρόνια. Σπούδασα και δουλεύω εδώ,
παρόλα αυτά δεν είχα δικαίωμα ψήφου στο δη-
μοψήφισμα. Το αποτέλεσμα όπως είναι λογικό,
μου προκάλεσε τρομερή αβεβαιότητα και περιμέ-
νω με αγωνία τις εξελίξεις, διότι ακόμη δε γνωρί-
ζουμε τι θα ισχύσει για εμάς», λέει η Ηλέκτρα Στε-
φανάτου. Ο Νικόλας Φωτόπουλος έφυγε από την Ελ-
λάδα πριν από έξι χρόνια, για να αναζητήσει ένα κα-
λύτερο επαγγελματικό μέλλον στο Λονδίνο. Η απόφα-
ση των Βρετανών να φύγουν από την Ε.Ε.- την ώρα
μάλιστα που μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης όλοι
έκαναν λόγο για Bremain- βρήκε και αυτόν όπως και
εκατοντάδες άλλους ξένους… προ εκπλήξεως. Όπως
λέει ο ίδιος, ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πάρει συγ-
κεκριμένες αποφάσεις που αφορούν στην παραμονή
του στο Λονδίνο. Παρόλα αυτά προβληματίζεται ση-
μειώνοντας ότι: «είναι πολύ λυπηρό να διαπιστώ-
νεις πως πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να
είναι χειρότερο από την χρεοκοπημένη σου χώ-
ρα…».

Άγχος, αβεβαιότητα και απογοήτευση είναι τα συναισθήματα που κυριεύουν εκατοντάδες Έλληνες
του Λονδίνου που ξύπνησαν…  εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λονδίνο, Σκωτία και Β. Ιρλανδία ψήφι-
σαν την παραμονή στην Ε.Ε., με την υπόλοιπη χώρα να ζητά την έξοδο. Σε ποσοστό 51,9%, δηλαδή
17.410.742 Βρετανοί ψήφισαν Brexit, ενώ υπέρ του Bremain τάχθηκαν 16.141.242 πολίτες, με τη συμ-
μετοχή να ανέρχεται στο 72,1%. Μετά την επικράτηση των υποστηρικτών της εξόδου της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον τίθεται υπό αμφισβήτηση η υπόσταση της Μεγάλης Βρετανίας, κα-
θώς η ηγέτης της Σκωτίας ζήτησε εμμέσως ξανά δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.
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«Κοιμηθήκαμε στην Ευρώπη
και ξυπνήσαμε στην… Αγγλία»

Του Νίκου Νυφούδη*

Αυτό που δεν κατάφερε με άγαρμπους τακτικισμούς
να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάνης Βαρουφά-
κης, το κατάφερε με ένα ξεκάθαρο δημοψήφισμα, με
ένα καθαρό ερώτημα ο David Cameron. Ταρακού-
νησε τον κόσμο. Όχι μόνο την ΕΕ, προσέξτε. Διότι
πολύ απλά τα μεγέθη των κρατών, οικονομικά και
όχι μόνο, δεν είναι σημειολογικά. Του εναντίων.
Έχουν απόλυτη σημασία, στον παγκόσμιο χάρτη της
γεωπολιτικής. Είναι προφανές πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση της Μέρκελ -λιτότητα και ανισότητα-, του
Κώστα Καραμανλή -δημόσιες σπατάλες και χάος
στην οικονομία- αλλά ούτε και του Βρετανού πρω-
θυπουργού -κερκόπορτα στις επενδύσεις αγνώστου
προσελεύσεως χρημάτων- ήταν η Ένωση που ονει-
ρεύτηκαν ο Σουμάν, ο Μπεχ, ο Αντενάουερ, ο Μονέ
και ο Τσώρτσιλ. Η Ένωση των ανθρώπων, της κοι-
νής πορείας και του πολιτισμού. Της Δημοκρατίας
και της παύσης του πυρός.

Είναι επίσης προφανές πως το οικονομικό μοντέλο
που μας διδάξανε στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια
δεν ήταν άλλο από αυτό που υπαγορεύσανε οι νικη-
τές κάθε εποχής. Και ποιοι ήταν αυτοί; Μα φυσικά
το μεγάλο κεφάλαιο. Λαξεύοντας την ανθρώπινη
συμπεριφορά ανάλογα με  την παραγωγή. Χάνοντας
την ουσία των σχέσεων, των κοινωνιών και της δη-
μιουργικότητας. Της ανθρώπινης ζωής. Με κάθε ευ-
καιρία που μου δίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και
αλλού, δεν σταματώ να τονίζω πως κανένας άλλος
λαός της Ευρώπης δεν θα άντεχε μία τόσο βαθειά
και ισχυρή κρίση. Και γιατί αντέξαμε; Διότι παρά τη
φθορά, τα λάθη και της παραλείψεις του μέσου Έλ-
ληνα δεν παύει να διατηρούμε ισχυρή την έννοια
της οικογένειας και της συλλογικότητας. Σ” αυτό το
γεγονός, που συνδυάζεται με το υψηλό ποσοστό
ιδιοκατοίκησης που καταφέρνει να κρατάει τον κό-
σμο στα σπίτια του, οφείλεται πως παρά τα προβλή-
ματα υπάρχουμε σχεδόν αλώβητοι. Σε μια αντίστοι-
χη περίπτωση στη Μ. Βρετανία ένα συντριπτικό πο-
σοστό θα ήταν άστεγοι, στα συσσίτια και στον αλ-
κοολισμό.

Συνομιλώντας με τον Paul Mason, έπειτα από την
υποστήριξη του Bremain, τα πράγματα είναι ακόμα
πιο ξεκάθαρα. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η στά-
ση ενός από τους πιο σκληρούς επικριτές της Ένω-
σης. Η ΕΕ μπορεί να μην μας αρέσει όπως έχει γί-
νει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τη χα-
ρίσουμε, είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Την 24η
Ιουνίου ξημέρωσε μια καινούρια μέρα για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετική. Καλύτερη ή χειρότε-
ρη θα φανεί. Ο κύριος Ευρωπαίος** και η παρέα του
έχουν πολύ δουλειά και πρωτίστως να συνομιλή-
σουν με τους ανθρώπους. Ας αναζητήσουμε τους
ηγέτες που μας αξίζουν.

* Ο Νίκος Νυφούδης είναι δημιουργός του «The
Life Goddess» στο Λονδίνο και υπεύθυνος του
τομέα Εξαγωγών στο Ποτάμι 

Ό,τι δεν κατάφερε ο 
υπουργός με το ένα νι…
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Ρεπορτάζ Βαγγέλης Στολάκης 

Βλέπετε volley στην ΕΡΤ με παραγωγή…
made in… Αλβανία! Όσο απίστευτο κι αν σας
φαίνεται αυτό που διαβάζετε είναι πραγματικό
και άκρως… ελληνικό! Η δημόσια ραδιοτηλεό-
ραση μεταδίδει εικόνα, ήχο και πρόγραμμα
συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος όχι με τη
βοήθεια και την εργασία δικών της τεχνικών
υπαλλήλων αλλά με τη δουλειά που κάνει συ-
νεργείο εξωτερικών μεταδόσεων και εταιρία
παραγωγής αλβανικών συμφερόντων. Η εν λό-
γω εταιρία μάλιστα, έλαβε για τις παραπάνω
υπηρεσίες της το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό
των 34.000 ευρώ για την παραγωγή τηλεοπτι-
κού προγράμματος έξι ημερών, την ώρα μάλι-
στα που η ανεργία στον κλάδο των ΜΜΕ στην
Ελλάδα ξεπερνά το 50%.  Σύμφωνα με καταγγε-
λίες τεχνικών που έχει στη διάθεσή της η εφη-
μερίδα KARFITSA πριν λίγες ημέρες και πιο
συγκεκριμένα το τριήμερο 17, 18 και 19 Ιουνί-
ου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη τουρ-
νουά volley γυναικών της World League 2016,
η κορυφαία εκδήλωση volley στον κόσμο, το
οποίο μεταδόθηκε από την δημόσια ραδιοτηλε-
όραση. Αντίστοιχο τουρνουά βρίσκεται ήδη
από την Παρασκευή 24 Ιουνίου σε εξέλιξη στη
Θεσσαλονίκη. Το FIVB World League 2016 θα
ολοκληρωθεί στις 27 Ιουνίου, ενώ αγώνες αυ-
τού θα μεταδοθούν και πάλι από την ΕΡΤ. Οι
ιθύνοντες της διοργάνωσης μάλιστα, στελέχη
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
πραγματοποίησαν την περασμένη Πέμπτη και
σχετική συνέντευξη τύπου. 

Τι γίνεται όμως, όταν για τον… άρτο και το
θέαμα που βλέπει ο τηλεθεατής από την τηλεό-

ραση του σπιτιού του εργάζονται σε ελληνικό
έδαφος (Κοζάνη και Θεσσαλονίκη) όχι Έλληνες
τεχνικοί αλλά επαγγελματίες από την Αλβανία;
Ποιος είναι ο μισθός τους; Γιατί δεν επιλέχτη-
καν για την δουλειά αυτή στελέχη της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης; Σε ποια χώρα φορολογήθη-
κε η εταιρία που ανέλαβε την παραγωγή του τη-
λεοπτικού προϊόντος, το οποίο στην συνέχεια
μεταδόθηκε από την ΕΡΤ; Είχαν οι εργαζόμενοι
την σχετική άδεια εργασίας σε ελληνικό έδα-
φος, δεδομένου ότι η Αλβανία δεν είναι κρά-
τος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αυτά εί-
ναι ορισμένα από τα ερωτήματα που γεννά η
απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο-
σφαίρισης να αναθέσει σε αλβανική εταιρία πα-
ραγωγής την τηλεοπτική κάλυψη των δυο πα-
ραπάνω αθλητικών γεγονότων. 

«Δεν υπήρξαν προτάσεις»
Στις 25.05.2016 η Ελληνική Ομοσπονδία

Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) ανακοίνωσε την προ-
κήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά σχετικά με την τηλεοπτική παραγω-
γή (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους
εξοπλισμού, του προσωπικού και της δορυφο-
ρικής χωρητικότητας) των αγώνων των δυο
τουρνουά του World League 2016. Σύμφωνα
με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε «οι προ-
σφορές δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος της
μετακίνησης». Όπως ανέφερε η ίδια πάντα προ-
κήρυξη οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά που θα έπρεπε να λάβουν υπόψην
τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες τηλεοπτι-
κών συνεργείων ήταν υψηλές, αντίστοιχες με-

γάλων παγκόσμιων αθλητικών γεγονότων. Ο
παραπάνω διαγωνισμός μετά και την απόσυρ-
ση της μιας και μοναδικής υποψηφιότητας,
σύμφωνα με τα στελέχη της Ε.Ο.ΠΕ. κηρύχτηκε
άγονος. Οι μέρες περνούσαν και οι ιθύνοντες
του κορυφαίου αγώνα volley δεν είχαν εξασφα-
λίσει το τηλεοπτικό συνεργείο που θα αναλάμ-
βανε να «δώσει», σύμφωνα με τους όρους της
τηλεόρασης, «εικόνα στην ΕΡΤ». Για την απο-
φυγή του… φιάσκου και της ματαίωσης του
event, κάτι που θα σήμαινε ότι η Ε.Ο.ΠΕ. θα
πλήρωνε πρόστιμο στην Διεθνή Ομοσπονδία
Πετοσφαίρσης η πρώτη αποφάσισε να ζητήσει
προσφορές από τέσσερις εταιρίες παραγωγής
εξωτερικών μεταδόσεων, μια εκ των οποίων
αλβανική. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παραγω-
γή του γεγονός δεν μπορούσε να γίνει από συ-
νεργεία και υπαλλήλους της ΕΡΤ λόγω υψηλού
κόστους. Αυτό άλλωστε είχε συμφωνηθεί προ
μηνών μεταξύ της ηγεσίας της Ε.Ο.ΠΕ. και της
διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε., ότι δηλαδή η πρώτη θα
αναλάμβανε την παραγωγή και η δεύτερη την
μετάδοση των αγώνων πετοσφαίρισης. Η ΕΡΤ
μάλιστα, παρέχει στην Ομοσπονδία έναν παρα-
γωγό, έναν δημοσιογράφο και έναν σκηνοθέτη
για αρτιότερο αποτέλεσμα.  

Έτσι έγινε και στην περίπτωση του τουρ-
νουά volley γυναικών. Η Ε.Ο.ΠΕ. εξασφάλισε
εικόνα από το αλβανικό τηλεοπτικό συνεργείο,
η οποία στη συνέχεια μεταδόθηκε μέσα από τη
συχνότητα της ΕΡΤ με τη βοήθεια παραγωγού,
σκηνοθέτη και δημοσιογράφου της ΕΡΤ που με-
τέβησαν στην Κοζάνη για το σκοπό αυτό.  Όπως
υποστηρίζει στην KARFITSA ο υπεύθυνος του
γραφείου τύπου της Ε.Ο.ΠΕ. «για τον διαγωνι-

Βλέπουμε ΕΡΤ μέσω… Αλβανίας!

Q

Εταιρία της
γειτονικής
χώρας ανέ-

λαβε την πα-
ραγωγή

κορυφαίου
αθλητικού
γεγονότος

Τι λέει ο πρόεδρος; 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Αχιλλέας Μαυρομά-
της μιλώντας στην KARFITSA σημειώνει πως: «Η
μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ και στους αγώ-
νες που ξεκίνησαν την Παρασκευή. Η Ομο-
σπονδία προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνι-
σμού για την παραγωγή των αγώνων. Ο διαγω-
νισμός βγήκε άγονος. Δεν υπήρχε καμία προ-
σφορά. Λάβαμε στη συνέχεια προσφορές και η
καλύτερη ήταν της εταιρίας που επιλέχτηκε». Ο
κ. Μαυρομάτης συμπληρώνει πως: «η Ομοσπον-
δία τήρησε την νομιμότητα. Δεν ήρθε καμία
προσφορά και πήγαμε μόνοι μας στις εταιρίες.
Υπάρχει κανείς που μας απαγορεύει να απευ-
θυνθούμε σε εταιρίες του εξωτερικού. Αναζητή-
σαμε την οικονομικότερη προσφορά». «Πήγαμε
στην ΕΡΤ και μας είπε ότι δεν μπορεί να καλύ-
ψει τα έξοδα της παραγωγής αλλά μας δίνει σή-
μα. Δεν είμαστε ειδικοί να κάνουμε παραγω-
γές» λέει. Ο κ. Μαυρομάτης επιβεβαιώνει τις πληρο-
φορίες της KARFITSA πως επιλέχτηκε εταιρία από
το εξωτερικό που πληρούσε τις προδιαγραφές της
Διεθνούς Ομοσπονδίας. Στην ερώτηση της
KARFITSA εάν οι εργαζόμενοι της εταιρίας παραγω-
γής είχαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ελληνι-
κό έδαφος δεδομένου ότι η Αλβανία δεν ανήκει στην
ΕΕ απάντησε: «Η Ομοσπονδία φρόντισε να είναι
καλυμμένη και στην προηγούμενη και στην
τρέχουσα διοργάνωση». Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της KARFITSA από το ποσό των 34.000 ευρώ
που δόθηκε στην αλβανική εταιρία παραγωγής, πα-
ρακρατήθηκε φόρος 20% και όταν η εταιρία παρου-
σιάσει τα σχετικά έγγραφα φορολογίας της στην Αλ-
βανία τότε το παραπάνω ποσό θα επιστραφεί.
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σμό που προκήρυξε η Ομοσπονδία
δεν υπήρξε ενδιαφέρον με αποτέλε-
σμα ο διαγωνισμός να χαρακτηριστεί
άγονος. Ζητήσαμε προσφορές από
τέσσερις εταιρίες. Τρεις ελληνικές και
μια αλβανική. Η πρώτη αν και έκανε
πρόταση ύψους 39.000 ευρώ ανακοί-
νωσε τρεις ημέρες πριν την διοργάνω-
ση πως αποχωρεί. Η δεύτερη ελληνι-
κή εταιρία κοστολόγησε την εργασία
περίπου στις 50.000 ευρώ και η αλβα-
νική εταιρία έδωσε προσφορά ύψους
34.000 ευρώ. Η τέταρτη προσφορά
ήρθε την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν την
έναρξη του τουρνουά. Η πρόταση
ωστόσο δεν πληρούσε τις προϋποθέ-
σεις για την κάλυψη του γεγονότος».
Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπός της
Ομοσπονδίας ήταν να «μην γίνει διε-
θνώς ρεζίλι η χώρα και κληθεί να πλη-
ρώσει πρόστιμο για την μη μετάδοση
των αγώνων κάτι για το οποίο είναι
υποχρεωμένη». Ο υπεύθυνος του γρα-
φείου τύπου της Ε.Ο.ΠΕ. συμπληρώ-
νει ότι τον ξάφνιασε το γεγονός πως
ενώ υπάρχει διαθέσιμο κονδύλιο δεν
υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για την
κάλυψη του αγώνα. 

Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες
βαν και εργαζόμενους της ΕΡΤ

Από την πλευρά του, ιδιοκτήτης
εταιρίας παραγωγής και βαν εξωτερι-

κών μεταδόσεων αναφέρει πως το
ελάχιστο κόστος μιας τέτοιας παραγω-
γής αγγίζει τις 6.000 ευρώ για επτά
ώρες εργασίας και συνολικό προσωπι-
κό του βαν δέκα άτομα. Ο ίδιος υπο-
στηρίζει πως δεν έλαβε μέρος στον
συγκεκριμένο διαγωνισμό της
Ε.Ο.ΠΕ. γιατί η δεύτερη του οφείλει
χρήματα για υπηρεσίες που της παρεί-
χε στο παρελθόν. «Υπάρχει ένα άνοιγ-
μα της Ομοσπονδίας» επιβεβαιώνει
από την πλευρά της η Ομοσπονδία.
«Φτάσαμε Πέμπτη και δεν είχαμε
πρόταση. Αναγκαστήκαμε να δού-
με πως θα γίνουν οι μεταδόσεις»
αναφέρει ο υπεύθυνος του γραφεί-
ου τύπου της Ομοσπονδίας. «Η
προσφορά της αλβανικής εταιρίας
ήταν καλύτερη από τις υπόλοιπες.
Επίσης η τηλεοπτική εικόνα ήταν
πολύ καλή» λέει. 

Έντονη είναι η αντίδραση για το
περιστατικό και το προέδρου της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη.
Μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Καλ-
φαγιάννης σχολιάζει: «Η διοίκηση
της ΕΡΤ έκανε ένα μητρώο προμη-
θευτών. Είχαμε ζητήσει από τον
Λάμπη Ταγματάρχη τα βαν που
δουλεύουν για την ΕΡΤ να είναι ελ-
ληνικά και να έχουν ελληνικές πι-
νακίδες. Είχε συμφωνήσει. Έδωσε

μάλιστα εντολή να μην νοικιάζεται
αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες. Η
διοίκηση της ΕΡΤ πρέπει να βάλει
όρους την Ε.Ο.ΠΕ. να χρησιμοποι-
εί ελληνικά οχήματα. Η ΕΡΤ είναι
ένας δημόσιος φορέας και πρέπει
να τα ελέγχει όλα. Οφείλει να ελέγ-
χει και να μην καταπατά το νόμο.
Να ελέγχει εάν υπάρχουν καταστά-
σεις του ΙΚΑ, τηρούνται τα ωράρια
κτλ. Δεν μπορεί να λέει η ΕΡΤ δώ-
στε μου υλικό και εγώ θα το παίζω,
χωρίς να ελέγχει υπό ποιες συνθή-
κες παρήχθη το υλικό αυτό» κατα-
λήγει ο κ. Καλφαγιάννης. 

Σημειώνεται πως η KARFITSA
απευθύνθηκε για το συγκεκριμένο ζή-
τημα και στον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΕΡΤ Α.Ε. Λάμπη Ταγματάρχη, ο
οποίος μέχρι στιγμής δεν επικοινώνη-
σε μαζί μας! Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ιδιω-
τικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας,
Γιώργος Παπαδόπουλος αναφέρει
πως «είναι κρίμα σε εποχές κρίσης
και υψηλής ανεργίας να δίνονται
χρήματα σε εταιρίες παραγωγής
του εξωτερικό και να μην επιλέγε-
ται εγχώριο εργατικό δυναμικό,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί
έστω και λίγο η ανεργία που καλ-
πάζει στον χώρο των ΜΜΕ». 

Η πολυαναμενόμενη Γενική Συνέλευση
της Ε.Π.Ο. με θέμα τον διοικητικό απολο-
γισμό της απερχόμενης διοίκησης ανή-
κει πλέον στο παρελθόν, αλλά προσέφε-
ρε συμπεράσματα τα οποία έχουν αξιολο-
γική σημασία.  Όλο το προηγούμενο διά-
στημα, έγιναν μεγάλες μάχες για την αλ-
λαγή του εκλογικού σκηνικού, καθώς το
μέτωπο Σαββίδη, Μελισσανίδη και Αλα-
φούζου, κυρίως όμως οι δύο πρώτοι,
ανέπτυξαν πολύ μεγάλη δράση προκειμέ-
νου να φέρουν τα πάνω-κάτω στις Ενώ-
σεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων. 

Απ’ ότι φάνηκε στη χθεσινή Συνέλευση η
μάχη των εκλογών που είναι προγραμμα-
τισμένη για τον Οκτώβριο θα εξελιχθεί σ’
ένα δύσκολο μπρα ντε φερ μεταξύ των
παρατάξεων που θα διεκδικήσουν τη δι-
οίκηση. Τι έγινε όμως στην Συνέλευση με
θέμα τον διοικητικό απολογισμό; Η πα-
ράταξη του Γιώργου Γκιρτζίκη νίκησε, αλ-
λά με οριακή πλειοψηφία, καθώς ο διοι-
κητικός απολογισμός εγκρίθηκε με μικρή
διαφορά και συγκεκριμένα με 88 «ναι»
έναντι 82 «όχι»!

Το αποτέλεσμα ήταν έναν γερό μήνυμα
προς τη διοίκηση Γκιρτζίκη η οποία πλέ-
ον αισθάνεται την ανάσα της αντιπολίτευ-
σης. Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα ξεπη-
δάει από την ανάγνωση του αποτελέσμα-
τος της ψηφοφορίας. 

Ετούτο όμως, όπως τουλάχιστον υπο-
στηρίζουν οι υποψιασμένοι μπορεί να
αποτελεί μία τάση αλλά όχι και απόδειξη
ότι θα «πέσει» η σημερινή διοίκηση. Η
άποψη αυτή δεν είναι άσχετη με την ευ-
κολία με την οποία αλλάζουν «στρατόπε-
δο» οι εκλέκτορες- μέλη των ΕΠΣ. Άλλω-
στε η ιστορία έδειξε ότι ένα «φτηνό» ρου-
σφέτι ή πίεση από τον τοπικό πολιτικό
παράγοντα μπορεί να κάνει μία Ένωση
να… αλλαξοπιστήσει. Οπότε έχει δρόμο
ακόμη η ιστορία των εκλογών της ΕΠΟ
καθώς απομένουν τρεις μήνες μέχρι την
ημέρα της νέας Συνέλευσης κατά την
οποία η ψηφοφορία θα είναι μυστική με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί άλλο είναι να
σε βλέπουν τι ψηφίζεις αυτοί οι οποίοι
έχουν πάρει την υπόσχεση σου για στήρι-
ξη κι άλλο να ρίχνεις μία ανώνυμη ψήφο.
Εκεί μπορεί να γίνουν πολλές κωλοτούμ-
πες οι οποίες και να φέρουν τα πάνω κά-
τω. Σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι μετά την
καταμέτρηση των ψήφων να… τσιμπι-
ούνται. Αλλωστε και η απουσία από την
χθεσινή Συνέλευση του προέδρου της
ΠΑΕ Ηρακλής κ. Παπαθανασάκη,  που
έχει κατηγορηθεί ότι «πούλησε» την ψή-
φο του μαζί με τον Βέλλιο στο μπλοκ του
κ. Μαρινάκη, είναι μία ακόμη απόδειξη
ότι τρομάζει η δημόσια και ονομαστική
ψηφοφορία.

του Βασίλη
Μάστορα

Ένα επίπλαστο
αποτέλεσμα 

Οι πρώτες στάσεις λεωφορείων– βιβλιοθήκες στο
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης

Πως θα σας φαινόταν αν το πρωί που
πηγαίνατε για να πάρετε το λεωφορείο αντί
για την παραδοσιακή στάση βλέπατε μπρο-
στά σας ένα περιποιημένο στεγασμένο χώ-
ρο, μια όμορφη βιβλιοθήκη και πολλά βι-
βλία και εφημερίδες για ανάγνωση; Αυτήν
την εικόνα συναντούν οι επιβάτες στην
κεντρική στάση της γραμμής 64 που συν-
δέει το ορεινό Φίλυρο με τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πόλη της  χώρας, τη Θεσσαλονίκη.
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της στά-
σης  έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το
βιβλίο που θέλουν για να γεμίσουν τον
χρόνο αναμονής μέχρι να έρθει το λεωφο-
ρείο της γραμμής, αλλά και κατά τη διάρ-
κεια της διαδρομής! Γρήγορα και χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε μια πρω-
τοποριακή πρωτοβουλία πολιτισμού που
εγκαινίασε για πρώτη φορά πανελλαδικά ο
δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, δημιουργών-
τας την πρώτη «Στάση Λεωφορείου – Βι-
βλιοθήκη» σε συνεργασία με την Κίνηση
Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου. 

Ο χώρος διαμορφώθηκε κατάλληλα με
αρχιτεκτονικές και εικαστικές παρεμβάσεις
Ένα έπιπλο βιβλιοθήκης  - σε μορφή «δέν-
δρου» -  παγκάκι αναμονής, πολλές πρωτό-
τυπες θέσεις διάθεσης εφημερίδων και πε-
ριοδικών, αλλά και κατάλληλη βαφή όπως
αυτή της οροφής που προσομοιάζει με…
ουρανό. Τα βιβλία είναι προσφορά της δη-
μοτικής βιβλιοθήκης, της  Ενωσης Λογοτε-
χνών, των πολιτιστικών συλλόγων του δή-
μου, αλλά και πολιτών που τοποθετούν τα
βιβλία τους στα ράφια της βιβλιοθήκης δί-
χως την παραμικρή γραφειοκρατία, ώστε

να είναι πάντοτε γεμάτη! Παράλληλα είναι
δυνατή και η ανάγνωση της καθημερινότη-
τας από εφημερίδες και έντυπα ενημέρω-
σης και πολιτισμού.  Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία του δήμου μας σε συνεργα-
σία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κίνηση
Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου» που γί-
νεται για πρώτη φορά στην πατρίδα μας,
ενώ το επόμενο διάστημα το ιδιαίτερο αυτό
πολιτιστικό ραντεβού θα επεκταθεί και σε
άλλες στάσεις στο Φίλυρο, αλλά και σε άλ-
λες περιοχές του δήμου μας. Παρών στην
εκκίνηση της πρωτότυπης αυτής πολιτιστι-
κής πρωτοβουλίας ήταν και ο δήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

«Η χαρά που είδαμε στα πρόσωπα
των νεαρών επιβατών, αλλά και όλων
των συνδημοτών μας είναι μια δικαίω-
ση για την πρωτοβουλία που ξεκινήσα-
με. Και θα χαιρόμασταν διπλά αν αυτή
η πρωτοβουλία βρει μιμητές στις στά-
σεις του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας και των
υπόλοιπων μέσων Μαζικής Μεταφο-
ράς. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα πο-
λιτισμού που στέλνουμε από το δήμο
μας. Γιατί το βιβλίο είναι ένας πολύτι-
μος φίλος, που βοηθά στην καλλιέρ-
γεια του κάθε πολίτη. Είμαστε βέβαιοι
ότι όταν δίνεις θετικά παραδείγματα ο
κόσμος τα σέβεται και τα προστατεύει.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φιλοπρό-
οδο σύλλογο της Κίνησης Επικοινω-
νίας Πολιτών Φιλύρου που αποδει-
κνύει ακόμη μία φορά τη μεγάλη ση-
μασία του εθελοντισμού», σημείωσε ο
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.

Q
Με πρωτο-
βουλία του
δημάρχου

Ιγνάτιου Και-
τεζίδη ο πο-

λιτισμός πάει
ΚΑΙ με KAI
στο… λεω-

φορείο!



www.karfitsa.gr
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#Νέο «χτύπημα» στον ήδη… «λαβωμένο»
οικονομικά Έλληνα φορολογούμενο είναι η

αποστολή εκατοντάδων σημειωμάτων (βλ έγγραφο) σε
Θεσσαλονικείς οι οποίοι στο παρελθόν έκαναν χρήση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δημοτικά γυμναστήρια
που διαχειρίζονταν στο παρελθόν συγκεκριμένη
δημοτική επιχείρηση η λύση της οποίας έγινε
πρόσφατα. Ο εκκαθαριστής παρέδωσε στα στελέχη και
τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης τα στοιχεία και
τις καταστάσεις των υπόχρεων. Για το λόγο αυτό τις
τελευταίες ημέρες εκατοντάδες Θεσσαλονικείς
καλούνται να πληρώσουν παλαιές συνδρομές στα εν
λόγω δημοτικά γυμναστήρια. «Η λύση της δημοτικής
επιχείρησης έγινε πριν αναλάβω αντιδήμαρχος
Οικονομικών. Πρόσφατα μας παραδόθηκαν οι λίστες
και οι υπηρεσίες ξεκίνησαν την αποστολή
ενημερωτικών σημειωμάτων με το χρέος του κάθε
χρήστη του γυμναστηρίου προς το δήμο
Θεσσαλονίκης» αναφέρει η Γιούλη Ρανέλλα,
αντιδήμαρχος Οικονομικών η οποία, δεν γνωρίζει εάν
στα ποσά που καταλογίστηκαν προστέθηκαν και τόκοι.
Να θυμίσουμε ότι στην πρόσφατη συνέντευξη του στην
εφημερίδα karfitsa ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης
σε ερώτηση της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου για το
ταμείο του δήμου σήμερα απάντησε ότι έχει…
20.000.000 ευρώ (πάνω
κάτω, όπως είπε
χαρακτηριστικά)
ενώ ετοιμάζεται να
πάρει δάνειο
50.000.000… 

Παρά τα απεργιακά προβλήματα στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης
η τουριστική κίνηση, λόγω κρουαζιερόπλοιων, ανθεί… 
(δείτε φωτο Σ. Αυγητίδη πριν από λίγες ημέρες)

Από τη στιγμή που η πεποίθηση που καλλιέργησε προεκλογικά ο Αλέξης
Τσίπρας ότι οι χώρες μπορούν να σκίζουν μνημόνια και να διαγράφουν
μονομερώς τα χρέη τους αποδείχθηκε «αριστερή» φαντασίωση, το Μέγα-
ρο Μαξίμου πετά στο πολιτικό τραπέζι το τελευταίο του χαρτί, που είναι οι
περίφημες θεσμικές αλλαγές. Μόνο που η αναθεώρησή του Συντάγματος
από τα λάθος χέρια, τη λάθος στιγμή, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφι-
κή, δεδομένου ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο το πολιτικό πρόβλημα της χώ-
ρας εξελίσσεται σε πρόβλημα Δημοκρατίας, οδηγώντας σε μια βαθιά κρί-
ση των κοινοβουλευτικών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. Απέναντι
στα φαινόμενα διάχυτης έντασης και υπόγειας βίας στην κοινωνία, εμείς
που αποτελούμε το πολιτικό προσωπικό της χώρας οφείλουμε να δώσου-
με ισχυρές θεσμικές, πολιτικές και ηθικές απαντήσεις.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι επιβεβλημένη διότι το ισχύον Σύν-
ταγμα, μετά από 41 χρόνια, εμφανίζει (όπως είναι λογικό) τάσεις θεσμι-
κής κόπωσης. Βασικός προσανατολισμός της Πολιτείας, λοιπόν, πρέπει
να είναι η διαρκής ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και η σφυ-
ρηλάτηση μιας νέας σχέσης πολίτη-πολιτικής και πολίτη-κράτους. Μιας
σχέσης που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια και θα ανατρέπει το σημερινό
τεκμήριο ενοχής που περιβάλλει τα κόμματα και τους πολιτικούς, ξανα-
γράφοντας τους όρους λειτουργίας του κράτους, της κοινωνίας, της ηθι-
κής, αλλά και της οικονομίας μας. 

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν, κατά την άποψή μου, προς την κατεύ-
θυνση της αναβάθμισης του πολιτικού συστήματος και της θεσμικής θω-
ράκισης του Συντάγματος είναι συγκεκριμένα και τα περιγράφω αναλυτι-
κά στο βιβλίο μου με τίτλο «Ορκίζομαι», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις
αρχές Σεπτεμβρίου.   Σταδιακή μείωση του αριθμού των βουλευτών από
300 σε 200, εκλογή όλων των βουλευτών από μικρές εκλογικές περιφέ-
ρειες, κατάργηση της λίστας Επικρατείας και αντικατάσταση τους από
ομογενείς βουλευτές, διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ψήφου του βου-
λευτή, διασφάλιση σταθερής 4ετούς κοινοβουλευτικής θητείας, όριο θη-
τείας για όλους τους αιρετούς, αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της
Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, καθιέρωση σταθερού εκλογι-
κού συστήματος, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, σαφής διαχωρι-
σμός εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, ουσιαστικός έλεγχος των
«πόθεν έσχες» και ετήσιος έλεγχος στα οικονομικά των κομμάτων, είναι
ορισμένες από τις προτάσεις που καταθέτω στον δημόσιο διάλογο, χωρίς
φυσικά να διεκδικώ το αλάθητο.   

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου μια μικρή αναφορά στη μαζική διαδήλωση
που πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κεντρικό σύνθη-
μα «Παραιτηθείτε». Προσωπικά πιστεύω ότι οι κοινωνικές και πολιτικές
διαμαρτυρίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατικής λειτουργίας
μιας χώρας, αρκεί φυσικά να μην υπηρετούν ακραίες μορφές αντίδρασης.
Υπό αυτήν την οπτική μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι
σύσσωμα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν γράψει… χιλιόμετρα δια-
μαρτυρίας στα πεζοδρόμια όλης της χώρας, εμφάνισαν συμπτώματα…
όψιμης αλλεργίας απέναντι σε μια κίνηση πολιτών που ζητά (δικαίως)
άμεση αλλαγή πολιτικής από την Κυβέρνηση, η οποία πορεύεται βασιζό-
μενη στο τρίπτυχο αίμα (φορολογικό), δάκρυα (υπουργικά) και μέτρα
(φοροεισπρακτικά). Θα αντισταθώ στον πειρασμό και δεν θα αναφέρω
ένα προς ένα όσα έταξε προεκλογικά και όσα δεν έκανε μετεκλογικά ο
Αλέξης Τσίπρας. Αυτός θα ήταν ο εύκολος αντιπολιτευτικός δρόμος.
Προτιμώ να εστιάσω στο κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης, ότι η θέση της
χώρας μας στην ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η οικονομία
μας πρέπει να βρεθεί σε συνθήκες ανάπτυξης.  Φτάνει ο αποπροσανατο-
λισμός, φτάνει η προπαγάνδα, φτάνουν τα υποκριτικά δάκρυα του Σπίρ-
τζη και των υπολοίπων Υπουργών. Φτάνει με τον ΣΥΡΙΖΑϊκό φασισμό
που συκοφαντεί και στοχοποιεί διαμαρτυρίες κατά της παρούσας Κυβέρ-
νησης.  Σε τελική ανάλυση η πεμπτουσία της δημοκρατίας περικλείεται
στη φράση «διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανά-
του το δικαίωμά σου να το λες». Εάν καταπατηθεί αυτό το δικαίωμα, κατα-
πατείται και η δημοκρατία…

*Ο κ. Καράογλου είναι βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης
Μακεδονίας και Θράκης ΝΔ 

«Αίμα, δάκρυα και… μέτρα»

του Θεόδωρου
Καράογλου*

Q

Κουίζ: Αληθεύει
πως σημερινή εκ-

πρόσωπος της
Θεσσαλονίκης, αν

και η θητεία της
λήγει το 2019 έχει

προεξοφλήσει
πως θα είναι υπο-

ψήφια για την
κεντρική πολιτική
σκηνή; Όπως μα-
θαίνουμε μάλιστα

ενδιαφέρεται
για… Ευρω-

βουλή! Στα βή-
ματα του Θοδωρή

Ζαγοράκη…



#Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ  έκανε από τη
Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις

Γεωργιάδης μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΑΚΕ Ε’
ΕΛΜΕ. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα
επισήμανε λόγω της επικείμενης προσπάθειας
αλλαγής του εκλογικού νόμου ότι «τον Αλέξη
Τσίπρα μπροστά στη διατήρηση της εξουσίας δεν
τον ενδιαφέρει η χώρα». Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης
τόνισε ότι η προσπάθεια αλλαγής του εκλογικού
νόμου είναι εφάμιλλη με το τι έκανε επί ΠΑΣΟΚ ο
Μένιος Κουτσόγιωργας για να μην έρθει στην
εξουσία η ΝΔ. Αναφερόμενος στα θέματα της
Παιδείας, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την
περίπτωση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ως
«τραγική με τρομακτικές ιδεοληψίες». Μάλιστα
επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε στη
χωρα όπου ο ντελιβεράς έχει διδακτορικό και ο
υπουργός Παιδείας δεν έχει πτυχίο». Τέλος
αναφέρθηκε και στο δημόσιο και την προσπάθεια
του ΣΥΡΙΖΑ να σπείρει τον φόβο στους δημοσίους
υπαλλήλους για πιθανές απολύσεις. «Η ΝΔ δεν
έχει έχθρα με τους δημοσίους υπαλλήλους, αρκεί
να πω ότι και η μητέρα μου εργαζόταν στο
δημόσιο, στον ΕΟΤ. Η ΝΔ σπέρνει τον φόβο στους
δημοσίους υπαλλήλους για μικροκομματικούς
σκοπούς. Ο Κυριάκος δεν μίλησε για απολύσεις,
είναι προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ», επισήμανε ο κ.
Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόθεση της ΝΔ
είναι το δημόσιο να γίνει περισσότερο
παραγωγικό. 
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#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

Μενού… ΝΔ μαθαίνουμε πως είχε η πρόσφατη συνάντηση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζι-
τζικώστα με τον Έλληνα Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην
υπουργό της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι δυο άνδρες
εκτός από το… προσφυγικό που «καίει» τον Απόστολο Τζι-
τζικώστα, αφού το 70% των προσφύγων της χώρας μας βρί-
σκεται σε περιοχές της επικράτειάς του συζήτησαν και για
τις εξελίξεις στη ΝΔ, αξιολόγησαν τις κινήσεις και το μέχρι
τώρα έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη και μίλησαν με… ονό-
ματα, όπως μαθαίνουμε. Αβραμόπουλος και Τζιτζικώστας
τα είπαν στις Βρυξέλλες. Έδωσαν ραντεβού ξανά στην Θεσ-
σαλονίκη τον ερχόμενο Σεπτέμβρη όπου θα συνεδριάσει
για το μεταναστευτικό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

#Στην εκλογική του
περιφέρεια για να

παρουσιάσει το νέο του
βιβλίο βρέθηκε ο
πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος
Βενιζέλος. Η
παρουσίαση έγινε στην
αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου
Θεσσαλονίκης. Όπως
ήταν αναμενόμενο -
στις πρώτες πρώτες
θέσεις - είδαμε πολλούς
ΠΑΣΟΚους, όπως ο
πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Π. Αβραμόπουλος.
Εκείνοι που κέρδισαν
τις εντυπώσεις όμως
ήταν οι Νεοδημοκράτες
της Θεσσαλονίκης,
όπως οι κύριοι
Γκιουλέκας και
Ορφανός. Όταν
ρωτήσαμε ορισμένους
εξ αυτών, τι κάνουν
εκεί κι αν… «ψήνουν»
την μεταγραφή του κ.
Βενιζέλου στην Συγγρού
δεν απάντησαν παρα
μονάχα... χαμογέλασαν.

#Κλειστά τα περισσότερα σπίτια στο νομό
Χαλκιδικής! Σε αυτοψία της στήλης, το

περασμένο τριήμερο, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και
οι καθηγητές στον πολυτελή οικισμό του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη
Βουρβουρού Σιθωνίας… δεν είχαν πάει για
μπάνιο!  Αντιθέτως, πολλές βίλες σε όλο το «πόδι»
νοικιάζονται με τη μέρα σε Ρώσους και
Βούλγαρους επιχειρηματίες!

#Άλλαξε πρόσφατα… πορτοφόλι ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης αδειάζοντας το από…

ραβασάκια και σημειώσεις.  Όπως είπαν φίλοι και
συνεργάτες… ξεφούσκωσε αισθητά αφού το
χρησιμοποιεί και ως… ατζέντα!  Το μόνο σταθερό
περιεχόμενο, εκτός από πιστωτικές και
χρεωστικές – ουκ ολίγες  –  είναι μια φωτογραφία
από τα… 18 του χρόνια, όπου τον δείχνει δίπλα
στην αείμνηστη σύζυγο του Αθηνά -από τα πρώτα
τους βήματα- στο πανεπιστήμιο και στη ζωή.  Τη
φώτο αρχικά είχε στο πορτοφόλι της η Αθηνά
Μπουτάρη αλλά μετά το θάνατο της, πέρασε στο
πορτοφόλι του δημάρχου ο οποίος για να μη
χαλάσει την πλαστικοποίησε… Όσο για
φωτογραφίες της υπόλοιπης οικογένειας τις έχει
στο προσωπικό του κινητό, τις οποίες «με την
πρώτη ευκαιρία δείχνει σε όσους συμπαθεί
περισσότερο…».  

#Ελληνοβουλγαρικές παραθαλάσσιες μπίζνες στη
Σιθωνία. Πολλά από τα μπιτς μπαρ της

περιοχής που παρέμειναν κλειστά τα πρώτα χρόνια
της κρίσης, ξανανοίγουν με… βαλκανική βοήθεια.
Οι επιχειρηματίες που βάζουν πλάτη είναι από τη
Σόφια και βλέπουν ευκαιρίες για χρυσές δουλειές
στη Β. Ελλάδα και στον τουρισμό της!

#Τον εγγονό του Γιάννη Καραπαναγιωτίδη –
γιο της κόρης του Φανής Μπουτάρη και του

γαμπρού του Χάρη Καραπαναγιωτίδη – «βλέπει»
αιρετό – απ’ όλη την οικογένεια - ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης! Αν και 14χρονος ο εγγονός του
δημάρχου δεν τον αφήνει σε ησυχία
«βομβαρδίζοντας» τον με ερωτήσεις για την…
αποκομιδή των σκουπιδιών, την ανακύκλωση,
την παράνομη στάθμευση και τις αρμοδιότητες
της τοπικής αυτοδιοίκησης!

#Άνω κάτω η αγορά Θεσσαλονίκης επειδή…
δεν λειτούργησε την ημέρα του Αγίου

Πνεύματος. Όπως σημειώνει ανακοίνωση του
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για όλα
φταίει η… Νομαρχία έστω κι αν έχει καταργηθεί
ως θεσμικό όργανο, διότι στο αθάνατο ελληνικό
σύστημα οι αποφάσεις της καταργηθείσας δομής
ισχύουν κανονικότατα! Όσο για τον έλεγχο για το
ποια μαγαζιά άνοιξαν, παραβιάζοντας την
απόφαση της… Νομαρχίας, ο σύλλογος σημειώνει
ότι «δεν είναι Φορέας του Δημοσίου και δεν έχει
αρμοδιότητα άσκησης ελέγχου παραβίασης της
νομοθεσίας, αλλά ενημέρωσε κάθε αρμόδια
Υπηρεσία για την ισχύ της. Η ευθύνη, λοιπόν, να
αναζητηθεί αλλού (και να είστε σίγουροι ότι θα
την αναζητήσουμε και εμείς). Όσο για τις
διαμαρτυρίες για άνοιγμα μεγάλων καταστημάτων
τροφίμων και κλείσιμο των mini markets, των
φούρνων, κ.λ.π. ο σύλλογος δεν εκπροσωπεί τις
επιχειρήσεις αυτές, αλλά εκπροσωπούνται από
άλλους Συνδικαλιστικούς Φορείς, οι οποίοι, στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν έλαβαν ουδεμία
θέση»
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#Σε οικισμό του… τρίτου ποδιού της
Χαλκιδικής - λίγο πριν το Άγιον Όρος - οι

κάτοικοι και οι τουρίστες αντικρίζουν δίπλα
στο κύμα … άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου! Ο
ανδριάντας  του μεγάλου στρατηλάτη «βλέπει»
προς το περιβόλι της Παναγίας και φυσικά
στη θάλασσα. Είναι φτιαγμένο από μάρμαρο
(μάλλον της περιοχής) και έχει…. χρυσό σε
λεπτομέρειες πχ του σπαθιού ή του ρούχου
του. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι της
ευρύτερης περιοχής δεν είναι λάτρεις του…
χρυσού και της εξόρυξης του! Πάντως, λίγα
μέτρα πιο κάτω από τον οικισμό έξω από τα
Νέα Ρόδα,  η εικόνα  είναι συνηθισμένη με
ξαπλώστρες και μπιτς μπαρ ιδιοκτησίας…
Ρώσων με εργαζόμενους κυρίως ομογενείς
Πόντιους (δηλαδή επιχειρήσεις τύπου Ιβάν
Σαββίδη).

#Δεν έτυχε… πέτυχε! Ο λόγος για τον
διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-

HELEXPO, Κυριάκο Ποζρικίδη από τη
Θεσσαλονίκη ο οποίος επανεξελέγη στη θέση
του προέδρου της Ένωσης Εκθέσεων
Κεντρικής Ευρώπης. Ο διευθύνων σύμβουλος
είναι ο πρώτος Έλληνας που κατορθώνει να
εκλεγεί στο συγκεκριμένο αξίωμα.
Ταυτόχρονα, ο κ. Ποζρικίδης κατέχει επίσης
μία από τις έντεκα αιρετές θέσεις της
Ευρώπης στο διοικητικό συμβούλιο της
Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων. Σε
ανακοίνωσή της η εταιρία υπογραμμίζει πως:
«Η ΔΕΘ-Helexpo με την ενεργή συμμετοχή
της στη διοίκηση της CEFA υπογραμμίζει την
στρατηγική διεθνοποίησης που ακολουθεί τα
τελευταία χρόνια, μέσα από τη διεθνή της
δικτύωση και την ένταξη σε παγκόσμιας
εμβέλειας εκθεσιακούς οργανισμούς».

#Γραμμή στους βουλευτές Θεσσαλονίκης -
μέσω… δελτίου τύπου -  έδωσε ο τοπικός

ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα σε ανακοίνωσή του κάλεσε
τους αιρετούς του νομού αλλά και τους

υπουργούς της Κουμουνδούρου να στηρίξουν
την πρόταση του για άμεση επαναφορά του
νόμου περί «ενιαίας τιμής βιβλίου» και να
μπει τέλος στην, με οποιονδήποτε τρόπο,
πώληση, διακίνηση βιβλίων από τους χώρους
ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης. «Είναι
σίγουρο ότι η βαθιά και παρατεταμένη κρίση
που πλήττει την χώρα μας, αποτέλεσμα της
40χρονης διακυβέρνησης της από τα κόμματα
του επίσης χρεοκοπημένου δικομματισμού,
έπληξε καίρια και τις επιχείρησης στο χώρο
του βιβλίου. Στην ερώτηση αν θέλουμε να
έχουμε βιβλιοπωλεία και κατ' επέκταση βιβλίο
σ' αυτή τη χώρα, εμείς απαντάμε ξεκάθαρα
ΝΑΙ» αναφέρει μεταξύ άλλων η συντονιστική
οργάνωση Μελών (Ο.Μ.) ΣΥΡΙΖΑ Κέντρου
Θεσσαλονίκης...

#«Χώρισε τα… τσανάκια της» με τον ΣΥΡΙΖΑ
και στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας. Ο λόγος για τη Δέσποινα
Χαραλαμπίδου η οποία με δηλώσεις της στα
ΜΜΕ ξεκαθάρισε ότι η Ριζοσπαστική Αριστερή
Ενότητα έχει πάρει διαζύγιο από την
Κουμουνδούρου εξαιτίας των πολιτικών που
εξυπηρετεί η δεύτερη. Σημειώνεται πως εδώ
και έναν περίπου χρόνο- από τότε που η
πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής αποχώρησε
από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκρότησε μαζί με τον
Παναγιώτη Λαφαζάνη την Λαϊκή Ενότητα -
δεν είχε ξεκαθαρίσει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ
εκπροσωπείται μέσα από την παράταξη της
οποίας είναι επικεφαλής στο Περιφερειακό
Συμβούλιο. Με τις δηλώσεις της αυτές η κ.
Χαραλαμπίδου διευκρινίζει ότι το «διαζύγιο»
με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός. Αυτό πρακτικά
βέβαια σημαίνει ότι ο μεγάλος κυβερνητικός
εταίρος δεν θα εκπροσωπείται πλέον στην
δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας…
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Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να
διαχειριστούν οι ΟΤΑ της Χαλκιδικής ειδικότερα τους
καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης των επισκε-
πτών,   και ταυτόχρονά με τη ραγδαία οικονομική επιδεί-
νωση ως αποτέλεσμα της κρίσης είναι η καθαριότητα και
η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων. Κύριες
αιτίες του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η έλλειψη
προσωπικού για τους νεοσύστατους δήμους που στη
πλειοψηφία τους οι ανάγκες αυξήθηκαν, οι απαγορευτι-
κές διατάξεις για τη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
αφού η ενίσχυση για τη πρόσληψη εποχιακού προσωπι-
κού είναι πάντοτε ετεροχρονισμένη και προβληματική,
η έλλειψη αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση των μη-
χανημάτων, και τέλος η αποκοπή ουσιωδών υπηρεσιών
της αυτοδιοίκησης από τους ασφυκτικούς και άνευ απο-
τελέσματος έλεγχο της κεντρικής εξουσίας.  Σε αυτό το
πλαίσιο ένας  δήμος είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει
νέους τρόπους παροχής  των συγκεκριμένων υπηρε-
σιών  ενισχύοντας τους ήδη υπάρχοντες.

Σε ό,τι αφορά τη προσέγγιση της  νέας  δημόσιας διοί-
κησης  είναι  αναγκαία  η ανάπτυξη  στρατηγικής  σχε-
διασμού  στη  λειτουργία  των  συγκεκριμένων   υπηρε-
σιών  που  θα εξειδικεύει  τις  προτεραιότητες  της  κάθε
περιοχής και τους στόχους με τη παράλληλη αναδιοργά-
νωση σε αντιστοιχία των αναγκών ώστε να υπάρχει
προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συνο-
δευτεί με ένα νέο μοντέλο κατανομής πόρων που θα
προέλθει από ένα νέο αποκεντρωμένο πρόγραμμα δρά-
σης που θα στηρίζεται σε ρεαλιστική βάση.Μια λύση
επίσης που θα μπορούσε να υιοθετηθεί στα πλαίσια της
νέας  δημόσιας  διοίκησης  είναι να κάνει ο δήμος χρήση
του ισχύον θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων καθαριότητας των δημοτικών χώρων από
τρίτους (ιδιώτες) ανάλογα με τις ανάγκες που προκύ-
πτουν από τις τοπικές συνθήκες.  

Σε ότι αφορά τη προσέγγιση της Τοπικής διακυβέρνη-
σης ο δήμος θα μπορούσε να εμπλέξει τους θεσμούς
συμμετοχής των πολιτών, την κοινωνία των πολιτών
όπως αυτή εκφράζεται (εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ,
τοπικούς συλλόγους, άτυπες ομάδες πολιτών) δίνοντας
τους  ρόλους σε αυτή τη προσπάθεια . Η συμμετοχή της
κοινωνίας των πολιτών μπορεί να ενισχύσει τον εθε-
λοντισμό , να βοηθήσει την καλύτερη ενημέρωση των
πολιτών για την καθαριότητα του δήμου , να ενεργοποι-
ήσει τους δημότες, να στηρίξει  το ρόλο της διαβούλευ-
σης με το πολίτη  ως συμμέτοχος και να παροτρύνει το
δήμο να βρει νέους καινοτόμους μεθόδους επικοινω-
νίας με το δημότη,  ενισχύοντας συγχρόνως και τη δια-
φάνεια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να έχουμε το κα-
λύτερο αποτέλεσμα στο θέμα της καθαριότητας θα πρέ-
πει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους και από τις δύο
προσεγγίσεις και από τη νέα  δημόσια  διοίκηση σε τε-
χνοκρατικό επίπεδο (Στρατηγική-Αναδιοργάνωση-Εν-
τοπισμόςαναγκών-Στόχοι-Αποφάσεις-Υλοποίηση),και
από τη Τοπική διακυβέρνηση σε κοινωνικό επίπεδο
(Συμμέτοχη-Ενημέρωση-Διαβούλευση-Διαφάνεια-
Ηλεκτρονικήή διακυβέρνηση) δημιουργώντας ένα Ολο-
κληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης.

*Ο κ. Πάνας είναι Επικεφαλής της  πρωτοβουλίας 
Κεντρικής Μακεδονίας-Μπροστά και Πρώην 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

ΟΤΑ και καθαριότητα...

του Απόστολου 

Πάνα*

Q

Στην πόλη του Θερμαϊκού
"βόλταρε" ο εκπρόσωπος
τύπου του κόμματος «Νέα

Δεξιά» και στενός συνεργάτης
του Φαήλου Κρανιδιώτη. Ο
Δημήτρης Γερογιάννης ανέ-

βηκε Θεσσαλονίκη και σε μια
ημέρα προσπάθησε να τα
κάνει… όλα. Σύμφωνα με

πληροφορίες ο κ. Κρανιδιώ-
της αναμένεται να επισκεφτεί
πάλι τη Θεσσαλονίκη για τα
εγκαίνια των γραφείων -στο
κέντρο της πόλης- στις αρχές

Σεπτεμβρίου.

Q

Για «άτυπη» συμφωνία με-
ταξύ της Άννας Ευθυμίου και
του Θεόδωρου Καράογλου
κάνουν λόγο στη Νέα Δημο-

κρατία Θεσσαλονίκης. Αναφέ-
ρουν ότι η πολιτεύτρια Α’

Θεσσαλονίκης και ο βουλευ-
τής της δεύτερης Περιφέρειας

του νομού - όταν γίνουν
εκλογές - θα… αλληλοϋπο-
στηριχτούν. Έτσι δικαιολο-

γούνται οι κοινές εμφανίσεις
σε κομματικές εκδηλώσεις…
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Πόσα παίρνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες και το… νόμο (και τις διαδοχικές περικοπές των
τελευταίων ετών της… κρίσης) ο Γιάννης Μπουτάρης σήμε-
ρα έχει αποδοχές που δεν ξεπερνούν τις… 2000 ευρώ, ενώ
όταν ο συγκεκριμένος ανέλαβε ήταν… 7.000! Στην πρόσφα-
τη συνέντευξη που έδωσε στην karfitsa απέφυγε να απαντή-
σει στη σχετική ερώτηση της Μ. Καραπαναγιωτίδου, λέγον-
τας ότι η θέση του δημάρχου δεν είναι… μπίζνα – και… δεν
πρέπει να αποφέρει υλικά κέρδη –  αλλά τη χαρά της προ-
σφοράς  για τον τόπο και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη
«που αγαπάει και παρά τις σειρήνες δεν εγκατέλειψε ποτέ»
Να θυμίσουμε ότι οι απολαβές ή αποδοχές των δημάρχων
σχετίζονται άμεσα με το πληθυσμό της κάθε πόλης που εκ-
προσωπούν.

#Κι αν ορισμένοι έχουν την αίσθηση πως ο Απόστολος Τζιτζικώστας
δεν θα προχωρήσει σε νέες αλλαγές στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας πλανώνται πλάνην οικτρά! Ο Περιφερειάρχης μετά τον
ανασχηματισμό της διοίκησης και την αλλαγή συγκεκριμένων
αντιπεριφερειάρχών βρίσκεται σε διαδικασία... αξιολόγησης του έργου
των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, σβήνει και γράφει. Οι
ανακοινώσεις με τις αλλαγές αναμένεται να γίνουν το προσεχές
διάστημα. Στα μέσα της θητείας θα αλλάξουν και οι πρόεδροι των
επιχειρήσεων της ΠΚΜ...

#Το Σεπτέμβριο αναμένεται να γίνει ο γάμος του πρώην Γραμματέα
της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπαμιμίκου με την ανιψιά του

ομογενή επενδυτή Ιβάν Σαββίδη. Ο γάμος θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και
αναμένεται να έχει τη λάμψη του γάμου του Γ. Σαββίδη, αφού ο
επιχειρηματίας αγαπάει την ανιψιά του ως κόρη του. Το μόνο που
απομένει είναι να αποφασίσει η Σόνια αν θέλει ανοικτό ή κλειστό γάμο,
διότι στην πρώτη περίπτωση μάλλον δεν θα τους φθάσει ένα «παλατάκι»
της Αρετσούς και μάλλον πρέπει να δουν το παλατάκι του ΠΑΟΚ…

Q

Στα… χνάρια του Ιβάν Σαββίδη κινείται ο
επίσης ομογενής επιχειρηματίας  Μπόρις
Μουζενίδης. Ο κ. Μουζενίδης μια εβδο-

μάδα μετά τον «γάμο της χρονιάς», όπως
χαρακτηρίστηκε από πολλούς ο γάμος του
γιου του Ιβάν, Γιώργου, πάντρεψε το δικό
του τέκνο παρουσία υψηλών προσκεκλη-
μένων στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων,
στο γαμήλιο τραπέζι που ακολούθησε του
μυστηρίου συνοδεία των τραγουδιών του

Αντώνη Ρέμου είδαμε την υφυπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Μαρία Κόλλια Τσαρουχά και τον
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπου-
τάρη. Σημειώνεται πως ο κ. Μουζενίδης
εξειδικεύεται επιχειρηματικά στον τουρι-

στικό τομέα και έχει την δική του αεροπο-
ρική εταιρία. Οι δε δρόμοι της Χαλκιδικής,
λόγω των πολλών λεωφορείων του, χα-
ρακτηρίζονται και δρόμοι… Μουζενίδη!
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Της Έλενας Καραβασίλη / 
φωτο Σ. Αυγητίδης

«Συνεχώς διαμαρτυρόμαστε για τη μει-
ωμένη χρηματοδότηση και δεν είναι μόνο
αυτό, αντί να φτάνουν τα χρήματα στους
δήμους μέχρι τον Φεβρουάριο ώστε να γί-
νεται σωστός προγραμματισμός, μας τα δί-
νουν με καθυστέρηση. Εμείς πήραμε τα λε-
φτά πριν από 20 μέρες. Έτσι δεν υπάρχει
χρόνος ούτε για να γίνουν οι δημοπρατή-
σεις αλλά ούτε και για να δουλέψουν τα συ-
νεργεία. Πρέπει να εκταμιεύονται νωρίτερα
για να προλαβαίνουμε τις δημοσιονομικές
διαδικασίες. Στο δε δασαρχείο τα χρήματα

δεν έχουν πάει καν. Οι εκταμιεύσεις πάντα
καθυστερούν, βέβαια πλέον για πρώτη φο-
ρά δεν παίρνουμε ΣΑΤΑ που είναι τα χρή-
ματα για να φτιάξουμε τις λακκούβες στους
δρόμους, να κόψουμε τα χόρτα και να κά-
νουμε μικροέργα. Ο δήμος Πολυγύρου
έχει και ιδιόκτητα δάση, οπότε εκ των
πραγμάτων εκεί αναλαμβάνει ο δήμος.
Όταν ήμουν νομάρχης, είχαμε δώσει ιδιαί-
τερη βαρύτητα στον εθελοντισμό, όπου εί-
χαμε πάρει 30 ειδικά αυτοκίνητα 4χ4 με
πυροσβεστικούς μηχανισμούς, τα οποία
δόθηκαν σε εθελοντικές ομάδες. Από τότε
αυτές οι ομάδες υπάρχουν και έτσι σε ένα
βαθμό η Χαλκιδική είναι οργανωμένη», λέ-
ει στην Karfitsa ο δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέ-
ριος Ζωγράφος. Στον… εθελοντισμό στηρίζεται
και ο δήμος Σιθωνίας, που είναι η «πλέον επι-
κίνδυνη περιοχής της Βόρειας Ελλάδας», σύμ-
φωνα με τον δήμαρχο, Ιωάννη Τζίτζιο. Όπως
εξηγεί, ο συγκεκριμένος δήμος έχει πολλά
στρέμματα δασικής έκτασης, πυκνή βλάστηση,
δύσβατες περιοχές (όπου δεν υπάρχουν δρό-
μοι, ούτε αντιπυρικές ζώνες) και έτσι υπάρχει
μεγάλη επικινδυνότητα. «Τα χρήματα δεν
επαρκούν και σχεδόν κάθε καλοκαίρι,
έχουμε φωτιές. Οι δύσκολες πυρκαγιές
στις δύσβατες περιοχές, συνήθως προκα-
λούνται από κεραυνούς , όπου μπορεί να
καούν εκατοντάδες στρέμματα δάσους και
να τεθούν σε κίνδυνο ακόμη και σπίτια.
Είναι καταστάσεις που τις έχουμε ζήσει.

Προσπαθούμε να κάνουμε τις απαραίτητες
εργασίες, με χρήματα του δήμου και τη
βοήθεια εθελοντικών ομάδων για να είμα-
στε καλυμμένοι σε ένα βαθμό, που βέβαια
πάντα υπάρχει κίνδυνος», επισημαίνει ο κ.
Τζίτζιος.

1.830 πυροσβέστες για… επτά νομούς
Η περιφερειακή διοίκηση πυροσβεστικών

υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός από
το νομό Θεσσαλονίκης, καλύπτει τους νομούς
Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής
και Πιερίας. Όπως λέει στην Κarfitsa ο Περιφε-
ρειάρχης πυροσβεστικών υπηρεσιών Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Κώστας
Πουλτίδης, το ανθρώπινο δυναμικό (συμπερι-
λαμβανομένης και της 2ης ΕΜΑΚ) ανέρχεται
σε 1.200 μόνιμους υπαλλήλους, 500 πυροσβέ-
στες πενταετούς υποχρέωσης, ενώ το καλοκαί-
ρι προσλαμβάνονται 130 εποχικοί υπάλληλοι
με πεντάμηνες συμβάσεις. Όσον αφορά στα πυ-
ροσβεστική οχήματα που διαθέτει η Περιφέ-
ρεια, τα υδροφόρα φτάνουν τα 200, τα ειδικά
οχήματα είναι 46 και τα βοηθητικά 120. Τέλος,
στη Θεσσαλονίκη σταθμεύουν σε μόνιμη βάση
δύο καναντέρ και ένα μισθωμένο ελικόπτερο.
«Όταν δεν υπάρχει κάποιο συμβάν, τότε τα
συγκεκριμένα καναντέρ μεταφέρονται σε
όποιο σημείο κρίνεται απαραίτητο και φυ-
σικά το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς μία πυρ-
καγιά μεγάλης έκτασης», εξηγεί ο κ. Πουλτί-

Q

«Η Σιθωνία
είναι η πλέον
επικίνδυνη

περιοχής της
Β. Ελλάδας.
Τα χρήματα
δεν επαρ-
κούν και

σχεδόν κάθε
καλοκαίρι

έχουμε φω-
τιές»

}

}

«Φωτιά στα μπατζάκια μας»… σε περίπτωση πυρκαγιάς!

Ανοχύρωτη  είναι η Χαλκιδική, σε περίπτωση πυρκαγιάς, με τους δημάρχους του νομού να κάνουν λόγο για «ψί-
χουλα» που δόθηκαν από την κυβέρνηση για την αντιπυρική προστασία, την ώρα που βρισκόμαστε στη μέση της

καλοκαιρινής περιόδου με τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς να είναι υψηλός. Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερι-
κών, δόθηκαν στους δήμους της Χαλκιδικής για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, 348.300
ευρώ, ενώ η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για
την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασο-
κάλυψης, τα δημογραφικά στοιχεία, τις περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. Αναλυτικά, ο δήμος Αριστοτέλη έλαβε

84.000 ευρώ, ο δήμος Κασσάνδρας 49.000 ευρώ, ο δήμος Νέας Προποντίδας 55.800 ευρώ, ο δήμος Πολυγύρου
90.600 ευρώ και ο δήμος Σιθωνίας 68.900 ευρώ. Όπως λένε στην Karfitsa οι δήμαρχοι του νομού «τα ποσά που δό-

θηκαν δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση, ενώ καθυστέρησε πολύ και η εκταμίευση τους».
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Καθαρίζουν… ό,τι μπορούν
Από την πλευρά ο δήμαρχος Αριστοτέλη,

Γιώργος Ζουμπάς λέει χαρακτηριστικά ότι: «φυ-
σικά και δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα,
όμως ζούμε σε μία κατάσταση όπου όλοι οι
κωδικοί είναι υπό περιορισμό. Πάντα υπάρ-
χει ο κίνδυνος, όσο και αν πει κανείς ότι θα
τα προβλέψει όλα. Εμείς από την πλευρά μας
κάνουμε ό,τι μπορούμε στο επίπεδο συντο-
νισμού των υπηρεσιών, έτσι ώστε να έχουμε
τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με το δασαρ-
χείο και την πυροσβεστική». Και εξηγεί:
«έχουμε σε ετοιμότητα το προσωπικό αλλά
και τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος.
Ήδη την περασμένη Τρίτη είχαμε μία φωτιά
μικρής έκτασης στο δρόμο από το Γομάτι
προς τα Πυργαδίκια, που ευτυχώς την προ-
λάβαμε. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε μία μεγάλη
πυρκαγιά στην Ουρανούπολη, όπου εκεί
έπαιξε σημαντικό ρόλο ο ανθρώπινος παρά-
γοντας και η προσπάθεια όλων των υπηρε-
σιών και έτσι αποφύγαμε τα χειρότερα. Προ-
σπαθούμε να ανοίξουμε όσους περισσότε-
ρους δρόμους μπορούμε, έχουμε σε λειτουρ-
γία τους πυροσβεστικούς κρουνούς και ελπί-
ζουμε πως σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς
θα έχουμε στη διάθεσή μας τα εναέρια μέσα.
Σε ένα βαθμό καθαρίσαμε τους δρόμους,
που είναι βέβαια ευθύνη της περιφέρειας,
αλλά δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι». 

Με ίδιους πόρους καλύπτουν τις ανάγκες τους
οι δήμοι Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας, με
τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών του δήμου
Κασσάνδρας Θωμά Κοντό, να αποκαλύπτει πως:
«κάθε χρόνο βάζουμε περίπου 150.000 ευρώ
από ίδιους πόρους για να καλύψουμε τις
ανάγκες μας. Έχει γίνει καθαρισμός των
δρόμων, αγροτική οδοποιία, δε στηριζόμα-
στε στο κράτος για να προφυλάξουμε το δή-
μο μας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παίρνουμε
τα λιγότερα χρήματα από όλους τους άλλους
δήμους της Χαλκιδικής, παρότι έχουμε με-
γαλύτερες εκτάσεις να καλύψουμε». Από την
πλευρά του ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμ-
μανουήλ Καρράς αναφέρει ότι: «με τα χρήματα
που δίνονται δε μπορούμε να κάνουμε τίπο-
τα, ούτε χόρτα μπορούμε να κόψουμε, ούτε
κλαδιά και μπάζα να μαζέψουμε. Όλα αυτά
σχετίζονται με την αντιπυρική προστασία και
εμείς δε μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις
ανάγκες. Έτσι ο δήμος βάζει χρήματα από
ίδιους πόρους, ώστε να μη μείνει εκτεθειμέ-
νος».

δης. Ο ίδιος επισημαίνει πως όλο αυτό το
διάστημα, η υπηρεσία έκανε ενέργειες
προς το δασαρχείο, ώστε να συντηρήσει το
δίκτυο, έγινε συντήρηση στα πυροφυλάκια,
έλεγχος στις υδατοδεξαμενές σε όλη την πε-
ριφέρεια που ανέρχονται σε 350, έλεγχος
στα υδροστόμια των δήμων για να εξασφα-
λιστεί πως σε περίπτωση που χρειαστεί θα
μπορούν τα οχήματα να πάρουν νερό χω-
ρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν στους πυ-
ροσβεστικούς σταθμούς και τέλος έγινε
έλεγχος στους χώρους απορριμμάτων.
«Μπορεί να μην έχουμε χώρους ανεξέ-
λεγκτης διάθεσης αποβλήτων, καθώς
υπάρχει ένας Χ.Υ.Τ.Α. στη Μαυροράχη,
όμως οι πολίτες δυστυχώς πολλές φο-
ρές εναποθέτουν παράνομα τα απορ-
ρίμματά τους σε χώρους όπου δημι-
ουργούνται πυρκαγιές. Έχουμε κάνει
ασκήσεις επί χάρτου αλλά και σε πραγ-
ματικές συνθήκες- όπως κάθε χρόνο-
προκειμένου να δοκιμάσουμε τον εξο-
πλισμό μας και τη συνεργασία με τους
δήμους, το στρατό, την αστυνομία και
τα δασαρχεία. Ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου, σε καθημερινή βάση και σε
όλη την περιφέρεια βρίσκονται 58 πε-
ριπολικά οχήματα με σκοπό να αντιμε-
τωπίσουν δασικές πυρκαγιές. Όταν ο
δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς
βρίσκεται στο επίπεδο τρία (είναι δηλα-
δή υψηλός), βγάζουμε άλλα 19 περιπο-
λικά και αν ανεβεί το επίπεδο κινδύνου
επανδρώνουμε όλα μας τα οχήματα μέ-
σα και έξω από τους σταθμούς», περι-
γράφει ο κ. Πουλτίδης. Επίσης αναφέρει
πως πολλά περιπολικά στελεχώνονται για
24 ώρες αντί για 16. «Εκπέμπουμε μει-
κτές δασικές περιπολίες στις οποίες
συμμετέχουν η αστυνομία και ο στρα-
τός μαζί με την πυροσβεστική. Ειδικά
στο Σέιχ Σου βγάζουμε δίκυκλα προκει-
μένου να ελέγχουν το χώρο και να λει-

τουργούν αποτρεπτικά. Τέλος σε καθη-
μερινά βάση έχουμε συνεργασία με τον
ΟΣΕ και τη ΔΕΗ, ώστε να προλαμβά-
νουμε πιθανές φωτιές στα δίκτυα γιατί
ανά διαστήματα έχουμε τέτοια περιστα-
τικά. Τις επικίνδυνες μέρες εκδήλωσης
πυρκαγιάς συμμετέχει και η αερολέ-
σχη… όταν έχουν καύσιμα βέβαια, διό-
τι είναι ιδιωτικού δικαίου και λόγω της
οικονομικής δυσπραγίας, υπάρχει
πρόβλημα στον ανεφοδιασμό τους».

Όσον αφορά στα προβλήματα που
έχουν να αντιμετωπίσουν, ο κ. Πουλτίδης
αναφέρει πως στο στόλο τους υπάρχουν και
παλιά οχήματα που βρίσκονται κυρίως σε
απομακρυσμένα κλιμάκια, ενώ ζητήματα
προκύπτουν και με τα ελαστικά των οχημά-
των, τα οποία όμως στην παρούσα φάση τα
αντιμετωπίζουν… μέσω προμηθειών που
έχει κάνει το αρχηγείο αλλά και από δωρεές
φορέων και δημάρχων. «Αν κάποιοι δια-
γωνισμοί του αρχηγείου δεν ευοδω-
θούν, τότε την υπηρεσία βοηθά η ευαι-
σθητοποίηση των φορέων και των
ιδιωτών. Δεν βρισκόμαστε επί ξύλου
κρεμάμενοι, είμαστε σε καλή κατάστα-
ση. Βέβαια σε περίπτωση μεγάλης πυρ-
καγιάς, δυστυχώς ο καιρός πάντα παί-
ζει πολύ μεγάλο ρόλο όσο καλά και να
είσαι προετοιμασμένος». Ο ίδιος τέλος
υπογραμμίζει πως «ένα τσιγάρο μπορεί
να είναι αρκετό για να μετατραπούν
εκατοντάδες εκτάσεις σε στάχτη, δυστυ-
χώς έχει γίνει πολλές φορές. Οι πολίτες
πρέπει τουλάχιστον για την αντιπυρική
περίοδο, να σταματήσουν να βάζουν
αυθαίρετα φωτιές- ακόμη και στα οικό-
πεδά τους- προκειμένου να κάψουν
χόρτα και κλαδιά, διότι η φωτιά μπορεί
να ξεφύγει. Φυσικά σε αυτές τις περι-
πτώσεις υπάρχουν ποινές, όμως η ζη-
μιά θα έχει ήδη γίνει», καταλήγει ο κ.
Πουλτίδης.

Q

«Δε στηριζό-
μαστε στο
κράτος για

να προφυλά-
ξουμε το

δήμο μας!
Ένα τσιγάρο
μπορεί να

είναι αρκετό
για να μετα-

τραπούν
εκατοντάδες
εκτάσεις σε

στάχτη»

}

}
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Της Φ. Βλαστού – φωτο Σ. Αυγητίδης

«Συγκριτικά με πέρυσι, τον Μάιο και
τον Ιούνιο είμαστε 40% κάτω σε επισκεψι-
μότητα», είπε στην karfitsa ο Χρυσοβαλάντης
Μπουλούσης, μέλος του εμπορικού συλλόγου
Κασσάνδρας. «Το τριήμερο του Αγίου Πνεύ-
ματος ήταν μια οικονομική ανάσα για την
περιοχή, όμως τα πράγματα φέτος είναι
πολύ υποτονικά και δεν είναι τόσο καλά
όσο τα παρουσιάζουν κάποιοι» εξήγησε ο
ίδιος και πρόσθεσε ότι «το βασικό πρόβλημα
μας είναι ότι δεν υπάρχει οργανωμένη
προβολή για την προώθηση του τόπου». Η
πλειοψηφία των τουριστών  που επιλέγουν  την
περιοχή για διακοπές είναι Βαλκάνιοι σύμφω-
να με τον κ. Μπουλούση, καθώς «όσοι Έλλη-
νες έρχονται έχουν σπίτια εδώ για να μεί-
νουν, συνήθως για ένα Σαββατοκύριακο,
τίποτα παραπάνω». Τα καταστήματα εστία-
σης, όπως είπε «έχουν πληγεί περισσότερο.
Καινούργια μαγαζιά δεν ανοίγουν, αντιθέ-
τως… κλείνουν! Υπάρχουν ιδιοκτήτες που
έβαλαν λουκέτο και έφυγαν μετανάστες σε
Γερμανία και σε άλλα κράτη». Ο ίδιος δεν
παρέλειψε να επισημάνει ότι «αυτό το καλοκαί-
ρι θα μείνουμε με ένα ασθενοφόρο για να καλύ-
πτει την περιοχή. Απορούμε πως θα προλαβαί-
νει εάν προκύψουν δυο περιστατικά ταυτόχρο-
να. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία,
όμως ένας ξένος τουρίστας αυτά τα ψάχνει πριν
επισκεφθεί ένας μέρος».

Τι γίνεται στην πρωτεύουσα του 
νομού Χαλκιδικής…

Στον Πολύγυρο, ο πρόεδρος του εμπορικού
συλλόγου, Απόστολος Ρόκκος αναφέρει πως
«είμαστε τέλος Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε
κρατήσεις από Έλληνες. Οι περισσότεροι περι-
μένουν να δουν πόσα λεφτά θα έχουν για να
διαθέσουν στις διακοπές τους… όσοι καταφέ-
ρουν να πάνε». Ο ίδιος λέει ότι «μέχρι τώρα
έχουμε τουρίστες από βαλκανικές χώρες.

Έτσι από την μία έχουμε τους Έλληνες που
δεν έχουν λεφτά και από την άλλη ξένους
τουρίστες οι οποίοι έρχονται με οικονομι-
κά πακέτα», με αποτέλεσμα «να μην κινείται
το χρήμα στην αγορά. Πολλοί επιχειρημα-
τίες έχουν μεταπουλήσει τις επιχειρήσεις
τους». Επιπλέον, ο πρόεδρος  υπογράμμισε ότι
«οι μόνοι που δουλεύουν είναι οι ξενοδό-
χοι και όσοι έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Έχω ακούσει περιπτώσεις ότι  διάφοροι
ιδιοκτήτες στούντιο δεν  νοικιάζουν δωμά-
τια σε Έλληνες, αλλά μόνο σε ξένους, γιατί
ξέρουν ότι οι Έλληνες θα τους ζητήσουν
απόδειξη, ενώ οι ιδιοκτήτες θέλουν μαύρα
τα λεφτά».

Q

Εξαφανισμέ-
νοι οι Έλλη-

νες τουρίστες
στη Χαλκι-
δική - Βαλ-

κάνιοι
ζητούν δω-
μάτια με…

επτά ευρώ τη
βραδιά!

}

}

«Αυτοψία» στην αγορά της Χαλκιδικής
Λουκέτα, μειωμένες κρατήσεις και τουρίστες με χαμηλό οικονομικό μπάτζετ

είναι τα φετινά… «αγκάθια» για τους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής, όπως εξή-
γησαν στην KARFITSA, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους, διότι τα μέχρι
στιγμής δεδομένα στον τουρισμό προβλέπουν μια δύσκολη θερινή σεζόν…
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Νέα Μουδανιά και… «βραχιολάκια»
Βαλκάνιους παραθεριστές συναντά κανείς και στα Νέα

Μουδανιά, περιέγραψε η πρώην πρόεδρος του εμπορικού
συλλόγου, Όλγα Παπαμέτη. «Αν και η πληρότητα στα ξε-
νοδοχεία είναι ικανοποιητική υπάρχει ένα πρόβλη-
μα… οι περισσότεροι είναι με βραχιολάκι, που σημαί-
νει ότι τα ξενοδοχεία τους παρέχουν τα πάντα μέσα στο
πακέτο και δεν βγαίνουν έξω, κατ' επέκταση δεν αφή-
νουν λεφτά στην τοπική αγορά!». Ωστόσο, τα προϊόντα
που επιλέγουν να αγοράσουν είναι «τοπικά, παραδοσιακά
όπως λάδι, ελιές και γλυκά. Ο ρουχισμός μπαίνει σε
δεύτερη μοίρα». Η κα. Παπαμέτη θεωρεί ότι «οι νέοι δεν
παίρνουν εύκολα το ρίσκο να ανοίξουν μια νέα επιχεί-
ρηση. Πολλοί από ιδιοκτήτες γίνονται υπάλληλοι, γιατί
δεν αντέχουν τις ευθύνες που έχει ένα μαγαζί. Άλλοι
μεταφέρουν την έδρα τους στην Βουλγαρία και άλλοι
ασχολούνται με την πώληση μέσω διαδικτύου». Η ίδια
χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο» το γεγονός ότι ένας τουρίστας

που φτάνει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και έχει προορι-
σμό του την Χαλκιδική πρέπει να «φύγει από τη μια μεριά
της Θεσσαλονίκης… να φτάσει στην άλλη άκρη της και
από εκεί να έρθει στη Χαλκιδική!»… «πάγιο αίτημα μας
όλο αυτά τα χρόνια είναι η διασύνδεση του αεροδρομί-
ου απευθείας με την Χαλκιδική».

Τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά…
Η Νέα Καλλικράτεια είναι «η πρώτη επιλογή των Θεσ-

σαλονικέων, γιατί είμαστε το πιο κοντινό μέρος. Από τη
μία μαζεύουμε κόσμο, από την άλλη όμως οι περισσό-
τεροι έρχονται αυθημερόν. Πηγαίνουν θάλασσα, στα
beach bars και επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Από
τους 100 λουόμενους οι δυο θα μπουν μέσα στη χώρα
και αυτοί για να φάνε κάτι γρήγορο», αναφέρει ο πρό-
εδρος του εμπορικού συλλόγου της περιοχής, Βασίλης Σαρη-
γιαννίδης. «Βασικό πρόβλημα μας είναι ότι δεν έχουμε
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και δεν μπορούμε να
φιλοξενήσουμε αρκετό κόσμο», προσθέτει ο ίδιος. Πα-
ράλληλα στην περιοχή  παρατηρείται «μεγάλη αγοραστική
κίνηση κατοικιών από Σέρβους. Η αύξηση σε πωλήσεις
κατοικιών είναι στο 120% και ο λόγος είναι… οι χαμη-
λές τιμές. Όταν ένα τετραγωνικό μέτρο πουλιόταν
3.000 τώρα πουλιέται 700 ευρώ το πολύ…»! Ο πρόεδρος
σχολίασε και την συγκοινωνία Θεσσαλονίκης με Ν. Καλλι-
κράτεια λέγοντας πως… «το αστικό σταματά στην Ηρά-
κλεια, η οποία απέχει από εδώ 3 χιλιόμετρα! Μια ση-
μαντική απόσταση την οποία ενώ το λεωφορείο θα
μπορούσε να διασχίσει, σταματάει εκεί και ο επιβάτης
πρέπει να περιμένει το αστικό πάνω από μια ώρα ή να
καταλήξει στην χρήση ταξί... που για κάποιους είναι οι-
κονομικά ασύμφορο». Παρ’ όλα αυτά,  το ζήτημα της στάθ-
μευσης των επισκεπτών, που συνήθως προκαλούσε κυκλο-
φοριακά προβλήματα φαίνεται να έχει μπει σε τροχιά επίλυ-
σης αφού όπως είπε ο πρόεδρος «φέτος φτιάξαμε θέσεις
παρκινγκ και θέλουμε να τις πολλαπλασιάσουμε».

Γίναμε όλοι δέκτες της εικόνας του
γονατιστού Προέδρου της Δημοκρα-
τίας να προσεύχεται και να τηρεί το
πρωτόκολλο της τελετής της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας. Άλλοι τον υπερασπί-
στηκαν, άλλοι του επιτέθηκαν σφό-
δρα. Κατά τον υπογράφοντα σημει-
ολογικά ήταν μια λανθάνουσα κίνη-
ση, καθώς οι πολιτικοί άνδρες και οι
θεσμοί πέρα από τα λόγια εκφράζον-
ται και με τις εικόνες. Εκείνη την στιγ-
μή δεν προσεύχεσαι ως Προκόπης
Παυλόπουλος. Τιμάς την τελετή ως
εκπρόσωπος, ως ο ανώτατος πολιτει-
ακός άρχων ενός κοσμικού κράτους,
συνοδευόμενος από τους αρχηγούς
των Ενόπλων Δυνάμεων. Σαφώς ως
πρόσωπο δύνασαι να προσεύχεσαι
όπως και όποτε το επιθυμείς. Αλλά
τώρα θα κριθείς ως πρόσωπο που εν-
σαρκώνει εκείνη την στιγμή τον θε-
σμό. 

Όμως αυτή η εικόνα δεν ήταν τυχαία. 
Διανύοντας περίοδο μεγάλης και συ-

νεχούς κρίσης. Με capital controls,
με καλπάζοντες δείκτες ανεργίες, με
τους φορολογούμενους σε κατάσταση
άρνησης αντιμετώπισης των επερχό-
μενων φορολογικών βαρών και απο-
φυγής υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων τους. Με τα κόκκινα δά-
νεια να έχουν σκουρείνει τόσο που σι-
γά σιγά μαυρίζουν. Με θεσμούς και
πολιτικό κόσμο να αδυνατεί να δώσει
λύσεις, με δανειστές να αναλαμβά-
νουν τα ηνία και να δεσμεύουν την
κρατική περιουσία για δεκαετίες. 

Η εικόνα του γονατισμένου Προέδρου
της Δημοκρατίας είναι ακριβής. Εί-
ναι η εικόνα μιας χώρας σε γονυκλι-
σία, όμως εδώ καμία θρησκευτική τε-
λετή, κανένα τροπάριο ή προσευχή
δεν βοηθάει. 

Ας μην κατηγορούμε λοιπόν τον Πρό-
εδρο που μας θύμισε έστω και αλλη-
γορικά την κατάσταση της Ελλάδος.
Και ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες
μας για το γονάτισμα αυτό, είτε προ-
σευχόμενοι με ευλάβεια είτε αδιάφο-
ροι θρησκευτικά, ας «κινήσουμε την
χείρα μας μαζί με την θεά Αθηνά» για
να δημιουργήσουμε, να πράξουμε, να
ψηφίσουμε , να τιμωρήσουμε και εν
τέλει να προσπαθήσουμε να σηκώ-
σουμε την γονατισμένη Ελλάδα. 

*Ο κ. Κυριζίδης είναι δημοτικός σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης και δικηγόρος

Πρόεδρος και
μια  χώρα…
γονατισμένη 

του Εφραίμ 
Κυριζίδη*

Στη «μύτη» της Σιθωνίας…
«Κάθε πέρυσι και καλύτερα»… λέει η πρόεδρος του

εμπορικού συλλόγου Νέου Μαρμαρά, Άννα Ιλαρίου ανα-
φερόμενη στην τουριστική κίνηση. «Οι Έλληνες έχουν
εξαφανιστεί! Όσοι έρχονται είναι όσοι έχουν σπίτια ή
έχουν κάποιον να τους φιλοξενήσει. Από την άλλη
έχουμε τους Βαλκάνιους να παζαρεύονται ένα δωμά-
τιο για επτά ευρώ! Αυτό δεν γίνεται!». Η πρόεδρος υπο-
γραμμίζει ότι «οι τουρίστες αφήνουν χρήματα μόνο σε
ό,τι τρώγετε και πίνετε και αυτό αρκεί να είναι φτη-
νό», ενώ συνήθως μένουν 8 με 15 μέρες, τις οποίες επιλέ-
γουν ανά δυο μέρες να αλλάζουν περιοχή. «Είμαστε όλοι
προβληματισμένη με την υπάρχουσα κατάσταση. Εί-
μαστε πολύ κάτω  σε τζίρο. Υπάρχουν καταστήματα
που έχουν βάλει λουκέτο», καταλήγει η ίδια.
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Της Έλενας Καραβασίλη  

«Για να θεωρηθεί κάτι ως επένδυση
στη χώρα, θα πρέπει να προσθέτει στην
οικονομία της και όχι να αφαιρεί. Δεν
είναι δυνατόν να περνάει ο αγωγός μέ-
σα από εύφορη γη και να στερεί τα ανα-
γκαία έσοδα διαβίωσης από τους αν-
θρώπους του πρωτογενούς τομέα. Εκεί
έγκειται και η αντίθεσή μας, άλλωστε ο
συγκεκριμένος αγωγός είναι διακομι-
στικός, δεν έχει να προσφέρει κάτι στη
χώρα μας», λέει χαρακτηριστικά o δημοτι-
κός σύμβουλος και Επικεφαλής της παρά-
ταξης «Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμ-
βαση» του δήμου Καβάλας, Βαγγέλης Παπ-
πάς. Εξηγεί πως: «παρόλα αυτά δεν είμα-
στε αντίθετοι στην όδευσή του αγωγού,
αρκεί να μη γίνεται σε βάρος της τοπι-
κής κοινωνίας. Το 1/3 του δήμου Κα-
βάλας ασχολείται με τον πρωτογενή το-
μέα, ενώ τα Τενάγη των Φιλίππων είναι
το φιλέτο της αγροτικής παραγωγής.

Θα μιλάμε πλέον για οικονομική κατα-
στροφή της περιοχής. Στην Αλβανία, ο
αγωγός θα περάσει από πολύ πιο δύ-
σκολες περιοχές και εδώ προφασίζον-
ται πως η όδευση που προτείνει το Τε-
χνικό Επιμελητήριο- τη διαδρομή δη-
λαδή που ακολούθησε ο αγωγός της
ΔΕΠΑ- στοιχίζει πάρα πολύ». 

Στον «αέρα» 6.000 στρέμματα 
Στην… τύχη του κινδυνεύει να μείνει

ένα έργο εξαιρετικής σημασίας, σύμφωνα
με τον αγρότη και πρόεδρο του Τοπικού
Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων των Φι-
λίππων Καβάλας,  Παναγιώτη Ανθόπουλο,
αν δεν πει το «ναι» η κοινοπραξία του TAP.
«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι πως
θα τρέξουν κάποια έργα κατασκευής
στα σημεία από όπου περνάει ο αγωγός
και δε θα μπορούν να υλοποιηθούν αν
δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της
κοινοπραξίας του TAP. Μιλάμε για έρ-
γα στράγγισης και άρδευσης των αγρο-

11 λόγοι που αντιδρούμε στον ΤΑP

Q

«O TAP θα
είναι σε

βάρος της
ελληνικής

οικονομίας,
της τροφής
μας και της
δημοκρα-

τίας»

}

}
*Του Θέμη Καλπακίδη

Εδώ και τέσσερα χρόνια ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Δήμου Καβάλας μαζί με Συλλογικότητες
της περιοχής, δίνει έναν αγώνα απέναντι σε
μεγαθήρια του ενεργειακού χώρου με μοναδι-
κό αίτημα την αλλαγή όδευσης του αγωγού tap
από γη υψηλής παραγωγικότητας και τα Τενά-
γη Φιλίππων. Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε
μήπως ο αγώνας μας αυτός είναι ενάντια στην
ανεπάρκεια και υποχωρητικότητα των πολιτι-
κών και των κυβερνήσεων και αυτό γιατί και
στις δυο συγκυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ εκτός των βουλευτών και οι πρωθυ-
πουργοί των κυβερνήσεων αυτών υποσχεθή-
καν σε δια ζώσεις ενημερώσεις αλλαγή όδευ-
σης. Ο μεν κ. Σαμαράς θα το έβλεπε μετά της
εκλογές του Ιανουαρίου όντας πρωθυπουργός
και ο κ. Τσίπρας μας είπε πως το αίτημα μας εί-
ναι δίκαιο και τα δικαία αιτήματα θα ικανοποι-
ηθούν. Γενικότερα το δίκαιο των αιτημάτων
μας αναγνωρίζεται από όλους σχεδόν αλλά κα-
νείς δεν επιδιώκει την αλλαγή όδευσης του
tap. Oσο για την (τόσο ευαίσθητη κοινωνικά)
κοινοπραξία που θέλει και την συναινέσει των
κοινωνιών από όπου περνάει ο αγωγός, δεν
έχει τηρήσει  αυτά που προβλέπονται από τις
διεθνείς συνθήκες  ούτε βέβαια και αυτά που
προβλέπονται από το σύνταγμα τις Ελλάδας.

Τώρα ποιος έχει την ευθύνη και ποιος πρέπει
να ελέγχει όταν κάποιος δεν τηρεί όλα τα παρα-
πάνω όλοι το γνωρίζουμε.

H κοινοπραξία σε αρκετά χωριά δεν
έκανε ούτε… ενημέρωση!

Έχουμε κάνει ένα συλλαλητήριο πολλές
ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις, μία συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, υπάρχουν τρεις αρνητικές γνω-
μοδοτήσεις για την περιοχή μας από την περι-
φέρεια, υπάρχουν και τρεις αποφάσεις -ψηφί-
σματα από το Δήμο Καβάλας που δεν δέχονται
την όδευση από την συγκεκριμένη περιοχή.
Επίσης γνωμοδότησε αρνητικά και το ΓΕΩΤΕ-
ΕΑΜ. ΟΙ ιδιοκτήτες και χρήστες γης τις περιο-
χής πάνω από 70% δεν αποδέχονται την όδευ-
ση και φυσικά δεν έχουν υπογράψει. Ακόμη
και σήμερα υπάρχουν κάποιοι που δεν γνωρί-
ζουν ότι ο αγωγός περνά από το χωράφι τους.
Η κοινοπραξία σε αρκετά χωριά δεν έχει κάνει
ούτε την υποτυπώδη ενημέρωση, αλλά αντί γι’
αυτό έκανε διαφορές αλχημείες (στημένες συ-
ναντήσεις απειλές σε ιδιοκτήτες λέγοντας τους
πως είτε το θέλετε είτε όχι αγωγός θα περάσει
και τα χωράφια σας θα τα πάρουμε (προδικά-
ζοντας με αυτό τον τρόπο και τις δικαστικές
αποφάσεις), πλασματικό αριθμό συμμετεχόν-
των σε ενημερώσεις  κ.α.) τις οποίες καταγγεί-
λαμε στους πρωθυπουργούς, στους υπουρ-

γούς, βουλευτές, δήμαρχους, περιφερειάρχες,
κάνεις τίποτα. Αυτό όμως που είναι το πιο τρα-
γικό είναι ότι έκαναν εργασίες χωρίς άδειες,
τους σταματήσαμε με την παρέμβαση της Αστυ-
νομίας, κανείς τίποτα. Στα προσυμβόλαια υπο-
χρεώνουν να υπογράφουμε αναληθή πράγμα-
τα, όσο για τους όρους είναι τραγικοί ως γελοί-
οι και σίγουρα αποικιοκρατικοί .

Θα παρέμβει κάποιος αρμόδιος;
Έχουν γίνει τέσσερεις προσφυγές στο ΣτΕ

δύο από την Καβάλα, μία από τις Σέρρες και
μία από το Δήμο Δοξάτου . ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΡΟΎ-
ΜΕ ΟΜΩΣ; Εκτός από αγρότες αντιδρούν και
πολλοί  κάτοικοι των περιοχών, όλο αυτό δεν
έχει επιπτώσεις μόνο στους αγρότες .

1) Δεν πληρώνει ο tap τέλη διελεύσεις
(παγκόσμια πρωτοτυπία) με απαίτηση της ΕΕ
την ώρα που μας παίρνουν τα σπίτια και φορο-
λογούν τα πάντα

2) Δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη.
3) Συμφώνα με τη διακρατική συμφωνία θα

έχει σχεδόν μηδενική φορολογία (την ώρα
που έχουν εμβολίσει από την υπερφορολογή-
σει τις Ελληνικές επιχειρήσεις)

4) Το βάφτισαν έργο κοινής ωφέλειας και
το εξάρουν από τον πενταετή διακανονισμό του
ΦΠΑ .(πόσος ΦΠΑ θα χαθεί;)

5) Το 80% της όδευσης είναι σε καλλιεργή-

«Ο TAP είναι η καταστροφή 
του πρωτογενούς τομέα» 

Q

«Σε περί-
πτωση ατυ-

χήματος
θα… θρηνή-

σουμε νε-
κρούς»

}

}

Για πλήρη καταστροφή τους πρωτογενούς τομέα σε εκτάσεις «φιλέτα»,
κάνουν λόγο αγρότες και πρόεδροι οργανισμών, που ξεκαθαρίζουν

πως δεν είναι αντίθετοι με την επένδυση, αλλά με την όδευση του αγω-
γού. Όπως περιγράφουν χαρακτηριστικά στην Karfitsa, για την υλο-
ποίηση σημαντικών έργων ανά περιοχή θα πρέπει να υπάρχει η σύμ-
φωνη γνώμη της κοινοπραξίας του TAP, με κάθε κίνδυνο… να μην εγ-

κριθούν και να μείνουν στα χαρτιά.
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#TAP

«Nα αλλάξει η όδευση…» 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού Εγγεί-

ων Βελτιώσεων της Βοϊράνης Δράμας Σωτήρης Παπαδόπουλος, εξη-
γεί πως ο Οργανισμός έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο προκειμένου να
προστατευθεί. «Έχουμε βάλει δικηγόρο ώστε να μπορέσουμε να
προφυλαχτούμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να γί-
νουν οι απαραίτητες εργασίας σε σημεία από όπου περνάει ο
αγωγός. Αυτό που ζητούμε είναι να αλλάξει η όδευση», αναφέρει
ο κ.Παπαδόπουλος. Ο ίδιος επισημαίνει πως όλη η κοινωνία είναι αν-
τίθετη, εκτός φυσικά από αυτούς που έδωσαν τα χωράφια τους. «Το
στρέμμα αυτή τη στιγμή στην περιοχή κοστίζει 1.000- 1.200  ευ-
ρώ και ο TAP έδωσε 3.000. Έτσι όσοι ιδιοκτήτες έδωσαν τα χω-
ράφια τους, είναι λογικό να μη διαμαρτύρονται, για τον υπόλοι-
πο κόσμο όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε», καταλήγει.  

σιμη γη. Αυτό σημαίνει 25000-27000 χιλ στρ (μα-
ζί με τους δρόμους προσβάσεις)  δεν θα καλλιερ-
γούνται κατά την περίοδο της κατασκευής. Κατά την
περίοδο της λειτουργίας δεν θα παράγουν πάνω
από τέσσερεις χιλ στρέμματα και οι θέσεις εργα-
σίας, τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από
αυτές θα χαθούν. Φυσικά το προϊόν που θα σταμα-
τήσει να παράγεται θα εισάγεται  με ότι και να συνε-
πάγεται αυτό!

6) Σύμφωνα με τη νομοθεσία η καλλιεργήσιμη
γη προστατεύεται ως κοινωνικό αγαθό και είναι
εθνικής σημασίας. Δυστυχώς πάνω από αυτό είναι
τα συμφέροντα κάποιων. Το σημαντικό είναι ότι
δεν ασχολείται κανείς με τις επιπτώσεις από την
κατάληψη της καλλιεργήσιμης γης.

7) Η όδευση του αγωγού μηδενίζει την αξία της
γης και των κτημάτων στα 400 μετρά γύρω από τον
αγωγό, είναι η διευρυμένη ζώνη ασφαλείας, θα το
ελέγχει η κοινοπραξία. Περνάμε στο έλεγχο της
κοινοπραξίας 210000, πως λέγετε αυτό;;; Καμία
νέα κατασκευή χωρίς την έγκριση της. Θα επιτρέ-
πονται κάποιες επισκευές στη ζώνη των 38 μέτρων
που λέγετε εσωτερική ζώνη ασφαλείας και θα επι-
τρέπονται οι κατασκευές τρίτων ( ποιοι είναι οι τρί-
τοι ποτέ δεν μας είπαν).

8) Μελλοντικές κατασκευές επάνω και πλησίον
του αγωγού (δρόμοι, καθαρισμοί καναλιών κ.α. )
δεν υποβλέπεται ποιον θα επιβαρύνουν (δηλ θα
επιβαρύνουν την Ελληνική οικονομία)

8) Σύμφωνα με την κοινοπραξία ο tap κατα-
σκευάζεται με της βέλτιστες τεχνικές και ως εκ τού-
του σχεδόν δεν υπάρχει  περίπτωση ατυχήματος.
Μετά το περάς όμως της κατασκευής θα μας μοιρά-

σουν φυλλάδια για το πως θα κινηθούμε σε περί-
πτωση ατυχήματος. Συμφώνα με τη διεθνή βιβλιο-
γραφία 100 ατυχήματα γίνονται κάθε χρόνο σε
αγωγούς. Αν γίνει ατύχημα  που η κοινοπραξία το
ονομάζει ανωτέρα βία και αποδείξει ότι έστω έχει
ξεφύγει κάτι από τον έλεγχο της δεν αναγνωρίζει
τίποτα. Επίσης στην περίπτωση αυτή του ατυχήμα-
τος θα διαλυθεί ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίπ-
πων και φυσικά θα καεί ο τυρφώνας γιατί περιέχει
οργανική ουσία από 6-85%. Κανένας δεν διασφα-
λίζει και δεν εγγυάται ότι δεν θα γίνει τίποτα. Επί-
σης λόγω της περιεκτικότητας σε οργανική ουσία
υπάρχει το φαινόμενο της συνίζησης που σημαίνει
ότι ο αγωγός και λόγω του όγκου του σε λίγα χρό-
νια θα είναι στην επιφάνεια. Όταν τους ζητήσαμε
να υπογράψουν ρήτρα για αυτό, φυσικά δεν το
αποδέχτηκαν.

9) Σύμφωνα με την ΜΠΚΕ οι θέσεις εργασίας
θα είναι περίπου 2700 και το 20/30% θα είναι  Έλ-
ληνες. Οι υπόλοιποι μπορεί να προέρχονται από
άλλες χώρες του κόσμου. Σύμφωνα πάντως με το
ΙΕΝΕ οι θέσεις εργασίας σε 30μηνο κατά την κατα-
σκευή θα είναι 860 και κατά τη λειτουργία 60.

10) Με την όδευση αυτή δεσμεύονται δυο ενερ-
γειακά πεδία τις χώρας και τον πρώτο λόγο για ότι
γίνει εκεί τον έχει ο tap, το λιγνητικό πεδίο της
Δράμας και ο τυρφώνας των Φιλίππων, το αφαι-
ρούμε και αυτό από τις επόμενες γενιές.

11) Υπάρχει η δυνατότητα παροχής αερίου αλ-
λά δεν είναι τοπικός προμηθευτής αερίου (χαρί-
ζουμε τόσα πράγματα χωρίς κανένα όφελος).
*Ο κ. Καλπακίδης είναι πρόεδρος του αγροτι-
κού συλλόγου του δήμου Καβάλας

τεμαχίων», λέει. Και εξηγεί: «έχουμε ένα μεγάλο έργο που έχει δη-
μοπρατηθεί ο σχεδιασμός του και περιμένουμε τη δημοπράτηση
της υλοποίησης του. Πρόκειται για ένα έργο χωρητικότητας χι-
λιάδων κυβικών νερού, έκτασης 3.000 μ., όπου θα ενωθούν τρεις
στραγγιστικοί τάφροι με σκοπό να δημιουργηθεί μία μεγάλη λι-
μνοδεξαμενή και θα καλύπτει τις ανάγκες 6.000 στρεμμάτων που
αυτή τη στιγμή δεν αρδεύονται σωστά. Μιλάμε για δυναμικές
καλλιέργειες, όπως τα καλαμπόκια, οι ηλίανθοι και η σόγια. Αν
λοιπόν δεν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του TAP το έργο αυτό δε
θα γίνει. Το ίδιο θα ισχύσει φυσικά και για οποιοδήποτε άλλο έρ-
γο υποδομής, σε σημεία από όπου που περνάει ο αγωγός». Ο κ.
Ανθόπουλος επισημαίνει πως δεξιά και αριστερά της όδευσης του αγω-
γού, δεσμεύονται 200 μ., «που σημαίνει ότι δε θα μπορούν να το-
ποθετηθούν δενδρώδεις καλλιέργειες, να γίνουν βιομηχανικά
κτήρια και ούτω καθεξής. Επιπλέον, εγώ είμαι κάτοικος στο Ζυγό
Καβάλας και ο αγωγός βρίσκεται σε απόσταση 2χλμ από τα σπίτια
μας. Σε περίπτωση ατυχήματος θα θρηνήσουμε νεκρούς. Καμία
εταιρία δε μπορεί να εξασφαλίσει πως δε θα γίνει κάποιο ατύχη-
μα». Τέλος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, κανείς δεν εγγυάται πως
μετά από μερικά χρονιά δε θα κατασκευαστούν και άλλοι αγωγοί, που
«θα καταστρέψουν πλήρως τον πρωτογενή τομέα. Η περιοχή μας
είναι καθαρά αγροτική, έχουμε 90.000 στρέμματα στο λεκανοπέ-
διο που δεσμεύονται», υπογραμμίζει ο κ. Ανθόπουλος.
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#ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη  

Εδώ και κάποια χρόνια, επιχειρηματίες
φαντάστηκαν τις διακοπές στην Ελλάδα χω-
ρίς απαραίτητα  τις ξαπλώστρες και τα «ου-
ζάκια» δίπλα στη θάλασσα, αλλά με την ελ-
πίδα ο επισκέπτης να γνωρίσει μια διαφο-
ρετική Ελλάδα, αυτή που βρίσκεται δίπλα
στη φύση. Την Ελλάδα που διαθέτει ένα
αξιομνημόνευτο φυσικό πλούτο. Ο αγρο-
τουρισμός, οι διακοπές μέσα στο φυσικό
περιβάλλον έχει αρχίσει να κερδίζει συνε-
χώς πόντους στην ελληνική τουριστική βιο-
μηχανία. Η γνωριμία του επισκέπτη με την
ελληνική ύπαιθρο, οι πρωτότυπες και πρω-
τόγνωρες για πολλούς δραστηριότητες,
συνθέτουν ένα διαφορετικό σκηνικό για το
πώς μπορεί ένας επισκέπτης να περάσει κά-
ποιες μέρες για να γεμίσει τις μπαταρίες
του. Έλληνες επιχειρηματίες, αποφασίζουν
να επενδύσουν σε ένα νέο τουριστικό τοπίο
με στόχο να αναδείξουν τη διαφορετική Ελ-
λάδα, όπου αναδεικνύεται η εντυπωσιακή
της χλωρίδα και πανίδα, οι εθνικοί δρυμοί,
οι υδροβιότοποι και τα τοπία μοναδικής
φυσικής ομορφιάς. Ένα μεγάλο ρόλο βέ-
βαια παίζει και η ελληνική γαστρονομία,
που μέσω του αγροτουρισμού ή οικοτουρι-
σμού αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό, απο-
τελώντας ένα ξεχωριστό κομμάτι στη δια-
φορετική αυτή πρόταση διακοπών.

Ένας παράδεισος έξω από τη 
Θεσσαλονίκη

Περίπου 40 χιλιόμετρα εκτός της Θεσ-
σαλονίκης, στο δρόμο για την πόλη των
Σερρών μπορεί κάποιος να συναντήσει τη
μεγαλύτερη ίσως αγροτουριστική μονάδα
της ευρύτερης περιοχής το «Αγνάντι» στο
Λευκοχώρι Λαγκαδά. Ο ιδιοκτήτης Γιάν-
νης Γεωργακόπουλος, κάποτε ζητούσε
μια… ευκαιρία να πάει στον Παράδεισο,
γράφοντας τους στίχους του «Τι ζητάω» που
τραγουδήθηκε από τον Λαυρέντη Μαχαιρί-
τσα. Το 1996 ωστόσο φάνηκε ότι τον είχε
βρει, με λίγα στρέμματα γης και κάποια
άλογα, προσδοκώντας να φτιάξει κάτι
όμορφο. «Στόχος μας ήταν να φέρουμε
εδώ τον επισκέπτη ώστε να αλλάξει για
λίγο τον τρόπο ζωής του, να δει από
κοντά τον τρόπο ζωής του χωριού»,
αναφέρει χαρακτηριστικά στην Karfitsa, η
Βάσω Κωτέλη, επίσης ιδιοκτήτρια στο
«Αγνάντι» και σύζυγος του Γιάννη Γεωργα-
κόπουλου. Βέβαια, όπως εξηγεί η ίδια οι
επισκέπτες προτιμούν να έρθουν στο
«Αγνάντι» τις μέρες εκτός του καλοκαιριού,
αφού οι θερινοί μήνες στην Ελλάδα είναι
ακόμα πλήρως συνδυασμένοι με τη θάλασ-
σα. «Έρχονται τις άλλες μέρες του χρό-
νου, αφού την εποχή εκτός καλοκαιρι-
ού μεγαλώνει και η ανάγκη του ανθρώ-

Διακοπές με μυρωδιά 
ελληνικής φύσης

Q

«Το νόημα
του αγρο-
τουρισμού

είναι ο επαγ-
γελματίας

που ασχολεί-
ται με αυτό

να φέρει τον
επισκέπτη
κοντά στη
φύση και

στη δουλειά
του ανθρώ-

που της
υπαίθρου»

}

}

Το βασικότερο «όπλο» του ελληνικού τουρισμού από τότε που ξεκίνησε
επαγγελματικά να είναι ίσως το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας
ήταν ο ήλιος και η θάλασσα. Φυσικά αυτό το άτυπο «σλόγκαν» παραμέ-
νει, ωστόσο ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που εξελίσσεται γεγο-
νός που αλλάζει συνεχώς τα δεδομένα στον ελληνικό τουριστικό χάρτη. 
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Μαρίνα και Στέφανος Βαλλής
Ροβιές Ευβοίας 34005
τηλ 22270 71619, 6936887902
mail: info@eleonashotel.com
www.elonashotel.com
www.facebook.com/eleonashotel

Με θέα το Άγιον Όρος 
Ένα πράσινο κτήριο στην… Αμμουλιανή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χαρα-

κτηριστεί το κατάλυμα Athos Bay Villla στο όμορφο νησάκι της Χαλκιδικής με τις
εξωτικές παραλίες. Όπως εξηγεί στην Karfitsa η ιδιοκτήτρια του Κωνσταντία Μισο-
πούλου, «για τη δημιουργία του έχουν χρησιμοποιηθεί φιλικά προς το περι-
βάλλον υλικά και συστήματα για τις μεθόδους θέρμανσης και ψύξης, προ-
κειμένου να επιτευχθεί το μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον». Όσο για το
φυσικό περιβάλλον; Η μοναδική εμπειρία που προσφέρει το νησί της Αμμουλιανής
στον επισκέπτη, αρκεί για να τον πείσει ότι βρίσκεται σε ένα μέρος που θα τον απο-
φορτίσει από τους έντονους ρυθμούς στης πόλης. Το πράσινο που κυριαρχεί, η επι-
βλητική θέα του Άθω και φυσικά η μικρή απόσταση από τις μοναδικές παραλίες
Αλυκές και Άγιο Γεώργιο ή Μεγάλη Άμμο είναι αρκετά για να πείσουν και τον πιο
απαιτητικό.

που να βγαίνει έξω, να έχει επαφή με τη φύση», τονίζει η κ. Κωτέλη. Για αυτό το λόγο
άλλωστε και η οικοτουριστική μονάδα έχει δημιουργηθεί με βάση έναν από τους καλύτε-
ρους φίλους του ανθρώπου το άλογο. «Η επαφή με τα ζώα και εν προκειμένω τα άλο-
γα είναι πολύ σημαντική. Είναι το μέσο που θα φέρει τον άνθρωπο της πόλης πιο
κοντά στο φυσικό τοπίο», εξηγεί η Βάσω Κωτέλη, που μετρά με το σύζυγο και τα παιδιά
της 20 χρόνια στο «Αγνάντι». Εκτός των αλόγων, στην όμορφη αυτή γωνιά στο Λευκοχώ-
ρι υπάρχει και μεγάλη πληθώρα δραστηριοτήτων. Πέρα από την ιππασία, οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν βόλτες με «γουρούνες», ποδήλατα ή βόλτα με κανό στην τεχνη-
τή λίμνη. Τα αθλήματα δεν σταματούν εδώ, αφού η σκοποβολή, η τοξοβολία και το ping
pong προσφέρουν δράση και στους λάτρης της δράσης. Για αυτούς τους λόγους άλλωστε
ο χώρος προσελκύει μαθητές από σχολεία της Θεσσαλονίκης, με στόχο τα παιδιά της πό-
λης να γνωρίσουν από κοντά τη φύση. Στο ξενώνα και το εστιατόριο, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να γνωρίσουν περισσότερο την παραδοσιακή φιλοξενία και τις τοπικές γεύσεις,
που κάνουν τη διαμονή σε ένα όμορφο χωριό μισή ώρα έξω από τη Θεσσαλονίκη αξέχα-
στη.

Χαλάρωση στη σκιά της ελιάς
Ένα κτήμα με ελιές στις Ροβιές Εύβοιας ήταν η αφορμή για να λειτουργήσει πρώτη

φορά το 2000 μια ξεχωριστή αγροτουριστική μονάδα όπως τη φαντάστηκε η κ. Μαρίνα
Βαλλή και ο σύζυγος της Στέφανος. Ο «Ελαιώνας» φιλοξενεί τον επισκέπτη με στόχο να
νιώσει σαν να βρίσκεται στο σπίτι του, ένα σπίτι ανάμεσα στα ασημένια φύλλα των ελαι-
όδεντρων, που αν μη τι άλλο χαρακτηρίζουν την ελληνική φύση. «Στην Ελλάδα η έν-
νοια του αγροτουρισμού βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του τι πιστεύει ο κα-
θένας. Στον Ελαιώνα όπως είναι φυσικό και από τον τίτλο, το σημείο αναφοράς
είναι η ελιά. Ο επισκέπτης μπορεί να μάθει τα πάντα για την ελιά, αφού του δίνε-
ται η δυνατότητα να διαβάσει, αλλά και να ενημερωθεί από εμάς τους ίδιους»,
εξηγεί στην Karfitsa η κ. Βαλλή.

Όσο για τις δραστηριότητες, εργασίες πάνω στην καλλιέργεια της ελιάς μπορούν να γί-
νουν, αλλά σύμφωνα με την κ. Βαλλή αυτό δεν μπορεί να είναι «υποχρέωση» στον αγρο-
τουρισμό, να σηκωθεί δηλαδή ο επισκέπτης στις έξι το πρωί για να δουλέψει. «Το νόημα

του αγροτουρισμού είναι ο επαγγελματίας
που ασχολείται με αυτό να φέρει τον επι-
σκέπτη κοντά στη φύση και στη δουλειά
του ανθρώπου της υπαίθρου. Η φύση είναι
δίπλα μας όλο το χρόνο, αυτό που έχουμε
ανάγκη είναι να έρθουμε κοντά της ειδικά
όσοι ζουν έντονα στους ρυθμούς της πόλης
και να νιώσουν κοντά στο φυσικό περιβάλ-
λον», αναφέρει η κ. Βαλλή. Όπως εξηγεί η ιδιο-
κτήτρια του «Ελαιώνα» φτάνει για τον επισκέ-
πτη  μόνο να δει πως παράγεται η τροφή του στη
φύση, ώστε να ενωθεί με αυτήν. «Κατά τη γνώ-
μη μας δραστηριότητα δεν είναι μόνο το περπά-
τημα ή η συνεχής δράση. Και να πάρει κάποιος
και να διαβάσει ένα βιβλίο μέσα στη φύση είναι
και αυτό μια δραστηριότητα», επισημαίνει η
Μαρίνα Βαλλή. Βέβαια οι δραστηριότητες για
όποιον τις έχει ανάγκη είναι αρκετές. Υπάρχουν
σηματοδοτημένα μονοπάτια ώστε ο επισκέπτης
να απολαύσει τη βιοποικιλότητα, υπαίθρια όρ-
γανα γυμναστικής, χώροι για να παίξουν τα
παιδιά ποδόσφαιρο και ping pong, υπαίθρια
yonga στη φύση και φυσικά δίνεται η δυνατότη-
τα ενασχόλησης με χόμπι όπως η ζωγραφική, η
φωτογραφία και το bird watching.

#ΑΦΙΕΡΩΜΑ   ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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#ΠΟΛΙΤΙΚΗ

του Βαγγέλη Στολάκη

Μπορεί οι αλλαγές στις διοικήσεις τον φορέων
και των οργανισμών της Θεσσαλονίκης να άργησαν
λίγο, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι «εκλεκτοί» της
συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου βρίσκονταν σε
θέσεις προέδρων και αντιπροέδρων μέχρι και πριν
λίγες ημέρες, σιγά σιγά το παζλ ολοκληρώνεται. Στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κρατούν στα χέρια τους τις… τύχες των οργανισμών
και είναι αυτοί που θα βάλουν την υπογραφή τους
στα… «πωλητήρια» των εταιριών φιλέτων. Ποιοι εί-
ναι οι επικεφαλής των δρόμων, του ΜΕΤΡΟ, των νε-
ρών, των πλοίων και του πολιτισμού στην πόλη; 

Ρία Καλφακάκου
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

είναι γένους… θηλυκού. Στη
θέση της διευθύνουσας συμ-
βούλου της εταιρίας έχει το-
ποθετηθεί εδώ και λίγους μή-
νες η Ρία Καλφακάκου. Στους
Θεσσαλονικείς η κ. Καλφακά-
κου είναι γνώριμη από τα

έδρανα του δημοτικού συμβουλίου και τις… απευθεί-
ας συνδέσεις των συνεδριάσεων από την δημοτική
τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγήτρια της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και από το 2014 είναι
δημοτική σύμβουλος της πόλης. Εξελέγη με την πα-
ράταξη «Θεσσαλονίκη- Ανοικτή Πόλη» και επικεφα-
λής τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Μετά την εκλογή
του τελευταίου στη Βουλή και την παραίτησή του από
το δήμο Θεσσαλονίκης η κ. Καλφακάκου ανέλαβε
επικεφαλής της ίδιας παράταξης. Την ίδια ώρα, η κ.
Καλφακάκου κατέχει και την θέση της γραμματέως
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθη-
κε στη Καλαμάτα και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός
στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Ασχολείται με τα
κοινά από τα φοιτητικά της χρόνια. Σε νεαρή ηλικία
εντάχθηκε στους κόλπους της Αριστεράς. Όπως δη-
λώνει η ίδια στην KARFITSA έχει ζήσει τις… διασπά-
σεις της Αριστεράς από μέσα με πιο πρόσφατη αυτή
που προκάλεσε η αποχώρηση του Παναγιώτη Λαφα-
ζάνη και δεκάδων άλλων βουλευτών από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Η Ρία Καλφακάκου χαρακτηρίζεται από πολλούς
ως… «σκληροπυρηνική ΣΥΡΙΖΑία της Θεσσαλονί-
κης, η οποία δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις κυβερ-
νητικές πολιτικές δημόσια κι ας διαφωνεί με αυτές
ακόμα και το ίδιο το κόμμα». Η πολιτική της δράση
ξεκίνησε μέσα από τις τάξεις του Ρήγα. Από εκεί πήγε
στο ΚΚΕ Εσωτερικού και στην συνέχεια στο ΣΥΝΑ-
ΣΠΙΣΜΟ. Η διάσπαση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ τη βρήκε
να μεγαλώνει τον γιο της. Για το λόγο αυτό η ίδια
απείχε για αρκετά χρόνια. Επανεντάχθηκε όμως στο
κόμμα και στην πορεία στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα η κ.
Καλφακάκου δίνει τη δική της μάχη ενάντια στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ και επιδιώκει να θέσει όσο ευνοϊκότερους
όρους μπορεί στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνα-
τίας που θα οριστικοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμ-
βρη. «Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μια εταιρία με κα-
λό παρελθόν. Έφτιαξε έναν σύγχρονο αντίστοιχο με
τους ευρωπαϊκούς δρόμο. Θα συνεχίσουμε με επιτυ-
χία την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε»
δηλώνει στην KARFITSA η κ. Καλφακάκου. Στόχος
της είναι να ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο από σήμερα
η μελέτη για την κατασκευή σταθμών σε μήκος της
παλαιάς και νέας παραλίας Θεσσαλονίκης για να
«προχωρήσει» η θαλάσσια αστική συγκοινωνία της

πόλης. Η κ. Καλφακάκου επεξηγεί: «όταν λέμε παρα-
χώρηση της Εγνατίας αναφερόμαστε στον δρόμο και
όχι την εταιρία. Δεν πωλείται η εταιρία αλλά παραχω-
ρούνται ορισμένες εργασίες όπως η λειτουργία του
δρόμου, τυχόν συντήρηση που πρέπει να γίνει σε
ορισμένα σημεία του κτλ» καταλήγει η κ. Καλφακά-
κου. 

Γιάννης Μυλόπουλος
Ο Γιάννης Μυλόπουλος

είναι επίσης από τα πιο προ-
βεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην πόλη. Ο σημερινός
πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ Α.Ε. υπήρξε ίσως από τα
πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με
τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας

επιχείρησε και έκανε τελικά την διεύρυνση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προς το κέντρο. Ο Γιάννης Μυλόπουλος κατείχε
το αξίωμα του πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Είχε διαφωνήσει και μάλι-
στα δημόσια με την παιδική του φίλη, σύμφωνα με
παλιότερες δηλώσεις του ιδίου,  και υπουργό Παιδεί-
ας Άννα Διαμαντοπούλου. Οι έντονες διαμαρτυρίες
του τέως πρύτανη βρήκαν ανταπόκριση στα αυτιά του
αρχηγού τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη
Τσίπρα. Τσίπρας και Μυλόπουλος την εποχή που ο
δικομματισμός έχανε έδαφος, το ΠΑΣΟΚ κατρακυ-
λούσε σε μονοψήφια ποσοστά και ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν
ως… «ΕΛΠΙΔΑ» έγιναν συνομιλητές. Παρά τις αντι-
δράσεις τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κα-
τόρθωναν να «κάψουν» πιθανή υποψηφιότητα του
Μυλόπουλου στα ψηφοδέλτια της Κουμουνδούρου
είτε στις ευρωεκλογές 2014 είτε στις βουλευτικές
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 αξιοποιήθηκε από την
κυβέρνηση της «πρώτης φοράς Αριστερά». Έτσι, υπο-
ψήφιος μπορεί να μην έγινε ποτέ, λόγω εσωτερικών
διαφωνιών, τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης
Τσίπρα-Καμμένου έλαβε αξίωμα στον κρατικό μηχα-
νισμό. Με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ ανέλαβε
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, θέση από την
οποία παραιτήθηκε. Ήταν λίγο πριν τις εκλογές του
περασμένου Σεπτέμβρη όταν ο κ. Μυλόπουλος τοπο-
θετήθηκε με αφορμή το debate των πολιτικών αρχη-
γών υπέρ του κ. Τσίπρα και κατά του κ. Μεϊμαράκη. Η
Νέα Δημοκρατία ζήτησε την… καρατόμησή του. Δεν
έμεινε ωστόσο, για μεγάλο διάστημα άνευ χαρτοφυ-
λακίου αφού λίγους μήνες αργότερα τοποθετήθηκε
από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη στην θέση του προ-
έδρου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Οι δυο άνδρες άλ-
λωστε, γνωρίζονται από την εποχή που κατείχαν θέ-
σεις ευθύνης στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Μυλόπουλος
υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με την Χαριλάου Τρι-
κούπη το 2004, ενώ το 2007 τοποθετήθηκε στη θέση
του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης.
Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ του
Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου
επέλεξε το «στρατόπεδο» του πρώτου. Η θητεία του
στο ΑΠΘ αποτιμάται… ποικιλοτρόπως. Άλλοι εκτι-
μούν πως άνοιξε μέσα από τις επιλογές του το μεγα-
λύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας στην πόλη και
άλλοι του καταλογίζουν δικαστήρια, αντιπαραθέσεις
με εργαζόμενους, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και άλ-
λα. Ο πρώην πρύτανης που συνήθιζε στο παρελθόν
να κάνει διακοπές στο πανεπιστημιακό camping στο
Ποσείδι Χαλκιδικής σήμερα από τη νέα του θέση
υπόσχεται ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό το 2020!

ΜΕΤΡΟ, Λιμάνι, νερά και… 
δρόμοι στα χέρια ΣΥΡΙΖΑίων!

Q

Το who is
who των επι-

κεφαλής
στους σημαν-

τικότερους
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}

}
Q

Οι τοπικοί
συνομιλη-

τές του
Αλέξη 
Τσίπρα 

}

}



www.karfitsa.gr

19

Κωνσταντίνος Μέλλιος
Στην κεφαλή του δεύτερου μεγαλύτε-

ρου λιμανιού της χώρας, το Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας… αντιπρό-
εδρος. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Μέλ-
λιο ο οποίος μετά την παραίτηση του Γιάν-
νη Παντή ανέλαβε χρέη… προεδρεύοντα.
Ο κ. Μέλλιος είναι απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. Είναι διορισμένος δικηγόρος στο Εφετείο της
Θεσσαλονίκης και μέλος του δικηγορικού συλλόγου από το 1984.
Στο παρελθόν διετέλεσε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της
ΟΛΘ Α.Ε. και της επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ από το
2011 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας «ΤΕ-
ΣΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».  Όσοι τον γνωρίζουν από
τα φοιτητικά χρόνια της Νομικής Σχολής κάνουν λόγο για έναν
άνθρωπο προοδευτικό, χαμηλών τόνων και μετριοπαθή. Σύμφω-
να με πληροφορίες ο κ. Μέλλιος ουδέποτε υπήρξε μέλος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Πάντα δήλωνε μέλος του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς.
Είναι προσωπικός φίλος του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ Γιάννη Πι-
τσιόρλα και εκτιμάτε πως αυτός τον πρότεινε για τη θέση του αντι-
προέδρου της ΟΛΘ Α.Ε.

Γιάννης Κρεστενίτης
Ο Γιάννης Κρεστενίτης ανέλαβε πρό-

εδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. πριν από λίγες εβδο-
μάδες. Σύμφωνα με εργαζόμενους της
εταιρίας αλλά και τοπικά στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι ο μόνος που μπορεί να SOS-ει
το νερό. Η ανάληψη της προεδρίας του
υπήρξε… εντυπωσιακή αφού δεν είχε ενη-
μερωθεί για την μέρα αλλά και την ώρα της

σχετικής τελετής. Στελέχη της ΕΥΑΘ τον αναζητούσαν επίμονα επί
ώρες μέχρι που τον εντόπισαν να διδάσκει στο… αμφιθέατρο του
ΑΠΘ. Ο κ. Κρεστενίτης στο παρελθόν υπήρξε από τα κορυφαία
στελέχη και τους πρωτεργάτες του Κινήματος «SOSτε το νερό» το
οποίο οδήγησε και σε… τοπικό δημοψήφισμα τον Μάιο του 2014.
Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, υπήρ-
ξε επίσης κατά το παρελθόν συνεργάτης τεχνικών εταιρειών σε
αντικείμενα υδραυλικών, αρδευτικών κι αποχετευτικών έργων,
όπως η αναθεώρηση της μελέτης Κεντρικού Αποχετευτικού Αγω-
γού Θεσσαλονίκης (1978-80) κι η επίβλεψη της κατασκευής του
ΚΑΑ (1982). Υπήρξε μέλος ερευνητικών ομάδων και επιστημονι-
κά υπεύθυνος σημαντικού αριθμού ερευνητικών -εθνικών και ευ-
ρωπαϊκών- προγραμμάτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με
αποχετευτικά έργα κι υποθαλάσσιους αγωγούς διάθεσης λυμά-
των, προστασία και διαχείριση παράκτιας ζώνης, εφαρμογή της
οδηγίας για τα νερά, παράκτιες πλημμύρες, διασπορά πετρελαι-
οκηλίδων, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσια επιχειρησιακή βραχυ-
χρόνια πρόγνωση και μακροχρόνιες μεταβολές λόγω κλιματικής
αλλαγής κ.ά.

Άρης Στυλιανού
Στον μεγαλύτερο πολιτιστικό φορέα

της Βόρειας Ελλάδας, το ΚΘΒΕ βρίσκουμε
επίσης έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Ο
λόγος για τον Άρη Στυλιανού, η θητεία του
οποίου μάλιστα ανανεώθηκε πρόσφατα
από το υπουργείο Πολιτισμού. Ο κ. Στυ-
λιανού ανέλαβε το ΚΘΒΕ σε μια κρίσιμη
περίοδο, την ώρα που η πρόεδρος, ο αντι-
πρόεδρος και τα μέλη του προηγούμενου

Δ.Σ. είχαν υποβάλει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου τις πα-
ραιτήσεις τους και οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα με τη
μισθοδοσία τους. Ο κ. Στυλιανού είναι επίκουρος καθηγητής Πο-
λιτικής Φιλοσοφίας στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Στο παρελθόν υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Σύμφωνα με πανεπιστημια-
κούς κύκλους: «ο κ. Στυλιανού χαίρει εκτίμησης στον πανεπιστη-
μιακό χώρο». Κομματικά ενταγμένος στον ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του
ΚΘΒΕ δεν υπήρξε ποτέ, ωστόσο δηλώνει ενταγμένος στον ευρύτε-
ρο χώρο της Αριστεράς. Ο κ. Στυλιανού έχει τιμηθεί από τη Γαλλι-
κή Δημοκρατία με το Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του
Ακαδημαϊκού Φοίνικα, ως αναγνώριση της ιδιαίτερης συμβολής
του στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες στο πεδίο της Φιλοσοφίας,
καθώς και στον τομέα της μετάφρασης φιλοσοφικών έργων, και
ιδιαίτερα στη διεύρυνση της ελληνο-γαλλικής συνεργασίας.
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 
φωτο Σ. Αυγητίδης

Στη Χαλκιδική, αλλά και την Πιερία,
τους κυριότερους τουριστικούς πυλώνες
του θερινού τουρισμού στην Κεντρική
Μακεδονία, οι επιχειρήσεις καλούνται
πλέον να ρωτούν τους πελάτες τους «με-
τρητά ή κάρτα», όταν ολοκληρώνουν τις
συναλλαγές τους. Μάλιστα το γεγονός
ότι η Χαλκιδική έχει φτάσει να είναι ένας
από τους κορυφαίους προορισμούς στη
χώρα, με μεγάλη εισροή ξένων τουρι-
στών που είναι συνηθισμένοι στο πλα-
στικό χρήμα, κρίνει απαραίτητο να
υπάρχει εγκαίρως ο εφοδιασμός με τον
κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν είναι λίγες οι
φορές μάλιστα που ξένοι τουρίστες, συ-
νηθισμένοι από τις συναλλαγές στη χώ-
ρα τους δεν διστάζουν να πληρώσουν με
κάρτα μέχρι και τα μικροέξοδα τους
όπως έναν καφέ. Άνθρωποι του επιχει-
ρηματικού κόσμου μιλούν στην Karfitsa
και αναλύουν τι συμβαίνει με τις ηλε-
κτρονικές συναλλαγές στη Χαλκιδική, τι
αλλάζει με αυτόν τον τρόπο στο χάρτη
της φοροδιαφυγής που εκτοξεύεται τη
θερινή περίοδο, αλλά και για το αν
έχουν αντιρρήσεις να παρέχουν τη δυ-
νατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Έτοιμο το 80%
Η περίοδος των capital controls

ήταν ενδεικτική για τους επιχειρηματίες
να ενημερωθούν και να εγκαταστήσουν
τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλα-
γών στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του τοπικού Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Γιώργο Γκιλή. «Λόγω
των capital control αρκετά καταστή-
ματα είχαν προμηθευθεί το σύστημα
αφού στις εισπράξεις μας ένα 60% με
70% προέρχεται από κάρτες», εξηγεί
ο ίδιος μιλώντας στην Karfitsa. Σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις του προέδρου του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Χαλκι-
δικής, «κατά ένα 80% ο επιχειρηματι-
κός κόσμος της Χαλκιδικής είναι
έτοιμος να ανταποκριθεί σε συναλ-
λαγές με κάρτες, πιστωτικές ή χρεω-
στικές γιατί ήδη υπήρχαν στα κατα-
στήματα POS απλά τώρα είναι μια
απόφαση της κυβέρνησης να γίνον-
ται οι συναλλαγές με πλαστικό χρή-
μα για να μπορεί να ελεγχθεί η φορο-
διαφυγή». Όπως επισημαίνει μάλιστα ο
κ. Γκιλής, από πλευράς επιμελητηρίου
τουλάχιστον, δεν υπήρξε κάποια αντίθε-
ση για την καθιέρωση τέτοιων συναλλα-
γών, αφού κατά καιρούς είχαν ακουστεί
δικαιολογίες από επιχειρηματίες ότι δεν
προμηθεύονται το μηχάνημα POS γιατί
είναι ακριβό. «Βρίσκομαι σε επαφή με
επιχειρηματίες και με τράπεζες και

αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι
αρχίζουν να προμηθεύονται τα σχε-
τικά μηχανήματα και όσοι δεν τα διέ-
θεταν. Μάλιστα μερικές τράπεζες δί-
νουν την ευχέρεια ώστε να μπορούν
οι αλλοδαποί να πληρώνουν στο νό-
μισμα της πατρίδας τους, εφόσον
πληρώνουν με κάρτα. Έχουμε κάνει
ημερίδες για τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και αναφερθήκαμε στα κε-
φάλαια κινήσεως, όπου μιλήσαμε
για τα POS. Μία επιχείρηση σοβαρή
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πρό-
βλημα σε συναλλαγές με κάρτα», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γκιλής. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, οι συναλλαγές με κάρ-
τα βοηθούν και τον επιχειρηματία, αφού
είναι κάτι διαδεδομένο στο εξωτερικό
όπου προτιμάται το πλαστικό χρήμα πα-
ρά να κουβαλούν μετρητά. «Είμαστε
υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιού-
με στην Ελλάδα. Όσο νωρίτερα γίνει
τόσο καλύτερα», ξεκαθαρίζει ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

«Θα δείξει πολλά»
Ως ευκαιρία να παταχθούν περιπτώ-

σεις αθέμιτου ανταγωνισμού που συναν-
τώνται συχνά στην τουριστική βιομηχα-
νία βλέπει την εγκατάσταση συστημάτων
ηλεκτρονικών συναλλαγών ο πρόεδρος
της Ένωσης ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρη-
γόρης Τάσιος. «Θα πρέπει όμως να
σκεφθούμε όμως τι θα γίνει εάν μια
τέτοιου είδους σύνδεση ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών δεν θα δείχνει τζί-
ρο. Επειδή φοροδιαφεύγει κάποιος
ή επειδή δεν έχει δουλειά;», αναρω-
τιέται ο κ. Τάσιος. Όπως εξηγεί ο ίδιος
στην Karfitsa, Και στις δύο περιπτώσεις
πρέπει να βλέπουμε τι θα γίνεται με αυ-
τές τις επιχειρήσεις γιατί είναι πολλές
αυτές που κάνουν αθέμιτο ανταγωνισμό,
που μεν διατηρούν άδεια καταστήματος
αλλά διατηρούν τακτικές αθέμιτου αντα-
γωνισμού απέναντι σε επιχειρηματίες
που είναι καθόλα νόμιμοι. Όσο για την
υποχρέωση πλέον των επιχειρηματιών
να δέχονται το πλαστικό χρήμα από τους
τουρίστες στη Χαλκιδική, ο κ. Τάσιος ση-
μειώνει ότι ο νομός διαθέτει τηεφωνική
κάλυψη στο μεγαλύτερο ποσοστό του,
πράγμα που σημαίνει ότι σε μια όποια
συνεργασία έχει ο επαγγελματίας με τις
τράπεζες μπορεί να διαθέτει  μηχάνημα
ηλεκτρονικών συναλλαγών. «Η αλή-
θεια είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα
που εντοπίζεται κυρίως στο ότι η
τράπεζα ζητάει να πληρωθεί η συ-
σκευή. Επειδή δεν υπάρχει τζίρος θε-
ωρείται σημαντικό έξοδο και είναι
κάτι που πρέπει να το δει η Πολιτεία
γιατί είναι μικρή η σεζόν. Εμείς πάν-

Διακοπές με πλαστικό χρήμα...

Q
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}

}

Μετρητά… τέλος από τον Αύγουστο, αφού η κυβέρνηση μετά και την περσινή περιπέτεια των
capital controls καταθέτει στο τέλος του Ιουλίου το νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει του επαγ-
γελματίες σε όλους τους κλάδους να διαθέτουν μηχάνημα ηλεκτρονικών συναλλαγών, ώστε
οι πελάτες να μπορούν να πληρώσουν με τη χρεωστική ή την πιστωτική τους κάρτα. Η συγκε-
κριμένη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπεται να γίνει στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως
είναι λογικό επηρεάζει σε έναν μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις της λεγόμενης «βαριάς βιομη-

χανίας» της χώρας, του τουρισμού. 



τα είμαστε υπέρ της χρήσης του πλαστικού χρήματος,
όσον αφορά τον κλάδο μας ειδικότερα, αφού είναι και το
μεγάλο στοίχημα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ξενοδόχων
της Χαλκιδικής. 

«Γαλατικό χωριό» το ΚΤΕΛ
Όπως είναι γνωστό η πρόσβαση στους τουριστικούς προ-

ορισμούς της Χαλκιδικής μπορεί να γίνει μόνο οδικώς, πράγμα
που σημαίνει ότι οι ξένοι τουρίστες μπορούν να φτάσουν εκεί
είτε με ΙΧ, είτε με νοικιασμένο όχημα, είτε με τις υπεραστικές
συγκοινωνίες του νομού, το γνωστό ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Πα-
ρά την υποχρέωση που αναμένεται να έχουν όλες οι επιχειρή-
σεις για να δέχονται πλαστικό χρήμα, το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, δεν
προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρών.
Όπως αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Χαλκιδι-
κής Γιώργος Αρβανιτίδης, «το σύστημα δεν έχει εφαρμοστεί
για οικονομικούς λόγους». Όπως εξηγεί ο ίδιος, «ως επί το
πλείστον με το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής ταξιδεύουν ομάδες ατό-
μων όπως τα ΑμεΑ και οι πολύτεκνοι, των οποίων το εισι-
τήριων κοστίζει 0,90 ευρώ. Πώς γίνεται στο ποσό αυτό, με
24% ΦΠΑ να έχουμε και κρατήσεις; Είναι κάτι που δεν
μπορώ να το καταλάβω. Οι τιμές στην Ευρώπη όσον αφο-
ρά την υπεραστική συγκοινωνία είναι πολύ πιο ακριβές.
Σε εμάς σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλ-
λία είναι δωρεάν», τονίζει ο κ. Αρβανιτίδης. Μάλιστα επιση-
μαίνει ότι το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής ουσιαστικά δουλεύει μόνο την
θερινή περίοδο με τον χειμώνα να αποτελεί «νεκρή» περίοδο.
«Στη Χαλκιδική όπως είναι γνωστό ο όγκος της δουλειάς
είναι 46 μέρες  το χρόνο, που είναι και η περίοδος με την
περισσότερη κίνηση το καλοκαίρι. Έτσι θα φτάσουμε στο
σημείο να έχουμε ζημία και να μην έχουμε κέρδος, εάν
πρέπει να κρατείται και μέρος του ποσού για την ηλεκτρο-
νική συναλλαγή», λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ
Χαλκιδικής.
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#ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τι γίνεται στην Πιερία    
Ένα ακόμα μεγάλος τουριστικό προορισμός στην ευρύτε-

ρη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας που ως επί το πλείστον
προσελκύει αλλοδαπούς τουρίστες, είναι και η Πιερία. Για το
εάν οι τοπικοί επιχειρηματίες είναι σε θέση να εξυπηρετή-
σουν ηλεκτρονικές συναλλαγές ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου της περιοχής Ηλίας Χατζηχριστοδούλου τονίζει ότι «όλοι οι
επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους τουρίστες
και να δεχθούν ευχαρίστως και συναλλαγές μέσω κάρτας, είτε
αυτή είναι πιστωτική είτε χρεωστική».  Όπως εξηγεί ο ίδιος τα
περισσότερα καταστήματα στον νομό έχουν εφοδιαστεί με μη-
χανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών, γιατί σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Πιερίας είναι κάτι αναγκαίο.
«Ίσως έπρεπε να γίνει και νωρίτερα. Όπως δουλεύουν όλοι οι
Ευρωπαίοι πρέπει να δουλεύουμε και εμείς, δεν γίνεται δια-
φορετικά.  



ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥ-
ΣΗ είναι ο νέος οδικός
άξονας Ποτίδαιας -
Καλλιθέας στην Κασ-
σάνδρα Χαλκιδικής,
που παραδόθηκε πρό-
σφατα στην κυκλοφο-
ρία. Εμφανώς καλύτε-
ρη ασφαλτόστρωση με
ενδιάμεση λωρίδα που

διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κατεύθυνσης και που ελα-
χιστοποιεί τους κινδύνους ατυχημάτων. Βέβαια, η
διαφορά είναι ολοφάνερη με το υπόλοιπο εγκαταλε-
λειμμένο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής και μόλις
εξέρχεσαι από το νέο οδικό άξονα, νομίζεις ότι μπή-
κες σε άλλη... ημερομηνία! Ελπίζουμε ότι το έργο δεν
θα σταματήσει εδώ, γιατί λείπουν παράδρομοι εξό-
δου και σε περίπτωση ατυχήματος το όλο δίκτυο θα
εγκλωβίζει παθόντες και διερχόμενους για ατελεί-
ωτες ώρες. Σε αντίθεση με όλα αυτά τα ωραία που
συμβαίνουν στη Χαλκιδική, στους δρόμους που συν-
δέουν το Παλιούρι με τη Φούρκα και τη Σάρτη με το
Πόρτο Κουφό, η κατάσταση των δρόμων είναι τραγι-
κή. Λακκούβες, καθιζήσεις, τρύπες και ...χώματα
"παραμονεύουν" σε κάθε στροφή και αν οι διερχόμε-
νοι οδηγοί λίγο αφαιρεθούν, κινδυνεύουν κι αυτοί

και οι συνεπιβαίνοντες να βρεθούν εκτός δρόμου και
με άσχημες συνέπειες!
Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ...ΜΠΑΪ-ΠΑΣ (!) έτσι ονομά-
ζουν "περιπαιχτικά" το παραλιακό μέτωπο της νέας
παραλίας της Θεσσαλονίκης οι πιο νέοι... γιατί καθη-
μερινά - και αυτό είναι αλήθεια - χιλιάδες άτομα της
τρίτης ηλικίας κυρίως "περιπατούν" για λόγους υγεί-
ας, την πραγματικά όμορφη διαδρομή από το Μέγα-
ρο Μουσικής έως και τον Λευκό Πύργο. Έχουμε την
ωραιότερη παραλία του κόσμου, λένε πολλοί Θεσσα-
λονικείς και αυτό ίσως δεν είναι και τόσο υπερβο-
λή. Αν και η πόλη στερείται ενός μητροπολιτικού
πάρκου, η διαμόρφωση πρασίνου στο παραλιακό μέ-
τωπο σε συνδυασμό με τη θάλασσα και την πραγματι-
κά εξαιρετική δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια
στον τομέα του πρασίνου, με την καθημερινή επίβλε-
ψη και πραγματική αγάπη του πρώην δημάρχου της
Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου (πρέπει
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους) οι βόλτες με τα
πόδια ή με ποδήλατο στην λεωφόρο του... Μπάϊ-πας
είναι πραγματική απόλαυση, ανάσα δροσιάς και ευε-
ξία για κάθε ηλικία!.. 
ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ είναι και πάλι στις
δόξες τους!.. Περαία, Μπαξέ Τσιφλίκ, Αγία Τριάδα,
Αγγελοχώρι και Μηχανιώνα, ξαναζούν στιγμές κα-
λοκαιριού μιας άλλης εποχής, μιας εποχής που ήταν

στο απόγειο της στη δεκαετία του '60 και μέχρι τα μέ-
σα της 10ετίας του ́ 70. Ασφυκτικά γεμάτες οι "πάλαι
ποτέ" δημοφιλείς ακτές του Θερμαϊκού υποδέχονται
καθημερινά και πάλι χιλιάδες λουόμενους που ανα-
ζητούν μια διέξοδο δροσιάς στις πιο κοντινές παρα-
λίες. Το σκηνικό συμπληρώνουν και τα καραβάκια
που ξανάρχισαν "δειλά-δειλά" τα δρομολόγια από το
λιμάνι της πόλης, εξυπηρετώντας κυρίως εκείνους
που για λόγους οικονομίας δεν διαθέτουν αυτοκίνη-
το ή εκείνους που νοσταλγούν και επιμένουν να ζουν
κάτω απ' τη σκιά του Λευκού Πύργου με ρομαντισμό
και μακριά από το... θόρυβο και το άγχος της κίνησης
στους δρόμους... 
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑΔΑΚΙ για όσους έμειναν στο
"κλεινόν Άστυ" είναι η καλύτερη δροσερή έξοδος του
καλοκαιριού... Έμειναν κάποιοι θερινοί κινηματο-
γράφοι σε πείσμα των καιρών και του ...ίντερνετ (!)
και μάλιστα για τους πιο απαιτητικούς διαθέτουν και
τραπεζάκια και αναπαυτικούς καναπέδες! Από το
μπαρ του σινεμά δεν συνοδεύουμε την ταινία μόνο
με ποπ-κορν, πασατέμπο και σάντουιτς, αλλά υπάρ-
χουν στην προτίμησή σας κι άλλες ακόμη "γαργαλι-
στικές νοστιμιές" με συνοδεία μιας παγωμένης μπύ-
ρας ή ενός "σκάτς ον δε ροκς"... Η μαγεία του θερινού
σινεμά και αυτό το καλοκαίρι σας περιμένει...
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Βusiness Βορείων

n
Υπεγράφη, από τον υπουργό Υγείας,
Ανδρέα Ξανθό, η έγκριση για την έναρξη

των διαδικασιών που αφορούν την πλήρωση
80 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.
Παπανικολάου»-Αποκεντρωμένη Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και
στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για  25
θέσεις στον ΟΚΑΝΑ,  35 θέσεις στο ΚΕΘΕΑ,
12 θέσεις στο ΨΝΑ και οκτώ θέσεις στο ΨΝΘ.
Η διαδικασία προσλήψεων θα υλοποιηθεί από
τους ίδιους τους φορείς, με προσκλήσεις
ενδιαφέροντος που θα δημοσιοποιηθούν το
αμέσως επόμενο διάστημα. «Με την απόφαση
αυτή εντείνεται η προσπάθεια να στηριχθούν
οι αποδυναμωμένες, τα τελευταία χρόνια,
δημόσιες δομές που δραστηριοποιούνται στην
υποστήριξη και θεραπεία εξαρτημένων ατόμων
στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην
περιφέρεια, προκειμένου να βελτιωθούν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες», αναφέρει
ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

n
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας,
αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής

αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για την ένταξη ανέργων στα νέα
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθούν σε 17
δήμους της χώρας. Οι δήμοι της Α’ φάσης της νέας γενιάς
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας είναι: Αγ. Αναργύρων –
Καματερού, Αγρίνιου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Άργους-
Μυκηνών, Αρταίων, Ασπροπύργου, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορδελιού-Εύοσμου, Κορινθίων,
Παιονίας, Παύλου Μελά, Περάματος, Σαλαμίνος, Σιντικής,
Φυλής. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα είναι οκτάμηνης διάρκειας
με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως
κατοχυρώθηκαν έπειτα από νομοθετική πρωτοβουλία της Αν.
Υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου. Οι εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές
431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών
θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Οι ωφελούμενοι, θα
απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση, εκτός Κυριακής και νυχτερινών βαρδιών.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η αίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού.

n
Ο δήμος Πολυγύρου καλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με
Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά για την παραχώρηση περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία Βραστάμων. Η ανωτέρω
θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου,
με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου
οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές
στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του
διακανονισμού καταβολής αυτών. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου
γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη
επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι
των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω
δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του
ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την
οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο δήμο μέχρι 5/7/2016.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Ζητείται εποχιακό
προσωπικό, για εργασία μέχρι

τον Οκτώβριο, στο πεντάστερο ξενο-
δοχείο Cronwell Platamon Resort στον

Πλαταμώνα Πιερίας. Οι Θέσεις αφορούν σε:
υποδοχή, δημόσιες σχέσεις, Restaurant Host-
ess, Animateur (με γνώσεις Ελληνικών, Αγγλι-
κών και προϋπηρεσία σε Ξενοδοχείο), υπάλλη-
λο φύλαξης ( Γυναίκα). Σχετική εμπειρία σε τε-
τράστερα και πεντάστερα ξενοδοχείο θα θεωρη-
θεί επιπλέον προσόν. Παρέχεται εκπαίδευση,

ικανοποιητικός μισθός, ενώ προσφέρεται
διαμονή και διατροφή. Οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να καλέσουν για περισ-
σότερες πληροφορίες στο

2352043611. 



n
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, δημοσίευσε η

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας-Χορτιάτη, που εδρεύει στο Ασβεστοχώρι
της Π. Ε. Θεσσαλονίκης. 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 στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, 25ης Μαρτίου 17, Τ.Κ 570 10, Ασβεστοχώρι,
απευθύνοντάς την στο Γεν. Διευθυντή, κ. Δαφέρμο Σαράντο (τηλ. επικοινωνίας: 2310
359775).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι έως τη Δευτέρα 27/06/2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα
των αιτήσεων: στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)•  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). Όλη η προκήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της
επιχείρησης, 25ης Μαρτίου 17, Ασβεστοχώρι, Τ.Κ 570 10, Τηλ.: 2310 359775, στο site
www.deyaph.gr και στο δημοτικό Κατάστημα του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

n
Η  Coca-Cola Τρία Έψιλον προσκαλεί νέους απόφοιτους να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους
στην εταιρεία, μέσα από το Graduate Trainee Program, που υλοποιείται για 26η χρονιά. Νέοι

και νέες που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους αλλά και με σύντομη εργασιακή εμπειρία
έως δύο έτη, καλούνται να συμμετάσχουν μέσα από την ιστοσελίδα www.coca-
colahellenic.gr/graduatetrainee μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση,
η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων περιλαμβάνει στάδια αξιολογήσεων, τεστ δεξιοτήτων
και δομημένες συνεντεύξεις, ενώ ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή όσων προκριθούν σε ολοήμερο
Κέντρο Αξιολόγησης, όπου καλούνται να εργαστούν ατομικά και ομαδικά σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας. Στόχος για τους Graduate Trainees είναι να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμες θέσεις τόσο
μέσα στην εταιρεία, αλλά και όσοι θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό, στις
χώρες του Ομίλου, όπως ήδη το έχουν επιτύχει περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες. Σε όλη τη
διαδικασία του πλάνου ανάπτυξης, οι συνάδελφοί τους αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και
να τους δώσουν κίνητρα, έμπνευση και γνώση ώστε να αναπτύξουν το ταλέντο τους, και να
συμβάλλουν ενεργά και δημιουργικά στην ομάδα που θα ενταχθούν αλλά και στην εταιρεία
συνολικά.

www.karfitsa.gr
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Η ιστορική ασυμβατότητα είναι το διακύ-
βευμα αυτής της δημοψηφισματικής κάλπης
στη Βρετανία. Παροξύνεται από τις παρεμπί-
πτουσες διεργασίες της παγκόσμιας συστημι-
κής ακαμψίας, αλλά ανιχνεύεται ως γονιδιακή
εγγραφή στον ατελή οργανισμό του σαθρού
ευρωπαϊκού οικοδομήματος εξ αρχής κι ας
δούμε γιατί.

Μεταπολεμική περίοδος: 
Η ανασυγκρότηση της Ευρώπης

Το ακανθώδες «Γερμανικό Ζήτημα» που
ανέκυψε στις σχέσεις των ΗΠΑ και των συμ-
μάχων τους μετά το τέλος του Β’  Παγκόσμιου
Πολέμου δεν περιορίζονταν στη θεώρηση των
πρώτων ότι η Γερμανία αποτελεί μια δυνητικά
ισχυρή οικονομική και στρατιωτική συνιστώ-
σα του ΝΑΤΟ, αλλά και των εξελισσόμενων
θεσμών ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αφορούσε
εξίσου στον τρόπο διαχείρισης  των τεράστιων
παραγωγικών δυνατοτήτων της στη βαριά βιο-
μηχανία που δίχαζαν τους ευρωπαίους υπο-
στηρικτές μιας συνεχιζόμενης  καθεστωτικής
κατοχής των συγκεκριμένων βιομηχανικών
περιοχών (π.χ. κοιλάδα του Ruhr), με όσους
τάσσονταν υπέρ της επιστροφής τους στη Γερ-
μανία υπό την αίρεση επιβολής περιορισμών
στην επέκταση τους. Οι παγκόσμιας κλίμακας
γεωπολιτικοί  σχεδιασμοί των Αμερικανών
για την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία τους υπα-
γόρευσαν  τη δημιουργία μιας ευημερούσας,
κοινωνικά σταθεροποιημένης και συνταγμέ-
νης στις ίδιες επιδιώξεις Δυτική Ευρώπη.
Όχημα χρηματοδότησης και ελέγχου για την
ανασυγκρότησή της υπήρξε το Σχέδιο Μάρ-
σαλ, το οποίο εδράζονταν στην εξαγγελία του
Δόγματος Τρούμαν (1947) για την αποτροπή
εξάπλωσης της Σοβιετικής επιρροής σε Ελλά-
δα και Τουρκία. Με τις ΗΠΑ να έχουν κατα-
στήσει σαφές ότι η υλοποίησή του «Προγράμ-
ματος για την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη» (1947)
μπορούσε μόνο να είναι αποτέλεσμα συνεργα-
σίας μεταξύ τους, ιδρύεται το 1948 ο Οργανι-
σμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας.

Ευρωπαϊκές Κοινότητες: 
«… ένα είδος που διαθέτει μία 
μόνο περίπτωση!»

Ακολουθεί η ΕΚΑΧ  που ιδρύεται  με τη
Συνθήκη των Παρισίων το 1951, από τις Γαλ-
λία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλ-
γιο, Λουξεμβούργο και τίθεται σε ισχύ το
1952, ως ευτυχής συγκερασμός των αντιθέσε-
ων. Το εμπνευσμένο σχέδιο του γάλλου τεχνo-
κράτη J. Monnet  που έμεινε στην ιστορία ως
Σχέδιο Schuman – από το Γάλλο Υπουργό
Εξωτερικών Robert Schuman που το κατέθεσε
- προέβλεπε τη δημιουργία μιας κοινής αγο-
ράς για τον άνθρακα, το σίδηρο και το χάλυβα,
στην οποία εφεξής θα είχαν πλήρη πρόσβαση
τα κράτη μέλη που αναλάμβαναν και τον συν-
τονισμό της συγκεκριμένης οικονομικής δρα-
στηριότητας. Ο πρώτος υπερεθνικός θεσμός
που προοιωνίζονταν τεράστια άλματα οικονο-
μικής συνεργασίας, χωρίς να προσκρούει σε
υφάλους πολιτικών ευαισθησιών, είχε πραγ-
ματωθεί.Τέσσερα χρόνια αργότερα, η κατάθε-
ση των προτάσεων της επιτροπής Spaak, θα
οδηγήσει στη σύσταση της ΕΥΡΑΤΟΜ και της
ΕΟΚ με τις Συνθήκες της Ρώμης το 1957
(ίσχυσαν από 1ης Ιανουαρίου 1958). Η Βρε-
τανία  που αρχικά συμμετείχε απεσύρθη το
Νοέμβριο του 1956 για λόγους που εξετα-

To be (European) or not to be…;

της Μάρας 
Τοπαρλάκη

Q
Info: Μαραβέγιας Ν. –

Τσινισιζέλης Μ.
(επιμ.), «Νέα Ευρω-
παϊκή Ένωση, Οργά-

νωση και Πολιτικές 50
χρόνια», Εκδόσεις Θε-

μέλιο, Αθήνα, 2007
Χριστοδουλίδης Θ.,

«Από την Ευρωπαϊκή
Ιδέα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση», Εκδόσεις Ι.

Σιδέρης, Αθήνα, 2010
N. Nugent, «Πολιτική

και Διακυβέρνηση
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση», Μτφρ. Ι.

Τσολακίδου-Α. Τριαν-
ταφύλλου, Εκδόσεις
Σαββάλας, Αθήνα,

2006

}

}
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στούν αναλυτικότερα στη συνέχεια. Η ΕΟΚ συγκεφαλαί-
ωνε το κυριότερο επίτευγμα, όντας η πρώτη και μόνη
Κοινότητα που σκοπό είχε τη δημιουργία μιας Κοινής
Αγοράς για τη συνολική οικονομία των χωρών μελών. 

Πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο δραστηριοποιήθηκε
ενεργά στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθε-
ρων Συναλλαγών…

Το θέμα ενδεχόμενης διεύρυνσης της που προβλέ-
πονταν ήδη από την καταστατική  της αρχή (1957) ως
προϊούσα εξελικτική διαδικασία με στόχο την ενσωμά-
τωσή και άλλων ενδιαφερόμενων κρατών, εγκαινίασε η
εξής παραδοξότητα: πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο –χώρα
που όχι μόνο αντιτάχθηκε στη δημιουργία  της Ευρωπαϊ-
κής Κοινότητας, αλλά δραστηριοποιήθηκε ενεργά στη
συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλ-
λαγών/ΕΖΕΣ (μαζί με Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Αυ-
στρία, Ελβετία, Πορτογαλία - 1960) ως «αντίπαλου δέ-
ους» της νεοσύστατης ΕΟΚ- υπέβαλε αίτηση προσχώρη-
σης (1961). Με τον τρόπο αυτό η Βρετανία, που «….πι-
στεύοντας ότι θα διασφάλιζε τα πλεονεκτήματα μιας με-

γάλης αγοράς […] αντιλήφθηκε ότι είχε πάρει “λάθος
τραίνο” […] αποφάσισε τη μετεπιβίβασή της». Η αρχική
αντίθεσή της στην εκχώρηση κυριαρχικών της δικαιωμά-
των σε υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και η από
μακρού χρόνου πολιτική αντιπαλότητά της με τη Γαλλία
δεν θα επιτρέψουν, όμως, την εισδοχή της, μέχρις ότου ο
G. Pompidou διαδεχθεί τον De Gaulle στην Προεδρία της
Γαλλικής Δημοκρατίας.  (Ανάλογη διαδρομή ακολούθη-
σαν και οι αιτήσεις Δανίας, Ιρλανδίας, Νορβηγίας). Το
ιδεολογικό περιεχόμενο της γκωλικής αρνησικυρίας δεν
εξαντλούνταν στους αμφίσημους οικονομικούς τακτικι-
σμούς της Βρετανίας. Εδράζονταν στην απόλυτη πεποί-
θηση του Γάλλου Προέδρου ότι  στο πλαίσιο της «ειδικής
σχέσης» της με τις ΗΠΑ θα λειτουργούσε υπονομευτικά
στην αυτονόμηση της κοινής αγοράς, διευκολύνοντας
την αμερικανική διείσδυση και ηγεμόνευσή της. Οι θέ-
σεις αυτές του υπέρμαχου των κλασσικών σχημάτων δια-
κυβερνητικής συνεργασίας, De Gaule, υπαγόρευσαν την
άσκηση βέτο σε δύο διαδοχικές ενταξιακές προσεγγίσεις
της Βρετανίας (1963 και 1967). Το γαλλικό βέτο, ωστό-
σο, δεν έβρισκε σύμφωνους τους λοιπούς εταίρους που
προσέβλεπαν στη Βρετανία ως αντιστάθμισμα στην
εδραίωση του γαλλογερμανικού άξονα.

Στην ουσία, αυτές αφορούσαν τους ενταξια-
κούς όρους της Βρετανίας…

Η μετριοπαθώς φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση που υιο-
θέτησε η νέα γαλλική κυβέρνηση Pompidou απεγκλώβι-
σε τις διεργασίες για την ενοποίηση, καθορίζοντας το πε-
ριεχόμενο των αποφάσεων της κρίσιμης συνεδρίας του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Χάγη το 1969. Με την απο-
δοχή των ιδρυτικών συνθηκών τα πρώτα τέσσερα υπο-
ψήφια κράτη – Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία και Νορβηγία
– ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις στις 30 Ιουνίου 1970.
Στην ουσία, αυτές αφορούσαν τους ενταξιακούς όρους
της Βρετανίας, τις γενικές ρυθμίσεις των οποίων  τα τρία
μικρότερα κράτη ήταν πρόθυμα να αποδεχτούν. Ζητήμα-
τα όπως οι προνομιακές εμπορικές της συναλλαγές με μέ-
λη της Κοινοπολιτείας, καθώς κι ο περιορισμένος γεωρ-
γικός της τομέας καθιστούσαν δυσανάλογα ετεροβαρή
την εφαρμογή  της αρχής της «δικαίας απόδοσης» με το
ύψος της βρετανικής εισφοράς στον κοινοτικό προϋπο-
λογισμό. Με την κατ΄ αρχήν παραχώρηση μιας 7ετούς
μεταβατικής περιόδου σταδιακής προσαρμογής της χώ-
ρας, αμοιβαίες υποχωρήσεις επιτεύχθηκαν ανάμεσα σε
Βρετανία και Γαλλία στο πλαίσιο σύγκλισης ευρύτερων
πολιτικών. Ανεμπόδιστα πλέον ολοκληρώθηκαν και οι
επί μέρους διαπραγματεύσεις με Ιρλανδία, Δανία και
Νορβηγία για να ολοκληρωθούν με την υπογραφή της
ενταξιακής συμφωνίας στις 22 Ιανουαρίου 1972. (Τη
συμφωνία για την έναρξη ισχύος της από 01.01.1973
δεν επικύρωσε η Νορβηγία, με αποτέλεσμα τον περιορι-
σμό της διεύρυνσης σε τρία κράτη.)    

Q

Οι θεμελιώδεις
αλλαγές που

ακολούθησαν
ελάχιστα συνέ-

βαλαν στην προ-
σαρμοστικότητα
της Βρετανίας.

}

}
«I want my money back»

Η ετεροβαρής ανάπτυξη της Ευρώπης προς βορρά
επιχειρήθηκε να αντισταθμιστεί με ένα δεύτερο γύρο
διευρύνσεων στη δεκαετία 1980: Ελλάδα, Ισπανία,
Πορτογαλία/1981-1986. Με σύσσωμο πλέον το με-
σογειακό Νότο στις τάξεις της Κοινότητας έγινε επιτα-
κτική η ανάγκη αντιμετώπισης του χάσματος ανάμεσα
στις πλούσιες βόρειες χώρες και την σοβαρότατη οικο-
νομική υστέρηση των άρτι εισαχθέντων «νεόπτωχων».
Η προοδευτική αύξηση μεταφοράς οικονομικών πό-
ρων προς την περιφέρεια της Κοινότητας πυροδότησε
μιαν ακόμα πικρή αναμέτρηση ωσότου η αποκατάστα-
ση ενός μηχανισμού αποζημίωσης της Βρετανίας απο-
τελέσει απόλυτη προτεραιότητα. Σε δύο διαδοχικές
επαναδιαπραγματεύσεις (Harold Wilson 1974-1975 -
Margaret Thatcher 1979) και με τη βρετανίδα πρωθυ-
πουργό να ζητά απροσχημάτιστα τα λεφτά της πίσω («I
want my money back»), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αποφάσισε να της επιστραφεί το ποσό του ενός δισεκα-
τομμυρίου ECU -σε τιμές του 1985- με ανάλογη επιβά-
ρυνση των λοιπών κρατών μελών, εφεξής. Οι θεμε-
λιώδεις αλλαγές που ακολούθησαν ελάχιστα συνέβα-
λαν στην προσαρμοστικότητα της Βρετανίας. Η δυστο-
πία της νοσταλγικής καταφυγής στο κραταιό παρελθόν
μιας χώρας που αντιλαμβάνονταν την ευρωπαϊκή συ-
νάρτηση του νέου της ρόλου ως καταναγκασμό, υπήρ-
ξε πάντα ορατή και δύστροπη στη διαχείρισή της. Ωσό-
του τα φοβικά αδιέξοδα της συντηρητικής κυβέρνησης
Κάμερον προκαλέσουν το φαντασιακό συλλογικό της
κοινωνίας των ευρωπαίων πολιτών, στο οποίο η ορα-
ματική διάσταση αυτής της ρευστής «αφηγηματικής»
κατασκευής έχει προ πολλού αφοριστεί. 
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Από την 
Μαρίνα 
Βλάχου

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

«Με μία λαμπερή εκδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμέ-
να στην Πλατεία Αριστοτέλους 9, γιόρτασαν τον ένα χρόνο παρουσίας τους
στην πόλη τα κοσμηματοπωλεία Gofas Jewelry, τα οποία αποτελούν συνώ-
νυμο της υψηλής αισθητικής και της κομψότητας.
Παράλληλα τα γνωστά κοσμηματοπωλεία γιόρτασαν και τα 40 χρόνια της
παρουσίας του Γιάννη Γκόφα, ιδιοκτήτη των κοσμηματοπωλείων, στο χώ-
ρο της υψηλής ωρολογοποιίας και των κοσμημάτων.
Με αφορμή τη διπλή αυτή γιορτή το παρών στην εκδήλωση έδωσε πλήθος
εκλεκτών καλεσμένων από τον χώρο της showbiz της Θεσσαλονίκης, μετα-
ξύ των οποίων και ο γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη τρα-
γουδιστής, Αντώνης Ρέμος, ο οποίος παρουσίασε μαζί με τον Γιάννη και
τον Γρηγόρη Γκόφα το νέο μοναδικό ρολόι από τη Hublot, ένα από τα κορυ-
φαία ονόματα στον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας.    
Ιδιαίτερη νότα στη βραδιά έδωσε η εκθαμβωτική παρουσία της αγαπημέ-
νης τραγουδίστριας Νίνας Λοτσάρη, η οποία ερμήνευσε ξένα τραγούδια
από το πλούσιο ρεπερτόριό της και μάγεψε το κοινό με τις φωνητικές της
ικανότητες και τη σκηνική της παρουσία, ενώ δεν έλειψαν και άλλες ηχηρές
παρουσίες από τον χώρο της showbiz, όπως η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Βίκυ
Χατζηβασιλείου και ο Στέλιος Ρόκκος.

«Διπλή γιορτή για τα κοσμηματοπωλεία 

Gofas στη Θεσσαλονίκη»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Β’ διεθνούς συνε-
δρίου με θέμα «ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» που οργάνωσε στη Θεσ-
σαλονίκη το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κέντρο Ελληνο-
ρωσικών Σχέσεων, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 45 διακεκριμένες
προσωπικότητες του επιστημονικού, του επιχειρηματικού χώρου και
τουριστικού, αγροδιατροφικού τομέα, όπου ανέπτυξαν με ομιλίες τους
και εισηγήθηκαν προτάσεις για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των
δύο φίλων λαών.
Ο πρόεδρος κ. Λάκης Ιωαννίδης κάλεσε στο βήμα για το άνοιγμα τον ερ-
γασιών τον Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτριο Μάρδα όπου με την
ομιλία του προέτρεψε τους επιχειρηματίες στη δημιουργία Ελληνορωσι-
κών επιχειρήσεων ώστε με τον τρόπο αυτό να δοθεί λύση για το εμπάργ-
κο των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων, στη συνέχεια ο Γεν. Πρόξενος
της Ρωσίας κ. Αλεξέϊ Ποπόβ εντυπωσίασε με τις προτάσεις του τους συνέ-
δρους. Ο Υφυπουργός κ. Μάρκος Μπόλαρης έστειλε μήνυμα για την
αγροτική πολιτική, η Υφυπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγ-
κρότησης κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά τόνισε την σπουδαιότητα της Μα-
κεδονικής και Θρακικής γεωθερμίας η οποία έχει την δυνατότητα να ανα-
πτυχθούν νέες καλλιέργειες. η εκπρόσωπος του ΕΟΤ κ. Λυδία Κουρεμέ-
νου υπογράμμισε την προσφορά του τουρισμού στην ανάπτυξη της Ελλη-
νικής οικονομίας. Ο πρόεδρος του ΟΛΘ κ. Κώστας Μέλιος τόνισε με έμ-
φαση τον σπουδαίο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης στην Βαλκανική χώρα. Η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
κ, Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και το
ΕΣΠΑ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
HELEXPO κ. Κυριάκος Ποζρικίδης αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο τις
εταιρίας για τον τουρισμό και την προβολή της χώρας μας 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ 5 – 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Γρηγόρης Γκόφας, Γιάννης Γκόφας, Αντώνης Ρέμος

Βίκυ Χατζηβασιλείου, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Λήδα Παπαδοπούλου
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Δύο δεκαετίες 
διεθνή καταξίωση…

20ος MIΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στο Hyatt Regency Thessaloniki θα πραγματοποιηθεί στις 7
Ιουλίου 2016 o  20os Παγκόσμιος  διαγωνισμός  ομορφιάς
και  τουρισμού που έχει γίνει θεσμός πια  για την Ελλάδα .
Εικοσιπέντε Πρέσβειρες Ομορφιάς & Τουρισμού  από κάθε
γωνιά  του πλανήτη θα έρθουν Ελλάδα  και σε μια  «γεμάτη»
περίοδο 20  ημερών με καθημερινές  δραστηριότητες, θα
απολαύσουν  την ελληνική φιλοξενία, την ελληνική  κουζί-
να, και τις  μαγευτικές  περιοχές της χώρας μας.   ΑΘΗΝΑ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΟΛΥΜΠΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
– ΜΥΚΟΝΟΣ είναι τα μέρη που θα φιλοξενήσουν τις 25
καλλονές.
Παρουσιάστρια της λαμπερής βραδιάς θα είναι η  Χριστίνα
Aλούπη που θα έρθει από το ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ αποκλειστικά
για το διαγωνισμό. Την  παραγωγή  και  οργάνωση  του Παγ-
κόσμιου Διαγωνισμού  έχει  αναλάβει το  Σωματείο Ελλή-
νων  Μοντέλων με τον Πρόεδρο  κο. Γιώργο  Κουτούλια  για
20η χρονιά.   Ο 20os  Μiss Παγκόσμιος Τουρισμός «save
water» διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του  Ε.Ο.Τ

Tο πρόγραμμα:
• 26-29   Ιουνίου   ΑΘΗΝΑ
• 1-2  Ιουλίου  ΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΟΛΥΜΠΟΣ
• 3-4-5-6-7-8   Ιουλίου  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• 9-10-11-12  Ιουλίου  ΜΥΚΟΝΟΣ
Χορηγοί  EOT - CITROEN - BLUE STAR FERRIES
–  CINEMA ZINAS -  BLUE ISLAND- GOODYS-
THEOXENIA Pireaus- KYANA- PERSONA
fmodelsathens@gmail.com
www.miss-tourism-planet.gr

Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους των Επιμελητηρίων Ελλάδος ο αντιπρόεδρος κ. Παύλος
Τονικίδης, όπως επίσης ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Πα-
παδόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Κλεόβουλος Θεο-
τόκης, επίσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής – Υπεύθυνος
Τουρισμού για την κεντρική Μακεδονία κ. Γιάννης Γεώργος και ο πρόεδρος του Επμελητη-
ρίου Ξάνθης κ. Στέλιος Μωραΐτης. Ουσιαστική και η συμβολή της βουλευτού Καστοριάς κ.
Μαρίας Αντωνίου, του εκπροσώπου της Ν.Δ. κ. Σταύρου Καλαφάτη, της Ευρωβουλευτού κ.
Μαρίας Σπυράκι, του Βουλευτή της ΑΝΕΛ κ. Γεώργιου Λαζαρίδη και του εκπροσώπου της
Ενώσεως Κεντρώων.
Ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των καθηγητών Πα-
νεπιστημίου κ. Αθανασίου Τσαυτάρη, ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός αγροτικής
ανάπτυξης του Θεοδώρου Δαρδαβέση, του κ. Κώστα Χρήστου αντιπροέδρου εταιρίας Μα-
κεδονικών Σπουδών, του κ. Αντωνίου Σαλμανίδη, του κ. Κώστα Κουσκούση προέδρου Ια-
ματικών πηγών Ελλάδος, της κ. Κελαΐδη Μπότσογλου, του καθηγητού – τ. προέδρου ΟΓΑ
και αγροτικής τραπέζης κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, της δημοσιογράφου – διευθύντριας της
εφημερίδος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην Βόρεια Ελλάδα κ. Μαρίας Παναγιώτου, τον επιχειρημα-
τιών κ. Νικολάου Παπαποστόλου, Δημήτρη Σαμαρά, Γρηγόρη Σαραφιανο προέδρου κλινι-
καρχών Ελλάδος, του Χρήστου Βιρβίλη προέδρου των κέντρων αποκαταστάσεων ασθε-
νών Ελλάδος, του στρατηγού κ. Ιωάννου Ζούκα που αναφέρθηκε στην γεωπολιτικής θέση
Ρωσίας και Ελλάδος, του προέδρου γουνοποιών Καστοριάς κ. Γιάννη Κυρετζίδη, του δικη-
γόρου – τ. προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη Γαρούφα, του
κ. Κώστα Ιωαννίδη γενικού διευθυντού του ξενοδοχειακού συγκροτήματος POMME-
GRANANDE στην Χαλκιδική, της διευθύντριας της εταιρίας OLIVES HELLAS κ. Καμίλιας
Μποροτζίεβα, επίσης τολμηρές προτάσεις έκαναν οι επιχειρηματίες κ. Γιάννης Λουκάς, κ.
Δημήτρης Βελεμής, κ. Ηλίας Αθανασιάδης, εκπρόσωπος των ενώσεων συνεταιρισμών
Νομού Πέλλης κ. Μάκης Αμπεριάδης. Από Ρωσικής πλευράς μίλησε η Γενική διευθύντρια
της μεγαλύτερης Ρωσικής εταιρίας Τουρισμού INTOURIST κ. Νίνα Αλτίνοβα. Επίσης η κ.
Αφροδίτη Μπάλοβα, ο εκπρόσωπος διαφημιστικών εταιριών κ. Νικίταν Ουγκούροβ, ο
επιχειρηματίας κ. Αντρέϊ Σίρπιν, ο κ. Βαλερύ Ουσούποβ, οι εκπρόσωπος του Επιμελητηρί-
ου της Βουλγαρίας κ. Νικολαϊ Βλατιμποσκού και Μαρία Μαρίνοβα.
Το συνέδριο έκλεισε με ομιλίες της κ. Αγγελικής Νταλιάνη πρόεδρος των Ασφαλιστικών
εταιριών και με τις ομιλίες των κ.κ. Δημήτρου Νικάκη, Μαραντζίδη Δικηγόρου και Νίκου
Γιαννουλίδη που αναφέρθηκαν στις θρησκευτικές και ιστορικές σχέσεις των δύο λαών.

Γιώργος Ντάβλας, Πόλυ Στεφάνου 

Ελεάνα Βλάχου Τζιτζικώστα, Γιάννης Γκόφας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας 

Giammaria Variale, Στέλιος Ρόκκος,
Γιάννης Γκόφας

Δημήτρης Βαγιάτης, Διονύσης Μπαχατούρης, 
Giammaria Variale, Θοδωρής Αρβανιτίδης



Αφού το Tiguan 1ης γενιάς έκλεισε
8,5 χρόνια ζωής, ήρθε η ώρα της αλλα-
γής. Μπορεί να πείτε, γιατί άργησε τόσο.
Η καλύτερη δικαιολογία είναι ότι, αφού
«πήγαινε» σαν τρελό στις πωλήσεις, οι
Γερμανοί χαίρονταν την επιτυχία τους
και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για
να αντιδράσουν. Από το 2007, όταν
πρωτοπαρουσιάστηκε το Tiguan –η εμ-
πορική του σταδιοδρομία ήταν στις αρ-
χές του 2008– μέχρι το 2015, στην Ελ-
λάδα μόνο, πούλησε,  παρά 15, 10.000
αυτοκίνητα.

Η παρουσίαση της 2ης γενιάς του
Tiguan, που εγκαινιάζει μια νέα εποχή
στα SUV, έγινε στην Πελοπόννησο. Σε
μια διαδρομή που στην κυριολεξία είχε
όλα τα είδη δρόμου, εκτός από… χιόνι.
Η ελληνική αντιπροσωπεία «έστησε» με
τον καλύτερο τρόπο αυτή την παρουσία-
ση, που έφτασε μέχρι το Καταφύγιο στον
ξενώνα «Faris» στον Ταΰγετο. Όλα τα αυ-
τοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις ή
στους δύο τροχούς πέρασαν από κακο-
τράχαλα σημεία, ευτυχώς χωρίς απώλει-
ες.

Το νέο Tiguan βασίζεται στη σπονδυ-
λωτή πλατφόρμα MQB, που θέτει νέα
δεδομένα στους τομείς της σχεδίασης,
της άνεσης και της χρηστικότητας. 

Αν με ρώταγε κάποιος τι μου άρεσε
περισσότερο εκτός από τα στάνταρ της
ασφάλειας και της λειτουργικότητας, θα
του έλεγα η ευρυχωρία στο εσωτερικό, που κάνει
άνετο το ταξίδι τεσσάρων ατόμων, και η ευκολία
με την οποία περνούσε τα νεροφαγώματα. Σε αυτό
βοηθάει το ανθεκτικό σύστημα μετάδοσης της κί-
νησης, κάτι που ανεβάζει το Tiguan σε μια κατη-
γορία πάνω από τη συνηθισμένη των SUV.

Το εντελώς ανασχεδιασμένο Tiguan έχει μια
ευρεία γκάμα κινητήρων, η οποία περιλαμβάνει
οκτώ εκδόσεις μεταξύ 85 ΚW / 115 PS και 176
ΚW / 240 PS, που όλες τους έχουν και δίνουν κά-
τι παραπάνω από την 1η γενιά Tiguan. 

Πέντε είναι τα σημεία που πρέπει να κρατήσε-
τε στο μυαλό σας. Η σχεδίαση, η συνδεσιμότητα,
η άνεση, η ασφάλεια και η ευελιξία.

Στη διάθεσή μας είχαμε και οδηγήσαμε το «μι-
κρό» Tiguan με τον βενζινοκινητήρα 1.4, που
αποδίδει 150 ίππους, αλλά και τον δίλιτρο πετρε-
λαιοκινητήρα που είναι από τους καλύτερους
στην κατηγορία του.

Πιο αναλυτικά, το Tiguan μπορείτε να το βρεί-
τε με τρεις βενζινοκινητήρες και τέσσερις πετρε-
λαιοκινητήρες. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που
θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα θα είναι εφο-
διασμένα με το σύστημα 4MOTION, συμπερι-
λαμβανομένου του νέου 4MOTION Active Con-
trol. Οι τέσσερις κινητήρες είναι διαθέσιμοι με το
4MOTION στον στάνταρ εξοπλισμό.

Κινητήρες: Οι τρεις βενζινοκινητήρες με
ισχύ από 92 ΚW / 125 PS έως 132 ΚW / 180 PS.

Οι τέσσερις πετρελαιοκινητήρες με ισχύ από
85 ΚW / 115 PS έως 176 ΚW / 240 PS είναι όλοι
τους πιο ισχυροί και πιο οικονομικοί από τους
αντίστοιχους κινητήρες του προηγούμενου μον-

τέλου. Ο πετρελαιοκινητήρας 2.0 BiTDI με 176
ΚW / 240 PS είναι πλέον διαθέσιμος και στο
νέο Tiguan, αλλά θα έρθει αργότερα στη χώρα
μας.

Σήμερα είναι διαθέσιμοι: Ο πετρελαιοκι-
νητήρας 2.0 TDI με 140 ΚW / 190 PS συνδυα-
σμένος με 4MOTION και κιβώτιο ταχυτήτων δι-
πλού συμπλέκτη (DSG) 7 σχέσεων. 

Ο πετρελαιοκινητήρας 2.0 TDI με 110 ΚW /
150 PS συνδυασμένος με 4MOTION και κιβώ-
τιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DSG) ή με κί-
νηση στους εμπρός τροχούς και χειροκίνητο ή
DSG κιβώτιο ταχυτήτων. 

Ο βενζινοκινητήρας 1.4 TSI με 92 KW / 125
PS με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο βενζινοκινητήρας 1.4 TSI με 110 KW /
150 PS συνδυασμένος με 4MOTION και μηχα-
νικό κιβώτιο ταχυτήτων ή με κίνηση στους εμ-
πρός τροχούς και χειροκίνητο ή DSG κιβώτιο
ταχυτήτων.

Η Volkswagen αργότερα θα επεκτείνει την
γκάμα των μοντέλων της με κίνηση σε όλους
τους τροχούς με δύο ακόμα κινητήρες (2.0 BiT-
DI 176 ΚW /240 PS και 2.0 TSI 132 ΚW / 180
PS), ενώ την εμφάνισή του θα κάνει και ο νέος
πετρελαιοκινητήρας 1.6 TDI 85 KW / 115 PS
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων. 

Οι τιμές ξεκινούν για τις βενζινοκίνητες εκ-
δόσεις από 28.300 ευρώ (1.4 TSi Active) μέχρι
37.550 (1.4 TSi 4MOTION Αdvance) και για
τις πετρελαιοκίνητες από 28.300 ( 1.6 TDi Ad-
vance) μέχρι 36.800 (2.0 TDi 150 PS Exclusive
DSG7).
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Tiguan 2ης γενιάς 

Στα βουνά του Ταΰγετου!



Τον Μάνφρεντ Φιτζέραλντ –σήμερα 52 ετών– τον είχαμε γνωρίσει ως brand
και design director της Lamborghini. Τώρα ο κ. Φιτζέραλντ ανέλαβε τη μάρκα
Genesis, που στοχεύει στην παγκόσμια αγορά πολυτελών αυτοκινήτων. Και μια
που ο στόχος της Genesis είναι η πολυτέλεια, στο «τιμόνι» της εταιρείας τοποθέτη-
σε μια εξέχουσα προσωπικότητα, που μετέτρεψε τη Lamborghini σε μάρκα πολυ-
τελών οχημάτων. Η Hyundai Motor ανέθεσε στον Μάνφρεντ Φιτζέραλντ τη διοί-
κηση της μάρκας Genesis. Με έδρα τα κεντρικά γραφεία της Hyundai Motor στη
Σεούλ, ο κ. Φιτζέραλντ θα είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την εκτέλεση
των στρατηγικών της μάρκας Genesis, ως senior vice president. 

Μάνφρεντ Φιτζέραλντ 
Από τη Lamborghini στην Genesis

#AUTO

Η Toyota Motor Europe βράβευσε 
46 κορυφαίους Ευρωπαίους εμπόρους 

«Ichiban» είναι ιαπωνική λέξη δανεισμένη από το
«Okyakusama Ichiban», δηλαδή «Customer First», με το
«Ichiban» να σημαίνει «πρώτος» ή «Νο 1». 

Η Toyota Motor Europe (TME), μέσα από επίσημη
τελετή που διοργάνωσε πρόσφατα στη Ρώμη, ανακοί-
νωσε τους νικητές του βραβείου 2016 «Ichiban» Euro-
pean Customer Recommendation.

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία «Customer First» ανέ-
καθεν υπήρξε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της
Toyota και αποτελεί τμήμα του DNA της εταιρείας. Με
αυτό το κριτήριο, συνολικά 46 βραβεία δόθηκαν σε εμ-
πόρους λιανικής από 34 αγορές, σε αναγνώριση των
εξαιρετικών τους επιδόσεων στα αποτελέσματα απόλυ-
της εξυπηρέτησης πελατών για τις υπηρεσίες που προ-
σφέρονται από τις Πωλήσεις και το Aftersales. 

Φέτος είναι η 10η έκδοση των βραβείων «Ichiban»
και σηματοδοτεί μία αλλαγή από την «Ικανοποίηση Πε-
λατών» στην «Απόλυτη Εμπιστοσύνη των Πελατών μας
προς την μάρκα». Εξελισσόμαστε και, αντί απλώς να
ικανοποιούμε τους πελάτες μας, θέλουμε να τους προ-
σφέρουμε μία εξαιρετική και υψηλού επιπέδου εμπει-
ρία. Αυτό απαιτεί μία προσέγγιση που χαρακτηρίζεται
από έναν συνδυασμό υψηλής κατανόησης και ασυμβί-

βαστης αφοσίωσης στο να κάνουμε ό,τι είναι σωστό και
ικανοποιεί απόλυτα τον πελάτη, ενισχύοντας διαρκώς
την εμπιστοσύνη του προς τη μάρκα που έχει επιλέξει.  

Περίπου 2.300 Ευρωπαίοι έμποροι αξιολογήθηκαν
για τις επιδόσεις τους στο, πλαίσιο του διαγωνισμού
«Ichiban», καθώς και στην επιχειρηματική τους απόδο-
ση. Ανάμεσα στους 46 κορυφαίους Ευρωπαίους Εμπό-
ρους λιανικής της Τοyοtα στον τομέα Εξυπηρέτησης
Πελατών, η εταιρεία Νίκη Βαμβακάρη ΑΕ κατέκτησε
επάξια την πανευρωπαϊκή διάκριση «Ιchiban» για τη
φετινή χρονιά.

Μιλώντας στην τελετή απονομής ο Dr van Zyl, πρό-
εδρος και CEO της Toyota Motor Europe, πρόσθεσε:
«Θέλουμε όχι μόνο να είμαστε Νο 1 στην καρδιά και στο
μυαλό των πελατών μας, αλλά θέλουμε ο πελάτης να εί-
ναι Νο 1 στην καρδιά και στο μυαλό όλων των ανθρώ-
πων μας σε όλες τις φάσεις της εμπειρίας τους από τη
μάρκα – από την υποδοχή μέχρι τους τεχνικούς.  Η
«απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών» δεν είναι στατι-
στική άσκηση ούτε ένα παιχνίδι αριθμών. Είναι η σχέ-
ση με τους πελάτες μας, είναι η δημιουργία μιας μοναδι-
κής σχέσης μαζί τους».

Ο εξουσιοδοτημένος έμπορος της Toyota Ελλάς, Νί-

κη Βαμβακάρη ΑΕ, δραστηριοποιείται με συνέπεια επί
συνεχείς 10ετίες στη Σύρο, φροντίζοντας διαρκώς για
την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της τόσο στο
νησί, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.  Διαθέτει, όπως
άλλωστε όλο το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota
στην Ελλάδα, υπερσύγχρονη υποδομή, εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία και παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες
μέσα από άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Toyota
Ελλάς δήλωσε, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη φετινή
βράβευση «Ichiban» τα εξής: «Καθημερινός και διαρκής
μας στόχος είναι η τελειοποίηση γνώσεων και διαδικα-
σιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Οι
εξουσιοδοτημένοι έμποροι του δικτύου μας σε όλη την
Ελλάδα παρέχουν στους πελάτες μας τις καινοτόμες
υπηρεσίες Τοyοtα, με αποτέλεσμα την απόλυτη ικανο-
ποίησή τους στα αξιόπιστα προϊόντα μας. Επίσης, το δί-
κτυό μας μέσα από τη συνεχή του βελτίωση έχει κατα-
κτήσει για ολόκληρες δεκαετίες όχι μόνο την πρώτη θέ-
ση πωλήσεων στην ελληνική αγορά, αλλά και την κορυ-
φαία θέση στην εμπιστοσύνη των πελατών μας. Συγχα-
ρητήρια στην εταιρεία Νίκη Βαμβακάρη ΑΕ για την πα-
νευρωπαϊκή διάκριση “Ichiban 2016”».

Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά προς δεξιά: Ο κ. Αριστείδης Αραβανής, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος Toyota Ελλάς
ΑΒΕΕ, ο dr Johan van Zyl, president & CEO Toyota Motor Corporation, ο κ. Παναγιώτης Μπάιλας, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νίκη
Βαμβακάρη ΑΕ, και ο κ. Μatthew Harrisson, vice-president, Toyota Sales & Marketing, Toyota Motor Europe.
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#ΕUROPEAN_TOP GIRL

ΚΕΗΣΗ

ΜΙΖΙΟΥ
Γεννήθηκε στη Καβάλα και σπούδασε αισθητι-
κή στη Θεσσαλονίκη ενώ ταυτόχρονα έκανε και
πρωταθλητισμό στο μπάσκετ... Παράλληλα με
το μπάσκετ εμφανίστηκε στη ζωή της το model-
ling λαμβάνοντας μέρος σε κορυφαίες επιδεί-
ξεις για γνωστούς οίκους μόδας και φωτογρα-
φίσεις κυρίως ως fitness model. Από νεαρή
ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό ως μπα-
σκετμπολίστρια συμμετέχοντας σε πανελλήνι-
ους αγώνες και σε υψηλές κατηγορίες με πολ-
λές επιτυχίες. Πέρα από το μπάσκετ λατρεύει
και τη θάλασσα μιας και μεγάλωσε σε μια πόλη
περιτρυγιρισμένη από θάλασσα. Στα μελλοντι-
κά της σχέδια θα ήθελε να γίνει αεροσυνοδός
και να ασχοληθεί περισσότερο με το χώρο της
μόδας και να έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να
συνεργάζεται με τόσο αξιόλογα άτομα όπως και
τώρα.

Συντελεστές
Ρούχα: Chica clothing and sarigianni furs
Μακιγιάζ: Zerva
Κομμώσεις: pansik skull di moda
Φωτογράφος: Photoholic lab 
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Το πολύχρωμο γευστικό  
                ταξίδι στη Μεσόγειο...

  
     

Απολαύστε τες! 
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