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ΒΕΑCH & POOL BARS

TA ΔΙΝΟΥΝ ΟΣΟ... ΟΣΟ K. ΜΕΛΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

Οι δυνατοί «καπετάνιοι» 
ενδιαφέρονται για τη Θεσσαλονίκη

«Στο σφυρί» 
ακίνητα της 
Χαλκιδικής

ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΝΟ ΒΟRDER, NO... ORDER
*

ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στη γειτονιά του ποιητή
στις Σαράντα Εκκλησιές

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΙ... ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Καταστρέφουν ό,τι βρουν - Το σχέδιο της
διοίκησης Μπουτάρη για την προστασία της

Οι «αλληλέγγυοι» χτύπησαν... υπηρεσίες που στέκονται… αλληλέγγυα σε ανέργους, νέους,
υποαπασχολούμενους. Τι υποστηρίζουν οι ίδιοι για τις... «παρεμβάσεις» τους σε Α.Π.Θ. και
δήμο. Ετοιμάζονται και για... Χαλκιδική (Επένδυση χρυσού στις Σκουριές).

Στο www.karfitsa.gr συνεχής 
ενημέρωση για όλους και όλα, παντού

Η εφημερίδα

Karfitsa θα

κυκλοφορήσει

ξανά στις 20/8



Το ταξίδι του Τζακ Λιου στην Ελλάδα,

λίγες ημέρες μετά το αποτυχημένο πραξι-

κόπημα στην Τουρκία και την έκρηξη ορ-

γής του «σουλτάνου» Ερντογάν, ήρθε να

μας υπενθυμίσει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν κά-

θε πρόβλημα περισσότερο από τη γεωπο-

λιτική του σκοπιά και λιγότερο από τη στε-

νά οικονομική. Γι’ αυτό και ο Αμερικανός

υπουργός Οικονομικών συνέδεσε το ζή-

τημα της ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους με τις εξελίξεις στη γειτονι-

κή χώρα, σημειώνοντας –πολύ σωστά– ότι για να εξακολουθήσει η Ελ-

λάδα να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, σε μία περιοχή του πλανήτη

πιο ασταθή και από νιτρογλυκερίνη πλέον, πρέπει «να ενισχυθεί η δη-

μοσιονομική της δομή». Εύλογα, θα παρατηρήσει κανείς πως τα δά-

νεια της Ελλάδας είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα σε ευρωπαϊ-

κούς οργανισμούς και όχι στις ΗΠΑ, όμως αμφιβάλλει κανείς για το

εάν η Ουάσινγκτον μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις και αποφάσεις

στη γηραιά ήπειρο;

Όχι, ο «θείος Σαμ» δεν μας αγάπησε ξαφνικά. Ούτε, φυσικά,

πρόκειται να υπάρξει ανοχή στη μη υλοποίηση των μεταρρυθμί-

σεων που πρέπει να κάνει η ελληνική οικονομία. Μπορεί όμως

να επιτευχθεί αυτή η περιβόητη ρύθμιση του δημόσιου χρέους,

την οποία οι εταίροι είχαν υποσχεθεί στον Αντώνη Σαμαρά αλλά

δεν υλοποίησαν ποτέ, καθώς επίσης και να μείνουν στην άκρη

κάποιες παράλογες απαιτήσεις που περισσότερο ζημιά θα έκα-

ναν ούτως ή άλλως. Με απλά λόγια, ο Τζακ Λιου μάς «έκλεισε το

μάτι» ότι τώρα είναι η ευκαιρία της Ελλάδας να μετατραπεί στο

τελευταίο οχυρό ασφάλειας και σταθερότητας της Δύσης. Τώρα

είναι η ευκαιρία η Ελλάδα να αποδείξει ότι μπορεί να εκμεταλ-

λευτεί τη στρατηγική θέση που κατέχει στον παγκόσμιο χάρτη.

Πέρα από κάθε θεωρία συνωμοσίας, το σίγουρο είναι πως η ζημιά

που προκάλεσε στην Τουρκία το αποτυχημένο πραξικόπημα δεν μπο-

ρεί να υπολογιστεί ακόμη. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανεξέλεγκτος και

καχύποπτος απέναντι στους πάντες πλέον, προβαίνει σε σαρωτικές εκ-

καθαρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις –που όλοι γνωρίζουν τον σημαντι-

κό ρόλο που παίζουν στη γείτονα–, στις υπηρεσίες ασφαλείας (Αστυνο-

μία, MIT), στα υπουργεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύνολο του

κρατικού μηχανισμού. Η ισορροπία θα αργήσει πολλά χρόνια να επα-

νέλθει στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται

πως οι σχέσεις με την ΕΕ και τις ΗΠΑ μπαίνουν στην «κατάψυξη», με

την οικονομία να χάνει έδαφος, τον στρατό αποψιλωμένο από έμπει-

ρους ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς και τα χτυπήματα των

τρομοκρατών να μη σταματάνε. Ο Τούρκος πρόεδρος αντιδρά τουλάχι-

στον σπασμωδικά όταν πιέζεται –όπως συμβαίνει τώρα– και οι Αμερι-

κάνοι θέλουν να διασφαλίσουν πως, όσο απρόβλεπτα κι αν κινηθεί ο

Ερντογάν, θα συνεχίσουν να ελέγχουν την περιοχή.

Και κάτι τελευταίο. Την προηγούμενη εβδομάδα επεσήμανα

ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το προσφυγικό-μετα-

ναστευτικό πρόβλημα. Τώρα, η διαφαινόμενη σύγκρουση Βρυ-

ξελλών - Άγκυρας δείχνει ότι ο κίνδυνος να βρεθεί και πάλι η

Ελλάδα στη δίνη του κυκλώνα αυξάνεται.
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Του 
Νικολάου Καραμανλή

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

Karfitsa

Να εκμεταλλευτούμε τη 
γεωστρατηγική μας θέση

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, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
Γ. Αμανατίδης, Δ. Πανοζάχος, Μ. Λαμτζίδης, 

Ν. Σαμανίδης, Ν. Νικολόπουλος, Ν. Παυλίδου,

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

Πάλι καλά που δεν εκκενώσαμε όλη τη… Θεσ-
σαλονίκη υπό το φόβο κατάληψης των no bor-
der #Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Αλλά θα
μου πεις με ΣΚ  θα... εκκενωθεί η πόλη - βλ
Χαλκιδική - ούτως ή άλλως!

Tο ΑΕΙ το πήρε απόφαση «Αφού δεν μπορεί η
αστυνομία, ας φυλαγόμαστε μονάχοι…»
#no_order #Nobordercamp #αποφοιτοι_Μα-
κεδονίας

Στην αγορά πάντως μόνο… ζωγράφισαν οι
«χωρίς σύνορα», δεν έσπασαν όπως κάποιοι
άλλοι! Να τα λέμε κι αυτά #molotof_eikastiki

Πάει φαντάρος «πέφτει πάνω» σε αντίσκηνα,
πάει φοιτήτρια σε ΑΠΘ… μία από τα ίδια. Να
δω πότε ο #filis θα το βάλει υποχρεωτικό μά-
θημα… #nobordercamp #odigies_gia_skines

Καλά για τους αιώνιους φοιτητές, δεν έλεγαν,
ότι αυτοί θα… κατασκηνώσουν στο πανεπι-
στήμιο; #μαθεΠαιδιΜουΔιαδηλωση

Ο υπουργός προστασίας του πολίτη το είπε αλ-
λά ποιος τον άκουσε… «Θα προτιμούσα να εί-
χαν πάρει άδεια από τις πρυτανικές αρχές» και
μετά να το κάνουν το ΑΠΘ… «καλοκαιρινό» ε;

Έφοδος στο δημαρχείο γιατί ο δήμαρχος Γ.
Μπουτάρης έκανε λόγο για ανομία στο ΑΠΘ!
Όταν η καταγραφή της πραγματικότητας εξορ-
γίζει…«Τώρα μπήκαν στο πανεπιστήμιο, δεν
πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βγάλουμε
δια της βίας…» σχολίασε ο κυρ Γιάννης και
πρόσθεσε «πρέπει να συνεννοηθούμε μαζί
τους για την ασφάλεια πολιτών και εγκαταστά-
σεων…» Ε, ναι…

Μια φορά πήγα να μπω στο camp με το ΙΧ
μου, δέκα ελέγχους "έφαγα"… Άλλη φορά θα
πηγαίνω με το τροχόσπιτο του θείου μου
#ο_sostos_tropos

Πάντως ο υπουργός Τόσκας από την… Αθή-
να, τα βλέπει πιο καθαρά και δηλώνει «η κατά-
σταση είναι ελεγχόμενη. Έγιναν αυτά τα περι-
στατικά εκεί (εδώ Θεσσαλονίκη) έγινε αυτή η
πορεία και προς το δημαρχείο, είναι καταδι-
καστέα όλα αυτά, έσπασαν και… 2 Η/Υ» Σαμά-
τι δικά μας είναι, του δήμου είναι…

Δηλαδή τι να κάνει το κυβερνών κόμμα , το
οποίο στήριζε το κάμπινγκ πχ στη διαμαρτυ-
ρία κατά της επένδυσης χρυσού στη Χαλκιδι-
κή; Μη τα θέλουμε κι όλα δικά μας… (Μετά οι
no border θα πάνε κι εκεί)

«Νόμο και τάξη» ζητά η ΝΔ με κυβέρνηση…
επαναστατών της αριστεράς. Μήπως να ξανα-
βλέπατε κε πρόεδρε τη στρατηγική σας ενόψει
των εγκαινίων της ΔΕΘ… #outopiko

Διαδηλωτές του «No Border» είπαν ΥΕS… στο
Θερμαϊκό! Αυτοί τελικά δεν… φοβούνται τίπο-
τε!

Σε… 2 λεπτά άνω κάτω το δημαρχείο! Τι… εκ-
παίδευση έχουν αυτά τα παιδιά; Προπονούν-
ται και χρονομετρούνται ως… δουλειά;

«Σπίτια δεν έχουν;» Τυχεροί… #ΕΝΦΙΑ 
# ΚΑΤΩ_ΤΟ_ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ #ΕΠΙΔΟΜΑ-
ΤΑ_ΦΤΩΧΕΙΑΣ  #ΔΟΥΛΕΙΑ_ΓΙΑ_ΑΛΛΟΥΣ

Όπως αναφέρουν στην εφημερίδα τους «το No
Border Camp αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για
να εκφραστεί και να γίνει ορατή η εναντίωση στον
ρατσισμό, τα ταξικά προνόμια, την πατριαρχία,
τον σεξισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία, την
θρησκευτική μισαλλοδοξία και οποιαδήποτε άλλη
καταπίεση. Κρίνουμε δε σημαντικό να προωθή-
σουμε αδιαμεσολάβητες διαδικασίες που θα μας
απεμπλέξουν από επίσημους θεσμούς, φορείς,
κόμματα και κυρίαρχα παγκόσμια και τοπικά μίν-
τια». #ανεπισημα_τα_σωστα

Kι εμείς κατασκηνώναμε έξω από ΙΚΑ, εφο-
ρίες, ΟΑΕΔ αλλά τέτοιος θόρυβος δεν έχει μα-
ταγίνει…

ΥΓ: «Όριο ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ –
Δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 840 ευ-
ρώ ανά δύο εβδομάδες» Τη μία εβδομάδα 420
τις δύο πόσα; Αυτό το… νέο (και χαλαρωτικό)
μέτρο είναι ευεργετικό ε; #ntougania #sainia
#asteria #megala_kefalia

ΥΓ2: Παλιά τα «θαύματα» στην Ελλάδα κρα-
τούσαν λίγες μέρες, τώρα με τα social media
ούτε καν ώρες… #Τουρκία #Νίκαια_Γαλλίας

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#ekkenosi) 

Μη ξεχνάτε ότι
η εφημερίδα

κυκλοφορεί και
σε Χαλκιδική -

Πιερία
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Τις τελευταίες ημέρες έγινε πολύς λόγος για το
εάν και κατά πόσον η περίοδος που διανύουμε
είναι κατάλληλη για την αλλαγή του εκλογικού
συστήματος, καθώς και για το αν αυτή η αλλαγή
θα συμβάλλει ή όχι στην πολιτική σταθερότητα,
που η χώρα μας έχει τόσο πολύ ανάγκη. Η πολι-
τική σταθερότητα ωστόσο, όπως μας έδειξε το
πρόσφατο παρελθόν, βασίζεται όχι τόσο στα
αριθμητικά χαρακτηριστικά, όσο σε πολιτικές
και ποιοτικές συγκλίσεις μεταξύ των κομμάτων,
οι οποίες δομούν τις εκάστοτε προγραμματικές
συμφωνίες.

Κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να στηρίχθηκαν
σε μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία,
όπως για παράδειγμα η συγκυβέρνηση Νέας Δη-
μοκρατίας – ΠΑΣΟΚ και με τη συμμετοχή της
Δημοκρατικής Αριστεράς λίγο πριν, κατέρρευ-
σαν. Υπήρξε τότε σταθερότητα στο πολιτικό σύ-
στημα; Προφανώς και όχι γιατί την μεγαλύτερη
σταθερότητα σε ένα πολιτικό σύστημα στις σύγ-
χρονες κοινωνίες του 21ου αιώνα τη δίνει η
προγραμματική συμφωνία μεταξύ των πολιτι-
κών δυνάμεων, που προκύπτει από την πραγμα-
τική αντιστοίχιση των αντιπροσώπων του λαού,
των βουλευτών δηλαδή με το κοινωνικό σώμα,
το οποίο και τους έχει εκλέξει.

Δεν μπορεί οι πολίτες να μην αντιπροσω-
πεύονται και άλλα να ψηφίζουν, δηλαδή να δι-
αιωνίζεται η αναντιστοιχία λαού και Βουλής. Και
αυτή η αναγκαία αντιστοιχία επιτυγχάνεται μόνο
με το αναλογικό σύστημα. Τότε εδραιώνεται η
πολιτική σταθερότητα σε μία χώρα, μαζί με στα-
θερούς κανόνες στον τομέα των επενδύσεων,
που εγκαθιστά ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που
ψηφίσαμε. Εμείς, λοιπόν, φέραμε μια νομοθετι-
κή πρωτοβουλία με βάση αυτό που νομίζουμε ότι
είναι προς το συμφέρον της χώρας και η μεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού την αποδέχε-
ται, τηρώντας παράλληλα και τις αρχές της Αρι-
στεράς.

Είναι προφανές ότι μόνο του το μπόνους των
50 εδρών δεν εγγυάται τη σταθερότητα στη χώ-
ρα, αν δεν αντιμετωπιστούν άλλες παθογένειες
του πολιτικού συστήματος, με πρώτη την αποκα-
τάσταση της αξιοπιστίας του. Έτσι ικανοποιείται
και το αίσθημα του λαού ότι η ψήφος του δεν εί-
ναι χαμένη και ότι αυτό που θα ψηφίσει, θα αντι-
προσωπευθεί και στη Βουλή. Κυρίως, όμως –
και αυτό αποτελεί και την μεγαλύτερη παρακατα-
θήκη του νέου εκλογικού νόμου – θα αναγκα-
στούν έτσι τα πολιτικά κόμματα να γίνουν κόμ-
ματα θέσεων, τα οποία θα παρουσιάζουν τις θέ-
σεις τους στους πολίτες, οι οποίοι και θα τα κρί-
νουν βάσει αυτών. Έτσι θα οδηγηθούμε και σε
ουσιαστικές προγραμματικές συγκλίσεις και θα
εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα στην πολιτική συ-
νεργασία, αποκαθιστώντας την χαμένη τιμή του
πολιτικού μας συστήματος.

O κ. Αμανατίδης είναι υφυπουργός εξωτερικών

Εκλογικός Νόμος:
Μια ιστορική ευκαιρία

του Γιάννη 
Αμανατίδη*

Γράφει ο karfitsas

Το τμήμα του δημαρχείου όπου στεγά-
ζονται τέσσερις υπηρεσίες - μεταξύ των
οποίων Γραφείο Εργασίας και Διεύθυνση
Νέας Γενιάς - βρέθηκε στο στόχαστρο των
αντιεξουσιαστών του «No Border Camp».
Αναμενόμενο για πολλούς το… χτύπημα
από 100 άτομα με ορμητήριο το ΑΠΘ το
οποίο κατέλαβαν με άλλοθι το προσφυγι-
κό. Οι «αλληλέγγυοι κατασκηνωτές» είχαν
μπογιές και κομφετί στα χέρια αλλά και πέ-
τρες, σφυριά και άδεια μπουκάλια μπίρας
γεμάτα μπογιές… Άνοιξαν τους πυροσβε-
στήρες και έσπασαν ό,τι υπήρχε παρουσία
υπαλλήλων και μιας 50χρονης άνεργης,
που βρίσκονταν εκεί ώστε να βρει εργα-
σιακή διέξοδο! Ξερίζωσαν υπολογιστές,
τους πέταξαν στην αυλή, έβαλαν φωτιά,
αναποδογύρισαν βιβλιοθήκες και πήραν
μαζί τους τα αρχεία της υπηρεσίας, που
λειτουργεί σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ. Όλα
αυτά σε λίγα λεπτά… καταδρομικά!

Η άποψη των «Αλληλέγγυων» 
Oι ίδιοι ή οι αλληλέγγυοι στους… αλ-

ληλέγγυους (βλ σελιδα τους στο fb) επιση-
μαίνουν ότι «παρατηρείται μια προσπά-
θεια «δαιμονοποίησης» του No Border
Camp από «Κορυφαίους» τοπικούς παρα-
γόντες, τον αρχηγό της… αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, μερίδα του καταρρέοντος
συντηρητικού αντιδραστικού μικρο-εκδο-
τικού κατεστημένου και του ηλεκτρονικού
Τύπου κι άλλους μηχανισμούς που σχετί-
ζονται με το οικονομικό-κοινωνικό “στά-
τους” της… ανεκτικής (κατά τα άλλα) και
πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης».  Όπως
αναφέρουν στο fb τους  “Ναι είναι παρα-
βάτες και καταληψίες αυτοί οι δαίμονες
που πρέπει να καούν στην πυρά ή έστω κά-
τω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο: Τολ-
μούν να στήνουν τις σκηνές τους εντός του
πανεπιστημιακού χώρου “στα πιο σκιερά
σημεία” όπως λένε ορισμένοι δαιμόνιοι
ρεπόρτερ στις ανταποκρίσεις τους. Άλλοι

μιλούν για… “επιδρομές” και εννοούν το
γκραφίτι σε κάποιο λεωφορείο του
ΟΑΣΘ!»

No border, no order…
Η υπόθεση αυτή θα απασχολήσει τη

Θεσσαλονίκη της ανεργίας, (όπως δεί-
χνουν οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις - δη-
λώσεις της ΝΔ κι άλλων κομμάτων, του
υπουργείου προστασίας του πολίτη, του
δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, των εξαγω-
γέων Β. Ελλάδος, των πανεπιστημιακών
αρχών κ.α.) τουλάχιστον μέχρι να προκύ-
ψει κάποια άλλη σοβαρή αντιπαράθεση
μεταξύ εξουσίας και παραεξουσίας, κυβέρ-
νησης και αντιπολίτευσης, υπερασπιστών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογής
νόμων και κανόνων σε μια έννομη και δη-
μοκρατική κοινωνία. Άλλωστε ο υπουργός
Ν. Τόσκας ήταν σαφής για την ανοχή της
πολιτείας, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις εκ-
προσώπων των παραγωγικών φορέων της
Θεσσαλονίκης. «Τα μέλη του No Border
Camp στο ΑΠΘ έχουν εκδηλώσεις με
θέμα το προσφυγικό. Η κατάσταση εί-
ναι ελεγχόμενη. Έγιναν αυτά τα περι-
στατικά εκεί, έγινε αυτή η πορεία και
προς το δημαρχείο, είναι καταδικα-
στέα όλα αυτά, έσπασαν και δύο υπο-
λογιστές. Θα προτιμούσα να έχουν πά-
ρει άδεια και να μην γίνει αυτή η ενέρ-
γεια…». Ταυτόχρονα επιτέθηκε στη ΝΔ
λέγοντας ότι «εδώ και 15 μέρες ο κος Μη-
τσοτάκης έχει πει «νόμος και τάξη», καλό
σαν σύνθημα, αλλά σε αυτόν το χώρο (πα-
νεπιστημιακό) έχουμε δει πώς εφαρμόζε-
ται η τάξη. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήθελε
να προκαλέσει ένταση για να ασκήσουμε
βία στο ΑΠΘ και ακόμα να υπάρξει μια
υπερβολική προβολή» κάτι που το υπουρ-
γείο δεν θέλει, όπως φαίνεται αν και οι no
border ετοιμάζονται για… Χαλκιδική και
επένδυση χρυσού στις Σκουριές, (όπου
και στο παρελθόν άλλοι ή οι ίδιοι έχουν…
κατασκηνώσει) και σίγουρα θα επιζητή-
σουν ανάλογη προβολή…

NO BORDER, NO ORDER…

Q

Οι «αλλη-
λέγγυοι»

χτύπησαν τις
υπηρεσίες

που στέκον-
ται… αλλη-
λέγγυα σε
ανέργους,

νέους, υποα-
πασχολού-

μενους

}

}
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Της Έλενας Καραβασίλη/ 
φωτο Σάββας Αυγητίδης 

Όπως εξηγεί ο κ. Γεωργάκος, το πρώ-
το πόδι της Χαλκιδικής είναι πυκνοκα-
τοικημένο με πάρα πολλά διαμερίσματα
και μεζονέτες- συγκριτικά με το δεύτερο-
όπου δε σημειώθηκε  αντίστοιχη ανοικο-
δόμηση και έτσι υπάρχουν κυρίως συγ-
κροτήματα με μεζονέτες. «Η ζήτηση
ήταν πάντα μεγαλύτερη στο πρώτο
πόδι και οι τιμές χαμηλότερες. Για
παράδειγμα στην Καλλικράτεια μπο-
ρεί να βρει κανείς ακίνητα με 500 ευ-
ρώ/ τ.μ.. Ακίνητα που βρίσκονται σε
καλή τοποθεσία μπορεί να κοστίζουν
1.000 ευρώ/ τ.μ. και σε περιπτώσεις
όπου πρόκειται για μονοκατοικία
μπορεί να φτάσουν μέχρι 1.500-
2.000 ευρώ/ τ.μ.. Στο δεύτερο πόδι
μπορούμε να βρούμε σπίτι από 800
ευρώ/τ.μ. και να φτάσουμε μέχρι τα
2.000/ τ.μ.», αναφέρει ο κ. Γεωργάκος.
Και συνεχίζει: «οι Έλληνες πουλάνε τις
περιουσίες τους διότι χρωστούν και
χρειάζονται άμεσα χρήματα. Δε δί-

νουν τα σπίτια τους για να αγορά-
σουν κάποιο άλλο ακίνητο. Οι αγο-
ροπωλησίες αυτή τη στιγμή βρίσκον-
ται σε χαμηλά επίπεδα». Ο πρόεδρος
του Παρατηρητηρίου Ακινήτων του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης, επισημαίνει πως οι αγοραστές
είναι κυρίως Βαλκάνιοι, όμως «πρόκει-
ται για άτομα που ανήκουν στη με-
σαία και χαμηλότερη οικονομική τά-
ξη. Λόγω της δυσφήμισης της χώρας
μας, έρχονται με πολύ χαμηλά bud-
get της τάξεως των 15.000 ευρώ για
να αγοράσουν ένα ακίνητο στη Χαλ-
κιδική. Η εικόνα που υπάρχει για τη
χώρα μας, ότι βρισκόμαστε σε πολύ
κακή οικονομική συγκυρία και ξε-
πουλάμε τις περιουσίες μας έχει
προκαλέσει αυτή την κατάσταση. Δυ-
στυχώς σε πολλές περιπτώσεις βρί-
σκουν τελικά ακίνητα σε τέτοιες
εξευτελιστικές τιμές. Η Ελλάδα έχει
χάσει την αίγλη της και έτσι προσεγ-
γίζουμε αγοραστές χαμηλών εισοδη-
μάτων από τις γειτονικές χώρες». 

Q

«Η Ελλάδα
έχει χάσει

την αίγλη της
και έτσι προ-
σεγγίζουμε
αγοραστές

χαμηλών ει-
σοδημάτων

από τις γειτο-
νικές χώρες»
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Τις τελευταίες ημέρες είδαμε και διαβάσαμε δύο ση-
μαντικά γεγονότα. Το πρώτο είναι οι πολιτικές και
κοινωνικές εξελίξεις στη Τουρκία. Σε μια Τουρκία
που επικαλούνταν συχνά πολλοί συμπατριώτες μας -
τα τελευταία έτη- όταν ήθελαν να αναφερθούν σε  ένα
πετυχημένο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Οι ρα-
γδαίες όμως και ανεπάντεχες εξελίξεις, κατά τη διάρ-
κεια του  πραξικοπήματος αλλά και μετά από αυτό,
απέδειξαν ότι στη  σημερινή Τουρκία δεν επικρα-
τούν Ευρωπαϊκές πολιτικές και κοινωνικές αντιλή-
ψεις. Η οικονομική ανάπτυξη που είχε η χώρα απο-
δείχθηκε ότι στηρίζεται σε πολιτικές και κοινωνικές
δομές που δεν  μπορούν και δεν πρέπει να ενστερνι-
στούμε ως Έλληνες.Το δεύτερο γεγονός ήταν η δη-
μοσίευση οικονομικών στοιχείων ότι το «brain
drain», δηλαδή η φυγή από την πατρίδα μας μορφω-
μένων νέων,  τα τελευταία 8 έτη κοστολογείται με
απώλεια 12,9 δις ευρώ για τη χώρα μας όταν το ελ-
ληνικό κράτος έχει δαπανήσει 8 δις για την μόρφω-
ση αυτών.

Το συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι η ανάπτυ-
ξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν  υπόψη τα
κοινωνικά δεδομένα της χώρας μας και παραβλέ-
ποντας που έχει επενδύσει η ελληνική κοινωνία τα
τελευταία έτη. Η ελληνική οικογένεια έχει δαπανή-
σει τεράστια ποσά στη μόρφωση της επόμενης γε-
νιάς της και θεωρούσε ότι μέσα από αυτή μπορούσε
να βελτιώσει την «ζωή της». Είναι λοιπόν επιτακτική
ανάγκη να κεφαλαιοποιήσουμε τις επενδύσεις μας.
Είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει η απαξίωση
της μόρφωσης των νέων γενεών και επιβάλλεται να
διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο εξωστρεφούς απόδο-
σης «του επιχειρείν της παροχής υπηρεσιών».

Μπορεί η χώρα να αποτελέσει σημαντικό οικονο-
μικό κέντρο «παροχής υπηρεσιών διεθνώς». Η γε-
ωγραφική μας θέση, η  καλή κοινωνική συνύπαρξη
μας με «Ανατολή και Δύση», η ξένη γλωσσομάθεια
των νέων,  ο μεγάλος  αριθμός του απόδημου ελλη-
νισμού, μπορούν να αποτελέσουν τα εφόδια για μια
πετυχημένη στρατηγική στη δημιουργία του νέου
«οικονομικού σημείου αναφορά». Η συμμετοχή μας
στην ΕΕ, η ιστορία μας μπορούν να αυξήσουν τις πι-
θανότητες να πετύχουμε στο τομέα αυτό. Η δημιουρ-
γία διεθνών δικηγορικών, τεχνικών μελετητικών,
ελεγκτικών, γεωτεχνικών, ιατρικών υπηρεσιών κλπ
μπορεί να «ανοίξει» μια νέα οικονομική πορεία για
την πατρίδα μας.

Είναι αντι-επιχειρηματικό να  σταματάς την αναζή-
τηση της οικονομική σου ανάπτυξης στους τομείς
που έχεις επενδύσει τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς
να έχεις επιδιώξει την κεφαλαιοποίηση τους. Για να
δημιουργήσεις «βιομηχανία παροχής υπηρεσιών
επιστημονικού επιπέδου» δεν χρειάζεται σημαντικά
κεφάλαια . Απόφαση , στρατηγική και γνώση ποιά
είναι η πραγματική Ελλάδα χρειάζεται.  Η αρχή ας γί-
νει με την δημιουργία Smart Business Center  για να
εγκατασταθούν διεθνείς εταιρείες παροχής επιστη-
μονικών υπηρεσιών

*Ο κ. Πανοζάχος είναι οικονομολόγος και 
φοροτεχνικός σύμβουλος

Smart Business Center
για να κεφαλαιοποιήσουμε

σε ό,τι επενδύσαμε

του Δημήτρη
Πανοζάχου*

Στο «σφυρί» ακίνητα της 
Χαλκιδικής- «Τα δίνουν όσο όσο»

Ακίνητο στη Σιθωνία Χαλκιδικής, έκτασης 120 τ.μ. με τέσσερα
υπνοδωμάτιο, δύο μπάνια και κήπο, πωλείται έναντι 95.000 ευρώ,
όπως αναφέρεται στη σχετική αγγελία. Μονοκατοικία στο Ποσείδι
135 τ.μ. με πισίνα, τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, έναν ενιαίο χώ-

ρο σοφίτας και πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία με σκάλα, διατίθεται
έναντι του ποσού των 550.000 ευρώ. Στη Νέα Καλλικράτεια, διαμέ-
ρισμα 67 τ.μ πωλείται έναντι 45.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους επαγ-
γελματίες του κλάδου, οι τιμές των ακινήτων στη Χαλκιδική έχουν
πέσει αρκετά, ενώ όπως λέει στην Karfitsa ο πρόεδρος του Παρατη-
ρητηρίου Ακινήτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-

νίκης και ιδιοκτήτης μεσιτικού γραφείου Κώστας Γεωργάκος: «οι
Έλληνες που πουλούν τα ακίνητά τους, αναγκάζονται να τα δώ-

σουν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές διότι χρειάζονται άμεσα χρήματα
για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους είτε προς τις εφορίες είτε
προς τις επιχειρήσεις τους. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που

αδυνατούν πλέον να τα συντηρήσουν».



«Μαύρο» χρήμα και παραμεσίτες
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών

Χαλκιδικής λέει χαρακτηριστικά ότι στο
σύλλογο είναι καταγεγραμμένοι και ενεργοί
56 επαγγελματίες, ενώ υπάρχουν και άλλοι
20 νόμιμοι μεσίτες που δραστηριοποιούν-
ται στο νομό. «Οι νόμιμοι μεσίτες έχουν
πολύ μικρό κομμάτι της πίτας των αγο-
ροπωλησιών στη Χαλκιδική. Για παρά-
δειγμα αν στις εφορίες Πολυγύρου και
Μουδανιών έχουμε 1.000 αγοροπωλη-
σίες για το 2016, λιγότερες από τις 250
έγιναν με νόμιμο μεσίτη και μεσιτικό
γραφείο. Οι υπόλοιπες πράξεις έγιναν
είτε απευθείας μεταξύ των ενδιαφερόμε-
νων είτε με παράνομους μεσίτες. Όπου
σε αυτή την περίπτωση χάνει φυσικά
χρήματα το κράτος αλλά υπάρχουν κίν-
δυνοι και για τους ίδιους τους αγορα-
στές», επισημαίνει ο κ. Στιβαχτάρης. Και το-
νίζει: «σχεδόν καθημερινά φτάνουν στα
μεσιτικά γραφεία πελάτες που έχουν
αγοράσει προβληματικά ακίνητα. Για
παράδειγμα, αγόρασαν ένα ακίνητο
τεσσάρων στρεμμάτων άρτιο και οικο-
δομήσιμο από έναν παραμεσίτη χωρίς
να υπάρχει οργανωμένη διαδικασία και
χωρίς να ελέγξουν οι αγοραστές τι γίνε-
ται στο δασαρχείο. Όταν λοιπόν πήγαν
να βγάλουν άδεια από το δασαρχείο,
ανακάλυψαν ότι το ακίνητο είναι 2,5
στρεμμάτων, πλήρωσαν δηλαδή για
«μαϊμού» τεσσάρι. Σε όλη τη Χαλκιδική
υπάρχουν τέτοια περιστατικά, όπου οι
αγοραστές πέφτουν θύματα επιτήδειων.
Παρόλα αυτά όμως, σε ποσοστό που
υπερβαίνει το 50%, ο κόσμος συνεχίζει
και πηγαίνει σε παράνομους μεσίτες.
Όλα αυτά δημιουργούν ένα φαύλο κύ-
κλο παραοικονομίας, διότι πρόκειται
για μαύρα χρήματα. Εδώ και 10 χρόνια
που βρίσκομαι στο σύλλογο μεσιτών,
ζήτημα να άκουσα μία περίπτωση παρά-
νομου μεσίτη που ελέγχθηκε από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες», καταλήγει ο κ. Στιβα-
χτάρης.  
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Με τη φράση «ο Θεός είναι μεγάλος» ξεκίνησε την ομιλία του
σε συγκέντρωση οπαδών του, αμέσως μετά την καταστολή του
πραξικοπήματος στη γειτονική χώρα, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. Είναι θετικό το ότι ο κ. Ερντογάν δείχνει την
προσήλωσή του στο Θεό με τη φράση αυτή. Γιατί όμως λησμό-
νησε σε μία τόσο ταραγμένη περίοδο για τη χώρα, να αναφερ-
θεί  και σε άλλες του ιδιότητες,  όπως «Φιλεύσπλαχνος», «Με-
γαλόψυχος», «Δίκαιος», «Επιεικής», «Στοργικός», «Ελεήμων»,
«Αυτός Που Συγχωρεί τα Πάντα», μερικές μόνο από τις 99
ιδιότητες («κάλλιστα ονόματα») που αποδίδει το Κοράνι στο
Θεό;

Η θρησκεία, όταν γίνεται εργαλείο στα χέρια του (όποιου)
κοσμικού ηγέτη και υποτάσσεται σε πρόσκαιρες σκοπιμότητες
χάνει την «γλυκύτητα» και την «ηπιότητα». Εμφανίζεται σκλη-
ρή και άτεγκτη , με τις ανάλογες συνέπειες. Ακόμα και ιδέες
για «άταφους νεκρούς πραξικοπηματίες» βλέπουν το φως της
δημοσιότητας!

Το ίδιο ερώτημα φυσικά, θα μπορούσαν να απευθύνουν
τρίτοι (μη Χριστιανοί) στους Χριστιανούς με βάση τη φράση
στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «… Ο Θεός αγάπη εστιν», σε αν-
τιπαράθεση με την  επίκληση που γίνεται την ημέρα εορτα-
σμού της ανύψωσης του Τιμίου Σταυρού, όταν ο Θεός καλείται
να λάβει το μέρος μιάς από τις αντιμαχόμενες πλευρές και να
προασπιστεί το – χριστιανικό έστω- κράτος («…. νίκας τοις
βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το  σον φυλάττων,
διά του Σταυρού Σου, πολίτευμα…»), ή ακόμα, όταν στο πα-
ρελθόν Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την ανάληψη των κα-
θηκόντων του είχε επικαλεστεί  «τη βοήθεια του Θεού» για την
επιτυχία των κοσμικών στόχων της κυβέρνησής του.

Οι θεμελιώδεις αυτές αντιφάσεις στην εκφορά του δημόσιου
λόγου εξηγούνται με την υποταγή της θρησκείας στην κοσμι-
κή εξουσία, και την «εργαλειοποίησή» της. Εν ολίγοις, η θρη-
σκευτική πίστη χρησιμοποιείται ως συγκολλητική ουσία για
να «μπετονάρει» την κοινωνία απέναντι στον «εχθρό» παρα-
μερίζοντας τις «κοσμικές» αξίες,  που έχουν οικουμενικό και
πανανθρώπινο χαρακτήρα και μπορεί να αποτελέσουν γέφυ-
ρα συνεννόησης μεταξύ των λαών και κρατών και αποτυπώ-
νονται στην Οικουμενική  Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (10 Δεκεμβρίου 1948).

Η επίκληση της δύναμης του Θεού (ποιας από όλες τις γνω-
στές θρησκείας;)  κατά την εκφορά του δημόσιου λόγου από
κοσμικούς κυβερνήτες, μας προκαλεί ανησυχία. Αντί να  δια-
κηρύσσεται η προσήλωση στις οικουμενικές και πανανθρώ-
πινες αρχές της «Ελευθερίας-Ισότητας-Αλληλεγγύης» , της
Δημοκρατίας και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, διακηρύσσεται η προσήλωση στην «μεγαλοσύνη» του
Θεού. Και μάλιστα με απάλειψη των άλλων «φιλάνθρωπων»
ιδιοτήτων του.

Η στάση αυτή, συγγενεύει ως ένα βαθμό με τη θεωρία του
Σάμιουελ Χάντιγκτον, όταν, το 1993 ανακήρυξε τη «σύγκρου-
ση των πολιτισμών», δηλαδή κατά βάση θρησκευτικών συ-
στημάτων (πχ. Δυτικός πολιτισμός εναντίον Ισλαμικού) ως το
αποφασιστικό φαινόμενο της «νέας εποχής», που αποδείχθη-
κε στη συνέχεια  ένα τέχνασμα των ηγετικών δυνάμεων του
πλανήτη για την   ενίσχυση της αλαζονείας και της επιθετικό-
τητάς τους. 

Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε σοβαρά;
*Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος και πρ. Πρόεδρος Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«O Θεός είναι μεγάλος»!
Όχι φιλεύσπλαχνος και

μεγαλόψυχος;

του Μανώλη 
Λαμτζίδη*

Σέρβοι, Βούλγαροι και Σκοπιανοί… 
γείτονες 

Οι εποχές που Έλληνες πουλούσαν τα ακίνητα
τους για να βρεθούν από το πρώτο πόδι της Χαλκι-
δικής στο δεύτερο, πέρασαν ανεπιστρεπτί. Ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής Γρηγόρης
Στιβαχτάρης αναφέρει ότι την περίοδο πριν την οι-
κονομική κρίση, αρκετοί ήταν αυτοί που πουλούσαν
για πολλούς και διάφορους λόγους τις κατοικίες
τους (να αποφύγουν την κίνηση, την πολυκοσμία
κ.ο.κ.) στο πρώτο πόδι με σκοπό να αγοράσουν στο
δεύτερο, αυτό όμως πλέον δε συμβαίνει. «Τα ακί-
νητα που προσφέρονται στο δεύτερο πόδι της
Χαλκιδικής είναι στο 1/5 συγκριτικά με αυτά
στο πρώτο. Στο δεύτερο πόδι μιλάμε κυρίως
για μεζονέτες και λίγα διαμερίσματα. Οι τιμές
δεν είναι σταθερές, διαμορφώνονται από τον
αγοραστή. Ο πωλητής μπορεί να ζητάει για πα-
ράδειγμα 40.000 ευρώ και ο αγοραστής να δί-
νει 20.000 ευρώ, αυτή η συναλλαγή τελικά θα
γίνει άσχετα από τα αρχικά ποσά που μπορεί
να τέθηκαν. Τα ακίνητα που διατίθενται στην
αγορά είναι κυρίως μικρά διαμερίσματα από
20.000- 50.000 ευρώ, αυτά έχουν ζήτηση και
οι αγοραστές τις περισσότερες φορές είναι
Βαλκάνιοι. Υπάρχει ενδιαφέρον και από Ρώ-
σους, όμως η υποτίμηση του ρουβλιού επηρέ-
ασε κατά πολύ την αγορά γης την τελευταία
τριετία. Σέρβοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Ρου-
μάνοι και Μολδαβοί είναι οι βασικοί ενδιαφε-
ρόμενοι για αγορά ακινήτων στη Χαλκιδική»,
εξηγεί ο κ. Στιβαχτάρης.  Όσο για τους πωλητές, ο κ.
Στιβαχτάρης σημειώνει πως πρόκειται για ανθρώ-
πους που προέρχονται από  τη μεσαία και υψηλή τά-
ξη. «Όλοι οι Έλληνες αγόρασαν μία εξοχική
παραθεριστική κατοικία παίρνοντας ένα δεύ-
τερο δάνειο. Είχαν ένα δάνειο για την κύρια
κατοικία και ένα ακόμη για το εξοχικό. Όταν
όμως ήρθαν οι φόροι, ΕΝΦΙΑ κ.τ.λ. έφτασαν
σε σημείο να μη μπορούν να τα συντηρήσουν.
Υπάρχει ζήτηση στην αγορά ακινήτων, όμως
κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Τα προ-
νομιούχα σπίτια της Χαλκιδικής είναι ανάρπα-
στα και αρκετοί ιδιοκτήτες που δε μπορούν να
τα συντηρήσουν, επιλέγουν να τα νοικιάσουν
με χρεώσεις 300- 500 ευρώ το βράδυ».



#Πληροφορίες θέλουν την υφυπουργό Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο στις εκλογές του 2019 να

διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο Σερρών. Όπως μαθαίνουμε η
Σερραία πολιτικός συζητά  -με τους πολιτικούς της φίλους αλλά και
τους ψηφοφόρους της  - το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την
Κεντρική Πολιτική σκηνή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Είναι
μεθοδική, συνεπής και αποτελεσματική πολιτικός» λένε οι δικοί
της άνθρωποι και συμπληρώνουν ότι έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα.
«Είναι Καραμανλική, κάτι πολύ σημαντικό για την εκλογική της
περιφέρεια… »

#Μετά τις δηλώσεις του στην κλειστή σύσκεψη της
«Πρωτοβουλίας» πως θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος

Θεσσαλονίκης το 2019, ο Γιάννης Μπουτάρης επισημοποίησε την
πρόθεσή του να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο της πόλης και
στους… δημοσιογράφους. Σε σχετική ερώτηση του KARFITSA.GR
στο περιθώριο της συνάντησής του με τον επικεφαλής της
«Δημοκρατικής Ευθύνης» Χάρη Θεοχάρη, ο δήμαρχος σημείωσε:
«Δήλωσα ότι θα είμαι υποψήφιος το 2019. Για να βγει όμως
υποψήφιος το 2019 από την Πρωτοβουλία πρέπει να το θέλει και η
Πρωτοβουλία. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι 15 υποψήφιοι για τις
εκλογές. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω
είναι ότι η Πρωτοβουλία απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών.
Εκεί είναι η δύναμή μας και όχι στα κόμματα. Γι’ αυτό μέσα στην
«Πρωτοβουλία» έχουμε άτομα που δεν έχουν την ίδια άποψη
πάντα». 

#Το αξίωμα του επίτιμου προξένου της Λευκορωσίας στην
Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη κατέχει από τον περασμένο

Απρίλη ο ομογενής επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη
Βόρεια Ελλάδα Μπόρις Μουζενίδης. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκεται
στην εν λόγω θέση με προεδρικό διάταγμα της 14ης Απριλίου 2016
που εκδόθηκε με πρόταση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά.
Να θυμίσουμε ότι μετά τον Ιβάν Σαββίδη, ο κ Μουζενίδης
θεωρείται ο ισχυρότερος οικονομικός παράγοντας της
Θεσσαλονίκης και του τουρισμού στη Κ. Μακεδονία.  

www.karfitsa.gr

6

Μαζεύουν ιστορίες και… βραβεύουν κόσμο. Για άλλη μια φορά το δίδυμο της ΔΕΘ-HELEX-
PO Τάσος Τζήκας και Κυριάκος Ποζρικίδης  «ξαναχτύπησε» Με αφορμή τη συμπλήρωση
ενενήντα χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της Γενικής Έκθεσης καλούν τους Θεσσαλο-
νικείς να πουν την δική τους εμπειρία και ιστορία της ΔΕΘ! Ως καταληκτική ημερομηνία
ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου. Οι τρεις καλύτερες ιστορίες θα βραβευτούν με αναμνηστικά δώ-
ρα, ενώ οι δέκα καλύτερες θα αποσταλούν σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους προκειμένου να
γίνουν περισσότερο γνωστές. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Κυριάκος Ποζρικίδης
στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει ενεργά στην προσπά-
θεια της εταιρείας να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην 81η ΔΕΘ,
επισημαίνοντας την πολυπληθή ρωσική επιχειρηματική συμμετοχή, που ξεπερνά μέχρι
στιγμής τις 100 εταιρείες. Παράλληλα, έκανε αναφορά στους καρπούς της πρόσφατης επί-
σκεψης της διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo στην Κίνα και στο πεδίο των συνεργασιών που
έχει ανοίξει.

Q

Αληθεύει πως δήμαρχος
του νομού Θεσσαλονίκης
έκανε πρόσφατα ταξιδάκι
σε γειτονική χώρα συμμε-
τέχοντας σε αποστολή το-

πικού πολιτιστικού
συλλόγου και στη συνέ-

χεια ζήτησε από τον δήμο
να του δώσει τα… εκτός
έδρας; «Και να φαντα-

στείτε ο Σύλλογος κάλυψε
το σύνολο των εξόδων της
διαμονής, της μετάβασης

και του φαγητού όσων τα-
ξίδεψαν» μας αποκάλυψε
συνεργάτης του δημάρ-

χου…

Στα… έργα (Mετρό) της Θεσσαλονίκης αναμέ-
νεται να περιοδεύσει ο πρόεδρος της ΝΔ Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του
στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης προ-
ετοιμάζεται για ένα γεμάτο πρόγραμμα – όπως
εισηγούνται οι άνθρωποι του σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα –  ώστε να θυμίσει σε όλους το…
Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και
του Αλέξη Τσίπρα. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται
μεγάλης πολιτικής σημασίας και για άλλους
λόγους. Θα είναι η πρώτη… αρχηγική εμφά-
νιση, απέναντι στον πρωθυπουργό αλλά και
τους φορολογούμενους  (ελεύθερους επαγ-
γελματίες, συνταξιούχους,  μισθωτούς, άνερ-
γους, υποαπασχολούμενους κα)  με… άδειες
τσέπες να περιμένουν, ένα φως και μια ακό-
μη… ελπίδα ανάκαμψης της οικονομίας και
της χώρας. Οι πρώτες συσκέψεις στα νέα γρα-
φεία της ΝΔ Θεσσαλονίκης στο Βαρδάρι,
έχουν αρχίσει και η οδός Μιχαήλ Καλού 6, πί-
σω από τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ, έχει
πάρει ζωή και τη μέρα (αφού τη νύχτα λόγω
του αγοραίου έρωτα έχει κίνηση εδώ και δε-
καετίες).

Tι αλλάζει...
Ο σημερινός πρόεδρος της Διοικούσας Μ. Σα-
μαντζίδης βρίσκεται στο τιμόνι του συντονι-
σμού, τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθεί και
να αναλάβει η νέα πρόεδρος που πιθανότατα
θα είναι η κα Β. Ευταξά, στέλεχος της απολύ-
του εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τα δε εγκαίνια του νέου κόμματος αναμένεται
να κάνει ο πρόεδρος της ΝΔ στο περιθώριο
της τριήμερης επίσκεψης του στη ΔΕΘ. Να θυ-
μίσουμε το ρεπορτάζ της εφημερίδας karfitsa
στο οποίο αποκαλύφθηκε ότι πλεον το ενοί-
κιο στοιχίζει… 1000 ευρώ από 4.500 που
ήταν μέχρι τώρα στα γραφεία της Μ. Ιωσήφ!

Αθήνα... αποφασίζει
Σύμφωνα με πληροφορίες η σημερινή ηγεσία
του κόμματος στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της χώρας «πετάει το μπαλάκι» στον πρόεδρο
της ΝΔ αφού όλες οι εισηγήσεις και προτάσεις
των στελεχών θα σταλούν σ΄αυτόν για να απο-
φασίσει ο ίδιος τι θα κάνει και ποιους θα δει
κατά το τριήμερο της ΔΕΘ (16 ως 18 Σεπτεμ-
βρίου). Βέβαια υπάρχουν κι αυτοί που τονί-
ζουν ότι «καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να
αναλάβει αυτός και οι συνεργάτες του στην
Αθήνα το πρόγραμμα συναντήσεων, συσκέψε-
ων και επαφών και να μην το αφήσουν «στις
πλάτες των Θεσσαλονικέων» μέρες (προεκλο-
γικές) που είναι…»

Και με Α.Π.Θ...
Την ίδια ώρα, οι γραμματείς της ΝΔ Θεσσαλο-
νίκης επικαιροποιούν λίστες στελεχών με συ-
νεχή τηλεφωνήματα, ζητώντας διευθύνσεις,
ταχυδρομικούς κώδικες, κινητά και σταθερά,
ώστε να ενημερωθούν για τις επόμενες κινη-
τοποιήσεις και εκδηλώσεις του κόμματος στη
δεύτερη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της
χώρας…Στο πρόγραμμα Μητσοτάκη θεωρεί-
ται βέβαιη η συνάντηση του με τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος
είχε εκφραστεί θετικά για την υποψηφιότητα
του, πριν τις εσωκομματικές εκλογές του κόμ-
ματος, κάτι που εξόργισε τότε τον περιφερει-
άρχη Κ. Μακεδονίας Απ. Τζιτζικώστα. Επίσης
ο πρόεδρος της ΝΔ αναμένεται να επισκεφθεί
και τις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από την
έφοδο και κατάληψη των χώρων του από τους
«no borders».



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Μετά το… Παλατάκι άλλαξε και… το άλλο
«παλατάκι»! Ο λόγος φυσικά για τον Ιβάν

Σαββίδη που έχει δείξει πολλάκις ότι βρίσκεται
κοντά και στα άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ εκτός του
ποδοσφαίρου όπου είναι μεγαλομέτοχος. Μετά
λοιπόν την ανάπλαση των εξωτερικών χώρων που
πραγματοποίησε στο λεγόμενο κυβερνείο όπου
πραγματοποιήθηκε η δεξίωση για τον γάμο του γιου
του Γιώργου, ο Ιβάν Σαββίδης προχώρησε και σε μια
άλλη αλλαγή. Πρόκειται για μια αισθητική
παρέμβαση στο PAOK Sports Arena, που με τη
συνδρομή του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, απέκτησε
καρεκλάκια στα χρώματα του συλλόγου, αντί των
πολύχρωμων που προϋπήρχαν. Μάλιστα με
ανακοίνωση της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ , ανέβασε στον
λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία από
τη μικρή αυτή αλλαγή, καθώς και τις ευχαριστίες
προς τον Ιβάν Σαββίδη!

#Πριν λίγες ημέρες γράφαμε μέσα από τη στήλη
για τις συναντήσεις που πραγματοποίησε με δυο

πολιτικούς αρχηγούς στην Αθήνα ο Παναγιώτης
Ψωμιάδης. Όπως μας πληροφορούν οι συνεργάτες
του πρώην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο
ίδιος εκτιμά ότι εθνικές εκλογές θα γίνουν την
Άνοιξη του 2017. Δεσμεύεται μάλιστα να
επαναδραστηριοποιηθεί πολιτικά τον ερχόμενο
Σεπτέμβρη, αφού πρώτα ανακοινώσει με ποιο κόμμα
θα ριχτεί στη μάχη του σταυρού…

#«Ο πρόεδρος της ΕΚΑΠ λείπει σε διακοπές και
παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει». Αυτό

απαντούν οι ΠΑΣΟΚοι της Αθήνας στους ΠΑΣΟΚούς
της Θεσσαλονίκης όταν τους καλούν για να μάθουν
πότε θα πιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των
πρόσφατων εσωκομματικών εκλογών προκειμένου
να προχωρήσει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και
να εκλεγεί νέος γραμματέας. Φαβορί για τη θέση
είναι ο επί χρόνια συνεργάτης της Εύας Καϊλή,
Χρήστος Παπαδούλης. 
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Η εικόνα της Ειδομένης  -με τις σκηνές, τα αντίσκηνα και τις χημικές τουαλέτες - μετα-
φέρθηκε μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τις πρυτανικές αρχές
και τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη να δηλώνουν ότι είναι χρέος της πολιτείας η προ-
στασία του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο δεύτερος… τιμωρήθηκε για την άποψη του,
όπως είδαμε προχθές Πέμπτη στην είσοδο του δημαρχείου, με βανδαλισμούς και κα-
ταστροφές από τους… no border!



www.karfitsa.gr

#Ένας αρχηγός κόμματος… λάστιχο! Ο λόγος για τον επικεφαλής της πολιτικής
κίνησης «Δημοκρατική Ευθύνη» Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα
βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και έκανε τα πάντα! Και στον Μπουτάρη πήγε με το
που έφτασε στην πόλη, και στα Μουδανιά για συνάντηση με τον πρόεδρο της
Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρη Τάσσιο βρέθηκε, και το ξενοδοχείο του
Τέλη Θωμόπουλου επισκέφτηκε  για να συζητήσει τα προβλήματα του κλάδου στο
νομό, και σε στελέχη του κόμματός του μίλησε. Εμείς γνωρίζουμε ότι βρέθηκε και
με ανθρώπους του Θεοδωράκη που βρίσκονται ακόμα στο «Ποτάμι» και συζήτησε
το ενδεχόμενο μεταγραφής τους στον νέο πολιτικό φορέα…

#Την εκλεκτή της καρδιά του που ακούει στο όνομα Κωνσταντίνα και με την
οποία είναι μαζί περίπου έξι χρόνια νυμφεύτηκε το απόγευμα της περασμένης

Παρασκευής ο πρώην δημοτικός σύμβουλος και νυν περιφερειακός σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Ασπασίδης. Ο γάμος έγινε στον ναό της Αγίας
Σοφίας, ενώ το νεόνυμφο ζευγάρι ευλόγησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Άνθιμος. Όπως μαθαίνουμε ο γάμος ήταν κλειστός! Δεν θα μπορούσαν ωστόσο
να λείψουν και πολιτικοί της Θεσσαλονίκης όπως οι: Απόστολος Τζιτζικώστας,
Βούλα Πατουλίδου, Κωστής Χαντζαρίδης, Γιώργος Ορφανός, Κώστας Γκιουλέκας
και άλλοι με τους οποίους τόσο ο μικρός Ασπασίδης όσο και ο πρεσβύτερος
Θεόδωρος διατηρούν στενούς φιλικούς δεσμούς! 

#Έκλαιγε με λυγμούς η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου!
Η χρυσή Ολυμπιονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του karfitsa.gr  πρόσφατα

βρέθηκε στη συναυλία της Φωτεινής Βελεσιώτου στη Μονή Λαζαριστών. Όταν η
ερμηνεύτρια τραγούδησε το «Για ποια Ελλάδα ρε γαμώτο» η αιρετή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βούρκωσε. Όπως αποκάλυψε η κ. Βελεσιώτου
το συγκεκριμένο τραγούδι έγραψε για την Πατουλίδου το 1992 η Αφροδίτη
Μάνου επηρεασμένη από το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο» που φώναξε η σημερινή
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης όταν κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς αγώνες. Όπως έγινε επίσης γνωστό κατά τη διάρκεια της συναυλίας
Πατουλίδου και Βελεσιώτου στο παρελθόν έπαιζαν μαζί μπάσκετ!

#Όλα στο φως! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο δήμος Θεσσαλονίκης μέσα
από την αντιδημαρχία Ανάπτυξης και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πέτρο

Λεκάκη. Σύντομα, όπως μαθαίνουμε, ο κ. Λεκάκης θα παρουσιάσει στο δημοτικό
συμβούλιο εφαρμογή μέσα από την οποία οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και οι
χρήστες του διαδικτύου φωτογραφίζοντας ένα οποιοδήποτε κατάστημα στη
Θεσσαλονίκη θα μπορούν να «μπαίνουν» στο φάκελό του και να ελέγχουν οι
ίδιοι τις άδειες που έχει το κατάστημα. Κατ’ επέκταση οι ίδιοι θα μπορούν ιδίοις
όμμασι να εντοπίζουν και τις παραβάσεις καταστημάτων και επιχειρηματιών! 
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Q
Μπορεί ο πρό-
εδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μη-

τσοτάκης να είπε
στους βουλευ-
τές του πως για
φέτος τουλάχι-
στον «Μύκονο
δεν έχει» ορι-

σμένοι κάνουν
ότι δεν ακούνε!
Μετά τον Μιλ-
τιάδη Βαρβι-
τσιώτη και η

Θεσσαλονικιά
Έλενα Ράπτη πέ-
ρασε λίγες ημέ-

ρες στο
κοσμοπολίτικο

νησί…

Πολύ πιο ενεργό
ρόλο αναλαμβάνει
ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης στα θέ-
ματα που αφορούν
στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της εφη-
μερίδας μας, ο κ.
Μπουτάρης θα
συμμετέχει στις συ-
νεδριάσεις των
πρυτανικών αρχών
προκειμένου να
ενημερώνεται και
να συμβάλλει στην
ανάδειξη αλλά και
στην προστασία
του ΑΠΘ. «Μ΄αυτό
τον τρόπο πρύτα-
νης και δήμαρχος
κάνουν ένα ση-
μαντικό βήμα προς
την κοινωνία και
τον στόχο το πανε-
πιστήμιο να ενσω-
ματωθεί με την πό-
λη, όχι μόνο
στους… καφέδες»
όπως μας είπε συ-
νεργάτης του πρύ-
τανη.

Με τους «τεμέτερον» της νεολαίας συναντήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμμανατίδης. Το πρωί της περασμένης Δευτέ-
ρας ο Θεσσαλονικιός υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε στο γραφείο του μέλη της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής
Νεολαίας. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 24- 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο εορτασμού του Επετειακού Έτους Αριστοτέλη που ανακηρύχτηκε από την UNESCO, με πρωτο-
βουλία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι Άλκης Αναστασιάδης, Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας (ΠΑΣΕΠΟΝ), Βικτωρία Κραβτσένκο, Γραμματέας της Παγκόσμιας Συν-
τονιστικής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας, Άννα Ηλιάδου και Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης, μέλη της Παγκόσμιας Συντονιστι-
κής Επιτροπής Ποντιακής Νεολαίας. Σημειώνεται πως ο τελευταίος είναι στενός συνεργάτης του επίσης ΣΥΡΙΖΑίου βουλευτή Α’
Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη…
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#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Άρωμα γυναίκας και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη έχει η Κεντρική
Επιτροπή της Λαϊκής Ενότητας του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Στο

πρόσφατο συνέδριο του κόμματος «στήθηκαν» κάλπες για την εκλογή
των αντιπροσώπων των συνέδρων στο ανώτατο κομματικό όργανο.
Υποψήφιες που εξελέγησαν ήταν και οι: Γιάννα Γαϊτάνη, Δέσποινα
Χαραλαμπίδου, Λίτσα Αμανατίδου και η Χριστίνα Σουλτανίδου.
Σημειώνεται πως η εκλογή τους στο κομματικό όργανο βάζει τέλος στα
σενάρια που ήθελαν κάποιες από τις παραπάνω πολιτεύτριες να
πλέουν… προς την «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

#Τη δυνατότητα να ελέγχουν εκεί που περπατούν ή κάθονται και
πίνουν τον καφέ τους εάν τα τραπεζοκαθίσματα στους δρόμους και

τις πλατείες της Θεσσαλονίκης είναι… νόμιμα, δίνει ο κεντρικός δήμος
στους πολίτες. Σε λίγες ημέρες κάνει «πρεμιέρα» η νέα e- υπηρεσία του
δήμου Θεσσαλονίκης από την οποία ο οποιοδήποτε πολίτης θα μπορεί
να τσεκάρει από το κινητό του τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό του
υπολογιστή εάν κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος…
άπλωσε παράνομα τα τραπεζοκαθίσματα του στο δρόμο! Με τον τρόπο
αυτό η διοίκηση Μπουτάρη κάνει τους πολίτες συνεργούς της στην
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της κατάληψης των δημοσίων
χώρων. Άλλωστε η απόδοση των χώρων αυτών στους πολίτες
αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση του Γιάννη Μπουτάρη και το 2010
και το 2014. «Πρόκειται για μια εφαρμογή στο site του δήμου
Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκονται σκαναρισμένες όλες οι άδειες
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του δήμου
Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι από την άδεια ο οποιοσδήποτε θα
μπορεί να βλέπει πόσοι καθήμενοι πρέπει να βρίσκονται εντός
καταστήματος και πόσοι στον εξωτερικό. Οι καθήμενοι στο εξωτερικό
συνήθως δεν συμφωνούν με όσα ορίζονται από την άδεια
κοινοχρήστων χώρων» εξηγεί ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Πέτρος
Λεκάκης. Στο site του δήμου Θεσσαλονίκης από την ερχόμενη Τετάρτη
και μετά θα δίνεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν σε
pdf την εγκεκριμένη κάτοψη του κάθε καταστήματος. «Πλέον οι
πολίτες αλλά και οι υπηρεσίες μας θα έχουν την ευκαιρία θα μπορούν
να ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι είναι νόμιμο και τι
παράνομο» συμπληρώνει ο αντιδήμαρχος. «Στην πράξη θα μπορεί ο
κάθε πολίτης να ελέγχει εάν ένα μαγαζί συμμορφώνεται με την
κανονιστική που ψηφίσαμε στο δημοτικό συμβούλιο . Εάν όχι θα
μπορεί να κάνει και καταγγελίες» προσθέτει ο κ. Λεκάκης. 

Στη Βουλή έφτασε το ρεπορτάζ της εφημερίδα KARFITSA με τίτλο
«Βουτιές σε ύποπτα νερά». Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας
μας, ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων στην Β” Περιφέρεια Θεσσαλονί-
κης, Αριστείδης Φωκάς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση (με αριθμό πρωτο-
κόλλου 7137/19.07.16)  προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πάνο Σκουρλέτη ρωτώντας τον «πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί βιολο-
γικός καθαρισμός επί 19 χρόνια χωρίς άδεια; Πού προσκρούουν οι αδει-
οδοτήσεις του συνόλου των βιολογικών καθαρισμών της Χαλκιδικής;».
Επίσης ο κ. Φωκάς ζητά να μάθει «πώς εξασφαλίζεται η προστασία της δη-
μόσιας υγείας των λουομένων σε παραλίες όπου εκβάλλουν ρέματα και
εάν ο υπουργός κρίνει απαραίτητο τον επανακαθορισμό των αναγκών
του δικτύου, από τη στιγμή που ο πληθυσμός του δήμου τα καλοκαίρια
σχεδόν δεκαπλασιάζεται». Μεταξύ άλλων ο κ. Φωκάς σημειώνει: «Όταν
βιολογικοί καθαρισμοί λειτουργούν εδώ και 20 χρόνια χωρίς άδεια, ση-
μαίνει πως κάτι πολύ στραβό γίνεται. Απόλυτη προτεραιότητα όλων πρέ-
πει να αποτελέσει η διασφάλιση της δημόσιας υγείας των κατοίκων της
Χαλκιδικής αλλά και των επισκεπτών της, που την έχουν καταστήσει ως
έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Αυτές οι τρι-
τοκοσμικές καταστάσεις δεν συνάδουν με ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται
τον εαυτό του».

			������������
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«Αυτό που

λέµε είναι ότι

οι πολίτες θα

πρέπει να  απο-

φεύγουν για

λίγες µέρες πα-

ραλίες όπου

εκβάλει κάποιο

ρέµα µετά από

µια νερο-
ποντή»

Της Φ. Βλαστού

Οι κοντινές, στη Θεσσαλονίκη, παραλίες του νοµού

Χαλκιδικής χαρακτηρίζονται από τις πιο ωραίες, ωστό-

σο, σύµφωνα και µε τον διευθυντή του ΚΕΠΑΜΑΧ (Κέν-

τρο Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης Μονάδων Αντιρύ-

πασης Χαλκιδικής) ∆ηµήτρη Βλαχάκη «αρκετοί πολίτες,

κυρίως ντόπιοι σπεύδουν να ρωτήσουν αν τα νερά της

περιοχής είναι…  ασφαλή» αφού στις 8 Ιουνίου, η έντονη

βροχόπτωση στην Νέα Καλλικράτεια είχε ως αποτέλεσµα

ο υδάτινος όγκος στο ρέµα Βουγαδάκη - το οποίο ξεκινά

από τον Άγιο Αντώνιο - να αυξηθεί και να παρασύρει

ακατέργαστα λύµατα σε θαλάσσια περιοχή. Το γεγονός

έχει προκαλέσει πολλά ερωτηµατικά και ο ∆ήµος της Νέ-

ας Προποντίδας µέχρι στιγµής δεν έχει δώσει στη δηµο-

σιότητα τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσε-

ων.

Ο βιολογικός δεν λειτουργούσε από 

το Νοέµβριο…
«Τα λύµατα που κατέληξαν στην θάλασσα, προ-

έρχονται από τον βιολογικό», τόνισε ο ∆ηµήτρης

Τσούφης , επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του

δήµου. «Τα λύµατα πηγαίνουν  µε βυτιοφόρο στο βιο-

λογικό. Το καθαρό νερό από εκεί φιλτράρεται και

πάει στο ρέµα και µετά στη θάλασσα. Ο βιολογικός

όµως δεν λειτουργούσε από το Νοέµβριο µε συνέ-

πεια , µετά την θεοµηνία η λιµνολεκάνη που είχε δη-

µιουργηθεί από τα λύµατα να σπάσει και να παρα-

συρθούν στη θάλασσα». Ο συγκεκριµένος βιολογικός

σύµφωνα µε τον κ. Τσούφη «δεν έχει άδεια, όπως και κα-

νένας στην περιοχή». Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι «στην

περιοχή υπάρχει µεγάλο πρόβληµα έπειτα από αυτό το

περιστατικό». Αν και στην ανακοίνωση του ο ∆ήµος ανα-

φέρει για το περιστατικό ότι  «η επιβάρυνση που παρα-

τηρήθηκε στη θαλάσσια περιοχή στις 8 Ιουνίου

2016 δείχνει να υποχωρεί σταδιακά» -τις  µελέτες έκα-

νε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης Μονάδων

Αντιρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε.- ο κ. Τσούφης τόνισε ότι

«δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί διανύουµε

καλοκαιρινή περίοδο. Να σκεφτούµε µόνο ότι τις

αναλύσεις τις έκανε το ΚΕΠΑΜΑΧ, στο οποίο είναι

µέτοχος και ο δήµος και κάποιοι ξενοδόχοι και αντί

να  δώσουν τις αναλύσεις δηµόσια… έβγαλαν απλά

µια ανακοίνωση».

«Στο ρέµα δεν εκβάλλει µόνο ένας αγωγός»! 

Από την άλλη πλευρά, ο διευθυντής του ΚΕΠΑΜΑΧ,

∆ηµήτρης Βλαχάκης, υπογράµµισε ότι «τα αίτια της ρύ-

πανσης µετά τα καιρικά φαινόµενα στις αρχές Ιου-

νίου στην ευρύτερη  θαλάσσια περιοχή της Καλλι-

κράτειας δεν είµαστε  σε θέση να το γνωρίζουµε. Εί-

µαστε επιφυλακτικοί για το αίτιο, γιατί στο ρέµα δεν

εκβάλει µόνο ένας αγωγός». Το ΚΕΠΑΜΑΧ εξακολου-

θεί να παίρνει δείγµα για ανάλυση από το ρέµα «αλλά όχι

καθηµερινά όπως τις πρώτες µέρες», τόνισε ο διευθυν-

τής. «Η θάλασσα έχει την ιδιότητα του αυτοκαθαρι-

σµού», πρόσθεσε υπογραµµίζοντας ότι «αυτό που

λέµε είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να  αποφεύγουν

για λίγες µέρες παραλίες όπου εκβάλει κάποιο ρέµα

µετά από µια νεροποντή».
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Τι λέει ο δήµος…

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τον δήµαρχο Νέας Προποντίδας

Εµµανουήλ Καρρά, ζητήσαµε  τις εργαστηριακές  αναλύσεις του ΚΕΠΑΜΑΧ για να

τις δηµοσιοποιήσουµε, δέχτηκε και µας παρέπεµψε στον  προϊστάµενο της ∆ιεύ-

θυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος  του δήµου Νέας Προποντίδας, Αντώνιο

Σταµατίου, καθώς ο δήµαρχος βρισκόταν στο εξωτερικό και δεν είχε… επαφή µε

τον δήµο.  Ωστόσο, ο κ. Σταµατίου αρνήθηκε να τα δώσει. Μάλιστα, θέλοντας να

δικαιολογήσει τη µη δηµοσιοποίηση των στοιχείων τόνισε ότι  «δεν δώσαµε στη

δηµοσιότητα τα αποτελέσµατα, γιατί δεν ξέραµε πως θα ερµηνευθούν», ενώ επιβε-

βαίωσε την δήλωση του κ. Τσούφη ότι ο βιολογικός δεν έχει άδεια λέγοντας «ο

βιολογικός δεν έχει άδεια. Κανένας όµως στην Χαλκιδική δεν έχει. Σε όλη

την Ελλάδα πέντε µε έξι να έχουν. Εµείς για αυτόν το βιολογικό παλεύουµε

τέσσερα χρόνια να πάρουµε άδεια. Το ίδιος το κράτος δεν ξέρει να βγάζει

άδειες». Όσον αφορά την ποιότητα του νερού της θάλασσας ο ίδιος επισήµανε ότι

«έχει βελτιωθεί η ποιότητα».  Όπως είπε  επιχειρηµατίας της περιοχής, ο Άγγελος

Κατσιρµάς, «πλέον δεν µυρίζει άσχηµα ούτε υπάρχουν ακαθαρσίες στο νε-

ρό. Εµάς ο δήµος µας είπε ότι τα νερά είναι καθαρά πλέον και ασφαλή.

Έβγαλε και ανακοίνωση, πριν λίγες µέρες, τα αποτελέσµατα… δεν µας τα

έδειξαν, αλλά θέλουµε να πιστεύουµε τον δήµο».

∆ιχασµένη η κοινωνία της Νέας Καλλικράτει-

ας  για την ποιότητα του θαλασσινού νερού,

των νερών κολύµβησης δηλαδή, ύστερα

από ακατέργαστα λύµατα που κατέληξαν

από το ρέµα Βουγαδάκη, αρχές Ιουνίου…

Eµπάργκο στα βυτιοφόρα που µεταφέρουν βοθρο-

λύµατα στους βιολογικούς του δήµου Νέας Προποντί-

δας, κήρυξε ο δήµαρχος της περιοχής Εµµανουήλ Καρ-

ράς, για µία εβδοµάδα. Οι βιολογικοί θα δέχονται λύµα-

τα µόνο από τους  αποχετευτικούς αγωγούς. Η κίνηση

αυτή του δηµάρχου οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση

των επισκεπτών της περιοχής έχει διπλασιάσει την ροή

των λυµάτων µε αποτέλεσµα οι βιολογικοί να µην αντέ-

χουν περισσότερα βοθρολύµατα. Ο κ. Καρράς είπε στην

karfitsa ότι «οι βιολογικοί είναι φτιαγµένοι για συγκε-

κριµένα αποχετευτικά  δίκτυα. Σε κάποιες φάσεις όταν η

ροή των λυµάτων από τα αποχετευτικά δίκτυα είναι

υπερβολική δεν µπορούµε να δεχτούµε αυτά τα βυτία.

Αν πέσει η ροή των λυµάτων που έρχονται από τα απο-

χετευτικά δίκτυα ενδεχόµενως να επιτρέψω στα βυτία

να πάνε την…Τετάρτη».  

«Είναι δουλειά της… αντιπεριφέρειας, όχι

του δήµου»
Ο δήµαρχος ξεκαθάρισε µιλώντας στην εφηµερίδα

µας, ότι «δεν είναι δική µου δουλειά για το που θα πηγαί-

νουν τα λύµατα» προσθέτοντας σε υψηλούς τόνους «να

πάνε πάνω στην αντιπεριφέρεια, στον Γιάννη Γιώργο,

τον αντιπεριφερειάρχη και στην ∆ιεύθυνση Περιβάλ-

λοντος και να τα… πιει η Περιφέρεια! Θα χαντακώσω

εγώ την δική µου περιοχή επειδή το κράτος δεν έχει

φροντίσει για αυτές τις περιπτώσεις; Εγώ εξυπηρέτηση

έκανα µέχρι τώρα. Για µια εβδοµάδα δεν θα την κάνω

την εξυπηρέτηση, γιατί έχει  πέσει αρκετός  κόσµος σε

αυτά τα χωριά και θέλω οι βιολογικοί µου να λειτουρ-

γούν σωστά». 

Χιλιάδες βόθροι αυθαίρετων κατασκευών!

Ο δήµαρχος παραδέχτηκε ότι τα λύµατα από τους

βιολογικούς πάνε στα ρέµατα συµπληρώνοντας ότι…

«τώρα επειδή είναι καλοκαίρι και έχει ξηρασία αυ-

τά -τα λύµατα- δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στην

θάλασσα και  απορροφώνται στην διάρκεια του ρέ-

µατος. Στην περιοχή εκεί υπάρχουν χιλιάδες βό-

θροι οι οποίοι είναι  απορροφητικοί, δεν είναι στε-

γανοί, σε όλο το παραλιακό µέτωπο στις αυθαίρε-

τες  κατασκευές… οπότε όλοι οι βόθροι, τώρα που

µαζεύεστε οι Θεσσαλονικείς εκεί πέρα εσείς φταίτε

που πάνε… µην τα ρίχνουµε στο βιολογικό ή στο

∆ήµο. Θα πρέπει κανονικά να έχουν στεγανούς βό-

θρους και υπεύθυνη για αυτό είναι η Πολεοδοµία.

Να πάει να κάνει ελέγχους και να τους βάλει και

από 5 και 10 χιλιάρικα πρόστιµο», κατέληξε ο δή-

µαρχος. 

Τι απαντά η αντιπεριφέρεια

Από την άλλη πλευρά, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκι-

δικής, Ιωάννης Γιώργος, επισήµανε ότι «καµία σχέση

δεν έχει η Περιφέρεια µε τα βοθρολύµατα του δη-

µάρχου, δεν είµαστε αρµόδιοι εµείς», υπογραµµί-

ζοντας  πως «αν ο δήµαρχος δεν γνωρίζει το αντι-

κείµενο, ας µε πάρει ένα τηλέφωνο να τον ενηµε-

ρώσω». Ο κ. Γιώργος εξήγησε ότι «µε λύµατα, ιδίως

οικισµών, αρµόδιοι είναι οι δήµαρχοι να τα δια-

χειριστούν. Τώρα αν θα πάνε στον δικό του βιολο-

γικό ή σε κάποιον άλλο βιολογικό υποχρέωση εί-

ναι του κάθε µεταφορέα βοθρολυµάτων να τα πάει

σε αδειοδοτηµένο χώρο». Ο αντιπεριφερειάρχης

υπογράµµισε ότι «εµείς στην περιφέρεια είµαστε για

να ελέγχουµε αν υπάρχουν καταγγελίες και όχι µε

την διαχείριση των λυµάτων», επανέλαβε ο ίδιος. 

Φ. Βλαστού
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη 

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της
ιδιωτικοποίησης του Λιμανιού Θεσσαλο-
νίκης και έναντι ποιου τιμήματος; 

Με βάση τη διαδικασία που είχε ανοίξει το
2014 έχουν υποβάλει ενδιαφέρον οκτώ επεν-
δυτικά σχήματα. Από αυτά τα οκτώ σχήματα τα
επτά επανεπιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους.
Από αυτά τα πέντε θεωρούμε ότι έχουν ενεργό
ενδιαφέρον. Επιθεώρησαν το χώρο του Λιμα-
νιού της Θεσσαλονίκης, παρακολούθησαν τις
εταιρικές παρουσιάσεις, έκαναν επαφές με θε-
σμικούς φορείς της πόλης. Η διαδικασία ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρί-
ου. 

Υπάρχει κάποια τιμή εκκίνησης; 
Όχι, ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός.

Επομένως οι επενδυτές θα καθορίσουν μια τι-
μή που θα δώσουν ως προσφορά. Δεν υπάρχει
ούτε ελάχιστη ούτε μέγιστη τιμή. Σύμφωνα με

όσα προβλέπει η διαδικασία, εφόσον δεν κα-
θορίζονται ελάχιστες προϋποθέσεις ή αυτές εί-
ναι πολύ χαμηλού επιπέδου η προσφορά μπο-
ρεί να είναι οποιαδήποτε. Η προσφορά πρέπει
να κινείται σε ένα εύρος στο οποίο οι σύμβου-
λοι του ΤΑΙΠΕΔ θα έχουν κάνει αντίστοιχες
εκτιμήσεις. Εάν οι προσφορές κινούνται σε αυ-
τό το εύρος κάποια προσφορά θα γίνει αποδε-
κτή. Η διαδικασία που επιλέχτηκε τον Απρίλιο
του 2014 δεν ήταν και η καλύτερη, για να το πω
ευγενικά. Δεν τέθηκαν ελάχιστες προϋποθέ-
σεις συμμετοχής των επενδυτικών εταιριών
ούτε ελάχιστο τίμημα ή ποιοτικές προϋποθέ-
σεις. Η μόνη προϋπόθεση ήταν τα επενδυτικά
σχήματα που θα συμμετέχουν στον διαγωνι-
σμό να έχουν στην πρότασή τους έναν φορέα ή
διαχειριστή λιμανιών. Δεν έχουν εύρος λοι-
πόν, στο οποίο θα κυμανθούν οι προσφορές. Ο
μπούσουλας είναι η χρηματιστηριακή αξία της
μετοχής της ΟΛΘ Α.Ε. 

Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη την

οποία γνωρίζετε και στην οποία υπάρχει
εκτίμηση αποτίμησης του Λιμανιού; 

Ως διοίκηση δεν γνωρίζουμε κάτι. Άλλωστε
το Λιμάνι δεν το πουλάμε εμείς αλλά το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Για εμάς η αξία είναι εταιρίας είναι μεγά-
λη, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της
ΟΛΘ Α.Ε.

Ποιοι θέλουν να γίνουν… «καπετάνιοι»
στη Θεσσαλονίκη; 

Το ένα από τα σχήματα (με έδρα τη Δανία)
που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το Λιμάνι είναι
το νούμερο δυο της παγκόσμιας αγοράς. Το άλ-
λο σχήμα είναι η τρίτη δύναμη στη διαχείριση
λιμένων στον κόσμο. Ενδιαφέρον έχουν εκδη-
λώσει επενδυτές από τις Φιλιππίνες (που είναι
το νούμερο επτά στην παγκόσμια κατάταξη),
από την Ιαπωνία και τέλος, ένα γερμανικό fund
στο οποίο συμμετέχει και η εταιρία του κ. Ιβάν
Σαββίδη. Εκπρόσωποι αυτών των πέντε επεν-
δυτικών σχημάτων έχουν επισκεφτεί το Λιμάνι
περισσότερες από δυο φορές. 
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Οι δυνατοί «καπετάνιοι» του κόσμου
ενδιαφέρονται για τη Θεσσαλονίκη! 

Μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του δ.σ. της ΟΛΘ Α.Ε., ωστόσο εκτελούσε χρέη προέδρου λόγω
της παραίτησης του Γιάννη Παντή που ανέλαβε Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο Παιδείας. Ως… προεδρεύων αν-
τιπρόεδρος είχε να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους μήνες σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το δεύτερο με-

γαλύτερο Λιμάνι της χώρας. Ποια ήταν τα προβλήματα αυτά; Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πολυήμερες απεργιακές κι-
νητοποιήσεις των εργαζομένων, τη δημιουργία χώρου υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, το «τρέξιμο» της δια-
δικασίας παραχώρησης της ΟΛΘ Α.Ε. σε ξένο επενδυτή κ.α. Εδώ και λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Μέλλιος, δικηγό-
ρος στο επάγγελμα είναι ο νέος επικεφαλής του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Οι φίλοι του τον αποκαλούν «καπετάνιο»
και οι συνεργάτες του  λένε γι’ αυτόν πως είναι ένας άνθρωπος: «εργατικός, αποτελεσματικός και χαμηλών τόνων».
Ο νέος πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. υποδέχτηκε την KARFITSA στο γραφείο του στην πρώτη προβλήτα. Με θέα το απέ-
ραντο γαλάζιο μίλησε για την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, τους υποψήφιους αγοραστές της εταιρίας, τις αντι-

δράσεις των εργαζομένων, την κρουαζιέρα και πολλά άλλα! 

Q

Ο νέος πρό-
εδρος της
ΟΛΘ Α.Ε.,

Κωνστανίνος
Μέλλιος

μιλά στην
KARFITSA

}

}
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Εκτιμάτε ότι οι εικόνες της Ειδομένης και των
προσφύγων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα της
κρουαζιέρας; Πόσα κρουαζιερόπλοια θα «δέ-
σουν» φέτος στο Λιμάνι; 

Με βάση τις προγραμματισμένες και αναγγελμένες
αφίξεις των πρακτορείων δεν έχουμε αναβολές μέχρι
στιγμής. Υπάρχει μόνο μια ακύρωση λόγω των γεγο-
νότων της Κωνσταντινούπολης τον περασμένο Απρί-
λιο. Η εταιρία αποφάσισε το πλοίο να μην πλησιάσει
τη Βόρεια Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, τον
περασμένο Μάρτιο στην έκθεση κρουαζιέρας στο
Μαϊάμι έγινε μια συζήτηση για την Ειδομένη αλλά δεν
φάνηκε να επηρεάζονται οι άνθρωποι της κρουαζιέ-
ρας από τους πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν θετικά μηνύ-
ματα για τον τομέα της κρουαζιέρας για το 2017 και το
2018 λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί
στα παράλια της Τουρκίας. Υπό αυτή την έννοια υπάρ-
χει ένας γενικότερος σκεπτικισμός για την κατάσταση
που επικρατεί στη Μεσόγειο και όχι την Ελλάδα. 

Οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται; 
Δεν έχουν εκδηλώσει κανένα ενδιαφέ-

ρον. Ενδεχομένως η Ελλάδα να μην εντάσ-
σεται στο επενδυτικό σχέδιο της χώρας.
Μπορεί οι Ρώσοι να έχουν άλλες προτεραι-
ότητες. 

Τι θα γίνει με την πρώτη προβλήτα;
Το σχέδιο της παραχώρησης προβλέπει
την πώληση της, την ώρα που ο δήμος
Θεσσαλονίκης έχει δηλώσει πως επιθυ-
μεί να του αποδοθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. 

Όταν λέμε λιμάνι Θεσσαλονίκης, εννο-
ούμε όλη τη λιμενική ζώνη. Τα λιμάνια δεν
κόβονται σε φέτες. Εάν κόψεις ένα κομμάτι
όπως είναι η πρώτη προβλήτα θα πρέπει να
την δώσεις σε κάποιον φορέα που έχει λει-
τουργίες λιμενικές. Ο δήμος Θεσσαλονίκης
δεν έχει καμία τέτοια λειτουργία. Στην πε-
ριοχή της πρώτης προβλήτας βρίσκεται η
ανατολική είσοδος του λιμανιού. Εάν την
πάρει κάποιος φορέας διαφορετικός από
τον επενδυτή εκτιμώ πως θα τεθεί ζήτημα
ακύρωσης εισόδου των πλοίων από εκεί.
Όλο το λιμάνι έχει πρωτόκολλα ασφαλείας
για όλα τα πλοία. Η αποκοπή της πρώτης
προβλήτας από την λιμενική ζώνη είναι ένα
σύνθετο ζήτημα. Πως για παράδειγμα θα
έχουμε υδατοδρόμιο που δεν ανήκει στον
διαχειριστή του λιμανιού αλλά σε κάποιον
τρίτο; Θα μπορούσαμε να βάλουμε συρμα-
τόπλεγμα ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασ-
σα. Βέβαια τότε θα κάναμε λόγο για την από-
λυτη κωμωδία. Εμείς θα υποστηρίζουμε μέ-
χρι τέλους ότι για όλη τη διάρκεια της παρα-
χώρησης θα πρέπει να παραμείνουν ως
έχουν όλες οι πολιτιστικές δράσεις που
λαμβάνουν χώρα στην πρώτη προβλήτα.
Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα να εξα-
κολουθήσει να ισχύει. Τους επενδυτές τους
ενδιαφέρουν οι εμπορικές χρήσεις του λι-
μανιού γιατί είναι εμπορικές εταιρίες. Αυ-
τός που θα αποφασίσει τι θα γίνει με την
πρώτη προβλήτα είναι η κυβέρνηση, στην
κυριαρχική ευθύνη της οποίας ανήκει το λι-
μάνι. 

Η επιμονή του δήμου Θεσσαλονίκης
για απόδοση της πρώτης προβλήτας
μπορεί να ακυρώσει την διαδικασία της
ιδιωτικοποίησης; 

Όχι, δεν το πιστεύω! 
Ο νέος διαχειριστής του λιμανιού σε

τι επενδύσεις είναι υποχρεωμένος να
προχωρήσει; 

Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί
όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να υπάρξει
δέσμευση για επενδύσεις σε όλο το λιμάνι,

έτσι ώστε το Λιμάνι Θεσσαλονίκης να πάψει
να είναι μικρό και να αλλάξει κατηγορία.
Να του δοθεί η δυνατότητα να γίνει ένα με-
σαίο λιμάνι. Ένα από τα λάθη της διαδικα-
σίας που ξεκίνησε το 2014 ήταν ότι δεν κα-
θορίστηκε το ύψος των επενδύσεων που θα
γίνουν τα επόμενα χρόνια. Το λέω ξεκάθα-
ρα. Η μόνη μεγάλη επένδυση που μπορεί
να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα είναι στο Λιμά-
νι της Θεσσαλονίκης. Σε βάθος πενταετίας
οι επενδύσεις στις οποίες είναι υποχρεωμέ-
νος να προχωρήσει ο επενδυτής είναι
ύψους 190 εκ. ευρώ. 

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους;
Πως θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργα-
σίας τους; 

Το Λιμάνι έχει έλλειψη προσωπικού. Ο
μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων του
λιμανιού είναι 50+. Σε ένα λιμάνι που χρει-
άζεται το λιγότερο 200 ανθρώπους για να
δουλέψει λέτε ο επενδυτής να έρθει και να
τους διώξει; Δηλαδή ο επενδυτής θα λει-
τουργήσει σε βάρος της επένδυσης; Ως δι-
οικητικό συμβούλιο από πέρσι θέσαμε ως
προτεραιότητα της εταιρίας τους εργαζόμε-
νους και την προστασία αυτών. Οι συλλογι-
κές συμβάσεις ισχύουν μέχρι το 2017. Εί-
ναι από τις λίγες συμβάσεις που είναι καλές
προς όφελος των εργαζομένων. Αυτές οι
συμβάσεις δεν μπορούν να ανατραπούν.
Προφανώς, στο μέλλον και ενώ θα αποχω-
ρεί το σημερινό προσωπικό του λιμανιού
λόγω συνταξιοδότησης θα έρθουν νέοι
υπάλληλοι που δεν θα πάρουν τα λεφτά αυ-
τού που αποχωρεί αλλά ενός νεοεισερχόμε-
νου όπως ορίζεται από τις συλλογικές συμ-
βάσεις. Κανένας «τρελός» δεν θα έρθει να τα
βάλει με τους εργαζόμενους για να κατα-
στρέψει τη δουλειά. 

Πόσο κόστισαν στην εταιρία οι πρό-
σφατες επαναλαμβανόμενες κινητοποι-
ήσεις των εργαζομένων;

Πρόκειται για μια πονεμένη ιστορία.
Αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε σήμερα
είναι τα έσοδα που χάσαμε από τα πλοία
που ήρθαν αλλά δεν ξεφόρτωσαν. Πρόκει-
ται για έσοδα ύψους 1,5 εκ. ευρώ. Δεν ξέ-
ρουμε βέβαια πόσα έσοδα χάσαμε από τα
πλοία που βλέποντας τις κινητοποιήσεις
άλλαξαν δρομολόγιο και δεν προσέγγισαν
την Θεσσαλονίκη. Είναι απώλειες που δεν
καλύπτονται από την μια μέρα στην άλλη.
Σας θυμίζω ότι οι απώλειες της απεργίας
του 2008 δεν έχουν καλυφθεί μέχρι σήμε-
ρα. Αυτό που δύσκολα αντιμετωπίζεται εί-
ναι να αλλάξει η κακή φήμη ενός λιμανιού. 

Q

Πέντε υπο-
ψήφιοι αγο-
ραστές μέχρι
στιγμής επι-
βεβαίωσαν
το ενδιαφέ-

ρον τους

Επενδύσεις
ύψους 190

εκ. ευρώ στη
Βόρεια Ελ-

λάδα! 

}

}
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Η συστημική προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ «χτύπησε» και την απλή αναλο-
γική. Είναι σίγουρο, χωρίς δυστυχώς να μπορεί να αποδειχθεί, ότι η
μεγάλη πλειοψηφία των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλούσε
και αγωνιζόταν για απλή αναλογική εννοούσε την απλή-ανόθευτη
αναλογική χωρίς μπόνους και πλαφόν. Ακόμη και την περίοδο που ο
ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση όλες οι σχετικές αποφάσεις των οργά-
νων του συνέχιζαν να αναφέρονται στην απλή- ανόθευτη αναλογική.
Τελευταία επιβεβαίωση το προεκλογικό πρόγραμμα του Σεμπτέμβρη
του 2016 στο οποίο αναφέρεται ρητά η καθιέρωση της απλής αναλογι-
κής με κατάργηση του πλαφόν.

Όμως ο Αλέξης Τσίπρας και η ομάδα του αντί να φέρουν, όπως θα
έπρεπε να είχαν κάνει ήδη απο την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης,
για ψήφιση το νομοσχέδιο που είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν
στην αντιπολίτευση το 2012 για καθιέρωση της απλής –ανόθευτης
αναλογικής, επιλέγουν να «εμπλέξουν και την απλή αναλογική» στους
τακτικισμούς και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της πολιτικής επιβίω-
σης και της σοσιαλδημοκρατικής προοπτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ας μιλή-
σουμε όμως για το πλαφόν.

Για να δικαιούται ένα σύστημα να φέρει το όνομα της «απλής αναλο-
γικής»,  από την οπτική γωνία της Αριστεράς, πόσο μάλλον της ριζο-
σπαστικής, το κύριο δεν είναι η διασφάλιση της αναλογικότητας μετα-
ξύ όσων κομμάτων μπαίνουν στο κοινοβούλιο, αλλά -και πολύ περισ-
σότερο- η δυνατότητα όλων των πραγματικών πολιτικών συλλογικοτή-
των, που εκπροσωπούν τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, να εκφρά-
ζονται και κοινοβουλευτικά. Με άλλα λόγια, η διασφάλιση πως όλες οι
ψήφοι είναι ισότιμες, πως ο κάθε πολίτης λογαριάζεται εξίσου στην
επιλογή του. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα και, σε ό,τι αφορά την
Αριστερά, «πιο παλιά και από τις λάσπες». Γι” αυτό συνιστά δείγμα πο-
λιτικής απατεωνιάς η λησμονιά τους. Είναι πραγματικά θλιβερό να
ακούει κάποιος τον Πρόεδρο της Βουλής να ισχυρίζεται πως έχει αλλά-
ξει –«από τότε που τα λέγαμε αυτά»- η μορφή του πολιτικού συστήματος
(Συνέντευξη του Ν.Β ούτση στο ραδιόφωνο «ΣτοΚόκκινο» στις 3-7-
16).

Τα λεξικά, με αυτά και με αυτά, έχουν πλέον να παραθέσουν εξαιρετι-
κά παραδείγματα για το λήμμα «οπορτουνισμός» . Σε μια εξίσου θλιβε-
ρή αιτιολόγηση της επιλογής του πλαφόν στο 3% ο Κ. Πουλάκης  γ.γ
του υπουργείου εσωτερικών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ  αναφέρει πως
«Η διατήρηση του ορίου του 3% προκρίθηκε, με δεδομένες τις απόψεις
που κατέθεσαν οι πολιτικοί αρχηγοί στις επαφές που είχε μαζί τους ο
πρωθυπουργός, ως ελάχιστο πεδίο συμφωνίας». (εφημερίδα Αυγή
17-7-16).

Από την άλλη, το «επιχείρημα» περί δυσλειτουργιών της κοινοβου-
λευτικής διαδικασίας από τη αύξηση του αριθμού των κομμάτων στο
κοινοβούλιο είναι γελοίο στο μέτρο που, ήδη από τον κανονισμό της
Βουλής, ορίζονται πολύ περιοριστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία
κοινοβουλευτικής ομάδας. Τις οποίες, όπως θυμόμαστε, αντιπολι-
τεύονταν μετά βδελυγμίας ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκαθεν. Υποκρισία;
Τακτικισμός, κυρίως, τέτοιος που να αναδεικνύει τον γραφικά επικίν-
δυνο Λεβέντη σε καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής και επα-
ναφέρει στο προσκήνιο τον φρέσκο αέρα των Κουβέλη-Παπανδρέου.

Την στιγμή που γράφονται αυτές οι σκέψεις η ψηφοφορία στην Βου-
λή δεν έχει αρχίσει.Σε λίγες ώρες τα ΝΑΙ των άλλοτε στελεχών της ανα-
νεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς Τσακαλώτου, Δρίτσα, Βούτση, Χρι-
στοδουλοπούλου, Σκουρλέτη… θα επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φο-
ρά τη συστημική προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Αξίες και η αξία της Αρι-
στεράς (τίτλος βιβλίου του Ευκλείδη Τσακαλώτου: Οι Αξίες και η Αξία
της Αριστεράς. Εκδόσεις Κριτική 2005) θα έχουν πληγεί για μία ακόμη
φορά τον τελευταίο χρόνο.

*Ο κ. Σαμανίδης είναι μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού της
Δικτύωσης για τη Ριζοσπαστική Αριστερά και πρ. γραμματέας του
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης

Ούτε η απλή αναλογική…
γλίτωσε από τον ΣΥΡΙΖΑ!

του Νίκου 
Σαμανίδη*

Η εξάχρονη πλέον περιπέτεια των μνημονίων και η ακατάσχετη μέχρι και σήμε-
ρα αιμορραγία του ελληνικού λαού, θα έπρεπε να μας έχει κάνει όλους περισσό-
τερο σοφούς και ώριμους. Κυρίως δε, τον πολιτικό κόσμο. Ο οποίος, ανεξαιρέτως
κομμάτων και ιδεολογιών, κουβαλάει βαρύτατο φορτίο λαθών που οδήγησαν τη
χώρα στον οικονομικό βούρκο, την ταπείνωσαν και ακόμα την κρατούν στον πά-
το. Φυσικά, η απάντηση στα μεγάλα σφάλματα του πολιτικού κόσμου δεν είναι να
τον αλλάξουμε με… «μη πολιτικό κόσμο». Η απάντηση στη μεγάλη οικονομική και
κοινωνική κατρακύλα μας δεν είναι η άρνηση της δημοκρατίας, η καταφυγή σε
ακρότητες και η παραχώρηση εδάφους σε μισαλλόδοξες και αυταρχικές τακτικές.
Μόνη απάντηση είναι η ενίσχυση και η θωράκιση της δημοκρατίας μας, με οδηγό
τα πολύτιμα μαθήματα που όλοι έχουμε πάρει στα χρόνια της σκληρής κρίσης.

Η κρίση, σε πολιτικό επίπεδο, αύξησε την ρευστότητα και παρέσυρε πολλούς
και πολλά. Απέδειξε δε, ότι είναι δυνατόν, ακόμα και πολιτικές δυνάμεις που έρ-
χονται από αντίθετες κατευθύνσεις να μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργα-
στούν πάνω σε ένα σχέδιο που είτε χαρακτηρίζεται ως δεξιό, είτε ως αριστερό,
προκρίνεται ως το καλύτερο για την χώρα. Είναι η ώρα λοιπόν, ο πολιτικός κό-
σμος να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες,
ανοίγοντας τη συζήτηση του εκλογικού νόμου, καταλήξαμε στην άποψη ότι ένας
τέτοιος εκλογικός νόμος μπορεί να διαμορφωθεί. Και ότι ξεκινώντας από την
απλή αναλογική, μπορούν να «χτιστούν» εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που
θα προσφέρουν ένα νέο εκλογικό νόμο, σταθερό για πολλά χρόνια και αποδεκτό
από την συντριπτική πλειοψηφία του λαού και των πολιτικών δυνάμεων.

Επίσης, η αποδοχή μας στην παρούσα κυβερνητική πρόταση σηματοδοτεί την
αποστροφή μας πλέον σε ένα σύστημα που ναι μεν έλυνε το άγχος της κυβερνησι-
μότητας, αλλά προικοδοτούσε τη χώρα με κυβερνήσεις που μάλλον αποτελούσαν
«ενός ανδρός αρχή». Οι πρωθυπουργο-κεντρικές κυβερνήσεις, ιδίως μετά την
αφαίρεση των αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα μέσα της δε-
καετίας του ‘80, ευθύνονται για τα σοβαρότερα λάθη και παραλείψεις των τελευ-
ταίων δεκαετιών. Και είναι λογικό. Κατά συνέπεια, θα είναι απολύτως ωφέλιμο,
ένα νέο εκλογικό σύστημα να επιτρέπει - ή σχεδόν να επιβάλλει - πολιτικές συ-
νεργασίες που δεν θα επιτρέπουν σε πολύ λίγους να διαφεντεύουν πάρα πολ-
λούς.  

Το ποιες και πόσες μπορεί να είναι αυτές οι συνεργασίες, απάντηση δεν μπο-
ρεί να δοθεί. Ούτε εάν τελικά, θα αποδειχθούν καλές ή κακές. Όμως εκείνο για το
οποίο είμαστε βέβαιοι είναι πως ένα αναλογικότερο σύστημα θα θέσει και τον πο-
λιτικό κόσμο προ των σοβαρών ευθυνών του. Επιπλέον, άλλα στοιχεία της πρό-
τασης που έχει παρουσιάσει η σημερινή κυβέρνηση, όπως το δικαίωμα ψήφου
στα 17, ας μην τα αντιμετωπίζουμε φοβικά. Και ας κάνουμε όλοι μια απλή σκέψη:
Όποιος έχει στο σπίτι του ένα 17χρονο παιδί σήμερα, τολμάει να πει ότι δεν είναι
αρκετά ώριμο να συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του; 

Και πέραν αυτού, ας σκεφτούμε μήπως η ψήφος στα 17 αποτελέσει και μία κα-
θαρτήρια παρέμβαση στο πολιτικό σύστημα, υπό την έννοια πως θα επιβάλλει νέ-
ες σκέψεις και νέες νοοτροπίες στην πολιτική. Είναι βέβαιο πως θα μπορούσαν
να αναφερθούν πολλά ακόμα: Για το εάν πρέπει ή όχι να υπάρχει «κατώφλι» εισό-
δου στη Βουλή για κάποιο κόμμα, και ποιο θα ήταν αυτό. Για το εάν υπάρχει λόγος
να δίνεται κάποιο «μπόνους» εδρών στο πρώτο κόμμα, αλλά όχι «κατ’αποκοπή»
αλλά με βάση τις εκλογικές επιδόσεις του, ίσως. 

Και είναι εξίσου βέβαιο πως η αλλαγή του εκλογικού νόμου δεν αρχίζει και δεν
τελειώνει σε αριθμητικούς υπολογισμούς, με τελικό αποτέλεσμα το «300». Μή-
πως τελικά, πρέπει να αλλάξει και αυτό το νούμερο; Μήπως πρέπει οι εκλογές να
γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες ώστε οι πολίτες
να επιλέγουν πρόσωπα, πέρα και πάνω από κόμματα; Μήπως θα έπρεπε να «σπά-
σουν» οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες;

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι μεγάλη. Αλ-
λά πρέπει να γίνει. Και να τελειώσει. Με ειλικρίνεια. Ο πολιτικός κόσμος πρέπει
να πάψει να στρουθοκαμηλίζει και όταν όλα τριγύρω του αλλάζουν, αυτός να επι-
μένει στα παλιά. Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε. Ας το κάνουμε. Και
μετά ας μετρηθούμε για το ποιοι και πώς, μπορούμε να συνεργαστούμε…

*Ο κ. Νικολόπουλος είναι ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του 
«Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας» 

Ο νέος νόμος πρέπει να επιβάλει
συνεργασίες κομμάτων

του Νίκου 
Νικολόπουλου*
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Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη  

Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβά-
νετε από τον κόσμο για το νέο σας εγχεί-
ρημα; 

Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Βρεθή-
καμε στη Θεσσαλονίκη για επαφές με φορείς
για να δούμε τα προβλήματα που είναι αιχ-
μής αυτή την περίοδο. Θέλουμε να μιλήσου-
με με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. 

Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα ρι-
χτείτε στην μάχη του σταυρού αυτόνο-
μα; Γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος; 

Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κατεβούμε
αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Επιδίωξή μας είναι να φέρουμε μια καταλυ-
τική αλλαγή στο σημερινό πολιτικό σκηνι-
κό. Έχει ωριμάσει ο καιρός και ο κόσμος
έχει καταλάβει ότι η πολιτική δεν μπορεί να
διαφοροποιηθεί. Τα κόμματα που υπάρ-
χουν ζουν μέσα στην υποκρισία. Πρέπει να
αποκτήσουν δύναμη οι κινήσεις εκείνες που
θα πουν την αλήθεια στο λαό. Αυτό θέλουμε
να εγκαινιάσουμε εμείς.

Με το «Ποτάμι» ο Χάρης Θεοχάρης
έχει κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας; 

Το «Ποτάμι» συνεχίζει μια πορεία δική
του. Έχω την αίσθηση ότι για να μπορέσω
να μείνω πιστός στους ψηφοφόρους μου
έπρεπε να έχω μια αληθινή και έντιμη πρό-
ταση. 

Πως ένας τεχνοκράτης αποφάσισε
να ασχοληθεί με την πολιτική; 

Πιστεύω βαθιά στην πολιτική. Σε μια
πολιτική όμως που πατάει στο έδαφος, είναι
αληθινή και ρεαλιστική. Δεν πιστεύω στους
τεχνοκράτες αλλά στους πολιτικούς που μι-
λούν με πραγματικά γεγονότα, πραγματι-
κούς αριθμούς και δίνουν πραγματικές λύ-
σεις στα υπαρκτά προβλήματα της κοινω-
νίας. 

Τι θυμάστε από τις διαπραγματεύ-
σεις που κάνατε με τους δανειστές και

τους εκπροσώπους της τρόικα επί ημε-
ρών σας στο Γενικό Λογιστήριο του κρά-
τους; 

Και οι εκπρόσωποι των δανειστών είναι
άνθρωποι σαν εμάς. Δέχονται πιέσεις από
πάνω. Κατανοούν και τις πολιτικές της εκά-
στοτε κυβέρνησης. Έχουν ωστόσο συγκεκρι-
μένους στόχους. Δεν είναι εκεί για να εκ-
προσωπήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδας
αλλά των δανειστών. Θυμάμαι όταν προ-
σπαθούσαμε να τους πείσουμε για τον ΕΝ-
ΦΙΑ. Μας έλεγαν ότι η εισπραξιμότητα αυ-
τού του φόρου θα είναι μικρή και τελικά επι-
βεβαιωθήκαμε αφού τα νούμερα ήταν πολύ
καλύτερα, από όσα οι ίδιοι προέβλεπαν.
Έκαναν λάθος… 

Ο εκλογικός νόμος ψηφίστηκε αλλά
όχι με… 200 ψήφους, όπως ήθελε η κυ-
βέρνηση. Πώς σχολιάζετε τους χειρι-
σμούς του προηγούμενου διαστήματος; 

Η κυβέρνηση σχεδίαζε την ψήφιση με
200 βουλευτές. Έχει πετύχει μια ήττα σε αυ-
τόν τον τομέα. 

Γιατί καταψηφίσατε το νομοσχέδιο;
Αυτό που ήρθε στη Βουλή δεν μπορούσε

να υπερψηφιστεί. Δεν θα μπορούσαμε να
υπερψηφίσουμε την απλή αναλογική. Και το
θέμα του 3% είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι.
Δεν νομίζω ότι θέλουμε να ανοίξουμε αυτή
την πόρτα, ιδιαίτερα όταν η ευρύτερη περιο-
χή είναι αποσταθεροποιημένη. 

Υπήρξατε Γενικός Γραμματέας Δη-
μοσίων Εσόδων. Υποθέτω ότι εξακο-
λουθείτε να παρακολουθείτε τους αριθ-
μούς. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση
στα ταμεία του κράτους; 

Τα φορολογικά έσοδα μήνα με τον μήνα
χειροτερεύουν. Βελτιώνεται η εικόνα από τα
έσοδα των προηγούμενων ετών και κλεί-
νουν κάποιες τρύπες. Από τον Ιούλιο ωστό-
σο θα δούμε μια έκρηξη των ληξιπρόθε-
σμων χρεών.

«Αισθάνομαι δικαιωμένος που 
αποκάλυψα το σχέδιο της δραχμής» 

Παίζει τους αριθμούς στα… δάχτυλα. Γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσα χρήματα έχει το ταμείο του κράτους. Όπως λένε οι φίλοι του αυτό
είναι το… «κουσούρι» που του άφησε η θητεία του στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θέση στην οποία βρέθηκε την περίοδο της συγκυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ- ΝΔ. Πριν λίγες ημέρες και σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανεξαρτητοποίησή του από το «Ποτάμι» παρουσίασε το κόμ-
μα του «Δημοκρατική Ευθύνη», πρωτοβουλία την οποία στηρίζει και ο πρώην «τσάρος» Αλέκος Παπαδόπουλος. Ο Χάρης Θεοχάρης μιλά στην
KARFITSA για την νέα πολιτική κίνηση, τους ανθρώπους της και τους στόχους αυτής. «Είμαστε απέναντι στους μηχανισμούς που μας έφτασαν σ’

αυτό το σημείο και γι’ αυτό δεν έχουμε μηχανισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά και καλεί τον κόσμο να στηρίξει την νέα προσπάθεια. 
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Ο επικεφαλής της
«Δημοκρατικής Ευ-
θύνης» και ανεξάρ-

τητος βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης

μιλά στην
KARFITSA

}

}

Εν ευθέτω χρόνω σε μια ομιλία σας στη
Βουλή είχατε μιλήσει ως εκπρόσωπος του
«Ποταμιού» για το σχέδιο που επεξεργά-
ζονταν διάφοροι στο Γενικό Λογιστήριο
του κράτους για επιστροφή στην δραχμή.
Τότε η κυβέρνηση το είχε διαψεύσει. Αι-
σθάνεστε δικαιωμένος; 

Προφανώς! Αισθάνομαι περισσότερο δι-
καιωμένος που αυτές οι απόψεις και τα σχέδια
δεν εφαρμόστηκαν. Περισσότερο με ενδιαφέ-
ρει που αποφύγαμε τα χειρότερα και όχι εάν θα
δικαιωθώ προσωπικά. 

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια με-
γάλη προσπάθεια και συζητήσεις για τη
δημιουργία του τρίτου πόλου. Η «Δημο-
κρατική Ευθύνη» κλίνει προς την Δημο-
κρατική Συμπαράταξη ή τη ΝΔ; 

Η προσπάθειά μας είναι συλλογική και
όλα αυτά συζητιούνται. Η ίδια η ύπαρξη της
«Δημοκρατικής Ευθύνης» είναι να πάει κόντρα
στους μηχανισμούς. Το να παρακολουθούμε

μια διαδικασία που θα συνενώσει τους μηχα-
νισμούς αυτούς και δεν μας βρίσκει σύμφω-
νους. Χρειάζεται μια ανανεωτική και ενωτική
προσπάθεια ο τόπος. Για το λόγο αυτό καλούμε
τον κόσμο να καταλάβει ότι οι μηχανισμοί αυ-
τοί μας έφτασαν στο σημείο και να στηρίξει την
κίνησή μας. 

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι περίπου
μισό εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν
την Ελλάδα από το 2011 και μετά για ένα
καλύτερο αύριο στο εξωτερικό. Ποιες είναι
οι πολιτικές εκείνες που πρέπει να ακο-
λουθηθούν για να σταματήσει η «αιμορ-
ραγία»;

Η οικονομία μας επενδύει σε αυτούς τους
ανθρώπους αλλά τα οφέλη των σπουδών τους
τα καρπώνονται άλλες χώρες. Αυτό είναι ένας
από τους μεγαλύτερους κινδύνους της χώρας
μας μελλοντικά. Να μην επιστρέψουν όλοι αυ-
τοί οι νέοι επιστήμονες που έφυγαν. Πρέπει
κάτι να γίνει! 



www.karfitsa.gr
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Ως εργαστή-
ριο μελισσο-
κομίας του
ΑΠΘ εκπαι-

δεύουμε από
400 μέχρι

600 άτομα το
χρόνο 

}

}
Οι άνεργοι της πόλης 

γίνονται… μελισσοκόμοι!

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Στη Θεσσαλονίκη το εργαστήριο Μελισσοκομίας και
Σηροτροφίας του ΑΠΘ ανοίγει δρόμους και δουλειές σε
εκατοντάδες άνεργους συμπολίτες μας. Αποκτούν την τε-
χνογνωσία για να κάνουν τη δική τους αρχή στη…  μελισ-
σοκομία. Λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον Αλέξανδρο Πα-
παναστασίου, δημιουργείται εντός της Γεωπονικής Σχο-
λής η έκτακτη έδρα Σηροτροφίας, Μελισσοκομίας και
Πτηνολογίας. Από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια
και η μελισσοκομία πλέον διαθέτει ένα από τα αξιολογό-
τερα εργαστήρια σε σύγχρονές εγκαταστάσεις που λει-
τουργούν εδώ και μια δεκαετία. Ο ομότιμος καθηγητής
Μελισσοκομίας Ανδρέας Θρασυβούλου, έχει μιλήσει τα
τελευταία χρόνια σε χιλιάδες νέους που θέλουν να στρα-
φούν στη μελισσοκομία. «Απευθυνόμαστε σε νέους
ανθρώπους, άνεργους, που έχουν χάσει τη δουλειά
τους και η μελισσοκομία δίνει διέξοδο σε αυτά τα
άτομα. Σαν εργαστήριο μελισσοκομίας του ΑΠΘ εκ-
παιδεύουμε από 400 μέχρι 600 άτομα το χρόνο που
είναι οι νέοι μελισσοκόμοι», εξηγεί στην Karfitsa ο κ.
Θρασυβούλου. Αντίστοιχη εκπαίδευση γίνεται και στη
Γεωπονική Σχολή της Αθήνας, αλλά και μέσω της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας. «Έρχεται αρκετός κόσμος προκει-
μένου να παρακολουθήσει τις ταχύρυθμες εκπαι-
δεύσεις, είτε για αρχάριους είτε για προχωρημέ-
νους. Υπάρχει το λεγόμενο σχολείο μελισσοκομίας,
οκτώ μήνες το χρόνο που προσφέρει τη δυνατότητα
εκπαίδευσης στο αντικείμενο μέσα στο πανεπιστή-
μιο», αναφέρει ο κ. Θρασυβούλου. Σύμφωνα με τον ίδιο
η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων είναι μη αγρότες που
έρχονται να εντρυφήσουν στη μελισσοκομία. «Αυτό που
πρέπει να έχει κάποιος είναι το μεράκι και η αγάπη
για τις μέλισσες. Εάν παρουσιαστεί κάποιος και πει
ότι θέλει να ασχοληθεί με τις μέλισσες γιατί έτσι θε-
ωρεί ότι θα βιοπορίσει, του λέμε ότι δεν κάνει για τη
μελισσοκομία. Εάν όμως έρθει κάποιος και θέλει να
ασχοληθεί με τις μέλισσες από αγάπη και μεράκι για

τί έχει ενημερωθεί για αυτό, τότε πρόκειται για τον
κατάλληλο άνθρωπο για μελισσοκομία. Πρόκειται
δηλαδή για ένα ιδιόμορφο επάγγελμα», σημειώνει ο
ομότιμος καθηγητής της Μελισσοκομίας. Το εργαστήριο
μελισσοκομίας του ΑΠΘ είναι διαπιστευμένο σε μεθό-
δους ανάλυσης κατά ISO 17025. Οπότε οι μελισσοκόμοι,
οι τυποποιητές και οι διακινητές όταν αντιμετωπίζουν κά-
ποιο πρόβλημα με το μέλι και τα άλλα προϊόντα φέρνουν
δείγματα προς ανάλυση. Υπάρχει μια στενή συνεργασία
του εργαστηρίου με τους μελισσοκόμους και τους στηρί-
ζει. Βασικός είναι ο ρόλος στις εξαγωγές, αφού στο εργα-
στήριο είναι γνωστές οι προδιαγραφές που θέτει η κάθε
χώρα για μελισσοκομικά προϊόντα οπότε εάν υπάρχει με-
λισσοκόμος που θέλει να εξάγει τότε του παραθέτουμε τα
δεδομένα που πρέπει να ισχύουν εργαστηριακά. 

Το κόστος των σεμιναρίων και του νέου 
ξεκινήματος…

Η ενασχόληση με τη μελισσοκομία απαιτεί στην αρχή
αρκετό διάβασμα και ενημέρωση. Στη συνέχεια χρειάζε-
ται ο ενδιαφερόμενος  να αποκτήσει εμπειρία με τις μέ-
λισσες, και την χημεία με τα έντομα, να αντέχει ακόμα και
τα κεντρίσματα, να γίνει δηλαδή μια ενασχόληση που τον
χαροποιεί. «Αυτό μπορεί να ξεκινήσει με τέσσερα έως
πέντε μελίσσια, που απαιτεί ενασχόληση έως πέντε
ετών, μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να κάνει
λάθη, και να μάθει από αυτά και φυσικά να μάθει τη
χλωρίδα που είναι βασικό. Μετά από αυτήν την πε-
ρίοδο θα μπορέσει να βγάλει κάποια χρήματα και
να ξεκινήσει η μελισσοκομία να γίνεται πηγή εισο-
δήματος. Δεν μπορεί από την  πρώτη χρονιά να έχει
σαν επάγγελμα τη μελισσοκομία και αυτή είναι και
η ιδιομορφία της», εξηγεί ο Ανδρέας Θρασυβούλου.
Τα πρώτα έξοδα για τα υλικά και τα μελίσσια αγγίζουν τα
500 ευρώ ενώ χρειάζονται και 200 ευρώ επιπλέον για τις
κυψέλες. «Με 1.000 ευρώ περίπου μπορεί να κάνει
όποιος επιθυμεί μια αρχή στη μελισσοκομία. Το κό-
στος είναι χαμηλό για να μάθει τη μελισσοκομία,
αλλά σαφώς δεν πρόκειται για μια αρχή που θα κά-

νει κάποιον κατευθείαν επαγγελματία μελισσοκόμο
και παραγωγό», τονίζει ο κ. Θρασυβούλου. Όπως επι-
σημαίνει ο ίδιος όλα αυτά τα μελίσσια θα πολλαπλασια-
στούν, αλλά το βασικό είναι να υπάρχει στη συνέχεια εμ-
πειρία με τη χλωρίδα, αφού η βλάστηση και η ανθοφορία
αποτελούν βασικούς πυλώνες για την εξέλιξη της μελισ-
σοκομικής παραγωγής. 

Κόπος και… άγχος
Μια από τις βασικότερες δυσκολίες στο επάγγελμα

του μελισσοκόμου είναι η μεταφορά των μελισσιών. Το
περιβάλλον της Ελλάδας είναι ξηροθερμικό, δεν έχει δη-
λαδή τη βλάστηση που να μπορεί να συντηρεί επαγγελ-
ματική μελισσοκομία σε μια περιοχή. «Εάν δηλαδή τα
μελίσσια σε μια περιοχή είναι πάνω από 150, ο με-
λισσοκόμος θα πρέπει να μεταφέρει τα μελίσσια
από περιοχή σε περιοχή. Είναι το λεγόμενο άγχος
της ανθοφορίας. Οι ανθοφορίες εξαρτώνται από τις
καιρικές συνθήκες, από το πότε θα βρέξει για παρά-
δειγμα, ή πότε θα έχει ηλιοφάνεια, ή ακόμα και αν
θα φυσάει. Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να ελέγξει
εάν θα υπάρχουν δηλητήρια στο περιβάλλον της μέ-
λισσας που μπορεί να θανατώσουν τους πληθυ-
σμούς των μελισσών», σημειώνει ο Ανδρέας Θρασυ-
βούλου. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ, η
συγκεκριμένη εμπειρία δυστυχώς δεν αποκτάται από τα
βιβλία αλλά από μια πενταετία συνεχούς πρακτικής ενα-
σχόλησης. Όσο για την περιοχή, η Θεσσαλονίκη έχει την
τύχη να βρίσκεται κοντά σε μια περιοχή όπως η Χαλκιδι-
κή προκειμένου να μεταφέρονται τα μελίσσια το φθινό-
πωρο για την παραγωγή πευκόμελου. Μέχρι τότε βέβαια
τα μελίσσια πρέπει να μεταφέρονται σε άλλες περιοχές
για ενδυνάμωση. «Η μεταφορά των μελισσιών από
περιοχή σε περιοχή έχει άγχος και κόπο και απαιτεί
μεγάλη προσπάθεια. Το να ξεκινήσει κανείς μελισ-
σοκομία με 100 μελίσσια για παράδειγμα επειδή
άκουσε ότι οι μέλισσες παράγουν, αυτό που θα γίνει
θα είναι να χάσει τα χρήματα του και να αποθαρ-
ρυνθεί», υποστηρίζει ο κ. Θρασυβούλου. 



Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Κι όμως η ιστορία των beach bar έχει ιστορία… αι-
ώνων, έχοντας τις ρίζες της στη βικτωριανή Αγγλία. Τότε,
οι υψηλότερες τάξεις θέλοντας να απολαύσουν λίγες μέρες
διακοπών σε παραθαλάσσιες περιοχές, δημιούργησαν
την ανάγκη ύπαρξης επιχειρήσεων που θα εξυπηρετούν
παραθεριστές και ελάχιστους λουόμενους, αν αναλογιστεί
κανείς ότι επρόκειτο για τις παγωμένες ακρογιαλιές της
Βρετανίας. Η μόδα των beach bar μεταφέρθηκε λίγα χρό-
νια αργότερα στο γαλλικό νότο και τη Ριβιέρα, που άρχισε
να αποτελεί τουριστικό κόμβο για την «αφρόκρεμα» της
Ευρώπης. Από τον 20ο αιώνα και μετά, όταν το κίνημα
των σέρφερ άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, τα beach
bar άρχισαν να παίρνουν μια πιο σύγχρονη μορφή, όπως
τη γνωρίζουμε σήμερα. Στις ακτές της Καλιφόρνια και της
Αυστραλίας, δημιουργούνται μεγάλα και ιστορικά beach
bar, με τη μόδα της οργανωμένης παραλίας να εξαπλώνε-
ται όπου υπάρχει θερινός τουρισμός. Μοιραία τα beach
bar ήρθαν πριν από κάποιες δεκαετίες και στην Ελλάδα,
αφού οι αμέτρητες παραλίες ευνοούσαν την ανάπτυξη
τους. Ελάχιστα στην αρχή, συνέχισαν να αυξάνονται με
ταχύ ρυθμό, για να φτάσουμε στο σήμερα όπου είναι πλέ-
ον αμέτρητα, προσφέρονταν υπηρεσίες για όλα τα βαλάν-
τια και όλα τα γούστα. Αγαπητά σε μεγάλο βαθμό από τους
νέους ανθρώπους που τα αναζητούν για τα καλοκαιρινά
πάρτι, αλλά και τους μεγαλύτερους που θέλουν να απο-
λαύσουν τις καλοκαιρινές τους βουτιές με τις ανέσεις που
μπορεί να προσφέρει το beach bar. Επιχειρηματίες που
διατηρούν beach bar στη Βόρεια Ελλάδα μιλούν στην
Karfitsa για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος πλέον τις ορ-
γανωμένες παραλίες, τι υπηρεσίες προσφέρουν σε μια
αμιγώς τουριστική χώρα.

συνέχεια σελ. 16
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ΤΗΛ. 23940-31782
e-mail: skarasvillage@gmail.com

16ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μελισσοχωρίου, Θεσσαλονίκη

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΚΑΡΦΙΤΣΑ” ΑΠΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 5€ ΚΑΙ ΤΟ

ΚΟΥΠΟΝΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.

Q

Μοιραία τα
beach bar

ήρθαν πριν
από κάποιες
δεκαετίες και

στην Ελ-
λάδα, αφού
οι αμέτρητες
παραλίες ευ-
νοούσαν την

ανάπτυξη
τους. 

}

}

Πάμε για βουτιές!

Ο όρος beach bar για πολλούς θεωρείται ως κάτι πρόσφατο, που πα-
ραπέμπει στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παραλίες, προσφέ-

ροντας στους λουόμενους τη δυνατότητα να χαρούν τη θάλασσα σε
μια οργανωμένη παραλία, με ξαπλώστρες, ομπρέλες, πίνοντας το πο-

τό τους ή ακόμα τρώγοντας και το φαγητό τους.



Σε μια από τις καλύτερες της 
Χαλκιδικής

Η ακτή Καλογριάς είναι μια από τις πιο δη-
μοφιλείς παραλίες της Χαλκιδικής στο «δεύτερο
πόδι» ή αλλιώς Σιθωνία. Λίγα χιλιόμετρα από
τον τουριστικό κόμβο της Νικήτης ο επισκέπτης
έρχεται… «αντιμέτωπος» με τα γαλαζοπράσινα
νερά για τα οποία φημίζεται η ακτή Καλογριάς.
Το beach Bar Mango βρίσκεται εκεί από το
1996 και είναι ένα από τα παλαιότερα στη Χαλ-
κιδική. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, αλλά η
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το
Mango γίνεται όλο και καλύτερη. Σύμφωνα με
τον ιδιοκτήτη του Mango Θάνο Τζογγάνο, το
beach bar χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά μέρη,
ένα πιο νεανικό με έντονους ρυθμούς, ενώ
υπάρχει και η πιο… exclusive έκδοση του.
«Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας, με
καθαρές τουαλέτες και δωρεάν πάρκινγκ,
γιατί αυτός που έρχεται για το μπάνιο του
δεν πρέπει να ταλαιπωρείται», εξηγεί ο κ.
Τζογγάνος. Με mainstream μουσική, Έλληνες
και ξένοι προτιμούν τους καλοκαιρινούς μήνες
το Mango, λόγω της ειδυλλιακής του τοποθε-
σίας αλλά και για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
Αυτό φυσικά αποδεικνύεται και από τις παρο-
χές του δεύτερου και υψηλότερου επιπέδου
beach bar που απευθύνεται σε υψηλότερα βα-
λάντια. «Πρόκειται για κάτι πιο exclusive,
με άνετες ξύλινες ξαπλώστρες που μοι-
άζουν ουσιαστικά με κρεβάτια. Η σαμπα-
νιέρα είναι μόνιμη και ανανεώνεται συνε-
χώς με πάγο», τονίζει ο κ. Τζογγάνος. 
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ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ

23730-31518

www.facebook.com/MoodBeachBar
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Το Ναυάγιο του… Ποταμού
Η παραλία του Ποταμού στην Επανομή έχει

αποτελέσει τα τελευταία χρόνια ένας από τους
δημοφιλέστερους προορισμούς δροσιάς για
τους Θεσσαλονικείς, αφού η κοντινή απόσταση
και οι οικονομικές του τιμές οδηγούν εκεί τα τε-
λευταία καλοκαίρια όλο και περισσότερο κό-
σμο. Ο Σίμος Κοκόζης, είναι ιδιοκτήτης του
«Ναυαγίου» ενός ολοκαίνουργιου beach bar
που πήρε το όνομα του από την ομώνυμη τοπο-
θεσία του Ναυαγίου στην απέραντη παραλία
του Ποταμού. «Το Ναυάγιο άνοιξε τον κό-
σμο από πέρυσι το καλοκαίρι και συνεχίζει
μέχρι σήμερα. Έγινε με σκοπό να προσφέ-
ρει ποιότητα και αυτό φαίνεται χαρακτηρι-
στικά και από τις ξαπλώστρες που έχουμε
επιλέξει που είναι ξύλινες. Το σημαντικό
για εμάς είναι ο κόσμος να νιώθει άνετα
στο χώρο μας», αναφέρει χαρακτηριστικά
στην Karfitsa ο κ. Κοκόζης. Όσο για τα events,
οι Κυριακές είναι ξεχωριστές στον Ποταμό,
αφού στο Ναυάγιο οι ήχοι δυναμώνουν για το
καθιερωμένο πάρτι της εβδομάδας. «Είναι κά-
τι που έχει καθιερωθεί από πέρυσι. Παί-
ζουμε ηλεκτρονική μουσική που αρέσει
στον νεαρό κόσμο», τονίζει ο Σίμος Κοκόζης.
Όσο για τον κόσμο, σύμφωνα με τον ίδιο το
έχει «αγκαλιάσει» και το γεμίζει ειδικά τις ημέ-
ρες μεγάλης αιχμής. «Απευθυνόμαστε σε
όλες τις ηλικίες, τόσο στο νεαρό κόσμο,
αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες και τις
οικογένειες. Προσπαθούμε να κρατήσουμε
χαμηλά τις τιμές και να είμαστε προσιτοί σε
όλον τον κόσμο», επισημαίνει ο ιδιοκτήτης
του «Ναυαγίου».  

#ΑΦΙΕΡΩΜΑ  BEACH & POOL BARS
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Γνωστό για τα πάρτι στην άμμο
Το Sushi είναι ένα από τα beach bar που ξεχωρίζουν στο

χάρτη της Βόρειας Ελλάδα αφού είναι γνωστό στο νέο κόσμο
της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων πόλεων της περιοχής
για τα μεγάλα πάρτι που διοργανώνει. Από το 2001 στην πα-
ραλία Κάρυανης το Sushi  έγινε πασίγνωστο για τον τρελό
ρυθμό με τον οποίο κυλούν τα καλοκαίρια. «Καθημερινά
υποδεχόμαστε τον κόσμο με  chill out μουσική, που ται-
ριάζει στο στυλ της παραλίας, καλά ποτά και κοκτέιλ και
φυσικά φαγητό», αναφέρει στην Karfitsa ο υπεύθυνος λει-
τουργίας του Sushi Κοσμάς Πούσουρας. 

Όσον αφορά τα πολλά event ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα φιλοξενούνται στο Sushi  γνωστοί DJ από Θεσσαλονίκη και
άλλες περιοχές, καθώς και ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Γιατί
όμως να επιλέξει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη την παραλία
της Κάρυανης για τη βουτιά του; «Το μότο του μαγαζιού μας
είναι πως ο χρόνος είναι πολύτιμος», εξηγεί ο Κοσμάς
Πούσουρας. Η απόσταση είναι 114 χιλιόμετρα από τη Θεσσα-
λονίκη στη  Π.Ε.Ο. κάτι που σημαίνει «ότι όλοι έρχονται γρή-
γορα σε μία ώρα το πολύ χωρίς καθόλου κίνηση», τονίζει ο
υπεύθυνος του Sushi Beach Bar. 

Μια διαφορετική πρόταση στα Ν. Πλάγια
Τα Νέα Πλάγια είναι ένας από τους πρώτους και δημοφι-

λέστερους οικισμούς στο δρόμο για τη Χαλκιδική, αφού η
κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη τα «πλημμυρίζει» από
κόσμο ειδικά τις ημέρες αιχμής. Το beach bar Mood αποτελεί
μια διαφορετική πρόταση, στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
που προσφέρει η περιοχή στην παραλία. Σύμφωνα με τον
ιδιοκτήτη του Mood Τάσο Πετρίδη, «η λειτουργία ξεκίνησε
φέτος και η διαφορά είναι ότι προσπαθεί να προσφέρει
το κάτι παραπάνω. Εκτός από τα ποτά και τους καφέδες
που προβλέπονται για έναν κατάλογο beach bar έχουμε
προσθέσει και κουζίνα, με τον πελάτη να μπορεί να απο-
λαύσει ζυμαρικά και θαλασσινά δίπλα στο κύμα». Επειδή
η περιοχή των Νέων Πλαγίων είναι μια από τις πιο κοσμοπο-
λίτικες, από το Mood δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα
event. Μόλις η ζεστή μέρα δώσει τη θέση της στη δροσερή νύ-
χτα, οι ρυθμοί και η ένταση ανεβαίνουν με τα διάφορα πάρτι
που διοργανώνονται. Μέσα σε όλα αυτά, η καλή εξυπηρέτηση
από το προσωπικό, ακόμα και η μεταφορά από τη Θεσσαλονί-
κη έναντι χαμηλού αντιτίμου κάνουν το Mood ένα ξεχωριστό
μέρος για το φετινό καλοκαίρι.

Και με πισίνα
Το συγκρότημα Skaras Village, λίγα χι-

λιόμετρα λίγο από τη Θεσσαλονίκη στη Λη-
τή, προσφέρει στιγμές χαλάρωσης από το
1994. Απαρατήρητη δεν θα μπορούσε να
περάσει η πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων
του Skaras Village, που έχει ανοίξει για το
κοινό από τις 5 Ιουνίου με ειδικές τιμές για
οικογένειες και παιδιά. Ο χώρος ενδείκνυ-
ται για οικογένειες και για αυτό η τιμολογια-
κή πολιτική είναι ανάλογη ώστε να εξυπη-
ρετούνται όλα τα βαλάντια. Η ασφάλεια εί-
ναι φυσικά ένα βασικό στοιχείο σε αυτή την
όαση δροσιάς λίγο έξω από την πόλη και
για αυτό το λόγο και φέτος στην παιδική πι-
σίνα γίνονται μαθήματα κολύμβησης για
παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, ώστε
να μάθουν να συμπεριφέρονται σωστά στο
υγρό στοιχείο με τις οδηγίες εξειδικευμένου
προσωπικού.

#ΑΦΙΕΡΩΜΑ  BEACH & POOL BARS
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Q
«Ντρέπομαι γι’
αυτό που συμ-
βαίνει» δηλώ-

νει στην
KARFITSA ο

πρόεδρος του
Τμήματος

}

}
του Βαγγέλη Στολάκη

Όπως αναφέρει στην KARFITSA  γονέας φοιτήτριας
του εν λόγω τμήματος του ΑΠΘ «εδώ και καιρό καθηγη-
τής χρηματίζεται και παρενοχλεί φοιτητές και φοιτή-
τριες. Πριν ένα μήνα έγινε καταγγελία μια ακόμη φο-
ρά από γονείς και φοιτητές. Γιατί δεν γίνεται τίποτα;
Μήπως γιατί ο καθηγητής βγαίνει στη σύνταξη σε λί-
γους μήνες»;

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμπεριφορά του εν λόγω
Καθηγητή τμήματος μιας από τις μεγαλύτερες σχολές του
ΑΠΘ έχει απασχολήσει τόσο τον πρόεδρο του Τμήματος
όσο και τον Κοσμήτορα της Σχολής. Μέχρι σήμερα δεν έχει
υπάρξει επώνυμα κάποια καταγγελία προκειμένου να διε-
νεργηθεί ΕΔΕ που θα εξετάσει όλα όσα συγκεκριμένοι φοι-
τητές και οι γονείς τους καταλογίζουν στον εν λόγω εκπαι-
δευτικό. 

«Καταγγελίες υπάρχουν! Όχι… επώνυμες» 
Μιλώντας στην KARFITSA ο πρόεδρος του συγκεκρι-

μένου Τμήματος (το όνομά του δεν αναφέρεται για ευνόη-
τους λόγους) σχολιάζει πως: «Δυστυχώς οι καταγγελίες
στις οποίες αναφέρεστε υπάρχουν. Κάποιοι γονείς
και φοιτητές του τμήματός μας έκαναν παράπονα σε
βάρος του εν λόγω συναδέλφου. Ψιθυρίζονται διάφο-
ρα, αλλά δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα κανείς σε
επώνυμη καταγγελία για να δράσουμε σύμφωνα με

όσα ορίζει ο νόμος στην διερεύνηση του ζητήματος».
Ο ακαδημαϊκός υποστηρίζει επίσης πως: «εφόσον ισχύει
κάτι τέτοιο είναι καταδικαστέο. Ακούγεται ότι ο καθη-
γητής κάνει φροντιστήρια σε κάποιους και παίρνει
τηλέφωνα και παρενοχλεί τους φοιτητές. Ως πρό-
εδρος ήρθα σε επαφή με τον συνάδελφο, ο οποίος το
αρνείται» υποστηρίζει ο πρόεδρος του Τμήματος του ΑΠΘ.
Και συμπληρώνει: «συναντηθήκαμε μαζί του με τον Κο-
σμήτορα και τον αναπληρωτή πρόεδρο και του κάνα-
με συστάσεις». Ο πανεπιστημιακός προσθέτει πως ο εν
λόγω καθηγητής εναντίον του οποίου στρέφονται γονείς
και φοιτητές είναι ένα βήμα πριν τη… συνταξιοδότηση και
για το λόγο αυτό θα απομακρυνθεί μέχρι τότε από τα αμφι-
θέατρα. «Δυστυχώς, ΕΔΕ χωρίς να υπάρχει ενυπόγρα-
φη καταγγελία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ζή-
τησα τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας και μου υπέ-
δειξαν τη διαδικασία βάσει της οποίας μπορεί να
πραγματοποιηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση» λέει. Ο
πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής και
στο παρελθόν απασχόλησε τις πρυτανικές αρχές με τη συμ-
περιφορά του, ενώ για τις καταγγελίες έχει ενημερωθεί
προφορικά και ο νυν επικεφαλής του ιδρύματος, Περικλής
Μήτκας. «Ντρέπομαι να μιλάω μαζί σας για τέτοια
πράγματα. Δικός μας σκοπός είναι να εκπαιδεύσουμε
τα νέα παιδιά. Είναι λυπηρό» καταλήγει ο πρόεδρος της
Σχολής. 

«Πέρασαν» το μάθημα με… επιτροπή
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η KARFIT-

SA συγκεκριμένοι φοιτητές και φοιτήτριες που
αρνήθηκαν να κάνουν… «φροντιστήριο» με τον
καθηγητή, «κόπηκαν» στις εξετάσεις. Η διοίκη-
ση της Σχολής τους συμβούλευσε να κάνουν
χρήση του νόμου και μετά από τρεις αποτυχίες
σε συγκεκριμένο μάθημα να ζητήσουν τη συγ-
κρότηση επιτροπής που θα τους εξετάσει. «Όν-
τως τα παιδιά έδωσαν εξετάσεις σε επιτρο-
πή και εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως
είναι διαβασμένα» αναφέρει ο Πρόεδρος του
Τμήματος. 

Από την πλευρά του, ο Κοσμήτορας της
Σχολής στην οποία υπάγεται το τμήμα του ΑΠΘ
αναφέρει ότι: «Ως διοίκηση προχωρήσαμε
σε κάποιες κινήσεις. Απλά θα πρέπει να
γνωρίζει ο κόσμος ότι για να κινηθεί κά-
ποια διαδικασία θα πρέπει να υπάρξει ενυ-
πόγραφη καταγγελία για να είμαστε καλυμ-
μένοι. Κάναμε ορισμένες κινήσεις και προ-
σπαθήσαμε να φέρουμε τα πράγματα σε
μια ισορροπία. Προειδοποιήσαμε! Ως εκεί
όμως. ΕΔΕ χωρίς ενυπόγραφη καταγγελία
δεν μπορεί να υπάρξει» υποστηρίζει ο κ. Κο-
σμήτορας. Και συμπληρώνει: «Επικοινώνησε
μαζί μου γονέας φοιτητή και τον ενημέρω-
σα για τη διαδικασία που πρέπει να ακο-
λουθηθεί. Ο γονέας δεν προχώρησε σε
ενυπόγραφη καταγγελία. Αρκεστήκαμε να
κάνουμε συστάσεις στον καθηγητή, ο
οποίος αρνήθηκε τις καταγγελίες».

Καταγγελίες για «παρενόχληση φοιτητών και φοιτητριών και χρηματισμό συγκεκριμένου Κα-
θηγητή  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,

έχει στη διάθεσή της η KARFITSA. Το ζήτημα συζητιέται στους διαδρόμους μιας από τις μεγαλύτε-
ρες σχολές του μεγαλύτερου ακαδημαϊκού ιδρύματος της χώρας και φαίνεται πως αποτελεί κοι-
νό μυστικό φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού. Πρόσφατα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ενημερώθηκε για τις καταγγελίες που υπάρχουν σε βάρος του συγκεκριμένου καθη-

γητή και ο πρύτανης του Ιδρύματος Περικλής Μήτκας. 

Καταγγέλλουν «παρενόχληση φοιτητών 
και... χρηματισμό καθηγητή του ΑΠΘ»

AΠΟΚΛΕ
ΙΣΤΙΚΟ



ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ προκά-
λεσαν τα γεγονότα του "πραξι-
κοπήματος" της Τουρκίας σε
όλους τους Έλληνες. Οι εικό-
νες που μετέδωσαν τα διεθνή
πρακτορεία ειδήσεων, με τους
ξυλοδαρμούς, τη... δημοκρατι-
κή βαρβαρότητα και το λιντσά-
ρισμα στρατιωτών, αλλά και
τον εξευτελισμό των γδαρμέ-
νων αξιωματικών που "συμμε-

τείχαν" έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι αυτή η χώρα
ήταν και είναι πολύ μακριά από τον πολιτισμό μας. Ο
Ελληνισμός έχει υποστεί αυτή την βαρβαρότητα των
Τούρκων και στον Πόντο, και στην Κωνσταντινούπολη
και στη Σμύρνη και στην Κύπρο και σε όλες τις άλλοτε
ένδοξες ελληνικές πόλεις της Καππαδοκίας και της Μι-
κράς Ασίας. Χωριά ολόκληρα στην Τραπεζούντα εξα-
φανίσθηκαν από τον χάρτη, ξεκληρίστηκαν οικογένει-
ες, γυναικόπαιδα βιάστηκαν, εξισλαμίσθηκαν δια της
βίας ή πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής...
Συγκλονίζει την Κύπρο και όλο τον κόσμο, η μαρτυρία
Τούρκου στρατιωτικού ότι κατά την εισβολή στο νησί το
'74 πολλοί αγνοούμενοι Κύπριοι θάφτηκαν ζωντανοί
σε μεγάλους λάκκους στην Αμμόχωστο (!) Αυτοί είναι
οι Τούρκοι... κι έχουν το θράσος να απειλούν και να
μας εκβιάζουν για να εκδώσουμε τους 8 στρατιωτικούς
που προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη...

Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ (!) αυτό συμβαίνει συ-
νεχώς τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Οικονομι-
κών, λένε οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα. Πλη-
ρώνουν τις συντάξεις στην πρώτη μέρα του μηνός, αντί
στις 30 όπως κάνουν για τους δημοσίους υπαλλήλους,
με αποτέλεσμα όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού το-
μέα να χάνουν τις προθεσμίες πληρωμής των φόρων
τους, να μένουν από το "σύστημα taxis" εκτός των ρυθ-
μίσεων και να ταλαιπωρούνται στη συνέχεια στις
Δ.Ο.Υ. για να επιλύσουν το πρόβλημα που προκάλεσαν
οι "φωστήρες" του Υπουργείου Οικονομικών! Χιλιάδες
είναι αυτοί που έχασαν τις 100 δόσεις εξ αιτίας αυτής
της βλακείας των ανευθυνοϋπεύθυνων και καλοπλη-
ρωμένων δημόσιων λειτουργών! Αλήθεια, η Γενική
Γραμματεία Εσόδων τι κάνει;.. Πετούν χαρταετό κι
εκεί;..   
ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (!) Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ τον μήνα Ιούνιο οι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στη χώρα ανήλθαν σε 950.025
άτομα, αυξήθηκαν δηλαδή σημειώνοντας νέο ρεκόρ
ανεργίας (!) Σε έναν μήνα του χρόνου, τον Ιούνιο, που
λόγω της τουριστικής περιόδου, πάντα σημείωνε μεί-
ωση και όχι αύξηση. Τι συμβαίνει λοιπόν;… Κλείνουν
συνεχώς επιχειρήσεις λόγω των μέτρων του τρίτου
μνημονίου, άλλες μεταναστεύουν και μεταφέρουν την
έδρα τους στις γειτονικές χώρες για να γλυτώσουν από
την παράλογη φορολογία και το "τρελό" ασφαλιστικό
Κατρούγκαλου και βεβαίως οι πιο νέοι φεύγουν για να

βρουν την τύχη τους επαγγελματικά στο εξωτερικό...
Σχετική έρευνα σε αυτό το τελευταίο, σημειώνει ότι η
χώρα μας ζημιώθηκε κατά 50 δις ευρώ και μισό εκατομ-
μύριο Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό για να επιβιώ-
σουν!...
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ σε μια εποχή
που οι ανθρώπινες αξίες καταπατούνται, νέα παγκό-
σμια δικτατορία σαρώνει, διαλύει, αρπάζει ότι αξίζει,
σκοτώνει, πολτοποιεί, φανατίζει και τρομοκρατεί τους
πάντες. Η ανθρωπότητα χωρίς αρχές, ελευθερία, ελπί-
δα και αγάπη πορεύεται στον αιώνιο θάνατο, αδύναμη
να επιχειρήσει την μεγάλη υπέρβαση. Αυτοί που μας
κυβερνούν δεν διάβασαν Όμηρο, δεν τους είπε κανείς
για την συμπαντική αποστολή του ανθρώπου, δεν έμα-
θαν ούτε είδαν το φως που "έκλεψε" για χάριν του αν-
θρώπου ο Προμηθέας, δεν γνωρίζουν πλέον την αγάπη
του Χριστού και δεν γεννούνται με τον άγγελο που λέγε-
ται μητέρα... και ο εφιάλτης ερωτά, αξίζει να είσαι Έλ-
λην και να ζείς;… Δυστυχία ή ευτυχία να είσαι Έλλην;...
Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας
πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο
καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να
εξουδετερώσουν τη φθορά... Με αυτά τα φωτεινά λόγια
ο κ. Στέργιος Σμυρλής μου έστειλε μια πρόσκληση για
την παρουσίαση των δύο νέων βιβλίων του εξέχοντα
συγγραφέα και ποιητή Θεόδωρου Δάλμαρη "Προμηθέ-
ας" και "Ευτυχία ή Δυστυχία να είσαι Έλληνας"...

www.karfitsa.gr
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#Η πυροσβεστική προκηρύσσει τον
αναγκαίο αριθμό τακτικών και

αναπληρωτών καθηγητών, που θα διορισθεί
στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την κάλυψη
αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή
Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 με αποζημίωση, που
καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας. Οι
ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή
να αποστείλουν την αίτηση στην
Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32 ,
Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα
δικαιολογητικά του κεφαλαίου V!
Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή
ταχυδρομικά (συστημένα) μέχρι και την
Παρασκευή 29-07-2016, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08.00'-14.00'. Έντυπα
αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το
Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και
Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, Πυρονόμων
και κατωτέρων οργάνων της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265132, 100 FAX.
210-6265133), και στην ιστοσελίδα
www.fireservice.gr. 

n
#Μέσα στις επόμενες μέρες θα
ανακοινωθεί, το νέο πρόγραμμα voucher

με το οποίο θα δώσει την δυνατότητα σε
23.000 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64
ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα
προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:
απασχόληση 6 μηνών σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, θεωρητική κατάρτιση,
πιστοποίηση σε κλάδους αιχμής, υπηρεσίες
επαγγελματικής συμβουλευτικής και
καθοδήγησης, με συνολικό επίδομα 5.500 €.
Το νέο πρόγραμμα αφορά 10 κλάδους της
ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, τα τεχνικά
έργα υποδομής, ο τουρισμός, η πληροφορική και η
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και 44
ειδικότητες και όχι τρεις που προβλεπόταν αρχικώς. Με τον
νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα,
πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα
βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης
δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένα
να εφαρμόζουν τα ΚΕΚ. Στο νέο πρόγραμμα που
συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, το
80% των 112 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στην ενίσχυση των
ανέργων και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης (έναντι
25% – 75% του παλαιού).

n
Προσλήψεις νοσηλευτών θα γίνουν στο δήμο
Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η πρόσληψη

δύο ΤΕ Νοσηλευτών/τριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16
του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να
είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65
ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη
αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του
Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

#Δύο νέα προγράμμα-
τα απόκτησης εργασιακής εμπει-

ρίας ανακοίνωσε η αναπληρώτρια
υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου,
στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Διττή Εκ-

παίδευση που οργάνωσε το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Τα προ-
γράμματα θα ξεκινήσουν αρχές Αυγούστου, θα αφο-
ρούν 13.000 νέους από 18 έως 29 ετών και θα είναι

εναρμονισμένα με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Οι νέοι θα καταρτισθούν επί τέσσερις μήνες σε επι-
χειρήσεις και κατόπιν θα απασχοληθούν (με δια-
σφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και
με μισθολογικό κόστος, το οποίο θα καλυφθεί

από τα συγκεκριμένα προγράμματα του
ΟΑΕΔ) για 8 μήνες στις ίδιες ή και σε άλ-

λες επιχειρήσεις και πάλι στο αντι-
κείμενο των σπουδών 

τους.



n
Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου θα έχουν 1.400 άνεργοι νέοι,

ηλικίας 18 έως 24 ετών, στο πλαίσιο δύο δράσεων, που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συνδικαιούχος. Η υποβολή
αιτήσεων για τις δράσεις γίνεται μέσω του συνδέσμου : www. sbbe-edu.gr. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
500 ανέργους ηλικίας 18– 24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics και σε 900
συνομηλίκους τους στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων. "Η συγκεκριμένη πράξη φιλοδοξεί να
αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των τεσσάρων περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί
(Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου), το οποίο
είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων”
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ΣΒΒΕ. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ
των οποίων οι 120 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 260 πρακτική άσκηση.

n
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις από υποψηφίους που επιθυμούν να εργαστούν στον αεροπορικό κλάδο. Η
κοινοπραξία Fraport- Κοπελούζου η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση,

συντήρηση και εκμετάλλευση 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας θα προχωρήσει στην πρόσληψη
500 ατόμων που θα ξεκινήσουν να εργάζονται από τον προσεχή Νοέμβριο.Τα αεροδρόμια που θα
περάσουν σταδιακά στον έλεγχο της κοινοπραξίας είναι τα εξής: Ακτίο, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα,
Κρήτη / Χανιά, Κεφαλονιά, Κως, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος και Ζάκυνθος.Θα
προσληφθεί κάθε είδους προσωπικό με εξειδίκευση, από διευθυντικά έως διοικητικά και τεχνικά στελέχη
όλων των επιπέδων, ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας των αεροδρομίων σε
εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικότερα αναζητούνται δικηγόροι, στελέχη μάρκετινγκ, υπεύθυνοι πληροφορικής
και εφαρμογών, υπάλληλοι στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Εκπαίδευσης, οικονομολόγοι,
λογιστές, υπεύθυνοι στο τμήμα προμηθειών, στελέχη πληροφόρησης και προγραμματισμού, προσωπικό
ασφαλείας κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα παρέχει ομάδες άμεσης
επέμβασης από τεχνικούς και μηχανικούς.Το νέο προσωπικό θα έχει προσληφθεί και εκπαιδευτεί έως ότου
ξεκινήσει η επόμενη τουριστική σεζόν (του 2017), ενώ σε δεύτερη φάση όπου σχεδιάζονται
κατασκευαστικές εργασίες, όπως η επέκταση των τέρμιναλ των αεροδρομίων, νέα εστιατόρια και
καταστήματα, η Fraport θα προκηρύξει νέες θέσεις εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις τους στο www.fraport-greece.com ή στο email career@fraport-greece.com.

n
Ο δήμος Βόλβης μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριών

ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του σε δράσεις της
πολιτικής προστασίας (κοπή χόρτων, αποψίλωση, κλάδεμα, κ.α), με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα. Οι
υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα
δικαιολογητικά στα γραφεία του δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865,2397330200)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Της Φ. Βλαστού 

Γκράφιτι-μουτζούρες έχουν «στολίσει» όλο το μήκος της Νέας Πα-
ραλίας. «Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα συμπεριφοράς των πολι-
τών στο δημόσιο χώρο. Είναι εξόφθαλμο και δεν χρειάζεται να
έχει πολλές γνώσεις για να διαπιστώσει κάποιος ότι υπάρχει
απαξίωση του δημοσίου χώρου και της Νέας Παραλίας», είπε
στην KARFITSA o Θανάσης Παππάς, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων,
περιβάλλοντος και καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. «Υπάρ-
χουν οι πολίτες οι οποίοι ζουν στην Νέα Παραλία και την σέ-
βονται και ένα μικρό ποσοστό δημοτών που προσπαθούν ότι
υπάρχει να το… καταστρέφουν. Να παίρνουν το σουγιαδάκι
και να γδέρνουν τα ξύλα, να κάνουν γκράφιτι παντού. Εμείς τα
σβήνουμε και αυτή συνεχίζουν να τα κάνουν. Το φαινόμενο εί-
ναι πλέον… σύνηθες και συνεχόμενο μέχρι να συλληφθούν
αυτοί που τα κάνουν. Είναι μικρή μερίδα πολιτών αλλά τα έργα
τους είναι μεγάλα και μας αφήνουν κάγκελο», τόνισε ο αντιδή-
μαρχος. Επιπλέον, ο κ. Παππάς αναφέρθηκε και στους μικροπωλητές
που δραστηριοποιούνται στη Νέα Παραλία και ξεκαθάρισε ότι «δεν
έχουν άδεια για πλανόδιο εμπόριο στο παραλιακό μέτωπο…
Τις νυχτερινές ώρες κάνουμε εξορμήσεις και μαζεύουμε τα διά-
φορα σταντ και τα διάφορα καροτσάκια τα οποία τα αφήνουν
μέχρι αργά το βράδυ αλυσοδεμένα σε διάφορες περιοχές της
Νέας Παραλίας και τα κατάσχουμε ως ρύπους με βάση τον κα-
νονισμό της καθαριότητας. Θα τα… εξολοθρεύσουμε μέχρι να
ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

Ο κ. Παππάς μέσα από την «karfitsa» γνωστοποίησε ότι «αυτό
που θα εισηγηθώ τώρα στον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη είναι
να υπάρξουν ορισμένες θέσεις για στάσιμο εμπόριο στην Ν.
Παραλία ώστε να είναι νόμιμοι, να μην έχουν… παντού γεννή-
τριες και να τους δίνουμε εμείς ρεύμα. Να είναι όμορφα αισθη-
τικά. Θα γίνει λίαν συντόμως. Τόσο καιρό δεν είχε γίνει γιατί
τώρα περιήλθε η Νέα Παραλία στον Δήμο Θεσσαλονίκης για
χρήση».

Q

“Είναι μικρή
μερίδα πολι-
τών αλλά τα

έργα τους
είναι… με-

γάλα και μας
αφήνουν…
κάγκελο” 

λέει ο αντιδή-
μαρχος κ.
Παππάς

}

}

Καταστρέφουν  τη 
νέα... Νέα Παραλία
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Για κρούσματα κλοπών σε φυτά και… θάμνους κάνει λόγο ο
Ευάγγελος Ματζίρης, προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης
Κήπων. «Στο Πάρκο των Αναμνήσεων εντοπίζουμε κλοπές,
επειδή εκεί έχουμε αρωματικά φυτά και θάμνους» είπε και
πρόσθεσε ότι «συνήθως οι καταστροφές που εντοπίζουμε
είναι στον χλοοτάπητα και απώλειες στα δέντρα και στους
θάμνους ότι αφορά τους βλαστούς τους, είτε σπάσιμο των
νεαρών βλαστών, είτε των νεαρών δέντρων». Ωστόσο, ο
ίδιος  ανέφερε ότι «αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αρδευ-
τικό δίκτυο, επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι υπόγειο
σύστημα άρδευσης και πολλές φορές οι βλάβες που υπάρ-
χουν εκεί δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές έχει συνέπεια κά-
ποιες φορές να έχουμε υδατικό… στρες στα φυτά, με απο-
τέλεσμα κάποιες φορές να μην είναι εύρωστα και η εικόνα
τους να μην είναι ικανοποιητική και να μην έχουν την
ανάπτυξη που προβλεπόταν».

Παρ’ όλα αυτά ο Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος είχε
αναλάβει το σχέδιο ανάπλασης της Νέας Παραλίας θεωρεί ότι
υπάρχουν κάποια προβλήματα στη Ν. Παραλία «έχουμε θέμα
στις μικρές δεξαμενές νερού… στον κήπο του Νερού και ειδικό-
τερα στον καταρράκτη που δεν λειτουργεί. Από τα τότε που κατα-
σκευάστηκε, το 2008, δεν συντηρήθηκε ποτέ.  Σε άλλους κή-
πους που έχουν να κάνουν με το πράσινο, το χρώμα στο γρασίδι
είναι κίτρινο και όχι πράσινο… έχουν ξεραθεί δέντρα ο κόσμος
δεν τα βλέπει αλλά εμείς επειδή ξέρουμε τα βλέπουμε. Υπάρχει
αποδυνάμωση του πρασίνου. Στον Κήπο των Εποχών μεγάλος
όγκος των  ξερών χόρτων έχει να κάνει λίγο με αυτό που προ-
διαγράφει η μελέτη, τώρα όμως έχουν υπερβάλει και θα έπρεπε
να τα έχουν κουρέψει» και επισήμανε ότι «οι πάγκοι με τους
μικροπωλητές  ρυπαίνουν το περιβάλλον, την οπτική και
ακουστική ποιότητα του μέρους». Ο ίδιος εξήγησε πως «Αυ-
τά τα προβλήματα προκύπτουν γιατί ένα πολύ μεγάλο χρο-
νικό διάστημα δεν έχει γίνει κάποια συντήρηση». Για την
καθαριότητα όμως υπογράμμισε ότι «πάει καλά σε γενικές
γραμμές».
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Ρεπορτάζ: Β. Στολάκης- Φ. Βλαστού 

Τον επισκεφτήκαμε πρόσφατα με αφορμή τις
δηλώσεις του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη
Μπουτάρη στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου της πόλης πως ο μεγάλος ποιητής
δεν είναι καλά στην υγεία του και πως ο ίδιος θα
προσπαθήσει να τον βοηθήσει. «Μαθαίνω ότι ο κ.
Χριστιανόπουλος δεν είναι και καλά στην υγεία του
και χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Προτείνω
(κοινωνική) επιτροπή του δήμου να τον επισκεφθεί
για να εξετάσει αν μπορούμε να συνδράμουμε…»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης. 

Το θυροτηλέφωνο της οικοδομής στην οδό Σκεπα-
στού στο νούμερο 17, όπου διαμένει σχεδόν την τελευ-
ταία δεκαετία ο 85χρονος σήμερα κορυφαίος Έλληνας
ποιητής γράφει «Ντίνος Χριστιανόπουλος» με μικρά ital-
ics γράμματα.  Τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ταλαιπωρείται από διάφορες παθήσεις της ηλι-
κίας. Παραμένει ωστόσο νέος στο μυαλό, το ίδιο εκκεν-
τρικός στο λόγο, πάντα ετοιμόλογος, «με την ατάκα στο
στόμα» όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι γείτονές του,
και με την ίδια… σπιρτάδα. 

Για τη ζωή και το έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου
έχουν γραφτεί πολλά. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη,
γιος προσφύγων, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε στο παρελθόν ως
βιβλιοθηκονόμος αλλά και διευθυντής περιοδικού. Οι
ποιητικές του συλλογές ξεπερνούν τις είκοσι, ενώ τα διη-
γήματά του είναι πολλαπλάσια. Μέχρι πρόσφατα τον βλέ-
παμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ως καλεσμένο ενη-
μερωτικών εκπομπών για σχολιασμό της πολιτικής επι-
καιρότητας, την οποία όμως όπως δήλωνε δεν γνώριζε.
«Δεν ξέρω τι είναι το μνημόνιο, τι είναι η τρόικα και τι οι
δανειστές. Σας λέω δεν τα γνωρίζω αυτά» απαντούσε

στους δημοσιογράφους όταν εκείνοι του ζητούσαν να
σχολιάσει όλα όσα ζει την τελευταία επταετία ο ελληνικός
λαός. Δηλώνει ευτυχισμένος, δεν του αρέσουν τα ταξίδια
και η προβολή, δεν έχει ιδέα τι θα πει Internet και όταν…
«βρίζει χωρίς λόγο, ζητάει συνήθως συγνώμη» όπως είπε
σε συνέντευξή του στο παρελθόν. 

Η καθημερινότητα ενός ποιητή 
Το 2009, όταν τον επισκέφτηκε ο Σταύρος Θεοδωρά-

κης για μια συνέντευξη, του είχε επισημάνει ότι ο δρόμος
που μένει (η οδός Σκεπαστού στις Σαράντα Εκκλησιές
Θεσσαλονίκης) μετά από είκοσι- τριάντα χρόνια θα ονο-
μαστεί «οδός Χριστιανόπουλου». «Του κώλου τα εννιάμε-
ρα» του είχε απαντήσει εκείνος. 

Η KARFITSA επισκέφτηκε την γειτονιά του Ντίνου

Στη γειτονιά του ποιητή 
Ντίνου Χριστιανόπουλου! 

Σκεπαστού 17. Σαράντα Εκκλησιές. Ισόγειο. Μικρό σπίτι, λίγα τετραγωνικά μέτρα. Σπίτι γεμά-
το πολιτισμό. Στο σαλόνι υπάρχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη και μια προτομή. Συνεχίζοντας στο
μακρύ διάδρομο, αριστερά βρίσκεται το γραφείο του. Στον χώρο υπάρχει επίσης μια μικρή
κουζίνα και ένα μπάνιο.  Εκεί μένει τα τελευταία χρόνια ένας από τους πιο γνωστούς και εν

ζωή Έλληνες ποιητές στη χώρα. Καταπιάστηκε με πολλά είδη γραπτού λόγου. Μεταφράσεις,
διηγήματα, δοκίμια, βιβλιοκριτικές και άλλα πολλά. Το πραγματικό του όνομα είναι Κων-

σταντίνος Δημητριάδης. Είναι ωστόσο γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο: Ντίνος
Χριστιανόπουλος. 
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Χριστιανόπουλου, του γνωστότερου ποιητή από τη Θεσσαλο-
νίκη. Συνομίλησε με γείτονες και φίλους του. Οι περισσότεροι
είχαν έναν καλό λόγο να πουν γι’ αυτόν τον «ζωντανό θρύλο»
της Τέχνης, των Γραμμάτων και του Πολιτισμού. 

Την πόρτα του σπιτιού, στο οποίο φιλοξενείται σύμφωνα
με πληροφορίες ο ποιητής,  μας άνοιξε η κ. Ελένη. Πρόκειται
για την κυρία που τον προσέχει 24ώρες το 24ωρο τα τελευταία
χρόνια. Μας υποδέχεται χαμογελαστή. «Ο ποιητής είναι μέ-
σα, περάστε» αναφέρει. 

Στέκομαι απέναντί του. Κάθομαι στην ξύλινη καρέκλα.
«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα» του λέω. «Σας ευχαριστώ
πολύ» απαντά ευγενικά και πάντα στον πληθυντικό. Ο Ντίνος
Χριστιανόπουλος δεν θέλει να παραχωρήσει άλλη συνέντευ-
ξη. Μου λέει ότι οι δημοσιογράφοι τον έχουν κουράσει. «Εδώ
και χρόνια δεν δίνω συνεντεύξεις» σχολιάζει και θα σεβα-
στώ την θέλησή του να μην δημοσιοποιήσω όσα κατ’ ιδίαν συ-
ζητήσαμε. 

Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος εν έτη 2016 παραμένει όπως
όλοι τον ξέρουν. Ετοιμόλογος και  με χιούμορ. Αρνείται να
παρακολουθήσει την επικαιρότητα, μελετά σχεδόν όλη μέρα
και είναι έτοιμος για το επόμενο έργο του! Λίγο πριν το τέλος
της συνάντησής μας μου λέει: «Goodbye, ο γάιδαρος πετάει»! 

Τον τελευταίο καιρό οι γείτονες δεν τον βλέπουν να κυκλο-
φορεί στην περιοχή, να συζητά και να κάνει βόλτες με τον φίλο
του καθηγητή πανεπιστημίου της «κίτρινης πολυκατοικίας»
στην αρχή της οδού Σκεπαστού, ούτε όμως να πηγαίνει  στον
Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου τον οποίο στο παρελθόν
επισκεπτόταν συνεχώς και αδιαλείπτως. 

«Ήταν τακτικός πελάτης μου, έχω τρία χρόνια να τον
δω. Ζούσε εδώ στο πατρικό του, μετά έφυγε σε μια άλλη
περιοχή της Θεσσαλονίκης και ξαναγύρισε εδώ και 10
χρόνια. Είναι αυθόρμητος, ό,τι θέλει να σου το πει στο
λέει . Κανείς δεν τον παρεξηγούσε γιατί ξέρουμε ότι έτσι
είναι, ευθύς και ειλικρινής» υποστηρίζει για τον μεγάλο
ποιητή ο Βασίλης Παυλίδης, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ της περιο-
χής. 

«Είναι ένας ήσυχος και διακριτικός άνθρωπος. Ήρε-
μος. Τη δική μου τη γενιά την ανέθρεψε πνευματικά ο
Ντίνος. Είμαστε περήφανοι που έχουμε στη γειτονιά μας
τον Ντίνο. Μιλούσαμε όποτε τον βλέπαμε. Τώρα έχουμε
καιρό. Του λέγαμε Ντίνο να έρθεις σπίτι να φάμε και
εκείνος μας έλεγε χαριτολογώντας μου λέτε να έρθω αλ-
λά… κάλεσμα δεν βλέπω» αναφέρει η κ. Λίλα Αντωνοπού-
λου, κάτοικος Σαράντα Εκκλησιών. Την ίδια άποψη έχει και η
Βάσω Τουτουνοπούλου η οποία προσθέτει πως πρόκειται για
έναν άνθρωπο «πολύ ευγενικό». 

Από την πλευρά του, ο Φαμπρίτσιο Μούτσο αναφέρει στην
KARFITSA: «Είχα μια εργασία που έπρεπε να κάνω για
την Θεατρική Σχολή που σπουδάζω. Ήθελα με βάση το
ποίημα του «Θάλασσα» να φτιάξουμε ένα άλλο. Δέχτηκε
με πολύ χαρά να με βοηθήσει ενώ δεν ήταν καλά. Τον
ήξερα και πιο πριν λόγω της γειτονιάς, τον έβλεπα συνέ-
χεια με τις γάτες που τις αγαπάει πολύ, του έλεγα τα κά-
λαντα. Ξέρω πως ήταν στριμμένος κατά κάποιον τρόπο
με τους δημοσιογράφους, τους υπόλοιπους συγγραφείς
με όσους γενικά ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τον Ντί-
νο Χριστιανόπουλο. Με τους μαθητές... τους φοιτητές ή
με τον οποιονδήποτε ήθελε βοήθεια είναι πολύ καλός».

Η κ. Δημητριάδου έχει περίπου έναν χρόνο να τον δει.
«Είναι περήφανος άνθρωπος» υποστηρίζει. «Λόγω συνω-
νυμίας (το πραγματικό του όνομα είναι Δημητριάδης)
πολλά γράμματά του έρχονταν στο δικό μου σπίτι και
του πηγαίναμε την αλληλογραφία. Η περιοχή αυτή δεν
είναι για έναν τέτοιο μεγάλο ποιητή» σχολιάζει. 

«Είναι ένας ευγενέστατος και έξυπνος άνθρωπος» λέ-
ει για τον Χριστιανόπουλο ο κ. Παναγιώτης, ιδιοκτήτης του
φούρνου στην απέναντι γωνία. «Παλιά ερχόταν κάθε μέρα.
Έκανε βόλτες, πήγαινε για ψώνια και μιλούσε με τον κό-
σμο. Πάντα με τον καλό λόγο αλλά και την έξυπνη ατάκα
στο στόμα» καταλήγει. 

Η «γειτονιά του Ντίνου Χριστιανόπουλου» δεν είναι
ούτε ήρεμη ούτε πολύβουη. Δεξιά κι αριστερά του δρόμου
υπάρχουν πολλά δέντρα, ενώ η συχνή αστική συγκοινωνία,
κάτω από το σπίτι του κάνει στάση το λεωφορείο νούμερο 15
(που εκτελεί το δρομολόγιο Σαράντα Εκκλησιές- Ιστορικό
Κέντρο) θυμίζει σε αυτούς που θα βρεθούν τυχαία εκεί ότι εί-
ναι περιοχή… κέντρο απόκεντρο». 

Κατακαλόκαιρο και φουσκοθαλασσιά! Θολά νερά, αίσθη-
μα ανασφάλειας, ανησυχία για το μέλλον. Δεν ήταν
ήρεμα τα νερά του Αιγαίου τον περασμένο χειμώνα.
Σκόρπισαν αποτροπιασμό, αγανάκτηση, τρόμο. Πολύ
αίμα. Είμαστε σίγουρι ότι δεν θα επαναληφθεί σύντο-
μα η ίδια ιστορία; Οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία
θα έχουν επιπτώσεις στη συμφωνία της με την Ευρω-
παϊκή Ένωση; Κύματα προσφύγων φθάνουν ασταμά-
τητα στην Ιταλία. Είναι εύκολο να αλλάξει πάλι το μο-
νοπάτι. Υπάρχει ετοιμότητα; Είναι ικανή τελικά η Ένω-
ση να θωρακίσει τα θαλάσσια της σύνορα, να προσφέ-
ρει στους πολίτες της  την ασφάλεια που υποσχέθηκε;
Ούτε την δίκαιη κατανομή των προσφύγων στα κράτη
μέλη δεν πετύχαμε! Είμαστε λοιπόν μακριά από την ει-
κόνα μιας κοινότητας  με αλληλεγγύη, δικαιοσύνη,
ευημερία και ειρήνη. Έχουμε δρόμο ακόμη.

Ούτε τα νερά της οικονομική μας πορείας καθάρι-
σαν. Έξι χρόνια προσπάθειες και το αποτέλεσμα αρ-
γεί. Υπάρχει πάτος ή είμαστε πάνω από άβυσσο; Εξαγ-
γελίες, προγραμματικές δηλώσεις, ξύλινα λόγια , πο-
λύχρωμη και ζωηρή πολιτική ζωή, αλλά ο κοινωνικός
ιστός δοκιμάζεται, η δημιουργική νεολαία εγκαταλεί-
πει τη χώρα, η παραγωγική δραστηριότητα συνεχίζει
να μαραζώνει, η καθημερινότητα είναι σκληρή για πο-
λύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Δεν συμμαζέψαμε τη
χώρα μας, αρνούμαστε να αλλάξουμε την κρατική μη-
χανή, χρηματοδοτήσεις δεν έρχονται, ο ιδιωτικός το-
μέας πεθαίνει. Δεν αρκούν οι οδηγίες των δανειστών,
χρειάζεται δικός μας βηματισμός, αλλά  πού να βρεθεί
αυτό το ιδιαίτερο πολιτικό θάρρος; Έχουμε πολλά ακό-
μη να κάνουμε.

Κανένας τομέας της κοινωνίας δεν δείχνει να τραβά
μπροστά, σαν ατμομηχανή, τον βαρύ συρμό. Η παι-
δεία, που θα μπορούσε να έχει καλές επιδόσεις, πάνω
στα ταλέντα μας περισσότερο και λιγότερο στην οικο-
νομική ευχέρεια, αποψιλώνεται από το καλύτερο δυ-
ναμικό της, από τις προοπτικές και τις αξίες της. Η κα-
τάπτωση φαίνεται στην κατάσταση του Αριστοτέλειου
πανεπιστημίου, όπου η στοιχειώδης ηρεμία και ασφά-
λεια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας
καταλύεται πανεύκολα από οποιαδήποτε ομάδα αλλο-
δαπών ακτιβιστών, που χωρίς άδεια, χωρίς εξηγήσεις,
χωρίς αιδώ, ανατρέπουν την καθημερινότητά μας.
Αδύναμη η ηγεσία του ΑΠΘ να διαφυλάξει το αυτοδι-
οίκητο, απρόθυμη η κυβέρνηση να προβάλλει την ει-
κόνα ευνομούμενου κράτους.  Πικρός ο απολογισμός.

Με το διεθνές περιβάλλον δυσμενές, τη γειτονιά ανά-
στατη, την τρομοκρατία να αποτελεί τον νέο παγκόσμιο
πόλεμο, εμείς, για ακόμη μια φορά εσωστρεφείς, σβή-
νουμε γράφουμε εκλογικούς νόμους με στόχο την πο-
λιτική επιβίωση των κυβερνώντων. Ακόμη δεν συγ-
κλίνανε οι προοδευτικές δυνάμεις σε μια ισχυρή πολι-
τική δύναμη που να μπορεί να εγγυηθεί αλλαγές με
προοπτική. Χρειάζονται και άλλες προσπάθειες. Με
την φουσκοθαλασσιά στις ψυχές λοιπόν ας ψάξουμε,
όσο προλαβαίνουμε,  λίγη ηρεμία στα καθαρά νερά
των ακτών μας, λίγο ήλιο για τις μπαταρίες μας. Η φθι-
νοπωρινή επιστροφή στην πόλη δεν ξέρουμε ποιά
«κανονικότητα» θα μας αποκαλύψει.  Και πρέπει να εί-
μαστε έτοιμοι να την διαχειριστούμε. Καλό μας καλο-
καίρι! 

*Η κ. Παυλίδου είναι καθηγήτρια, Μέλος Συμβουλίου
Ιδρύματος ΑΠΘ.

Φουσκοθαλασσιά!

της Νιόβης 
Παυλίδου*



#SOCIAL_LIFE

Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

«Σπάει ταμεία» στην κλιματιζόμενη αίθουσα του Βασιλικού Θεά-
τρου η φιλόδοξη καλοκαιρινή παραγωγή του ΚΘΒΕ «Ο Αγαπητικός
της Βοσκοπούλας». Την παράσταση σκηνοτεθεί ο πολύπειρος Στα-
μάτης Φασουλής, με την Φιλαρέτη Κομνηνού να επιστρέφει στον
οργανισμό μετά από 13 χρόνια.

«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας»

στο κατάμεστο Βασιλικό Θέατρο
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Έφη Σταμούλη, Μαρία Τσιμά, Φιλαρέτη Κομνηνού

Μανόλης Παντελιδάκης, Κάρμεν Ρουγγέρη,
Γιάννης Αναστασάκης

Κάρμεν Ρουγγέρη, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος,
Σοφία Καλπενίδου

Φιλαρέτη Κομνηνού, Δημήτρης Παπάζογλου

Ελένη Ράντου, Σταμάτης Φασουλής

Γιάννης Αναστασάκης, Σταύρος Δαλιάκας



#SOCIAL_LIFE

Τον ένα χρόνο λειτουργίας του γιόρτασε το κατάστημα «Moi Boutoque» στο Πανόραμα. Στο κάλεσμα
της Ζωής και Μάρθας Οικονόμου, ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 200 φίλοι και πελάτες, στους
οποίους παρουσιάστηκε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή collection.
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Γενέθλιο κάλεσμα

To αδιαχώρητο στη συναυλία-αφιέρωμα για τον Γρήγορη Μπιθικώτση.
Σε μια ξεχωριστή συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη  Μπιθικώτση, που
έφυγε από κοντά μας πριν από 11 χρόνια, ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τί-
μησε τον μεγάλο τραγουδιστή-συνθέτη στο πλαίσιο των φετινών τριήμε-
ρων εκδηλώσεων «Πυλαιώτικα 2016».  Στη συναυλία δεν έπεφτε κυριο-
λεκτικά καρφίτσα, με τον κόσμο να κατακλύζει κάθε γωνία της συναυ-
λίας, που έγινε με τη συμμετοχή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, γιου του αεί-
μνηστου τραγουδιστή-συνθέτη. Για περίπου δύο ώρες οι τυχεροί της
βραδιάς σιγοτραγούδησαν όλες τις παλιές γνωστές επιτυχίες του Μπιθι-
κώτση, παρακολούθησαν αποσπάσματα από την τελευταία του συναυλία
το 2001 και θυμήθηκαν μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. «Ο
Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο "ΣΕΡ" του Ελληνικού τραγουδιού, σφράγισε
με τη φωνή του αλλά και με τις προσωπικές του συνθέσεις το Ελληνικό
τραγούδι και γαλούχησε γενιές Ελλήνων. Η ψυχή και η φωνή του, η φω-
νή της Ελλάδας, αντιπροσώπευσε το αυθεντικό, καλλιτεχνικό, κοινωνι-
κό και ιστορικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας», σημείωσε στο σύντομο χαι-
ρετισμό του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ο οποίος
ευχαρίστησε το γιο του μεγάλου συνθέτη, στον οποίο απένειμε και μια τι-
μητική πλακέτα εκ μέρους του δήμου. Οι φετινές τριήμερες εκδηλώσεις
«Πυλαιώτικα 2016», που γίνονται στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολι-
ούχου της Πυλαίας Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, ξεκίνησαν τη Δευτέ-
ρα με μουσική συναυλία των καλλιτεχνών Χρήστου Στεφανίδη, Εύης
Κουτσαυτάκη και Κώστα Φαλκώνη, καθώς και του Σωκράτη Παπαϊωάν-
νου, ενώ ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη με τη μεγάλη συναυλία παραδο-
σιακών χορευτικών συγκροτημάτων, όπου συμμετείχαν μεταξύ των άλ-
λων τα χορευτικά τμήματα του ΚΑΠΗ Πυλαίας, των Γυναικών Πυλαίας
(ΚΕΠΑΠ), των Νέων Πυλαίας (ΚΕΠΑΠ), του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γυναικών Πυλαίας «Η Καπουτζήδα», των Ενηλίκων Ασβεστοχωρίου
(ΚΕΠΑΠ), του Χορτιάτη (ΚΕΠΑΠ) και της Ένωσης Ποντίων Πανοράμα-
τος. 

Δεν έπεφτε... καρφίτσα στα φετινά

«Πυλαιώτικα 2016»

Μάρθα ΟικονόμουZωή Οικονόμου, Πένυ Τσιότρα

Πένυ Αλαμπατζιά, Μάρθα Οικονόμου,
Δημήτρης Ιωάννου



Η προκατάληψη του παρελθόντος
δεν ξεπερνιέται με ένα καλό μοντέλο,
ούτε γίνεται από τη μία στιγμή στην άλ-
λη. Ειδικά όταν η αγορά του καινούργι-
ου Ι.Χ. σήμερα θέλει ηρεμία και αρκετή
μελέτη, αφού η οικονομία –τουλάχιστον
στη χώρα μας– πάει από το κακό στο χει-
ρότερο.

Η Dacia θα χρειασθεί αρκετά χρόνια
για να πείσει την ευρωπαϊκή αγορά ότι
τα σημερινά της αυτοκίνητα δεν έχουν
καμιά σχέση με τα ρουμάνικα του πα-
ρελθόντος.

Δοκίμασα το Dacia Duster 1.5 dCi
όχι στην έκδοση 4x4 αλλά 4x2, με κινη-
τήρα Euro 6,  που αποδίδει 110 ίππους,
ενώ το κιβώτιο του είναι μηχανικό 6
σχέσεων.

Η τιμή του είναι 18.450 ευρώ. Μπο-
ρεί να σας φαίνεται υψηλή, αλλά μάλλον
λογική ακούγεται. 

Οι Γάλλοι της Renault, οι οποίοι
έχουν την ευθύνη των Dacia, ποντά-
ρουν σε αυτή την έκδοση του crossover.
Και ποντάρουν γιατί υποστηρίζουν ότι
το αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί
άνετα στο χωματόδρομο δεν υστερεί σε
τίποτα από τον ανταγωνισμό.

Η ρουμανογαλλική συμμαχία ξεκί-
νησε την αναβάθμιση της αυτοκινητο-
βιομηχανίας της Dacia. 

Μεγάλο βάρος ρίχνει στο νέο
Duster, το οποίο μπορείτε να το βρείτε
με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε
δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Κάθε Duster διαφέρει ανάλογα με
την έκδοση. Η σιλουέτα του είναι «φρέ-
σκια» και οι ομοιότητες είναι στη μάσκα,
στους φουσκωτούς θόλους και στα φω-
τιστικά σώματα εμπρός και πίσω. 

Σε σχέση με την προηγούμενη έκδο-
ση, αναβαθμισμένο είναι το εσωτερικό.
Οι Γάλλοι ζήτησαν να βάλουν δερμάτι-
νες «πινελιές» στο τιμόνι και στον λεβιέ.
Ωστόσο, τα υλικά χωρίς να είναι αντιαισθητικά, είναι
«σκληρά». 

Ο οδηγός δεν θα γκρινιάξει. Με το σύστημα πολυμέ-
σων MEDIA NAV, που βρίσκεται στον στάνταρ εξοπλι-
σμό, έχει στη διάθεσή του μια οθόνη αφής 7 ίντσων με
ενσωματωμένο το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Τα άλλα, όπως η λει-
τουργία Βluetooth για hands free, ή οι τηλεφωνικές κλή-
σεις ή ακόμη και η θύρα USB για σύνδεση με smartphone
ή φορητή συσκευή ήχου, είναι κάτι που λίγο ενδιαφέρει
τον οδηγό. Αυτά τα αξεσουάρ ενδιαφέρουν, κυρίως, τους
συνεπιβάτες.

Βολευτήκαμε εύκολα τέσσερα άτομα στο μεγάλο
crossover και ξεκινήσαμε για το Ναύπλιο. Η θέση οδήγη-
σης αρκετά καλή και αναπαυτική, με καλή ορατότητα.

Θεωρώ λάθος το γεγονός ότι η ρύθμιση του τιμονιού
γίνεται μόνο καθ’ ύψος.

Λιτό στον εξωτερικό σχεδιασμό, αλλά άνετο εσωτερι-

κά και αξιόπιστο στον δρόμο. Κινηθήκαμε με
130 χιλιόμετρα στην εθνική οδό και το Duster δεν έδειξε
σημάδια κούρασης ούτε στα ανηφορικά κομμάτια. Οι
110 ίπποι κάνουν καλή δουλειά. Τα 260 Nm ροπής
/1.750 σαλ. είναι ικανοποιητικά. Την ώρα που οδηγού-
σα, αρκετές φορές τα μάτια μου έπεσαν στον διακόπτη E-
CO, ενώ υπάρχει και ένδειξη για προτεινόμενη ταχύτητα
(καλό γι’ αυτούς που δεν έχουν αίσθηση των στροφών
του κινητήρα).

Το Duster 4x2 έχει μήκος 4.315 εκ., πλάτος 1.822
εκ. και ύψος 1.695 εκ. Η απόσταση από το έδαφος είναι
αρκετά ικανοποιητική (210), με γωνία προσέγγισης 30
μοίρες. Το μεταξόνιό του είναι 2.673 εκ. Η τελική ταχύ-
τητα, σύμφωνα με το εργοστάσιο, αγγίζει τα 169 χιλιόμε-
τρα και η επιτάχυνση από 0-100 είναι 11,8 δευτερόλε-
πτα. Το αυτοκίνητο «πατάει» σε τροχούς 16 ιντσών με
ζάντες αλουμινίου.

Η κατανάλωση (εργοστασιακή μέτρηση) είναι 4,4 μι-
κρός κύκλος. Η ένδειξη του «δικού» μας Duster έδειξε

6,3 λίτρα.
Μου άρεσε ιδιαίτερα η οδήγηση σε χωμάτινες δια-

δρομές. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση ήταν μόνο στους
δύο τροχούς, το Duster δεν με προβλημάτισε. Ούτε από
πλευράς κραδασμών, αλλά ούτε από τη μαλακή του ανάρ-
τηση. Η μαλακή ανάρτηση δικαιολογεί τις κλίσεις του
αμαξώματος, που όμως δεν τρομάζουν.

Στον βασικό του εξοπλισμό έχει μετωπικούς αερόσα-
κους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, ενώ υπάρχουν και
αερόσακοι πλευρικοί εμπρός, για την προφύλαξη του κε-
φαλιού και του θώρακα. Υπάρχει επίσης ABS με EBV και
AFU. To ESR και το ASR ελέγχουν ηλεκτρονικά την ευ-
στάθεια του Duster. Το σύστημα διεύθυνσης είναι με
υδραυλική υποβοήθηση.

Τα παράθυρα μπροστά και πίσω είναι ηλεκτρικά, ενώ
ηλεκτρικά ρυθμίζονται οι εξωτερικοί καθρέφτες, οι οποί-
οι είναι και θερμαινόμενοι.

Το πορτμπαγκάζ είναι 475 λίτρων, ενώ με κατεβα-
σμένα τα καθίσματα αυξάνεται σε 1.636 λίτρα. 
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AUTO
Γράφει

ο Πέρης
Χαλάτσης

Dacia Duster 1.5 dCi  

Καλό, αλλά χρειάζεται χρόνο 
για να πείσει…



Από την 1η Ιουνίου η Kosmocar αντιπροσωπεύει στη χώρα μας και τη Skoda.
Η επίσημη ανακοίνωση έγινε προ ημερών στη Γλυφάδα.
Τη νέα στρατηγική της εταιρείας στην ελληνική αγορά ανέλυσε σε ειδική τελετή

ο Aντρέας Χαλμπές, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ.
Τώρα η Skoda θα είναι κάτω από την «ομπρέλα» της Kosmocar, η οποία εδώ και

αρκετούς μήνες «έστηνε» το νέο της στρατηγείο.
Η Skoda μοιράζεται τεχνολογία αλλά και τεχνογνωσία με τις άλλες μάρκες του

Ομίλου VW (Audi, Volkswagen, που και αυτές αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα
από την Kosmocar). 

Μέχρι το τέλος του 2017, η Skoda θα έχει παρουσιάσει πέντε νέα μοντέλα (και-
νούργια και facelift).

Το πρώτο αυτοκίνητο που θα έρθει στη χώρα μας είναι η «ναυαρχίδα» της Sko-
da, το νέο Superb. Θα έχει κινητήρες TSI στα 1.400 κ.εκ. με 125 ίππους και TDI στα
1.600 με 120 και σε 2λιτρο με 150 και 190 ίππους.

H Kosmocar παρουσίασε το νέο της «παιδί»

#AUTO

Νέος κινητήρας βενζίνης turbo
από τη SsangYong

Στην 38η Διεθνή Έκθεση Περιβαλ-
λοντικών Τεχνολογιών και Πράσινης
Ενέργειας που έγινε στη Ν. Κορέα, η S-
sangYong παρουσίασε έναν καινούριο
κινητήρα βενζίνης 2,0 λίτρων με turbo
και τεχνολογία άμεσου ψεκασμού φτω-
χού μείγματος (lean-burn). 

Στη Διεθνή Έκθεση η κορεάτικη αυ-
τοκινητοβιομηχανία παρουσίασε τη
«ναυαρχίδα» της, το πολυτελές σεντάν
Chairman W, εξοπλισμένο με έναν νέο
κινητήρα υψηλής απόδοσης (DGI Tur-
bo). Πρόκειται για έναν κινητήρα βενζί-
νης, χωρητικότητας 2,0 λίτρων, με tur-
bo και τεχνολογία άμεσου ψεκασμού
φτωχού μείγματος καυσίμου, ο οποίος
επιδεικνύει καλύτερη απόδοση και κατά
20% χαμηλότερους ρύπους από τον 3,2
κινητήρα βενζίνης που εξοπλίζει τώρα το Chairman W, εν προκειμένω. Ο νέος

κινητήρας αναμένεται να εξοπλίζει το
νέο SsangYong Rexton, το οποίο θα πα-
ρουσιαστεί στο Σαλόνι του Παρισιού τον
ερχόμενο Σεπτέμβρη και θα κυκλοφο-
ρήσει εντός του 2017. 

H SsangYong εξελίσσει αυτήν τη, φι-
λική προς το περιβάλλον, τεχνολογία κι-
νητήρων ως μέρος ενός εθνικού πρό-
τζεκτ του υπουργείου Περιβάλλοντος της
Κορέας, με σκοπό τον περιορισμό των
ρύπων και την αύξηση της απόδοσης.
Παράλληλα, εξελίσσει και ένα ηλεκτρι-
κό όχημα με σύστημα επέκτασης της αυ-
τονομίας (EVR).    
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#ΕUROPEAN_TOP GIRL

Η Εύα Γεωβάνη κατάγεται απο
τη Νικήτη Χαλκιδικής και μεγά-
λωσε στη Θεσσαλονίκη. Αφού
ολοκλήρωσε σπουδές πιάνου
στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος, ξε-
κίνησε τη μουσική της καριέρα
κατεβαίνοντας μόνιμα στην
Αθήνα. Συνεργάστηκε με τον
Χρήστο Δάντη συμμετέχοντας
στην καλοκαιρινή του περιο-
δεία, η οποία στέφθηκε με μεγά-
λη επιτυχία.
Έχοντας κερδίσει πλέον τις εντυ-
πώσεις συνέχισε τις συνεργασίες
της με πολλούς δημοφιλείς καλ-
λιτέχνες αλλά και με τις solo εμ-
φανίσεις της στην Αθήνα και σε
άλλες πόλλεις της Ελλάδας, σε
χώρους όπως το Ακρωτήρι, Βοu-
tique, Nammos, δίνοντας έτσι το
προσωπικό της στίγμα στην ελ-
ληνική μoυσική σκηνή.

Εύα Γεωβάνη 
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«Τα ψέματα τελείωσαν» όπως λέει ο θυμόσοφος λαός και
σε λίγα 24ωρα ο «Δικέφαλος» θα βρεθεί στην πρωτεύουσα
της Ολλανδίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο
πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου της κορυ-
φαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ένα πρώτο δείγμα για
τον φετινό ΠΑΟΚ είχαν την ευκαιρία να δουν οι φίλοι της
ομάδας τόσο από το γήπεδο όσο και από την τηλεόραση, στο
φιλικό παιχνίδι της Πέμπτης με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η συνολική εικόνα δεν ικανοποίησε φυσικά, αφού ένα
φιλικό παιχνίδι δεν προσφέρεται τόσο ώστε να ενθουσια-
στούν οι φίλαθλοι αλλά για να βγάλουν τα απαραίτητα συμ-
περάσματα τους οι προπονητές και ο Βλάνταν Ίβιτς φαίνεται
πώς έχει βγάλει ήδη αρκετά. Ο Σέρβος τεχνικός που έκανε
πριν από έξι χρόνια τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πανηγυρί-
σουν στο Άμστερνταμ Αρίνα όταν ισοφάρισε το παιχνίδι με
τον Άγιαξ, φαίνεται πως θέλει ο κόσμος του «Δικεφάλου» να
νιώσει το ίδιο συναίσθημα την ερχόμενη Τρίτη.

Με το ζήτημα της ενίσχυσης να «τρέχει» ακόμα αφού το
πολυπόθητο κομμάτι του Βαρέλα δεν έχει προστεθεί στο παζλ
του νέου ΠΑΟΚ, αν και από το παιχνίδι της Πέμπτης φάνηκε
ότι ο «Δικέφαλος» έχει μετά από αρκετά χρόνια ένα βάθος
στην άμυνα. Μια μικρή ανησυχία υπήρξε τόσο με τον Στέφα-
νο Αθανασιάδη, όσο και με τον Μάτος λόγω μικρών τραυμα-
τισμών. Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» δεν έδωσε τελικά το πα-
ρών στην «πρόβα τζενεράλε» της Τούμπας, αφού μια ενόχλη-
ση στον προσαγωγό έκρινε απαραίτητη τη διαφύλαξη του
παίκτη έως την Τρίτη. Όσο για τον Μάτος, ο Βραζιλιάνος δεν
κατάφερε να αγωνιστεί περισσότερο από μισή ώρα στο φιλι-
κό με τους Κύπριους, λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο. Όπως και
στην περίπτωση του Αθανασιάδη, η απόσυρση του παίκτη
ναι μεν δημιούργησε ανησυχίες, αλλά κάτι τέτοιο θεωρείται
δεδομένο να γίνει λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, αφού οι

ποδοσφαιριστές μπορεί να χάσουν αρκετές εβδομάδες αγω-
νιστικών υποχρεώσεων λόγω επιπόλαιων τραυματισμών.

Όσο για το ποιοι θα μπορούν να είναι έτοιμοι για το μεγά-
λο παιχνίδι της Τρίτης, ο Βλάνταν Ίβιτς σε δηλώσεις του ήταν
ξεκάθαρος για την περίπτωση του Κάνιας, που είναι ανέτοι-
μος. «Για το δεύτερο αγώνα υπάρχουν πιθανότητες να είναι
έτοιμος. Εχουμε λίγο λιγότερο από δύο εβδομάδες για το
δεύτερο παιχνίδι. Πιστεύουμε ότι στο δεύτερο αγώνα θα έχει
πάρει αυτά που χρειάζεται και για πόσο θα είναι έτοιμος θα το
δούμε. Ο Μπρκιτς , μαθαίνει την ομάδα, μαθαίνει αυτά που
θέλουμε από τον ίδιο και θα δούμε», τόνισε ο τεχνικός του
«Δικεφάλου».

Στο μεταξύ ο Ηρακλής δείχνει να παρουσιάζει εικόνα
διάλυσης, αφού λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα και παίκτες που
αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της ομάδας την τελευταία διε-
τία, συνεχίζουν να φυλλοροούν. Πουρτουλίδης αλλά και ο
Μπουκουβάλας τελικά αποτελούν παρελθόν, αφού ακόμα
και στην περίπτωση του τελευταίου δεν βρέθηκε η χρυσή το-
μή και εν τέλει αποχώρισε. Αξιοσημείωτο είναι αυτό που
συμβαίνει με την περίπτωση του Χούντερσον, με τον Βραζι-
λιάνο τερματοφύλακα να έχει περάσει έναν Γολγοθά από τότε
που επέστρεψε στην Ελλάδα. Αρχικά δεν είχε σπίτι να μείνει,
αλλά τα βάσανα δεν τελείωσαν αφού το ξενοδοχείο που διέ-
μενε δεν πληρώθηκε με αποτέλεσμα να γίνει κανονικά έξω-
ση στον ποδοσφαιριστή που είναι έτοιμος να αναζητήσει αλ-
λού την τύχη του. Ωστόσο η αποστολή των «Κυανολέυκων»
αναχώρησε κανονικά χθες για την Ολλανδία όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με την
ΠΑΕ να ανακοινώνει τέσσερις ακόμα μεταγραφές νεαρών
ποδοσφαιριστών, σε μια χρονιά που θα είναι ιδιαίτερα αμφί-
βολη για τον «Γηραιό».

www.karfitsa.gr

Από το βράδυ της περασμένης Πέμ-
πτης που τελείωσε ο φιλικός αγώνας
του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Λεμεσού,
έχει αρχίσει μία απίστευτη ρητορεία με
θέμα την αγωνιστική ετοιμότητα της
ομάδας για τον αγώνα με τον Άγιαξ. Εί-
τε γιατί ο αγώνας χαρακτηρίσθηκε
πρόβα τζενεράλε, είτε γιατί δεν υπάρχει
άλλο κριτήριο για τον ΠΑΟΚ μέχρι την
Τρίτη που θα αγωνισθεί κόντρα στον
Άγιαξ στην Ολλανδία, δόθηκε πολύ με-
γαλύτερη αξία σ’ ένα παιχνίδι που ήταν
στα πλαίσια της προετοιμασίας. 

Για όσους έχουν καλή μνήμη θα εν-
θυμούνται την αγωνιστική εικόνα του
«Δικεφάλου», πέρυσι στον πρώτο αγώ-
να του δεύτερου προκριματικού γύρου
του Europa League. Tότε που έχασε
από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ με 2-1.
Στη συνέχεια όμως αντέδρασε, έδειξε
αγωνιστικά αντανακλαστικά, νίκησε
στην Τούμπα στον δεύτερο αγώνα με
6-0, απέκλεισε Σπάρτακ Τρνάβα και
Μπρόντμπι και μπήκε στους ομίλους.

Σαφώς και έχει αξία η ανάλυση της
απόδοσης τού «Δικεφάλου» στον αγώ-
να με τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά το
συμπέρασμα δεν επιτρέπεται να πυρο-
δοτήσει προβληματισμό και ανησυχία. 

Ο ΠΑΟΚ στον τελευταίο αγώνα πριν
από τη μάχη του Άμστερνταμ Αρένα
ήταν μία ομάδα χωρίς εκρήξεις, με
παίκτες που έκαναν περίσσιες ενέργει-
ες, σχετικά καλός στο κέντρο και την
επίθεση, αλλά με προβλήματα στην
άμυνα. Που εντοπίζονται αυτά; Στους
χρόνους αντίδρασης των κεντρικών
αμυντικών Τζιόλη και Μάτος. Τι απ’
όλα αυτά μπορεί να διορθωθεί μέχρι
την Τρίτη (27/7); Το χρονικό διάστη-
μα σαφώς και είναι εξαιρετικά μικρό
για θεαματικές αλλαγές στην εικόνα
της ομάδας σε σχέση με την εικόνα που
έδειξε στο φιλικό με τους Κύπριους.
Εκτιμώ όμως ότι σε καμία περίπτωση
ένας φιλικός αγώνας, έστω κι αν είναι
ο τελευταίος πριν από μία ευρωπαϊκή
μάχη, δεν μπορεί να αποτελέσει κριτή-
ριο για την αγωνιστική δυναμική μίας
ομάδας. Μ’ αυτό το δεδομένο ο ΠΑΟΚ
που θα έχει πολύ μεγαλύτερα κίνητρα
το βράδυ της Τρίτης αναμένεται, κόν-
τρα στον Άγιαξ, να παρουσιάσει μία εν-
τελώς διαφορετική εικόνα μέσα στο
γήπεδο. Γιατί σε κάτι τέτοιους αγώνες
αξία έχει η ψυχολογία η οποία αποτε-
λεί το μεγαλύτερο κίνητρο για να ξυ-
πνήσει τη διάθεση των ποδοσφαιρι-
στών για το καλύτερο. 

του Βασίλη
Μάστορα

Για τον ΠΑΟΚ έχει
αξία το κίνητρο 
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Πτήση πρόκρισης
στο Άμστερνταμ
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