
H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες! 

(Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) 

ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ... 
ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Karfitsa2.7.2016 • Αρ. Φύλλου #622

karfitsa.gr • paraskhnio.gr •toxrima.gr • backstage24.gr 

free press
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στην Karfitsa ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
«ΚΑΜΠΙΝΓΚ»

ΒΟΥΤΙΕΣ ΣΕ
«ΥΠΟΠΤΑ ΝΕΡΑ»

Ο Ελληνικός τουρισμός
«στη σκιά του BREXIT»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΕΥΝΑ 

Το κόστος
σπουδών 
σε πόλεις 
με ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ

Παρακολουθούν τα
social media και
«χτυπούν» σπίτια
και επιχειρήσεις!

Σκληρή αντιπαράθεση
δήμου Χαλκιδικής με
την αντιπεριφέρεια

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
STAR ΣΕΡΡΕΣ 2016

Το σχέδιο σωτηρίας του ΕΣΥ και το «νέο μοντέλο εφημεριών»



«Οι ελληνο-κινεζικές σχέσεις διανύουν
μια σημαντική περίοδο στρατηγικών ευκαι-
ριών. Οι δύο πλευρές θα πρέπει να έχουν μια
καλύτερη κατανόηση και αντίληψη αυτών
των ευκαιριών για να βαδίσουν θαρραλέα
προς τα εμπρός, για αμοιβαίο όφελος και
win-win αποτελέσματα». Η φράση αυτή του
Κινέζου πρεσβευτή στην Αθήνα, Ζου Ξιαολί,
δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται η ασιατική

υπερδύναμη τις προοπτικές της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει με τη
χώρα μας. Δυστυχώς, κορυφαίοι υπουργοί, όπως ο Θοδωρής Δρίτσας,
δεν δείχνουν να έχουν την ίδια αντίληψη, παρότι και ο πλέον αδαής
γνωρίζει πως εάν υπάρχει μία πιθανότητα εξόδου από την κρίση, αυτή
είναι μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων. 

Τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, με
αφορμή την κύρωση της σύμβασης με την COSCO για το λιμάνι
του Πειραιά, είναι πέραν πάσης λογικής. Ειλικρινά, δυσκολεύο-
μαι πολύ να κατανοήσω για ποιον λόγο μία κυβέρνηση αποφάσι-
σε να υπονομεύσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ίδιο της τον εαυτό, λί-
γες ώρες πριν ο πρωθυπουργός ταξιδέψει για το Πεκίνο με στόχο –
τι άλλο;– να προσελκύσει κεφάλαια. Για ποιον λόγο επιχειρήθηκε
στα... μουλωχτά να αλλάξουν οι όροι μίας σύμβασης, η οποία πα-
ρεμπιπτόντως είχε υπογραφεί μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, την
ώρα που η Ελλάδα «διψάει» για τα εκατομμύρια δολάρια που έχει
διαθέσιμα για επενδύσεις η Κίνα; Θα περίμενε κανείς, αν όχι από
τον κ. Δρίτσα, τουλάχιστον από τον στενό πυρήνα των συνεργα-
τών του πρωθυπουργού, να δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα που
απαιτείται σε τέτοιο μεγέθους deal. 

Μπορεί μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης να επικρατεί μία
σχετική νηνεμία, ωστόσο, οι στιγμές που περνάει η χώρα είναι κρίσιμες
και δεν χωρούν ιδεοληψίες. Δηλώσεις, όπως αυτή του υπουργού Ναυτι-
λίας, ότι «η μάχη που δόθηκε με αδυσώπητους όρους κατέληξε σε έναν
συμβιβασμό με επώδυνες λύσεις και μέτρα και μη συμβατά με τις διακη-
ρύξεις μας», στέλνουν λάθος μηνύματα. Τόσο εντός όσο και εκτός συνό-
ρων, καθώς αυτή εδώ η μικρή γωνία στη νοτιοανατολική Μεσόγειο έχει
στραμμένη πάνω της την προσοχή «θεσμών», κυβερνήσεων και ΜΜΕ –
σπανίως για θετικό λόγο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξουσία με υποσχέσεις που αποδείχτη-
κε στην πράξη ότι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Η στροφή στη
ρεαλπολιτίκ που αναγκάστηκε να κάνει έχει κόστος, αποτελούσε –
και αποτελεί– μονόδρομο όμως, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να
σταθεροποιηθεί και να σηκώσει ξανά κεφάλι. Γι’ αυτό και φθηνά
κολπάκια, ιδεοληψίες, επικοινωνιακά τεχνάσματα για εσωτερική
κατανάλωση δεν χωρούν. Η πατρίδα μας και οι Έλληνες ως λαός
έχουν τεράστιες παραγωγικές ικανότητες, τις οποίες η κυβέρνηση
οφείλει να αξιοποιήσει για να βγούμε από το τέλμα. Και με τον δη-
μόσιο τομέα χρεοκοπημένο και «κολλημένο» σε λογικές παρελ-
θόντων ετών –χωρίς να διαφαίνεται καμία διάθεση ουσιαστικών
μεταρρυθμίσεων–, οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν μονόδρο-
μο. Τι μηνύματα, όμως, στέλνονται προς όποιον (λιγάκι... παλα-
βό) αποφασίσει να ρισκάρει τα χρήματά του εδώ; 

Μάλλον όχι και πολύ θετικά ως προς την αξιοπιστία μας ως
κράτος...

www.karfitsa.gr
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Karfitsa

Γιατί η κυβέρνηση επιμένει να
υπονομεύει τον εαυτό της; 

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Σταμάτης Βαλασιάδης, 

Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Αλ. Παπουτσής, Δ. Βασιλειάδης, Θ. Θεοχαρόπουλος, 

Δ. Λίαμας, Δ. Γαλαμάτης, Μ. Λαμτζίδης, Π. Παπαδόπουλος, 

Ν. Παυλίδου, Τ. Τζήκας, 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

Άντε να δω πώς «θα κάνει τον Κινέζο» ο
κ. Τσίπρας στο Πεκίνο…  Το λέω, διότι
πιθανότατα οι Κινέζοι «μπορούν να κά-
νουν τους Κινέζους»… καλύτερα! #cosco

H ρότα Δρίτσα με άλλη… πυξίδα απ΄αυ-
τή του Τσίπρα  #cosco – Άργησαν αλλά
«συναντήθηκαν»…

«Ο πιο σύντομος δρόμος, είναι αυτός που
γνωρίζεις»* #cosco (*κινέζικη παροιμία)

Βρε κάντε μαρίνες… αριστερές και του…
δημοσίου! #dritsas #cosco Για να μη
νιώθετε στερητικό σύνδρομο λόγω ιδιω-
τικών επενδύσεων και κυρίως μεταρρυθ-
μίσεων.

Αφού θα βρουν δουλειά σ΄αυτούς γιατί
όχι και στους άλλους; #cosco
#marinopoulos – Tα ψέματα στους Κινέ-
ζους ποιος τα… λογαριάζει; Το παν είναι
να διασωθεί η κομματική πελατεία… Λο-
γικό, διακομματικό και διαχρονικό!

Νέος εκλογικός νόμος: Απλή αναλογική,
ψήφος στα 17, κατάργηση του bonus των
50 εδρών – Πριν τις πανελλήνιες άλλες
«εξετάσεις»;

H χώρα εξακολουθεί να έχει τα πρωτεία
στην ανεργία (24,1%, έναντι 25,7% τον
Μάιο του 2015) Μη σου πω έχουμε και
την υπερδιπλάσια από όλη την ευρωζώ-
νη! Ουφ ανησύχησα, κάπου να… κυ-
ριαρχούμε βρε αδελφάκι μου!

«Νυφίτσα», χαρακτήρισε τον Γ. Βρούτση
ο Π. Πολάκης! «Έρχεται κλέβει και φεύ-
γει», είπε για τον βουλευτή της ΝΔ! Για
τον κ. Λοβέρδο επανέλαβε ότι ελέγχεται
για ΟΚΑΝΑ- ΚΕΛΠΝΟ και «όσο σκάβεις
δεν βρίσκεις μόνο φίδια, αλλά και…
σκορπιούς» Ζούγκλα δηλαδή… 

«Από τις 10 χώρες του ΟΟΣΑ – με τη με-
γαλύτερη ανεργία- οι 8 είναι κράτη-μέλη
της ΕΕ» είπε ο κ #Tsipras και «καταστρώ-
νει» νέα σχέδια #foroi

Α μπα, όσο μιλάω γι αυτό χειρότερα γίνε-
ται… ΕΝΦΙΑ και σκασμός

«Τέτοιες ψηφοφορίες δεν είναι δύσκο-
λες» Τελικά, ο k. #Tsipras έχει… βρετανι-
κό χιούμορ! #brexit

Τουρισμός και… εκπαίδευση. Ευκαιρία
να ανοίξουμε ιδιωτικά ΑΕΙ στην… ευρω-
παϊκή Ελλάδα τώρα με το #Brexit #filhs
ή έστω… Ελληνοκινέζικα ΑΕΙ και ΤΕΙ;
#ΠΕΚΙΝΟ

Oι Έλληνες – σύμφωνα με έρευνα – θέ-
λουν από την ΕΕ σωτήριες παρεμβάσεις
για… τρομοκρατία, ανεργία, καταπολέ-
μηση φοροδιαφυγής, μεταναστευτικό ,
αλλά και προστασία των εξωτερικών συ-
νόρων… «Και τι ζητάνε, μια ευκαιρία στο
παράδεισο να πάνε»

Πέντε συντάξεις πάνω, πέντε συντάξεις
κάτω (ΕΚΑΣ) ! «Το 1996 επινοήθηκε το
ΕΚΑΣ…» Φέρτε μου τον έλεγχο να σας
βάλω άριστα…

«Βρώμισε η δουλειά»ΕΝΦΙΑ «Οι φόροι
είναι του κ. Τσίπρα» (Σούλτς – Ντομ-
πρόφσκις)

Εδώ δεν ξέρουμε ποιανού αρμοδιότητα
είναι τα βοθρολύματα (βλ ρεπορτάζ σελ
19) θα ξέρουμε για τους φόρους;

#Πήγε στις Σέρρες ο κ. Ρέμος και είπε ού-
τε στη… Μύκονο τόσος πολύς κι ωραίος
κόσμος! Τι έγινε ρε παιδιά; Καταρρέουν
όλες οι σταθερές μας…

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#欢迎欢迎!)

Μη ξεχνάτε ότι
η εφημερίδα

κυκλοφορεί και
σε Χαλκιδική -

Πιερία



#ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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του Αλέξανδρου Παπουτσή  

Οι εξελίξεις την εβδομάδα που πέρασε ήταν κα-
ταιγιστικές. Πρώτα και κύρια το Brexit και ακολού-
θως οι εθνικές εκλογές στην Ισπανία συνθέτουν
μία εικόνα που πρέπει να αναλυθεί καθώς είναι
βέβαιο πως θα επηρεάσουν την πορεία της Ένω-
σης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Το Brexit είναι
αποτέλεσμα της βούλησης του εκλογικού σώματος
της Μεγάλης Βρετανίας και ως εκ τούτου πρέπει να
γίνει σεβαστό. Οποιαδήποτε σκέψη για ακύρωση
αυτής της απόφασης, μπλοκάρισμα των εξελίξεων
και ανατροπή της με νομικά μέσα ή διαφοροποι-
ημένες πολιτικές ερμηνείες θα είναι λανθασμένη.
Χρόνος υπήρχε πολύς, διάλογος έγινε, επιχειρή-
ματα αναπτύχθηκαν, κόμματα διχάστηκαν, επάλ-
ληλες διαιρετικές τομές εμφανίστηκαν με απολύ-
τως διακριτό τρόπο και όλα αυτά οδήγησαν στη
συγκεκριμένη απόφαση. 

Φόβος απώλειας εθνικής κυριαρχίας
και αυξημένης μετανάστευσης

Σίγουρα ειπώθηκαν ανακρίβειες και ψεύδη,
σίγουρα επιχειρήθηκε επένδυση στο φόβο και την
ανασφάλεια. Σίγουρα οι καμπάνιες των δύο στρα-
τοπέδων μεταχειρίστηκαν κάθε δυνατό, θεμιτό και
αθέμιτο επιχείρημα για να ωφεληθούν. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα η ανάκληση ενός βασικού επι-
χειρήματος του LEAVE την επαύριο της επικράτη-
σής του πως τα 350 εκατομμύρια στερλίνες εβδο-
μαδιαίως  που υπολογίζεται η συμμετοχή στον
ενωσιακό προϋπολογισμό θα μπορούν να δίνον-
ται στο εθνικό σύστημα υγείας ( ΝHS ). Πριν αλέ-
κτορα φωνήσαι τρις ο Nigel Farage το απαρνήθηκε
και ομολόγησε πως επρόκειτο για λάθος. Αυτά
όμως είναι στο παιχνίδι και εν πολλοίς είναι ανα-
μενόμενα. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το απο-
τέλεσμα είναι πολυποίκιλοι και έχουν παρουσια-
σθεί αρκετά αναλυτικά. Ο παραδοσιακός ευρωσκε-
πτικισμός των Άγγλων, ο συνεχής εξαιρετισμός
τους από την ενωσιακή διαδικασία, τα λάθη του
πρωθυπουργού Cameron, η χλιαρή καμπάνια των
Εργατικών υπέρ του REMAIN, η ελκτική προοπτι-
κή μιας αντι-ελίτ ψήφου  (fuck you vote) που
αθροίζει διαφορετικά αιτήματα και προσδοκίες, ο
φόβος μιας αυξημένης μετανάστευσης, ο φόβος
της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας συνέθεσαν
το αποτέλεσμα. 

Η παραίτηση Κάμερον και ο διχασμός
του κόμματος του…

Αξιοσημείωτες είναι οι διαιρετικές τομές που

εμφανίστηκαν ως επάλληλοι κύκλοι. Παρατηρή-
θηκε διαφορετική στάση των ψηφοφόρων ανάλο-
γα με την ηλικία, την γεωγραφική περιοχή, το μορ-
φωτικό επίπεδο. Επίσης καταγράφηκε απόκλιση
των επιμέρους αποτελεσμάτων της Σκωτίας, της Β.
Ιρλανδίας, του Γιβραλτάρ και της Αγγλίας ενώ το
Λονδίνο έδωσε διαμετρικά αντίθετα αποτελέσματα
σε σχέση με την τελευταία. Σε μεγάλες αναταράξεις
μπαίνει τόσο η ΕΕ όσο όμως κυρίως η Μεγάλη
Βρετανία λόγω ακριβώς αυτών των διαφοροποι-
ήσεων. Σκωτία, Β. Ιρλανδία και Γιβραλτάρ φαίνε-
ται να εξετάζουν τρόπους και ενέργειες ώστε ή να
ανατρέψουν την απόφαση ή να διεκδικήσουν αυ-
τονομία/ανεξαρτησία. Η παραίτηση του Cameron
δημιουργεί εν τοις πράγμασι ένα σημαντικό κενό
καθώς το κόμμα του παραμένει βαθιά διχασμένο,
οι εσωκομματικοί αντίπαλοι που ηγήθηκαν της
καμπάνιας του LEAVE φαίνονται ανέτοιμοι έως
απρόθυμοι να αναλάβουν και η ΕΕ δείχνει να τη-
ρεί μία κάπως σκληρή στάση απαιτώντας να αρχί-
σουν άμεσα οι διαδικασίες αποχώρησης. Οι Εργα-
τικοί αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα και
συνολικά το εγχείρημα αποχώρησης είναι πολυ-
δαίδαλο καθώς αγγίζει πάμπολλους τομείς της δια-
κυβέρνησης, της καθημερινότητας και της οικονο-
μίας. Στο μέτωπο της ΕΕ τώρα σίγουρα το Brexit
ήταν ένα σοκ που αναμένεται όμως να πυροδοτή-
σει διαδικασίες και να επιταχύνει τον χρόνο. Αν
αυτές οι διαδικασίες οδηγήσουν σε περαιτέρω
ενοποίηση, σε Ένωση 2 διακριτών ταχυτήτων ή σε
διάλυση είναι ζήτημα ανοιχτό.

Το 2% του ΑΕΠ της ΕΕ και τα έξη 
χρόνια… φαγούρας

Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι αντιλαμβάνον-
ται πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Φαίνεται να επα-
νέρχεται η πολιτική στην Ένωση καθώς οι σοσιαλ-
δημοκράτες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της ευ-
ρωπαικής Ολοκλήρωσης ενώ οι χριστιανοδημο-
κρατικές ηγεσίες τηρούν στάση αναμονής.  Σε ό,τι
αφορά εμάς, την Ελλάδα πρέπει να σκεφτούμε τα
εξής. Παύουμε πλέον να είμαστε το μείζον ζήτημα
στην Ένωση. Δεν είναι φυσικό και λογικό το 2%
του ΑΕΠ της ΕΕ να απασχολεί επί μία 6ετία τις ηγε-
σίες και τους θεσμούς. Καλούμαστε να προσαρμο-
στούμε γρήγορα στις όποιες νέες συνθήκες και
προδιαγραφές πιθανόν τεθούν ώστε να παραμεί-
νουμε μέλος στο σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Ο
δικός μας εξαιρετισμός, οι συνεχείς αναβολές με-
ταρρυθμίσεων, οι καθυστερήσεις νομίζω πως πλέ-
ον δεν θα γίνουν ανεκτές από κανέναν.

Tι συμβαίνει στην Ευρώπη… 

Ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις από το εξωτερικό (δημο-
ψήφισμα στην Μεγάλη Βρετανία και ισπανικές εκλογές)
για να αποδειχθεί ότι πρόβλημα δεν έχουν μόνο οι ελλη-
νικές δημοσκοπήσεις, αλλά ότι υπάρχει γενικά ένα θέμα
με αυτές σε διεθνές επίπεδο.

Όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και αλλού το πολιτικό σύ-
στημα είναι πλέον κατακερματισμένο. Κάποτε ψάχναμε τα
ποσοστά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και σχεδόν ξέραμε τι θα
πάρει το ΚΚΕ χωρίς καν να χρειάζεται να έχουμε και μεγά-
λο ταλέντο στις δημοσκοπήσεις. Όταν μπήκαν νέοι παί-
κτες (ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ, Ένωση Κεντρώων, Χρυσή Αυγή
κλπ) και όταν ο δικομματισμός άλλαξε άθροισμα (κάτω
από 50% τα δυο «μεγάλα» κόμματα) αλλά και σύνθεση
(έφυγε το ΠΑΣΟΚ και την θέση του την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας), τότε φάνηκε η αδυναμία
των μετρήσεων να αποτυπώσουν σωστά ή περίπου σωστά
τα νέα δεδομένα.

Αυτές οι δυσκολίες εξηγούν κατ’ αρχήν γιατί δημοσκοπή-
σεις έχουν πρόβλημα, απαντώντας σε εκείνους που τις θε-
ωρούν αναξιόπιστες γιατί δήθεν εξυπηρετούν συμφέρον-
τα! Τι γίνεται όμως από δω και πέρα; Πως μπορούμε να τις
επαναφέρουμε σε σωστή λειτουργία ώστε να μπορούμε να
παίρνουμε αποφάσεις είτε πολιτικής σημασίας, είτε οικο-
νομικής. Θυμίζω εδώ την άνοδο των χρηματιστηρίων
όταν οι δημοσκοπήσεις λίγες ημέρες πριν το δημοψήφι-
σμα έδειξαν πως θα κερδίσει η παραμονή στην Ε.Ε.. 

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν πέ-
φτουν έξω και ποτέ δεν πέφτουν μέσα, δεν είναι ούτε κα-
λές ούτε κακές. Είναι αυτές που είναι και λένε αυτό που λέ-
νε την στιγμή που δημοσιεύονται. Δεν υπάρχει κανένας
τρόπος, επιστημονικός ή άλλος, που να μπορεί να αποδεί-
ξει ότι μια δημοσκόπηση έπεσε μέσα ή έπεσε έξω. Αυτό
πρέπει να το καταλάβουν όλοι : δημοσιογράφοι (κατ’  αρ-
χήν), πολιτικοί, κόμματα, κοινή γνώμη. Αντίθετα με τις
δημοσκοπήσεις , τα exit polls μπορεί να πέσουν μέσα ή να
πέσουν έξω γιατί δεν αποτελούν πρόβλεψη, δεν είναι
πρόθεση ψήφου, είναι πράξη που έγινε μετά την κάλπη.
Άρα ή έχεις τις σωστές προδιαγραφές για το δείγμα και πέ-
φτεις μέσα ή δεν τις έχεις και πέφτεις έξω.

Επίσης ανοησίες τύπου οι ερωτώμενοι κάνουν πλάκα στους
δημοσκόπους ή λένε ότι θέλουν, δεν αποτελούν επιστημο-
νική ερμηνεία για την αποτυχία μιας εκτίμησης ψήφου. Οι
ερωτώμενοι δεν κάνουν πλάκα. Τότε θα αναρωτηθεί κά-
ποιος γιατί τόσο μεγάλες αποκλίσεις από τα τελικά αποτε-
λέσματα; Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί που ρωτάμε στο τη-
λέφωνο και είναι πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτή-
σεις μας, δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που τελικά πηγαί-
νουν την Κυριακή να ψηφίσουν. Και εδώ είναι το στοίχη-
μα. Για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης ψήφου
χρειάζεται αλλαγή τρόπου δειγματοληψίας και νέα φίλτρα
ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στον αντιπροσωπευτικό ψη-
φοφόρο.

Εμείς στην Interview, με μια ομάδα μεταπτυχιακών του
ΑΠΘ, πολιτικών επιστημόνων και μαθηματικών, ξεκινάμε
την παραμετροποίηση των νέων κοινωνικών φαινομένων
(κρίση, οργή, απογοήτευση) και την ενσωμάτωση τους
στην πολιτική έρευνα, με στόχο την αναβάθμιση της απο-
τύπωσης των εκλογικών συμπεριφορών. 

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της εταιρίας
Interview

Αλλαγή μοντέλου για τις
δημοσκοπήσεις

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

Q
«Σε ό,τι αφορά
εμάς, οι Έλλη-
νες πρέπει να
σκεφτούμε το
εξής: Παύουμε
πλέον να είμα-

στε το μείζον ζή-
τημα στην ΕΕ»

}
}
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Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος με την καθιέρωση της απλής
αναλογικής, είναι απαραίτητη με σκοπό την πιστότερη δυνατή απο-
τύπωση της βούλησης των πολιτών. Ιδιαίτερα τώρα που είναι πε-
ρισσότερο αναγκαία από ποτέ η ενθάρρυνση της συνεννόησης των
πολιτικών δυνάμεων. Εξάλλου είναι φανερό ότι η κοινωνία έχει
αποφασίσει ότι θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας, καθώς από τις
εκλογές του 2009 και μετά δεν έχει βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση ού-
τε καν με το απαράδεκτο μπόνους των 50 εδρών. Η χώρα έχει ανάγ-
κη από ένα εκλογικό σύστημα απαλλαγμένο από στρεβλώσεις και
στατιστικές αλχημείες που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την
άμεση κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών.

Ζητήσαμε μάλιστα από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ να φέρει άμεσα αλλαγές που δεν έχουν καμία σχέση με τα
μνημόνια και αποτελούν πάγιες θέσεις του ευρύτερου προοδευτι-
κού χώρου και της αριστεράς, όπως είναι η απλή αναλογική. Για 17
περίπου μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει πράξει. Δεν το έπραξε μετά τις
εκλογές του Ιανουαρίου και οδηγηθήκαμε σε εκλογές τον Σεπτέμ-
βριο με το εκλογικό σύστημα του απαράδεκτου μπόνους των 50
εδρών, με στόχο όπως φάνηκε να διατηρηθούν στην εξουσία με το
ίδιο ακριβώς σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς ο μόνος τρόπος που το
διασφάλιζε αυτό ήταν οι 50 επιπρόσθετες έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ζη-
τήσαμε από τον κ. Τσίπρα να προχωρήσει στην καθιέρωση της
απλής αναλογικής τον προηγούμενο Αύγουστο όταν θα υπήρχε ευ-
ρεία συναίνεση. Δεν το έπραξε, καθώς ήθελε τις 50 έδρες για να μεί-
νει στην εξουσία μαζί με τους ΑΝΕΛ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρί-
ου που όπως φαίνεται σχεδίαζε. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αφού συνειδητο-
ποίησε ότι τα εκλογικά ποσοστά του καταβαραθρώνονται οριστικά
και δεν υπάρχουν περιθώρια νέας εκλογικής νίκης λόγω των αδιέ-
ξοδων πολιτικών του, φαίνεται να φέρνει στο προσκήνιο την αλλα-
γή του εκλογικού συστήματος. Είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρας κινεί-
ται και αποφασίζει αποκλειστικά στην βάση μόνο των εκάστοτε μι-
κροκομματικών σκοπιμοτήτων του.

Η αξιοπιστία όμως του πολιτικού συστήματος απαιτεί να μην λες
άλλα χθες, άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Για αυτό εμείς σταθερά και
διαχρονικά έχουμε την θέση της καθιέρωσης της απλής αναλογι-
κής. Η «καθιέρωση της απλής αναλογικής» είναι και 1 από τις 50 θέ-
σεις της νέας προοδευτικής πρότασης της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης που παρουσιάστηκε δημόσια μετά την πρόσφατη προγραμμα-
τική Συνδιάσκεψη.

Αναμένουμε την τελική ολοκληρωμένη πρόταση της κυβέρνησης
για να τοποθετηθούμε επί αυτής υπεύθυνα όπως πράττουμε σε όλες
τις περιπτώσεις.  Η κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει η ίδια την πρό-
ταση και όχι να περιμένει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και μετά
να αποφασίζει. Να συνειδητοποιήσει επιτέλους ο κ. Τσίπρας ότι εί-
ναι κυβέρνηση και όχι αντιπολίτευση και πρέπει να κυβερνά και όχι
να αντιπολιτεύεται. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την χώρα απαι-
τείται υπεύθυνη στάση από όλους. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ επιχειρούν να
διχάσουν στη βάση του εκλογικού συστήματος. Αντίθετα οι αλλαγές
στο εκλογικό σύστημα απαιτούν συνεννόηση. Η ΝΔ επιχειρεί να
πολώσει με ανακοινώσεις και διαρροές για συμμαχίες μετεκλογικές
στην βάση της απόφασης για τον εκλογικό νόμο. Διχαστικές δηλώ-
σεις που θυμίζουν το νοσηρό κλίμα για την εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας που ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δημιούργησαν. Η χώρα δεν μπο-
ρεί να προχωρήσει έτσι. Επαναλαμβάνονται συνέχεια τα ίδια λάθη
που μας οδήγησαν στην κρίση. Ο λαϊκισμός, οι μικροκομματικές
σκοπιμότητες και ο τακτικισμός του κ. Τσίπρα δεν μπορούν να βγά-
λουν την χώρα από την κρίση αλλά αντίθετα οδηγούν την χώρα πιο
βαθιά στην κρίση και την κοινωνία σε απόγνωση. Απαιτείται εναλ-
λακτική λύση άμεσα για διέξοδο από το αδιέξοδο και υπέρβαση της
κρίσης, η οποία θα υπάρξει με την ανασυγκρότηση της προοδευτι-
κής παράταξης και τον ισχυρό σύγχρονο ενιαίο σοσιαλδημοκρατικό
φορά που θα δημιουργηθεί.

*Ο κ. Θεοχαρόπουλος είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστε-
ράς και βουλευτής Επικρατείας

του Θανάση 
Θεοχαρόπουλου*

Απαραίτητη η απλή αναλογική…

Προσέλκυση 
επενδύσεων… ΤΩΡΑ!

Το αίσιο τέλος της περιπέτειας με τη σύμβαση της Cosco - η οποία ψηφίστηκε κανονικά από τη
Βουλή μετά τη… θεαματική αναδίπλωση του υπουργού Ναυτιλίας Δρίτσα -  αποκατέστησε την ηρε-
μία στις σχέσεις Αθήνας – Kίνας ενόψει του ταξιδιού Τσίπρα και της… μισής κυβέρνησης στο Πεκί-
νο. Η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο πολυήμερο ταξίδι του πρωθυπουργού και στις
επαφές του με τους Κινέζους αξιωματούχου καθώς και σε εκείνες των επιχειρηματιών που μετέ-
χουν στην αποστολή… ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η έμφαση δίνεται σε τομείς όπως οι
μεταφορές, ο τουρισμός, η παιδεία, ο πολιτισμός.  

Συναντήσεις με τους… «μεγάλους»
Το πρόγραμμα του Πεκίνου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Συνέντευξη του πρωθυπουργού στο

δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Wanda Group. Επί-
σκεψη στο τεχνολογικό πάρκο της HUAWEI και συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της
HUAWEI. Επίσκεψη στο Σινικό Τείχος. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέ-
σου της Λ.Δ. της Κίνας Ζανγκ Ντετζιάνγκ. Κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Λ.Δ. της
Κίνας Λι Κεκιάνγκ. Διευρυμένες διαβουλεύσεις των δύο κυβερνητικών αντιπροσωπειών. Επιχει-
ρηματικό Φόρουμ. Επίσκεψη στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου.Τελετή κατάθεσης στεφάνου
στο Μνημείο των Ηρώων του Λαού στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της
Λ.Δ. της Κίνας Ξι Γινπίνγκ. Συνάντηση με τον πρόεδρο της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού λιανι-
κού εμπορίου Alibaba. Συνάντηση με τον πρόεδρο της COSCO. Επίσκεψη στο κέντρο έρευνας και
ανάπτυξης της ΖΤΕ και συνάντηση με τον πρόεδρο της ΖΤΕ. Συνάντηση με τον δήμαρχο Σαγκάης
Γιανγκ Ξιονγκ. Συνάντηση με τον πρόεδρο της κινεζικής επενδυτικής εταιρείας Fosun και άλλους
Κινέζους επιχειρηματίες.

«Έχουμε κι άλλους τομείς εκτός από τον τουρισμό…»
«Ενδιαφερόμαστε για επενδυτές που θα έρθουν να επενδύσουν σε διάφορους τομείς

της οικονομίας όχι μόνο στον τουρισμό ή το φαγητό, δουλειά μας να διευκολύνουμε την
επένδυση», είπε στον Alpha ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας ο οποίος θα
βρίσκεται και αυτός στην Κίνα μαζί με τον πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο.
Σημείωσε πως «υπάρχει αποτέλεσμα από επισκέψεις επενδυτών στη χώρα μας και γι’ αυ-
τό πραγματοποιείται το ταξίδι στην Κίνα. Έκανε γνωστό πως από το Σεπτέμβριο θα γίνουν
ταξίδια στη Μέση Ανατολή για την προώθηση επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα.
Είναι θετικά η γεωπολιτική θέση χώρας, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κέντρο logistics, προ-
σφέρει πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, υποδομές που δεν έχουν να ζη-
λέψουν κάτι, και πλεονεκτήματα», πρόσθεσε.

Για την Cosco και τις αντιδράσεις του Θ. Δρίτσα, ο υφυπουργός εξωτερικών και βουλευτής Θεσ-
σααλονίκης επεσήμανε ότι «η κυβερνητική πολιτική χαράσσεται από τα κυβερνητικά όργα-
να. Και εγώ έχω εκφράσει απόψεις για διάφορα θέματα αλλά γίνεται αυτό που αποφασίζε-
ται από την κυβέρνηση. Υπάρχει κύκλος απόψεων που ακούγεται, είναι υποσύνολο. Η
απόφαση λαμβάνεται σε επίπεδο κυβερνητικών οργάνων» προσθέτοντας ότι «το ταξίδι στην
Κίνα συνεχίζει να οργανώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ο Κινέζος πρέσβης με την
επιστολή άδειασε ουσιαστικά τις ενστάσεις Cosco».
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του Βαγγέλη Στολάκη  

Αναμένεται να είναι το πρόσωπο που θα
απασχολήσει τα ΜΜΕ το επόμενο διάστημα μέ-
χρι και τον Σεπτέμβρη όταν και θα ολοκληρώσει
το έργο της η επιτροπή της Βουλής που εξετάζει
τον τρόπο με τον οποίο έγινε από τις τράπεζες
δανειοδότηση κομμάτων και καναλιών. Ο λόγος
για τον βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος έχει τοποθετηθεί
στη θέση του προέδρου της εν λόγω επιτροπής
που υπόσχεται πολλές… αποκαλύψεις.  Ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και το-
πικός βουλευτής είναι ένας άνθρωπος το όνομα
του οποίου… «παίζει». Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της KARFITSA ο Σωκράτης Φάμελλος ο
οποίος το τελευταίο διάστημα έχει κληθεί ουκ
ολίγες φορές να «βγάλει τα κάστανα από τη φω-
τιά» για τις επιλογές της κυβέρνησης και να τις
υπερασπιστεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
τα αριστερά… Μνημόνια, αναμένεται να αναλά-
βει χαρτοφυλάκιο υπουργού στον επικείμενο
ανασχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανα-
φέρουν στην KARFITSA κύκλοι της Κουμουν-
δούρου «ο Τσίπρας τρέφει συμπάθεια στον Φά-
μελλο ο οποίος τον κέρδισε μέσα από τις παρεμ-
βάσεις του και το κοινοβουλευτικό του έργο».
Άλλωστε οι δυο άνδρες δεν είχαν προσωπικές
σχέσεις. Γνωρίστηκαν πριν τις δημοτικές εκλο-
γές του 2014 και ήρθαν πιο κοντά μετά τον Ιού-
λιο του 2015, οπότε και ο Θεσσαλονικιός βου-
λευτής υπήρξε εισηγητής του νομοσχεδίου για
τα προαπαιτούμενα που έβαζαν τότε οι δανει-
στές. Οι μέρες που ακολούθησαν του δημοψηφί-
σματος αλλά και της πολύωρης διαπραγμάτευ-
σης του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες τον περ-
σινό Ιούλιο ήταν πολύ δύσκολες για τον Αλέξη
Τσίπρα και σε προσωπικό επίπεδο. Ο πρωθυ-
πουργός έβλεπε το καράβι να βουλιάζει και τους
επί χρόνια συνεργάτες του και συντρόφους του
με τους οποίους πορεύτηκε στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
του… 3% (και με το ζόρι) να τον εγκαταλείπουν.
Ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν για τον Τσίπρα μια
από τις λίγες αχτίδες φωτός. Υπερασπίστηκε τό-

σο τον πρωθυπουργό όσο και την πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα από ότι θα περίμενε κανείς
για έναν βουλευτή της επαρχίας. Εκείνη την πε-
ρίοδο «χτίστηκε» όπως λένε οι ίδιες πηγές μια
σχέση «αμοιβαίας εμπιστοσύνης». 

Στο σχολείο της ΚΝΕ
Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι από τους λίγους

ΣΥΡΙΖΑίους της Βουλής που ήταν ΣΥΡΙΖΑ
από… πάντα! Ανήκει σε εκείνους δηλαδή που
διαχρονικά από την ίδρυση του ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΜΟΥ μέχρι σήμερα στηρίζει το κόμμα. Δεν το
εγκατέλειψε για να πάει στο ΠΑΣΟΚ την εποχή
της διάσπασης, όπως συνέβη με την Μαρία Δα-
μανάκη, ούτε όμως και τις κατά καιρούς διασπά-
σεις που σημειώθηκαν ιστορικά στο κόμμα.
Δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά από την
εποχή που ήταν μαθητής Λυκείου από τις τάξεις
της ΚΝΕ, την οποία εκπροσώπησε ως μέλος της
και την εποχή που ήταν φοιτητής Πανεπιστημί-
ου.  Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1966 στην
Αθήνα. Μεγάλωσε στην Ανατολική Θεσσαλονί-
κη και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Μπό-
τσαρη, ενώ αποφοίτησε από το ιστορικότερο
σχολείο της πόλης, το 5ο Ενιαίο Λύκειο της
οδού Κριεζώτου. Από το ίδιο σχολείο έχουν
αποφοιτήσει σημαντικές τοπικές προσωπικότη-
τες όπως ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Παπαγε-
ωργόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο
πρώην αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο
πρώην πρύτανης Γιάννης Μυλόπουλος, η
πρώην βουλευτίνα Χριστίνα Ταχιάου με την
οποία μάλιστα υπήρξε συμμαθητής. 

«Μπλοκάκιας»
Είναι χημικός μηχανικός με μεταπτυχιακό

στο Περιβάλλον, εξειδικευμένος στο Νερό, την
Ανακύκλωση και τα Απόβλητα. Με εξαίρεση
τρία περίπου χρόνια όπου εργάστηκε ως μισθω-
τός, το μεγαλύτερο μέρος της εργασιακής του εμ-
πειρίας είναι… «μπλοκάκιας», δηλαδή ελεύθε-
ρος επαγγελματίας. Έχει δουλέψει σε επιχείρη-
ση που ειδικεύεται σε μονώσεις, ως υπεύθυνος
εργοταξίου, σχεδιαστής… πισινών και υπήρξε

διευθυντής Ανάπτυξης της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε.». Σε μικρότερη ηλικία, όπως άλλωστε λέει ο
ίδιος εργάστηκε… υποχρεωτικά στο κτήμα του
πατέρα του στην Ηλεία.  Η ενασχόλησή του με τα
κοινά ξεκινά το 1997 οπότε και εξελέγη για
πρώτη φορά στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας. Στο παρελθόν διετέλεσε
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ, μέλος
Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος και μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημι-
κών Μηχανικών. 

Ένας αυτοδιοικητικός στη Βουλή
Το 2002 «κατεβαίνει» για πρώτη φορά υπο-

ψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Θέρμη, χωρίς
ωστόσο να κατορθώσει να εκλεγεί. Παρόλα αυτά
αξιοποιήθηκε από την δημοτική αρχή. Βρέθηκε
στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης
το 2006 και ξανά το 2010. Διετέλεσε αντιδήμαρ-
χος, πρόεδρος Επιτροπής Διαβούλευσης, πρό-
εδρος Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Πε-
ριβάλλοντος και  Αθλητισμού Θέρμης και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου  του Φορέα Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Το 2014, και κατόπιν διαφωνιών με τον
δήμαρχο της περιοχής Θοδωρή Παπαδόπουλο,
ηγήθηκε μιας νέας αυτοδιοικητικής παράταξης,
της «Παρέμβασης Πολιτών» και διεκδίκησε τον
δημαρχιακό θώκο Θέρμης. Αν και ο Φάμελλος
δήλωνε τότε… ανεξάρτητος, η συνύπαρξή του με
τον Αλέξη Τσίπρα και λοιπούς υποψηφίους του
ΣΥΡΙΖΑ στη σκηνή προεκλογικής εκδήλωσης
του κόμματος πριν τις κάλπες του Μαΐου 2014
έδειξε ότι η Κουμουνδούρου είχε επενδύσει
στον Φάμελλο.  Ρίχτηκε για πρώτη φορά στη μά-
χη του σταυρού σε βουλευτικές εκλογές τον Ια-
νουάριο του 2015 και εξελέγη. Το ίδιο και στις
εκλογές του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Λόγω
των προηγούμενων αρμοδιοτήτων του σε επίπε-
δο τοπικής αυτοδιοίκησης γνωρίζει καλά τα ευ-
ρωπαϊκά ζητήματα και έχει εκπροσωπήσει τη
χώρα μας σε πολλές συναντήσεις. 

Ο ΣΥΡΙΖΑίος που ήταν από πάντα… ΣΥΡΙΖΑ!

Q

Σωκράτης
Φάμελλος,
κοινοβου-

λευτικός εκ-
πρόσωπος
του κυβερ-

νώντος κόμ-
ματος…

Ξέρει από… δημοψηφίσματα
Ο Θεσσαλονικιός κοινοβουλευ-

τικός εκπρόσωπος εκτός των άλλων
γνωρίζει και από… δημοψηφίσματα.
Πριν το δημοψήφισμα, τη διεξαγωγή
του οποίου αποφάσισε η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Ιούλιο
2015, ο Σωκράτης Φάμελλος υπήρξε
εκ των εμπνευστών της διεξαγωγής
του τοπικού δημοψηφίσματος στην
πόλη και σχετιζόταν με την πώληση
της ΕΥΑΘ. Την ίδια ώρα, εκτός της
ενεργής συμμετοχής του στις δράσεις
του κινήματος «SOSτε το Νερό» ήταν
μέλος του Συλλόγου Φίλων και Αλ-
ληλέγγυων της Ελεύθερης Αυτοδια-
χειριζόμενης ΕΡΤ3.  Για όσους δεν το
γνωρίζουν προέρχεται από… καλλι-
τεχνική οικογένεια. Αδερφός του εί-
ναι ο γνωστός τραγουδοποιός Μα-
νώλης Φάμελλος, ενώ και ο ίδιος στο
παρελθόν συμμετείχε σε ερασιτεχνι-
κούς θεατρικούς θιάσους και μουσι-
κά συγκροτήματα. Στον ελεύθερό του
χρόνο παίζει μπάσκετ. Είναι παντρε-
μένος με την αρχιτεκτόνισσα Πόπη
Καραγιαννίδου και έχει έναν γιο 15
ετών. 



www.karfitsa.gr
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«O δρόμος της δροσιάς» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης…
Πρόκειται για την είσοδο της πόλης, την οδό 26ης Οκτω-
βρίου που οδηγεί στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, στα δι-
καστήρια και στην αγορά… φωτο Σ. Αυγητίδης

Η σπουδή της κυβέρνησης να αναδείξει ως κορυφαίο
ζήτημα την ψήφιση νέου εκλογικού νόμου, φανερώνει
τη διαχρονικότητα των παθογενειών που χαρακτηρί-
ζουν το πολιτικό μας σύστημα. Όλα όσα κατηγορού-
σαν, όλα όσα δήθεν θα γκρέμιζαν ως «το παλιό», τα
υιοθετούν και τα εφαρμόζουν στην πιο κακή τους εκδο-
χή. Βροχή τροπολογιών, φωτογραφικές διατάξεις,
στρατιές κομματικών φίλων που τοποθετούνται ως με-
τακλητοί, απουσία υπουργών από τον κοινοβουλευτι-
κό έλεγχο, συνθέτουν τη φυσιογνωμία της καθημερι-
νής κυβερνητικής λειτουργίας. Όλα τα κακά του παλι-
ού πολιτικού συστήματος που διαρκώς ξόρκιζαν, ήδη
με ευθύνη τους έχουν –δυστυχώς- εξαγνιστεί.  Κι αυτό
είναι ίσως μια από τις μεγαλύτερες ζημιές που προκα-
λεί αυτή η κυβέρνηση στον τόπο.

Σε όλα τα παραπάνω ήρθε να προστεθεί και ο εκλογι-
κός νόμος που, αν και δεν είναι το μείζον πρόβλημα
της χώρας σε αυτή τη συγκυρία, η κυβέρνηση το θέτει
ως προτεραιότητα. Επιπλέον φέρεται να προτείνει  αλ-
λαγές που επίσης δεν είναι οι μείζονες για ένα εκλογι-
κό σύστημα, προκειμένου να καταστεί δικαιότερο, αλ-
λά και να συμβάλλει γενικότερα στην εξυγίανση των
παθογενειών του πολιτικού συστήματος. Άλλωστε,
ακόμη και οι καλύτερες προτάσεις να υιοθετηθούν,
δεν αρκεί από μόνος του ένας εκλογικός νόμος, προ-
κειμένου να ξεκινήσει η ωρίμανση ενός άλλου, πιο
ποιοτικού και πιο αποτελεσματικού πολιτικού συστή-
ματος. 

Η ψήφιση αποσπασματικά  ενός εκλογικού νόμου το
μόνο που εξυπηρετεί, για άλλη μια φορά, είναι τις μι-
κροκομματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης. Από τη μια
για να «πλανέψει» τα αριστερά ακροατήρια, καταθέτον-
τας την πρόταση για απλή αναλογική και από την άλλη,
μέσα από τον πολυκερματισμό πολιτικών δυνάμεων
που νομίζει ότι θα επιφέρει, να δυσκολέψει το σχημα-
τισμό κυβέρνησης  με κορμό τη ΝΔ, όπως όλες οι μέ-
χρι σήμερα μετρήσεις προμηνύουν. 

Αγνοεί όμως η κυβέρνηση το γεγονός ότι οι πολίτες,
κάθε φορά που ψηφίζουν, λαμβάνουν υπόψη τους  με-
ταξύ άλλων και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκλογικού
συστήματος. Απόδειξη το γεγονός ότι τόσο με την απλή
αναλογική του Κουτσόγιωργα, αναδείχθηκε  κυβέρνη-
ση μόνη της η ΝΔ, έστω κι αν χρειάστηκαν τρεις εκλο-
γικές αναμετρήσεις, όσο  και με την ενισχυμένη αναλο-
γική του νόμου Παυλόπουλου και το επιπλέον μπό-
νους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, οι πολίτες με
την ψήφο τους οδήγησαν στο σχηματισμό πολυκομμα-
τικών κυβερνήσεων.

Η μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου έδειξε ότι την
κρίσιμη ώρα της απόφασης οι Ελληνίδες και οι Έλλη-
νες, ανεξάρτητα αν ισχύει απλή ή ενισχυμένη αναλογι-
κή, ψηφίζουν με… απλή λογική. Με την απλή λογική
που λέει ότι την επομένη των εκλογών ο τόπος πρέπει
να έχει κυβέρνηση και να μην μπαίνει στις πρόσθετες
περιπέτειες μιας ενδεχόμενης ακυβερνησίας, που
μπορεί να προκαλεί το ένα ή το άλλο εκλογικό σύστη-
μα. Κι αυτό θα κάνει και στις επόμενες εκλογές, όποιο
εκλογικό σύστημα και όποια αναλογικότητα αυτού τε-
λικά επιλεγεί. 

*Ο κ. Γαλαμάτης είναι μέλος Π.Ε. της ΝΔ, πρώην
βουλευτής και πρώην δήμαρχος

Εκλογικός νόμος
απλής… λογικής

του Δημήτρη 
Γαλαμάτη*

Q

Απορία: Αληθεύει
ότι για τη θέση
του Περιφερει-
άρχη Κεντρικής

Μακεδονίας
έχουν βάλει

πλώρη δυο αιρε-
τοί, εκτός του

Απόστολου Τζιτζι-
κώστα; Ο ένας

είναι βουλευτής
και ο άλλος προ-
βεβλημένος δή-

μαρχος. Ο
πρώτος δε και στο

παρελθόν είχε
δηλώσει ανάλογο

ενδιαφέρον….

#«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» δήλωσε για μια ακόμη
φορά ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, μετά την

απολογία του στην ειδική ανακρίτρια Βασιλική Ζώτου για το θέμα
της κατασκευής των 8ου-15ου Νηπιαγωγείων της οδού Σπάρτακου,
με απόφαση της οποίας αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο
της… απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. «Σήμερα καταθέσαμε στην
ειδική ανακρίτρια τα πλήρη στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση του
έργου των νηπιαγωγείων. Από τα επιχειρήματά μας, που έγιναν
αποδεκτά, προκύπτει ότι προστατέψαμε το δημόσιο συμφέρον
παραμένοντας πιστοί στην εξυπηρέτηση και την κάλυψη των
ασφυκτικών και πιεστικών αναγκών της κοινωνίας για τη σχολική
μονάδα. Το σχολείο, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει σε πολύ μεγάλο
βαθμό, θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα με νέα δημοπρασία
και με απόλυτη τήρηση της νομιμότητας. Από την πρώτη στιγμή
δηλώσαμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, και αυτό
συνεχίζουμε να δηλώνουμε. Δεν έχουμε να αποκρύψουμε τίποτα.
Από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου μας όλα έγιναν με
τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της προστασίας του
δημοσίου συμφέροντος». Να υπενθυμίσουμε πως πριν από ένα
χρόνο ο εισαγγελέας Εφετών, αρμόδιος για θέματα Διαφθοράς,
Αχιλλέας Ζήσης, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον
του γιατί το δημοτικό οικόπεδο που είχε χωροθετηθεί για την
ανέγερση του σχολείου ήταν καταπατημένο από αυθαίρετα ιδιωτών,
με αποτέλεσμα να χαθεί η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και η
Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει πίσω 1.000.000 ευρώ.

#Ούτε… βλέμμα δεν αντάλλαξαν ο Γιάννης Μπουτάρης και ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας κατά τη διάρκεια του 5ου Thessaloniki

Pride. Έτσι ακόμα και στις κοινωνικές τους εμφανίσεις οι δυο
άνδρες, αν και ανήκουν στην ίδια παράταξη, δεν κρατούν ούτε τα…
προσχήματα. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπουτάρης πρόσφατα σε
συνέντευξή του στην KARFITSA και στη Μ. Καραπαναγιωτίδου
δήλωσε ότι απογοητεύτηκε από τον Κ. Ζέρβα, τον οποίο είχε ορίσει
και ως… αντικαταστάτη του!

#«Ο Μπουτάρης… τέλειωσε» υποστήριξε σε συνέντευξή του σε
τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, ο πρώην υπουργός του

ΠΑΣΟΚ Σπύρος Βούγιας. Να θυμίσουμε ότι έχει φάει πόρτα από τον
νυν δήμαρχο και τη δημοτική παράταξη του «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» με την
υποσημείωση ότι εκφράζει το… παλιό.  Ο κ. Βούγιας εμφανίζεται
πρόθυμος να ηγηθεί νέου σχήματος στις επόμενες δημοτικές εκλογές
το 2019 και ήδη άρχισε την καμπάνια του εξαπολύοντας τα βέλη του
προς τον ισχυρότερο πολιτικό άνδρα της Θεσσαλονίκης, με τους
περισσότερους συμμάχους στην κεντρική πολιτική σκηνή…



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#«Σε λίγο καιρό θα είμαι βουλευτής» λέει όπου
σταθεί κι όπου βρεθεί ο πρ. περιφερειάρχης Π.

Ψωμιάδης. Να θυμίσουμε ότι  τον τελευταίο καιρό
«φλερτάρει» με την «Εθνική Ενότητα» των
Καρατζαφέρη και Μπαλτάκου. Μιλώντας στην
KARFITSA ο κ. Ψωμιάδης εξηγεί ότι σκοπεύει να
πολιτευτεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
αν κι ακόμη το φλερτ (με την Εθνική Ενότητα) δεν
προχώρησε σε αρραβώνα. Αναφορικά με τις
επικείμενες αλλαγές του εκλογικού νόμου δηλώνει
ότι «δεν με χαλάει ένα… είδος απλής αναλογικής. Εκ
πεποιθήσεως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν
κυβερνήσεις σταθερές που να μπορούν να
κυβερνήσουν». Ο ίδιος είναι υπέρ του περιορισμού
του bonus εδρών του πρώτου κόμματος, ενώ ζητά να
παραμείνει το όριο εισόδου στη Βουλή (3%),
διαφωνεί ωστόσο με το «σπάσιμο» της Α’
Θεσσαλονίκης. «Στην Θεσσαλονίκη έχω πολιτευτεί
πολλές φορές. Είναι μια εύκολη εκλογική περιφέρεια
και η… καλύτερη της χώρας. Δεν είναι τεράστια
περιοχή. Την γυρνάς εύκολα και με τα πόδια μέσα
σε 20 λεπτά μόλις»είπε ο κ Ψωμιάδης που αν μη τι
άλλο ξέρει από παπούτσια και δρόμους…

#Με το… σαράκι του ανασχηματισμού έχουν
μείνει το τελευταίο διάστημα οι βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Στους
διαδρόμους των γραφείων του κόμματος η
σεναριολογία καλά κρατεί και σχεδόν όλοι οι
τοπικοί βουλευτές ράβουν… κοστούμια. Από το
Μαξίμου δε, πληροφορούμαστε πως ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Φάμελλος
αναμένεται να υπουργοποιηθεί. Κάτι η καλή σχέση
που διατηρεί με την Όλγα Γεροβασίλη, λίγο ως πολύ
η ικανοποίηση του πρωθυπουργού για το μέχρι
σήμερα έργο του βουλευτή φαίνεται πως του

ανοίγουν την πόρτα του Μαξίμου. Στις θέσεις τους
θα παραμείνουν όπως όλα δείχνουν ο Νίκος
Παρασκευόπουλος αλλά και ο Γιάννης Αμανατίδης.
Για τον Μάρκο Μπόλαρη ακούγεται πως επίκειται…
αναβάθμιση και από αναπληρωτής υπουργός θα
γίνει… υπουργός! 

#Το «έλα να δεις» έγινε και πάλι στις πρόσφατες
εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον

στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της
στήλης λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της
περασμένης Κυριακής ο πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής Θεσσαλονίκης Παναγιώτης
Τσαραμπουλίδης αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη
θέση του, αφού η διαδικασία της επιλογής των
υποψηφιοτήτων δεν ήταν αυτή που είχε
συμφωνηθεί. Όπως μαθαίνουμε, από τη Χαριλάου
Τρικούπη θέλησαν - μαύρα μεσάνυχτα - να
προσθέσουν στη λίστα και άλλα άτομα, παρά το
γεγονός ότι αυτή είχε «κλείσει» δυο εικοσιτετράωρα
νωρίτερα! Καταγγελίες υπήρξαν και για τον τρόπο
διεξαγωγής των εκλογών, αφού σε συγκεκριμένο
εκλογικό κέντρο εντοπίστηκαν ψηφοδέλτια με…
χειρόγραφες υποψηφιότητες, σε άλλο η κάλπη
άνοιξε με καθυστέρηση τριών ωρών και στο
εκλογικό κέντρο της Τούμπας δεν υπήρχε αρίθμηση
των ψηφισάντων!

#Περισσότεροι από 500.000 επισκέπτες βρέθηκαν
στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας

Θεσσαλονίκης προκειμένου να ξεναγηθούν στο 35ο
Φεστιβάλ Βιβλίου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες
ημέρες. Παρά τα… μπουρίνια που εδώ και χρόνια
μας έχει συνηθίσει να φέρνει το Φεστιβάλ του
Μπάμπη Μπαρμπουνάκη, οι Θεσσαλονικείς και όχι
μόνο έστειλαν ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον
του βιβλίου αλλά αύξησαν και τις πωλήσεις του
Φεστιβάλ κατά 10% συγκριτικά με πέρσι! 

#Στην παρουσίαση του βιβλίου του ΣΥΡΙΖΑίου
(και πρ. ΠΑΣΟΚου)  Γιάννη Μυλόπουλου

βρέθηκε  - εκτός από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα που
ήταν ομιλητής - και ένας άλλος ΝΔκρατης. Ο
λόγος για τον πρώην πρόεδρο της Διοικούσας
Επιτροπής ΝΔ νομού Θεσσαλονίκης, Δημήτρη
Τσάμη ο οποίος αν και καθυστερημένα βρέθηκε
στο χώρο όπου ο νέος πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. παρουσίαζε το νέο του βιβλίο. Να
θυμίσουμε ότι ο κ Μυλόπουλος διαδέχθηκε τον κ.
Τσάμη στο τρίτο δημόσιο κανάλι, όπου ο πρώτος
είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά και
με ντοκουμέντα το αξιόπιστο έργο του δεύτερου…

#Το «δεξί της χέρι» στη Θεσσαλονίκη έχασε εδώ
και λίγες ημέρες η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Ο λόγος για τον Χρήστο Παπαδούλη ο οποίος τα
τελευταία χρόνια ήταν η «σκιά» της όμορφης
ευρωβουλευτίνας στην εκλογική της περιφέρεια. Ο
κ. Παπαδούλης παραιτήθηκε από τη θέση του
συνεργάτη της Θεσσαλονικιάς αιρετής για να
αφοσιωθεί στα νέα του κομματικά καθήκοντα.
Υπενθυμίζεται ότι στην σχετική εκλογική
διαδικασία του ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερος ανάμεσα σε
24 υποψηφίους….

#Περίπου δυο μήνες έχει να «ανέβει» ο Σταύρος
Θεοδωράκης στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την

εκλογική του περιφέρεια και οι «Ποταμίσιοι» της
πόλης βγαίνουν στα κάγκελα. Όπως αναφέρουν
στη στήλη στελέχη του «δεν είναι δυνατό ο
επικεφαλής του κόμματος να έχει καταλάβει τη
μια έδρα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της
χώρας που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και
να μην την επισκέπτεται. Έτσι όπως πάμε τα
ποσοστά των περασμένων εκλογών θα τα
βλέπουμε με τα… κιάλια».
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#Για τη ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες
εθνικές εκλογές «παίζουν» δυο ονόματα.

Πρόκειται για δυο στενούς συνεργάτες του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο λόγος για τους
αντιπεριφερειάρχες Φάνη Παπά και Κώστα
Γιουτίκα.  Σύμφωνα δε με πληροφορίες με
τον δεύτερο ο κ Τζιτζικώστας «έχουν κάνει
μαζί φαντάροι».

#Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πλέον θα
μαθαίνουν… ποντιακά! Όπως έγινε

γνωστό πρόσφατα υπογράφηκε μεταξύ του
πρύτανη του ιδρύματος Αχιλλέα Ζαπράνη και
του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων
Εκπαιδευτικών σύμφωνο για την ίδρυση
σχολείου διδασκαλίας, όπως και
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για
την ποντιακή διάλεκτο. Το σύμφωνο
συνεργασίας επιπλέον προβλέπει τη
δημιουργία Έδρας «Μελετών της καθ' ημάς
Ανατολής» σε θεματικές κοινού
ενδιαφέροντος, εκδοτική συνεργασία για την
ανάθεση εκδόσεων και λευκωμάτων σχετικά
με τον Ποντιακό πολιτισμό και την ιστορία
στον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου,
συνδιοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων,
ημερίδων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο σε
θέματα και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος,
όπως και ίδρυση συλλόγου Ποντίων φίλων
και φοιτητών.

#Γνωρίζουμε ότι ένας εκ των πολιτικών
που συναντιέται συχνά με τον πρώην

πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή είναι ο
Βορειοελλαδίτης Κώστας Κιλτίδης.
Μαθαίνουμε πως το τελευταίο δεκαήμερο οι
δυο άνδρες είχαν άλλη μια μακρά συνομιλία
στο πολιτικό γραφείο του πρώην
πρωθυπουργού στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων
συζήτησαν και για την πρόθεση του πρώην
υπουργού της κυβέρνησης Καραμανλή να

ριχτεί στη μάχη του σταυρού στις επόμενες
εθνικές εκλογές. Όταν τον ρώτησε ο
Καραμανλής (τον οποίο κατά δήλωσή του ο
Κιλτίδης αγαπά και εκτιμά περισσότερο εκ
των Καραμανλήδων) σε ποια περιφέρεια: την
Α’ Θεσσαλονίκης ή το Κιλκίς σκοπεύει να
πολιτευτεί, ο πρώην υπουργός και πρώην
βουλευτής δήλωσε: «Αυτό θα το αφήσω στην
κρίση της ηγεσίας της ΝΔ…».

#Σε περίπτωση νίκης της Νέας
Δημοκρατίας ο επόμενος υπουργός

Πολιτισμού, όπως όλα δείχνουν θα κατάγεται
από την Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για τον Κώστα
Γκιουλέκα ο οποίος έχει αναλάβει, ως
υπεύθυνος τομέα Πολιτισμού, να συντάξει την
«γαλάζια» κυβερνητική ατζέντα στον τομέα του
πολιτισμού. Οι συναντήσεις του
Θεσσαλονικιού βουλευτή με φορείς σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη πάνε κι έρχονται με τον ίδιο
να απευθύνει προσκλήσεις ακόμα και σε
εκείνους που δεν… ανήκουν στο «γαλάζιο»
στρατόπεδο. Όπως λέει άλλωστε ο ίδιος ο κ.
Γκιουλέκας «ο πολιτισμός είναι το παρελθόν,
το παρόν και το μέλλον μιας χώρας και δεν
χωράνε χρώματα».

#Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο εκπρόσωπος
τύπου του Κινήματος Δημοκρατών

Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου και
πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος
Πεταλωτής. Η κόρη του Αλεξάνδρα κατάφερε
να αριστεύσει τις φετινές πανελλαδικές
εξετάσεις. Η μαθήτρια από την Κομοτηνή
συγκέντρωσε περισσότερα από 19.000 μόρια
και σκέφτεται να σπουδάσει ό,τι και ο
μπαμπάς της, δηλαδή νομική. Δεν έχει
αποφασίσει ωστόσο εάν θα πάει στην Αθήνα
ή τη Θεσσαλονίκη. Την είδηση φυσικά
«ανέβασε» στο προφίλ του στο facebook ο
ίδιος ο πολιτικός ως κλασικός…
«χαζομπαμπάς».
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Eνόψει επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, τέ-
θηκε το ζήτημα της συγκρότησης Συνταγματικού Δικα-
στηρίου με σκοπό τον συγκεντρωμένο και συγκεντρω-
τικό έλεγχο της νομιμότητας των νόμων. Αυτό που
ισχύει σήμερα, είναι ο διάχυτος («διάσπαρτος» από
όλα τα δικαστήρια ανώτερα και κατώτερα), ο παρεμπί-
πτων (στο πλαίσιο μιας δίκης με πρωτοβουλία των πο-
λιτών ) και ο «συγκεκριμένος» (με αφορμή την εφαρ-
μογή μιάς ή περισσότερων διατάξεων στο πλαίσιο
συγκεκριμένης διαφοράς). Ο έλεγχος συνταγματικότη-
τας γίνεται συνήθως σε επίπεδο ανωτάτων δικαστη-
ρίων (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτι-
κό Συνέδριο ) και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
τους αυτή επιλύεται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστή-
ριο (ΑΕΔ). Είναι αυταπόδεικτο ότι ο έλεγχος της συν-
ταγματικότητας των νόμων είναι η πεμπτουσία της δη-
μοκρατίας  και  η συμπύκνωση  του κράτους δικαίου.

Δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένος και αξιόπιστος
έλεγχος  αν δεν ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξου-
σιών, όπως είναι κατοχυρωμένη σήμερα στο ισχύον
Σύνταγμα. Επομένως, κάθε συζήτηση που ανοίγει σχε-
τικά με το θέμα αυτό, αντικειμενικά θίγει και τον πυρή-
να της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους.Το Συν-
ταγματικό Δικαστήριο προβάλλεται από ορισμένους
ως «πανάκεια» στο σημερινό σύστημα ελέγχου της
συνταγματικότητας που έχει πολλά ελαττώματα , αλλά
και πολλά πλεονεκτήματα καθώς γίνεται από δημόσι-
ους λειτουργούς (δικαστές), που απολαμβάνουν προ-
σωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας απέναντι στο
κράτος.

Η αξίωση, ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νό-
μων του κράτους να γίνεται «από τα πάνω», συγκεν-
τρωτικά, και μάλιστα από όργανο (Συνταγματικό Δικα-
στήριο), που δεν θα είναι αμιγώς «δικαστικού χαρα-
κτήρα», αλλά θα αποτελείται και από διορισμένους
(από ποιόν;) «εγνωσμένου κύρους νομικούς» γεννάει
προβληματισμούς και σοβαρές επιφυλάξεις. Κι αυτό
ιδιαίτερα, στη σημερινή κατάσταση, όπου η χώρα βρί-
σκεται σε κατάσταση «οικονομικής επιτροπείας», η
οποία, ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να είναι προσωρι-
νού χαρακτήρα. Η κατάσταση αυτή δεν απέχει πολύ
απέχει από το να εξελιχθεί σε «συνταγματική επιτρο-
πεία», η οποία όμως θα έχει μονιμότερα χαρακτηριστι-
κά.

Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε απόπειρα αναθεώρη-
σης του Συντάγματος πρέπει να γίνεται με πολλή «τσιγ-
κουνιά» και περίσκεψη, διότι εγκυμονούνται κίνδυνοι
– χωρίς να το επιδιώκουμε ή να το αντιλαμβανόμαστε-
αλλοίωσης της ουσίας του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος. Ή θα αποκτήσουμε Συνταγματικό Δικαστήριο απο-
τελούμενο αμιγώς από δικαστικούς λειτουργούς –
οπότε το σημερινό σύστημα καταργείται – ή ,καλύτερα,
το σύστημα ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων
να παραμείνει «ως έχει» στα χέρια όλων των δικαστών
και των πολιτών.  Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λείπει
σήμερα, στην κοινωνία, στη χώρα και στο λαό δεν εί-
ναι ένα Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά πολλά άλλα!

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

Το Συνταγματικό 
Δικαστήριο μας λείπει;

του Μανώλη 
Λαμτζίδη*

Ποδήλατο στην αυλή του δημαρχείου του έκανε ο Γιάν-
νης Μπουτάρης. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρόσφατα
συναντήθηκε στο γραφείο του με ιδιοκτήτη εταιρίας
που κατασκευάζει καινοτόμα… ξύλινα ποδήλατα. Δεν
έμεινε όμως μόνο στη συνάντηση αλλά κατέβηκε από
τον τρίτο όροφο του δημαρχείου για να δει και να… τε-
στάρει -  από κοντά -  τις κατασκευές του επιχειρηματία!

Q

Κουίζ: Ποιος
κορυφαίος του

ΠΑΣΟΚ δεν
πήγε να ψηφί-
σει στις εσω-

κομματικές της
περασμένης Κυ-

ριακής γιατί
στο… νησί που
βρισκόταν για
τα μπάνια του

λαού δεν υπήρ-
χαν κάλπες;



9

#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Μια… δημοσιογραφική ταυτότητα θέλει να της δώσουν! Ο λόγος για
τη Δέσποινα Χαραλαμπίδου η οποία τώρα που είναι εκτός βουλής (για

την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο) αναζητά τον επόμενο… ρόλο της.
Πρόσφατα η κ. Χαραλαμπίδου βρέθηκε σε συνέντευξη τύπου εργαζομένων
(μάλιστα έδωσε τα εύσημα για την πραγματοποίησή της έξω από το
υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης) και… κρατούσε σημειώσεις. Αφού
τελείωσε η ενημέρωση των δημοσιογράφων από τους εργαζόμενους η κ.
Χαραλαμπίδου ξεκίνησε τις ερωτήσεις. «Ρεπορτάζ πρέπει να κάνω τώρα
που δεν είμαι βουλευτής» είπε. Εδώ που τα λέμε θα την έκανε καλά αυτή
τη δουλειά. Άλλωστε τα… αυτιά και τα… μάτια ενός αντιπροέδρου της
Βουλής ακούνε και βλέπουν διάφορα που δεν λέγονται!

#Δημιουργήθηκε νέος όμιλος προβληματισμού made in… Thessaloniki.
Το όνομα αυτού «Ομάδα Εθνικού προβληματισμού» του οποίου

επικεφαλής είναι ο πρώην αντιδήμαρχος και υποψήφιος ευρωβουλευτής
της ΝΔ Βενιαμίν Καρακωστάνογλου. Η «Ομάδα Εθνικού Προβληματισμού»
αποτελείται από 25 τοπικές προσωπικότητες, κυρίως καθηγητές
πανεπιστημίου οι οποίοι βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα
αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα που θα πραγματοποιεί
εκδηλώσει και θα προχωρά σε δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις για
καίρια ζητήματα. «Είμαστε φιλοευρωπαίοι και απεχθανόμαστε τον
λαϊκισμό» υποστηρίζει μιλώντας στην KARFITSA ο κ. Καρακωστάνογλου
και ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για μια πολιτική κίνηση, όχι όμως νέο
κόμμα. 

#«Ζεσταίνει» τις μηχανές η πρώην βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης,
Σταυρούλα Ξουλίδου. Η πρώην «Ανεξάρτητη Ελληνίδα» την περασμένη

βδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα και πραγματοποίησε συναντήσεις με
στελέχη του Γιώργου Καρατζαφέρη και του Τάκη Μπαλτάκου. Η
Θεσσαλονικιά εκπαιδευτικός έχει «κλειδώσει» την υποψηφιότητά της με
την «Εθνική Ενότητα» στη Β’ Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, χαίρεται που η
οικογένειά της γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της
στήλης ο μικρός της γιος, μόλις 21 ετών πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο
του συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρία, ενώ πρόσφατα έδωσε
συναυλία στην Αθήνα στο πλευρό του Μίμη Πλέσσα.

Στη… Βουλή έφτασε το ρεπορτάζ της εφημερίδας KARFITSA με-
τά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο πρώην υπουργός και
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος
Καράογλου. Συγκεκριμένα ο «γαλάζιος» τομεάρχης για την Μα-
κεδονία και τη Θράκη ρωτά τους υπουργούς Εσωτερικών και
Οικονομικών για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται πρώην
βιομηχανικοί χώροι της Θεσσαλονίκης όπου στεγάζονται πρό-
σφυγες, ποιο είναι το ύψος των ενοικίων, ποιοι αξιολογούν
τους χώρους αυτούς και ποια η διάρκεια των συμβολαίων. Με
αφορμή το εκτενές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της KARFITSA
«Real estate… προσφύγων» ο κ. Καράογλου καταγγέλλει πως η
«κυβέρνηση στήνει φάμπρικα πλουτισμού με αφορμή το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα». 

«Η συντριπτική πλειοψηφία των 
νεφροπαθών…  πεθαίνει μέσα σε ΜΕΘ!»
Επιτακτική είναι η ανάγκη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της
κλινικής μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, με τον αριθμό των ασθενών που χάνουν τη ζωή
τους από λοιμώδη νοσήματα να αυξάνεται συνεχώς! Στις ελλεί-
ψεις σε αναλώσιμα και νοσηλευτικό προσωπικό, έρχεται να
προστεθεί η έλλειψη υποδομών που μπορούν να προσφέρουν
ένα ασφαλές περιβάλλον για την υγεία των ασθενών, σύμφωνα
με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης και
αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των Νεφροπαθών, Χρήστο Κα-
ραγκιόζη. Ο ίδιος εξηγεί πως «δυστυχώς το υπουργείο υγείας
δεν πρόκειται να βάλει ούτε ένα ευρώ προκειμένου να βελτιώ-
σει τις συνθήκες της κλινικής Μεταμόσχευσης». Έτσι ο σύλλο-
γος αποφάσισε να απευθυνθεί για βοήθεια… στους πολίτες. 

Της Έλενας Καραβασίλη 

«Η κλινική μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης, είναι η μεγαλύτερη μονάδα που έχουμε στη χώρα. Πέρα από τις
μεταμοσχεύσεις νεφρού, η συγκεκριμένη κλινική κάνει τις μεταμοσχεύ-
σεις ύπατος και παίδων από όλη την Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ μεγάλους
χώρους, που όλοι όμως χρήζουν ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. Είναι
απαραίτητο να γίνουν κάποια πράγματα, διότι η παλαιότητα και η κακή
συντήρηση των χώρων αυτών, έχει ως αποτέλεσμα τη μετάδοση λοιμω-
δών νοσημάτων και μικροβίων στους μεταμοσχευμένους ασθενείς», εξη-
γεί ο κ. Κραγκιόζης, τονίζοντας πως αυτές οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την πλήρη
άσκηση της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας που απαιτείται σε έναν μεταμο-
σχευμένο ασθενή. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επισκευαστούν
ή να αντικατασταθούν οι δέκα πόρτες των θαλάμων νοσηλείας (επισκευή κλειδα-
ριών, πόμολων ή πλήρη αντικατάσταση) στην κλινική Μεταμοσχεύσεων του Ιπ-
ποκράτειο Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. «Οι πόρτες είναι το πρώτο πράγμα
που έχουμε ζητήσει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτη-
μα. Σε μία κλινική μεταμοσχεύσεων, οι πόρτες θα πρέπει να είναι έτσι κα-
τασκευασμένες ώστε να έρχονται στη λιγότερη δυνατή επαφή με τα χέρια,
νοσηλευτών, γιατρών, συνοδών, ασθενών, για να αποτρέπουν τη μετάδο-
ση μικροβίων. Είναι το πιο οικονομικό από όλα όσα πρέπει να γίνουν στη
συγκεκριμένη κλινική, έτσι ευελπιστούμε πως θα υπάρξει κάποιος συμ-
πολίτης μας που να μπορεί να βοηθήσει», λέει ο κ. Καραγκιόζης. Και συνεχί-
ζει: «όλες οι τουαλέτες των θαλάμων νοσηλείας, χρήζουν πλήρης ανακαί-
νισης, πλέον η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Ο τάπητας που υπάρχει σε
μία κλινική μεταμοσχεύσεων πρέπει να είναι ειδικού τύπου, κάτι που δεν
υπάρχει. Στα νοσοκομεία μας και ιδιαίτερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, τα μικρόβια πηδάνε από τα παράθυρα! Χάνουμε πάρα
πολλούς μεταμοσχευμένους ασθενείς που κολλάνε λοιμώδη νοσήματα
μέσα στις κλινικές. Η συντριπτική πλειοψηφία των νεφροπαθών που πε-
θαίνουν, είναι εξαιτίας των λοιμωδών νοσημάτων, κατά κύριο λόγο μέσα
σε ΜΕΘ και δευτερευόντων μέσα στην κλινική. Πρέπει επιτέλους να βρε-
θεί μία λύση, την ώρα που το υπουργείο δεν πρόκειται να βάλει ούτε ένα
ευρώ σε ένα εξαιρετικά υποχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο όπως το Ιπ-
ποκράτειο, αναλάβαμε εμείς ως Σύλλογος νεφροπαθών Θεσσαλονίκης
την πρωτοβουλία μήπως και καταφέρουμε και ευαισθητοποιήσουμε την
τοπική κοινωνία».  

Για κάθε προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο
τηλ του Συλλόγου: 2310222821 Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 14:30.
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www.karfitsa.gr

του Βαγγέλη Στολάκη

Αλλαγή στην νοοτροπία επιλογής σχολών
σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας από τους
τελειόφοιτους και μελλοντικούς φοιτητές αλλά
και τους γονείς τους «βλέπουν» οι φροντιστές
της χώρας. Την ώρα,  που βρίσκεται σε εξέλιξη
η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων
από τους περίπου 100.000 τελειόφοιτους λυ-
κείων πανελλαδικά, όπως εξηγούν στην
KARFITSA οι ειδικοί, παρατηρείται να επιλέ-
γονται σχολές αλλά και πόλεις σπουδών με βά-
ση το γνωστικό αντικείμενο ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ και
όχι το κόστος, όπως συνηθιζόταν τα τελευταία
χρόνια.

Τα πρώτα δάκρυα επιτυχίας ή… αποτυχίας
των χιλιάδων μαθητών της Γ’ Λυκείου… στέ-
γνωσαν. Οι μαθητές και υποψήφιοι φοιτητές
ετοιμάζονται για τις πρώτες καλοκαιρινές τους
διακοπές χωρίς έννοιες και σκοτούρες. Ετοιμά-
ζονται να ζήσουν εκείνο το καλοκαίρι των μα-
θητικών και φοιτητικών τους χρόνων που είναι
το μοναδικό που τον ερχόμενο… Σεπτέμβρη

δεν θα έχουν ούτε αγιασμούς ούτε επαναληπτι-
κές εξεταστικές περιόδους. Λίγο πριν πάρουν
όμως τα μαγιό και τις πετσέτες τους και ξεχυ-
θούν σε κοντινές και όχι μόνο παραλίες πρέπει
να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο
με τα τμήματα και τις σχολές των ΑΕΙ και των
ΤΕΙ στα οποία θα επιθυμούσαν να φοιτήσουν.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των μηχα-
νογραφικών δελτίων έχει οριστεί η 8η Ιουλίου
2016, ενώ όπως αναφέρουν στην KARFITSA
εκπαιδευτικοί μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία περίπου το 10% του συνολικού
αριθμού των τελειόφοιτων μαθητών. 

«Σκαμπανεβάσματα» σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου ως συ-

νήθως αναμένεται να ανακοινωθούν από το
υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής, όπου
εκτιμάται πως θα υπάρξουν… σκαμπανεβά-
σματα λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των
μορίων. Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία
των πανελλαδικών εξετάσεων στα μόρια που
συγκεντρώνει ένας υποψήφιος φοιτητής υπο-

λογίζονται μόνο οι βαθμοί των γραπτών πανελ-
λαδικών εξετάσεων και δεν προσμετράται η
βαθμολογία των προφορικών εξετάσεων.
Όπως αναφέρουν οι φροντιστές της Βόρειας
Ελλάδας είναι δύσκολη η σύγκριση των φετι-
νών με τις περσινές ή προπέρσινες βάσεις ει-
σαγωγής γιατί αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
τους. Στους κύκλους μάλιστα των εκπαιδευτι-
κών τελευταία «κυκλοφορεί» ως ανέκδοτο η
φράση «Οι λογοτέχνες της χώρας θα περάσουν
στις Ιατρικές Σχολές», αφού όπως λένε περισ-
σότερες πιθανότητες να φοιτήσουν σε κάποια
ιατρική σχολή έχουν όσοι μαθητές έγραψαν
καλά στην Έκθεση παρά από εκείνους που
έγραψαν καλά στα μαθηματικά, τη φυσική ή τη
βιολογία. 

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τακόπουλο, δι-
ευθυντή των φροντιστηρίων «Έλιξ» οι μεσαίες
και χαμηλόβαθμες σχολές του 1ου πεδίου ανα-
μένεται να παρουσιάσουν άνοδο. Σε ό,τι αφορά
το δεύτερο πεδίο ο αριθμός υποψηφίων είναι
ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων κι
επομένως θα περάσουν όλοι. Στο πεδίο αυτό η

Q

«Να επιλέ-
ξουν σχολές

που τους
αρέσουν»

καλεί ο Γενι-
κός Γραμμα-

τέας του
υπουργείου

Παιδείας
τους μαθητές

}

}

Το κόστος σπουδών ενός νέου φοιτητή! 
Αλλαγή στην νοοτροπία επιλογής σχολών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας από τους τελειόφοιτους και μελλοντι-
κούς φοιτητές αλλά και τους γονείς τους «βλέπουν» οι φροντιστές της χώρας. Την ώρα,  που βρίσκεται σε εξέλιξη η

συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων από τους περίπου 100.000 τελειόφοιτους λυκείων πανελλαδικά, όπως
εξηγούν στην KARFITSA οι ειδικοί, παρατηρείται να επιλέγονται σχολές αλλά και πόλεις σπουδών με βάση το γνω-

στικό αντικείμενο ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ και όχι το κόστος, όπως συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια.

Q

Το τρίτο δε-
καήμερο του
Αυγούστου
η ανακοί-
νωση των
βάσεων σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ

}

}
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μάχη θα δοθεί για τη σχολή πρώτης επιλογής. Ο κ. Τακό-
πουλος υποστηρίζει επίσης πως «το 3ο πεδίο είναι το πε-
δίο της μεγάλης αγωνίας. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία
των υποψηφίων του πεδίου δεν έχουν επιλέξει Μαθη-
ματικά Προσανατολισμού άρα δεν μπορεί ν’ ανοίξει το
2ο πεδίο. Είναι «εγκλωβισμένοι» στο 3ο. Τα πολύ εύ-
κολα θέματα της Φυσικής και άρα ο μεγάλος αριθμός
αριστούχων, αναδεικνύει την έκθεση σε ρυθμιστικό
παράγοντα για την εισαγωγή στην ιατρική. Στο 4ο πε-
δίο ο χαμηλός αριθμός υποψηφίων αναμένεται να
οδηγήσει τις βάσεις των Παιδαγωγικών Σχολών σε
πτώση. Τέλος, στο 5ο πεδίο οι υποψήφιοι έχουν σε με-
γάλο ποσοστό χαμηλή βαθμολογία στα Μαθηματικά
Προσανατολισμού. Όσοι έχουν γράψει γύρω στη βάση
στα Μαθηματικά και ικανοποιητικούς βαθμούς στα
άλλα τρία μαθήματα θα διεκδικήσουν με αξιώσεις θέ-
σεις σε πανεπιστημιακές σχολές. Ωστόσο, αν θέλουν
να γίνουν καλοί οικονομολόγοι θα πρέπει να βελτιώ-
σουν τα μαθηματικά τους μετά την εισαγωγή τους». 

«Παραδοσιακά οι υψηλόβαθμες σχολές αφορούν στη
Νομική, στην Ιατρική και στη σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου. Κάθε χρόνο οι σχολές
αυτές συγκεντρώνουν σταθερά την προτίμηση των μαθητών.
Εφέτος σε γενικές γραμμές εκτιμάται άνοδος στις ιατρικές
σχολές και σταθερότητα ή μικρή άνοδος στις νομικές σχο-
λές. Το ίδιο ισχύει και για τις σχολές Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών» αναφέρει επίσης ο κ. Τακόπουλος. 

Η κρίση, κρίση αλλά… 
Στο μεταξύ, «στροφή» στην επιλογή σχολών και πανεπι-

στημίων ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται τα ΑΕΙ και
τα ΤΕΙ κάνουν γονείς και μαθητές. Η αλήθεια είναι πως εξαι-
τίας της κρίσης πολλοί φοιτητές αν και διέθεταν τη βαθμολο-
γία και «έπιαναν» υψηλές και καλές σχολές σε κάποιο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα της επικράτειας αναγκάζονταν να φοιτήσουν
σε χαμηλότερα βαθμολογικά τμήματα του τόπου διαμονής
τους. «Πλέον και οι γονείς και οι μαθητές είναι εκπαιδευμέ-
νοι. Ένα παιδί έχει έξοδα είτε βρίσκεται στο σπίτι του είτε σε
μια άλλη πόλη. Τα έξοδα αυτά είναι πάνω κάτω τα ίδια. Τα
προηγούμενα χρόνια οι γονείς πίεζαν τα παιδιά τους να πε-
ράσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και να επιλέξουν τις σπου-
δές τους ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους. Τώρα δεν

ισχύει κάτι τέτοιο, αφού με τα ίδια περίπου χρήματα μπο-
ρούν να σπουδάσουν σε καλύτερο πανεπιστήμιο άλλης πό-
λης. Τα ενοίκια των σπιτιών έχουν σημειώσει μείωση. Επί-
σης είναι πιο πιθανό ένας νεοεισαχθέντας φοιτητής να βρει
δουλειά για να βοηθήσει τους γονείς του, στην επαρχεία πα-
ρά στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη» αναφέρει ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλά-
δας, Άρης Τεμεκενίδης. 

Από την πλευρά του ο κ. Τακόπουλος εξηγεί: «Τα τελευ-
ταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι οικο-
γένειες κατά κανόνα επιλέγουν πιο χαμηλόβαθμες
σχολές είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, παρά
μια περιφερειακή σχολή περισσότερο σχετική με τις
προτιμήσεις του μαθητή. Αυτή η επιλογή είναι απολύ-
τως κατανοητή δεδομένων των υφιστάμενων οικονο-
μικών συνθηκών. Ωστόσο, το βασικό κριτήριο για ένα
καλό μηχανογραφικό θα πρέπει να είναι η επιλογή
σπουδών και όχι η επιλογή πόλης. Έχει ενδιαφέρον να
εξετάσουμε το ζήτημα από μια άλλη σκοπιά. Η παρατε-
ταμένη οικονομική κρίση κατά τα τελευταία χρόνια
έχει μεταβάλει το κόστος διαβίωσης στις διάφορες πε-
ριοχές της χώρας. Δηλαδή, οι τιμές των ενοικίων και οι
τιμές των ειδών καθημερινής χρήσης έχουν διαμορ-
φωθεί με βάση το μειωμένο οικογενειακό εισόδημα».
Και συμπληρώνει: «Ας κάνουμε έναν υπολογισμό. Ένας νέος
φοιτητής που σπουδάζει στην πόλη καταγωγής του, π.χ. στην
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι θα είναι εκτός
σπιτιού 10-12 ώρες τη μέρα, θα χρειάζεται καθημερινά για
τα έξοδα του ένα ποσό Α. Αν ο ίδιος ο φοιτητής σπούδαζε σε
μια επαρχιακή πόλη θα χρειαζόταν ένα ποσό Β. Αν η διαφο-
ρά λοιπόν του ποσού Α από το ποσό Β  είναι μικρή, τότε η κά-
θε οικογένεια θα πρέπει να επανεξετάσει την επιλογή της σε
αντιπαραβολή πάντα με την ποιότητα σπουδών και τις δυνα-
τότητες επαγγελματικής αποκατάστασης που παρέχουν τα
ιδρύματα στην πόλη καταγωγής του φοιτητή ή σε μια άλλη
επαρχιακή πόλη. Το κόστος διαβίωσης συνεπώς είναι ένα
μόνο τμήμα της εξίσωσης που καλούνται να λύσουν οι φοι-
τητές και οι οικογένειες τους κατά την επιλογή των σχολών
στο μηχανογραφικό. Το άλλο τμήμα της εξίσωσης, που προ-
φανώς δεν πρέπει να παραβλέπεται, αφορά το περιεχόμενο
και την ποιότητα των σπουδών και την σύνδεση τους με την
αγορά εργασίας» καταλήγει ο κ. Τακόπουλος. 

Η άποψη του υπουργείου
Στην εκτίμηση ότι οι βάσεις εισαγωγής θα αυξηθούν στις ιατρικές σχολές, ενώ

θα υπάρξει πτώση στα παιδαγωγικά τμήματα προχωρά από την πλευρά του ο Γενι-
κός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παντής. Συμπληρώνει πως
όσοι μαθητές έγραψαν καλά στο μάθημα της ειδικότητας θα πετύχουν την εισαγω-
γή τους στην πρώτη σχολή που θα προτιμήσουν. Σε ό,τι αφορά το κόστος των
σπουδών ενός φοιτητή ο κ. Παντής αναφέρει: «Το κόστος ζωής έχει μειωθεί. Θα
συμβουλεύσω τους μαθητές και τις οικογένειές τους να επιλέξουν τις σπουδές
τους με βάσει το τι τους αρέσει και όχι με κριτήριο την πόλη. Να σπουδάσουν αυτό
που τους αρέσει» λέει ο κ. Παντής. 

Q

Σε ποιες σχο-
λές αναμένε-
ται αύξηση

και σε
ποιες… ελεύ-
θερη πρώτη; 

}

}
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#ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Για τις επιπτώσεις του BREXIT στην Ελλάδα, τις προ-
ωθούμενες αλλαγές του εκλογικού νόμου αλλά και
τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς που
βρίσκονται σε εξέλιξη μιλά σε εφ’ όλης της ύλης συ-
νέντευξη του στην KARFITSA ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Αν-
δρέας Λοβέρδος. Ο πρώην υπουργός με διάθεση
αυτοκριτικής αναφέρει πως το «ΠΑΣΟΚ πήρε διαζύ-
γιο με τον λαϊκισμό», υποστηρίζει ότι το κόμμα του
θα τοποθετηθεί επίσημα για το εάν θα ψηφίσει ή όχι
τον νέο εκλογικό νόμο μόλις αυτός κατατεθεί, ενώ
με την ιδιότητα του Συνταγματολόγου χαρακτηρί-
ζει… «πονηρούς» τους σκοπούς της συζήτησης που
άνοιξε η συγκυβέρνηση για την Συνταγματική Ανα-
θεώρηση. 

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Στολάκη

Tι σημαίνει το BREXIT για την χώρα μας; Οι επι-
πτώσεις θα είναι άμεσες και ποιες εκτιμάτε πως θα εί-
ναι αυτές; 

Η συζήτηση που διεξάγεται στην Ε.Ε δεν είναι ελληνο-
κεντρική. Η Ευρώπη ποτέ δεν συζητήθηκε σοβαρά. Ακόμη
και στις Ευρωεκλογές, η Ευρώπη δεν ήταν ούτε τρίτο θέμα.
Οι πολιτικοί κάθε κράτους μέλους έχουν την άσχημη συνή-
θεια να μεταφέρουν την ευθύνη κάθε αρνητικής απόφασης
στις Βρυξέλλες. Ο πολιτικός λόγος των οποίων είναι ακατά-
ληπτος. Δεν υπάρχει, αυτό που έλεγε ο αείμνηστος καθηγη-
τής μου Δ. Τσάτσος, Ευρωπαϊκός δήμος που να διαθέτει
τους πολιτικούς του και να συζητάει τα θέματα. Βήματα γί-
νονται, αλλά εάν εξαιρέσετε τη συζήτηση των υποψηφίων
Προέδρων της Επιτροπής, κανένας άλλος θεσμός δεν ανα-
παράγεται δημοσιογραφικά. Ως συμπέρασμα προκύπτει
πως οι Βρετανοί σκέφτηκαν την επιστροφή σε ένα κυρίαρχο
Ηνωμένο Βασίλειο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,
δηλαδή σε ένα επίπεδο κυριαρχίας που δεν υπάρχει πια.
Αυτές είναι μνήμες που έρχονται από το παρελθόν. Μια λο-
γική κυρίαρχης δύναμης. Τέλος κάποιοι πολιτικοί του μας
θύμισαν έντονα την Ελλάδα. Υποσχέθηκαν ότι τα 350 εκ.
στερλίνες που δίνουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό θα
«μεταφερθούν» στο σύστημα Υγείας με το Leave Europe!
Την επομένη του δημοψηφίσματος, άλλαξαν! Κάτι μας θυ-
μίζει αυτό. Η Ευρώπη της Ειρήνης έχει τεράστια προβλήμα-
τα, είναι ακατάληπτη και πρέπει να γίνει καταληπτή, αλλά
δεν θα τη διαλύσουμε. Η κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
είναι περισσότερο μια κίνηση διάλυσης του εαυτού του πα-
ρά της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση όπως όλα δείχνουν θα καταθέσει τις
επόμενες ημέρες την πρότασή της για τον εκλογικό νό-
μο. Δίνεται η εντύπωση πως η Χαριλάου Τρικούπη εί-
ναι ήξεις αφήξεις. Τι θα κάνετε τελικά; Θα ψηφίσετε; 

Δόθηκε οργανωμένη λάθος εντύπωση σχετικά με την
στάση μας. Από πουθενά δεν προκύπτει αυτό που περιγρά-
φετε. Εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα, από ότι λέει η κυβέρνη-
ση, αν δεν το δούμε γραμμένο. Επειδή οι κυβερνήσεις, τα
κόβουνε και τα ράβουνε αυτά, κατά τα συμφέροντα της επό-
μενης εκλογής, σοφά έκανε ο συνταγματικός νομοθέτης και
θέλει αυξημένη πλειοψηφία. Συνεπώς εμείς στη Δημοκρα-
τική Συμπαράταξη έχουμε αποφασίσει να τοποθετηθούμε,
αφού κατατεθεί το σχέδιο νόμου στη βουλή.

Ως συνταγματολόγος ποιες αλλαγές στην αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος εκτιμάτε πως πρέπει να γίνουν
άμεσα;  

Η «συζήτηση» που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την
αναθεώρηση του Συντάγματος έχει σκοπούς αφελώς πονη-
ρούς και ιδιαιτέρως επιζήμιους. Η αφελής πονηρία έγκειται
στο σκοπό της αλλαγής της ημερήσιας διάταξης στα ενδια-
φέροντα των πολιτών. Και η απόπειρα ψευδο-συμβολι-
σμών που σχετίζονται με τη Δημοκρατία, οδήγησε τον Πρω-
θυπουργό να επιλέξει  την 24η Ιουλίου για να ανακοινώσει

Επιτέλους, το ΠΑΣΟΚ πήρε οριστικό 
διαζύγιο με το λαϊκισμό!

τις προτάσεις του. Είναι η πονηρία τους όμως αφελής, διότι
την ημερήσια διάταξη στην Ελλάδα της κρίσης την καθορί-
ζει η πορεία της ατομικής οικονομίας ενός εκάστου κι όχι οι
φιγούρες, ιδίως οι θεσμικές. Είναι αναγκαία μια αναθεώ-
ρηση σήμερα, που θα αφορά όμως πρωτίστως  την άθλια
σχέση κράτους και οικονομίας. Δηλαδή τις επιζήμιες συνέ-
πειες για τη λειτουργία της ιδιωτικής οικονομίας, που πα-
ράγονται από τη γραφειοκρατία της Δημόσιας Διοίκησης
και της Δικαιοσύνης. Αν η αναθεώρηση δεν αφορά τα θέ-
ματα αυτά καλύτερα να μη γίνει. Άποψη μου είναι πως  η
ζημιά που θα προκληθεί  από τυχούσα  αποδοχή της πρότα-
σης για άμεση εκλογή του Προέδρου θα είναι μεγάλη. Θα
μας ξαναφέρει στην περίοδο προ του εξορθολογισμού του
κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Τότε δηλαδή που βασι-
λιάδες και πρόεδροι συγκρούονταν με τους πρωθυπουρ-
γούς για την πρωτοκαθεδρία της εκτελεστικής εξουσίας, με
συνέπεια την κυβερνητική αστάθεια. Οι κυβερνήσεις τότε
σε όλη την Ευρώπη που ξεπερνούσαν τους τρεις μήνες
ήταν η θετική εξαίρεση. Εξορθολογισμός του κοινοβουλευ-
τικού πολιτεύματος αποκλήθηκε η κατάργηση του δικεφα-
λισμού της εκτελεστικής εξουσίας. Στην Ελλάδα ο εξορθο-
λογισμός επιτεύχθηκε με το Σύνταγμα το 1975 και ολοκλη-
ρώθηκε, με πολλές υπερβολές, με την αναθεώρηση του
1986.

Υπήρξατε υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Πως
αξιολογείτε το μέχρι σήμερα έργο της Φώφης Γεννη-
ματά; Με άριστα το δέκα τι βαθμό της βάζετε; 

Συμμετείχα  σε ένα δημοκρατικό παιχνίδι . Από τη στιγ-
μή που δεν θα κέρδιζα, παρότι θα στενοχωριόμουν πάρα
πολύ, είχα αποφασίσει ότι θα στήριζα αυτόν που θα κέρδιζε
με όλες μου τις δυνάμεις. Και το κάνω χωρίς να με στενο-
χωρεί ή να με δυσκολεύει.

Σταύρος Θεοδωράκης, Φώφη Γεννηματά και
Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Τρεις υποψηφιότητες,
μέχρι στιγμής, για τη θέση του ηγέτη της Κεντροα-
ριστεράς. Μήπως όλες αυτές οι συζητήσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη είναι… ατέρμονες και για τα
μάτια του κόσμου; Εξετάζετε το ενδεχόμενο να εί-
στε και εσείς υποψήφιος; 

Τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί στην πατρίδα
μας είναι τέτοια που απαιτούν συναινέσεις. Και επειδή
αναφέρεστε στον πολιτικό μας χώρο, θα πω μόνο πως
είναι «πολυτέλεια» άλλων εποχών ο κατακερματισμός.
Αν δεν μπορέσουμε να εκφράσουμε πειστικά μια πρό-
ταση που θα εκφράσει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας,
το μέλλον μας δεν θα είναι ευοίωνο. Κι όσο κι αν αλη-
θεύει πως δεν αρκούν συνεννοήσεις κορυφής, άλλο
τόσο βέβαιο είναι πως όλα από κάπου ξεκινούν. Από
τις υπεύθυνες ηγεσίες που δίνουν τον τόνο και η κοι-
νωνία ακολουθεί, διαμορφώνοντας την τελική φυσιο-
γνωμία της προσπάθειας. Στη φάση αυτή πρέπει όλοι
μας να καταθέσουμε τις δυνάμεις, ώστε η προσπάθεια
να επιτύχει. 

Οι τελευταίες εκλογικές διαδικασίες έχουν δείξει
πως έχει κλείσει ο κύκλος των αυτοδυναμιών. Στις
επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα συμμετείχε σε κυβέρ-
νηση με τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ, με την οποία έχετε δοκι-
μάσει; 

Η γραμμή μας είναι  γνωστή και σταθερή εδώ και χρό-
νια, με βάση το εθνικό συμφέρον. Ζητάμε εθνική συνεν-
νόηση των υπεύθυνων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Να αναλά-
βει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί για την πορεία
του τόπου και να μην είναι  πια ευχερής η αποστασιοποί-
ηση και η ανέξοδη κριτική από έξω. Βασικός λόγος που η
χώρα μας έχει αποτύχει εκεί που άλλοι πέτυχαν, που βρι-
σκόμαστε ακόμα σε «Μνημόνια», είναι η έλλειψη συναίνε-
σης των πολιτικών δυνάμεων. Το ζήσαμε στο πετσί μας, το
πληρώσαμε, γι’ αυτό το ζητάμε σταθερά από το 2012.

Q

Ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος
της Δημοκρατικής

Συμπαράταξης μιλά
στην KARFITSA

}
}
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«Τα παράπονα στο δήμαρχο» λέει ο λαός, αναγνωρίζοντας τον ρόλο
του δημάρχου στα ζητήματα της καθημερινότητας, η οποία για τον
πολίτη είναι ό,τι πιο σημαντικό. «Για όλα φταίει το κράτος» η επόμε-
νη ρήση. Γιατί, η κεντρική εξουσία ρυθμίζει ή απορρυθμίζει τα της
ζωής μας και εισπράττει ευχές και κατάρες.

Αναφέρεται ποτέ κανείς στην περιφέρεια ως μηχανισμό διοίκη-
σης; Στην αυτοδιοικητική περιφέρεια, η οποία με τον Καλλικρατικό
νόμο (3852/2010) απέκτησε υπόσταση με πολλές προσδοκίες για
μια αμεσότερη και επομένως δικαιότερη διακυβέρνηση, κοντά στον
πολίτη. Η απάντηση είναι «όχι». Πράγματι, αποτυπώνεται και σε
στατιστικές έρευνες, στη σκέψη του πολίτη δεν υπάρχει η περιφερει-
ακή αυτοδιοίκηση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων την θεωρεί
«τμήμα» της κρατικής δομής, συγχέοντάς την με την αποκεντρωμένη
(περιφερειακή) δομή, ακόμη και αν τα γεωγραφικά όρια αυτών των
δυο μηχανισμών δεν συμπίπτουν.

Τί φταίει; Μήπως υπάρχει σκόπιμα μια «κλειστή» λειτουργία των
αυτοδιοικητικών περιφερειών για να αποφύγουν κάθε ενόχληση
στο έργο τους; Μήπως πραγματικά αποτελούν ένα τυφλά εκτελεστι-
κό κομμάτι της κρατικής μηχανής; Μήπως από ανεπάρκεια δεν
προσπάθησαν, παρόλες τις δυνατότητες που δίδει ο νόμος, να έρ-
θουν κοντά στον πολίτη; Μήπως οι αρμοδιότητες που απέκτησαν εί-
ναι ασαφώς, ανεπαρκώς και ελλειπτικά διατυπωμένες με αποτέλε-
σμα να ακροβατούν στην άσκηση του ρόλου τους και η εξωστρέφεια
να έρχεται σε δεύτερη μοίρα; 

Ανεξάρτητα από τους λόγους που πιστεύει ο καθένας, το αίτημα
για ανάδειξη της λειτουργίας της περιφερειακής αυτοδιοίκησης πα-
ραμένει ισχυρό. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι αφιερώνουν χρόνο
στην αντιμετώπιση των ποικίλων αιτημάτων που πρέπει να απαντη-
θούν, επιχειρούν την διατύπωση δίκαιης και νομότυπης γνώμης
για τις πολυάριθμες δραστηριότητες της  περιφερειακής επικράτει-
ας, ιχνηλατούν τον βέλτιστο τρόπο άσκησης εξουσίας ανάμεσα σε
ευρωπαϊκές οδηγίες και στην εθνική νομοθεσία για να συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, και είναι ατυχές που όλη
αυτή η προσπάθεια δεν είναι ορατή στον πολίτη. 

Το «πνεύμα» του Καλλικρατικού νόμου δίνει ευελιξία στο περιφε-
ρειακό συμβούλιο στην χάραξη στρατηγικών αποφάσεων που μπο-
ρούν να επιφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη με ίσες ευκαιρίες στους πολί-
τες. Το «γράμμα» του Καλλικρατικού νόμου όμως δεν υποστηρίζει
με σαφήνεια αυτή την ευελιξία. Απαιτείται επομένως μια αναθεώ-
ρηση στις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης β΄βαθμού, κυρίως στις
σχέσεις με την αυτοδιοίκηση του α’ βαθμού (δήμους), στις σχέσεις
με την αποκεντρωμένη κρατική δομή και στις σχέσεις με την κεντρι-
κή εξουσία, όπως ασκείται από τα υπουργεία, ώστε το τελικό αποτέ-
λεσμα να είναι άμεσο και καθαρό στον πολίτη. Εάν ο ρόλος του κάθε
κυβερνητικού οργάνου γίνει καθαρός η περιφερειακή αυτοδιοίκη-
ση μπορεί να αποκτήσει υπόσταση στην συνείδηση των πολιτών και
να αποτελεί μια αναφορά πέραν του δημάρχου και της κεντρικής δι-
οίκησης. 

Σήμερα είναι κατάλληλη στιγμή, μετά και την σχετική σταθεροποί-
ηση της χώρας από τους τριγμούς των «μνημονίων», να προχωρή-
σουμε σε μια αναθεώρηση του Καλλικρατικού νόμου πατώντας στην
εμπειρία που αποκτήθηκε. Με στόχο πάντα την λιτότερη και αποτε-
λεσματικότερη συνολική διακυβέρνηση της χώρας. 

*Η κ. Παυλίδου είναι επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Υπάρχει περιφερειακή
αυτοδιοίκηση;

της Νιόβης 
Παυλίδου*

Επιχειρούμε να επανασυστηθούμε στους Έλληνες παραθεριστές, τους
οποίους έκλεισε η κρίση μέσα στα διαμερίσματα τους, στερώντας τους τις
διακοπές, στην ευλογημένη πατρίδα μας. Η πρόσκληση μας απευθύνε-
ται σε όλους τους Θεσσαλονικείς: Ανακαλύψτε και πάλι τον δήμο Βόλ-
βης. Μια ιδανική πρόταση για ολιγόωρη επίσκεψη και για ολιγοήμερες
ή μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές. Σε απόσταση μόλις 45 λεπτών από
την πολύβουη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι παραλίες-διαμάντια του
Στρυμονικού κόλπου, βραβευμένες με οκτώ Γαλάζιες Σημαίες, διεθνές
πιστοποιητικό διάκρισης για την ποιότητα των νερών και τις οργανωμέ-
νες υπηρεσίες προς τους κολυμβητές, όπως πχ η παρουσία ναυαγοσώ-
στη.

Ιδανικές για οικογενειακές διακοπές, οι ακτές της Ασπροβάλτας, των
Βρασνών και του Σταυρού, είναι προσβάσιμες γρήγορα και με ασφάλεια
από τη Θεσσαλονίκη (και την Καβάλα), μέσω της Εγνατίας Οδού, χωρίς
ταλαιπωρία ή πολύωρες καθυστερήσεις. Οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα
ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα εστιατόρια και οι ταβέρνες,
τα beach bars και τα κέντρα διασκέδασης, παρέχουν υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου σε πολύ προσιτές τιμές. Εγγύηση για μια ευχάριστη διαμονή
είναι ακόμη η παραδοσιακή φιλοξενία των κατοίκων μας, που αποτελεί -
σύμφωνα και με πρόσφατη τουριστική έρευνα που διενεργήσαμε- πρω-
ταρχικό κριτήριο για την άφιξη Ελλήνων και ξένων τουριστών.

Ο δήμος Βόλβης όμως δεν είναι μόνο οι αμμουδερές παραλίες και το ει-
δυλλιακό τοπίο του Στρυμονικού κόλπου ή τα νόστιμα θαλασσινά του.
Είναι μια εμπειρία ζωής, με τη γνωριμία μιας -εν πολλοίς- άγνωστης πο-
λιτιστικής πολυμορφίας και ενός μοναδικού υγροβιότοπου, της λίμνης
Βόλβης, που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.
Οι επιλογές είναι πολλαπλές: Δράσεις οικοτουρισμού στη λίμνη Βόλβης,
με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Δυνατότητα ιαματικού τουρισμού
στα Λουτρά Απολλωνίας, που αναζωογονούν αλλά και θεραπεύουν, με
το -εξαιρετικών ιδιοτήτων- ιαματικό νερό τους. Αξιοθέατα θρησκευτικού
ή ιστορικού τουρισμού, με μια πλειάδα βυζαντινών μνημείων και ναών,
σε περιοχές υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Κά-
στρο της Ρεντίνας ή το Φρούριο των Βρασνών. Παραδοσιακές γιορτές
και έθιμα, ενταγμένα στο πρόγραμμα του πολιτιστικού μας οργανισμού,
σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, αποτελούν ιδανικές προτά-
σεις για ολιγόωρες εξορμήσεις, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι
μας. 

Το περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι φυσικές ομορφιές του Στρυμονικού και
η λίμνη Βόλβης, συνθέτουν μια ιδανική πρόταση για μια φυγή από το
κλεινόν άστυ, χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση (καυσίμων κλπ)
και με μια μοναδική δυνατότητα να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες, γνωρί-
ζοντας τις ομορφιές της πατρίδας μας. Ο δήμος Βόλβης, η πιο τουριστική
γωνιά του νομού Θεσσαλονίκης, σας προσκαλεί να την ανακαλύψετε και
πάλι. Αξίζει τον κόπο…

*Ο κ. Λιάμας είναι δήμαρχος Βόλβης

«Ανακαλύψτε» τον
δήμο Βόλβης

του Διαμαντή 
Λιάμα*
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Του Λευτέρη Ζαβλιάρη  

Αν και η δραστηριότητα τους έχει πα-
ρουσιάσει κάμψη τα τελευταία χρόνια,
αφού λόγω οικονομικής δυσπραγίας πολ-
λοί είναι οι πολίτες που παραμένουν στη
βάση τους μην αφήνοντας ελεύθερο το πε-
δίο στους διαρρήκτες, οι περιπτώσεις
διαρρήξεων τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-
στο για άλλη μια φορά είναι ένα ζήτημα που
θα είναι πονοκέφαλος, για ενοίκους διαμε-
ρισμάτων, κλειδαράδες και φυσικά τους
αστυνομικούς. Την ώρα μάλιστα που η τε-
χνολογία εξελίσσεται και αρκετές πόρτες
μοιάζουν με απαραβίαστα φρούρια, αντί-
στοιχη εξέλιξη παρουσιάζουν και οι διαρ-
ρήκτες. Με ενημερωμένη γκάμα από αντι-
κλείδια που ανοίγουν χωρίς ιδιαίτερη δυ-
σκολία ακόμα και μια βαριά θωρακισμένη
πόρτα, παρακολούθηση μέσω social me-
dia, ενώ δεν εκλείπουν και οι παραδοσια-
κοί ερασιτέχνες που εκμεταλλευόμενοι τη
θερινή απουσία των ενοίκων, εισβάλουν
σε σπίτια με σκοπό να κλέψουν ότι πολύτι-
μο διαθέτει ένα διαμέρισμα. 

Χαμηλή η δραστηριότητα
Στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με άλλες

χρονιές κυμαίνονται οι διαρρήξεις οικιών,
σύμφωνα με τα όσα στοιχεία υπάρχουν,
αναφέρει στην Karfitsa ο διευθυντής
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Νί-
κος Ζησιμόπουλος. «Η αύξηση είναι πο-
λύ μικρή, αλλά δεν μπορούμε να πούμε
ότι έχουμε κάτι το ανησυχητικό. Υπάρ-
χουν βέβαια και περίοδοι που εξιχνιά-
ζουμε κάποιες περιπτώσεις και από τις
συλλήψεις που κάνουμε αντιλαμβανό-
μαστε ότι έχουμε αποτέλεσμα, δηλαδή
τη μείωση των διαρρήξεων». 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης η δραστηριότητα του-
λάχιστον αυτήν την περίοδο είναι φυσιο-
λογική, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένας τέτοιος όρος, με τον κ. Ζησιμόπουλο
να επισημαίνει ότι είναι και σχετικά χαμη-
λή. Όσο για την εθνικότητα των διαρρη-
κτών, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι
υπάρχει μία «βαβέλ», χωρίς βέβαια να
εκλείπουν από αυτοί και οι Έλληνες. «Δε
θα έλεγα ότι οι διαρρήκτες είναι απο-
κλειστικά αλλοδαποί. Σύμφωνα με τις
εξιχνιάσεις οι περιπτώσεις είναι μοιρα-
σμένες. Μεγάλη είναι το ποσοστό και
των Ρομά διαρρηκτών, που συμπερι-
λαμβάνοντα στους ημεδαπούς». 

Αξιοσημείωτη ήταν η περίπτωση της
σπείρας Βούλγαρων διαρρηκτών που είχε
εξαρθρωθεί πέρυσι τον Ιούλιο στη Θεσσα-
λονίκη. Με άρτιο εξοπλισμό που περιελάμ-
βανε σύστημα φιαλών υγραερίου με φλόγι-

στρο για να ανοίγουν παντού τρύπες ώστε
να εισέρχονται σε χώρους, μέχρι και ηλε-
κτρόδια κοπής μετάλλων, είχαν καταφέρει
να αποσπάσουν πριν τη σύλληψη τους κλο-
πιμαία αξίας 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με
τον διευθυντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης η
συγκεκριμένη είναι εξαίρεση, αφού τις πε-
ρισσότερες φορές οι αστυνομικοί έχουν να
κάνουν με κοινούς ερασιτέχνες διαρρή-
κτες. «Οι πολίτες πρέπει σε κάθε περί-
πτωση να ασφαλίζουν σωστά τα σπίτια
τους. Βέβαια υπάρχουν και οι «ειδικοί»
που δεν έχουν καμία σχέση με τους συ-
νηθισμένους διαρρήκτες. Δεν υπάρχει
ωστόσο ανησυχητικό φαινόμενο και οι
διαρρήξεις βρίσκονται σε ύφεση», τονί-
ζει ο κ. Ζησιμόπουλος.

Προστασία ανάλογα με το κόστος
Όπως είναι λογικό, η εξώπορτα ενός

διαμερίσματος αποτελεί στις περισσότερες
περιπτώσεις την κύρια δίοδο ώστε να ει-
σέλθει ένας διαρρήκτης σε ένα σπίτι. Πολ-
λοί είναι οι ένοικοι που πιστεύουν ότι οι
πόρτες ασφαλείας που διαθέτουν είναι
απαραβίαστες, ωστόσο όταν επιστρέφουν
από πολυήμερη απουσία βλέπουν το σπίτι
τους… άδειο. Σύμφωνα με τον Κώστα
Μπότσαρη, επαγγελματία κλειδαρά, «οι
διαρρήξεις με την παραβίαση της πόρ-
τας συμβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις
γιατί δεν έχει επιλεγεί μια κλειδαριά
που να είναι πολύ καλής ποιότητας και
τελικά παραβιάζεται. Όταν μπαίνει ό,τι
φθηνότερο είναι λογικό να υπάρχει και
εύκολη παραβίαση στη συνέχεια», εξη-
γεί ο κ. Μπότσαρης.  Σύμφωνα με τον ίδιο
η περίπτωση μιας πόρτας που ακολουθεί
τις τελευταίες προδιαγραφές της τεχνολο-
γίας διαφέρει από κάτι φθηνότερο. «Αυτό
θα πει ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας
κλειδαράς. Βέβαια εξαιτίας του αντα-
γωνισμού οι κατασκευαστές θυρών και
κουφωμάτων μπορεί να χρησιμοποι-
ήσουν χαμηλότερης ποιότητας υλικά.
Ο πελάτης ζητά την ασφάλεια του και
πρέπει να έχει την ασφάλεια του ειδικά
τα καλοκαίρια, αλλά και τις μεγάλες
γιορτές που οι κατοικίες είναι κλει-
στές», αναφέρει ο κ. Μπότσαρης.

Κλειδοκράτορες και… 
αναρριχητές

Οι διαρρήκτες που όπως είναι λογικό
ανεβάζουν τη δραστηριότητα τους το καλο-
καίρι, διακρίνονται στους λεγόμενους
«επαγγελματίες» και τους «ερασιτέχνες».
Στη δεύτερη κατηγορία ο τρόπος λειτουρ-
γίας, από την παρακολούθηση των ενοί-
κων, έως και την παραβίαση του σπιτιού,

Θερινοί και… high
tech διαρρήκτες

Το καλοκαίρι έφτασε και παρά την κρίση και την περσινή «προίκα» των
capital controls δεν είναι λίγοι οι Θεσσαλονικείς που θα προσπαθή-

σουν να αποδράσουν σε κοντινές παραλίες για ολιγοήμερες έστω δια-
κοπές. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι το σπίτι στην πόλη θα μείνει άδειο και

το καλό κλείδωμα της κλειδαριάς δεν είναι πολλές φορές αρκετό για να
αποτρέψει την «μάστιγα» των καλοκαιρινών διακοπών, που δεν είναι

άλλη από τους θερινούς διαρρήκτες. 
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την αφαίρεση τιμαλφών και την κάλυψη των ιχνών τους, οδη-
γούν τις περισσότερες φορές τους αστυνομικούς στην εξιχνίαση
των κλοπών, την ταυτοποίηση των διαρρηκτών ή και την σύλλη-
ψη τους με σχετικά εύκολο τρόπο. Βέβαια από την άλλη πλευρά
υπάρχουν και οι πιο εξειδικευμένοι διαρρήκτες, που χρησιμο-
ποιούν συγκεκριμένο εξοπλισμό, στοχεύοντας να διαρρήξουν
όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια μπορούν πριν αποσυρθούν
από τον τόπο της εγκληματικής τους δραστηριότητας και να μην
συλληφθούν από την αστυνομία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πα-
ραβιάσεις της εξώπορτας δεν γίνονται με έναν απλό σιδηρολο-
στό, αλλά είτε με αντικλείδια, που αποτελεί μια συνηθισμένη μέ-
θοδο, ενώ όπως στην περίπτωση της σπείρας των Βούλγαρων
πέρυσι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και συσκευές οξυ-
γονοκόλλησης για να παραβιάσουν της υψηλής τεχνολογίας θω-
ρακισμένες πόρτες ή ακόμα και τις στέγες για να πραγματοποι-
ήσουν κινηματογραφικού χαρακτήρα διαρρήξεις. Η εξώπορτα
φυσικά δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να εισέλθουν διαρρή-
κτες σε ένα σπίτι. Και οι βεράντες με τις μπαλκονόπορτες, που
παραβιάζονται ευκολότερα προσελκύουν συγκεκριμένες σπείρες
διαρρηκτών. Για αυτό το λόγο δεν διστάζουν μάλιστα να κάνουν
και επίδειξη των ακροβατικών τους ικανοτήτων. Είτε περνώντας
από μπαλκόνι σε μπαλκόνι μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό δια-
μέρισμα, είτε χρησιμοποιώντας αναρριχητικό εξοπλισμό ή ακό-
μα και δέντρα ή αναρριχώμενα φυτά ανεβαίνουν σε μπαλκόνια
για να παραβιάσουν εύκολα στη συνέχεια την πόρτα του μπαλκο-
νιού.  

Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι διαρρήκτες δεν
διστάζουν να επιδεικνύουν το ταλέντο τους στην… υποκριτική τέ-
χνη, όπως συνέβη με τη σπείρα γυναικών Ρομά που συνελήφθη-
σαν τον περασμένο Ιανουάριο. Οι τέσσερις γυναίκες, υποδύον-
ταν τις πωλήτριες ειδών οικιακής χρήσης ώστε να μπουν σε πο-
λυκατοικίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την περίοδο του περ-
σινού καλοκαιριού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να βεβαι-
ωθούν ποιοι ένοικοι έλειπαν από τα σπίτια τους αφού η κάλυψη
του πλασιέ δεν κινούσε υποψίες. Στην περίπτωση που αντιλαμ-
βάνονταν απουσία ενοίκων προχωρούσαν σε διάρρηξη. Με αυ-
τόν τον τρόπο είχαν διαρρήξει τέσσερα διαμερίσματα ενώ η αξία
των κλοπιμαίων έφτασε τα 18.500 ευρώ.

Παρακολούθηση μέσω social media
Οι διαρρήξεις στα σπίτια μπορούν να γίνουν εφόσον οι ει-

σβολείς βεβαιωθούν ότι το πεδίο είναι «καθαρό». Αυτό κατά την
παλαιά μέθοδο επιτυγχάνονταν με την κλασσική παρακολούθη-
ση του διαμερίσματος που μπαίνει στον στόχο, ώστε να διαπι-
στωθεί πότε οι ένοικοι θα αποχωρήσουν και να γίνει στη συνέ-
χεια η διάρρηξη. Αυτό κατορθώνονταν και με άλλον τρόπο, όπως
την τοποθέτηση «σημαδιών» ώστε να διαπιστωθεί εάν οι ένοικοι
είναι παρόντες ή εάν έχουν φύγει. Τα τελευταία χρόνια όμως
ένας νέος σύμμαχος έχει σταθεί δίπλα στους υποψήφιους διαρ-
ρήκτες και δεν είναι άλλος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι φωτογραφίες στην παραλία, ή η κοινοποίηση της παρουσίας
σε κάποιο τουριστικό θέρετρο αρκετά χιλιόμετρα από τον τόπο
κατοικίας είναι αρκετά για να πείσουν τους «ενδιαφερόμενους»
ώστε να ασκήσουν την… διαρρηκτική τους «τέχνη» σε ένα άδειο
από ενοίκους διαμέρισμα. Με αυτόν τρόπο, διαρρήκτες ελληνι-
κής καταγωγής αλλά και αλλοδαποί που γνωρίζουν την ελληνική
«αλιεύουν» τα υποψήφια θύματα τους από τις κοινοποιήσεις που
κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίχως καν να είναι
απαραίτητο να είναι διαδικτυακοί φίλοι. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος έχει πραγματοποιήσει συστάσεις στο παρελθόν προς
τους πολίτες να αποφεύγουν να κοινοποιούν την παρουσία τους
σε περιόδους υψηλού κινδύνου σε μέρη μακριά από το χώρο κα-
τοικίας αφού αυτό τους στοχοποιεί.   
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Μείωση το 2015
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, οι κλοπές και διαρρή-

ξεις κατοικιών για το 2015 παρουσίασαν μείωση σε σχέση με
την αντίστοιχη εγκληματική δραστηριότητα το 2014 στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν τα στοι-
χεία της ΕΛΑΣ, τα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών των
2015 ήταν 2.363, την ώρα που τα αντίστοιχα περιστατικά το
2014 ήταν ελαφρώς περισσότερα, δηλαδή 2.548. Πέρυσι οι
αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν 307 περιπτώσεις
διαρρήξεων, την ώρα που οι απόπειρες διαρρήξεων που κα-
ταγγέλθηκαν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα της Θεσσα-
λονίκης έφτασαν τις 211. 

Q

Με άρτιο
εξοπλισμό
που περιε-

λάμβανε σύ-
στημα

φιαλών
υγραερίου
με φλόγι-

στρο για να
ανοίγουν

παντού τρύ-
πες ώστε να
εισέρχονται
σε χώρους,
μέχρι και

ηλεκτρόδια
κοπής μετάλ-

λων

}
}
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#ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΚΑΜΠΙΝΓΚ»

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη 

Ο λόγος φυσικά για τα κάμπινγκ, που ανακαλύφθηκαν ξανά
από τους Έλληνες, καθώς όλο και περισσότεροι επιλέγουν έναν
εναλλακτικό τρόπο διακοπών, αφού είναι σαφώς οικονομικό-
τερος. Δεν είναι φυσικά μόνο τα χρήματα που παίζουν ρόλο σε
αυτήν την επιλογή, αφού για αρκετούς το κάμπινγκ είναι τρόπο
ζωής. Από τη φύση τους, τα οργανωμένα κάμπινγκ έχουν έναν
πιο οικολογικό χαρακτήρα, αφού βρίσκονται μέσα στη φύση,
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον όπως οι μεγάλες ξενοδοχει-
ακές μονάδες και προσφέρουν στον επισκέπτη την ηρεμία που
μόνο η ζωή κοντά στη φύση μπορεί να δώσει. Για αυτό το λόγο
ήδη είναι αρκετοί οι Έλληνες που… έχουν κατεβάσει τις σκηνές
τους από το πατάρι, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν επιλέ-
ξει το τροχόσπιτο. Έχοντας εγκαταλείψει την ιδέα του δαπανη-
ρού πλέον εξοχικού, αρκετοί είναι οι Έλληνες που επινοικιά-
ζουν ετησίως χώρο για το τροχόσπιτο τους σε κάποιο κάμπινγκ,
έτσι ώστε να το επισκέπτονται όποτε θέλουν. Την ίδια ώρα, για
πολλούς ξένους, λάτρεις του οδικού τουρισμού, υπάρχουν ση-
μεία στην Ελλάδα που αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για
αυτούς, προτρέποντας τους να ξεκινήσουν από το Βορρά με τα

αυτοκινούμενα τροχόσπιτα τους για μερικές εβδομάδες διακο-
πών στην όμορφη ελληνική φύση. 

Σιθωνία, η «πρωτεύουσα» του κάμπινγκ
Μπορεί η Κασσάνδρα Χαλκιδικής γνωστό ως «πρώτο πόδι»

να είναι γνωστή  ως κορυφαίος προορισμός, με σύγχρονες του-
ριστικές μονάδες, όμως το γειτονικό «πόδι» η χερσόνησος της
Σιθωνίας έχει και αυτή την πρωτοκαθεδρία της. Η καταπράσι-
νη αυτή γωνιά αυτή της Χαλκιδικής έχει εξελιχθεί σε «μέκκα
του κάμπινγκ» , κάτι που ευνοείται από το γεγονός ότι είναι μια
περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. «Η Σιθωνία είναι πρω-
τοπόρος στο κάμπινγκ όχι μόνο στη Βόρεια, αλλά σε ολό-
κληρη την Ελλάδα», εξηγεί στην Karfitsa ο πρόεδρος της
Ένωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής και ιδιοκτήτης του «Lacara Cam-
ping», Αντώνης Δεληδημητρίου.  Όπως αναφέρει ο ίδιος, η Σι-
θωνία διαθέτει τα περισσότερα οργανωμένα κάμπινγκ πανελ-
λαδικά αφού αριθμεί 26. «Αυτό έγκειται και στο γεγονός ότι
σαν περιοχή η Σιθωνία δεν έχει «τσιμεντοποιηθεί», όπως
η Κασσάνδρα, αλλά έχει διατηρήσει το πράσινο της σε με-
γάλο βαθμό. Υπάρχουν τεράστιες περιοχές που έχουν χα-

Εναλλακτικές και οικονομικές
διακοπές στη φύση

Q

Με την πά-
ροδο του

χρόνου επα-
νήλθε η ιδέα

του κάμ-
πινγκ, γεγο-

νός στο
οποίο βοή-
θησε και η
οικονομική
δυσκολία
του μέσου
Έλληνα,

αφού είναι
ένας τρόπος
διακοπών

πολύ πιο οι-
κονομικός

}

}

Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και επηρέασε βαθύτατα το πορτοφόλι του μέσου Έλληνα, ένας από
τους σημαντικότερους κλάδους που επλήγησαν ήταν ο τουρισμός, αφού δεν ήταν λίγες οι τουριστικές

επιχειρήσεις στη χώρα μας που στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στους γηγενείς επισκέπτες. Όμως υπήρ-
χε και ένας τομέας, μάλλον ξεχασμένος από μεγάλη μερίδα Ελλήνων, που εξαιτίας της κρίσης άρχισε να

παίρνει «τα πάνω του». 

camping Κεραμωτής "Αμμόγλωσσα"
Κεραμωτή Δήμος Νέστου

Καβάλα 
τηλ επικοινωνίας 25910 51788 και 2591051961

fb: camping Keramotis
GPS: 40.855123,24.695129
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ρακτηριστεί μνημεία της φύσης, οπότε δεν ευνοεί-
ται η ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων,
αλλά είναι ευκολότερο να γίνουν οικολογικές του-
ριστικές επενδύσεις με μία εξ αυτών να είναι τα κάμ-
πινγκ. Είναι ο πιο κλασσικός προορισμός για κάμ-
πινγκ η Σιθωνία», τονίζει ο κ. Δεληδημητρίου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τα κάμπινγκ στην περιοχή αυτή της
Χαλκιδικής με τη μεγάλη επισκεψιμότητα έχουν εκσυγ-
χρονιστεί σε μεγάλο βαθμό, παρέχοντας τα πάντα στους
επισκέπτες, μέχρι και διαμονή σε bungalows, για τους
πιο απαιτητικούς.

Το ανακαλύπτουν οι Έλληνες
Το κάμπινγκ έχει γίνει τρόπος ζωής ακόμα και για

τους Έλληνες, γιατί είχε ξεκινήσει ως τρόπος διακοπών
των ξένων. Τα τελευταία είκοσι χρόνια όμως, σταδιακά
έχουμε φτάσει μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων να υιοθετεί το
κάμπινγκ ως τρόπος ζωής και διακοπών. «Είναι πάρα
πολλοί οι Έλληνες που έχουν αποκτήσει το τροχό-
σπιτο τους και το έχουν αφήσει σε κάποιο κάμπινγκ
αντί εξοχικής κατοικίας και το επισκέπτονται όποτε
θέλουν δίχως να κουβαλούν αποσκευές. Είναι άλ-
λωστε και οικονομικότερο», επισημαίνει ο Αντώνης
Δεληδημητρίου. Όσο για τα τι λένε οι αριθμοί για τη φετι-
νή σεζόν, ο κ. Δεληδημητρίου επισημαίνει ότι οι ενδεί-
ξεις για φέτος είναι ότι το προσφυγικό και το μεταναστευ-
τικό να έχουν επηρεάσει όπως ήταν λογικό τον τουρισμό
από την Ευρώπη. «Ανέκαθεν οι τουρίστες από την Ευ-
ρώπη και ιδιαίτερα στη δυτική, απέφευγαν να ταξι-
δέψουν σε μια χώρα που το περιβάλλον είναι ανή-
συχο. Δεν γνωρίζουν που βρίσκονται οι Εύζωνοι και
η Ειδομένη ή τα λιμάνια και ειδικά οι ξένοι που θα
έρχονταν για πρώτη φορά νομίζουν ότι από όπου
και αν περάσουν θα υπάρχουν φασαρίες. Αυτοί που
έχουν ξαναέρθει, ίσως έρθουν πάλι στην Ελλάδα,

αλλά είναι αρκετοί αυτοί που θα επιλέξουν την Πορ-
τογαλία για οδικό και περιηγητικό τουρισμό γιατί
είναι φθηνότερος», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κάμπινγκ στη Χαλκιδικής. Με βάση τα μέχρι στιγμής
στοιχεία ο Ιούνιος στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής κλείνει
με κοιλιά σε σχέση με πέρυσι, με τους ιδιοκτήτες να ελπί-
ζουν σε έναν καλό Σεπτέμβριο, γιατί παραδοσιακά ο Αύ-
γουστος και ο Ιούλιος είναι μήνες που τα κάμπινγκ εμφα-
νίζουν υψηλότατη πληρότητα.   

Ένας παραδοσιακός προορισμός
Η Πιερία ήταν εδώ και αρκετές δεκαετίες ένας από

τους πιο κλασσικούς προορισμούς για τους κατασκηνω-
τές, με πολλά κάμπινγκ να βρίσκονται διάσπαρτα στο νο-
μό. Ο Χαρίλαος Σφήκας, ιδιοκτήτης του οργανωμένου
κάμπινγκ «Ολύμπιος Ζευς», βρίσκεται στην περιοχή του
Λιτοχώρου από το 1968. «Από τότε υπήρχαν και άλλα
κάμπινγκ, πολλά έκλεισαν, άλλα άνοιξαν στην πο-
ρεία. Το σίγουρο είναι ότι το κάμπινγκ παραμένει
ένας εναλλακτικός τρόπος διακοπών και για πολ-
λούς είναι τρόπος ζωής», σημειώνει ο κ. Σφήκας.  Όσο
για τον «χάρτη» τον επισκεπτών, η Πιερία προσελκύει
στον περιηγητικό ή οδικό τουρισμό όπως λέγεται επισή-
μως το κάμπινγκ ξένους και Έλληνες επισκέπτες. «Οι ξέ-
νοι προτιμούν να έρχονται Μάιο και Σεπτέμβριο
όταν δεν είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το κάμπινγκ όσον αφορά τους
ξένους στην Πιερία στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό
στον οδικό τουρισμό, κάτι που επηρεάστηκε πάρα
πολύ από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Με την
πάροδο του χρόνου επανήλθε η ιδέα του κάμπινγκ,
γεγονός στο οποίο βοήθησε και η οικονομική δυ-
σκολία του μέσου Έλληνα, αφού είναι ένας τρόπος
διακοπών πολύ πιο οικονομικός», εξηγεί ο κ. Σφή-
κας. Με πείρα δεκαετιών πλέον στο οργανωμένο κάμ-

πινγκ, ο Χαρίλαος Σφήκας γνωρίζει πολύ καλά ποιες εί-
ναι οι προδιαγραφές βάσει των οποίων ένας επισκέπτης
θα επιλέξει να μείνει σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ. Η
καθαριότητα και οι ανέσεις είναι τα πρώτα που θα κοιτά-
ξει για να παραμείνει σε ένα κάμπινγκ, εξηγεί ο κ. Σφή-
κας, που κάνει λόγο για μια σεζόν με αισιόδοξα μηνύμα-
τα, αφού η περίοδο του Ιουνίου που μόλις ολοκληρώθη-
κε ήταν καλύτερη από τον περσινή.

Τροχόσπιτα σε μια… «αμμόγλωσσα»
Μπορεί να βρισκόμαστε τυπικά στην αρχή της θερι-

νής σεζόν, ωστόσο οι υπεύθυνοι του δημοτικού κάμπινγκ
στην Κεραμωτή βλέπουν με ικανοποίηση την προσέλευ-
ση και την πληρότητα να αγγίζει υψηλά επίπεδα, χάρη
και στην κάθοδο των Βούλγαρων επισκεπτών. Σύμφωνα
με την Κατερίνα Σκορδά, μέλος της Αναπτυξιακής του δή-
μου Νέστου και υπεύθυνη για το κάμπινγκ της Κεραμω-
τής, η πληρότητα αυτή τη στιγμή αγγίζει το 80%. «Η πλει-
ονότητα των επισκεπτών είναι από τη Βουλγαρία
που έχουν τροχόσπιτα με τα ετήσια πακέτα. Οι Έλ-
ληνες είναι σχετικά λίγοι, αλλά τα σαββατοκύριακα
γεμίζουμε σε μεγάλο βαθμό», τονίζει η κ. Σκορδά.  Ο
δήμος Νέστου έχει αναλάβει την τελευταία διετία το συγ-
κεκριμένο χώρο και τον διαχειρίζεται μέσω της Αναπτυ-
ξιακής Εταιρείας του δήμου. Το κάμπινγκ βρίσκεται στην
χαρακτηριστική περιοχή «Αμμόγλωσσα» της Κεραμωτής.
«Το πλεονέκτημα είναι ότι η θάλασσα βρίσκεται
παντού και είναι χαρακτηριστικό ότι η παραλία της
Κεραμωτής έχει μεγάλη αμμουδιά, που θεωρείται
ίσως και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγκεκρι-
μένου κάμπινγκ. Το προσωπικό είναι πλήρες και
δουλεύει για την εξυπηρέτηση του κοινού. Οι τιμές
είναι πολύ χαμηλές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
κάμπινγκ, ενώ οι Έλληνες έχουν αρχίσει να ξαναέρ-
χονται», τονίζει η κ. Σκορδά.

#ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΚΑΜΠΙΝΓΚ»
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#ΑΠΟΨΕΙΣ

Το Brexit ήταν ένα λάθος δίλημμα, που οδήγησε σε λάθος αποτέλεσμα, τόσο για τη Μεγάλη
Βρετανία, όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα απόνερα του αποτελέσματος, είναι ήδη αι-
σθητά, ενώ βέβαιο είναι ότι θα προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονο-
μία αλλά και στην ελληνική, η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει ασθενική. Με το
Brexit καθίσταται σαφές ότι επίκειται ακόμη μεγαλύτερη υποτίμηση της στερλίνας, και τάση
εξίσωσής της με το ευρώ μεσοπρόθεσμα, γεγονός που θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα
και άρα και τα ελληνικά, ακριβότερα και λιγότερο ελκυστικά στην βρετανική αγορά. Αντίθετα,
θα καταστούν φθηνότερα τα βρετανικά προϊόντα, με άμεση συνέπεια την πρόκληση νέας ανι-
σορροπίας στο διμερές εμπορικό ισοζύγιο.  Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η βρετανική
αγορά αποτελεί τον 7ο κυριότερο προορισμό για τα ελληνικά προϊόντα, ενώ η Βρετανία αποτε-
λεί τον 14ο μεγαλύτερο προμηθευτή της Ελλάδας.

Σε διμερές επίπεδο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δυσχερής, αν επιβληθούν και δασμοί στο
διασυνοριακό εμπόριο Ε.Ε. - Βρετανίας και δεν υπάρξει μία «ενδιάμεση» λύση, τύπου ειδικού
καθεστώτος, στα πρότυπα των σχέσεων με τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Ένας
ακόμη κρίσιμος παράγοντας συνδέεται με την ελληνική κοινότητα της Βρετανίας με σπουδα-
στές και εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού στο
οποίο απευθύνονται οι ελληνικές εξαγωγές. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές δεν αναμένονται
να είναι άμεσες, καθώς θα απαιτηθεί χρόνος για την εδραίωση της νέας σχέσης Ε.Ε. - Βρετα-
νίας.

Παράλληλα δεν θα πρέπει να λησμονούμε το ζήτημα του τουρισμού καθώς την Ελλάδα επι-
σκέπτονται, ετησίως, περί τα 2,4 εκατ. Βρετανοί τουρίστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015
δαπάνησαν σχεδόν 2 δισ. ευρώ.  Διόλου αμελητέο είναι και το γεγονός ότι η Βρετανία ήταν
ένας από τους πιο σημαντικούς χρηματοδότες του κοινοτικού προϋπολογισμού, από τον
οποίο επωφελείται και η Ελλάδα. Οι αρνητικές επιπτώσεις δεν σταματούν εδώ καθώς το Brex-
it επιφέρει τριγμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ενισχύοντας τον ευρωσκεπτικισμό και τις
αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Η αμφισβήτηση στην ΕΕ είναι σήμερα ένα αίσθημα κοινό στους ευ-
ρωπαϊκούς λαούς. 

Στόχος των πολιτικών ηγεσιών των κρατών θα πρέπει να είναι η ανατροπή αυτού του αισθή-
ματος μέσα από κοινωνικές πολιτικές, ικανές να διασφαλίσουν την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύ-
νη και την απασχόληση.  Το Brexit ήταν μια κακή επιλογή για τους Βρετανούς που ίσως φέρει
καταστροφικά αποτέλεσμα για τους ίδιους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 

Εύχομαι, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία να αποτελέσει ένα δημι-
ουργικό χαστούκι για την ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των λαών της γηραι-
άς ηπείρου, αλλάζοντας ρότα και υπηρετώντας τις αρχές, τις αξίες και το όραμα στο οποίο οι-
κοδομήθηκε. Τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. με την αδικαιολόγητη
εμμονή της στις πολιτικές λιτότητας, με την αδιαφορία της για τον κοινωνικό ιστό και την μι-
κρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρέπει να διορθωθούν άμεσα.

*Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

To Brexit θα φέρει αναταράξεις 
στην ελληνική οικονομία 

του Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου*

Ενενήντα χρόνια ΔΕΘ. Ενενήντα χρόνια ιστορίας που εί-
ναι συνδεδεμένη με την ιστορία της Θεσσαλονίκης, της
Ελλάδας και της Ευρώπης. Ενενήντα χρόνια συνυφασμέ-
να με την ελληνική και διεθνή επιχειρηματικότητα, την
καινοτομία και τον πολιτισμό. Στην 81η ΔΕΘ γιορτάζουμε
φέτος την αντοχή, την μακροημέρευση και τον δυναμισμό
ενός σημαντικού θεσμού της πόλης που γεννήθηκε το
1926, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης και τον ΠΑΟΚ. Το χρονικό αυτό ορόσημο σηματοδο-
τεί όχι μόνο το κλείσιμο ενός κύκλου ζωής, αλλά και το ξε-
κίνημα ενός νέου, ακόμη πιο φιλόδοξου, μιας αναγέννη-
σης, με επίκεντρο την επανένωση της ΔΕΘ και της Helex-
po, τη δημιουργία νέων εκθέσεων και θεματικών πάρκων
και βέβαια τη διεθνοποίηση, το άνοιγμα σε νέες αγορές
και τις διεθνείς συνεργασίες.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει φέτος πολλούς λό-
γους για να γιορτάσει. Τα 90α γενέθλιά της αποδεικνύουν
πως η πολλή δουλειά, ο μεθοδικός σχεδιασμός και ένα
διαχρονικό αναπτυξιακό όραμα που το υιοθέτησε από την
αρχή όλη η πόλη,  μπορούν να νικήσουν τελικά τις δυ-
σκολίες και τις αντιξοότητες, όπως ήταν αυτές που πέρασε
η Έκθεση στις εννέα δεκαετίες της ζωής της.

Αυτό είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον, το οποίο
η σημερινή διοίκηση σχεδιάζει δίνοντας έμφαση σε τρεις
κρίσιμους παράγοντες: την οικονομική ανασυγκρότηση,
την εκθεσιακή και συνεδριακή ανάπτυξη και τη διεθνή δι-
κτύωση. Ήδη τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής εί-
ναι εμφανή. Ο αριθμός των επισκεπτών στη Γενική Έκθε-
ση του Σεπτεμβρίου, αλλά και στις κλαδικές εκθέσεις έχει
διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ στις μεγάλες κλα-
δικές διοργανώσεις, όπως η Agrotica, το ένα ρεκόρ –τόσο
σε επίπεδο εκθετών όσο και επισκεπτών- καταρρίπτεται
μετά το άλλο. 

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει επιβάλ-
λει η κρίση, η ΔΕΘ-Helexpo έχει καταφέρει να αποτελεί
φάρο ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στην τόνωση της τοπικής και της
εθνικής οικονομίας. Έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο,
στην οποία η Έκθεση καλείται να επανεφεύρει τον εαυτό
της, να δοκιμάσει νέα πράγματα και να τολμήσει, για να
πάει πιο μπροστά. Σε αυτή τη διαδικασία η διεθνοποίηση
αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για μας. Στο μέτωπο αυτό η
προσπάθεια είναι συνεχής και τα αποτελέσματα έχουν αρ-
χίσει να φαίνονται.

Η συμμετοχή της Ρωσίας στην 81η ΔΕΘ, με σημαντική
παρουσία ρωσικών επιχειρήσεων, είναι ένα δείγμα αυ-
τού του νέου εξωστρεφούς σχεδιασμού μας. Επίσης το ξε-
κίνημα των συνεργασιών με τους εθνικούς οργανισμούς
της Τεχεράνης στο Ιράν, αλλά και του Σεν Ζεν και της Καν-
τόνας στην Κίνα, που δρομολογήθηκαν πρόσφατα, συνι-
στούν κάποια μόνο από τα κομμάτια του παζλ της διεθνο-
ποίησης που έχει αρχίσει να συνθέτει η εταιρεία. Επίσης
η πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης της Ένωσης
Εκθέσεων Κεντρικής Ευρώπης (CEFA) στη Θεσσαλονίκη
πριν από μερικές ημέρες δείχνει ότι η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στα εκθε-
σιακά δρώμενα της Ευρώπης και της Μεσογείου. 

Ενενήντα χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση του Οκτω-
βρίου του 1926, η ΔΕΘ έγινε πάλι μόδα στην πόλη, δι-
κτυώνεται συνεχώς με την Ελλάδα της επιχειρηματικότη-
τας και ανοίγει τα πανιά της για τη μεγάλη διεθνή αγορά.   

*Ο κ. Τζήκας είναι πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO

Ενενήντα χρόνια ιστορίας… 

του Τάσου 
Τζήκα*
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Q
«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) Δημήτρη 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 Δήμος 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 Δημήτρης
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 Δήμος 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,

Δημήτρης 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».

Βουτιές σε... «ύποπτα» νερά!
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 Διεύ-
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».

Διχασμένη 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 Διεύθυνση 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
Δήμο. 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

«Βόθροι σε όλο το παραλιακό μέτωπο!
Να επιβληθούν πρόστιμα 10.000 ευρώ»



ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ονομάζεται η "νέα παγίδα" της λεη-
λασίας των Ελλήνων φορολογού-
μενων, στο δόκανο της οποίας πέ-
φτουν χιλιάδες ελεύθεροι επιχει-
ρηματίες και φυσικά πρόσωπα
που ελπίζουν ότι θα βρουν το δί-
κιο τους από την "ανεξάρτητη" νέα
Αρχή... Στο τέλος όμως, διαπιστώ-
νουν ότι η δουλειά που κάνει με
απόλυτη αναλγησία αυτή η νέα
Αρχή, είναι να τηρεί και να εφαρ-

μόζει πιστά τις ληστρικές διατάξεις των Νόμων που οι "θε-
σμοί" θέσπισαν σε βάρος όλων των Ελλήνων, δηλαδή να επι-
βεβαιώνουν τα παράλογα πρόστιμα στο τριπλάσιο κάθε φορο-
λογικής παράβασης, χαράτσια στο 130% της φορολογητέας
ύλης, προσθέτοντας τα πρόστιμα ΦΠΑ και εισοδήματος κατά
παράβαση του Συντάγματος και των Νόμων και πέραν της
10ετίας της παραγραφής τους (!) Δεν τους νοιάζει αν οι φορο-
λογούμενοι σήμερα δεν έχουν το εισόδημα και την ίδια φορο-
λογική ικανότητα που είχαν πριν από 10 ή 15 χρόνια - αυτοί
το βιολί τους - βλέπουν τους πάντες ως κλέφτες και λωποδύτες
(!) και πατούν πάνω σε ληστρικές τροπολογίες και διατάξεις,
σε προθεσμίες και καταβολές τρελών προσαυξήσεων και πλη-
ρωμών, βάζοντας εκ νέου τη θηλιά στον λαιμό σε κάθε πολίτη
και σε κάθε οικογενειάρχη! Κάποιος πρέπει να τους σταματή-
σει!.. Αυτή η κατάσταση είναι η κύρια αιτία που έκλεισαν χι-
λιάδες επιχειρήσεις και οδήγησαν πάνω από 10.000 συμπο-
λίτες μας στην αυτοκτονία! Ξεκλήρισαν δηλαδή, ένα ολόκλη-
ρο χωριό (!) Είναι κοινωνική επιταγή, να επέμβει άμεσα ένας
Εισαγγελέας, να σταματήσει το κακό, πριν θρηνήσουμε κι άλ-

λα θύματα. Αυτοί οι "μηχανισμοί" βυθίζουν μέρα με τη μέρα τη
χώρα και την ελληνική κοινωνία στην καταστροφή!
Η Ζ΄Δ.Ο.Υ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕ-
ΣΕΙΣ (!) αυτό το εκπληκτικό ανατριχιαστικό "νέο" ανακοινώ-
θηκε επίσημα προ ημερών και όσοι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν
το τι συμβαίνει εκεί στην ...πρωταθλήτρια Εφορία "πάγω-
σαν" στην κυριολεξία. Καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες
μας, παρακαλούν για μια ηπιότερη μεταχείριση, για μια διευ-
κόλυνση - άνθρωποι μεροκαματιάρηδες - και το μόνο που συ-
νήθως εισπράττουν από τα όργανα της ...πρωταθλήτριας υπη-
ρεσίας (!) είναι το γνωστό τροπάριο "Εμείς δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτε" υπονοώντας ότι αυτοί είναι οι "αθώες περι-
στερές" της υπόθεσης!.. Η αλήθεια όμως, είναι ακριβώς το αν-
τίθετο. Δίνουν συνεχώς λανθασμένες πληροφορίες και υπο-
δείξεις στους φορολογούμενους, με αποτέλεσμα αντί να λύ-
νουν το πρόβλημα του καθενός, τον οδηγούν και τον εγκλωβί-
ζουν σε διατάξεις και Νόμους που δυστυχώς ο κάθε πολίτης εί-
ναι αδύνατον να γνωρίζει - άλλωστε είναι τόσες πολλές οι τρο-
πολογίες τους - και βεβαίως όλες αυτές οι διατάξεις "εξυπηρε-
τούν" την βαναυσότερη φορομπηχτική πολιτική που έζησε πο-
τέ αυτός ο τόπος! Ούτε επί Τουρκοκρατίας, ούτε επί Κατοχής
δεν είχαμε τέτοιο μένος εναντίον των πολιτών! Πρόσφατα μά-
λιστα, είχαμε αλλαγή Εφόρου στην πρωταθλήτρια Δ.Ο.Υ. και
όλοι περιμένουν ότι θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Γιατί,
κοινό μυστικό είναι ότι οι περισσότεροι εφοριακοί της Ζ'
Δ.Ο.Υ. πλην ορισμένων υποδειγματικών εξαιρέσεων, έχουν
εχθρική έως αδιάφορη στάση για τους δοκιμαζόμενους πολί-
τες! Οι φοροτεχνικοί της Θεσσαλονίκης, που γνωρίζουν καλά
και ζουν καθημερινά όλη αυτή την δύσοσμη κατάσταση, συνι-
στούν στους πολίτες να μην εμπιστεύονται τους εφοριακούς
και να προσφεύγουν άμεσα στα φορολογικά δικαστήρια για

την δίκαιη επίλυση των προβλημάτων τους!  
ΠΑΜΕ ΓΙΑ "ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ" τον Σεπτέμβριο, λένε οι
λογιστές που ζουν καθημερινά την δραματική κατάσταση των
φορολογούμενων. Αν συνυπολογίσουμε τα ποσά που κα-
λούνται να πληρώσουν οι πολίτες με τις νέες δηλώσεις εισο-
δήματος, τις τρείς μόνον δόσεις αποπληρωμής τους (θα έπρε-
πε να ήταν τουλάχιστον έξι) και τα υπόλοιπα των ρυθμίσεων
χρεών και των απλήρωτων φόρων της περασμένης χρονιάς,
τότε το συμπέρασμα αυτό της στάσης πληρωμών είναι πολύ
ασφαλές! Το "εσωτερικό χρέος" των 85 δις των βεβαιωμένων
απλήρωτων οφειλών, αναμένεται να εκτιναχθεί μέχρι τον Σε-
πτέμβριο πάνω από τα 100 δις ευρώ (!!!). 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ έρχεται η σχετική πληροφορία, ότι
κατ' εντολή της Τρόικας, δόθηκε το πράσινο φως στις Εφορίες,
να βγάζουν εκτός ρυθμίσεων και άλλων διαδικασιών τους πο-
λίτες που χρωστούν στις Δ.Ο.Υ. και να προχωρούν με συνο-
πτικές διαδικασίες εντός του καλοκαιριού σε κατασχέσεις πε-
ριουσιών!.. Αν αυτή η "οδηγία" υλοποιηθεί θα έχουμε πολύ
σύντομα μπροστά μας, δραματικά γεγονότα τύπου Ισπανίας
και ανεξέλεγκτες καταστάσεις! Η αγανάκτηση θα μετατραπεί σε
οργή και ο κόσμος που ήδη είναι αηδιασμένος από την 7ετή
βάρβαρη λιτότητα και φορολογική επιδρομή, θα ξεσπάσει...   
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...όσο καλός μπορεί να είναι με τέ-
τοια "μαύρα μαντάτα"... Ο μήνας Ιούλιος - ο πιο θερμός μήνας
του καλοκαιριού - είναι ο μήνας για τα μπάνια του λαού. Αφή-
στε τις έγνοιες και τα προβλήματα, βάλτε τα μαγιό σας και ξα-
μοληθείτε στις παραλίες. Δεν χρειάζονται πολλά για να περά-
σετε καλά... Χρειάζονται μόνον, λίγη καλή διάθεση, ένας - δύο
καλοί φίλοι - και αυτούς τους ξεχωρίσατε ποιοί είναι, ειδικά
τώρα μέσα στην κρίση - και κρατήστε σφιχτά στην αγκαλιά σας
τους δικούς σας ανθρώπους... Καλό μήνα σε όλους!

www.karfitsa.gr
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n
Νέες συνθήκες και δεδομένα στον
ελληνικό τουρισμό δημιουργεί η

απόφαση υπέρ του Brexit, αναφέρει ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Όπως σημειώνει σε
ανακοίνωσή του, καταλυτικό ρόλο θα παίξει η
ισοτιμία της λίρας και η τυχόν αρνητική
εξέλιξη στο ΑΕΠ. «Ενδεχόμενη μεγάλη
διολίσθηση του βρετανικού νομίσματος ή/και
πτώση του ΑΕΠ, θα επιδράσει αρνητικά τόσο
στις αφίξεις, όσο και στη μέση κατά κεφαλή
δαπάνη σε ευρώ, άρα, πολλαπλασιαστικά και
στα συνολικά έσοδα του ελληνικού τουρισμού
από τη βρετανική αγορά, η οποία, σημειωτέον,
καθίσταται ανταγωνιστικότερη για ταξίδια
Ευρωπαίων προς αυτήν» τονίζει ο Σύνδεσμος.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο ενδεχόμενο
αλλαγής των ισχυόντων δεδομένων
(δρομολογήσεις, ναύλα) στις αερομεταφορές
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το βασικό πακέτο
(κατάλυμα – μεταφορά) που έχει κυρίαρχο
ρόλο στη διαδικασία επιλογής προορισμού
από τον επισκέπτη. Σημειώνεται ότι περίπου
2,5 εκατ. Βρετανοί επιλέγουν προορισμούς
στην Ελλάδα για τις διακοπές τους.

n
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στις

δομές υποστήριξης των προσφύγων για 2.500
ανέργους του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι
άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ, θα μπορούν, έως τις 12 το μεσημέρι
της Δευτέρας 4ης Ιουλίου, να υποβάλουν
αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
και ως πιστοποιημένοι χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής
πύλης του ΟΑΕΔ, με τη χρήση των
κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και
συνθηματικό). Όπως επισημαίνεται σε
σχετική ανακοίνωση, οι 2.500 χιλιάδες θα
εργαστούν για οκτώ μήνες, με πλήρη
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, σε 19
κέντρα φιλοξενίας και πέντε hot spots σε συνολικά
οκτώ Περιφέρειες της χώρας. Οι εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν
μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες
αποδοχές 638,75), ενώ, όσοι είναι άνω των 25 ετών, θα
λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Όσοι
εργαζόμενοι απασχοληθούν σε νυχτερινή βάρδια, προβλέπεται η καταβολή
νυχτερινής αμοιβής και, ως εκ τούτου, οι αποδοχές τους θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες
αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους, μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές
763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να
αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο
επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν, θα περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών
λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών,
βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών
και γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τρεις
διαφορετικές δομές για μία και μόνο, όμως, ειδικότητα. «Μέχρι το τέλος του χρόνου και με βάση τις
ανάγκες που προκύπτουν στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, όπως καταγράφονται από το
αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος
προσλήψεων σε προσφυγικές δομές της επικράτειας για 2.500 ανέργους», δήλωσε η αναπληρώτρια
υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

Από τους λογαριασμούς
που εκδίδονται από την Παρασκευή 1η

Ιουλίου και μετά, ισχύει η έκπτωση 15% στα
τιμολόγια της ΔΕΗ, που θα εφαρμοστεί ενιαία στους

πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης, εφόσον εξοφλούν εμ-
πρόθεσμα τους τρέχοντες λογαριασμούς ή τηρούν τους δια-
κανονισμούς των οφειλών τους. Η έκπτωση του 15% αφορά

πέντε εκατομμύρια καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους
λογαριασμούς, ενώ είναι ανοιχτή και στους υπόλοιπους 2,1 εκα-
τομμύρια που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι μπορούν, επί-

σης, να επωφεληθούν, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Σύμφω-
να με τα σχετικά στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι 380 εκατ.
ευρώ από μεγάλες επιχειρήσεις (υψηλή τάση), 260 εκατ. από το Δη-
μόσιο και 1,85 δισ. από μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά

(χαμηλή και μέση τάση). Δηλαδή, προσεγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ
συνολικά. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, περίπου 1,3 εκατ. κα-

ταναλωτές οφείλουν μέχρι 500 ευρώ (συνολικά 150 εκατ.), άλ-
λες 280.000 οφείλουν από 500-1.000 ευρώ (άλλα 150
εκατ.), ενώ, μέχρι στιγμής έχουν διακανονισθεί χρέη
ύψους 575 εκατ. ευρώ από 180.000 καταναλωτές. Ση-

μειώνεται ότι η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους,
χωρίς προκαταβολή, λήγει στις 31 Ιουλίου

και, αυτήν τη στιγμή, δεν τίθεται
θέμα παράτασης.



n
Ο δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών, συνολικού αριθμού έξι ατόμων, για

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865) κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.

n
Ξεκίνησε ήδη το πρώτο πακέτο εγκρίσεων για προσλήψεις σε δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς της χώρας με συμβάσεις εργασίας που θα φτάνουν τον ένα χρόνο. Το επόμενο

διάστημα αναμένονται και άλλες εγκρίσεις με τον αριθμό να φτάνει λίγο πάνω από 2.000. Οι
προσλήψεις θα γίνουν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες ή έως μήνες (για
αναγνωρισμένες σχολές) ή έως έντεκα μήνες (για παιδικούς σταθμούς) ή έως ένα έτος για τη
στελέχωση υπηρεσιών. Ειδικότερα το υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει τη σύναψη 58
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως
οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) ή έως έντεκα μήνες (για παιδικούς
σταθμούς) και την σύναψη 807 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε ΝΠΙ∆.
Η σύναψη συμβάσεων θα αφορά και τις ανανεώσεις για το προσωπικό που εργάζεται ήδη στις
δημοτικές δομές. Οι προσλήψεις θα γίνουν με εποπτεία από τον ΑΣΕΠ.

n
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε η Δ/νση Αγροτικής

Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για «το πρόγραμμα
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016» που εδρεύει στη Καβάλα (για της ανάγκες αυτής
στη νήσο Θάσο). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ/ΝΣΗ.ΑΓΡ.
ΟΙΚΟΝ.   &   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20, Τ.Κ.65110-
ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στο τμήμα ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού ελέγχου, γραφείο
δακοκτονίας υπόψιν κ. Καραγεώργου Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας:2510-291464 &
291459). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών
Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

www.karfitsa.gr
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#ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη στην Φ. Βλαστού

Τι θα κάνετε με τις τόσες ελλείψεις σε
ασθενοφόρα, πχ στη Χαλκιδική, τον πιο
τουριστικό νομό της Β. Ελλάδος;

Έχουμε ενισχύσει το ΕΚΑΒ με ανθρώπινο
δυναμικό,  με  186 προσλήψεις διασωστών
πληρωμάτων ασθενοφόρων μέχρι πέρυσι, τέ-
λος του 2015. Το ΕΚΑΒ - είναι ένας αυτόνομος
φορέας εποπτευόμενος από εμάς - φροντίζει
την καλοκαιρινή περίοδο να ενισχύουν τις πο-
λυσύχναστες τουριστικές περιοχές. Θα μιλή-
σω για τις ελλείψεις , όπως λέτε, και τον κ. Κα-
ρακατσιανόπουλο, πρόεδρο του ΕΚΑΒ (και
εργαζόμενο εδώ στη Θεσσαλονίκη πολλά χρό-
νια). Νομίζω έχει καλή εικόνα των αναγκών
της περιοχής και της επιβάρυνσης που δέχεται
και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πρόνοια… Το
θεωρώ , όμως, αδιανόητο να μην έχει δοθεί
έμφαση σε μια περιοχή σαν την Χαλκιδική…

Και όμως σε πολλά Κέντρα Υγείας
υπάρχει μόνο… ένα ασθενοφόρο!

Άλλο τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας
και άλλο το ΕΚΑΒ. Τα κέντρα υγείας έχουν
ασθενοφόρα αλλά δεν έχουν οδηγούς, έχουν
ελάχιστους οδηγούς πια. Η προσπάθεια που
γίνεται τώρα είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας να καλύπτει όσο γίνεται περισσότε-
ρα περιστατικά. Ουσιαστικά αυτή η αρμοδιό-
τητα σταδιακά να μεταφερθεί στο ΕΚΑΒ που
θα έχει την διαχείριση όλων των επειγόντων
περιστατικών σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Αυτή είναι η σκέψη και ήδη αντικαθίσταται
ένα μεγάλο μέρος του στόλου. Έχουμε εγκρίνει
διαγωνισμό ο οποίος ήταν… βαλτωμένος πέν-
τε- έξι χρόνια και τώρα ξεμπλόκαρε. Τώρα πα-
ραλαμβάνουμε 90 ασθενοφόρα και θα γίνει
ένας δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος χρημα-
τοδοτείται από το ΕΣΠΑ για άλλα 96. Αυτό εί-
ναι μια σημαντική ανανέωση του στόλου, ο

οποίος είναι γερασμένος…
Τα δημόσια νοσοκομεία καλούνται να

εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο αριθμό ασθε-
νών στους οποίος συμπεριλαμβάνονται οι
ασφαλισμένοι, οι ανασφάλιστοι και πλέ-
ον πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξε-
νούνται στη χώρα, ενώ οι ελλείψεις σε ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό και αναλώσι-
μα υλικά είναι τεράστιες. Υπάρχει κάποιο
σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών;

Σχέδιο σταδιακής κάλυψης των αναγκών
υπάρχει. Αφορά και προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, φέτος θα είναι 3.500, αφορά
επικουρικό προσωπικό (είναι 585 θέσεις μη
γιατρών), που ολοκληρώνεται σιγά σιγά από
το ΑΣΕΠ. Έχουμε προσλάβει τους τελευταίους
εννέα μήνες  πάνω από 1.200 γιατρούς από
τους οποίου οι 130 είναι στην πρωτοβάθμια
φροντίδα. Αυτό ήταν μια ''ένεση'' ανθρώπινου
δυναμικού πολύ κρίσιμη και επίσης ξεπαγώ-
σαμε παλιές προκηρύξεις  από  το 2009 έως το
2011, όπου είχε σταματήσει η διαδικασία
αξιολόγησης των υποψηφίων το επιταχύναμε
αυτό και ήδη έχουμε υπογράψει τους διορι-
σμούς πάνω από 400 μόνιμων γιατρών στο
ΕΣΥ. Η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται είναι
να σταθεροποιήσουμε την λειτουργία του συ-
στήματος και να αυξήσουμε την χωρητικότητα
του . Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
στην αυξημένη ζήτηση της περιόδου αυτής και
λόγω των ανασφάλιστων. Οι ανάγκες είναι
πάρα πολλές. Έχει αυξηθεί 30% η προσέλευ-
ση στα νοσοκομεία σε μια περίοδο που είχε
κοπεί τα τελευταία χρόνια κατά 50% ο προ-

«Έχει αυξηθεί κατά  30% η προσέλευση 
στα δημόσια νοσοκομεία»

Q

186 νέα ασθε-
νοφόρα

στους δρό-
μους της
χώρας…

}

}

«Αδιανόητη» η έλλειψη ασθενοφόρων στην Χαλκιδική είπε σε συνέντευξη
του στην εφημερίδα karfitsa ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Tο επιτε-
λικό στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και για το χρέος του νοσοκο-
μείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ξεκαθαρίζοντας ότι σύντομα θα αποπληρωθεί, ενώ
πρόσθεσε ότι «το μεγάλο στοίχημα είναι να…  κρατήσουμε τους  νέους για-
τρούς στη  χώρα και να μην μεταναστεύσουν άλλοι» με αναδιοργάνωση
της εκπαίδευσης και σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης.  Στα «σκαριά»,
όπως είπε ο κ. Ξανθός, βρίσκεται και… νέο μοντέλο εφημεριών που θα αφο-
ρά στα μεγάλα αστικά κέντρα κάτι που θα οργανώσει τα επείγοντα  ιατρεία
και θα τερματίσει το αλαλούμ και την ταλαιπωρία των ασθενών, ασφαλι-
σμένων, ανασφάλιστων και πρόσφυγων…  Διαβάστε ολόκληρη τη συνέν-
τευξη:



www.karfitsa.gr

ϋπολογισμός και υπήρχαν κενά και αποχωρήσεις 30% του προσωπι-
κού, αυτό δημιουργούσε ένα περιβάλλον τρομερής δυσλειτουργίας και
αστάθειας. Προσπαθούμε εφέτος να σταθεροποιήσουμε τη λειτουργία,
να  την αναβαθμίσουμε, δίνοντας έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα
αλλά και σε ορισμένα μεγάλα νοσοκομεία κορμού, τα οποία επιβαρύ-
νονται από την εφημερία και έχουν ειδικευμένα τμήματα όπως είναι το
Ιπποκράτειο, το Παπανικολάου, το Παπαγεωργίου, όπου εκεί κάναμε
μια παρά πολύ σημαντική παρέμβαση, μέσα από τα ληξιπρόθεσμα που
παίρνουμε αυτή την περίοδο θα διαγράψουμε όλο το χρέος που έχει
προς του προμηθευτές, είναι περίπου στα 65 εκατ. ευρώ.

Στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ένας καρκινοπαθής που χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης
είναι στη λίστα αναμονής πάνω από… τρεις  μήνες.  Διάστημα
κατά το οποίο ο καρκίνος μπορεί να τον σκοτώσει…

Υπάρχουν προβλήματα…  κυρίως οι αναμονές είναι στην έναρξη
της ακτινοθεραπείας, γιατί είναι λίγα τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήμα-
τα. Γίνεται μια προσπάθεια να  ενισχυθούν με κάποιες δωρεές του ιδρύ-
ματος ΝΙΑΡΧΟΣ. Το πρόβλημα είναι να στελεχωθούν κιόλας. Αυτό το
έχουμε φροντίσει στις προσλήψεις που έχουμε κάνει. Όμως ο ασθενής
που χρειάζεται χημειοθεραπεία μπαίνει έγκαιρα σε αγωγή και άρα η νό-
σος δεν μένει χωρίς έλεγχο. Μεγάλη αναμονή παρατηρείται στην Αθή-
να που είναι 5 μήνες.  Η ογκολογική φροντίδα θέλει ιδιαίτερη προσο-
χή. Έχουμε και ένα θέμα με τα φάρμακα τα οποία είναι ακριβά!  Χρειάζε-
ται ένα καλύτερο πλαίσιο διαχείρισης τους. Χρειάζονται πρωτόκολλα
θεραπευτικά. Κάναμε μια συνεννόηση με τις επιστημονικές εταιρείες
των ογκολόγων έτσι ώστε να μπορέσουμε να μη μένει ο κόσμος ακάλυ-
πτος από υπηρεσίες που είναι προφανώς σημαντικές  για την εξέλιξη
της νόσου.

Οι νέοι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό. Έχετε σχέδιο για να
τους κρατήσετε στην χώρα;

Έχουν φύγει πάνω από 17.500 τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια
μεγάλη απειλή για την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Πρέπει να
το αντιστρέψουμε αυτό το ρεύμα... πρώτον με μια σοβαρή παρέμβαση
με αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης στη διάρκεια της ειδικότητας
είμαστε σε συνεννόηση με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και τις επι-
στημονικές εταιρείες για να αναδιοργανώσουμε τα προγράμματα εκπαί-
δευσης. Θα υπάρχει μια προτυποποίηση, μια ομογενοποίηση στην εκ-
παίδευση που λαμβάνει κάθε ειδικευόμενος σε κάθε ειδικότητα ανε-
ξάρτητα σε ποιο νοσοκομείο ασκείται. Δεύτερον, και πιο κρίσιμο, είναι
να  υπάρξουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στη συνέχεια
αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, μέχρι τώρα το σήμα που είχε δοθεί τους
νέους γιατρούς ήταν  ότι το δημόσιο σύστημα υγείας πάει για διάλυση
και ο ιδιωτικός τομέας έχει προβλήματα  επιβίωσης. Πρέπει και το δη-
μόσιο σύστημα να δημιουργήσει ευκαιρίες και με την στροφή που θα
κάνουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα αυτό είναι δυνατόν να συμβεί με
τις θέσεις που προκηρύσσουμε. Στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να βρούμε
ένα άλλο μοντέλο συμβάσεων, το οποίο  επεξεργαζόμαστε τώρα στον
ΕΟΠΥΥ, που να μπορούν να συμπεριληφθούν και οι νέοι γιατροί , γιατί
έως τώρα οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ ήταν ένα κλειστό σύστημα και
αφορούσε κυρίως  τους παλιούς γιατρούς των ταμείων . Έτσι θα μπο-
ρούν οι νέοι να έχουν μια δυνατότητα ένα εισόδημα λίγο πιο εγγυημένο
κατά κάποιον τρόπο. Δεν είναι εύκολο αυτό γιατί δεν μπορούμε να δώ-
σουμε τις αμοιβές που δίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά μπο-
ρούμε να πείσουμε τους νέους γιατρούς να βοηθήσουν την χώρα τους
και η πολιτεία να διασφαλίσει μια αξιοπρεπή  επιστημονική επαγγελ-
ματική προοπτική.

Υπουργέ έχετε πάει πρόσφατα σε τμήματα επειγόντων  περι-
στατικών  νοσοκομείων; Οι ουρές είναι ατελείωτες, η αναμονή
και η ταλαιπωρία των ασθενών πολύωρη…

Εικόνα έχω. Δουλεύω 20 χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Έχω πάει σε πάρα πολλά νοσοκομεία και στην επαρχία και στην Αθήνα.
Εκεί πραγματικά ταλαιπωρείται ο κόσμος. Υπάρχουν μακροχρόνιες
αναμονές. Σήμερα στο Ιπποκράτειο μου είπαν ότι πολλές φορές φτά-
νουν και τις επτά ώρες. Αυτό οφείλεται γιατί δεν υπάρχει ένα οργανω-
μένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας και όλα τα περιστατικά συρρέ-
ουν στα νοσοκομεία. Με την παρέμβαση που θα κάνουμε θα αναπτύ-
ξουμε ένα άλλο μοντέλο το οποίο θα μπορέσει να φιλτράρει τη ζήτηση
προς τα νοσοκομεία να συγκρατούνται ένα μέρος των περιστατικών
στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αναβαθμίζουμε σιγά σιγά και
τα ΠΕΔΥ που είναι στα αστικά κέντρα και τις τοπικές μονάδες υγείας .
Ίσως  χρειαστεί και μια αλλαγή στο εφημεριακό μοντέλο των μεγάλων
αστικών συγκροτημάτων- Αττική και Θεσσαλονίκη. Επεξεργαζόμαστε
το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ανισότιμη  συμμετοχή των νοσο-
κομείων σε αυτό,  δηλαδή κάποια νοσοκομεία επιβαρύνονται  περισσό-
τερο,  άλλα λιγότερο. Τώρα για παράδειγμα που θα  ανοίξει η ψυχιατρι-
κή  κλινική στο Ιπποκράτειο με 17 κλίνες θα ελαφρυνθεί το Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο της πόλης.

Ποιες ήταν οι υποχωρήσεις που μας  ανάγκασαν να κά-
νουμε οι δανειστές στον τομέα της υγείας;

Αυτά που επιβλήθηκαν από την συμφωνία του καλοκαιριού ήταν
ο κλειστός προϋπολογισμός στα νοσοκομειακά φάρμακα για πρώτη
χρονιά φέτος. Αυτό μας δημιουργεί μια δυσκολία, γιατί θέλει μια κα-
λύτερη διαχείριση και προγραμματισμό των αγορών, εποπτεία της
δαπάνης και παρέμβαση στον έλεγχο της ζήτησης με επιστημονικά
κριτήρια. Δεν θέλουμε να στερήσουμε το φάρμακο από κανένα, αλλά
πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ορθολογικής χρή-
σης των ακριβών φαρμάκων… 

Μια άλλη απαίτηση ήταν το θέμα της αλλαγής στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς των φαρμακείων. Αυτό μπορέσαμε να  το διαχειριστούμε
θέτοντας  κάποιους όρους που βάλαμε στην υπουργική απόφαση
που δεν επιτρέπει να υπάρξει μια ασυδοσία στην αγορά του φαρμά-
κου. Επίσης, στο θέμα της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων   εκτός φαρμακείου τους βάλαμε πολύ αυστηρά κριτήρια
και κρατήσαμε, με την παρέμβαση του ΕΟΦ και με βάση τα διεθνώς
ισχύοντα, το 87% των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο
φαρμακείο. Έτσι δεν τίθεται  σε διακινδύνευση  η οικονομική βιωσι-
μότητα των φαρμακείων. 

Η πιο σημαντική επιβάρυνση και εκεί δεν μπορέσαμε να κάνου-
με κάποια καλύτερη συμφωνία ήταν στο κομμάτι της υποκοστολόγη-
σης των εργαστηριακών εξετάσεων.  Μας επιβλήθηκε μια σημαντική
μείωση 40% στις πιο συχνές εργαστηριακές εξετάσεις κάτι το οποίο
έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την επιβίωση των μικρών ιδιωτικών ερ-
γαστηρίων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ. Προσπαθούμε με μια
μεγαλύτερη κανονικότητα στις πληρωμές να το ισοφαρίσουμε αυτό
και κυρίως προσπαθούμε με τον έλεγχο της ζήτησης μέσα από δια-
γνωστικά πρωτόκολλα να μειώσουμε την περιττή ζήτηση των εξετά-
σεων άρα την αύξηση του όρου και του clawback .
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Χωρίς παιδιάτρους η Χαλκιδική!
«Φέτος ο προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας αυξήθηκε κατά 300 εκατομμύρια επι-

πλέον σε σχέση με το 2015. Για πρώτη φορά φέτος θα προκηρυχθούν 700 μόνιμες θέσεις για
τους γιατρούς, 1.700 θέσεις για τις υπόλοιπες θέσεις…». Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας, Στρατής Πλωμαρίτης σχετικά με την ανυπαρξία παιδιάτρου σε όλα τα κέντρα υγείας της Χαλκι-
δικής τόνισε στον «A» ότι «Μοναδική δομή υγείας στη Χαλκιδική η οποία διαθέτει παιδίατρο εί-
ναι το νοσοκομείο Πολυγύρου και «όλοι πάνε εκεί. Σε λίγες ημέρες θα μετακινήσω έναν παι-
δίατρο -  τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες,-  στο Κέντρο Υγείας της Καλλικράτειας.
Δεν αρκεί αυτός ο παιδίατρος, αλλά έχουμε να διαχειριστούμε μία δύσκολη κατάσταση και
έλλειψη ιδίως σε παιδιάτρους» Γενικότερα για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ, ο κ. Πλω-
μαρίτης αναφέρει ότι «μπαίνει ένα στοπ σ’ αυτή την πορεία διάλυσης του Εθνικού Συστήματος
Υγείας». Ωστόσο ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, συμφωνεί με τις τοποθετήσεις συναδέλφων του συνδικαλι-
στών που σημειώνουν ότι  «δεν καλύπτουν όλα τα κενά, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήμα-
τα. Αλλά είναι…  ένα σταμάτημα στον κατήφορο», εκτιμώντας πως το 2017 θα προκηρυχθούν
πολλαπλάσιες των 700 νέες θέσεις στα νοσοκομεία, σε συνδυασμό με τις επικείμενες προσλήψεις επι-
κουρικού προσωπικού. Τέλος, ο κ. Πλωμαρίτης επισημαίνει το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων
γιατρών, διευκρινίζοντας πως «αυτό σε λίγες μέρες θα το γνωρίζουμε. Είναι σοβαρό πρόβλημα.
Αν δεν υπάρξουν διαθεσιμότητες δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Θα ξέρουμε στο Ιππο-
κράτειο που ζήτησε δύο αναισθησιολόγους, αν υπέβαλαν δύο, τρεις ή κανένας» ενώ ακολού-
θως επισημαίνει ότι «το υπουργείο δεν επιτρέπει στους γιατρούς - που έχουνε θέση στο ΕΣΥ -  να διεκ-
δικήσουν αυτές τις θέσεις. Είναι άδικο,  το καταλαβαίνω για κάποιον που υπηρετεί σε ακριτική περιοχή
και θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη,  του το απαγορεύει. Αλλά θέλουμε να μπει νέο αίμα».

Q
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#BREXIT

Της Έλενας Καραβασίλη  

«Οι Βρετανοί είναι η τέταρτη εθνικότητα
που στηρίζει τη Χαλκιδική, που σημαίνει ότι
είναι μικρότερες και οι πιθανές επιπτώσεις.
Πρώτοι είναι οι Γερμανοί και ακολουθούν οι
Βαλκάνιοι και οι Ρώσοι. Συνολικά βέβαια
στη χώρα, φαίνεται πως θα υπάρχει πρόβλη-
μα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής,
ενώ το μεγαλύτερο ζήτημα θα παρουσιαστεί
στα νησιά», λέει στην Karfitsa ο πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τά-
σιος. Όπως εξηγεί, τα τουριστικά πακέτα που
έχουν ήδη κλείσει με το παλιό καθεστώς δε θα
επηρεαστούν. «Ας μη ξεχνάμε πως η Μεγάλη
Βρετανία δεν έφυγε ακόμη από την Ευρω-
παϊκή Ένωση άρα, όσον αφορά στην ελευθε-
ρία της μετακίνησης για παράδειγμα, ακόμη
δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Ο προβλημα-
τισμός και η αναμονή λοιπόν, αφορούν κυ-
ρίως στο 2017 και στην επόμενη σεζόν. Το
κύριο ζήτημα είναι που θα κυμανθεί η ισοτι-
μία- ανάλογα με τις εξελίξεις- και στη συνέ-
χεια φυσικά το τι θα γίνει με τα τουριστικά
γραφεία που εξαρτώνται από την αγγλική

αγορά. Πως θα αντιδράσουν δηλαδή στα
χρηματοοικονομικά τους, στις αποπληρω-
μές ξενοδοχείων κτλ. Ακόμη έξοδο στην ου-
σία δεν έχουμε», επισημαίνει. Σύμφωνα με τον
κ. Τάσιο, για τη φετινή σεζόν η Χαλκιδική θα
επηρεαστεί λιγότερο από άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας. «Τα ξενοδοχεία που στηρίζονται στην
αγγλική αγορά, είναι περίπου 10 με 12, στα
οποία όμως οι κρατήσεις έχουν ήδη γίνει σε
ένα ποσοστό τις τάξεως του 70% με 80%. Ο
λόγος είναι φυσικά ότι τα πακέτα μας ήταν
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, εξαιτίας της ισοτι-
μίας ότι 1,5 λίρα ήταν 1 ευρώ. Αν αυτό αλλά-
ξει… όλα μπορεί να ανατραπούν. Και μιλάμε
για τη δεύτερη χώρα προσέλευσης, με
2.500.000 αφίξεις ετησίως. Στη Χαλκιδική
αυτό του νούμερο ανέρχεται σε 50.000 άγ-
γλους τουρίστες. Η δίκη μου εκτίμηση είναι
πως ζητήματα θα προκύψουν την επόμενη
χρονιά. Τα συμβόλαια για την αγγλική αγορά
έχουν ήδη γίνει, με το παλιό καθεστώς βέ-
βαια. Τώρα ενδεχομένως να υπάρξουν ανα-
τροπές, ακόμη και για το αν θα χρειάζονται
βίζα για να μετακινηθούν», τονίζει ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. 

Η τουριστική κίνηση της Ελλάδας… 
στη «σκιά» του Brexit
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}

Απρόβλεπτες είναι οι συνέπειες της εξόδου των Βρετανών από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για τον ελληνικό τουρισμό. Για την ώρα οι… επιπτώσεις είναι δύσκολο
να υπολογιστούν, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ακόμη

δεν έχουν διευκρινιστεί οι όροι της εξόδου. Τουριστικές περιοχές της Βορείου Ελ-
λάδος μοιάζουν να παραμένουν αλώβητες, ενώ μεγαλύτερο πλήγμα αναμένεται

να δεχθούν τα νησιά. Η κάθετη πτώση της βρετανικής λίρας έναντι του ευρώ,
αναμένεται να επηρεάσει ακόμη και τη φετινή σεζόν, ενώ για το 2017, οι επισκέ-

ψεις των βρετανών σε χώρες της Ε.Ε. θα είναι σχεδόν απαγορευτικές.

Θα τους «σώσουν» 
οι Τούρκοι 

Η Λέσβος είναι το νησί του Βόρει-
ου Αιγαίου που «χτυπήθηκε» περισσό-
τερο από την προσφυγική κρίση. Κά-
τοικοι και δημοτική αρχή, έδωσαν μά-
χη για να καταφέρουν να κρατήσουν
το νησί, ώστε να μη χαθεί η τουριστική
σεζόν. Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος
Γαληνός, τονίζει πως δίνουν το δικό
τους αγώνα καθημερινά για να στηρί-
ξουν το νησί. «Θέλω να πιστεύω
πως θα τα πάμε καλά. Πλέον δεν
έχουμε απολύτως κανένα πρόβλη-
μα με το μεταναστευτικό, το νησί
είναι πανέμορφο και έχουμε ήδη
ετοιμάσει πάρα πολλές εκδηλώ-
σεις για το Λεσβιακό καλοκαίρι,
που είναι ένας πολιτιστικός και
ψυχαγωγικός θεσμός αναγνωρι-
σμένος και γνωστός σε όλη την Ελ-
λάδα. Από την άλλη πλευρά, στη
Λέσβο έχουμε τουρίστες από διά-
φορες περιοχές και έτσι δε βασιζό-
μαστε για παράδειγμα στην αγγλι-
κή αγορά. Τα μηνύματα που έχου-
με από τούρκους τουρίστες είναι
πάρα πολύ ενθαρρυντικά! Στις αρ-
χές του μήνα περιμένουμε 4.000
τουρίστες ενώ υπάρχει μεγάλο εν-
διαφέρον και από Έλληνες», σημει-
ώνει.
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Πρόσφυγες και μπλόκα «έκαψαν» τη σεζόν 
«Στην Πιερία έχουμε πολύ λίγους Βρετα-

νούς, αν βέβαια το Brexit θα έχει αντίκτυπο και
σε άλλες αγορές, αυτό δε μπορούμε να το ξέ-
ρουμε ακόμη. Εμείς στηριζόμαστε στη Βαλκα-
νική αγορά, όπως ισχύσει για όλη τη Βόρεια
Ελλάδα και αυτό γιατί είναι εύκολη η πρόσβα-
ση, έρχονται οδικώς. Από την άλλη βέβαια φέ-
τος καθυστέρησε αρκετά να ξεκινήσει η σεζόν.
Ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν ιδιαίτερα υποτονι-
κοί μήνες και η κίνηση στην ουσία άρχισε τώ-
ρα. Είναι μία αβέβαια χρονιά. Ενώ θα μπορού-
σε να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα, τελικά δεν τα
καταφέραμε», σημειώνει η Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Πιερίας, Ευαγγελία Ξυπτερά. Εξηγεί
πως η υποτίμηση στο ρούβλι και το γεγονός ότι η
χώρα μας καθυστέρησε πάρα πολύ να περάσει το
μήνυμα στους Ρώσους, πως είναι εύκολη η διαδικα-
σία έκδοσης βίζας, αποτελούν δύο παράγοντες που
λειτούργησαν αποτρεπτικά. «Το προσφυγικό και
η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, δε βοή-
θησαν καθόλου στην τόνωση της τουριστικής
κίνησης από τις αγορές της Ευρώπης. Η σεζόν
διαμορφώνεται το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο,
όπου τότε πρέπει να γίνουν εκείνες οι κινήσεις
που θα προβάλουν στο εξωτερικό την Ελλάδα
ως μία ασφαλής χώρα, χωρίς προβλήματα.
Εμείς εκείνη την περίοδο δείχναμε μία προ-
βληματική εικόνα προς τα έξω. Επίσης τα
αγροτικά μπλόκα «μπλόκαραν» τις Πασχαλινές
κρατήσεις, διότι έβλεπε ο κόσμος πως οι δρό-
μοι ήταν κλειστοί και για να φτάσουν στην Ελ-
λάδα έπρεπε να ταλαιπωρηθούν» τονίζει η κ. Ξυ-
πτερά. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Θάσο,
με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Άρη Πέτ-
κο, να αναφέρει ότι: «οι περισσότερες κρατήσεις
έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα και έτσι
για την ώρα δεν υπάρχει κάποια μεταβολή από

την αγγλική αγορά. Οι επιπτώσεις του Brexit
θα διαπιστωθούν τον επόμενο χρόνο. Σε δυνα-
μική βέβαια οι Άγγλοι βρίσκονται στην τέταρτη
θέση, η κύρια αγορά για εμάς είναι η Ρουμα-
νία, η Σερβία και η Τουρκία. Από εκεί και πέρα,
ο Μάιος ήταν ο χειρότερος των τελευταίων
ετών και ο κυριότερος λόγος για αυτό ήταν τα
μπλόκα των αγροτών. Ακόμη και ο υπουργός
της Βουλγαρίας, είχε βγάλει οδηγία να μην έρ-
χονται στην Ελλάδα για να μην ταλαιπωρη-
θούν. Τα περισσότερα ξενοδοχεία γέμισαν μετά
τις 20 Ιουνίου, ενώ για παράδειγμα το 2014,
είχαμε πληρότητα 100% από αρχές Ιουνίου,
βέβαια όσο προχωράμε στην καλοκαιρινή σε-
ζόν τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Όμως
για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, θα πρέ-
πει και ο Σεπτέμβριος να είναι ένας καλός μή-
νας», υπογραμμίζει ο κ. Πέτκος. 

Μούδιασμα και… ανασφάλεια
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλο-

νίκης Αριστοτέλης Θωμόπουλος, εξέφρασε την
ανησυχία του για τις επιπτώσεις του Brexit στην ελ-
ληνική τουριστική αγορά, σημειώνοντας πως η εξέ-
λιξη αυτή αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα ανασφά-
λειας σε «αχαρτογράφητα νερά». Αν και δεν απέ-
κλεισε το ενδεχόμενο να επηρεαστούν οι κρατήσεις
της τελευταίας στιγμής, σημείωσε ωστόσο πως η κα-
τάσταση είναι πρωτόγνωρη και οι όποιες εκτιμήσεις
είναι επισφαλείς, καθώς εξαρτώνται από πολλές
παραμέτρους και από το πώς αυτές θα διαμορφω-
θούν. «Μετά το αρχικό μούδιασμα, απαιτείται
ψυχραιμία. Πρόκειται για μια αναταραχή, ενώ
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τι
θα ισχύσει τελικά για τους συγκεκριμένους
τουρίστες, για το νόμισμά τους ή κατά πόσο το
Brexit θα επηρεάσει ενδεχομένως και άλλες
αγορές», κατέληξε. 
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Πνιγμένοι στα σκουπίδια… και με το 
βλέμμα στους Άγγλους 

Η Κέρκυρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των τουριστικών πρα-
κτόρων Βασίλη Καλούδη, στηρίζεται κατά βάση στην αγγλική αγο-
ρά, έτσι… η είδηση του Brexit μοιάζει να έλουσε με κρύο ιδρώτα
τους επαγγελματίες του κλάδου. Βέβαια όπως επισημαίνει ο κ. Κα-
λούδης, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το
νησί των Φαιάκων είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού βρίσκεται σε
«ομηρία» από… τα σκουπίδια! Ο κ. Καλούδης σημειώνει πως: «το
κλείσιμο του ΧΥΤΑ, έχει προκαλέσει τεράστια δυσφήμιση
στο νησί. Πλέον φοβόμαστε ακόμη και για έξαρση ασθενει-
ών! Αν δε μαζευτούν τα σκουπίδια σύντομα, είναι δεδομένο
πως θα έχουμε επιδημίες. Δε βλέπουμε φως στον ορίζοντα
και δεν έχει δοθεί καμία λύση, περιμένουμε τη βοήθεια της
πολιτείας. Είναι η απόλυτη καταστροφή για την Κέρκυρα. Οι
κάτοικοι έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, όμως θα έπρεπε
να δοθεί μία παράταση για να μη χαθεί οριστικά η σεζόν».
Όπως επισημαίνει, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, υπάρχει κίν-
δυνος να αρχίσουν να γίνονται ακυρώσεις από τα τουριστικά πρα-
κτορεία, αφού πλέον το νησί έχει μετατραπεί σε μία τεράστια χω-
ματερή! Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι του Τεμπλονίου είναι
αμετάπειστοι και επισημαίνουν πως για 30 ολόκληρα χρόνια υπο-
μένουν την τοποθέτηση των σκουπιδιών της Κέρκυρας και των
Παξών, στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εί-
ναι πλέον ανεξέλεγκτη. Αναφερόμενος στο Brexit ο κ. Καλούδης
λέει χαρακτηριστικά πως: «άμεσα δε θα υπάρξουν επιπτώσεις,
όμως τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πρόβλημα διότι εμείς
στηριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην αγγλική αγορά. Θα επι-
στρέψουμε στη δεκαετία του ’90, μετά την υποτίμηση της αγ-
γλικής λίρας. Για τους επόμενους δύο μήνες πιστεύω δε θα
υπάρχει ζήτημα, γιατί δε συμφέρει τους πελάτες να χάσουν
τις προκαταβολές τους. Αυτό που θα συμβεί ενδεχομένως,
είναι να χάσουμε τους τουρίστες της τελευταίας στιγμής. Η
Κέρκυρα αυτή τη στιγμή είναι «κλεισμένη» από Άγγλους σε
ποσοστό 55%, είμαστε καθαρά αγγλοκρατούμενη περιοχή.
Ελπίζουμε να αλλάξει κάπως η κατάσταση και η Μεγάλη
Βρετανία να στηρίξει τη στερλίνα».
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Από την 
Μαρίνα 
Βλάχου

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο διαγωνισμός που οργάνωσε η Unique
star στο club Cuba στην πανέμορφη κοιλάδα των Σερρών.Διοργανώ-
τρια η κυρία Ελένη Ελευθεριάδου, επιμέλεια Κυριάκος Κερανόπουλος
και παρουσίαση Βιβή Αναστασιάδου.Τραγούδησε ο Γιάννης Ρέλλης. 
Τα κορίτσια που διαγωνίστηκαν ήταν οι : 
ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΥΡΤΗ(STAR ΣΕΡΡΕΣ), ΒΑΣΩ ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ(ΜΙS
FACE), ΤΙΤΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ(MISS ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ), ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΣΜΠΟ-
ΤΗ,ΒΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΖΕΡΒΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΚΑΡΓΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
και ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΓΚΟΛΗ.
Μέγα χορηγοί ήταν η ROBOCLEAN HELLAS και η CENTER TV,το ντύ-
σιμο casual και τουαλέτες ήταν της  LOUSSIL,τα καλλυντικά ΑΛΒΑ-
ΝΟΥΔΗ έβαψαν τις κοπέλες,το κομμωτήριο της ΝΙΚΗΣ χτένισε τα κορί-
τσια,η GKapetanis τα έντυσε με μαγιό,η VETA ACCESORIES τσάντες και
αξεσουάρ,το BROKERS έντυσε τον συνοδό των κοριτσιών ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ, γυαλιά από ΟΠΤΙΚΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ και το
ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ έκανε το τραπέζι στο team της διοργάνωσης. 

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΟΣ/STAR ΣΕΡΡΕΣ 2016
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«Η Ασπίς & το Συμπόσιο»

Kυριάκος Κερανόπουλος, Τάσος Παλαντζίδης,
Γιώργος Παπαθεοδώρου, Δημήτρης Πιατάς 

16ος Διεθνής Διαγωνισμός Κλασικού

Μπαλέτου και Σύγχρονου χορού Hellas

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, θα διεξαχθεί το Gala των
νικητών του «16ου Διεθνούς Διαγωνισμού Κλασικού
μπαλέτου και Σύγχρονου χορού Hellas» στο «Θέατρον"
Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" .
Στην παράσταση θα εμφανιστούν οι χορευτές από όλες
τις συμμετέχουσες χώρες, πού διακρίθηκαν στο Κλασσι-
κό Μπαλέτο και στον Σύγχρονο Χορό. 
Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενοποιήσει επαγγελ-
ματίες και ερασιτέχνες χορευτές από όλο τον κόσμο, μέ-
σα από ένα διαγωνισμό ταλέντου και τεχνικής στο Κλασ-
σικό Μπαλέτο και στον Σύγχρονο χορό, προκειμένου να
ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες, την καλύτερη δυνατή
ανταμοιβή και αναγνώριση, δίνοντας τους κίνητρα για
επαγγελματική  σταδιοδρομία.
Ο διαγωνισμός “International Dance Competition Hel-
las” λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, από το 2001. Το ση-
μαντικό αυτό πολιτιστικό γεγονότος έχει γίνει σημείο
αναφοράς για χορευτές σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει
θεσμός. Στα 16 χρόνια ύπαρξης του (2001 - 2016) έχει
αναγνωριστεί διεθνώς ως ένας από τους ποιοτικότερους
διαγωνισμούς Κλασσικού Μπαλέτου και στον Σύγχρο-
νου Χορού.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παράσταση στο ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ.
«Η Ασπίς & το Συμπόσιο» Μένανδρου και Λουκιανού,είναι μια διαχρονική «σάτιρα φιλοσοφίας και φι-
λοσόφων» που έρχεται από το χθες και φτάνει στο μέλλον με μια αναγκαστική στάση στο παρόν.
Μια αρχαία κωμωδία ύφους, ήθους και σαρκασμού του ελληνισμού και των Ελλήνων που αν και γνω-
ρίζουν το καλό, πράττουν το ανάποδο κατά τη σωκρατική «ακρασία»! Μια θεατρική παράσταση που επι-
χειρεί να ερμηνεύσει τα σημερινά δεινά ως σύνδρομο των αρχαίων παθών μας.Την παράσταση είχαν
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κωφοί και τυφλοί… Στην κυριολεξία! Για τους τυφλούς, υπήρχε
και ακουστική περιγραφή. Τις δημόσιες σχέσεις έκανε ο Kυριάκος Κερανόπουλος.
Η παράσταση “Η Ασπίς & το Συμπόσιο” Μένανδρου και Λουκιανού, επειδή ακριβώς είναι μοναδική,
έχει την υποστήριξη και την αιγίδα των Ε.Ο.Τ., Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού και, φυσικά, της Ομοσπονδίας Κωφών
Ελλάδας και του Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδας. 
Παίζουν: Δημήτρης Πιατάς , Τάσος Παλαντζίδης , Γιάννης Σιαμσιάρης , Γιάννης Παπαθύμιος , Αλέξης
Μαρτζούκος , Κυριακή Υψηλάντη , Πέτρος Τσαπαλιάρης , Κωνσταντίνα Σπάθη , Κέλλυ Νικηφόρου ,
Εβίτα Φυτσαντωνάκη , Παναγιώτης Γεωργούλας , Κίμωνας Δούσης , Ελένη Ζαφείρη , Ιουστίνα Μάτσια-
σεκ , Βασιλική Γεωργικοπούλου , Ισμήνη Κυρίτση  Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφής (Ασπίς του
Μενάνδρου) και Γιώργος Παπαθεοδώρου (Συμπόσιο του Λουκιανού) Χορογραφίες: Έρσι Πίττα Μου-
σική: Νίκος Πλατύραχος Σκηνικά - Κουστούμια: Χρήστος Ανδριόπουλος Φωτισμοί: Τάκης Ποδα-
ρόπουλος Τεχνικός Διευθυντής Παραγωγής: Διονύσης Βαρχαλαμάς Διερμηνεία στην Νοηματι-
κή: Στράτος Πατρινός - Γιάννης Γιαλούρος Βοηθός Σκηνοθέτη: Παναγιώτης Γεωργούλας Μετάφρα-
ση - Θεατρική Προσαρμογή: Χριστόφορος Χριστοφής (Ασπίς του Μενάνδρου), Πάναγιώτης Δημη-
τρόπουλος (Συμπόσιο του Λουκιανού) Παραγωγή: ΑΝΘΟΣ - ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ''ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΟΝΤΗΡΗΣ' 



Η Renault άργησε, αλλά τελικά το κα-
τάφερε. Κατασκεύασε το πρώτο της
Crossover. Και με αυτό αισιοδοξεί να
«χτυπήσει» τον ανταγωνισμό και να πά-
ρει τους πελάτες άλλων αυτοκινητοβιο-
μηχανιών που «ψάχνονται» στην κατη-
γορία C-Segment και ιδιαίτερα στα κλα-
σικά αυτοκίνητα τριών όγκων. 

Στην πανελλαδική παρουσίαση του
Kadjar ,εκτός από την Ντένη Θεοχαρά-
κη, το «παρών» έδωσε και ο Βασίλης Θε-
οχαράκης, θέλοντας έτσι να δηλώσει το
μεγάλο ενδιαφέρον του για την προώθη-
ση του γαλλικού αυτοκίνητου, παρά το
γεγονός ότι ο ίδιος επιχειρηματίας είναι
ιδιοκτήτης της Nissan και το Kadjar θα
«χτυπήσει» τους πελάτες του Qashqai.

Οδηγήσαμε το Kadjar των 1.394 κι-
λών με τον πετρελαιοκινητήρα των 1.5
dCi , που αποδίδει 110 ίππους με το χει-
ροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. (Η ροπή
είναι 260 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη
από τις 1.750 σ.α.λ.).

Το ίδιο αυτοκίνητο διατίθεται και με
αυτόματο κιβώτιο, διπλού συμπλέκτη
EDC. Το «δικό» μας είχε κίνηση στους
δύο τροχούς, όμως ο αγοραστής του νέ-
ου Kadjar μπορεί να επιλέξει μία από τις
τρεις επιλογές, όπως 2WD, 4WDAuto,
4WDLock.

Αντί για κλειδί είχαμε μια κάρτα ει-
σόδου σε χρώμα pearl-white. Μόλις ξε-
κλειδώσεις, ανάβουν τα εμπρός τα πίσω
φώτα και τα φλας.

Κινηθήκαμε σε όλα τα είδη δρόμου, με ανη-
φόρες, κατηφόρες, κλειστά κομμάτια, αλλά και
στην εθνική οδό.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν πολύ καλή
στήριξη με τα πλαϊνά μαξιλαράκια των καθισμά-
των. Ταξιδέψαμε γρήγορα και οικονομικά. Το τι-
μόνι με την ηλεκτρική υποβοήθηση «υπάκουε» με
ακρίβεια στις εντολές του οδηγού. Μας άρεσε
ακόμη το μηχανικό κιβώτιο με τις 6 σχέσεις. Οι
αλλαγές ακόμη και όταν τις κάναμε γρήγορα, δεν
μας προβλημάτισαν.

Μόνο στο χώμα δεν το δοκιμάσαμε, αλλά θα
το κάνουμε και αυτό πολύ σύντομα, αφού το Kad-
jar έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός crossover για
εκτός δρόμου διαδρομές. Η απόσταση από το
έδαφος είναι 200 χλστ.

Τα βοηθήματα που έχει το Kadjar είναι αρκετά
και πολύ χρήσιμα. Κυρίως όσα προλαμβάνουν
κάποιο ατύχημα από αφηρημάδα του οδηγού.
Υπάρχει το Ενεργό Σύστημα Φρεναρίσματος
Έκτακτης Ανάγκης (AEBS). Υπάρχουν, ακόμη,
κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα προειδοποί-
ησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας, προειδοποί-
ηση τυφλής γωνίας, σύστημα υποβοήθησης εκκί-
νησης σε ανηφόρα (Hill Start Assist), η το σύστη-
μα υποβοήθησης παρκαρίσματος (Easy Park As-
sist). Το σύστημα αυτό δεν είναι σε όλες τις εκδό-
σεις, αλλά σας προτείνουμε όσοι δεν έχετε καλή
αίσθηση του χώρου να το προτιμήσετε. Κάνει σω-
στή δουλειά και με μεγάλη ακρίβεια. Εσείς δεν
ακουμπάτε το τιμόνι, απλά πατάτε το γκάζι όσο
σας δείχνει η σχετική ένδειξη. Όλα τα άλλα τα κά-

νει το Easy Park Assist. Το δοκιμάσαμε! 
Το σύστημα διαθέτει τρεις διαφορετικές λει-

τουργίες παρκαρίσματος: σε παράλληλη θέση,
σε κάθετη θέση και σε θέση υπό γωνία. 

Υπάρχει ακόμη το σύστημα που αναγνωρίζει
τις πινακίδες ορίων ταχύτητας και το cruise con-
trol με speed limiter.

Το Kadjar για μεγαλύτερη οικονομία έχει,
εκτός από τους εξελιγμένους κινητήρες της οικο-
γένειας Energy, που διαθέτουν λειτουργία Stop
& Start και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κα-
τά το φρενάρισμα.

Κινητήρες Diesel
Ο ένας κινητήρας Energy dCi 110 έχει εκ-

πομπές ρύπων 99 γρμ./χλμ. CO2 και κατανά-
λωση 3.8 λτ./100 χλμ. Σημειώστε ότι το Kadjar
έχει μόλις 99 γρμ. CO2/χλμ. 

Ο δεύτερος κινητήρας Energy dCi 130 είναι
διαθέσιμος σε 2κινητες και 4κινητες εκδόσεις.
Αποδίδει 96kW (130 ίπποι) από 1,6 λίτρα. Ο
Energy dCi 130 συνδυάζεται με χειροκίνητο κι-
βώτιο 6 ταχυτήτων. Έχει μέση κατανάλωση 4,3
l/100 km και εκπομπές CO2 113 g/km. 

Η ροπή είναι 320 Nm. Το 80% είναι διαθέ-
σιμη μόλις από τις 1,500 σ.α.λ. Ο Energy dCi
130 ανεβαίνει με άνεση στις 4,500 σ.α.λ. για
δυναμική αίσθηση που συναντά κανείς μόνο σε
κινητήρες μεγαλύτερου κυλινδρισμού.

Υπάρχουν και οι σχετικοί κινητήρες βενζί-
νης, αλλά δεν τους δοκιμάσαμε οπότε επιφυ-
λασσόμενα.

Οι τιμές του Renault Kadjar –στη χώρα μας–
ξεκινούν από τα 22.340 ευρώ. 
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Το πρώτο Crossover της Renault



H Seat παρουσίασε το νέο Ateca, που είναι το πρώτο SUV της ισπανικής εταιρεί-
ας. Ενδεχομένως να έχετε δει και την τηλεοπτική καμπάνια, που ξεκίνησε ταυτόχρο-
να στην Ισπανία και στη Γερμανία. Το νέο τηλεοπτικό σποτ παρουσιάζει πώς το πλή-
ρωμα του «Apollo 8», κατά την αποστολή του στη σελήνη, τελικά γοητεύεται από την
ομορφιά του πλανήτη Γη αντί του μυστηρίου της εξερεύνησης του φεγγαριού. Θεαμα-

τικές αεροφωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των Isla Cristina (Huelva), Mon-
tana Pasiega (Cantabria), Valle de Ordesa (Aragοn), Sierra Alhamilla, (Almeria) και
Cabo Formentor (Mallorca), χαράζονται στη μνήμη τους για πάντα. Και εκείνη ακρι-
βώς τη στιγμή εκτιμούν όλα όσα έχουν στη Γη, καθώς και τα αμέτρητα τοπία που μπο-
ρούν να απολαύσουν και να εκτιμήσουν στον πλανήτη μας.

Το Ateca είναι το πρώτο SUV της Seat

#AUTO

Από την Αθήνα στο Τόκιο με Honda Supra-X 125 Helmin

Κάποιοι τον είπαν τρελό. Κάποιοι άλλοι θαρραλέο. Το σίγουρο είναι ότι για να ξεκινήσεις από την Αθήνα για
διηπειρωτικό ταξίδι και να φτάσεις στο Τόκιο με Honda Supra-X 125 Helmin, θέλει δύναμη και σοβαρό προγραμ-
ματισμό. Στο τόλμημα του δημοσιογράφου-φωτογράφου Κωνσταντίνου Μητσάκη βρέθηκε η εταιρεία Αδελφοί Σα-
ρακάκη. Ο Μητσάκης ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου από την Αθήνα και το ταξίδι του θα το ολοκληρώσει στις 2 Αυγού-
στου. Από την Αθήνα έφτασε στην Άγκυρα και από εκεί κατευθύνεται στην Τραπεζούντα, στο Μπατούμι, στο Βολγ-
κογκράντ, στο Αστραχάν, στη Σαμάρα και στην Ούφα στη Ρωσία. Η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη, αφού θα περά-
σει από Ομσκ, Νοβοσιμπίρσκ, Ιρκούτσκ και Βλαδιβοστόκ στη Σιβηρία. Με δύο λόγια, ακολουθεί τη διαδρομή του
υπερσιβηρικού δρόμου (Trans-Siberian Road). Το ταξίδι θα διαρκέσει 45 ημέρες και τα 13.400 χιλιόμετρα θα τα
κάνει με το Honda Supra-X 125 Helmin, το οποίο κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Honda στην
Ινδονησία. Είναι ένα αξιόπιστο cub (παπί) με χαμηλό κόστος συντήρησης, το οποίο εφοδιάζεται με αερόψυκτο 2-
βάλβιδο κινητήρα 125cc, με ιπποδύναμη 9,25 PS/7.500 rpm. Είναι εφοδιασμένο με υδραυλικά δισκόφρενα
NISSIN στον εμπρός και πίσω τροχό και με σύστημα ανάρτησης με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο αμορτισέρ
πίσω για άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις ακόμη και με δύο άτομα, ενώ διαθέτει ρεζερβουάρ 5,6 lt για μεγάλη αυ-
τονομία. Για τις ανάγκες του ταξιδιωτικού, στο Honda Supra-X 125 Helmin έγιναν ορισμένες μετατροπές, προκει-
μένου να γίνει με εύκολο και ασφαλή τρόπο η μεταφορά των αποσκευών του αναβάτη. 
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#ΕUROPEAN_TOP GIRL

ΕΛΛΗ ΤΣΕΝΟΛΗ
«Από τα ιατρεία 

στις πασαρέλες»
Και όμως, αυτή η καλλονή με την αρχαιοελληνική γοητεία και τα υπέροχα πό-
δια γαζέλας,σπούδασε Ιατρικά Εργαστήρια. Κάτι που την γοήτευε από πολλή μι-
κρή ηλικία και συγχρόνος ήθελε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Αυτή τη στιγμή
εργάζεται σε γνωστό Ιατρικό Κέντρο και ταυτόχρονα, δεν λείπει από κανένα
fashion show που να μη κάνει αισθητή την παρουσία της. Της αρέσει να είναι
αγαπητή σε όλους και γι'αυτό είναι πάντα ευγενική. Παίζει beach volley και λα-
τρέυει το κολύμπι.

30

Είναι ρομαν-
τική και της αρέσει

το πρωτότυπο φλερτ.
Προτιμάει τους ψήλους
και μελαχροινούς άν-
τρες και θέλει να της
φέρονται σαν βασί-

λισσα.



Οι  Ε.Π.Α Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας ανταπο-
κρινόμενες στην ανάγκη για ευελιξία που επιβάλλουν οι τρέ-
χουσες οικονομικές συνθήκες ανακοινώνουν ότι από τις
01/07/2016 και με ισχύ έως τις 31/12/2016 την παροχή
«ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» σε όσους επιθυμούν να
συνάψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο φυ-
σικού αερίου για Αυτόνομη Θέρμανση (σε υπάρχουσα παρο-
χετευτική στήλη ή συστοιχία μετρητών-κατασκευασμένη έως
31/12/2015) - Κεντρική Θέρμανση - Βιοτεχνική  & Επαγ-
γελματική Χρήση.

Ειδικότερα, αποσκοπώντας στην υλοποίηση μιας άμεσης
προσφοράς στους καταναλωτές που επιθυμούν τη χρήση του
φυσικού αερίου, οι  ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας
προσφέρουν μηδενικά τέλη σύνδεσης για όλους τους νέους
πελάτες που ανήκουν στις αναφερόμενες κατηγορίες, που θα
υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο
φυσικού αερίου. Η προσφορά αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ κατα-
σκευή του σημείου παροχής που αποτελεί αρμοδιότητα των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας (τοποθέτηση έως
και του μετρητή φυσικού αερίου). Αυτό σημαίνει ότι ο πελά-
της αποκτά σημαντικό όφελος, καθώς δεν επιβαρύνεται με το
ποσό των τελών σύνδεσης, αλλά μόνο με το κόστος της εσω-
τερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Τραπεζική Χρηματοδότηση 
Παράλληλα με την προσφορά για τα τέλη σύνδεσης και με

σκοπό την διευκόλυνση αποπληρωμής του συνολικού κό-
στους αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης, οι ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας ανακοινώνουν την έναρ-
ξη χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα για τη μετα-
τροπή της εσωτερικής εγκατάστασης. 

Η δυνατότητα αυτή αφορά τη χρηματοδότηση του υποψη-
φίου πελάτη για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης
για τη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Η συμμετοχή των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας αφορά την πιστο-
ποίηση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου καθώς και
την έκδοση Άδειας Χρήσης με σκοπό την τελική εκταμίευση
του εγκεκριμένου ποσού από την Τράπεζα προς το δικαιού-
χο. Το προϊόν υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις
που θέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα και στη δράση μπορούν
να συμμετέχουν όσοι υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με το
δίκτυο φυσικού αερίου αφού πρώτα αξιολογηθεί η σχετική
αίτηση από τα κατά τόπους τραπεζικά καταστήματα.

Ακόμη πιο οικονομικό το φυσικό αέριο
Κατά το 1ο εξάμηνο του 2016 το φυσικό αέριο εξακολου-

θεί να είναι το πιο οικονομικό, ανταγωνιστικό και ευέλικτο
καύσιμο και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των καταναλω-
τών. Ειδικά δε σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2015 η τιμή
του είναι μειωμένη κατά 20% για αυτόνομη, κεντρική θέρ-
μανση και επαγγελματική χρήση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η
μείωση για τη βιομηχανική χρήση, όπου κατά το 1ο εξάμηνο
του 2016 είναι σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο του 2015 σε ποσοστό 35%.

Το όφελος στον καταναλωτή
Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 αναμένεται περεταίρω

μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου, καθώς με το πολυνο-
μοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλή-
νων και συγκεκριμένα με την εφαρμογή του Ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94 Α – Άρθρο 61) μειώθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανά-
λωσης για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο
θέρμανσης για οικιακή χρήση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη
διακύμανση των  διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών. Πρα-
κτικά, αυτό  μεταφράζεται σε όφελος προς τον καταναλωτή σε
5,5 λεπτά ανά κυβικό με βάση τις τρέχουσες τιμές και δεδομέ-
νης της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης (με βάση τις ισχύουσες σημερινές τιμές αυ-
ξάνεται κατά 6 λεπτά το λίτρο). Με λίγα λόγια το φυσικό αέ-
ριο τη χειμερινή περίοδο μετατρέπεται σε ακόμη πιο  οικονο-
μικό και ανταγωνιστικό καύσιμο επιφέροντας σημαντική
εξοικονόμηση στον οικιακό καταναλωτή. Οι ενδιαφερόμενοι
οι οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν των δράσεων και των
προσφορών των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης & ΕΠΑ Θεσσαλίας θα
πρέπει να προγραμματίσουν έγκαιρα ΔΩΡΕΑΝ τεχνική αυτο-
ψία από πλευράς ΕΠΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
• Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου των εταιρειών στο 11
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• Στις  στις  ιστοσελίδες των  ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

www.epathessaloniki.gr, & ΕΠΑ Θεσσαλίας
www.epathessalia.gr, 

• Στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. - Σταθερά
δίπλα σας από το 2000

www.karfitsa.gr

Η αγωνιστική περίοδος 2015-’16
μπορεί να μην έκλεισε εντυπωσιακά
για τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν κατάφερε
να κατακτήσει τίτλο, αλλά στη λογι-
κή του «δόγματος του σοκ», άφησε
μία γλυκιά γεύση στους φίλους της
ομάδας. Κι αυτό γιατί ενώ στο ξεκί-
νημα των πλέι οφ περίσσευε η απο-
γοήτευση από τη γενική εικόνα της
ομάδας, η κατάληψη της δεύτερης
θέσης άλλαξε το κλίμα. 

Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα να ασχολείται,
καθώς συμμετέχει στην προκριματι-
κή φάση του Τσάμπιονς Λιγκ κάτι το
οποίο είχε πετύχει για τελευταία φο-
ρά το 2010. Τη χρονιά εκείνη ο Δικέ-
φαλος  παρότι είχε κάνει εξαιρετικές
εμφανίσεις αποκλείσθηκε από τον
Άγιαξ με διαφορά γκολ. Σαφώς και η
συμμετοχή απλώς και μόνο στους
προκριματικούς της κορυφαίας
διοργάνωσης σε επίπεδο συλλόγων
δεν αποτελεί διάκριση για τον ΠΑΟΚ
από τον οποίοι οι φίλοι του δικαίως
προσμένουν πολύ μεγαλύτερες επι-
τυχίες. Έτσι όμως όπως εξελίχθηκε
αγωνιστικά η προηγούμενη χρονιά
την είχε ανάγκη αυτή τη συμμετοχή
ώστε να «κρατήσει» ζεστό τον Ιβάν
Σαββίδη. Τον άνθρωπο που αποτε-
λεί κεφάλαιο για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
χωρίς όμως μέχρι στιγμής να βγάζει
θετικό πρόσημο η εξίσωση επένδυ-
ση/αποτέλεσμα. 

Η φετινή είναι η πέμπτη χρονιά
του μεγαλοεπιχειρηματία στην ηγε-
σία του Δικεφάλου και, κατά πολ-
λούς, η χρονιά που θα πρέπει να ση-
μαδευτεί από μία επιτυχία. Κυρίως
όμως να αποδειχθεί μέσα στο γήπε-
δο ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει βήματα
αγωνιστικής προόδου σε σχέση με
τις προηγούμενες χρονιές. Τι σημαί-
νει αυτό; Ότι ο Δικέφαλος θα δημι-
ουργήσει μία ομάδα η οποία θα παί-
ζει κατακτητικό ποδόσφαιρο και θα
διεκδικεί μέχρι το τέλος το Πρωτά-
θλημα και το Κύπελλο, βάζοντας
υποψηφιότητα για την κατάκτηση
τίτλων. Αυτό τον ΠΑΟΚ περιμένουν
να δουν οι φίλοι του τη νέα αγωνι-
στική περίοδο. Πόσο εφικτό είναι
αυτό; Θεωρητικά μία ομάδα η οποία
έχει μπάτζετ και έχει περάσει το στά-
διο των πειραματισμών, έχει πιθα-
νότητες να παρουσιάσει καλύτερη
αγωνιστική εικόνα. Τη θεωρία όμως
από την πράξη στο ποδόσφαιρο τη
χωρίζει ένα σημαντικό μεσοδιάστη-
μα, το οποίο ερμηνεύοντας τις μέχρι
τώρα μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑ-
ΟΚ εκτιμώ ότι παραμένει.

του Βασίλη
Μάστορα

Χρονιά απαιτήσεων
φετινή για τον ΠΑΟΚ
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Τρεις επιπλέον λόγοι για να συνδεθείτε 
στο δίκτυο φυσικού αερίου
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