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«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Οι ΣΥΡΙΖΑρχες της Β. Ελλάδας ανοίγουν 
...τα χαρτιά τους στην «Κ» ενόψει ΔΕΘ

«Οι Τούρκοι έσωσαν
την αγορά της... 
Θεσσαλονίκης»

Στα σκουπίδια τα
μύδια Θερμαϊκού!

Αυτοψία σε top τουριστικούς προορισμούς

Tι είδαμε και καταγράψαμε σε 
Μύκονο, Λήμνο και Χαλκιδική

Το 95% της ελληνικής παραγωγής δεν 
εξάγεται πια! ΕΔΕ στο εργαστήριο ελέγχου 
βιοτοξινών γιατί… δεν λειτουργεί!

www.karfitsa.gr
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Σας ευχαριστούμε!
Έντυπη και ηλεκτρονική

55 ραδιοφωνικοί σταθμοί 

στην πόλη! Ίδιος αριθμός 

και στην… Αθήνα!

EΡΕΥΝΑ «Κ»
Μετά την TV τα ερτζιανά σε… τάξη

Η δικαίωση της πολιτικής Μπουτάρη
στη γενέτειρα του Κεμάλ

«ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ»

«Ο ΟΑΣΘ έχει ένα μήνα… ζωής» Τι αποκαλύπτει στην
karfitsa o πρόεδρος του οργανισμού Χρ. Στεφανίδης 
- Τι απαντά ο αρμόδιος υπουργός Χρ. Σπίρτζης

H εφημερίδα που διαβάζεται 
από 100.000 αναγνώστες 

Η Γιόκο Όνο έρχεται
με... εκατό φέρετρα!

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την
πρώτη στιγμή που αναδείχθηκε πρόεδρος
της μεγάλης Κεντροδεξιάς παράταξης, εί-
χε θέσει ως ορόσημο το φθινόπωρο. Ο
ίδιος, μάλιστα, μίλησε για μια νέα σελίδα
στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, με
αφορμή την έδρα του κόμματος σε ένα
κτήριο σαφώς πιο «γήινο», πιο κοντά στις
λαϊκές συνοικίες –όπου θέλει να εισχω-

ρήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης– και με ενοίκιο προ-
σαρμοσμένο στην εποχή. Ο πρόεδρος της ΝΔ εκτιμά, πλέον, ότι το
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή του μέχρι σήμερα
τον βοήθησε να αναδιοργανώσει το κόμμα σε επίπεδο προσώπων και
θεσμών, ώστε από τον Σεπτέμβριο –αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ– να
ξεκινήσει το πραγματικό σφυροκόπημα στην κυβέρνηση. 

Η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αμέσως επόμε-
νο διάστημα είναι διπλή: Από τη μία θα παρουσιάσει στους πο-
λίτες τον κυβερνητικό σχεδιασμό του κόμματός του και από την
άλλη θα επιχειρήσει να πείσει τους ισχυρούς «παίκτες» των διε-
θνών αγορών ότι αξίζει να επενδύσουν στην Ελλάδα. Προσωπι-
κή εκτίμηση είναι ότι μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχει ο πρώ-
τος στόχος, καθώς δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι στην κοι-
νωνία μας κυριαρχούν δύο συναισθήματα: της απογοήτευσης
και της οργής. Γι’ αυτό και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα
πρέπει πρώτα να καταφέρει να πείσει τον κόσμο ότι αξίζει να
ακούσει αυτά που έχει να του πει. Η περιβόητη «συμφωνία αλή-
θειας», την οποία συντάσσει αυτές τις ημέρες το επιτελείο του
προέδρου της «γαλάζιας» παράταξης, δεν είναι εύκολο να γίνει
αποδεκτή ύστερα από έξι χρόνια λιτότητας, ιδιαίτερα από έναν
λαό που νιώθει εξαπατημένος από τους πολιτικούς. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συγκυρία είναι ευνοϊκή για το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η θερινή ραστώνη, τα περιβόητα
μπάνια του λαού, αν προτιμάται, ολοκληρώνονται και τα νοικοκυριά
θα βρεθούν αντιμέτωπα με τον ΕΝΦΙΑ, τις δόσεις τις Εφορίας, τις μει-
ώσεις στις συντάξεις και γενικότερα τη σκληρή καθημερινότητα. Ορι-
σμένοι, μάλιστα, αμφισβητούν ότι η κυβέρνηση θα κατορθώσει να κα-
ταθέσει τον Προϋπολογισμό του 2017, εκτιμώντας ότι δεν βγαίνει ο
Προϋπολογισμός του 2016, λόγω της μειωμένης, πλέον, φοροδοτικής
ικανότητας των Ελλήνων. Πράγματι, τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα,
με την ενεργοποίηση του δημοσιονομικού «κόφτη» να μην αποκλείεται
και τη συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους να βρίσκεται στον αέρα, με-
τά και τα... τσαλίμια του ΔΝΤ. Προβλήματα που σήμερα απασχολούν
την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά τα οποία, εάν η χώρα μπει σε
τροχιά πολιτικών εξελίξεων, είναι πολύ πιθανό να απασχολήσουν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας και στέλνουμε το μήνυμα ότι
μπορούμε να βάλουμε σε τάξη τη χώρα και να την οδηγήσουμε
στην έξοδο από την κρίση», είναι το μήνυμα που έστειλε από το
Μοσχάτο ο πρόεδρος της ΝΔ. Για να πάρει την ευκαιρία του,
όμως, θα πρέπει να ενώσει όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως
κομματικής προέλευσης, που ενοχλούνται από τη διακυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε...

www.karfitsa.gr
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Νικολάου Καραμανλή

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

Karfitsa

Ορόσημο για Νέα Δημοκρατία 
και Μητσοτάκη το φθινόπωρο 

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδό́σεις «Αλέξανδρος Ε.Π.Ε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Βαγγέλης Στολάκης, Λευτέρης Ζαβλιάρης,

Έλενα Καραβασίλη, Φιλίππα Βλαστού

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Δ. Βασιλειάδης, Δ. Γαρούφας, Μ. Λαμτζίδης, Αν. Τελίδης,

Ν. Νυφούδης, 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

Κε υπουργέ μήπως να βλέπατε και το ενδεχό-
μενο επιχορήγησης… ποδηλάτων ταξί; (Με
τρεις ρόδες παρακαλώ και τρεις θέσεις επιβα-
τών) #ινδια #σπιρτζης #oασθ

Πρόταση για λεωφορεία του… ΚΤΕΛ Χαλκιδι-
κής να καλύψουν το κενό του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης – τώ-
ρα που σταματούν οι ζέστες – «έπεσε» στο τρα-
πέζι ; 

Οι εργαζόμενοι που ζήλεψαν πολλοί… εργα-
ζόμενοι (αν και αυτοί οι τελευταίοι, δεν ήταν
μέτοχοι) #ματι_κακο #τωρα_απληρωτοι

«Τα έσοδα δικά τους, τα έξοδα δικά μας;»

Η μάχη της επιχορήγησης #οασθ #σπιρτζης

Με το πρώτο που ασχολήθηκε ο υπουργός με-
ταφορών, όταν ανέλαβε, ήταν οι αστικές συγ-
κοινωνίες Θεσσαλονίκης… τάμα το ́ χε;

Το ΣΑΣΘ, Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης θα δώσει… λύση. Τι τζάμπα το
χουμε;

«Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ απαντούν με επι-
στολή στην επιστολή του υπουργού αλλά δεν
τη δίνουν στη δημοσιότητα, όπως αυτός…»
#καρφι

Βρε, λες να μας κάνουν καμιά πλάκα κι αυτοί,
μεταφέροντας την έδρα της εταιρείας στη…
Βουλγαρία (ΟΑΣΣ – Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Σόφιας); #με_το_τσουβαλι_
επιδοτησεις #μισθοί_ελλάδος

«ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ» το τελεσίγραφο ΟΑΣΘ στο τε-
λεσίγραφο κυβέρνησης «ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΑΤΕ
ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΑΣΕΤΕ»

Η Θεσσαλονίκη γίνεται πιο τουριστική…
Όπως στα περισσότερα νησιά,  έτσι κι εδώ δεν
θα έχουμε αστικές συγκοινωνίες! #μην_ειμα-
στε_και_πλεονεκτες #γαϊδουράκια;

Αφου κε πρόεδρε, θα κλείσετε τον επόμενο
μήνα  - αν δεν αλλάξει πορεία το υπουργείο  -
σύμφωνα με όσα είπατε στο Karfitsa.gr πώς
θα χρησιμοποιήσουν την κάρτα απεριορίστων
διαδρομών – που ήδη έχουν προπληρώσει –
οι πελάτες σας; (άσε δε με τις ετήσιες κάρ-
τες…) #να_χαμε_να_λεγαμε

Να δεις που τώρα που έρχονται οι αριστεροί
κυβερνώντες θα γεμίσει η πόλη με λιμουζί-
νες…  #και_ΔΕΘ_θα_φταινε_αυτοί 

Να μειωθούν τουλάχιστον οι φόροι καυσίμων
να… αερίσουμε τα αυτοκίνητα μας!

Τρεις μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι και
κλείνουν την επιχείρηση… Αν είσαι επτά μή-
νες απλήρωτος τι κλείνεις; #δρόμους

Βλέπω τα τουριστικά λεωφορεία, εκτός από
δρομολόγια μαθητών,  να αναλαμβάνουν και
ενηλίκων…

Τα στέγαστρα του ΟΑΣΘ ( δηλαδή των δή-
μων)  μήπως να γίνουν υπαίθριες βιβλιοθή-
κες όπως αυτές που έκανε ο Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη;

Οι μαμάδες πότε θα ξεκουραστούν; Πηγαί-
νουν τους φαντάρους στα στρατόπεδα, τα παι-
διά στα σχολεία, τους φοιτητές στα πανεπιστή-
μια, τώρα και τους εργαζόμενους στις δουλειές
τους;;;

Τουλάχιστον θα έχουμε το λεωφορείο τουρι-
σμού και… πολιτισμού ε;
#τουριστες_στον_τοπο_μας #auto_stop

“Υπάρχει μια σύμβαση και κάθε σοβαρό κρά-
τος πρέπει να σέβεται τις συμβάσεις που υπο-
γράφει, διαφορετικά ας προχωρήσει σε ανα-
θεώρηση…” #mpoutaris

Η χαρά του ταξιτζή και η σιωπή των βουλευ-
τών…  #επισχεση_ΟΑΣΘ

@karapanagiotidu

SOCIALismata (#ΟΑΣΘ)





www.karfitsa.gr

Της Φ. Βλαστού/φωτο Σ. Αυγητίδης

Σε συνέντευξη του στο www.karfitsa.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Χρή-
στος Στεφανίδης υποστήριξε ότι “Tα ταμεία του οργανισμού λαμβάνουν
ετεροχρονισμένα την είσπραξη του ΦΠΑ από τότε που ήταν στο 13%.
Eισπράττω 13% ΦΠΑ και αποδίδω… 24% με αποτέλεσμα να υστερώ και
από τα έσοδα μου. Το πρόβλημα είναι ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λε-
φτά, γιατί το ΦΠΑ το  πληρώνει ο καταναλωτής δηλαδή ο… επιβάτης.
Έπρεπε να είχαν βγάλει την Κοινή Υπουργική Απόφαση από το
20/07/2015 που αυξήθηκε ο ΦΠΑ από 13% σε 23% και άλλη ΚΥΑ από
01/06/2016 που ανέβηκε στο 24%». Όσον αφορά την επιστολή του
υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη προς
τον πρόεδρο των εργαζομένων του οργανισμού, Δημήτρη Τσερμενίδη
στην οποία καταγράφει μεταξύ άλλων ότι: «Οι ενέργειες της διοίκη-
σης του ΟΑΣΘ δείχνουν ότι είστε σε αγαστή συνεργασία μαζί της,
αφού η εκάστοτε εργοδοσία δεν προχώρησε στις συνήθεις νομι-
κές ενέργειες», ο κ. Στεφανίδης εξηγεί ότι: «δηλαδή έχουμε τους ερ-
γαζομένους μας και δεν θα είμαστε σε… συνεργασία; Θα έχουμε
τα πιστόλια βγαλμένα και θα πυροβολεί ο ένας τον άλλον; Είναι
σοβαρά τα πράγματα. Εδώ και τόσο καιρό είναι 2.500 οικογένει-
ες απλήρωτες». Για την αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς το
ΟΑΣΘ ο πρόεδρος του οργανισμού υπογραμμίζει ότι: «το μόνο που
έχω λάβει είναι την αντισταθμιστική καταβολή, δηλαδή την επι-
δότηση του κομίστρου, που έχει βγει με τον νόμο  4313 του

Q

«Με τα 
τωρινά οικο-
νομικά δεδο-
μένα ο ΟΑΣΘ

θα αντέξει
μέχρι τις 20

Σεπτεμ-
βρίου» υπο-
στήριξε στο
Karfitsa.gr ο

πρόεδρος
του ΟΑΣΘ

Χρήστος Στε-
φανίδης.
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Πολλοί αναρωτιούνται μα καλά, πότε θα πέσει ο Τσίπρας; Ει-
δικά μετά από τόσα φούμαρα και τόσο θεατρικό κλάμα που έριξε
και ρίχνει, είτε παριστάνοντας τον σκληρό διαπραγματευτή, είτε
κάνοντας πως κλαίει την στιγμή που βάζει την χώρα ενέχυρο για
έναν αιώνα.

Μελετώντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν δεν ξεγελαστεί
κάποιος από τις μεγάλες διαφορές που δίνουν μεταξύ ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ (κάτι το οποίο δεν αμφισβητώ, αλλά δεν το βάζω ως
πρωταρχικό στοιχείο), θα παρατηρήσει κανείς πως ούτε οι
ΝΔκράτες είναι έτοιμοι να σηκωθούν μαζικά να πάνε να ψηφί-
σουν, ούτε οι μετανιωμένοι συριζαίοι είναι τόσοι όσοι θα περί-
μενε κάποιος να είναι μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Άρα νομί-
ζω σε αυτή τη φάση κρατάμε τους τόνους για τις μεγάλες δημο-
σκοπικές διαφορές χαμηλά. Οι εν δεν είναι τόσο ενθουσιασμέ-
νοι, οι δε δεν είναι τόσο απογοητευμένοι.

Βέβαια η περίοδος της ΔΕΘ και οι μετρήσεις που θα ακολου-
θήσουν, θα μας επιτρέψουν να βγάλουμε πιο στέρεα συμπερά-
σματα και να κάνουμε καλύτερες εκτιμήσεις για τον χρόνο των
εκλογών. Ενώ από πλευράς κυβέρνησης δεν περιμένουμε τίποτε
( δεν έχει  να δώσει άλλωστε), από πλευράς ΝΔ περιμένουμε την
κυβερνητική της πρόταση. Κάτι θα ακούσουμε τουλάχιστον, σε
σχέση με αυτά που θα πει η κυβέρνηση που μάλλον θα έχουν
απολογητικό χαρακτήρα. Επίσης ο Σεπτέμβριος είναι μήνας φό-
ρων και μάλιστα μετά από διακοπές όπου τα νοικοκυριά έχουν
κουραστεί αν όχι εξαντληθεί οικονομικά. Μάλλον λοιπόν το κλί-
μα δεν θα είναι καλό για την κυβέρνηση, ακόμα και αν υποσχε-
θεί ότι κάτι θα δώσει αν αυτό που θα πάρει ή θα ζητήσει θα είναι
πολλαπλάσιο. Και επειδή ο Έλληνας ψηφοφόρος επιλέγει με βά-
ση το μπαχτσίσι που θα του δώσουν κάθε φορά, σκούρα τα πράγ-
ματα για τον ΣΥΡΙΖΑ!

Ο Τσίπρας θα πέσει όταν αναγκαστεί να στραφεί κατά του εαυ-
τού του. Όταν δηλαδή δει ότι ο λογαριασμός δεν βγάνει (μισθοί
δημοσίου και συντάξεις) και θα χρειαστεί είτε νέο χρήμα (ούτε
μια στο εκατομμύριο δεν θα του δώσουν) είτε θα πάει στο δικό
του εκλογικό σώμα (κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιού-
χοι οι οποίοι δεν είναι λίγοι που πίστεψαν ότι θα συνεχίσει να
τρυγάει το λεφτόδεντρο για να τους πληρώνει). Εκεί λοιπόν θα
αρχίσει να πυροβολεί τα πόδια του. Αν σήμερα διανοηθεί κά-
ποιος να κόψει έστω και ένα ευρώ από μισθό ΔΥ, επαναλαμβά-
νω έστω και ένα ευρώ, τότε θα γίνει η επανάσταση που όλοι πε-
ριμένουν. Κοιτώντας όμως τα δημοσιονομικά (έσοδα, έξοδα, έλ-
λειμμα), δεν μένει κάτι άλλο. Θα αναγκαστεί να το κάνει.

Και αυτό είναι κατά την άποψη μου που θα προσδιορίσει και
την ημερομηνία των εκλογών. Αν θα προτιμήσει να κάνει
εκλογές πριν τις περικοπές ή μετά από αυτές. Στη θέση του θα
έκανα εκλογές (με ένα κάποιο δήθεν διακύβευμα, δεν χρειάζεται
και πολλά - πολλά για να πείσει ψηφοφόρους που έχει κατ’ εξα-
κολούθηση εξαπατήσει), ώστε να έχει κάποιες πιθανότητες έστω
και για μια οριακή νίκη. Σε διαφορετική περίπτωση , στην περί-
πτωση δηλαδή που στραφεί κατά του εαυτού του, δεν υπάρχει
καμία σωτηρία. 

Οι εκλογές θα γίνουν όταν θα γίνει ξεκάθαρο ότι οι αριθμοί
της οικονομίας δεν βγαίνουν. Αυτό θα γίνει ορατό περί τα τέ-
λη του έτους. Βλέπω λοιπόν εκλογές Φεβρουάριο με Μάρτιο του
2017, ασχέτως αν όλο το υπόλοιπο σύστημα ισχυρίζεται ότι δεν
θα τις κάνει, είτε γιατί δεν έχει λόγο, είτε γιατί θα τις χάσει όποτε
και να τις κάνει για αυτό και θα προσπαθήσει να παραμείνει για
όσο δυνατό μεγαλύτερο διάστημα.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της εταιρίας 
«Interview» 

Τσίπρας εναντίον… Τσίπρα

του Δημήτρη 
Βασιλειάδη*

«Ο ΟΑΣΘ πάει για… φούντο»
«Επειδή τα ψέματα και η παραπληροφόρηση έχουν όριο
ή μάλλον δεν έχουν κανένα όριο και φραγμό τα τελευ-
ταία 24ωρα, οφείλουμε να διατυπώσουμε μερικές αλή-

θειες για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-
λονίκης (ΟΑΣΘ). Η απάντησή μας σε όλους εκείνους που

έχουν παραλύσει μία πόλη και έχουν ταλαιπωρήσει
τους κατοίκους της δεν θα δοθεί μέσω έωλων μικροπο-
λιτικών αντιπαραθέσεων…» επισημαίνει σε ανακοίνω-

ση του το υπουργείο Μεταφορών για το θέμα που ταλαι-
πωρεί εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικέων αλλά και

2.300 απλήρωτους εργαζόμενους… 

H θέση του Γιάννη Μπουτάρη
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε συνάντηση που είχε με τους εκ-

προσώπους των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ είχε πει ότι «υπάρχει
μια σύμβαση και κάθε σοβαρό κράτος πρέπει να σέβεται τις
συμβάσεις που έχει. Εάν δεν θέλει να τις σεβαστεί, τότε ας
προχωρήσει σε μια αναθεώρηση. Δεν μπορεί ο κόσμος της
Θεσσαλονίκης να ταλαιπωρείται συνεχώς και συστηματικά
επειδή δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις, πρωτίστως του κρά-
τους. Η επίσχεση εργασίας που επίκειται, αν δεν τηρηθούν οι
υποχρεώσεις, μόνο… προβλήματα θα δημιουργήσει».
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2014, έως και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.
Δεν έχω λάβει καμία  άλλη οφειλή από το δημόσιο
προς τον ΟΑΣΘ». Ο κ. Στεφανίδης μόλις έλαβε την ανα-
κοίνωση των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζο-
μένων είπε ότι : «έστειλα το αντίγραφο  στον κ. Σπίρτζη
ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία, να βρούμε μια λύση,
αλλά η απάντηση του ήταν «το εξετάζουμε το θέμα».

Σε διαρκή… επίσχεση εργασίας  
Το χειρόφρενο θα τραβήξουν οι εργαζόμενοι του

ΟΑΣΘ από την Δευτέρα (22/06/2016) και θα πραγματο-
ποιήσουν και πάλι τα δρομολόγια των λεωφορείων μόνο
όταν τους καταβληθούν οι μισθοί τους, δήλωσε στο
Karfitsa.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Δη-
μήτρης Τσερμενίδης. «Την Παρασκευή το πρωί απο-
φασίσαμε ομόφωνα ότι από την Δευτέρα θα πραγ-
ματοποιήσουμε διαρκή επίσχεση εργασίας. Θα την
συνεχίσουμε μέχρι να μας καταβάλουν τους μι-
σθούς μας, όπου την άλλη εβδομάδα κλείνουμε
τρεις μήνες απλήρωτοι» είπε ο πρόεδρος και εξήγησε
ότι: «δεν θα εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Μόνο η
νυχτερινή λεωφορειακή γραμμή Νο 78Ν «ΚΤΕΛ –
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» θα λειτουργήσει κανονικά, όπως
επίσης θα λειτουργήσει κανονικά και το ειδικά δια-
σκευασμένο λεωφορείο για τη δωρεάν μετακίνηση
των ΑμεΑ». Για την αιχμηρή επιστολή του υπουργού Με-
ταφορών, Χρήστου Σπίρτζη προς τον ίδιο, ο κ. Τσερμενί-
δης σχολίασε ότι: «Ο κ. Υπουργός Μεταφορών θα
απαντηθεί εγγράφως από μένα. Εγώ όμως δεν θα
την κοινοποιήσω σε όλα τα μέσα όπως έκανε εκεί-
νος γιατί είναι ένα έγγραφο προς τον κ. Υπουργό.
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα απαντήσω στον
κ. Σπίρτζη λακωνικά…». Ο ίδιος αναφερόμενος στη
συνέχεια στην δημοσιοποίηση της επιστολής θεωρεί ότι:
«υπήρχε σκοπιμότητα του Υπουργού πίσω από την δημο-
σιοποίηση της επιστολής σε όλα μέσα ενημέρωσης. Αν
ήθελε να λύσει τα προβλήματα του Οργανισμού θα είχε
καλέσει την διοίκηση και τους εργαζόμενους σε διάλογο».
Σύμφωνα με τον κ. Τσερμενίδη την επιστολή την έλαβε
μέσω email το βράδυτης Πέμπτης και  προσπάθησε να
επικοινωνήσει με το Υπουργείο ωστόσο όπως περιέγρα-
ψε ήταν «άκαρπη» η προσπάθεια του: «Την Παρασκευή,
το πρωί, 9 παρά τέταρτο, επικοινώνησα με το γρα-
φείο του για να μιλήσω με την Διευθύντρια του
Υπουργείου, επειδή δεν ήταν εκεί άφησα τα τηλέ-
φωνα μου για να με πάρει, αλλά δεν έλαβα μέχρι το
μεσημέρι καμία απάντηση. Κάλεσα και στο προσω-
πικό τηλέφωνο του κ. Σπίρτζη και το έχει κλειστό».

«Ο ΟΑΣΘ πάει για φούντο…»
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλι-

κού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλί-
δης, αναφερόμενος στο μέλλον που θα έχει ο ΟΑΣΘ με

βάση τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, σύμ-
φωνα με την διοίκηση, τονίζει ότι: «Ο ΟΑΣΘ πάει για
χρεοκοπία, πάει για φούντο» και πρόσθεσε ότι «βασι-
κή ευθύνη με βάση τα στοιχεία του ΟΑΣΘ έχει η κυ-
βέρνηση και ο συγκεκριμένος Υπουργός, ο οποίος
είναι αδιάλλακτος, εχθρικός και εμμονικός απέ-
ναντι στον ΟΑΣΘ και τους εργαζόμενους». O κ. Τσα-
ραμπουλίδης στηρίζοντας τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των εργαζομένων του ΟΑΣΘ αναφέρει ότι: «επί τρία
χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ κινούνται
μεταξύ σφύρας και άκμονος και κάνουν αγώνα
προκειμένου να καταφέρουν να πληρώνονται όμως
πάντα με καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν οδηγούνται
σε αυτό το αδιέξοδο και την αρνητική στάση του
υπουργού στο να υπάρξει τριμερής συνάντηση, δη-
λαδή διοίκησης ΟΑΣΘ και εργαζομένων και Υπουρ-
γού για να εξευρεθεί ποιος έχει όλη την ευθύνη για
την κατάσταση και να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κάνουν επίσχεση
εργασίας, καθώς κανένας εργαζόμενος δεν δου-
λεύει χωρίς να πληρώνεται. Πόσο μάλλον όταν
όπως φαίνεται και στην συγκεκριμένη χρονική πε-
ρίοδο δεν υπάρχει προοπτική να ξαναπληρωθούν
οι εργαζόμενοι αφού ο ΟΑΣΘ δεν έχει χρηματικά
διαθέσιμα και αν δεν υπάρξει συνεννόηση με το
κράτος δεν θα πρόκειται να ξαναπληρωθούν». Ερω-
τηθείς o κ. Τσαραμπουλίδης για την ταλαιπωρία που θα
βιώσουν ακόμη μια εβδομάδα οι κάτοικοι της Θεσσαλονί-
κης, καθώς θα αναγκαστούν να βρουν εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης, εφόσον δεν θα εκτελούνται τα δρο-
μολόγια του ΟΑΣΘ απάντησε ότι: «και εμείς και οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΑΣΘ κατανοούμε τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η κοινωνία, οι υπόλοιποι εργα-
ζόμενοι της πόλης και οι συνταξιούχοι αλλά δεν
υπάρχει άλλος τρόπος για να βρουν άλλη διέξοδο οι
εργαζόμενοι».

Αιχμηρή επιστολή - απάντηση  Χρ. Σπίρτζη 
Επιστολή έστειλε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων,  Χρήστος Σπίρτζης προς τον πρόεδρο
των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Δημήτρη Τσερμενίδη, την
Πέμπτη, με αφορμή την επίσχεση εργασίας που πραγμα-
τοποιούν με αίτημα την καταβολή των δεδουλευμένων
τους. Ο Υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «μας κα-
τηγορείτε απαράδεκτα για πολιτικές «μεθοδευμένης
πτώχευσης» του ΟΑΣΘ. Οφείλετε να ανακαλέσετε,
μιας και οι διεκδικήσεις σας είναι απέναντι στον ερ-
γοδότη σας και χρέος μας είναι η διαφύλαξη του
δημόσιου συμφέροντος και των χρημάτων του ελ-
ληνικού λαού. Καταλαβαίνω τη σύγχυση που έχετε
μεταξύ των εννοιών του εργοδότη σας και του ελλη-
νικού δημοσίου, αλλά πρέπει να επιλέξετε αν είστε

Πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΑΣΘ ή οιονεί Εκ-
πρόσωπος μετόχων που μετέχει στη Διοίκηση του
ΟΑΣΘ». Όσον αφορά τον Οργανισμό ο κ. Σπίρτζης τονί-
ζει ότι: «o ΟΑΣΘ δεν ενημερώνει, σε πλήρη ασυμφω-
νία με τις υποχρεώσεις του, τους αρμόδιους Φορείς
ούτε επιδεικνύει αξιόπιστα στοιχεία που να αποδει-
κνύουν είτε ότι τηρεί το μεταφορικό έργο που είναι
υποχρεωμένος είτε τις πρόσθετες αποζημιώσεις
που διεκδικεί. Δυστυχώς έχει εθιστεί για δεκαετίες
στη χωρίς έλεγχο ικανοποίηση των πρόσθετων
διεκδικήσεων». Ωστόσο, ο Υπουργός στην επιστολή του
τονίζει την στήριξη του στα αιτήματα των εργαζόμενων
προς τον ΟΑΣΘ.

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης 
«Το κράτος δε χρωστά… ούτε ένα ευρώ στον

ΟΑΣΘ και υπεύθυνη για την 3μηνη καθυστέρηση
πληρωμής των εργαζομένων είναι αποκλειστικά η
διοίκηση της εταιρίας» σημειώνει η ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. «Μιας ιδιωτικής και όχι δη-
μόσιας εταιρίας η οποία είναι και η μόνη υπεύθυνη
για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Για το λόγο
αυτόν η απεργία πρέπει να στρέφεται ενάντια στη
διοίκηση και όχι ενάντια στην κυβέρνηση και το αρ-
μόδιο υπουργείο». Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης προσθέτει
πως «η λύση είναι ένας δημόσιος φορέας αστικών
συγκοινωνιών ο οποίος θα λειτουργεί στη βάση της
εξυπηρέτησης των πολιτών και όχι του κέρδους.
Αυτός θα περιλαμβάνει το λεωφορείο σε συνδυα-
σμό με την ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου
μετρό, τη γραμμή τραμ συμπληρωματικά και τη θα-
λάσσια συγκοινωνία».

Η ανακοίνωση του… Υπουργείου
«Η απάντησή μας σε όλους εκείνους που

έχουν παραλύσει μία πόλη και έχουν ταλαιπω-
ρήσει τους κατοίκους της δεν θα δοθεί μέσω
έωλων μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων». Ση-
μειώνει πως τα στοιχεία αυτά «καταδεικνύουν ότι
ο ΟΑΣΘ όλα τα τελευταία χρόνια, επιβιώνει εις
βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων,  χωρίς
καν να παρέχει ποιοτικό συγκοινωνιακό έργο
και χωρίς το ΥΠΥΜΕΔΙ να οφείλει ούτε ένα ευ-
ρώ στον ΟΑΣΘ. Και όχι μόνο δεν υφίσταται λη-
ξιπρόθεσμη υποχρέωση αλλά αντιθέτως ο
ΟΑΣΘ έχει συμφωνήσει όλες τις παραπάνω αν-
τισταθμιστικές καταβολές. Και οι δύο Πρόεδροι
έχουν δύο επικοινωνιακά προτάγματα: την μη
καταβολή των δεδουλευμένων και την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι έχουν
μόνο ένα: τη συνέχιση της κατασπατάλησης
των χρημάτων του ελληνικού λαού, με πρόσθε-
τες διεκδικήσεις, με διαιτησίες που πάντα δι-
καιώνουν τον ΟΑΣΘ (!!!), χωρίς ελέγχους και
παρέχοντας μη ποιοτικό και πανάκριβο μετα-
φορικό έργο στους πολίτες της Θεσσαλονίκης
και με ψέματα μιας και το Υπουργείο δεν χρω-
στά ούτε ένα ευρώ από την ως σήμερα ισχύουσα
οικονομική συμφωνία. Πρέπει ο κ. Τσερμενί-
δης να ξεκαθαρίσει και να επιλέξει μεταξύ των
δύο ρόλων του: του Πρόεδρου του Σωματείου
Εργαζομένων ή του οιονεί εκπροσώπου μετό-
χων που μετέχουν στη διοίκηση του ΟΑΣΘ. Και
πρωτίστως να απευθυνθεί στους εργοδότες του
και να ρωτήσει γιατί μετά από τόσες εξωφρενι-
κές επιχορηγήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι!»

Να σημειωθεί ότι αγωγή προκειμένου να
κηρυχθεί καταχρηστική η επ΄ αόριστον επίσχε-
ση εργασίας που αποφάσισαν από την προσεχή
Δευτέρα οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ θα καταθέ-
σει στο μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
στις 22/8 το διοικητικό συμβούλιο του οργανι-
σμού…

(Διακοσμητικές οι στάσεις του ΟΑΣΘ αυτές τις ημέρες)



#Μια μεγάλη κατασκευή -που τα στελέχη του δήμου
Θεσσαλονίκης κρατούν... επτασφράγιστο μυστικό - θα

παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 51ων
«Δημητρίων» - η τραγουδίστρια, στιχουργός και
ακτιβίστρια...  Γιόκο Όνο. Σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες του karfitsa.gr θα παρουσιάσει έργο της στο
Μακεδονικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης τέλη Σεπτεμβρίου
ή αρχές Οκτωβρίου! Η κατασκευή μάλλον θα αφορά σε...
εκατό φέρετρα μέσα από τα οποία θα ξεφυτρώνουν... εκατό
ελιές. «Η έλευσή της στην πόλη ήταν ένα δύσκολο
εγχείρημα. Επιμείναμε όμως. Ο ερχομός της είναι
συμβολικός για την Ελλάδα. Η Γιόκο Όνο συμβολίζει την
προσπάθεια για ελευθερία, σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την επίτευξη ειρήνης. Η παρουσία της
στην πόλη σε μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα είναι κάτι
σημαντικό» σχολιάζει στο karfitsa.gr η αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα,
εκτός από την κατασκευή των εκατό φέρετρων θα
προβληθούν βίντεο από τη ζωή της αλλά και την κοινή της
πορεία με τον Τζον Λένον...

#Με ένα σμπάρο δυο… τρυγόνια! Ο λόγος για τον
επιχειρηματία Μπόρις Μουζενίδη ο οποίος πριν λίγες

ημέρες διοργάνωσε μέσα στο κατακαλόκαιρο στην
Χαλκιδική επίδειξη… γούνας!  Το event πραγματοποιήθηκε
στην Νέα Ποτίδαια, εκεί όπου οι επισκέπτες συναντούν
καθημερινά δεκάδες τουριστικά πούλμαν του ομίλου. Στο
show εκτός από πανέμορφες κοπέλες συμμετείχαν και
έντεκα εταιρίες γουνοποιίας από την Καστοριά, ενώ όπως
αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση αντίστοιχα fashion
show θα πραγματοποιηθούν και τους επόμενους μήνες.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Μουζενίδης χρόνια
δραστηριοποιείται στην μεταφορά Ρώσων από την Μόσχα
στην Βόρεια Ελλάδα τους οποίους... οδηγεί σε μεγάλες και
μικρότερες εταιρίες γούνας...

www.karfitsa.gr
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Ιδιαίτερα καλά λόγια
ακούγονται για την πολι-
τική στάση που έχει κρα-

τήσει από την εκλογή
Μητσοτάκη μέχρι σή-
μερα για τον πρόεδρο

της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονί-
κης, Θοδωρή Καρα-

γιάννη. Αν και στήριξε
την υποψηφιότητα Τζιτζι-
κώστα στις εσωκομματι-

κές εκλογές πολιτικοί
φίλοι και εχθροί του

αναγνωρίζουν πως είναι
εργατικός, καλλιεργημέ-
νος, ανιδιοτελής και συ-

νεργάσιμος. 

Στην Ελλάδα  συνηθίζουμε να ωραιοποιούμε πρό-
σωπα  και  καταστάσεις κι έτσι  μιλούμε  για  κοινο-
βούλιο που νομοθετεί και ελέγχει την εκτελεστική
εξουσία, για  ανεξάρτητες αρχές που αποτρέπουν αυ-
θαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας, για  ανεξάρτητη
δικαιοσύνη, για ΜΜΕ που λειτουργούν ως «άγρυπνοι
σκύλοι που ελέγχουν τα παραστρατήματα κάθε κυβέρ-
νησης» όπως έγραφε πριν καιρό αρθρογράφος κυρια-
κάτικης εφημερίδας, για κάποιους επιστημονικούς
φορείς που φέρνουν  ισορροπία  στο πολίτευμα  αγω-
νιζόμενοι για την προστασία των δικαιωμάτων των
πολιτών  και για διαφάνεια στην πολιτική ζωή και για
την Τ.Α. ως βάθρο της δημοκρατίας.

Η  πικρή αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά  έχουν ατονή-
σει όλοι  οι θεσμοί κι έτσι το κοινοβούλιο εν ονόματι
της κομματικής πειθαρχίας έχει  αποδυναμωθεί(γι΄
αυτό και τα ΜΜΕ ελάχιστα ενδιαφέρονται για όσα συ-
ζητούνται σε αυτό) ενώ οι αντιδράσεις των ανεξάρτη-
των αρχών κορυφώνονται συνήθως  σε θέματα ήσσο-
νος σημασίας. Η δικαιοσύνη, που παρά τα προβλήμα-
τά της ως θεσμός λειτουργεί καλύτερα από τους άλ-
λους, λειτουργεί με καθυστέρηση τόσο μεγάλη στην
απονομή δικαιοσύνης, ώστε να δημιουργείται εικόνα
αρνησιδικίας και οι  ανεξάρτητοι  φορείς που θα μπο-
ρούσαν να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία μάλλον,
αποφεύγουν να το κάνουν  στον βαθμό που πρέπει
,ίσως για να μην δυσαρεστούν τους εκάστοτε ισχυ-
ρούς,  ενώ μη ασκώντας  καθημερινά και ουσιαστικά
τον ρόλο  χάνουν το ηθικό κύρος  που αποτελεί την
ουσιαστική δύναμη ελέγχου που έχουν. Η χώρα μας
βρίσκεται πλέον στον πάτο του βαρελιού βιώνοντας
οικονομική κρίση αλλά  και  κρίση θεσμών και αξιών.

Αν θέλουμε να ανακάμψει  πρέπει  να ασκήσουμε
όλοι ουσιαστικά τα καθήκοντά μας. Θα έπρεπε  ο
πολιτικός κόσμος  με ομοψυχία να επεξεργασθεί σχέ-
διο ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την έξοδο από την
κρίση με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των της χώρας και να συμφωνήσει  σε  τολμηρή συν-
ταγματική αναθεώρηση για να λειτουργεί καλύτερα το
πολίτευμά μας. Η εκτελεστική εξουσία να δώσει εικό-
να και τόνο λιτότητας με περιορισμό του αριθμού των
Βουλευτών, με θέσπιση ασυμβιβάστου θέσης υπουρ-
γού και Βουλευτή, με κατάργηση κάποιων προκλητι-
κών προνομίων αξιωματούχων, με περιορισμό των
μετακλητών υπαλλήλων, με παύση της ατιμωρησίας
επίορκων πολιτικών μέσω της σύντομης παραγραφής,
με περιορισμό της ασυλίας Βουλευτών, με τονισμό της
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και θέσπιση κανόνων
αξιοκρατίας και διαφάνειας στη δημόσια ζωή.Κυρίως
όμως πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι απλοί πολίτες
και πρέπει  να  αρχίσουμε να θεωρούμε σαν προσωπι-
κή μας υπόθεση κάθε τι που συμβαίνει στη δημόσια
ζωή.

Αν γίνουμε ενεργοί πολίτες  σίγουρα θα έχουμε υψη-
λότερα κριτήρια και σίγουρα θα αποκτήσουμε καλύτε-
ρη εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα ενώ είναι βέβαιο
ότι αναγκαστικά και αντανακλαστικά θα λειτουργή-
σουν ουσιαστικά και οι θεσμοί του δημοκρατικού μας
πολιτεύματος.  

*Ο κ. Γαρούφας είναι δικηγόρος και πρώην πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Να γίνουμε ενεργοί πολίτες

του Δημήτρη 
Γαρούφα*



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Αληθεύει πως πριν δώσει τα χέρια με την Βίκυ
Ευταξά, την πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής

της ΝΔ Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης
πρότεινε σε γνωστό οικονομολόγο της Θεσσαλονίκης
την συγκεκριμένη θέση; Όπως μαθαίνουμε η
αποκάλυψη για τη… βολιδοσκόπηση έγινε μεταξύ
τυρού και αχλαδίου σε «γαλάζιο» παρεάκι στο πρώτο
πόδι της Χαλκιδικής! 

#Πήγαν να της ευχηθούν για την ονομαστική της
γιορτή, έκαναν και μια σύσκεψη για την

παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της
Βόρειας Ελλάδας. Δεν ξέρουμε βέβαια τι τράταρε τους
καλεσμένους της στο Διοικητήριο η Μαρία Κόλλια
Τσαρουχά αλλά γνωρίζουμε πως πήγαν... όλοι!
Μεταξύ άλλων η υφυπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συζήτησε με τον
πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παντελή
Φιλιππίδη, τη Διευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξης
του Ελληνικού Εμπορίου Χαρά Μάρδα, τον Πρόεδρο
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. Χρήστο
Ρώσσιο και τον Πρόεδρο της Εγνατίας Α.Ε. Απόστολο
Αντωνούδη για τα προβλήματα που απασχολούν την
Θεσσαλονίκη. 

#Απών από την κηδεία του επιχειρηματία Αλέκου
Μπακατσέλου ήταν ο πρώην υπουργός και

πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Η απουσία του "Μπένι" από τον ναό της του Θεού
Σοφίας - όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για
τον θείο της συζύγου του  και έναν εκδότη που τον
στήριζε πολιτικά, προκάλεσε αρνητικά σχόλια. Οι δε
κακόβουλοι υποστήριξαν ότι ο Βενιζέλος δεν ήθελε
να διακόψει τις καλοκαιρινές του διακοπές σε νησί
των Βόρειων Σποράδων...

Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο συναντήθηκε και
αντήλλαξε απόψεις ο Ποινικολόγος και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων, Χαράλαμπος Αποστολίδης. Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν
ανήμερα Δεκαπενταύγουστου στην Παναγία Σουμελά, την Παναγία των Ποντίων. Εκεί
ο κ. Αποστολίδης δώρισε στον Προκόπη Παυλόπουλο το τρίτομο έργο του Στέφανου
Τανιμανίδη «Παναγία Σουμελά η Πρόφυξ Παναγιά». 
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#Τον ύπνο τους μαθαίνω ότι έχουν χάσει οι
εκλεγμένοι βουλευτές και οι πολιτευτές της Α’

Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Η
φημολογούμενη επιστροφή της δημοσιογράφου
Μαρίας Σπυράκη στην πόλη - και μάλιστα η
απόφασή της να… ριχτεί στη μάχη του σταυρού -
έχει θορυβήσει αρκετούς που κάνουν λόγο για το
σχέδιο Μητσοτάκη να "αλλάξει" το πολιτικό
προσωπικό στην πόλη του Μπουτάρη, του
Παπαγεωργόπουλου, της Ράπτη, του Άνθιμου, του
Γκιουλέκα και του Ψωμιάδη...

#Ο Οκτώβριος είναι κοντά, όπου και αναμένεται
να διεξαχθούν οι εκλογές στην ΕΠΟ για την

ανάδειξη της νέας προεδρίας. Ο νυν πρόεδρος
Γιώργος Γκιρτζίκης θα διεκδικήσει εκ νέου την
προεδρία, ωστόσο αυτή τη φορά αναμένεται να
έχει μπροστά του μια ισχυρή αντιπολίτευση.
Συνολικά 21 Ενώσεις ανά την Ελλάδα
καταψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό του νυν
προέδρου της ΕΠΟ, όπως και άλλες τέσσερις
Ενώσεις καταψήφισαν κατά πλειοψηφία. Αυτό
δίνει τη δυνατότητα σε μια ισχυρή αντιπολίτευση
να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΠΟ και για αυτό
το λόγο σήμερα συγκεντρώνονται στη
Θεσσαλονίκη. Συντονιστής της αντιπολίτευσης
είναι ο Βαγγέλης Γραμμένος πρόεδρος της
μεγαλύτερης Ένωσης στην Ελλάδα της ΕΠΣΜ, με
τον Θεσσαλονικιό δικηγόρο να είναι το φαβορί για
να ηγηθεί του ψηφοδελτίου που θα τεθεί
αντιμέτωπο με τον Γιώργο Γκιρτζίκη. Ο ίδιος
βέβαια μιλώντας στην Karfitsa λίγους μήνες πριν
είχε διαψεύσει κάτι τέτοιο τονίζοντας ότι δεν είναι
ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ότι κάτι
τέτοιο θα το αποφασίσουν οι Ενώσεις. Ο
συγκεκριμένος υποψήφιος χαίρει  της εκτίμησης
αρκετών παραγόντων του ποδοσφαίρου, μεταξύ
αυτών και ο Ιβάν Σαββίδης...

Q

Τελικά όχι μόνο δεν χώ-
ρισε αλλά ετοιμάζεται να
πάει τη σχέση της με τον
γνωστό τραγουδιστή ένα

βήμα παραπέρα. Η Θεσσα-
λονικιά Έλενα Ράπτη πέ-

ρασε λίγες ημέρες
χαλάρωσης στην Μύκονο

παρέα με ποιον άλλον;
Μα φυσικά με τον αγαπη-
μένο της Λούκα Γιώρκα!
Κι αν οι φήμες περί χωρι-

σμού το τελευταίο διά-
στημα φούντωναν, οι

φωτογραφίες στα στενά
του κοσποπολίτικου νη-
σιού με εκείνη να φορά
σούπερ μίνι φόρεμα και

τον νεαρό τραγουδιστή να
την κοιτά όλο καμάρι,
αποδεικνύουν  το αντί-

θετο! 



www.karfitsa.gr

#«Στην Έκθεση θα έχουμε πολλά να πούμε». Αυτό δήλωσε ο Θεσσαλονικιός υφυπουργός
Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης με αφορμή τον ερχομό του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη τον

προσεχή Σεπτέμβρη. Το κυβερνητικό στέλεχος σε πρόσφατη συνέντευξή του άφησε να εννοηθεί ότι
το… καλάθι που θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα είναι γεμάτο… ανάπτυξη, μείωση
της ανεργίας και νέες θέσεις εργασίας. Υποσχέθηκε επίσης ελάφρυνση και των ευρύτερων κοινωνικών
στρωμάτων». Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Αμανατίδης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών
λέγοντας πως: «Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για εκλογές αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς ξεδιπλώνεται το
σχέδιο για το οποίο έχουμε ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό τον περασμένο Σεπτέμβριο». 

#Θυμάστε κάτι εκλογές που έγιναν στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των νέων οργάνων και των νέων
γραμματέων του κόμματος σε όλη την επικράτεια; Στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως το έχουν

ξεχάσει και για το λόγο αυτό δυο μήνες μετά τις... κάλπες που στήθηκαν δεν έχουν πιστοποιηθεί τα
αποτελέσματα για όλες τις οργανώσεις. Η Α’ Θεσσαλονίκης είναι ίσως η μοναδική περιοχή που
παραμένει... ακέφαλη με απόφαση της ΕΚΑΠ, αφού ο πρόεδρός της πήγε διακοπές...
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Αφού βρήκε… επενδυτές το έριξε στην... κηπουρική! Ο λόγος για τον υφυ-
πουργό Εξωτερικών με χαρτοφυλάκιο επί των οικονομικών ζητημάτων,
Δημήτρη Μάρδα ο οποίος τις ολιγοήμερες διακοπές του τις πέρασε στον
κήπο σκαλίζοντας τις τριανταφυλλιές του...

Το δικαίωμα στην ελευθερία και στην αλλη-
λεγγύη  δεν μπορεί να παρέχεται ή να
ασκείται επιλεκτικά, για ορισμένους. Ελευ-
θερία δράσης για τον  αντι-εξουσιαστή, αλλά
άρνηση της ελευθερίας του θρησκεύεσθαι
για τον ορθόδοξο χριστιανό ή για οπαδό άλ-
λης θρησκείας. Ελευθερία να θρησκεύονται
οι χριστιανοί όλων των δογμάτων και ομο-
λογιών σε ιδιαίτερους λατρευτικούς χώρους,
αλλά δυσκολίες  στην ελεύθερη άσκηση των
καθηκόντων τους σε οπαδούς άλλων θρη-
σκειών! Το ίδιο ισχύει και για την αλληλεγ-
γύη. Αλληλεγγύη στους άπορους, άστεγους
και χειμαζόμενους Έλληνες πολίτες. Αλλά,
αλληλεγγύη και στους αλλοδαπούς (ιδιαίτε-
ρα τους πρόσφυγες), αδιακρίτως θρησκεύ-
ματος και πεποιθήσεων, που – στην κυριολε-
ξία- «δεν έχουν που την κεφαλήν (τους) κλί-
ναι…».

Αλληλεγγύη και ελευθερία «αλά –κάρτ»,  δεν
νοούνται. Διότι, τα προτάγματα αυτά, ιδιαί-
τερα  μετά την Γαλλική Επανάσταση, και
αφού η ανθρωπότητα δοκιμάστηκε φρικτά
μετά από δύο Παγκόσμιους πολέμους από
την έλλειψή τους ή τη στρεβλή εφαρμογή
τους, αποτελούν ενιαίο, αδιάσπαστο και αδι-
αίρετο τρίπτυχο με την αρχή της  «ισότητας».
Ισότητα λοιπόν για όλους (με τους αναγκαία
θεσμοθετημένους περιορισμούς μέσα από
ένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο νομικό
πλαίσιο) στην απόλαυση και της ελευθερίας
και της αλληλεγγύης. Στην ταραγμένη εποχή
μας, όπου οι πολιτικές ιδεολογίες μετατρέ-
πονται σε άκαμπτα δόγματα, που διεκδικούν
την απόλυτη αλήθεια, την «εξ’ αποκαλύψε-
ως»,  και οι θρησκείες τείνουν να «ξεστρατί-
σουν» από το πνευματικό και ηθικό τους πε-
ριεχόμενο και να μετατραπούν σε εργαλεία
πολιτικής χειραγώγησης των πολιτών, μόνο
η προσφυγή στις πιο πάνω απλές αλήθειες,
που αποτυπώνονται στην Οικουμενική Δια-
κήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, παρέχει ασφαλή διέξοδο
από τα ποικίλα αδιέξοδα και εγγύηση και την
αποφυγή συγκρούσεων.

Για το λόγο αυτό, η διατάραξη θρησκευτι-
κής και λατρευτικής συνάθροισης από
αντι-εξουσιαστές δεν είναι μόνο ιερόσυλη
πράξη, αλλά συνιστά  πρόκληση και προσβο-
λή ακόμα και προς τους θρησκευτικά διάφο-
ρους θρησκευτικά συμπολίτες. Το ίδιο και οι
επιθέσεις κατά γραφείων πολιτικών κομμά-
των, από όπου κι αν προέρχονται, όπου
όμως εκεί οι πολίτες (θρησκευόμενοι και
μη) θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα, ελεύθε-
ρα, χωρίς απειλές ή φόβο  να «ιερουργούμε»
για τη δημοκρατία! 

*Ο κ. Λαμτζίδης είναι επικεφαλής δημοτικής πα-
ράταξης στην Καλαμαριά (με το ΣΥΡΙΖΑ) και πρ.
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Δικαίωμα για…
όλους

του Μανώλη
Λαμτζίδη*

Τις όμορφες θάλασσες
και ακτές της Μυκόνου
φρόντισε να διαφημίσει
μέσω των social media η
δημοσιογράφος Ανθή Σα-
λαγκούδη, ποστάροντας
φωτογραφίες από τις κα-
λοκαιρινές της διακοπές
με τον Τζώνη Καλημέρη.
Η δημοσιογράφος εντυ-
πωσίασε τους followers
της με το καλλίγραμμο
κορμί της σε κοσμικές
παραλίες του νησιού.



#ISTORIES_GIA_BOREIOYS

#Με ανάρτησή του στο facebook το «δεξί» χέρι και διευθυντής
επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης

καταδίκασε την… απόφαση «γαλάζιας» τοπικής οργάνωσης να
χρησιμοποιήσει την εικόνα της χρυσής ολυμπιονίκη Άννας Κορακάκη
σε κομματική αφίσα. Ο λόγος για την τοπική οργάνωση της Νέας
Δημοκρατίας Πετρούπολης η οποία λίγες ώρες μετά την νίκη της
Δραμινής αθλήτριας δημιούργησε αφίσα στην οποία φιγουράρει
εκείνη στο βάθρο με το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό. «Αισθητικά και
πολιτικά η ανάρτηση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Πετρούπολης ήταν λάθος. Οι
Ολυμπιονίκες μας δεν ανήκουν σε κόμματα. Ανήκουν στην Ελλάδα»
έγραψε ο γνωστός δημοσιογράφος. Για όσους βέβαια γνωρίζουν
πρόσωπα και καταστάσεις ξέρουν ότι όταν λέει κάτι ο επί δεκαετίες
στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σαν να το λέει ο
ίδιος ο αρχηγός! 

#Επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη
έστειλαν στελέχη της ΝΔ από την Κρήτη με πρωτοβουλία του

γραμματέα του κόμματος,  Λευτέρη Αυγενάκη. Αφορμή στάθηκαν οι
πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα αλλά και τα δημοσιεύματα για συνάντηση
Μουζάλα- Αρναουτάκη με σκοπό την εγκατάσταση προσφύγων στο
νησί. Μεταξύ άλλων την επιστολή υπογράφει και ο πρώην πρόεδρος
της ΝΔ, Γιάννης Πλακιωτάκης. «Δυστυχώς, πολύ φοβούμαστε ότι θα
διαπράξουν (Ο Τσίπρας και τα μέλη της κυβέρνησής του) και στη
Κρήτη, το ίδιο έγκλημα που συνέβη εξαιτίας της ανεύθυνης πολιτικής
τους και σε άλλες περιοχές της χώρας» γράφουν τα «γαλάζια» στελέχη. 

#Με επιστολή απάντησε στην αγωγή του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ,
Γιάννη Αλαφούζου ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος Ελλάδας και ανεξάρτητος βουλευτής από την Πάτρα, Νίκος
Νικολόπουλος. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής
αναφέρει στον καναλάρχη- επιχειρηματία πως: «Προκαλεί κατάπληξη,
αληθινό άλγος και τεράστια ερωτηματικά η κατάθεση αγωγής επειδή
ζήτησα να ελεγχτεί η βασιμότητα ή όχι πληροφοριών που
δημοσιεύθηκαν». Υπενθυμίζεται πως κατά την πρόσφατη ακρόαση του
κ. Αλαφούζου από την  Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στην οποία
συμμετέχει ο κ. Νικολόπουλος, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ των δυο
ανδρών. Σημειώνεται πως στην επιστολή του ο κ. Νικολόπουλος
καταγγέλλει «απόπειρα φίμωσή τους με δικαστικά μέσα». 

Q
Επιστρέφει στην… TV! Μετά από πολύμη-
νες δικαστικές μάχες η δημοσιογράφος και
υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσ-

σαλονίκης, Σύνθια Σάπικα. Σύμφωνα με
πληροφορίες η κ. Σάπικα, η οποία ήδη βρί-
σκεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 στην Λ.
Στρατού, περιμένει να επιστρέψουν από τις
καλοκαιρινές τους διακοπές οι υπεύθυνοι
του τρίτου δημόσιου καναλιού προκειμέ-
νου να συμφωνήσουν από κοινού το μέλ-

λον της στο κανάλι. Οι δικές μας πηγές
αναφέρουν πως θα την δούμε μπροστά από
τις κάμερες στο τιμόνι παρουσίασης εκπομ-
πής. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Σάπικα υπήρξε

μεταξύ των δημοσιογράφων που συμμετεί-
χαν στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ επί Σαμαρά
και η πρόσληψή της «πάγωσε» λόγω κλει-
σίματος της ΝΕΡΙΤ και επαναλειτουργίας της
ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνώριζε τη διαδικα-

σία, ακολούθησαν δικαστήρια και πρό-
σφατα υπέγραψε τη σύμβασή της! 
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Σύναξη… Κρητικών Νεοδημοκρατών βουλευτών είχε που αλλού, στην Κρήτη ο αρ-
χηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο σπίτι των Μη-
τσοτάκηδων στην γενέτειρά του για λίγες ημέρες το τριήμερο της Παναγίας. Με αξύ-
ριστο look και ντυμένος casual… τραπέζωσε τους συναδέλφους του βουλευτές και
φυσικά συζήτησε μαζί τους το σχέδιό του για την αναγέννηση της ΝΔ, τις αλλαγές
στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει αλλά και την αντιπολιτευτική στρατηγική που
σκοπεύει να ακολουθήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ των βουλευτών που
δείπνησαν με τον αρχηγό τους ήταν οι: Όλγα Κεφαλογιάννη, Γιάννης Κεφαλογιάν-
νης, Μάξιμος Σενετάκης και φυσικά ο κρητίκαρος γραμματέας του κόμματος και
διαχρονικός υποστηρικτής του Μητσοτακέικου στη ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης! 



Αποστολή Φιλίππα Βλαστού

Η απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Μύ-
κονο διαρκεί 55 λεπτά, η καθυστέρηση
όμως πάνω από μια ώρα. Ο λόγος όπως
αναφέρουν από τα μεγάφωνα στο αεροδρό-
μιο συνήθως οι εταιρείες που πραγματοποι-
ούν την πτήση, είναι η «αυξημένη εναέρια
κυκλοφορία». Όταν κατεβαίνεις από το αε-
ροπλάνο και εξηγείς στους  ντόπιους ότι για
να φτάσεις στο νησί των Κυκλάδων έκανες
τις μισές ώρες από το να πήγαινες στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού σου εξηγούν με
απλά λόγια ότι «λογικό εφόσον στο αερο-
δρόμιο της Μυκόνου δεν προλαβαίνουν
να προσγειώνονται ιδιωτικά lear jets».
Η αντίστροφη μέτρηση για να εξανεμιστούν
τα ευρώ που έχει στην τσέπη του ένας ταξι-
διώτης στο νησί των ανέμων ξεκινάει ήδη
από το αεροδρόμιο. Εάν πάρεις ταξί για να
κατευθυνθείς στην χώρα για 2,5 χιλ σου
παίρνει 10 ευρώ. (Το ίδιο ποσό στη Θεσσα-
λονίκη πληρώνεις για την απόσταση Θεσ-
σαλονίκη-Καλαμαριά που είναι 8 περίπου
χλμ). Το κυκλοφοριακό κομφούζιο που συ-
ναντάει κανείς γύρω από την χώρα είναι
από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νησιού
σύμφωνα με τους ντόπιους.  Σε δρόμους
που χωράνε μετά βίας δυο κυκλοφοριακές
λωρίδες βλέπει κάνεις διπλοπαρκαρισμένα
αυτοκίνητα και μηχανάκια, κάνοντας απί-
στευτους ελιγμούς για να γλυτώσει ένας
οδηγός το όχημα του από γρατζουνιές. Όλα
αυτά μέχρι να μπεις μέσα στην χώρα, όπου
εκεί το σκηνικό αλλάζει. Το κυκλαδίτικο
λευκό στα μικρά διώροφα κτίρια με τα χρω-
ματιστά παράθυρα και τις πόρτες σε κάνει να
ξεχνάς κάθε ταλαιπωρία. Το απέραντο λευ-
κό σε συνδυασμό με το γαλάζιο του Αιγαίου

προκαλεί την απόλυτη ηρεμία. Τα μικρά σο-
κάκια σε βάζουν σε ένα «παιχνίδι» περίπα-
του και σε προκαλούν να  τα διασχίσεις  και
να τα ανακαλύψεις όλα. 

«Άλλο κράτος»
Δεν είναι τυχαίο όσοι λένε ότι «η Μύκο-

νος είναι ξεχωριστό κράτος από την Ελλά-
δα». Δεν είναι μόνο τα μαγαζιά που κρύβουν
μέσα ρούχα, κοσμήματα και προϊόντα που
αξίζουν μια περιουσία είναι και οι άνθρω-
ποι που εργάζονται σε αυτά. Ευγένεια και
καλοί τρόποι είναι από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά όσων εργάζονται στο νησί. Οι Μυ-
κονιάτες έχουν «χτίσει» μια τουριστική αυ-
τοκρατορία που δεν την αγγίζει καμιά οικο-
νομική κρίση. Κάποτε την χαρακτήριζαν ως
η νέα Ίμπιζα. Πλέον σύμφωνα και  με τους
Financial Times είναι η «ελληνική Γαλλική
Ριβιέρα», στις παραλίες της οποίας ξεχύνον-
ται πανάκριβες σαμπάνιες (βλ. φωτο). Στη
Μύκονο επιλέγουν να δραστηριοποιούνται
πλέον αρκετοί επιχειρηματίες αφού «ότι
ανοίγει γίνεται χρυσός», λένε οι ντόπιοι.
Αμέτρητες είναι οι γκαλερί και οι αίθουσες
τέχνης στη Μύκονο, σε ένα νησί περίπου
10.000 κατοίκων, που συγκαταλέγεται ανά-

μεσα στα πιο κοσμοπολίτικα hot spots παγ-
κοσμίως. Άλλωστε οι περισσότερες απευθύ-
νονται σε ξένους καθώς όποιος τις επισκε-
φτεί το διαπιστώνει από μόνος του ακού-
γοντας μόνο ξενόφωνες γλώσσες. 

Τέχνη στο νησί των γούστων
Μια τρανταχτή απόδειξη  για την περίο-

πτη θέση που έχει ο πολιτισμός στο νησί εί-
ναι η έκθεση «Vanity. Ιστορίες κοσμημά-
των από τις Κυκλάδες» που παρουσιάζε-
ται στο προσφάτως ανακαινισμένο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Μυκόνου, που πραγ-
ματοποιείται από τον Δήμο Μυκόνου και
την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του
υπουργείου Πολιτισμού. Στην έκθεση πα-
ρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά κοσμήμα-
τα από τις Κυκλάδες, που χρονολογούνται
έως και 7 χιλιάδες. Από τα νεολιθικά κο-
σμήματα της 6ης χιλιετίας π.Χ. έως τη δε-
καετία του 1970, η ιστορία τους ανιχνεύεται
μέσα από 230 εκθέματα που προέρχονται
από 19 διαφορετικά Κυκλαδονήσια. Μετα-
ξύ των εκθεμάτων είναι και κοσμήματα της
παγκοσμίου φήμης Ελληνίδας  αυτοδίδα-
κτης καλλιτέχνιδας Μαρουλίνας. 

Μύκονος το…  «τουριστικό κρατίδιο» της Ελλάδας
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Αυτοψία σε Μύκονο, Λήμνο και Χαλκιδική
Η εφημερίδα Karfitsa επέστρεψε δριμύτερη και σας παρουσιάζει τα… προβλήματα, τις
ομορφιές και τις «κρυφές» ερήμους σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, όπου βρέθη-

καν οι δημοσιογράφοι μας. Λήμνος, Μύκονος και Χαλκιδική μπήκαν στο «μικροσκόπιο»
και σας ιδού τα αποτελέσματα…



www.karfitsa.gr
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Από τους top προορισμούς η Λήμνος!
Κάνουν μπάνιο… στον ιδρώτα τους!
Της Έλενας Καραβασίλη 

Τα… χιλιόμετρα της ταλαιπωρίας είναι περίπου έξι και πρέ-
πει να τα υποστούν όσοι βρίσκονται στο πρώτο πόδι της Χαλκι-
δικής, σε περίπτωση που επιλέξουν να απολαύσουν το μπάνιο
τους σε κάποιο beach bar που βρίσκεται στο Πευκοχώρι, στο
Παλιούρι ή στη Χανιώτη. Σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο κεντρικός δρόμος του
Πευκοχωρίου αποτελεί τον «Γολγοθά» των λουόμενων αφού
μπορεί να χρειαστεί να μείνουν μέσα στο αμάξι έως και μία ώρα
προκειμένου να διασχίσουν αυτή την απόσταση! Η συγκεκριμέ-
νη κατάσταση είναι γνωστή σε μόνιμους κατοίκους, τουρίστες,
εκδρομείς και… αρχές εδώ και χρόνια, χωρίς να κάνει όμως
κανείς το παραμικρό για να την αποσυμφορήσει. Ενδεικτικό εί-
ναι το γεγονός ότι την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου (όπου
η Χαλκιδική «βουλιάζει» από κόσμο) δεν υπήρχε στο συγκεκρι-
μένο δρόμο ούτε ένας υπάλληλος της τροχαίας προκειμένου να
βάλει μία τάξη. Τουριστικά λεωφορεία, ασυνείδητοι τουρίστες
(Έλληνες αλλά και ξένοι) δε διστάζουν να προκαλέσουν κυκλο-
φοριακό χάος προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις δικές τους
ανάγκες, «παρκάροντας» το αυτοκίνητό τους στη μέση του δρό-
μου στην κυριολεξία! Δεν ήταν λίγες οι φορές που διαπιστώσα-
με να υπάρχει στο συγκεκριμένο δρόμο σταματημένο αμάξι,
όπου ο οδηγός του αποφάσισε να το αφήσει εκεί με ανοιχτή την
πόρτα για περισσότερα από δέκα λεπτά προκειμένου να… πετα-
χτεί σε φούρνους, φαρμακεία και περίπτερα που βρίσκονται
πάνω στον κεντρικό δρόμο. 

Επίσης καθότι μιλάμε για ένα χωριό της Χαλκιδικής, ο κεν-
τρικός δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες που
καταλήγουν να γίνονται μισή από τα διπλοπαρκαρισμένα οχή-
ματα. Είναι απορίας άξιο γιατί οι αρμόδιοι φορείς δεν επιλέ-
γουν να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους μοιράζοντας ροζ χαρτά-
κια και επιβάλλοντας τις ανάλογες ποινές στους παραβάτες, που
την περίοδο του καλοκαιριού είναι πολλοί και… καθημερινοί.
Στον αντίποδα, ο νέος δρόμος Ποτίδαιας- Κασσανδρείας συνο-
λικού προϋπολογισμού 63 εκ. ευρώ που δόθηκε στην κυκλοφο-
ρία στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, έφερε χαμόγελα στα
πρόσωπα των εκδρομέων που πλέον φτάνουν στον προορισμό
τους πολύ πιο γρήγορα και χωρίς να «πέφτουν» σε μποτιλιάρι-
σμα παραμένοντας εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για ώρες.
Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που διαμαρτύρονται για
την έλλειψη φωτισμού στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Όπως
επισήμαναν στην Karfitsa αρκετοί οδηγοί, θα έπρεπε να υπάρ-
χει επαρκείς φωτισμός καθώς πρόκειται για ένα νέο έργο που
θα ενώνει τους τουρίστες και τους λάτρεις της θάλασσας με τη
Χαλκιδική για αρκετά χρόνια ακόμη. «Η παντελής έλλειψη
φωτισμού είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς ακόμη ο κόσμος
δεν έχει μάθει το δρόμο και είναι εύκολο να χάσει την έξο-
δο για τον προορισμό του. Επίσης μη ξεχνάμε πως πρό-
κειται για αμιγώς τουριστική περιοχή που σημαίνει πως
από αυτό το δρόμο περνούν ξένοι τουρίστες που σίγουρα
δε γνωρίζουν τη διαδρομή», σημείωσαν στην εφημερίδα.  

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Στολάκης

Δεν τους έφταναν οι επιπτώσεις της προσφυγι-
κής κρίσης είχαν να αντιμετωπίσουν και… «ένα κα-
ράβι παλιό, σαπιοκάραβο» και τις βλάβες αυτού! Ο
λόγος για τους Λημνι-
ούς επιχειρηματίες και
επαγγελματίες του του-
ρισμού οι οποίοι φέ-
τος το καλοκαίρι άκου-
γαν κυρίως… παράπο-
να από τους επισκέ-
πτες στο νησί, αφού οι
καθυστερήσεις στις
αφίξεις και τις αναχω-
ρήσεις των πλοίων άγ-
γιξαν μέχρι και τις
επτά ώρες! Η «Ανεμό-
εσσα» του Βορείου Αι-
γαίου (το νησί ονομά-
ζεται έτσι λόγω των πολλών ανέμων που φυσούν)
το φετινό καλοκαίρι δέχτηκε ένα επιπλέον πλήγμα
στην ήδη επιβαρυμένη τουριστική της κίνηση. Τα
πλοία που μεταφέρουν τους επισκέπτες από και
προς το νησί (από Καβάλα, Λαύριο και πρόσφατα
επαναλειτούργησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη
Θεσσαλονίκη) είναι παλιάς κατασκευής και τεχνο-
λογίας με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να
«βγάζουν» προβλήματα κατά τη διάρκεια του πο-
λύωρου ταξιδιού και στην πορεία να τίθενται εκτός
λειτουργίας. Το εν λόγω πρόβλημα, όπως είναι λο-
γικό δημιούργησε φέτος το καλοκαίρι περισσότε-
ρους «πονοκεφάλους» σε αιρετούς και επαγγελμα-
τίες του νησιού οι οποίοι ήδη λόγω της προσφυγι-
κής κρίσης μετρούσαν δεκάδες ακυρώσεις. 

Πρόσφυγες με τα… κιάλια! 
Σύμφωνα με επιχειρηματία της Λήμνου ο οποί-

ος μίλησε στην KARFITSA «το μεγαλύτερο πρό-
βλημα του φετινού καλοκαιριού είναι οι…
πρόσφυγες». Ο ίδιος σπεύδει να εξηγήσει: «στη
Λήμνο έφτασαν μόλις δυο ή τρεις βάρκες με
πρόσφυγες από τα παράλια της Τουρκίας. Δυ-
στυχώς όμως, οι εικόνες με τα χιλιάδες καΐκια
να φτάνουν στις παραλίες της Λέσβου δημι-
ούργησαν λάθος εντυπώσεις. Οι ξένοι που εί-
χαν ήδη κλείσει πακέτα διακοπών στο νησί εί-
χαν την εντύπωση, επειδή ανήκουμε κι εμείς
στον νομό Λέσβου πως έρχονται και σε εμάς
χιλιάδες πρόσφυγες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να σημειωθεί μια πτώση στους ξένους τουρί-
στες της τάξης του 50%» αναφέρει. Ο ίδιος επι-
χειρηματίας υποστηρίζει βέβαια πως στον αντίπο-
δα των ξένων επισκεπτών βρέθηκαν οι εγχώριοι

τουρίστες οι οποίοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης
στην Λήμνο. Και πώς να μην δώσουν άλλωστε
αφού η Λήμνος διαχρονικά έχει αποδείξει ότι σέ-
βεται τους ανθρώπους που αφήνουν τα λεφτά τους

εκεί. Οι τιμές των εστιατο-
ρίων είναι κανονικές (ένα
πλήρες γεύμα με ποτό
μπορεί να κοστίζει 15 ευ-
ρώ το άτομο), ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις ένα κα-
λό… φαγητό μπορεί να κο-
στίζει μόλις δέκα ευρώ το
άτομο. Είναι ενδεικτικό
επίσης το γεγονός ότι σε
όλα τα καταστήματα εστία-
σης οι ιδιοκτήτες τους
«έκοβαν» απόδειξη ακόμα
και για ένα μπουκαλάκι νε-
ρό! Για τον γράφοντα, το
νησί προσφέρεται για

όποιον θέλει να δει τι θα πει… ποιοτικός τουρισμός
σε αντίθεση με κάποια μέρη όπου… «σαν κι αυτά
ΔΕΝ ΕΧΕΙ». Ο κόσμος είναι αυθεντικός και προ-
σφέρει φροντισμένες υπηρεσίες, αφού βασικό μέ-
λημα του ντόπιου επιχειρηματία είναι να ευχαρι-
στήσει τον πελάτη. Σε καμία οργανωμένη παραλία
(γιατί υπάρχουν πολλές κρυφές, όπου η πρόσβαση
είναι δύσκολη αλλά το αποτέλεσμα επιβραβεύει
τους… θαρραλέους) ο λουόμενος δεν θα χρειαστεί
πέραν από τον καφέ, το ποτό ή το αναψυκτικό του
να πληρώσει για ξαπλώστρες και ομπρέλα. 

Η ελληνική «έρημος… Σαχάρα»! 
Αρκετοί ισχυρίζονται πως πρόκειται για την μο-

ναδική έρημο της Ευρώπης! Εβδομήντα στρέμματα
ψιλής «ξανθής» άμμου που περιμένουν τους επι-
σκέπτες του νησιού να τα… ανακαλύψουν! Ο λόγος
για τις γνωστές Αμμοθίνες που βρίσκονται στο Βό-
ρειο τμήμα της Λήμνου στην περιοχή Γομάτι και
μακριά από τη θάλασσα! Οι γνωστοί ανά τον κόσμο
αμμόλοφοι βρίσκονται στο χωριό Καταλακο και το
σχήμα τους διαμορφώνεται ανάλογα με τους… ανέ-
μους. Μεταξύ άλλων στις Αμμοθίνες ο επισκέπτης
μπορεί να δει από κοντά σπάνια είδη χλωρίδας και
πανίδας, πολλές φορές μοναδικά στην Ευρώπη,
ενώ υπάρχουν και πινακίδες ενημερωτικές που πα-
ρέχουν στους επισκέπτες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες. Εκεί θα βρει κανείς σε αφθονία το κρινάκι της
Λήμνου, το φυτό που ανθεί μόνο στο νησί! Στις Αμ-
μοθίνες ο ήλιος καίει το δέρμα. Τα χνάρια των πο-
διών στην άμμο σιγά σιγά όσο φυσούν οι αέρηδες
χάνονται, οι εντυπώσεις όμως από το μοναδικό θέ-
αμα μένουν για μια ζωή!



Της Έλενας Καραβασίλη 

Ο 95,1 Κοσμοράδιο ακούστηκε στον αέρα των
ερτζιανών τον Οκτώβριο του 1987. Ξεκίνησε ως πει-
ρατικός σταθμός σε ένα καθεστώς όπου δεν υπήρ-
χαν προβλέψεις για άδειες ραδιοφωνικών σταθμών.
Σήμερα, απασχολεί 15 εργαζόμενους. Όπως εξηγεί
ο κ. Τολίδης, οι ακροατές αναζητούν από ένα ραδιο-
φωνικό σταθμό τη συντροφιά. «Αυτό είναι και το
μοναδικό μας όπλο έναντι του youtube και
των υπολοίπων μηχανών αναπαραγωγής
της μουσικής. Στα μουσικά ραδιόφωνα επι-
ζητούν την καλή μουσική και επειδή πλέον
οι σταθμοί είναι πάρα πολλοί και έχουν
εξειδικευτεί, ο ακροατής ψάχνει το είδος

που θέλει να ακούσει εκείνη την ώρα ανά-
λογα με τη διάθεσή του. Δεν έχουν απόλυ-
τες προτιμήσεις», αναφέρει. 

«Η άκρατη πολυφωνία δε βοηθάει»
Να μπει μία τάξη στα ερτζιανά, ζητούν οι περισ-

σότεροι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι ραδιοφωνικών
σταθμών της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τολίδης επισημαί-
νει πως στην πόλη υπάρχουν περίπου 55 ραδιοφω-
νικοί σταθμοί. «Κατά τη δική μου άποψη αυ-
τός ο αριθμός είναι μεγάλος. Η ευθύνη για
την πληθώρα ραδιοφωνικών σταθμών πη-
γαίνει στην πολιτεία που δεν τους αδειοδο-
τεί. Είμαι υπέρ στο να υπάρχουν λιγότεροι
σταθμοί, φυσικά όχι πέντε αλλά σίγουρα

όχι 55. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο θα
αναδειχθεί και η δουλειά κάποιον ραδιο-
φωνικών σταθμών. Η άκρατη πολυφωνία
δε βοηθάει σε κάτι, διότι ουσιαστικά οι πο-
λύ μικροί σταθμοί δεν πληρώνουν τίποτα.
Ζούνε στην αφάνεια, δεν κόβουν τιμολόγια,
δεν πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα
και δεν τους κυνηγά κανείς για αυτά (διότι
αυτό έχει να κάνει με το ποσοστό επί των ει-
σπράξεων, άρα ένας ραδιοφωνικός σταθ-
μός που δεν εισπράττει και λειτουργεί παί-
ζοντας απλά μουσική, δεν τους ενδιαφέ-
ρει)», λέει χαρακτηριστικά. Και επισημαίνει
πως: «από την άλλη πλευρά σταθμοί που

Έρχονται…  λουκέτα στο ραδιοφωνικό
αέρα της Θεσσαλονίκης

Ο κάθε ένας «κουβαλάει» τη δική του ιστορία με κοινά στοιχεία… την απαρχή τους από «πειρατές» και ανθρώπους με μεράκι που ερωτεύτηκαν
το ραδιόφωνο από τον πρώτο ήχο. Άλλοι άλλαξαν όνομα, άλλοι συχνότητες, κάποιοι «έσβησαν» για λίγο, παρόλα αυτά κατάφεραν να παραμεί-
νουν στο χάρτη των ραδιοφωνικών σταθμών της Θεσσαλονίκης. «Είμαστε από τους πιο παλιούς σταθμούς, ενώ κρατάμε την ίδια ονομασία μέ-
χρι και σήμερα. Το 1989 πήραμε την πρώτη άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, η οποία ίσχυσε για ένα έτος, στη συνέχεια ανανεώθηκε

και έκτοτε δε ξαναβγήκαν άλλες άδειες. Από τότε λειτουργούμε με διάφορα νομοθετήματα του κράτους», λέει στην Karfitsa ο αντιπρόεδρος της
ΕΝΙΡΣ, διευθυντής και ένας εκ των ιδιοκτητών, των ραδιοφωνικών σταθμών Κοσμοράδιο, Plus Radio και More, Δημοσθένης Τολίδης.
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#ΜEDIA

Q

«Να μπει
τάξη στα 
ερτζιανά»

}

}

Q
«Η πόλη του 1.000.000 έχει

47 σταθμούς, σύμφωνα 
με το αρχείο της Ένωσης 
Συντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Μακεδονίας-
Θράκης, ενώ όπως σημειώνει
ο αντιπρόεδρος της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών
Σταθμών Μακεδονίας-Θρά-

κης και Νήσων Αιγαίου 
φτάνουν περίπου τους 55»

}

}
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Κέρδισε η μουσική
Ο 102,6 Plus Radio με βάση την έρευ-

να της focusbari, βρίσκεται πρώτος στη
γενική κατάταξη. «Συνήθως στις ακρο-
αματικότητες, την πρωτιά έχουν τα
δημοσιογραφικά και αθλητικά ρα-
διόφωνα. Ένας από τους κύριους λό-
γους είναι ότι η έρευνα γίνεται με βά-
ση τα δημογραφικά στοιχεία, έτσι
επειδή ο πληθυσμός γερνάει κάθε
χρόνο που γίνεται η διόρθωση δυ-
στυχώς πηγαίνουμε προς μεγαλύτε-
ρες ηλικίες. Η ανάλυση του πληθυ-
σμιακού δείγματος λοιπόν βασίζεται
σε 50άριδες, 60άριδες, 70άριδες,
που ενδιαφέρονται περισσότερο για
την ειδησιογραφία και τον αθλητι-
σμό. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος
σταθμός πήρε την πρωτιά, δείχνει
πως ήταν ένας άθλος των μουσικών
ραδιοφώνων γενικότερα. Μέσα σε
μία συγκυρία όπου όλοι είναι ειδη-
σιοφάγοι, οι εξελίξεις και τα γεγονότα
“τρέχουν”, αποδεικνύεται ότι ο κό-
σμος άρχισε να κουράζεται και να
στρέφεται στη μουσική προκειμένου
να ξεδώσει και να ξεφύγει από τη ζο-
φερή πραγματικότητα», αναφέρει ο κ.
Τολίδης. Να σημειώσουμε ότι η συγκε-
κριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε για
το διάστημα Απρίλιος- Μάιος- Ιούνιος-
Ιούλιος. «Οι μουσικοί σταθμοί φαίνε-
ται να έχουν σταθερή ακροαματικό-
τητα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Μετά τις 23:00 τα αθλητικά ραδιό-
φωνα εμφανίζουν σοβαρό προβάδι-
σμα, που σημαίνει ότι κόσμος αναζη-
τεί τη συντροφιά και έχει την ανάγκη
να μιλήσει με κάποιον. Αντίθετα τα
ειδησεογραφικά ραδιόφωνα παρου-
σιάζουν μία έξαρση από νωρίς το
πρωί μέχρις τις 12:00 και μετά… εξα-
φανίζονται και πέφτουν πολύ χαμη-
λά στην κατάταξη», σημειώνει. 
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λειτουργούν χωρίς διαφημίσεις, διότι δε ξέρουν να τον λει-
τουργήσουν σωστά, αντιγράφουν τα προγράμματα άλλων
σταθμών. Αυτό όμως μπορεί να τραβήξει μία μερίδα ακροα-
τών που κάνει ζημιά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που προ-
σπαθούν να διατηρήσουν το προσωπικό τους, να πληρώνουν
φόρους και υποχρεώσεις, έχοντας παράλληλα να ανταγωνι-
στούν μικρά ραδιόφωνα που δεν τα κυνηγάει κανείς». Ο κ. Το-
λίδης εκφράζει την προσωπική του άποψη πως για να λυθεί αυτό το ζήτη-
μα θα πρέπει να μπούνε κάποια κριτήρια. «Αν αυτό δε γίνει με τη
μορφή αδειοδοτήσεων, θα μπορούσε το κράτος να πει ότι οι
σταθμοί που αποτυγχάνουν και μπαίνουν σε κατάσταση οι-
κονομικής δυσπραγίας πρέπει να κλείνουν. Αντ’ αυτού, περι-
μένουν τον επόμενο αγοραστή με αποτέλεσμα να υπάρχουν
ραδιοφωνικοί σταθμοί που δημιουργούνται από την αρχή με
άλλες ονομασίες χωρίς να χρειάζονται καινούρια αδειοδότη-
ση. Αν γινόταν αυτό θα είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα λει-
τουργούσαμε πιο σωστά».   

Βγαίνουν… στο σφυρί 
Ο 99,7 Ράδιο Έκρηξη «σκάει» στον αέρα του ραδιοφώνου από το

1994. Ο ιδιοκτήτης του σταθμού, Βασίλης Μαρκόπουλος, είναι «πειρα-
τής» από 12 χρονών. Όπως εκτιμά ο ίδιος, αν η χώρα συνεχίσει να βρί-
σκεται σε οικονομική δυσπραγία, οι σταθμοί που θα αναγκαστούν να βά-
λουν λουκέτο… θα είναι αρκετοί. «Το ΦΠΑ και το αγγελιόσημο έχουν δη-
μιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο κομμάτι των διαφημίσεων. Όταν ο πε-
λάτης για παράδειγμα σε μία διαφήμιση των 1.000 ευρώ, θέλει άλλα 500
ευρώ για το κράτος, υπάρχει ζήτημα. Τα υπόλοιπα ραδιόφωνα ανά την

επικράτεια- πλην της Αθήνας- δεν υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς, θα
πρέπει να βρεθεί μία λύση», τονίζει. Αναφορικά με τις άδεις, ο κ. Μαρκό-
πουλος λέει πως: «η άποψή μου είναι πως τελικά με τις τηλεοπτικές άδειες
δε θα γίνει απολύτως τίποτα. Διότι όταν θα συγκροτηθεί το ΕΣΡ, θα ακυ-
ρώσει όλα όσα έχει αποφασίσει ο κ. Παππάς. Άλλωστε είναι κάτι που το
έχω βιώσει. Ο «Έκρηξη» κάποια χρονιά έκλεισε με υπουργική απόφαση
του τότε υπουργού Δημήτρη Ρέππα. Εμείς τελικά καταφέραμε μετά από με-
γάλο αγώνα και βγάλαμε άκυρη την απόφασή του. Είναι γεγονός πως και
στο ραδιόφωνο πρέπει να μπει μία τάξη, σε άλλα θέματα όμως που υπάρ-
χουν μεταξύ κράτους και ιδιοκτητών». Ο ίδιος εξηγεί ότι: «αυτή τη στιγ-
μή δεν υπάρχει κανένας σταθμός ανά την Ελλάδα που να έχει
επίσημα από την πολιτεία ένα χαρτί που να λέει ότι η κεραία
του που βρίσκεται στο Χορτιάτη πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές και είναι νόμιμη. Με τους φόρους που έχει επιβάλει το
κράτος, πλέον σχεδόν κανένα ραδιόφωνο δεν είναι βιώσιμο
και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται εί-
ναι και αυτές μη βιώσιμες, χωρίς να υπάρχει κανένα σημάδι
ανάκαμψης στην αγορά». Αντίστοιχη άποψη έχει και ο διευθυντής
προγράμματος στον 98,0 Radio North Κώστας Μύρτσος,  Όπως λέει, ο
αριθμός ραδιοφωνικών σταθμών που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη είναι
μεγάλος. «Πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος, διότι υπάρχουν
σταθμοί που παίζουν απλώς μουσική χωρίς να υπάρχει ούτε
ένας εργαζόμενος. Οι σταθμοί της πόλης που δε βγαίνουν οι-
κονομικά είναι πάρα πολλοί γι΄αυτό και πωλούνται. Όταν
υπάρχει μία διαφημιστική πίτα που έχει ένα όριο, δε μπο-
ρούν να συντηρηθούν όλοι». 

*Να σημειώσουμε ότι επικοινωνήσαμε με όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης και αναμέ-
νουμε τις απαντήσεις τους προκειμένου να φιλοξενηθούν στο επόμενο φύλλο. 

«Να γίνουν έλεγχοι»
Ο 103,6 Focus fm ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους ακρο-

ατές του για ότι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην κεν-
τρική πολιτική σκηνή, εδώ και δυόμιση χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του
σταθμού Δημήτρης Βενιέρης, βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο
της ειδησεογραφίας τα τελευταία 28 χρόνια. Ο ίδιος αναφέρει
πως «έλειπε από την πόλη αυτό το είδος της ενημέρω-
σης. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο
Σαμαράς και ο Παπανδρέου, ήρθαν στο στούντιό μας
και μίλησαν αποκλειστικά σε εμάς». Ο κ. Βενιέρης τονίζει
πως πρέπει να μπει μία τάξη διότι ειδάλλως… «θα την πληρώ-
σουν οι εργαζόμενοι. Όταν υπάρχουν σταθμοί που
παίζουν απλώς μια playlist, κερδίζουν ποσοστό ακρο-
αματικότητας και κατ’ επέκταση κερδίζουν πελάτες με
αθέμιτο τρόπο. Έχουν ένα ποσοστό και με αυτό διεκδι-
κούν κομμάτι της διαφημιστικής πίτας εις βάρος ρα-
διοφωνικών σταθμών που έχουν κόστος λειτουργίας».
Μιλώντας για τον focus fm αναφέρει ότι «στη μισθοδοσία
έχουμε 17 άτομα, πέρα από τα μπλοκάκια και τις ελεύ-
θερες συνεργασίες. Όταν λοιπόν έχουμε τα ίδια ποσο-
στό με ένα σταθμό που μπορεί και πουλάει το σποτ
0,50 και εγώ για να ζήσω δε μπορώ να πέσω κάτω από
3,00 ευρώ, υπάρχει ζήτημα». Σημειώνει πως πρέπει η κατά-
σταση που επικρατεί στα ερτζιανά πρέπει να… συμμαζευτεί, τονί-
ζοντας ότι: «δε λέω να περιορίσουν τον αριθμό των αδει-
ών, πρέπει όμως να γίνουν έλεγχοι. Να επιβληθεί ένας
ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων που πρέπει να
έχει ένας σταθμός για να λειτουργήσει. Σε καμία περί-
πτωση όμως δε συζητάμε να μπει μία τάξη στη λογική
ότι δε μου αρέσουν κάποιες φωνές και τις κόβω για να
πριμοδοτήσω άλλες κομματικές. Επίσης πρέπει επιτέ-
λους η κρατική διαφήμιση να δίνεται με βάση συγκε-
κριμένους κανόνες και άξονες», καταλήγει.  
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Οι Τούρκοι σώζουν την 
αγορά της Θεσσαλονίκης

Της Φιλίππα Βλαστού

«Ευτυχώς που υπάρχουν  και οι τουρίστες!»
αναφέρουν στην KARFITSA επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται στην πιο πολυσύχναστη οδό
της Θεσσαλονίκης, την Τσιμισκή, λέγοντας ότι «οι
τουρίστες έχουν δώσει μια οικονομική ανάσα
στα καταστήματα της περιοχής όπου το καλο-
καίρι ο τζίρος συνήθως πέφτει, γιατί οι Έλλη-
νες φεύγουν για διακοπές και η πόλη ερημώ-
νει».

Οι πελάτες του καλοκαιριού...
«Από μέσα Ιούλιου μέχρι τώρα δουλεύουμε

μόνο με τουρίστες που είναι κυρίως  Ρώσοι,
Τούρκοι, Σέρβοι και Γερμανοί. Οι καλύτεροι
πελάτες είναι οι Ρώσοι… όταν ξεκινήσουν να
αγοράζουν δεν σταματούν με τίποτα», εξηγεί ο
Παύλος Μάρκογλου, υπάλληλος σε κατάστημα παι-
δικών υποδημάτων. «Ειδικά τώρα που είναι οι
εκπτώσεις αγοράζουν αρκετά.  Ο τζίρος έχει
ανέβει συγκριτικά με πέρυσι, καθώς με τα capi-
tal controls είχαν νεκρώσει όλα. Μπορούμε να
πούμε ότι βγάζουμε τα… «σπασμένα» του περ-
σινού καλοκαιριού».

«Εφέτος έχουμε πάρα πολλούς πελάτες που
είναι τουρίστες. Τον 15 Αύγουστο ήμουν ανοι-
χτά και ενώ πίστευα ότι δεν θα είχε δουλειά τε-
λικά είχα χάρη στους τουρίστες. Δεν προλάβαι-

να να εξυπηρετώ», επισημαίνει η κα. Άννα επιχει-
ρηματίας στο χώρο της ένδυσης. «Οι περισσότεροι
πελάτες είναι Ρώσοι, Βαλκάνιοι ακόμα και
Σουηδοί» λέει η ίδια.  «Οι Ρώσοι ό,τι βλέπουν
και τους αρέσει το αγοράζουν. Μόνο ένα ποσο-
στό από αυτούς κάνει παζάρια και οι περισσό-
τεροι μάλιστα πληρώνουν με πιστωτική».

O Γιώργος Μουρατίδης, καταστηματάρχης υπο-
γραμμίζει πως «αν και οι  τουρίστες της πόλης
είναι μικρό ποσοστό παρ’ όλα αυτά βοηθούν
σημαντικά τον τζίρο των καταστημάτων της πε-
ριοχής τους θερινούς μήνες». 

Η κα. Άννα, διαθέτει κατάστημα με υποδήματα
και περιγράφει ότι «τον χειμώνα έχουμε μεγάλη
κίνηση στο κατάστημα και  το καλοκαίρι πέ-
φτει κατακόρυφα, όμως οι τουρίστες ισορρο-
πούν λίγο την κατάσταση» προσθέτοντας ότι «οι
περισσότεροι τουρίστες ψάχνουν τα φτηνά, αλ-
λά ακόμη και το ένα ευρώ που θα αφήσει κά-
που πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την αγο-
ρά. Είναι σημαντικό να κινείται το χρήμα ακό-
μα και αν είναι σε μικρά ποσά».

Ο Γιώργος Φιλίππογλου, επιχειρηματίας της
οδού Τσιμικσή τονίζει ότι  «συνήθως οι τουρίστες
που έρχονται να ψωνίσουν είναι αυτοί που μέ-
νουν κάποιες μέρες στην πόλη και όχι αυτοί
που κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλοια.
Τώρα τον Αύγουστο έχουμε τους περισσότε-

Η πρώτη σκέψη καθενός όταν εξετάσει το μαθητικό
πληθυσμό της πόλης είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη από
επιπρόσθετα διδακτήρια. Είναι γεγονός ότι η μείωση του
μαθητικού δυναμικού, που οφείλεται στην ευρύτερη πλη-
θυσμιακή εξέλιξη της πόλης, δημιουργεί την λανθασμένη
εντύπωση ότι αφού οι μαθητές λιγοστεύουν τα σχολεία
επαρκούν.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν σήμερα 238
σχολικές μονάδες σε 111 σχολικά συγκροτήματα εκ
των οποίων μισθώνει τα 10 καταβάλλοντας περί τις
620.000€ ετησίως για μισθώματα. Τα περισσότερα από
αυτά δεν καλύπτουν πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές
λειτουργίας (ελάχιστο εμβαδόν ανά μαθητή, επαρκές
προαύλιο κλπ) ενώ δεν υπάρχουν άλλα κατάλληλα δημό-
σια κτίρια στις αντίστοιχες περιοχές για μεταστέγαση. 

Λαμβάνοντας  υπόψη τον στόχο που έχει θέσει ο Δήμος
μας, μέσω της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου, για ενίσχυση της πολιτικής επανα-
φοράς της χρήσης κατοικίας πρέπει να στραφούμε στην
βελτίωση των δημοσίων υποδομών και εξασφάλιση των
κοινωφελών εξυπηρετήσεων. Βασική παράμετρος αυτού
είναι η ύπαρξη κατάλληλης και σύγχρονης σχολικής στέ-
γης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά
έχει γίνει η απαραίτητη μελέτη-πρόβλεψη για την δημι-
ουργία νέων σχολικών μονάδων μέσω του πενταετούς
στρατηγικού σχεδίου με κύριο μέλημα την εξυπηρέτηση
άμεσων αναγκών περιοχών που πολεοδομήθηκαν προ-
σφάτως (Τροχιοδρομικά) είτε εμφανίζουν ιδιαίτερη έλ-
λειψη σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις προσχολικής αγω-
γής (Β' Κοινότητα). Παράλληλα αξιοποιούμε τα νέα κτίρια
που ολοκληρώθηκαν  για την στέγαση σχολικών μονά-
δων που συστεγάζονταν σε λυόμενα είτε σε ακατάλληλους
χώρους. Στα πλαίσια αυτά  μέχρι την έναρξη της σχολικής
χρονιάς έχει προβλεφθεί  η μετακίνηση του 5ου Γυμνασί-
ου από το λυόμενο της Μαρ.Κάλλας στην νέα πτέρυγα του
σχολικού συγκροτήματος της Κριεζώτου και η εγκατάστα-
ση του 78ου Νηπιαγωγείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο στο
οποίο δημιουργήθηκε μία νέα σύγχρονη πτέρυγα. Επι-
πλέον μετά την ολοκλήρωση του παραρτήματος του 1ου
Γυμνασίου επί της Βασ.Όλγας έχουμε την αξιοποίηση των
χώρων από το 1ο Γυμνάσιο για χρήσεις όπως αίθουσα
υπολογιστών, γραφεία καθηγητών και αίθουσες διδα-
σκαλίας. 

Παρόλα αυτά ο Δήμος, που απέκτησε την αρμοδιότητα
της σχολικής στέγης το 2011 με την εφαρμογή του
Προγράμματος Καλλικράτης (μέχρι τότε αρμόδια ήταν η
Νομαρχία), χρειάζεται ουσιαστική στήριξη από την κυ-
βέρνηση μέσω της διάθεσης των απαραίτητων πιστώσε-
ων για την απαλλοτρίωση κάποιων εκ των 67 ακινήτων
εντός των διοικητικών ορίων της πόλης που έχουν δε-
σμευτεί για εκπαιδευτική χρήση. Οι πιθανότητες να καλυ-
φθούν οι αγορές με ιδίους πόρους είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες καθώς η συνεχής μείωση των κεντρικών αυτοτελών
πόρων δεν το επιτρέπει. Ήδη από τον περασμένο Μάιο
έχουμε καταθέσει στους αρμόδιους φορείς (Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ, Υπουργείο Παιδείας) τις προτεραιότητες
που έχουν τεθεί χωρίς κάποια δεσμευτική ανταπόκριση
μέχρι στιγμής. Ίδωμεν. 

*Ο κ. Τελίδης είναι Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
για Δράσεις Παιδείας 

Στρατηγική για κατάλληλη
και σύγχρονη σχολική στέγη 

του Αναστάσιου  
Τελίδη*

Q

...πληρώ-
νουν τα σπα-

σμένα και
φόρους Ελ-

λήνων

}
}
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Όσοι υποστηρίξαμε εξαρχής το πλαίσιο
που έθεσε ο Σταύρος Θεοδωράκης για
την επιστροφή και επανένωση όλων
των δυνάμεων με σκοπό την δημιουργία
της μεγάλη Δημοκρατικής Παράταξης
πιστεύαμε σε κάτι. Πιστεύουμε ότι υπάρ-
χουν υγιείς δυνάμεις στον τόπο. Πι-
στεύομε ότι ο ειλικρινής διάλογος και η
συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο θα είναι
ένα πρώτο μεν, αλλά ένα μεγάλο βήμα
για το μέλλον. Ο διάλογος αποδίδει και
τα επόμενα βήματα είναι σημαντικά. 

Ο φορέας που θα εκπροσωπήσει το με-
γάλο κομμάτι των Ελλήνων ψηφο-
φόρων που έχουν μείνει «πολιτικά ορ-
φανοί»  οφείλει να χτιστεί με γερά θεμέ-
λια για να κρατήσει σε οποιοδήποτε
«σεισμό». Δεν αντέχει ο ψηφοφόρος
δεύτερη κατραπακιά μετά από την δοκι-
μή του συνονθυλεύματος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
αντέχει η Ελλάδα άλλους πειραματι-
σμούς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα
υγιές πολιτικό περιβάλλον για τη χώρα
με ευρύτητα απόψεων και προσώπων
αλλά πάνω από όλα με ειλικρίνεια. Δεν
χρειάζονται μεγαλοστομίες και ανέξοδες
εξαγγελίες. Ούτε καταγγελτικές κορώνες
για τους «απέναντι» που τα κάνουν όλα
λάθος. 

Ο Έλληνας ψηφοφόρος του Κέντρου,
που δεν υπήρξε αφισοκολλητής και
κομματόσκυλο, έχει υποφέρει από όλα
αυτά. Ο μικρομεσαίος που παλεύει μέρα
νύχτα για να τα βγάλει πέρα και να επι-
βιώσει, κουράζεται να μας ακούει να μα-
λώνουμε. Ο δημόσιος υπάλληλος που
αποδίδει και εξυπηρετεί τον πολίτη
όπως οφείλει, αισθάνεται αδικημένος
που χάνεται μέσα στο σωρό και τη γενι-
κή κατακραυγή. Ο άνεργος περιμένει
αυτή την έρμη την πολιτική σταθερότητα
που θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο και
θέσεις εργασίας. Ο νέος χρειάζεται μέλ-
λον. «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» του
παρελθόντος πρέπει να δώσουν τη θέση
τους στην ειλικρίνεια, τον σεβασμό και
επιτέλους τον πραγματικό πολιτικό λό-
γο. 

Ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα συνθήματα
και να παράξουμε πολιτική. Να χαρά-
ξουμε δρόμους μακριά από λαϊκισμούς,
ακροδεξιές μισαλλοδοξίες και «κουτσα-
βακισμούς». Ας είναι μια  μεγάλη δημο-
κρατική παράταξη ένας νέος, φρέσκος
και υγιής πολιτικός φορέας που έχει
ανάγκη ο τόπος. Που έχουμε ανάγκη
όλοι μας. Η συνωμοσία τους καλού πρέ-
πει να πετύχει τον σκοπό της.  

*Ο Ν. Νυφούδης είναι υπεύθυνος του
Τομέα Εξαγωγών στο Ποτάμι 

Ήρθε η ώρα να 
αφήσουμε τα συνθήματα

του Νίκου 
Νυφούδη* 

ρους τουρίστες Ρώσους, Τούρκους, Ισραηλίτες. Καλοί
πελάτες είναι οι Τούρκοι, αφήνουν αρκετά χρήματα
στην αγορά, ενώ οι Ισραηλίτες κάνουν πολλά παζάρια»
καταλήγοντας ότι «αν και η βάση των πελατών μας είναι
Έλληνες οι τουρίστες ανεβάζουν τον τζίρο στα καταστή-
ματα».

Δεν είναι «ρόδινη» η κατάσταση 
«Εμείς έχουμε ένα μαγαζί στην Τσιμισκή και ένα

στην Χαλκιδική, ασχολούμαστε με γούνες και οι πελά-
τες μας είναι κυρίως Ρώσοι, αλλά εφέτος δεν έχουμε
καθόλου δουλειά. Ίσως ευθύνεται η δυσκολία που αν-
τιμετωπίζουν στο να βγάλουν βίζα οι Ρώσοι», υποθέτει η
καταστηματάρχης Ολένα Φιλιπένκο και τονίζει πως «είχαμε
λίγους Σέρβους με τους οποίους δουλέψαμε».

Ο Νίκος Υφαντίδης, υποδηματοποιός, ο οποίος είναι
από τους πιο παλιούς επιχειρηματίες της Τσιμισκή καταθέ-
τει πως… «οι τουρίστες μπαίνουν μέσα κοιτάνε και φεύ-
γουν. Δεν ψωνίζουν και αν τύχει να ψωνίσουν αγορά-
ζουν κάτι με 10 ευρώ…  Έχω κατάστημα στην Ισπανία
και οι τουρίστες που έχουμε εδώ με τους τουρίστες που
έχουν στην Ισπανία δεν έχουν καμιά σχέση… είναι άλ-
λης οικονομικής κατάστασης. Αυτοί που έρχονται εδώ
η τσέπη τους δεν αντέχει πολλές αγορές» και δηλώνει
ότι «αν σκεφτεί κανείς πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
μπαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα από τα σύνορα στα
Σκόπια έπρεπε να είχαμε παρά πολύ δουλειά».

Από την πλευρά των εστιατόρων ο Παναγιώτης Γκόφας,
πρόεδρος χώρων εστίασης, café-bar της  Θεσσαλονίκης κα-
ταγράφει πως «Η προσέλευση των τουριστών μέσα στην
πόλη είναι πολύ καλή. Έχουμε πάρα πολλούς από
Βαλκάνια, Ρώσους και Τούρκους. Υπάρχουν εστιατό-
ρια που το 70% των πελατών τους είναι ξένοι και μπο-
ρούμε να πούμε ότι επιβιώνουν εξαιτίας του τουρι-
σμού». Όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες των τουρι-
στών ο κ. Γκόφας ανέφερε ότι «οι περισσότεροι επιλέγουν

την τοπική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Τους αρέ-
σει να δοκιμάζουν τα ελληνικά φαγητά». Μάλιστα, ο
ίδιος είπε ότι «οι περισσότεροι τουρίστες που κάθονται
να φάνε σε ένα εστιατόριο κατεβαίνουν από τα κρουα-
ζιερόπλοια, ακόμα και να μην κάτσουν σε ένα εστιατό-
ριο θα πάνε να φάνε κάτι γρήγορο ή να πιούν έναν κα-
φέ ένα ποτό. Αυτό είναι κέρδος για τα μαγαζιά». Επιπλέ-
ον, ο κ. Γκόφας θεωρεί ότι «μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό
των τουριστών να έρχονται στην πόλη με τα κρουαζιε-
ρόπλοια, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε ακόμη
περισσότερη επισκεψιμότητα τουριστών. Όταν επισκέ-
πτεται κάποιος την Θεσσαλονίκη έχει τόσα πράγματα
να δει, τα οποία δεν τα αξιοποιούμε όπως θα έπρεπε».

Όπως αναφέρει στην «Κ» ο αντιπρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Φελέκης,
οι εθνικότητες που επιλέγουν για τουριστικό προορισμό
την Θεσσαλονίκη είναι οι «Βούλγαροι, Σκοπιανοί,
Τούρκοι και Κύπριοι». Σύμφωνα με τον ίδιο «ο του-
ρισμός στο κέντρο έχει αυξηθεί, όμως οι περισσό-
τεροι επιλέγουν να αγοράζουν από μεγάλα εμπορι-
κά καταστήματα και κέντρα. Ένα μικρό ποσοστό
φθάνει στα μικρά μαγαζιά»… για αυτό τον λόγο ο κ.
Φελέκης γνωστοποίησε ότι ο ΕΣΘ «από πέρυσι  έχου-
με έναν χάρτη ο όποιος μοιράζεται δωρεάν στους
τουρίστες που έρχονται με τα κρουαζιερόπλοια μό-
λις κατέβουν από το καράβι, στον οποίο αποτυπώ-
νονται καταστήματα του κέντρου ούτως ώστε να
προσανατολίζεται πιο εύκολα ο τουρίστας προς ένα
μαγαζί για να το  επισκεφθεί και να πραγματοποι-
ήσει τις αγορές του. Θεωρώ ότι έχει αποτέλεσμα
αυτή η κίνηση. Βλέπουμε αρκετούς τουρίστες να
προχωράνε στο κέντρο και να κρατούν στα χέρια
τους τον χάρτη».
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Q

Πυρετώδεις
προετοιμα-

σίες στο 
Μέγαρο Μα-
ξίμου για τις
εξαγγελίες
της 10ης 

Σεπτεμβρίου! 

}

}

Το ανανεωμένο και… κουτσουρεμένο
«Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης»!

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Γεμάτο ή άδεια θα είναι φέτος το καλάθι του
Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης; Η αλήθεια είναι, πως η εν λόγω απορία
απασχολεί κατά βάση πολιτικούς και δημοσιο-
γράφους και λιγότερο τους Έλληνες φορολογού-
μενους οι οποίοι έχουν… χορτάσει από… «τα
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»! Πόσω μάλλον οι
Θεσσαλονικείς οι οποίοι για δεκαετίες βλέπουν
τους πρωθυπουργούς και τα κυβερνητικά επιτε-
λεία να «ανηφορίζουν» από την Αθήνα στη Θεσ-
σαλονίκη, να γεμίζουν το Συνεδριακό Κέντρο
«Ιωάννης Βελλίδης» από κομματικούς χειρο-
κροτητές, κυρίως, και εκπροσώπους φορέων,
να ακούν για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης,
την μείωση της ανεργίας, την προσέλκυση επεν-
δυτών και στο τέλος να μένουν στο… «ΘΑ»! 

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί μέχρι
στιγμής στο πρωθυπουργικό γραφείο την πε-
ρίοδο αυτή προετοιμάζουν την ομιλία Τσίπρα
για εγκαίνια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου 10 Σεπτεμ-
βρίου αλλά και τις… απαντήσεις στις ενδεχόμε-
νες ερωτήσεις που θα δεχτεί ο ίδιος την επομέ-

νη, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στην καθιερωμένη
συνέντευξη τύπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου σβή-
νουν και γράφουν. Οι στενοί συνεργάτες του
Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη εισηγηθεί στους αρμό-
διους υπουργούς να τους αποστείλουν υπηρε-
σιακά σημειώματα για την πορεία των μεγάλων
έργων στην χώρα αλλά και για την υλοποίηση
συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σύμφωνα με
όσα έχουν γίνει γνωστά ο κ. Τσίπρας θα ανα-
φερθεί στην ομιλία του στο «παράλληλο πρό-
γραμμα της Κυβέρνησης» αλλά και τις πρωτο-
βουλίες στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει
προκειμένου να απαλύνει τις χαμηλότερα οικο-
νομικά κοινωνικές ομάδες, τις οποίες η συμφω-
νία του περασμένου έτους (για την αντιπολίτευ-
ση «τρίτο Μνημόνιο») έχει «ρημάξει». 

Όπως αναφέρουν στελέχη του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου στην «KARFITSA» σε καμία πε-
ρίπτωση: «οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες
του 2016 δεν θα θυμίζουν το πρόγραμμα
της Θεσσαλονίκης του 2014». Υπενθυμίζεται
πως τότε ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί μεταξύ άλ-
λων επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,
επαναφορά του κατώτατου μισθού, κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ και πολλά άλλα τα οποία ξεχάστη-

καν εξαιτίας της νέας συμφωνίας. 
Τι περιμένουν όμως να ακούσουν από

τα πρωθυπουργικά χείλη οι ΣΥΡΙΖΑίοι της
Θεσσαλονίκης, υπουργοί, βουλευτές, εκ-
πρόσωποι  φορέων αλλά και κομματικά
στελέχη; Μιλώντας στην «KARFITSA» επι-
κεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα που
απασχολούν την καθημερινότητα των πο-
λιτών αλλά και τα έργα ανάπτυξης στο νο-
μό. 

Γ. Αμανατίδης, υφ. Εξωτερικών
«Η 81η Διε-

θνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης
πραγματοποιεί-
ται σε μια περίο-
δο όπου η χώρα
μας- κλείνοντας
η πρώτη αξιολό-
γηση- κινείται
στο δρόμο των
θεσμικών με-
ταρρυθμίσεων
(απλή αναλογι-

#ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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κή, συνταγματική αναθεώρηση), της ανάπτυξης με
κοινωνικό πρόσημο και της επούλωσης των δυσμε-
νών επιπτώσεων της κρίσης, με προτεραιότητα στα
πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Την ίδια περίο-
δο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες της κυβέρνη-
σης με στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκών αλλά και
διεθνών συμμαχιών για σταθεροποίηση της ευρύτε-
ρης περιοχής, δημιουργίας νέων συσχετισμών και
ταυτόχρονα της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και του γεω-
στρατηγικού ρόλου της» αναφέρει από την πλευρά του
στην «KARFITSA» ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης
Αμανατίδης.  Ο Θεσσαλονικιός βουλευτής συμπληρώνει:
«Το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από οι-
κονομικούς παράγοντες για την Δ.Ε.Θ., με τιμώμε-
νη χώρα την Ρωσία,( θυμίζω επίσκεψη Προέδρου κ.
Πούτιν και Προέδρου Δούμας κ. Ναρίσκιν), θα εκτι-
μούσα ότι προεξοφλεί και την επιτυχία της διοργά-
νωσης και των αποτελεσμάτων που προσδοκά και η
Θεσσαλονίκη. Η Δ. Ε. Θ., με την παρουσία μάλιστα
του Πρωθυπουργού, θα αναδείξει όλα τα παραπάνω
και θα λειτουργήσει προωθητικά στην θετική πο-
ρεία της χώρας. Είναι δε μια ευκαιρία να εκφραστεί
ακόμη  πιο ζωηρά το ενδιαφέρον της κυβέρνησης
μας- που αποδείχθηκε π.χ. με επανεκκίνηση των
έργων του μετρό- για τη λύση των  προβλημάτων της
Θεσσαλονίκης μας αλλά και την ανάδειξή της  σε
πόλο διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλό-
γου και έδρα των Απανταχού Ελλήνων». 

Ρία Καλφακάκου- Διευθ. 
Σύμβουλος «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» 

Όπως υποστηρίζει η
διευθύνουσα σύμβου-
λος της εταιρίας «ΕΓΝΑ-
ΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στον δήμο Θεσσα-
λονίκης, Ρία Καλφακά-
κου περιμένει από τον
Αλέξη Τσίπρα να μιλή-
σει για όλα όσα η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
έχει επιτύχει. «Περιμέ-
νω να ακούσω τον
πρωθυπουργό να
αναλύει το πρόγραμ-

μά του για την ανάπτυξη, την επίσπευση αυτής, τα
σχέδιά του για τα εργασιακά, τους τρόπους με τους
οποίους θα μειωθεί η ανεργία» λέει. Και συμπληρώ-
νει: «Αναμένω να μιλήσει για όλα όσα έχει πετύχει η
κυβέρνησή μας στον τομέα της κοινωνικής πολιτι-
κής. Το καλάθι του πρωθυπουργού θα είναι γεμάτο
με προτάσεις, με χαμηλότερες συγκριτικά με πριν
δημόσιες δαπάνες, ολοκλήρωση έργων όπως είναι
το ΜΕΤΡΟ και φυσικά καθόλου ρουσφέτια» καταλή-
γει η κ. Καλφακάκου. 

Απόστολος Αντωνούδης, 
Πρόεδρος «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» 

Από την πλευρά του,
ο πρόεδρος της ίδιας
εταιρίας Απόστολος Αν-
τωνούδης υποστηρίζει
στην «KARFITSA» πως
θέλει από τον πρωθυ-
πουργό να μιλήσει για
συγκεκριμένα ζητήματα
που απασχολούν την
πόλη εδώ και δεκαετίες
«όπως είναι η ολο-
κλήρωση του έργου
του ΜΕΤΡΟ, η θαλάσ-
σια αστική συγκοινω-
νία, η σύνδεση του Λιμανιού με την ΠΑΘΕ και άλλα
μεγάλα έργα». 

Κωνσταντίνος Μέλλιος, 
Πρόεδρος ΟΛΘ Α.Ε.

Επενδύσεις στο Λι-
μάνι Θεσσαλονίκης θέ-
λει να ακούσει ο… «κα-
πετάνιος» της ΟΛΘ Α.Ε.,
Κωνσταντίνος Μέλλιος.
Μιλώντας στην «Κ» ο
πρόεδρος του διοικητι-
κού συμβουλίου της
εταιρίας υποστηρίζει
πως: «Οι σοβαρότερες
επενδύσεις στην Κεν-
τρική Μακεδονία αλ-
λά και στη Βόρεια Ελ-
λάδα γενικά, αφο-

ρούν στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτές που  υλο-
ποιούμενες άμεσα, θα προσδώσουν γρήγορη ανά-
πτυξη, ξεπερνώντας τα ανταγωνιστικά λιμάνια της
ευρύτερης περιοχής και θα αναδείξουν τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης της Θεσ-
σαλονίκης. Αυτές, που σε συνδυασμό με την ολο-
κλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέ-
σεων του Λιμανιού, θα το φέρουν πιο κοντά στην
Κεντρική Ευρώπη. Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη
στην ελληνική οικονομία μπορούν να ξεπεράσουν
το €1 δισ. σε ετήσια βάση, σταδιακά έως την πλήρη
επιχειρησιακή ωριμότητα του Λιμένος και θα μπο-
ρούν να συντηρούν συνολικά περισσότερες από
15.000 θέσεις εργασίας».

Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης

«Ο πρωθυπουργός
δεν έχει δικιά του πο-
λιτική. Όλοι εμείς οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
από τον νομό, τα στε-
λέχη του κόμματος
και οι ψηφοφόροι θα
τον ενημερώσουμε
για τα προβλήματα,
θα του κάνουμε προ-
τάσεις και θα συνεν-
νοηθεί μαζί μας πριν
προχωρήσει σε εξαγ-
γελίες» αρκείται να σχο-
λιάσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης, Τριαν-
τάφυλλος Μηταφίδης. 

Γιάννης Αναστασάκης, 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ

Από την πλευρά του,
ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής του μεγαλύτερου
πολιτιστικού φορέα της
Βόρειας Ελλάδας, Γιάν-
νης Αναστασάκης θέλει
να ακούσει για το μέλ-
λον του ιδίου του Θεά-
τρου. Σε δήλωσή του
στην «KARFITSA» ση-
μειώνει μεταξύ άλλων
πως: «Ως μεγαλύτερος
Πολιτιστικός Φορέας

της Βόρειας Ελλάδας, το ΚΘΒΕ, προσπαθεί τον τε-
λευταίο χρόνο να ορθοποδήσει και να ανταποκρι-
θεί στην σπουδαία αποστολή του. Περιμένουμε από
τον κύριο πρωθυπουργό να δώσει άμεσα λύση στα
χρόνια οικονομικά προβλήματα που το ταλανί-
ζουν». Ο κ. Αναστασάκης συμπληρώνει επίσης ότι: «η
μειωμένη τα τελευταία χρόνια τακτική επιχορήγηση
του ΚΘΒΕ πρέπει να αυξηθεί δραστικά ώστε το Θέα-
τρο να συνεχίσει απρόσκοπτα το καλλιτεχνικό, εκ-
παιδευτικό και κοινωνικό του έργο. Το κοινό μας
και οι εργαζόμενοι του αξίζουν ένα ΚΘΒΕ ανοικτό
ζωντανό και τολμηρό» καταλήγει ο κ. Αναστασάκης. 

Δημήτρης Μάρδας, υφυπουργός 
Εξωτερικών

Σύμφωνα με τον
υφυπουργό Εξωτερικών
Δημήτρη Μάρδα από το
πρωθυπουργικό επιτε-
λείο θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στην ομιλία
Τσίπρα στην ανάπτυξη.
«Τα πάντα παίζονται
στην ανάπτυξη της
χώρας και στις ταχύ-
τητες των πολιτικών
που θα εφαρμοστούν.
Χρειαζόμαστε υψηλές
ταχύτητες. Αλλά η κα-

τάσταση της χώρας, όπως την παραλάβαμε είναι τέ-
τοια που απαιτεί πολύ ψηλές ταχύτητες στην εφαρ-
μογή συγκεκριμένων πολιτικών. Δεν συζητάμε για
εκλογές. Δεν υπάρχει καν λόγος να γίνουν. Η συγ-
κυρία της περιοχής μας είναι τέτοια η οποία με τους
κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να αναδείξει την
Ελλάδα ως μια χώρα πολιτικά σταθερή και ασφα-
λής, στην οποία μπορούν να προσβλέπουν οι επεν-
δυτές» καταλήγει ο κ. Μάρδας. 

Σωκράτης Φάμελλος, 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ

Το κυβερνητικό σχέ-
διο για δίκαιη ανάπτυξη
περιμένει να ακούσει
από τα πρωθυπουργικά
χείλη ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης, Σω-
κράτης Φάμελλος. Ο κ.
Φάμελλος υποστηρίζει
μεταξύ άλλων πως:
«Αναμένω  την περι-
γραφή του σχεδίου
της εθνικής και δί-
καιης ανάπτυξης μέσα
από συγκεκριμένα παραδείγματα με εξοικονόμηση
για το δημόσιο όπως έγινε στην περίπτωση του ΜΕ-
ΤΡΟ και των οδικών αξόνων. Δεύτερος πυλώνας
που πρέπει να αναφερθεί σχετίζεται με την αξιολό-
γηση του δημοσίου ώστε να γίνει αυτό τίμιο και
αποτελεσματικό και τρίτον ο πρωθυπουργός πρέπει
να μιλήσει για την ενεργοποίηση του αναπτυξιακού
νόμου και την ισότιμη ανάπτυξη της επιχειρηματι-
κότητας χωρίς ρουσφέτια και κομματικά τηλέφωνα.
Αναμένω να ακούσω για την ενίσχυση του παραγω-
γικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης με έμφαση την
Καινοτομία και τον Αγροδιατροφικό τομέα που
πρέπει να είναι οι δυο βασικοί πυλώνες της ανάπτυ-
ξης στην Βόρεια Ελλάδα» καταλήγει. 

Γιάννης Μυλόπουλος, 
Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Τέλος, ο πρόεδρος
της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε» Γιάννης Μυλόπου-
λος αναφέρει ότι: «η
Θεσσαλονίκη έχει
χορτάσει από εξαγγε-
λίες. Από το βήμα της
ΔΕΘ ο Πρωθυπουρ-
γός θα μιλήσει για τα
μεγάλα έργα που
πραγματοποιούνται,
όπως είναι το έργο του
ΜΕΤΡΟ το οποίο από
τον περασμένο Μάρ-

τιο ξεκίνησε από την αρχή, υλοποιείται και αναμέ-
νεται σύντομα να ολοκληρωθεί». 
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Q
«Δεν περιμέ-
ναμε κάτι δια-
φορετικό από

αυτήν την αντί-
δραση της
Τουρκίας.
Εξάλλου 

“έξεστι Κλαζο-
μενίοις ασχη-

μονείν”»

}

}
του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Η αναφορά του επίσημου προσκεκλημένου
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλου στο περιθώριο των εορτασμών στην
Ποντιακή Γενοκτονία και το μήνυμα προς την
Άγκυρα για αίτημα συγνώμης, ξεκίνησε ένα νέο
γαϊτανάκι εξελίξεων. Το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών με ανακοίνωση όπου η προκλητι-
κότητα των γειτόνων εξαντλήθηκε προσδίδον-
τας κατηγορίες δημαγωγίας και ανιστόρητων
επιχειρημάτων στο πρόσωπο του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας, ερμηνεύτηκε ως
αντίδραση της γείτονος στο κλίμα ενότητας πο-
ου παρουσιάστηκε τον περασμένο Δεκαπενταύ-
γουστο. Την ίδια ώρα η Τουρκία δείχνει ότι δεν
θέλει σε καμία περίπτωση να αφήσει περιθώ-
ρια ανεκτικότητας γύρω από το ποντιακό ζήτη-
μα, παρόλο που διέρχεται μια σοβαρή κρίση
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και του
πογκρόμ που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση και
ο Ταγίπ Ερντογάν για την εκκαθάριση αποστα-
τών από όλες τις δομές του κράτους.

«Φόβος αφύπνισης συνειδήσεων»
Η περιοχή του Πόντου στη σημερινή Τουρ-

κία είναι μια περιοχή ιδιάζουσα, που παρου-

σιάζει σημαντικές διαφορές από την υπόλοιπη
χώρα. Σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές της
Τουρκίας, η ύπαρξη του ποντιακού και κατ’
επέκταση ελληνικού στοιχείου είναι ισχυρή.  Ο
λόγος φυσικά για τους γηγενείς που δεν αυτο-
προσδιορίζονται ως Τούρκοι αλλά ως Μαυρο-
θαλασσίτες ή Karadenizliler στην τουρκική
γλώσσα.«Κάτι τέτοιο έχει θορυβήσει τα τελευ-
ταία χρόνια το τουρκικό κράτος και την κυβέρ-
νηση της χώρας», επισημαίνει στην Karfitsa
ανώτατο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων ε.α.,
με θητεία και στην Τουρκία. Όπως επισημαίνει
η ίδια πηγή, «η ανησυχία για ένωση ανθρώπων
με την ίδια πολιτισμική κληρονομιά, οδηγεί
στο συμπέρασμα τη αφύπνισης συνειδήσεων.
Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την τουρκική κυ-
βέρνηση, αφού ήδη αντιμετωπίζει χρόνιο πρό-
βλημα με το κουρδικό που είναι παρόμοια πε-
ρίπτωση».  Όσο για το χρονικό της απαγόρευ-
σης του τελετουργικού του Δεκαπενταύγουστου
στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα, η
αρχή έγινε προ τριμήνου περίπου, όταν σχετι-
κό έγγραφο προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ενημέρωνε ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί η καθιε-
ρωμένη Θεία Λειτουργία των τελευταίων ετών
χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη

λόγω πτώσεων βράχων. Ωστόσο αργότερα
υπήρξε νεότερο έγγραφο που επέτρεπε τη διε-
ξαγωγή της τελετής. Πριν από λόγες μέρες
ωστόσο νέο έγγραφο απαγόρευε οριστικά τη
διεξαγωγή της Θείας Λειτουργίας για την Κοί-
μηση της Θεοτόκου. 

«Συνήθεις τέτοιες ανακοινώσεις»
Οι καλά γνωρίζοντες την πρακτική της

Τουρκίας σε ζητήματα γενοκτονιών, δεν εξε-
πλάγησαν από την αντίδραση του επίσημου
τουρκικού κράτους. «Δεν περιμέναμε κάτι
διαφορετικό από αυτήν την αντίδραση της
Τουρκίας. Εξάλλου “έξεστι Κλαζομενίοις
ασχημονείν”», επισημαίνει χαρακτηριστικά
στην Karfitsa ο γνωστός ποινικολόγος και προ-
εξάρχων σε ζητήματα του ποντιακού ελληνι-
σμού Χαράλαμπος Αποστολίδης. Όπως τονίζει
ο ίδιος, ο Προκόπης Παυλόπουλος με αυτήν
την επισήμανση, «κράτησε ψηλά τη σημαία
μας και τα αιτήματα μας. Τον ευγνωμονού-
με τόσο για την παρουσία του, όσο και για
την αταλάντευτη θέση του, για το ζήτημα
της γενοκτονίας, την αγάπη του για το
ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά και τους
Ποντίους». Σχολιάζοντας την κίνηση της

www.karfitsa.gr

Το παρασκήνιο ενός εορτασμού στην 
«Παναγία των Ποντίων»

Ένας εορτασμός με μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες και κυρίως την Τουρκία ήταν αυτός του Δεκαπενταύγουστου
στην Παναγία Σουμελά στο όρος Βέρμιο, στη σκιά της πρόσφατης απαγόρευσης της γειτονικής χώρας στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο για την τέλεση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στο όρος Μελά και το Μοναστήρι της Παναγίας Σουμε-

λά με τη δικαιολογία των εργασιών αποκατάστασης. 



Τουρκίας, ο κ. Αποστολίδης κάνει λόγο για μια χώρα ιδι-
αίτερα αποσταθεροποιημένη τον τελευταίο καιρό, με
προτεραιότητα τον εξισλαμισμό του κράτους. «Προσπα-
θεί να εξαγάγει τη δική της κρίση προς τα έξω. Σας υπεν-
θυμίζω ανάλογες δηλώσεις προσβλητικού περιεχομένου
έχουν γίνει και για τον Αυστριακό καγκελάριο και για
τους Γάλλους όταν αναγνώρισαν την Γενοκτονία των Αρ-
μενίων και για τον Γερμανό υπουργό εξωτερικών όταν
αναγνωρίστηκε η Γενοκτονία των Αρμενίων από το γερ-
μανικό κοινοβούλιο», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Χα-
ράλαμπος Αποστολίδης. Μάλιστα ο ίδιος υπογραμμίζει
ότι δεν γίνεται μια χώρα όπου παρατηρείται καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φίμωσης του τύπου και
της ελευθερίας των θρησκευτικών ελευθεριών, και με έν-
τονο θρησκευτικό φονταμενταλισμό, να προσπαθεί να
παραδώσει μαθήματα στην Ελλάδα. «Τιμούμε τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και ελπίζουμε το παράδειγμα
του να το ακολουθήσουν όχι μόνο και άλλοι πολιτι-
κοί παράγοντες της χώρας αλλά και της Ευρώπης.
Εξάλλου όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι το μαύ-
ρο πρόβατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί
με αυτόν τον τρόπο να αμυνθεί. Είναι μια αντίδραση
που δεν εκπλήσσει κανέναν. Η Τουρκία νομίζει ότι
είναι ένα σουλτανάτο που νομίζει ότι μπορεί να
ασχημονεί παντού», εξηγεί ο κ. Αποστολίδης.

Η «σημειολογία» του Βερμίου
Ο φετινός εορτασμός στο Βέρμιο, με τα χαρακτηριστι-

κά που είχε αποτέλεσε εν ολίγοις μία νίκη του ποντιακού
ελληνισμού γύρω από πολλά ζητήματα που τον αφορούν.
Κυρίαρχος σκοπός ήταν φυσικά να υπάρξει μήνυμα προς
την Τουρκία για το ζήτημα της Ποντιακής Γενοκτονίας αλ-
λά και του μοναστηριού της Παναγίας Σουμελά στην Τρα-
πεζούντα, με τη χάραξη μια ενιαίας εθνικής πολιτικής
προς το ζήτημα. Κάτι τέτοιο άλλωστε είχε υποδαυλιστεί
πέρυσι με τη δήλωση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φί-
λη, όπου αμφισβήτησε τον όρο της Γενοκτονίας. Η Πανα-
γία Σουμελά και το ομώνυμο ίδρυμα στο Βέρμιο λειτουρ-
γώντας ως η αμφικτιονία του ποντιακού ελληνισμού,

έδωσε το έναυσμα τον φετινό Δεκαπενταύγουστο για τον
παραμερισμό των διαφωνιών. Αυτό φάνηκε αρχικά με
την παρουσία Παυλόπουλου ως πρώτου πολίτη της χώ-
ρας στους εορτασμούς, αλλά και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ευάγγελος Αποστο-
λάκης αν και ναύαρχος δεν παρέστη στην Τήνο, λόγω και
της επετείου του τορπιλισμού της Έλλης, αλλά βρέθηκε
στην Παναγία Σουμελά. Οι παρουσίες αυτές ενισχύθη-
καν και με το παρών του ποντιακής καταγωγής αρχηγού
ΓΕΣ αντιστράτηγου Βασίλη Τελλίδη και του αρχηγού της
ΕΛΑΣ Κωνσταντίνου Τσουβάλα, όπως και του εκπροσώ-
που του πρωθυπουργού, που ήταν ο αν. υπουργός Οικο-
νομικών Τρύφων Αλεξιάδης. «Αυτό δείχνει ότι το
έθνος έχει αρχίσει να ενώνεται, δείχνει ότι παραμε-
ρίζει πάθη, ότι μπορεί να συντηρεί τη μεγάλη εικόνα
πέρα από μικροψυχίες και δείχνει τη μεγάλη εμπι-
στοσύνη που έχουμε τόσο στο σωματείο όσο και στο
ίδρυμα, οι πολιτειακές και στρατιωτικές αρχές της
χώρας. Η παρουσία τους εκεί είναι αναγνώριση του
έργου που επί 50 χρόνια αόκνως επιτελείται στα
υψώματα του Βερμίου», εξηγεί ο Χαράλαμπος Αποστο-
λίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο τα  μηνύματα που δόθηκαν
είναι σαφή, αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε
σε ειδικό σημείωμα αυτό που είπε για τη Γενοκτονία στη
λογική του «scripta manent». «Η θέση του βέβαια είναι
γνωστή και αταλάντευτη τα τελευταία χρόνια για το
ζήτημα, που είναι ενδεικτικό άσκησης καλής προ-
εδρίας σε πείσμα όσων δεν το περίμεναν. Ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας έκανε το αυτονόητο, αλλά
δυστυχώς στη χώρα μας τα αυτονόητα είναι τα δύ-
σκολα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Απο-
στολίδης. 

«Να συμβιβαστεί η Τουρκία»
Για μια χώρα που λειτουργεί με «σουλτανικές πολιτι-

κές» κάνει λόγο στην Karfitsa ο πρόεδρος του Σωματείου
«Παναγία Σουμελά» Γιώργος Τανιμανίδης. «Η αλήθεια
και η πραγματικότητα εξακολουθούν να ενοχλούν
την Τουρκία. Η μη παραδοχή του εγκλήματος της
Γενοκτονίας θα μας βρίσκει πάντοτε μπροστά της
και όσο ακόμα αρνείται την ιστορία και τα γεγονότα.
Από εκεί και πέρα γίνεται αντιληπτό σε όλους μας
πώς λειτουργεί η γειτονική χώρα με σουλτανικές
πολιτικές. Γιατί είναι αυτονόητο ότι η Τουρκία πρέ-
πει να ζητήσει συγνώμη για τα θύματα της γενοκτο-
νίας», εξηγεί ο κ. Τανιμανίδης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επισήμανση του τουρκικού
ΥΠΕΞ για πίστη στις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελ-

λάδα, μπορεί να μεταφραστεί με ένα αίτημα συγνώμης
για την Ποντιακή Γενοκτονία, «που είναι αίτημα ολό-
κληρου του ελληνικού λαού», υποστηρίζει ο πρόεδρος
του σωματείου «Παναγία Σουμελά». Το αίτημα αυτό,
όπως επισημαίνει, το εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, από το χώρο του προσκυνήματος. «Εμείς τον
ευχαριστήσαμε που χάραξε μια εθνική γραμμή, με
ειρηνικές προσεγγίσεις στα πλαίσια του πολιτικού
πολιτισμού του 21ου αιώνα. Από εκεί και πέρα
υπάρχει εκνευρισμός και το τουρκικό ΥΠΕΞ αντέ-
δρασε με μια ιταμή πρόκληση. Ό,τι έχει τεκμηριω-
θεί ιστορικά δεν μπορεί να αναιρεθεί», υπογραμμίζει
ο κ. Τανιμανίδης.  Μάλιστα κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερο
σημειολογικό στοιχείο, το ότι δηλαδή όλα αυτά ειπώθη-
καν από έναν χώρο, όπως το ιερό προσκύνημα της εικό-
νας της Παναγίας Σουμελά, που βρίσκεται για περισσότε-
ρο από μισό αιώνα στο όρος Βέρμιο. Όσο για το ζήτημα
της Θείας Λειτουργίας της Μονής στο όρος Μελά, ο κ. Τα-
νιμανίδης σημειώνει ότι όλοι οι εκπρόσωποι του ποντια-
κού ελληνισμού βρίσκονται σε εγρήγορση για το πώς θα
αντιδράσει η γειτονική χώρα όταν ολοκληρωθούν οι ερ-
γασίες «Το Πατριαρχείο κοπιάζει για να συνεχιστεί η
λειτουργία στο όρος Μελά για όλους τους Ποντίους
και τους υπόλοιπους Έλληνες, από εκεί και πέρα η
Τουρκία έχει κάποιες απαιτήσεις όπως η βίζα στην
Ευρώπη και βάσει αυτής της διαπραγμάτευσης  πρέ-
πει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα χωρίς
προκλήσεις», αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου «Πα-
ναγία Σουμελά».    

www.karfitsa.gr

Η λογική του «Nutuk»
Η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ δεν είναι τίπο-

τε παραπάνω όπως αναφέρουν στην Karfitsa καλά
πληροφορημένες πηγές από την λογική που έχει εμ-
φυσήσει σε αυτά τα θέματα ο «Μέγας Ρητορικός Λό-
γος» του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ γνωστός στα
τουρκικά ως «Nutuk». Το συγκεκριμένο πόνημα
αναφέρεται και στο ποντιακό ζήτημα όπως τονίζουν
οι ίδιες πηγές και αποτελεί την επίσημη άποψη του
τουρκικού κράτους. «Γίνεται λόγος για Έλληνες λη-
στές, που υποκινούμενοι από το Πατριαρχείο και τη
Ρωσία καταδυναστεύουν τον φιλήσυχο τουρκικό
λαό στον Πόντο. Ως εκ τούτου επισημαίνεται πως
ό,τι έγινε εκείνη την εποχή από τουρκικής πλευράς,
πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διαφύλαξη της
ασφάλειας των Τούρκων της περιοχής», αναφέρει
χαρακτηριστικά η ίδια πηγή. 

Q
«Ο Πρόεδρος
της Δημοκρα-
τίας έκανε το
αυτονόητο,

αλλά δυστυ-
χώς στη χώρα
μας τα αυτο-

νόητα είναι τα
δύσκολα»

}

}

«Με το δάκτυλο στη σκανδάλη»
Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά Τραπεζούντας τη
δεκαετία του ‘90/Φωτογραφικό αρχείο Σάββα Αυγητίδη
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΕΛΟΣ και επι-
στροφή στα προβλήματα για
τους περισσότερους από
εμάς... Όπως κάθε χρόνο άλ-
λωστε, μετά τον 15Αύγουστο
οι εκδρομείς επιστρέφουν στις
δουλειές τους και σιγά - σιγά η
πόλη ξαναβρίσκει το ρυθμό
της, με τα μποτιλιαρίσματα
στους δρόμους, την αγορά των
σχολικών ειδών σε προετοι-

μασία και τις υποχρεώσεις να γίνονται βουνό, αφού τα
έσοδα είναι συνήθως μικρότερα από τα έξοδα. Πόσο
μάλλον τώρα, που ζούμε στην εξωφρενική πραγματικό-
τητα των φόρων και των χαρατσιών! Τα χρέη προς τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Εφορίες και τον ΦΠΑ ανεβαί-
νουν και η Κυβέρνηση παρ' όλα αυτά, αισιοδοξεί ότι
θα... εισπράξει μέχρι το τέλος της χρονιάς από τους Έλ-
ληνες υπερφορολογούμενους πολίτες περίπου 23 δις
ευρώ (!) Τι, κι αν τα δημόσια έσοδα του πρώτου και του
δεύτερου τριμήνου ήταν απογοητευτικά, οι προσδοκίες
τους θα αναπτερωθούν λένε στο τρίτο τρίμηνο! Γιατί,
για να πάνε διακοπές οι πολίτες, σημαίνει ότι ξεπλήρω-
σαν όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (!) και με
τα λεφτά που ...περίσσευσαν ξεχύθηκαν στις παραλίες
και στα ταβερνάκια!.. Βουτιά στα έσοδα του Κράτους - αν
και για ...μακροβούτι πρόκειται - λένε οι οικονομολόγοι
και προβλέπουν ότι τον Σεπτέμβριο θα έχουμε και την
πρώτη εφαρμογή του "δημοσιονομικού κόφτη" του 4ου

συμπληρωματικού μνημονίου!
ΤΟ ...ΣΤΡΑΒΟ ΔΕΝΔΡΟ (!) λέει μια παλιά σοφή ελλη-
νική παροιμία, αν από μικρό δεν το ισιώσεις θα μεγα-
λώσει και θα μείνει έτσι για πάντα στραβό! Δηλαδή,
αν τα παιδιά μας δεν μάθουν από μικρά, ποιο είναι το
σωστό και ποιο είναι το λάθος, τότε είναι πολύ δύσκολο
έως αδύνατον, να πορευτούν στη ζωή τους με προσωπι-
κή συνείδηση και ευθύνη. Δύο περιστατικά στην ανατο-
λική Θεσσαλονίκη σε σχέση με την περιβαλλοντολογι-
κή ευαισθησία και υπευθυνότητα συμβαίνουν τώρα και
έχουν προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες και την αγανά-
κτηση των περίοικων... Εκεί στην περιοχή 25ης Μαρτί-
ου και Ανθέων. Το πρώτο αφορά στην εγκατάσταση διε-
θνούς εταιρίας ταχυμεταφορών στην οικοδομή της Γ.
Παπανδρέου 35 που κάποιοι "επιχειρηματίες" θεώρη-
σαν δύο δένδρα επί του πεζοδρομίου εμπόδιο για την
φωτεινή επιγραφή τους (!) και φρόντισαν να τα ξερά-
νουν... Δένδρα είκοσι τουλάχιστον ετών "κάηκαν" από
τον... καύσωνα λένε οι "επιτήδειοι" ξεσηκώνοντας
θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων, μηνύσεις και
σχετικές αυτοψίες του Δήμου και της Διεύθυνσης Πρα-
σίνου! Είναι το γνωστό παραμύθι των θρασύτατων
"επιχειρηματιών" που συμβαίνει δυστυχώς σε πολλά
σημεία της πόλης, εκεί όπου οι βιτρίνες και οι φωτεινές
επιγραφές των επιχειρήσεων με προκλητικό τρόπο θε-
ωρούν όλους τους πολίτες "ότι τρώνε κουτόχορτο"
και καταστρέφουν με θράσος το λιγοστό πράσινο της
πόλης! Τι, κι αν πληρώσουν κάποιο πρόστιμο - η δου-
λειά τους έγινε - αν και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα

έπρεπε να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας αυτών των
επιχειρήσεων, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Εκεί όχι
μόνον δεν τολμά κανείς κερατάς να πειράξει ένα δέν-
δρο, αλλά είναι υποχρεωμένος από τον Νόμο να το
φροντίζει, να το ποτίζει και να το περιποιείται...    
TO ... ΣΤΡΑΒΟ ΔΕΝΔΡΟ Νο 2 (!) Λίγο πιο κάτω, στην
ίδια περιοχή της Ανθέων, δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Φωτί-
ου, υπάρχει ένα πάρκο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου
καθημερινά οι δημοτικοί υπάλληλοι της Καθαριότητας
και του Πρασίνου, πίνουν τον ...καφέ τους! Είναι πάνω
από ένα χρόνο, μέσα σε αυτό πάρκο ένα δενδράκι που
το "πλάγιασε" ο Βαρδάρης και κανείς - μα ...κανείς - δεν
ενδιαφέρεται να το σηκώσει!.. Κάτι απλό δηλαδή... Να
μπει ένα ξύλινο στήριγμα και να δεθεί το δένδρο στη
σωστή όρθια θέση... Ούτε οι δημοτικοί υπάλληλοι το...
βλέπουν, αλλά ούτε και οι ιερείς του Αγίου Φωτίου και
ούτε κανείς από τους περίοικους της γειτονιάς ενδιαφέ-
ρεται! Και ξέρετε γιατί;.. Γιατί είναι θέμα παιδείας και
μορφωτικού επιπέδου. Είναι θέμα ανθρώπινης συνεί-
δησης με το περιβάλλον, που δεν τελειώνει στο μίζερο
και φτωχό σήμερα της ζωής, αλλά συνεχίζει δυστυχώς
να χτίζει στραβά το αύριο της κοινωνίας των δικών
μας παιδιών... Κρίμα... γιατί ακριβώς απέναντι στεγάζε-
ται και ένα Δημοτικό σχολείο και εκεί οι δάσκαλοι των
παιδιών μας, θα ήταν πραγματικοί δάσκαλοι, αν έπαιρ-
ναν μια τάξη μαθητών τους να "σηκώσουν" όλοι μαζί το
δενδράκι που πλάγιασε... Τότε, θα μπορούσαμε να ελ-
πίζουμε, ότι κάτι καλύτερο έρχεται στις επόμενες γενιές
του τόπου μας.

www.karfitsa.gr
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Βusiness Βορείων

n
Ανακοινώθηκε η προκήρυξη έξι
οργανικών θέσεων για την Κρατική

Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Μία θέση
Κορυφαίου Α' στα Φαγκότα, μία θέση
Κορυφαίου Β' στα Κλαρινέτα με
υποχρέωση στο μικρό ευθύαυλο
(κλαρινέτο πίκολο), δύο θέσεις
Μουσικών ΤϋίίΙ στα Α' Βιολιά, μία θέση
Μουσικού ΤϋίίΙ στα Κοντραμπάσα και μία
θέση Μουσικού ΤϋίίΙ στα Κόρνα. Αυτοί
που θέλουν να λάβουν μέρος στους
διαγωνισμούς οφείλουν, να υποβάλουν ή
να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Λεωφ.
Νίκης 73 ΤΚ 546 22 Θεσσαλονίκη τηλ:
2310257900) αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της
παρούσας προκήρυξης, μπορεί να
προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από
την άνω Υπηρεσία. Οι διαγωνισμοί θα
διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη σε χώρους
που θα καθοριστούν με νεότερη
ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης
της διεξαγωγής των διαγωνισμών την
22η Οκτωβρίου 2016.

n
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού

οκτώ ατόμων (1 άτομο μέχρι 34 ημερομίσθια και 7
άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια) σε ελαιοκομικές
περιοχές ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών
του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
απλή αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ
63100, 2ος όροφος, γραφείο 74, απευθύνοντάς την στη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
Χαλκιδικής (τηλ. επικοινωνίας: 23713-51274, 437, 433, fax:
23713-51207). 

n
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη αμιγώς πρόσκαιρων αναγκών,

ανακοίνωσε το Αυτοτελές Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός
Σταθμός), που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας. 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: Αγίου Νικολάου 15 ΤΚ 60200 Λιτόχωρο απευθύνοντάς την
στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Δίου-Ολύμπου (αρ. 107) (τηλ.
επικοινωνίας: 2352350123). 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: Πολίτες -—Έντυπα
- Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου 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: Πολίτες
—Έντυπα -Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Γράφει ο 
Ντ. Κωστόπουλος

Πρόεδρος του
Ελληνικού Κέντρου

Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

#Έρχονται 1.660
προσλήψεις μόνιμων στα νοσο-

κομεία και τα κέντρα υγείας όλης της
χώρας μέσω του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός

αναμένεται να δρομολογηθεί ως τα μέσα του
Σεπτεμβρίου. Για να επιταχυνθεί η όλη διαδικα-
σία σε πρώτη φάση η κάλυψη των κενών θα γίνει

από τους επιλαχόντες των δυο προηγούμενων δια-
γωνισμών του ΑΣΕΠ για το 2015 (προκηρύξεις 4Κ
και 5Κ). Για τις υπόλοιπες θέσεις, πλην νοσηλευ-
τών και παραϊατρικού προσωπικού, που δεν θα
καλυφθούν από τους επιλαχόντες προηγούμε-

νων διαγωνισμών, το ΑΣΕΠ θα προκηρύξει
άμεσα νέο διαγωνισμό, για τον οποίο οι

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμ-
πληρώσουν ηλεκτρονικές αιτή-

σεις.



n
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ θα ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την πρόσληψη 118 ατόμων,

αναφέρει σε ανακοίνωση της η γενική γραμματεία Υποδοχής Προσφύγων. Η
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο γ.γ. Υποδοχής, Οδυσσέας Βουδούρης, στη
συνάντησή του με τον εκπρόσωπο της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην
Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ, «χαιρέτησε» την πρωτοβουλία της Ύπατης
Αρμοστείας, επισημαίνοντας ότι η μέχρι τώρα συνεργασία των δυο φορέων
έχει καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα σε τομείς, όπως η αξιολόγηση και η
βελτίωση της σίτισης και των δομών φιλοξενίας, η δημιουργία των ασφαλών
ζωνών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους κλπ.", επισημαίνεται στην
ανακοίνωση. Η ανάγκη ενίσχυσης της Υπηρεσίας Υποδοχής είναι άμεση,
εξηγεί η γενική γραμματεία, καθώς η πρόσληψη των μόνιμων υπαλλήλων που
προβλέπει μέσω ΑΣΕΠ ο Ν. 4375 θα πάρει αρκετούς μήνες για να
ολοκληρωθεί. Ο νόμος ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, αλλά καθυστερεί
στην εφαρμογή του, ενώ οι καθημερινές ανάγκες στις δομές είναι επιτακτικές.
Γι' αυτό το λόγο, οι κ.κ. Βουδούρης και Λεκλέρκ, κρίνουν σημαντικό να
υπογραφεί το γρηγορότερο δυνατόν η συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων,
ώστε να αναλάβουν οι προσληφθέντες εντός του Σεπτεμβρίου, καταλήγει η
ανακοίνωση.

n
Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων καθηγητών
ξένων γλωσσών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών
απασχόλησης. Τα γνωστικά αντικείμενα αφορούν στην Τουρκική, την
Αλβανική, την Αραβική και την Κινεζική γλώσσα. Η υποβολή των αιτήσεων
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά
από τους υποψηφίους στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών, στη
διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ», οδός Κανελοπούλου 5 Παπάγου -
Αττικής, ΒΣΤ 902, (έναντι Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων) μέχρι και τις 4 Σεπ
2016. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω
κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών,
Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ», οδός Κανελοπούλου 5 Παπάγου - Αττικής, ΒΣΤ 902,
(έναντι Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων). Πληροφορίες και λεπτομέρειες
παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00 και στα τηλέφωνα 210
7762680 και 210 7762677.

www.karfitsa.gr
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Αποτελούν ίσως έναν από τους πιο
εκλεκτούς μεζέδες όχι μόνο στην Ελλά-
δα αλλά και το εξωτερικό, αφού πρόκει-
ται για ένα προϊόν που παράγεται έξω
από τη Θεσσαλονίκη για περισσότερο
από 40 χρόνια. Ο λόγος φυσικά για τα
μύδια του Θερμαϊκού, που αν και σε ένα
ποσοστό 95% περίπου εξάγονται, τη φε-
τινή χρονιά οι μυδοκαλλιεργητές των
Κυμίνων και των Μαλγάρων αντιμετώ-
πισαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που
αφορά με τον σωστό έλεγχο καταλλη-
λότητας της παραγωγής τους.

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η δυναμική παραγω-
γή μυδιών στην ευρύτερη περιοχή της Χαλάστρας
να μείνει ουσιαστικά στα αζήτητα, αφού τα δείγμα-
τα τα οποία ελέγχθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Ανα-
φοράς Βιοτοξινών Θεσσαλονίκης, έδειχναν ως
ακατάλληλη την παραγωγή μυδιών προς διάθεση
στην αγορά. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ωστό-
σο αμφισβητήθηκαν έντονα από τους μυδοκαλ-
λιεργητές, που με υπόμνημα τους στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης αμφισβήτησαν έντονα την
αξιοπιστία του Κέντρου Αναφοράς Βιοτοξινών,
αναφέροντας μάλιστα ότι έχουν πληροφορηθεί ότι
ο φορέας που υπάγεται στο υπουργείο ήταν κάτω
από το καθεστώς Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Ο λόγος της ΕΔΕ βέβαια δεν έχει αποκαλυφθεί
ακόμα, ούτε και τα αποτελέσματα αυτής. Ωστόσο οι
μυδοκαλλιεργητές της περιοχής, την περίοδο όπου
έβγαζαν την παραγωγή τους έμειναν με σταυρωμέ-
να τα χέρια, αφού τα αποτελέσματα «βάφτισαν» τα
μύδια τους ακατάλληλα.

Q

Το 2000, το σύμ-
πτωμα που είχε

προκαλέσει η βιο-
τοξίνη ήταν η γα-
στρεντερίτιδα. Το
αποτέλεσμα ήταν

περίπου 200 άτομα
στη Θεσσαλονίκη
να καταλήξουν

στο νοσοκομείο…

}

}

Τα μύδια του Θερμαϊκού,
η ΕΔΕ και οι έλεγχοι

«Κανονικά οι δειγματοληψίες»
Η Karfitsa απευθύνθηκε στο αντιπεριφε-

ρειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Θεοφάνη
Παππά, ο οποίος επισήμανε ότι το ζήτημα με
τις δειγματοληψίες έχει πλέον λυθεί. «Υπήρ-
χε ένα ζήτημα με το πλοιάριο που έκανε
τις δειγματοληψίες επειδή έληξε η σύμ-
βαση, αλλά δόθηκε λύση σε συνεννόηση
με τους μυδοκαλλιεργητές», αναφέρει ο κ.
Παππάς.   Όσον αφορά το ζήτημα των αποτε-
λεσμάτων σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρ-
χη είναι ζήτημα καθαρά του εργαστηρίου βιο-
τοξινών, το οποίο υπάγεται σε έναν κρατικό
φορέα που είναι το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. «Προσωπικά αποδέχομαι το
γεγονός ότι τα αποτελέσματα των δειγμα-
τοληψιών είναι σωστά, εφόσον έχουμε
να κάνουμε με έναν κρατικό φορέα.
Εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα στο
πρώτο δείγμα, τότε λαμβάνεται και δεύ-
τερο ώστε να ταυτοποιηθεί εάν τα μύδια
της καλλιέργειας είναι κατάλληλα ή όχι
προς κατανάλωση».

Συνεχής μέτρα απαγόρευσης
Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στον

υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης οι βουλευτές
Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, επισημαί-
νουν ότι «αντί των τριών ζωνών ελέγχου του
προϊόντος που ήταν χωρισμένο το θαλάσσιο
πάρκο της Χαλάστρας, οι αρμόδιες υπηρε-

σίες δημιούργησαν μια ενιαία ζώνη δειγμα-
τοληψιών και ελέγχων η οποία είναι η μονα-
δική στην Ελλάδα με τρείς σταθμούς δειγμα-
τοληψίας, ενέργεια που είχε σαν αποτέλεσμα
τη συνεχή λήψη μέτρων απαγόρευσης διάθε-
σης της παραγωγής Χαλάστρας τρεις φορές
περισσότερο από όσο πριν την ενοποίηση
των ζωνών».  Όπως επισημαίνουν οι δύο
βουλευτές στο κείμενο της ερώτησης τους, «η
εμμονή στην εφαρμογή του περιθωρίου
αβεβαιότητας του 44% στα αποτελέσματα
των ελέγχων από το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς Ελέγχου Βιοτοξινών του ΥΠΑ-
ΑΤ επέτεινε την κατάσταση, αφού η μία
και μοναδική ζώνη Χαλάστρας έκλεινε
κάθε φορά που τα αποτελέσματα βιοτοξι-
νών ήταν παραπάνω από τα φυσιολογι-
κά +44% επ’ αυτών». 

Από... πρωτοποριακό εργαστήριο
στην ΕΔΕ

Από το 1999 άρχισαν να εμφανίζονται οι
βιοτοξίνες στον Θερμαϊκό κόλπο, γεγονός
που εντάθηκε την περίοδο 2000-2004 όταν
και δημουργήθηκε το Εργαστήριο Αναφοράς
Βιοτοξινών στη Θεσσαλονίκη. Για τους καλά
γνωρίζοντες ήταν το πρώτο μεγάλο διατροφι-
κό «στραπάτσο» για τη χώρα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, γιατί τα μύδια εξάγονταν. Το αποτέ-
λεσμα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν των
προστίμων που επέβαλλε στη χώρα, να μην

Ολέθριες συνέπειες
Από τις 20 Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου θεωρείται η περίοδος «συγκομι-

δής» του μυδιού, μια περίοδος όπου οι καλλιεργητές εργάζονται πυρετωδώς
ώστε να έρθουν σε συνεννόηση με τις αγορές του εξωτερικού και να πετύ-
χουν μια συμφέρουσα τιμή για την παραγωγή τους. Μόνο ένα 5% των μυ-
διών του Θερμαϊκού παραμένει προς κατανάλωση στην Ελλάδα, την ώρα που
σε αυτή την περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης παράγεται το 80% της παρα-
γωγής στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αλιευτικού-Οστρα-
κοκαλλιεργητικού Συλλόγου Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων «Ο Ποσειδών»
Κώστα Βερβίτη, το πρόβλημα που αντιμετώπισαν αρχικά είχε να κάνει με την
περιφέρεια. «Τα δείγματα δεν έφταναν στην ώρα τους. Υπήρχε ένα σκά-
φος που μίσθωσε η περιφέρεια για να βγαίνει στο Θερμαϊκό και να κά-
νει δειγματοληψίες. Για άγνωστους λόγους το συμβόλαιο αυτό έληξε
και αυτό συνέπεσε με την περίοδο αιχμής πωλήσεως των μυδιών.
Ώσπου να βρεθεί τρόπος για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία έχα-
σαν οι μυδοκαλλιεργητές 15 με 20 μέρες. Τα λιμάνια ήταν κλειστά
εξαιτίας αυτού του γεγονότος και για αυτό το λόγο δεν μπορούσαν να
πουληθούν τα μύδια, τα οποία είναι περιζήτητα στο εξωτερικό, με ολέ-
θριες συνέπειες για την παραγωγή και τους παραγωγούς», εξηγεί στην
Karfitsa ο κ. Βερβίτης. Σύμφωνα με τον ίδιο το κόστος από όλη αυτήν την εξέ-
λιξη δεν μπορεί να υπολογιστεί ακόμα, αλλά αυτό θα είναι δυνατόν σε λίγο
καιρό. «Αυτό συμβαίνει γιατί την περίοδο που μπορούσε να δοθεί μια
συμφέρουσα τιμή πώλησης αυτή χάθηκε, γιατί αυτό συμβαίνει την πε-
ρίοδο αιχμής της παραγωγής», επισημαίνει ο κ. Βερβίτης Όσο για το υπό-
μνημα που έγινε στον ΥΠΑΑΤ,  ο πρόεδρος των οστρακοκαλλιεργητών της
περιοχής σημειώνει ότι «ακολούθησε μιας ΕΔΕ στο εργαστήριο βιοτοξι-
νών όπου ζητούσαμε να μάθουμε εάν αυτό αφορά τους παραγωγούς ή
τις εξετάσεις που γινόταν εκεί. Έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε
που έγινε το υπόμνημα και ακόμα περιμένουμε απάντηση». 
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επιτρέπει την εξαγωγή μυδιών ακατάλληλων προς κα-
τανάλωση, μιας και η Ελλάδα δεν είχε τις δομές που θα
ήλεγχε τις βιοτοξίνες. Για τη χώρα μας βέβαια υπήρχε η
δικαιολογία ότι δεν υφίστατο εμφάνιση του προβλήμα-
τος στο παρελθόν. Το εργαστήριο που δημιουργήθηκε
με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου «ξελάσπωσε» το
όνομα του συγκεκριμένου εξαγώγιμου προϊόντος.  Για
αυτό το σκοπό το κράτος είχε την ανάγκη να προσλάβει
άμεσα εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι στο συγ-
κεκριμένο αντικείμενο ήταν ελάχιστοι και η πρόσληψη
έγινε με συμβάσεις έργου, έως και το 2004 όταν οι τότε
προσληφθέντες παρέδωσαν τη σκυτάλη δίχως να ανα-
νεωθεί η σύμβαση τους, με το πρόσχημα ότι οι προσλή-
ψεις έγιναν γρήγορα το 2000 ώστε να αρχίσουν να γί-
νονται άμεσα οι έλεγχοι των βιοτοξινών. Το εργαστή-
ριο άρχισε να ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία μέχρι
σήμερα που σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa
οφείλονται στις επιλογές των διοικούντων και του προ-
σωπικού. Αποτέλεσμα ήταν η πραγματοποιήση της
ΕΔΕ ώστε να διασαφηνιστεί το τι έγινε με το σύστημα το
οποίο λειτουργεί το Εργαστήριο.  Αξίζει να σημειωθεί
ότι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών Θεσ-
σαλονίκης, ελέγχει όλες τις ζώνες παραγωγής των
οστρακαλλιεργειών στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι
οποιαδήποτε ζώνη που είναι χαρακτηρισμένη ως νόμι-
μη στη χώρα, πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να
στέλνουν οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγ-
ματα οστράκων που θα ελέγχουν τις βιοτοξίνες. Για το
ζήτημα της ΕΔΕ και τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτό η Karfitsa απευθύνθηκε

στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Νίκο Αντώνο-
γλου ο οποίος επισήμανε ότι «το θέμα είναι υπό εξέ-
ταση».

Οι ενστάσεις των παραγωγών
Οι παραγωγοί των μυδιών στο υπόμνημα τους προς

το ΥΠΑΑΤ επισημαίνουν ότι το Εργαστήριο Αναφοράς
Βιοτοξινών έχει πολλές φορές σηκώσει «απαγορευτι-
κό» στην παραγωγή τους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο
έλεγχος των δειγμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί
να περάσει από αρκετές διακυμάνσεις.  Η αρμαθιά του
μυδιού όπως λέγεται στη γλώσσα των οστρακοκαλλιερ-
γητών έχει μήκος τρεισίμισι μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η
αρμαθιά του μυδιού δεν συσσωρεύει την ίδια ποσότητα
τοξικού φυτοπλαγκτού σε όλα τα σημεία του μήκους
της. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μπορεί ένα
δείγμα που πάρθηκε κοντά στην επιφάνεια της θάλασ-
σας να βγει καθαρό, ενώ το δεύτερο δείγμα να πάρθηκε
από τα δύο μέτρα  βάθους και να έχει τοξικότητα. Για
αυτό το λόγο υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για
τον  περιορισμό του σφάλματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αξιοποιώντας κάποια στοιχεία έβαλε ένα όριο ασφάλει-
ας, όπου εάν το αποτέλεσμα το ξεπεράσει, μπαίνει ένα
όριο ανοχής. Αυτό σημαίνει ότι σε χαμηλές τιμές της το-
ξίνης ο άνθρωπος δεν παθαίνει τίποτα και δίνει ένα
χρονικό περιθώριο στις υπηρεσίες για αντιδράσουν
ώστε να κλείσει η ζώνη παραγωγής. Η διακύμανση στο
ζήτημα των τιμών τοξικότητας από τα δείγματα φαίνεται
πως  έχει δημιουργήσει αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης
από τους παραγωγούς προς το Εθνικό Κέντρο Αναφο-
ράς Βιοτοξινών Θεσσαλονίκης.

Τι συμβαίνει με τις βιοτοξίνες
Οι βιοτοξίνες είναι τοξικές ουσίες οι οποίες ανι-

χνεύονται στα όστρακα και η αιτία τους είναι οι μικρο-
σκοπικοί φυτικοί οργανισμοί το λεγόμενο φυτοπλαγ-
κτόν, το οποίο βρίσκεται στο θαλασσινό νερό και με αυ-
τό τρέφονται τα όστρακα. Από αυτά τα χιλιάδες αυτά μι-
κροφύκη, κάποια είναι τοξικά. Αυτά το κάθε όστρακο
δεν μπορεί να τα ανιχνεύσει και τα καταναλώνει μαζί με
τα μη τοξικά. Τα τοξικά μικροφύκη δεν βρίσκονται πάνω
στο νερό, αλλά ευνοούνται από κάποιες περιστάσεις και
μπορούν να αυξηθούν μέσα στο νερό. Όταν αυξηθούν,
τότε τα μύδια καταναλώνουν πολλά από αυτά. Άρα τα μύ-
δια συσσωρεύουν τις τοξικές ουσίες που έχουν αυτά τα
φύκη στον ίδιο τους τον οργανισμό. Τα μύδια φυσικά
δεν παθαίνουν τίποτα, αλλά αυτοί που μπορεί να πά-
θουν είναι καταναλωτές τους, εν προκειμένω οι άνθρω-
ποι. Αποτέλεσμα είναι όταν ο οποιοσδήποτε καταναλω-
τής φάει μύδια, είτε ωμά, είτε ακόμα και μαγειρευτά, να
υφίσταται δηλητηρίαση. Αυτή μπορεί να έχει τα συμπτώ-
ματα μιας κλασικής γαστρεντερίτιδας με διάρροιες και
εμετούς, αλλά μέχρι και θάνατο σε ακραίες περιπτώσεις.
Η βιοτοξίνη δεν είναι ένα είδος, αλλά αποτελείται από
πολλές τοξικές ουσίες. Οι απλές προκαλούν απλά συμ-
πτώματα, ενώ οι πιο σύνθετες που έχουν ανιχνευθεί
στην Ελλάδα αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες μπορούν
να επιφέρουν μοιραία αποτελέσματα. Το 2000, το σύμ-
πτωμα που είχε προκαλέσει η βιοτοξίνη ήταν η γαστρεν-
τερίτιδα. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 200 άτομα στη
Θεσσαλονίκη να καταλήξουν στο νοσοκομείο. 
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«Όργιο» παρανομίας
Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Πε-

ριβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας γνωρίζει λόγω
εντοπιότητας αρκετά καλά το ζήτημα της μυδο-
καλλιέργειας στην περιοχή του δήμου Δέλτα.
Για τον ίδιο, ένα από τα κυριότερα ζητήματα εί-
ναι ότι στην περιοχή της Χαλάστρας η συντρι-
πτική πλειοψηφία των μυδοκαλλιεργειών εί-
ναι παράνομη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αν-
τίδραση από κανέναν επίσημο φορέα. Όπως
αναφέρει ο ίδιος στην Karfitsa στη συγκεκρι-
μένη περιοχή όπου οι νόμιμες καλλιέργειες εί-
ναι μόλις 22, «εδώ και 15 περίπου χρόνια
τουλάχιστον, γεωμετρικά αυξανόμενες ,
παράνομες μονάδες μυδοκαλλιέργειας
που καταλαμβάνουν τεράστιες θαλάσσιες
εκτάσεις, περιορίζουν τους νόμιμους πα-
ραγωγούς, εξαντλούν το περιβαλλοντικό
απόθεμα της περιοχής, υποβαθμίζουν το
παραγόμενο προϊόν που εξάγεται». Η μη
εκπόνηση του σχεδίου χωροθέτησης, εκτός
του ότι λειτουργεί ζημιογόνα για τους νόμι-
μους, παραβαίνει τους κανονισμούς της ΕΕ, με
αποτέλεσμα η περιοχή να οδηγηθεί σε λουκέ-
το και να δυσφημιστεί ένα προϊόν που εξάγε-
ται κατά κόρον.
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του Βαγγέλη Στολάκη  

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τη Γεωργία Βασιλει-
άδου, την εθνική μας… καφετζού να είχε κινητό τηλέφωνο
τελευταίας τεχνολογίας, να δεχόταν φωτογραφίες από
φλιτζάνια στο facebook, να τα… διάβαζε και στη συνέχεια
να ενημέρωνε μέσω chat τους ενδιαφερόμενους για τα
μελλούμενα.  Κι αν όλα τα παραπάνω στο παρελθόν θα
αποτελούσαν σκηνή από ελληνική ταινία… επιστημονι-
κής φαντασίας, ένας Θεσσαλονικιός έρχεται να ταράξει τα
νερά της… καφεμαντείας.  Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο
Κούκουλη, ιδιοκτήτη αλυσίδας καφέ στη Βόρεια Ελλάδα ο
οποίος επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που
προσφέρει εδώ και 21 χρόνια στους πελάτες του. Μιλών-
τας στην KARFITSA ο κ. Κούκουλης αναφέρει πως επιθυ-
μία του είναι να προάγει την ελληνική παράδοση και την
ελληνική κουλτούρα, κομμάτι της οποίας αποτελεί ο ελλη-
νικός καφές και η ανάγνωση του φλιτζανιού. 

«Από το 1995 οπότε και άνοιξε το πρώτο μας κα-
τάστημα στη Θεσσαλονίκη προσφέρουμε στους πε-
λάτες μας μαζί με τον ελληνικό καφέ που παραγγέλ-
νουν, παραδοσιακό λουκουμάκι και καφεμαντεία.
Είναι ένα κίνητρο για να μας επισκέπτεται ο κόσμος
ειδικά τις εποχές αυτές της κρίσης» υποστηρίζει ο κ.
Κούκουλης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι για την ανάγνωση
του φλιτζανιού ο ίδιος δεν ζητά επιπλέον χρήματα από
τους πελάτες. «Η ανάγνωση του φλιτζανιού είναι κάτι
παρεξηγημένο. Πολλοί την ταυτίζουν με τα μέντιουμ
και τα εκατοντάδες ευρώ που ζητούν από τους πελά-
τες για να προβλέψουν το μέλλον τους. Εμείς παρέ-
χουμε αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες μας, δίνον-
τάς τους μια εναλλακτική πρόταση διασκέδασης»
συμπληρώνει. 

Ενδιαφέρον από τους χρήστες
Οι… σύγχρονες και μάλιστα hi-tech καφετζούδες που

συνεργάζονται με τον κ. Κούκουλη είναι συνεχώς… on-
line, δέχονται φωτογραφίες από φλιτζάνια 24 ώρες το
24ωρο και απαντούν σε λιγότερο από είκοσι λεπτά στους
ενδιαφερόμενους. Πως συμβαίνουν όλα αυτά; Μέσα από
την εφαρμογή για «έξυπνα» τηλέφωνα που δημιούργησε
για το σκοπό αυτό ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας. Η
εφαρμογή κυκλοφορεί εδώ και λίγες εβδομάδες και ήδη
περισσότεροι από χίλιοι χρήστες του διαδικτύου έκα-
ναν… εγκατάσταση στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι χρήστες

μέσα από την εφαρμογή «Καφεμαντεία Greek Style» που
διατίθεται δωρεάν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Google
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την καφετζού της αρε-
σκείας τους (ανάλογα με τα βιογραφικά της στοιχεία), να
συνδεθούν με αυτή μέσω facebook κερδίζοντας μάλιστα
μονάδες, να στείλουν φωτογραφίες από φλιτζάνια δικά
τους ή φίλων τους και να λάβουν απαντήσεις τα ερωτήμα-
τά τους. Προβλέπεται επίσης μέσα από τη χρήση των so-
cial media οι χρήστες να κερδίζουν πόντους κάτι που με-
ταφράζεται σε περισσότερες δωρεάν… προβλέψεις. Εν-
διαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι high tech κα-
φετζούδες λένε το φλιτζάνι εκτός από τα ελληνικά και στα
αγγλικά, τα τούρκικα και τα αραβικά. Το κόστος μιας ανά-
γνωσης δεν ξεπερνά τα 2,33 ευρώ. «Δεν χρεώνουμε επι-
πλέον την υπηρεσία που παρέχουμε. Την χρεώνουμε
ακριβώς όσο κοστίζει ένα φλιτζάνι καφέ στο μαγαζί
μας. Από αυτό το ποσό το 30% παρακρατάται από
την Google και το 24% ΦΠΑ αποδίδεται απευθείας
στο κράτος» υποστηρίζει ο κ. Κούκουλης. 

High tech καφετζούδες «λένε» 
τον καφέ μέσω… smartphone!

Q

Η εφαρμογή
ενός επιχει-
ρηματία από
τη Θεσσαλο-

νίκη για
την… καφε-

μαντεία 

}

}

24 ώρες το 24ωρο
Για τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά και για να

μένουν ευχαριστημένοι οι πελάτες ο ίδιος συνερ-
γάζεται σήμερα με περισσότερες από δέκα καφε-
τζούδες, κυρίως ηλικίας άνω των 45 ετών. «Τα κι-
νητά τηλέφωνα των κυριών που διαβάζουν το
καφέ είναι συνδεδεμένα με τον server. Κάθε
φορά που κάποιος πελάτης στέλνει φωτογρα-
φία και επιλέγει μια καφετζού χτυπάει το ξυ-
πνητήρι της τελευταίας και εκείνη είναι υπο-
χρεωμένη να του απαντήσει σε είκοσι λεπτά»
αναφέρει ο επιχειρηματίας ο οποίος συμπληρώνει
ότι η… αγρυπνία είναι μέρος της δουλειάς για να
έχει επιτυχία η καινούρια εφαρμογή. Ο κ. Κούκου-
λης μάλιστα σκοπεύει να κάνει γνωστή την εφαρ-
μογή του σε όλους τους Έλληνες της ομογένειας,
είτε αυτοί μένουν στην Αμερική είτε στην Αυστρα-
λία.  

«Εμείς πουλάμε παράδοση. Θέλω να το ξε-
καθαρίσω για να μην μας παρεξηγήσει ο κό-
σμος. Στην Τουρκία ο καφές έχει κατοχυρω-
θεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώ-
ρας και είναι ο νούμερο δυο λόγος για κάποι-
ον για να επισκεφτεί την γειτονική χώρα» λέει
ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας. 

Ποιες είναι όμως οι πιο συχνές ερωτήσεις των
χρηστών της εφαρμογής; «Οι περισσότεροι εν-
διαφέρονται να μάθουν πως θα πάνε τα οικο-
νομικά τους στο μέλλον, ενώ οι νεότεροι θέ-
λουν πληροφορίες για τα αισθηματικά τους»
υποστηρίζει ο… «καφετζής». Σημειώνει επίσης ότι
λόγω κρίσης πολλές κυρίες του έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον συνεργασίας μαζί του. «Πολλές έλε-
γαν τον καφέ ερασιτεχνικά και έβγαζαν χρή-
ματα από τα πολλά και καλά χαρτζιλίκια που
έπαιρναν. Σήμερα πολλές κυρίες που έλεγαν
ερασιτεχνικά τον καφέ επειδή έμειναν άνερ-
γες ασχολούνται επαγγελματικά. Συνεργάζο-
μαι με δέκα καφετζούδες και καθημερινά δέ-
χομαι δεκάδες βιογραφικά» καταλήγει ο κ. Κού-
κουλης. Όσο για την πιο έμπειρη online… καφε-
τζού; Έχει διαβάσει 14.000 φλιτζάνια και συνεχί-
ζει…



#ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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«Οι ηγεσίες πρέπει να… κλειδώνουν με τον
κόσμο για να έχουν το λαϊκό έρεισμα»

Q

Ο Στέλιος
Μάινας απο-

καλύπτει
στην Karfitsa

}
}

Αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσι-
μες φιγούρες στο ελληνικό κοινό με
διαρκή παρουσία στο θέατρο, την
τηλεόραση και φυσικά στον κινημα-
τογράφο. Ο Στέλιος Μάινας έχει δια-
γράψει τη δική του πορεία στα καλλι-
τεχνικά δρώμενα της χώρας και φέ-
τος ενσαρκώνει τον Κρέοντα στην
Αντιγόνη του Ανουίγ σε σκηνοθεσία
Ελένης Ευθυμίου για το Φεστιβάλ
Αθηνών. Για τον ίδιο, ο Κρέοντας
σαν προσωπικότητα αντιπροσω-
πεύει την ηγεσία που θα πετύχει αυ-
τό που θέλει χωρίς να κάνει το κάτι
παραπάνω. Ο Στέλιος Μάινας μιλάει
στην Karfitsa για την αντιστοιχία του
Κρέοντα στην Αντιγόνη του Ανουίγ
με τις σύγχρονες εξουσίες, την κατά-
σταση στο καλλιτεχνικό τοπίο, αλλά
και τις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στις τηλεοπτικές και κινημα-
τογραφικές παραγωγές.  

Συνέντευξη στον Λευτέρη Ζαβλιάρη 

Ο Κρέοντας του Ανουίγ είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγή για
τους σύγχρονους πολιτικούς;

Ο Κρέων του Ανουίγ είναι ένα εγχειρίδιο
πολιτικής πραγμάτωσης. Για να το πούμε με
σημερινά δεδομένα είναι ο εκφραστής του κά-
νω τόσο όσο. Είναι ο εκφραστής του εφικτού
και του αναγκαίου. Αυτό που πιστεύει είναι ότι
δεν κάνω κάτι παραπάνω γιατί δεν πρέπει.
Δεν υπερβαίνω τα όρια μου και ακολουθώ πι-
στά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο Κρέων
είναι μια «γάτα» που θα λέγαμε κοινώς. Είναι
ο άνθρωπος που ξέρει να σε τυλίξει σε μια
κόλλα χαρτί, να σου πει για τα δικαιώματα σου
και τις υποχρεώσεις σου, αφανίζοντας όμως
με εύσχημο τρόπο τα δικαιώματα στη συνέ-
χεια. 

Δηλαδή πώς πρέπει να λειτουργούν οι
εξουσίες για να έχουν μαζί τους τον λαό;

Οι εξουσίες πρέπει να περνούν ένα προ-
φίλ ανάλογα με τον κόσμο που απευθύνονται.
Δηλαδή εάν κάναμε ένα πολιτικό σεμινάριο
για το πώς πρέπει να είναι οι ηγέτες, ο Καστο-
ριάδης λέει ότι ο ηγέτης είναι αυτός που εκ-
φράζει χωρίς να το θέλει, χωρίς να το προδια-
γράψει, χωρίς να το προετοιμάσει αυτό που
θέλει να πει ο μέσος όρος. Δηλαδή εκφράζει
τον μέσο άνθρωπο. Αυτό είναι το χάρισμα που
διακρίνει έναν ηγέτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου με ό,τι ήταν, επρόκειτο για έναν ηγέτη. Αυ-
τό που θέλω να πω είναι ότι ο ηγέτης πρέπει
να εκφράζει τον μέσο όρο, αλλά συγχρόνως
πρέπει να αποστασιοποιείται από αυτό για να
μην παρασύρεται από τον κόσμο. Διότι ο κό-
σμος χρειάζεται οδηγό. Πρέπει δηλαδή οι ηγε-
σίες, να «κλειδώνουν» μαζί με τον κόσμο, αυτό
που λέμε να έχουν το λαϊκό έρεισμα. Για αυτό
κάθε λίγο μετρούν τα ποσοστά τους στις δημο-
σκοπήσεις, για να δουν τι απήχηση έχουν
στον κόσμο. Οι εξουσίες έχουν μια αναμενό-
μενη φθορά. Δημιουργούν αντίρροπες δυνά-
μεις. Αυτές τις δυνάμεις ο ηγέτης πρέπει να ξέ-

ρει να τις ανανεώνει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα
δημιουργεί την ευταξία σε μια κοινωνία και την
πρόοδο της. Διαφορετικά χάνει τo έρεισμα και
δημιουργεί ασθένειες που μεγαλώνουν. 

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αντίδρα-
σης του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας
στην περίπτωση Φαμπρ;

Ήταν καλό που αντιδράσαμε στην περίπτω-
ση του Φαμπρ. Ήμουν ανάμεσα στους πρωτα-
γωνιστές αυτής της αντίδρασης, μόνο και μόνο
από την απαξίωση και τον τσαμπουκά κάποιου
ξένου, που μας αντιμετώπιζε μεταξύ ηλιθίων
και αγραμμάτων. Όταν βγαίνει δηλαδή ένας δι-
ευθυντής του Φεστιβάλ και λέει ότι θα εισαχθεί-
τε σιγά σιγά στο «φαμπριανό σύμπαν», μας περ-
νάει για ηλίθιους. Τα καθρεφτάκια τα έχουμε
αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμεθα
ιθαγενείς. Αυτό είπαμε στον κύριο Φαμπρ.
Ήταν η απόλυτη νίκη των ανθρώπων του πολι-
τισμού. Η επιλογή στη συνέχεια του Βαγγέλη
Θεοδωρόπουλου αν μη τι άλλο ήταν μια καλή
επιλογή ενός ανθρώπου που ξέρει τη δουλειά
και ξέρει και το χώρο. 

Υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα απα-
ξίωσης προς την τέχνη και τον πολιτι-
σμό;

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι ότι δεν το
έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει αλ-
λά πρέπει να το εξηγούμε συνεχώς στους
εαυτούς μας και να το λέει ο ένας στον άλ-
λον. Η Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια δεν
αυτοκυβερνάται. Βρίσκεται υπό εποπτεία.
Και αυτή η οικονομική εποπτεία είναι μία
μέγγενη που δεν μας αφήνει να αναπνεύ-
σουμε. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε για
τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου,
αλλά είναι επί της ουσίας. Μας δίνουν οξυ-
γόνο σταλιά σταλιά, είμαστε δεμένοι χειρο-
πόδαρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα
και το πληρώνουν οι νεότερες γενιές. Το
χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνει σε
έναν νέο άνθρωπο είναι να τον απαξιώσεις
μέσω της ανεργίας. Αεργία και ανεργία για
έναν νέο δεν σημαίνει μόνο βιοπορισμός,
σημαίνει ότι δεν έχει ύπαρξη ζωής. Δεν
έχει μέλλον. Του τονίζεις ότι δεν είναι  τί-
ποτα και αυτό είναι έγκλημα κατά των νεό-
τερων γενεών.

Βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης
είναι χειρότερες στην τηλεόραση και τον κι-
νηματογράφο…

Η τηλεόραση υπάρχει εφόσον υπάρχουν
χρήματα. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα στην τη-
λεόραση και τον κινηματογράφο, που μιλάμε
για ακριβά σπορ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Στις τηλεοπτικές και τις κινηματογραφικές πα-
ραγωγές δουλεύει πολύς κόσμος. Είναι λεφτά
με εργατοώρες. Για παράδειγμα για μία ταινία
απασχολεί από την ώρα που θα γράψει κάποιος
το σενάριο μέχρι την ώρα που θα προβληθεί
απασχολεί 700 άτομα. Μπορεί να φαίνεται
υπερβολικό, αλλά μέσα σε αυτό είναι για παρά-
δειγμα και οι δημοσιογράφοι. Τα επαγγέλματα
είναι μια κοινωνία. Κάνω εγώ μια δουλειά και
αυτή δίνει δουλειά σε άλλους και ούτω καθ’
εξής. Είναι μια αλυσίδα που εάν κοπεί θα την
πληρώσουμε όλοι. Και τώρα την πληρώνουμε
όλοι την νύφη. 



Κάποιοι δεν θέλουν να ακούν για
αυτοκίνητα 4x4. Κάποιοι δεν αγαπούν
τα γιαπωνέζικα αυτοκίνητα. Κάποιοι δεν
εμπιστεύονται τα Suzuki. Και κάποιοι
άλλοι είναι πιστοί στα Suzuki Vitara και
δεν τα αλλάζουν με τίποτα.

Για να πούμε την αλήθεια, τα Vitara
τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει με
πολύ καλή βαθμολογία τις εξετάσεις
αξιοπιστίας.

Η δοκιμή που έκανα τελευταία ήταν
στην έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο
(υπάρχει και μηχανική έκδοση) στο νέο
Suzuki Vitara GLX All Grip, με κίνηση
στους τέσσερις τροχούς. Όταν το δείτε,
θα πείτε: Μα αυτό είναι Jeep ή SUV. Ση-
μασία δεν έχει τι φαίνεται, αλλά τι είναι.

Σίγουρα έχασε στην εξωτερική όψη
του το look του παλαιού Jeep – όπως το
γνωρίσαμε πριν από αρκετά χρόνια.
Όμως, ο κόσμος εξελίσσεται και οι απαι-
τήσεις γίνονται ολοένα και περισσότε-
ρες.

Το Vitara GLX All Grip είναι ένα
αξιόπιστο 4x4, που ανταποκρίνεται
στον ρόλο του: Δηλαδή θα κινηθεί με
αξιοπρέπεια εκεί όπου θα αποφασίσει ο
οδηγός. Μην ψάχνετε να περάσετε από
εκεί που περνάει το Jeep Renegade. Άλ-
λο το ένα Jeep και άλλο το άλλο.

Για να αποκτήσει κανείς το αυτοκί-
νητο της δοκιμής, χρειάζεται 30.670 ευ-
ρώ. Η τιμή του φαίνεται «τσιμπημένη»
αλλά είναι η πλούσια έκδοση. Το μόνο
αρνητικό ήταν το χρώμα του (Atlantis
Turquoise Pearl Metallic). Προσωπικά,
δεν μου άρεσε. Υπάρχουν καλύτερα
χρώματα για να φωτογραφίσεις αυτοκί-
νητο δοκιμής.

Εύκολα ο οδηγός βρίσκει την ιδανι-
κή του θέση. Έχει πολλές επιλογές τόσο
στο κάθισμα όσο και στο τριάκτινο με
δερμάτινη επένδυση τιμόνι, που έχει τη-
λεσκοπική και καθ’ ύψος ρύθμιση.

Στο κεντρικό σημείο του ταμπλό
υπάρχει μια οθόνη με ένα πολύ καλό
ηχοσύστημα, αλλά το βασικότερο είναι
το Navigator. Βάζεις τον νομό και τη διεύθυνση που θέ-
λεις και ξεκινάς...

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας πετρελαιοκινητήρας
1.6 κ.εκ - euro 6 – με μέγιστη ισχύ 120 ίππους στις 3.750
στροφές. Η μέγιστη ροπή του είναι 320/1.750 στροφές.
Η τροφοδοσία είναι άμεσου ψεκασμού, η σχέση μετάδο-
σης 3.611 και οι εκπομπές ρύπων (CO2 ) 111.

Την ημέρα που βρισκόμασταν καθ’ οδόν προς Λαμία,
είχε μέτριους πλάγιους ανέμους. Και το αναφέρω αυτό,
γιατί, παρά τα 150 χιλιόμετρα, δεν επηρεάστηκε και κρα-
τιόταν στον δρόμο χωρίς να σε τρομάζει. 

Στον δρόμο, το Suzuki Vitara GLX All Grip με κίνηση
στους τέσσερις τροχούς δεν μπορώ να πω ότι είχε κακή
κατανάλωση. Στην εθνική οδό δεν κάψαμε περισσότερο
από 6,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Οι εργοστασιακές
ρυθμίσεις αναφέρουν για τον κύκλο πόλης 4,7 λίτρα, για
συνδυασμένο κύκλο 4,2 λίτρα και 4,0 λίτρα για εκτός πό-
λης. Τα 6,3 λίτρα που έγραψε το δικό μας αυτοκίνητο δεν

είναι πολλά, αφού σε καμιά περίπτωση δεν
κρατήσαμε αυτό που λέμε «ρυθμό οικονομίας». Στην πό-
λη σε βοηθάει για την οικονομία το σύστημα Stop Start. 

Την τελική, τα 180 χιλιόμετρα που δίνει η Suzuki δεν
τα πιάσαμε, αλλά μέχρι 165 έφτασε το ταχύμετρό μας.
Από 0-100 η εργοστασιακή μέτρηση είναι 12,4 δευτερό-
λεπτα.

Μπήκα σε όλα τα είδη του δρόμου. Στο χώμα έχει κα-
λά κρατήματα. Όταν, όμως, φτάσεις σε βαλτωμένη περιο-
χή, πρέπει να «μπλοκάρεις» το διαφορικό. Αυτό γίνεται
εύκολα με το γύρισμα ενός κουμπιού. Υπάρχει και η έν-
δειξη «snow» για τις χειμωνιάτικες εξορμήσεις. Στην κί-
νηση βοηθάνε και οι διαστάσεις των ελαστικών, που εί-
ναι 215/55R17.

Το Vitara έχει ηλεκτρική υποβοήθηση. Πανεύκολη η
οδήγησή του. Τα φρένα του, πολύ καλά. Μπροστά έχει
αεριζόμενους δίσκους και πίσω δίσκους.

Η ανάρτηση εμπρός είναι με γόνατα MacPherson και
πίσω ημιάκαμπτο άξονα.

Ο οδηγός, όταν κινείται στην εθνική οδό, μπορεί να
βάλει σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα cruise control
με περιοριστή ταχύτητας.

Ορίζεις τα 140 χιλιόμετρα, το αποθηκεύεις στη μνή-
μη και φεύγεις. Αν βρεθεί πιο αργός οδηγός μπροστά
σου, το αυτοκίνητο φρενάρει μόνο του και, όταν ελευθε-
ρωθεί το οπτικό του πεδίο και ο δρόμος είναι άδειος, επι-
ταχύνει έως την ταχύτητα που του έχεις ορίσει. 

Αν κινείσαι στην πόλη και αφαιρεθείς βλέποντας το
τηλέφωνό σου ή κουραστείς και πέσουν τα ανακλαστικά
σου, ο εγκέφαλος αναλαμβάνει να σε προστατέψει από
κάποιο ατύχημα. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος σε ξυπνά-
ει, όταν ανιχνευθεί ξαφνικά εμπόδιο.

Από πλευράς άνεσης, οι τέσσερις επιβάτες δεν θα πα-
ραπονεθούν. Υπάρχουν άνεση και χώρος και για τους
ψηλούς. Το πορτμπαγκάζ είναι μεγάλο, με διπλό πάτο.
Με σηκωμένα τα καθίσματα, ο χώρος είναι 375 λίτρα και
με αναδιπλούμενο κάθισμα ο χώρος αυξάνεται στα 710
λίτρα.
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Για χαλαρές εξορμήσεις



Η CITROËN πάντα συνδύαζε τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία για τη μεγαλύ-
τερη δυνατή άνεση και ευχαρίστηση. Αυτή η φιλοσοφία είναι εμφανής και σήμερα, μέ-
σα από την γκάμα των μοντέλων της. Από το 1919, τα αυτοκίνητα CITROΕN παρέχουν
ελκυστική και άκρως αναβαθμισμένη σχεδίαση, εμφάνιση καθώς και άνεση, συνδυά-
ζοντας τη χρήσιμη τεχνολογία. Αυτές οι αξίες πρεσβεύουν τη μάρκα CITROΕN, με σκο-
πό την ευημερία των πελατών της, φέρνοντας
νέες λύσεις στις ανάγκες που έχουν εκφρα-
στεί από κάθε νέα γενιά.

Η CITROΕN ανακοινώνει τη νέα προ-
ωθητική εμπορική πολιτική της και καταφέρ-
νει να παραμείνει πιστή στις αρχές της, κα-
θώς ανέκαθεν πρόσφερε αυτοκίνητα με κορυ-
φαίο εξοπλισμό, υψηλή τεχνολογία και
ασφάλεια, τους οικονομικότερους κινητήρες,
σε ασυναγώνιστες τιμές! Έτσι και τώρα, στη C-
ITROΕN δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό
που πάντα πρέσβευε, καθώς και πάλι προ-
σφέρει όλα τα μοντέλα της γκάμας της με
πλούσιο εξοπλισμό και άκρως ανταγωνιστι-
κές τιμές. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν!

Όλη η γκάμα της CITROËN περιλαμβάνει
κορυφαία τεχνολογία και πλούσιο βασικό
εξοπλισμό. Οι υπερσύγχρονοι κινητήρες
βενζίνης PureTech έως 130 hp Turbo και
Diesel BlueHDi, προδιαγραφών Euro 6, προ-
σφέρουν κορυφαία δύναμη και οικονομία και
είναι στοιχεία που κάνουν τα μοντέλα της PureTech έως 130hp Turbo και Diesel BlueH-
Di, προδιαγραφών Euro 6 τις καλύτερες προτάσεις στην κατηγορία τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η προωθητική πολιτική για το CITROËN C-Elysee,
καθώς προσφέρεται σε ασυναγώνιστη τιμή, με μόλις 11.847 ευρώ στην έκδοση 1.2

PureTech 82 ATTRACTION. Το CITROËN C-Elysee είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο,
που προσφέρει αξιοπιστία, καθώς έχει δοκιμαστεί για πάνω από 4 εκατομμύρια χιλιό-
μετρα, ενώ, ταυτόχρονα, στις πλέον απαιτητικές αγωνιστικές διαδρομές του WTCC
(FIA) έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών δύο συνεχόμενες χρονιές (2014
και 2015). 

Το CITROËN C-Elysee προσφέρει άνε-
ση και πλούσιο χώρο αποσκευών (506 λί-
τρα), καλύπτοντας τις ανάγκες της σύγχρο-
νης οικογένειας. Οι υπερσύγχρονοι κινη-
τήρες βενζίνης PureTech και πετρελαίου
BlueHDi Euro 6 προσφέρουν κορυφαία
οικονομία καυσίμου. 

Βασισμένη στη νέα εμπορική πολιτική
της θα είναι και η τηλεοπτική καμπάνια
που θα περιλαμβάνει τρία διαφημιστικά
σποτ τα οποία αφορούν τα μοντέλα C1, C4
Cactus και C-Elysee, που θα παίζουν ταυτό-
χρονα στον αέρα.

Τα τηλεοπτικά σποτ των C1 και C4 Cac-
tus επικεντρώνονται στο μήνυμα «Κάποια
πράγματα δεν αλλάζουν - Κορυφαίος εξο-
πλισμός και τιμές καλύτερες της απόσυρ-
σης - Μόνο στη Citroen», ενώ το τηλεοπτι-
κό σποτ του C-Elysee επικεντρώνεται στην
άνεση, στον πλούσιο χώρο αποσκευών και
στον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέ-

λου, που ταυτόχρονα προσφέρεται σε μοναδική τιμή! 
Έτσι γίνεται ακόμη πιο εύκολη η απόκτηση ενός CITROËN! Κλείστε τώρα ένα test

drive ή επισκεφθείτε το επίσημο δίκτυο διανομέων της CITROΕN!

Νέα προωθητική εμπορική πολιτική CITROΕN!

#AUTO

Αυξημένες οι ταξινομήσεις
των ΙΧ τον Ιούλιο

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σε εταιρείες
ενοικιάσεων αλλά και οι καλύτερες τιμές στα μικρής και με-
σαίας κατηγορίας ΙΧ έσωσαν το γόητρο της αγοράς του
συνδέσμου εισαγωγών. Αφού πέρασαν έναν μήνα δύσκο-
λο μετά την κατάργηση του ευεργετικού μέτρου με την από-
συρση, η αγορά τον Ιούλιο ανάσανε. 

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την
επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επι-
βατικών τον μήνα Ιούλιο 2016 υπήρξαν αισθητά αυξημέ-
νες κατά +29,1% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2015.

Συνολικά, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 οι
ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες
κατά +12,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2015.

Η αύξηση στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών
κατά τον περασμένο μήνα οφείλεται κυρίως στις καλύτερες
τιμές των αυτοκινήτων, που προέκυψαν από την 1η Ιουνί-
ου 2016, ως αποτέλεσμα του νέου φορολογικού συστήμα-
τος, το οποίο καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά τα καινούργια
αυτοκίνητα μικρής και μεσαίας αξίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΕΑΑ, η πρόοδος
στις ταξινομήσεις από τις αρχές του έτους έχει αιτία τις αυ-
ξημένες πωλήσεις προς επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκι-
νήτων.

Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, η αγορά βρίσκεται -
69,8% χαμηλότερα ως προς τον μέσο όρο της δεκαετίας
2000-2009.

Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται ελαφρά μείωση
(-3,5%) από τις αρχές του έτους, σε σχέση με την ίδια πε-
ρίοδο πέρυσι. 

Τέλος, στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι τα-
ξινομήσεις από τις αρχές του έτους παρουσιάζουν αύξηση
κατά +12,7% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
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Τα αυτόνομα οχήματα της επόμενης γενιάς
Η σχεδίαση του

αυτόνομου οχήμα-
τος του μέλλοντος
πολλές φορές απαι-
τεί τη συνύπαρξη
των καλύτερων
διαθέσιμων ταλέν-
των, όπως μηχανι-
κών αυτοκινήτων
και λογισμικού, ει-
δικών επιστημό-
νων στην τεχνολο-
γία αισθητήρων και
τεχνητής νοημοσύ-
νης, επιστημόνων
πληροφορικής, ει-
δικών στην παρα-
γωγή, αλλά και
πολλών άλλων.

Όμως, υπάρχει
και ένα ακόμη επι-

στημονικό πεδίο το οποίο δύσκολα θα περίμενε κάποιος να βρει στο πλάνο σχεδιασμού ενός τέτοιου εγ-
χειρήματος. Πρόκειται για την επιστήμη του ανθρωπολόγου, που για τη Nissan παίζει σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη του αυτόνομου οχήματος της επόμενης γενιάς, αναλύοντας τις ανθρώπινες αλληλεπιδρά-
σεις κατά την οδήγηση και εξασφαλίζοντας ότι ο οδηγός τού αύριο θα είναι ένας «καλός πολίτης» στον δρό-
μο!

Σύμφωνα με τη Melissa Cefkin, επικεφαλής ανθρωπολόγο στο Nissan Research Center στη Silicon
Valley, «η τεχνολογία των αυτοκινήτων εξελίσσεται συνεχώς και αλλάζει. Και τώρα, με την προσθήκη της
αυτόνομης οδήγησης, θα επέλθουν περαιτέρω αλλαγές στην κοινωνία, σε όλο το εύρος της καθημερινής
ζωής και της συμπεριφοράς μας στον δρόμο».

H Μ. Cefkin και τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής της ομάδας εστιάζουν στο τρίτο ορόσημο του αυ-
τόνομου προγράμματος οδήγησης της Nissan: στην ανάπτυξη της ικανότητας του οχήματος να περιηγείται
στον αστικό ιστό, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρώσεων, χωρίς την παρέμβαση του οδηγού.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει το 2020, μετά το λανσάρισμα, κατά τον περασμένο Ιού-
λιο, της πρώτης τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης της Nissan, γνωστής και ως ProPILOT.



#SOCIAL_LIFE

Από την 
Μαριάννα 
Βαραδίνη

Ματιές στην Θεσσαλονίκη…
Για άλλη μια χρονιά, η Πολιτεία Πολιτισμού πραγματοποίησε και
φέτος με απόλυτη επιτυχία την 4η Θερινή Ακαδημία, που φέτος
έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Waterland στην Θεσσαλονίκη,
υπό την ευγενική της Χορηγία. Οι μεγαλύτεροι πολιτιστικοί φο-
ρείς της πόλης, εκπαιδευτικοί όμιλοι και οργανισμοί όπως: το
Ωδείο Βορείου Ελλάδος, η Ανώτερη Δραματική Σχολή Α. Βουτσι-
νά, η Σχολές Χορού Indancetrial, συνέπραξαν κάτω από την Καλ-
λιτεχνική Διεύθυνση και επιμέλεια του γνωστού Αρχιμουσικού
και Μαέστρου Καθηγητή Μιχάλη Χατζηαναστασίου προκειμένου
να υλοποιηθεί και φέτος ένα 15νθήμερο camp αξιώσεων με άμε-
σα αντικείμενα διδασκαλίας, την Μουσική, το Θέατρο και τον Χο-
ρό. Γνωστά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου έδωσαν το παρόν
στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, διδάσκοντας σε σεμιναριακά
τμήματα όλων των ηλικιών, όπως: ο Πάνος Μεταξόπουλος (Χορο-
γράφος και Καλ/κός Διευθυντής των Σχολών Χορού Indancetri-
al), το μουσικό συγκρότημα VEGAS και ο πασίγνωστος πρωταγω-
νιστής του Ελληνικού Κιν/φου κ. Κώστας Βουτσάς

Πολιτεία Πολιτισμού
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Εμυ Φουντά (Ελληνικό κολέγιο), Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου (Δημοσιογράφος),
Γιώργος Καρατάσιος (Περιφερειακός Δ /ντής Εκπ/σης Κεντρικής 

Μακεδονίας), Πέπη Αανσουριάν ( Πρόεδρος Πολιτειας Πολιτισμού), Θεόδωρος
Καράογλου (Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ), Μιχάλης Χατζηαναστασίου

(Καλλιτεχνικός Δ/ντής Πολιτείας Πολιτισμού)

Μιχάλης Χατζηαναστασιου, Πέπη Ανσουριάν

Συνέντευξη τύπου έναρξης εργασιών Ακαδημίας με όλα τα 
Διοικητικά στελέχη και Δ/ντές σπουδών των τμημάτων της

Απόστολος Τζιτζικώστας ( Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας), Πέπη
Ανσουριάν,Δημήτρης Μητσόπουλος (Προεδρος του Εκπ/κού 

Οργανισμού: Ανωτερη Δραματική Σχολή Α. Βουτσινά)

Vegas (Zero & Μελίνα), Πέπη Ανσουριάν

Robert Anesyan, Γιάννης Μητσόπουλος, Μιχάλης Χατζηαναστασίου



#SOCIAL_LIFE
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Μιχάλης Χατζηαναστασίου (Μαέστρος και Καλλιτεχνικός
Δ/ντής της Θερινής Ακαδημίας Πολιτισμού)

Γιάννης Μητσόπουλος ( Οικονομικός Δ/ντής του Ω.Β.Ε.),
Πάνος Μεταξόπουλος, Δημήτρης Μητσόπουλος

Ο Κώστας Βουτσάς με τα στελέχη και το Διδακτικό
προσωπικό της Ακαδημίας.Δημ. Μητσόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου,

Γιάννης Μητσόπουλος

Αναμνηστική φωτό από όλους τους συμμετέχοντες σπουδαστές,
στελέχη και καθηγητές στην τελετή λήξης της Ακαδημίας

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Θερινής Ακαδημίας Πολιτισμού κ. Μιχάλης
Χατζηαναστασίου και ο γνωστός manager Κυριάκος Κερανόπουλος.



#ΕUROPEAN_TOP GIRL

H 19χρονη Καλαμαριώτισα Δέσποι-
να Συμεωνίδου, βέρα Θεσσαλονικιά
με ποντιακές ρίζες «ήρθε» στον χώ-
ρο της τηλεόρασης για να μείνει.
Όνειρο της από μικρή η δημοσιο-
γραφία και η επικοινωνία με τους
ανθρώπους.   Το ξεκίνημα της έγινε
στην αθλητική εκπομπή ΠΑΜΕ
ΜΠΑΛΑ ως συμπαρουσιάστρια με
τον Γιάννη Μαυρόπουλο και στις
συνεντεύξεις της ως αρθρογράφος
στο αντίστοιχο site pamebala.gr ,
όπου και έδωσε δείγματα του έμφυ-
του ταλέντου της στην επικοινωνία
και παρουσίαση.Ασχολείται επιπλέ-
ον με επιδείξεις μόδας, φωτογραφί-
σεις ταυτόχρονα με τις σπουδές της
στο ΑΤΕΙΘ στο τμήμα Βιβλιοθηκο-
νομίας και Συστημάτων Πληροφό-
ρησης.

Δέσποινα
Συμεωνίδου
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Παροπλισμένες θα μείνουν οι ομάδες της Σούπερ Λιγκ
όπως προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Σεπτεμ-
βρίου, αφού ο Σταύρος Κοντονής αποφάσισε να εντείνει την
κόντρα στην οποία βρίσκεται με την ΕΠΟ και να βάλει «φρέ-
νο» στην έναρξη του πρωταθλήματος, κατηγορώντας την
Ομοσπονδία για αδιαφανείς διαδικασίες.

Ως εκ τούτου οι ομάδες που ετοιμάζονταν για την αφετη-
ρία μάλλον θα περιμένουν λίγο περισσότερο από το αναμε-
νόμενο για την πρώτη σέντρα της χρονιάς. Ήδη έχουν κλει-
στεί τα πρώτα φιλικά από τις ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊ-
κές υποχρεώσεις, την ώρα που οι τρεις εκπρόσωποι της χώ-
ρας στην Ευρώπη, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
μένουν με λίγα παιχνίδια στα πόδια τους, ενόψει και της δια-
φαινόμενης παρουσίας τους στους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ. 

Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάνουν το «ταμείο» από τη νί-
κη που ισοδυναμεί με πρόκριση στην Τιφλίδα επί της Ντινα-
μό. Ο αντίπαλος αποδείχθηκε ανίσχυρος να απειλήσει τον
«Δικέφαλο», κάτι που φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο με το τε-
λικό σκορ. Ωστόσο οι αδυναμίες που έδειξε σε ορισμένα ση-
μεία η ομάδα του Ίβιτς και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, απο-
τελούν τα επόμενα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο τεχνι-
κός του ΠΑΟΚ. Η Ντιναμό αν και χαμηλού αγωνιστικού επι-
πέδου ομάδα, είχε τις ευκαιρίες να απειλήσει την εστία του
Γλύκου, γεγονός που δεν άρεσε ιδιαίτερα σε όσους είδαν την
αμυντική λειτουργία των «ασπρόμαυρων» στο παιχνίδι. 

«Η ομάδα δεν έχει μπει ακόμα στο ρυθμό που θέλω. Ίσως

να είμαι κι εγώ λίγο περισσότερο απαιτητικός από αυτό που
μπορεί να κάνει τώρα η ομάδα μου. Με τους παίκτες που
έχουμε, θέλω να έχουμε τη μπάλα, να έχουμε την πρωτοβου-
λία. Αυτό που ήθελα ήταν να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα
για να προχωρήσουμε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. Το
ποδόσφαιρο δε γίνεται χωρίς λάθη. Το θέμα είναι ότι όταν
κάνεις λάθος, πρέπει να παλέψεις να το διορθώσεις όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να το ξανακά-
νεις», δήλωσε ο Βλάνταν Ίβιτς για το τρίτο μόλις επίσημο παι-
χνίδι που έδωσε η ομάδα του τη φετινή σεζόν και με το πρω-
τάθλημα στον «αέρα».

Για το λόγο αυτό, σε μια περίοδο που οι ομάδες μπαίνουν
αναγκαστικά «στον πάγο», η λύση είναι μόνο τα φιλικά. Έτσι
ταξίδι στη Λειβαδιά δεν θα υπάρξει, αλλά η ομάδα βρίσκεται
ήδη στην Ξάνθη όπου κλείστηκε φιλικό «αστραπή» μετά την
επίσημη αναβολή του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα αναμέ-
νεται την ερχόμενη Πέμπτη και η διαδικαστικού χαρακτήρα
ρεβάνς με την Ντιναμό Τιφλίδας στην Τούμπα, που όμως με-
τά τις τελευταίες εξελίξεις θα έχει χρήσιμο χαρακτήρα, αφού
δεν παύει να είναι επίσημο παιχνίδι, κάτι που θα λείψει από
τον ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, όλα δείχνουν ότι το ρόστερ
έχει κλείσει, ωστόσο η έλευση ενός σέντερ φορ δεν μπορεί
να θεωρείται απίθανη. Άλλωστε δεν έχει ξεχαστεί η περσινή
ανατροπή με τη μεταγραφή του Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ τον
Σεπτέμβριο, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.

www.karfitsa.gr

Σιγά σιγά αρχίζουν και ξεχωρίζουν οι
συμμαχίες που εξακολουθούν να υπάρ-
χουν στη Super League. Εκεί που είχαμε
πιστέψει ότι έβαλαν μυαλό οι ιδιοκτήτες
των ΠΑΕ, ήρθαν τα πάνω- κάτω καθώς η
ειρήνη «για το καλό του ποδόσφαιρου»
ήταν επίπλαστη. Στην ουσία δηλαδή επιβε-
βαιώθηκαν οι υποψιασμένοι οι οποίοι θε-
ωρούσαν αδύνατη την κατάπαυση του πυ-
ρός στη Super League. Παρότι λοιπόν πριν
από δύο περίπου μήνες είχαν γίνει ζυμώ-
σεις για το νέο μοντέλο στη διαιτησία και
τον τρόπο επάνδρωσης των Επιτροπών δε-
οντολογίας της ΕΠΟ, η ομοσπονδία προ-
χώρησε σε πραξικοπηματικές αποφάσεις.
Άλλαξε αυθαιρέτως τους δικαστές της Επι-
τροπής δεοντολογίας και δεν συμπορεύθη-
κε στην αρχική απόφαση να δημιουργηθεί
η ΚΕΔ σύμφωνα με το ισπανικό μοντέλο
διαιτησίας. Συγχρόνως παραιτήθηκε και ο
πρόεδρος της Super League, o Γιώργος
Στράτος γιατί ήρε την εμπιστοσύνη προς το
πρόσωπο του ο Ολυμπιακός. Από δίπλα
όμως ακολουθούν και ο Αστέρας Τρίπο-
λης, η Λάρισα, ο Λεβαδειακός και δεν ξέ-
ρω πόσες ακόμη ομάδες, οι οποίες θα κά-
νουν «μέτωπο» με την ομάδα του Πειραιά
στη νέα εκλογική μάχη της Super League
στη Γενική Συνέλευση της προσεχούς Τρί-
της. Πού είναι το πρόβλημα; Ότι όλες αυτές
οι ομάδες είχαν συνταχθεί με τις υπόλοι-
πες ΠΑΕ και ο κ. Στράτος στα τέλη Ιουλίου
είχε εκλεγεί ομοφώνως πρόεδρος! 

Κι αν όλα αυτά δεν θυμίζουν επιθεώρη-
ση τού Μάρκου Σεφερλή τι είναι; Πάντως
σοβαρό επαγγελματικό  Πρωτάθλημα δε
λέγεται. Μία κωμωδία είναι, κακής μάλι-
στα ποιότητας με τους γνωστούς πρωταγω-
νιστές. Τι μπορεί να αλλάξει; Μάλλον τίπο-
τε. Ο υφυπουργός Αθλητισμού διέκοψε το
Πρωτάθλημα, αλλά η φυγή ποτέ δεν ήταν
λύση, οι ομάδες σκούζουν γιατί χάνουν
έσοδα και ο μέσος φίλαθλος γυρνάει την
πλάτη αηδιασμένος από τη σαπίλα του πο-
δοσφαιρικού προϊόντος. Δυστυχώς οι
ιδιοκτήτες νοιάζονται μόνο για το ρευστό
που βάζουν στα ταμεία τους από το τηλεο-
πτικό δικαίωμα και από τη χορηγία της φα-
νέλας, χωρίς όμως να κάνουν τίποτε για
την αξιοπιστία του Πρωταθλήματος. Θο-
λώνει το μυαλό τους από τον εγωισμό και
τα μικροσυμφέροντα και αδιαφορούν για
τους φιλάθλους. Είναι κρίμα όμως ένα κοι-
νωνικό αγαθό με πολιτισμικά στοιχεία να
το διαχειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι
έχουν μπερδέψει τον ρόλο και τον προορι-
σμό τους.  

του Βασίλη
Μάστορα

Θυμίζει επιθεώρηση
η Super League
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Δεν… αρχίζει το ματς!



Ο μικρός γίνεται... 

Karfitsa
«ΤΣΙΜΠΑΕΙ»

μεγάλος

Karfitsa.gr 2310 278155

Η προβολή σας 
δεν κοστίζει… 
αλλά ΑΞΙΖΕΙ!

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

sales@karfitsa.gr
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