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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 
3ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα, 
χωρίς ασανσέρ, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με απεριόριστη και 
άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 50.000€ Κωδ. 1009-398

ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται ανώγειο διαμέρισμα 
105τμ, μερικώς ανακαινισμένο, με 
3ΔΣαλΚΜΠ, αυτόνομη θέρμ. Φ/Α, 
κατασκευής 2006, διαμπερές, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή: 67.000€ 
Κωδ. 1009-399

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου, 
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με 
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με 
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 115.000€ Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, 
με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή: 46.000€ 
Κωδ.1009-403

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πωλείται επιχείρηση 
αρτοποιείου, σε κατάστημα 
87τμ, προσόψεως, κεντρικότατο, 
με σταθερή πελατεία σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 26.000€ 
Κωδ.1009-392

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 4ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 17.000€ 
Κωδ.1009

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 
66τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000€ 
Κωδ.1034-143

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 94τμ, 2ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α. Ιδανικό για εκμετάλλευση. 
Τιμή:60.000€ Κωδ.1033-107

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, 
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
21.000€ Κωδ.1015-455

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 46τμ, 7ου ορόφου, 
μερικώς ανακαινισμένη, με ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, απεριόριστη 
και άκλειστη θέα. Ιδανική για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 50.000€ 
Κωδ.1015-518

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, με 
2ΔΣαλΚΜΠ, μερικώς ανακαινισμένο, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
και εκμετάλλευση. Τιμή: 125.000€ 
Kωδ.1014-517

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000€ 
Κωδ.1009-231

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα 
77τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, τζάκι, ανοιχτωσιά, 
είναι διαμπερές, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για επένδυση. Τιμή: 56.000€ 
Kωδ.1036-128

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 2ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα, 
μπροστά στον πεζόδρομο, με θέα 
θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000€ 
Κωδ.1009-388

ΘΕΡΜΗ Πωλείται διαμέρισμα 
130τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής 
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός 
συγκροτήματος, με πάρκινγκ, 
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000€ 
Kωδ.1009-120

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά, 
πέτρινη, μονοκατοικία 80τμ, εντός του 
χωριού, σε οικόπεδο 3,5στρεμμάτων, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 
40.000€ Kωδ.1009-397

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται 
οικόπεδο 1.370τμ, εντός του χωριού, 
γωνιακό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 
συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό για 
δημιουργία εξοχικής κατοικίας. Τιμή: 
15.000€ Κωδ.1009-396

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, με ιδιόκτητο 
γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. πετρελαίου, 
προσόψεως, σε καλή κατάσταση. Τιμή: 
80.000€ Kωδ.1009-395

ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται παλαιά 
πέτρινη μονοκατοικία 85τμ, σε οικόπεδο 
2.400τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
κεντρικότατο, πλησίον Επαρχιακής 
Οδού Λιβαδίτσας - Ευρωπού. Τιμή: 
28.000€ Kωδ.1009-406

ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 1ου ορόφου, με 
1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, επί του 
πεζοδρόμου, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
16.000€ Kωδ.1009-384

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  Ενοικιάζεται πλήρως 
ανακαινισμένη και επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 54τμ, 1ου ορόφου, με αυτ. 
Θερμ. θερμ/τες, νυχτερινό ρεύμα, πόρτα 
ασφαλείας, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
320€ Κωδ.1009 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή: 
500€ Κωδ.1009-368

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται στούντιο 
33τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, πλήρως 
επιπλωμένο και ανακαινισμένο, πλησίον 
Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, λουξ κατασκευή, 
ιδανικό  για φοιτητές. Τιμή: 420€ 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ  Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ. 
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ, 
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400€

Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

ΕΥΟΣΜΟΣ - ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ Σελ. 54

Σελ. 32-33

Σελ. 38

Σελ. 37-40

Η Ν.Δ. θα νικήσει 
με αυτοδυναμία 

Προβάδισμα νίκης 
για τον Π. Σούλα

‣ Τα στοιχήματα δίνουν 
ντέρμπι στο Δ. Θεσσαλονίκης
‣ «Υπερπαραγωγή» 
υποψηφίων ετοιμάζει ο 
Τζιτζικώστας
‣ Συγγραφέας ο Ζέρβας και 
barista ο Λεκάκης 
‣ Μπήκε στη «μάχη» του 
Δήμου και η Νοτοπούλου

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa
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Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Ο Μάκης ∆ελαπόρτας που αγάπησε το Ελληνικό θέατρο, τον κινηµατογράφο 
και τους ανθρώπους του όσο κανείς, µιλά στην «Κ» για την µουσικοχορευτική παράσταση 

που ανεβαίνει στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki

Η Κυρία... Επιθεώρηση έφτασε τα 100!

CI
TY

Lig
ht

s ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΟΥΣΙΚΗ LIVE SHOW

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟΗ φωνή του La Casa de Papel, Cecilia Krull, που λατρεύει την... Αρβανιτάκη µιλά στην «Κ»

Ο Γιώργος Γιασεµής µιλά για την επιστροφή του στη σκηνή και ένα µοναδικό Live µε τον Βασίλη Καρρά

O αγαπηµένος «Τσολιάς» Αποστόλης Μπαρµπαγιάννης επιστρέφει στο club του 
Μύλου

Η «νεράιδα και το παληκάρι» ανεβαίνει για πρώτη φορά στο ΡΑ∆ΙΟ CITY σε µία υπερπαραγωγή 

Η ∆άφνη Λαµπρογιάννη ενσαρκώνει την σύζυγο του εµβληµατικού... Μαυρογιαλούρου δίπλα στον Γιάννη Μπέζο στην παράσταση «Υπάρχει και φιλότιµο»

Σελ. 48
Σελ. 44

Σελ. 44
Σελ. 44

Σελ. 46-47

Σελ. 42-43

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 41-49

Τι προτείνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τις αναπλάσεις 
στο παραλιακό μέτωπο της Αρετσούς και το πρώην στρατόπεδο,  

στα δυτικά, που θα αλλάξουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης 

Σελ. 28-31

Το «αύριο» σε Καλαμαριά 
και στρ. Παύλου Μελά 



2 23.03.2019

editorial

{

{
Του Νίκου Καραμανλή

Μπορεί οι ΗΠΑ, 
για την ώρα, να 
στηρίζουν την 

Τριμερή Σύνοδο, 
όμως δεν υπάρχει 

περιθώριο 
εφησυχασμού με την 

Τουρκία

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Φ. Σιούμπουρας,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 
Βιβή Ανδρίτσου, Γιώργος Αυτιάς,  

Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης, Γιώργος Ευ-
γενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία 
Καρυπίδου, Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς 
Μίχος, Γιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ου-

ζούνογλου, Γιάννης Σπ.  
Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Θανάσης Ελμάζης 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,  
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,  

Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος,  
Θ. Χ. Μαρκόπουλος, Αν. Νικολοπούλου 

 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  
ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Τα μηνύματα της Τριμερούς  
και ο απρόβλεπτος Ερντογάν

Μπορούν λίγες γραμμές μίας κοινής δήλωσης να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς την 
Άγκυρα; Η απάντηση είναι «ναι, μπορούν», όπως αποδεικνύεται στον απόηχο της Τριμερούς 
Συνόδου Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. Μία κοινή δήλωση που 
οι ΗΠΑ «σφράγισαν» με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού 
Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, σηματοδοτώντας την ηχηρή επιστροφή τους στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Μία παρουσία που δείχνει τη σαφή πρόθεση της Ουάσινγκτον για νέες γεωστρα-
τηγικές συμμαχίες, με φόντο τις ενεργειακές ανακαλύψεις στην περιοχή. 

Σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, με τη Μόσχα να έχει απλώσει τα δίχτυα της 
στην περιοχή και να επιχειρεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, οι Αμερικανοί δεί-
χνουν τα... δόντια τους με διπλό στόχο. Από τη μία την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης από τη Ρωσία κι από την άλλη την άνοδο των δικών τους μετοχών με κινήσεις 
όπως ο αγωγός East Med. Ταυτόχρονα, ο πλέον στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, το Ισραήλ, 
ισχυροποιεί τους δεσμούς με την ΕΕ και καλείται να παίξει ηγετικό ρόλο στη σκακιέρα της 
Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και ενεργειακά. 

Την ίδια ώρα, η Τουρκία μοιάζει –προς το παρόν– να είναι στο περιθώριο, λόγω της 
εκπεφρασμένης πρόθεσής της για στενή συνεργασία με τη Ρωσία, σε ενεργειακό (πυρηνι-
κά εργοστάσια, αγωγοί κ.ά.) και στρατιωτικό (σύστημα S-400) επίπεδο. Αυτές οι εξελίξεις 
φαίνεται να εξυπηρετούν τον σχεδιασμό της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης, για 
να γίνει η ενέργεια «ασπίδα» έναντι της επεκτατικής πολιτικής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, μίλησε για την ανάγκη σεβα-
σμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της προστασίας των ενεργειακών και θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων.

Η ιστορία έχει διδάξει πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι στις εξελίξεις. 
ΗΠΑ και Ρωσία ετοιμάζονται για ένα μπρα ντε φερ από τα παλιά, ενώ δεν πρέπει κανείς 
να υποτιμά την Τουρκία. Πρόκειται για ένα «θηρίο» που, πληγωμένο και με έναν ηγέτη 
απρόβλεπτο, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο ακόμη και χωρίς κάτι προφανές να κερδίσει. 
Αναδεικνύεται, λοιπόν, για μία ακόμη φορά η ανάγκη για χάραξη εθνικής στρατηγικής, εάν 
δεν θέλουμε να βρεθούμε στη μέση μίας άγριας μάχης συμφερόντων. Γιατί δεν πρέπει να 
λησμονούμε πως «όταν στον βάλτο μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια».
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BREAK YOUR ROUTINE
CITROËN C1 URBAN RIDE

Μοναδικά Στοιχεία Εξοπλισµού Urban Ride
6 Συστήµατα Υποβοήθησης Οδηγού

Apple CarPlay™ και Android Auto
Νέος Κινητήρας 1.0 VTi 72HP

Οθόνη Αφής 7"
Κάµερα Οπισθοπορείας

15" Ζάντες Αλουµινίου

NEO CITROËN C1

Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C1: από 4,1 έως 4,2 lt/100km και από 93 έως 95 gr/km.

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

36Ή ΜΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

10.050€ΑΠΟ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr
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Έως τις 30 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι φορο-
λογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογικής τους 
δήλωση.

Το έντυπο Ε1, που θα υποβάλουν φέτος πάνω 
από 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, εκδόθηκε 
χωρίς ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με το περσι-
νό έντυπο. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει στον τρόπο 
εξόφλησης του φόρου εισοδήματος. Θα καταβλη-
θεί πάλι σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου.

Όμως σημαντική αλλαγή φέτος, για πρώτη 
φορά, είναι το γεγονός πως κάθε σύζυγος, ανεξάρ-
τητα εάν το ζευγάρι επιλέξει να υποβάλει κοινή ή 
χωριστή φορολογική δήλωση, θα μπορέσει να λά-
βει χωριστό δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα.

Να δούμε έναν προς έναν τους κωδικούς που 
φέρνουν επιπλέον φόρο:

1. Αφορολόγητο χωρίς αποδείξεις (κωδικοί 
023-024). Συμπληρώνονται από τους φορολο-
γουμένους που εξαιρούνται από την προσκόμιση 
αποδείξεων για τη διατήρηση της έκπτωσης φόρου 
1.900-2.100 ευρώ και συνεπώς έχουν τη μείωση 
φόρου, ακόμη κι αν δεν έχουν συγκεντρώσει απο-
δείξεις για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης 
υπηρεσιών.

2. Συνταξιούχοι 65 ετών και άνω (κωδικοί 
013-014). Κερδίζουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια 
διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα κ.ά. Το μέτρο 
ισχύει για όσους γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1953. Με δεδομένη τη μείωση του εισοδήματος, 
τα τελευταία χρόνια, μπορεί η ηλικία και μόνο να 
αποδειχθεί σωτήρια.

3. Εργαζόμενοι μισθωτοί με μπλοκάκι (κωδικοί 
019-020). Θα φορολογηθούν με την κλίμακα των 
μισθωτών-συνταξιούχων και θα δικαιούνται την 
έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε 
έμμεσο αφορολόγητο. 

4. Έμποροι 62 ετών (κωδικοί 027-028). Εξαι-
ρούνται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιότητα εμπό-
ρου που γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1956. 
Το μέτρο ισχύει για επιτηδευματίες που απέχουν 
τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος 
ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

5. Νέοι επαγγελματίες με τους κωδικούς 017-
018. Οι έχοντες έναρξη από 1/1/2016 και μετά 
απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Οι 
φορολογούμενοι κερδίζουν φόρο τουλάχιστον 
650 ευρώ. Η απαλλαγή παρέχεται για πέντε χρόνια 
από την πρώτη έναρξη εργασιών.

6. Οι νέοι με εισοδήματα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Αναφέρονται οι κωδικοί 327- 328. 
Το ποσό της προκαταβολής φόρου περιορίζεται 
στο 50% και δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου 
μέχρι 30 ευρώ.

7. Αγρότες επαγγελματίες αγρότες (κωδικοί 
037-038). Ο κωδικός αυτός είναι προσυμπληρω-
μένος με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες δικαι-
ούνται το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και 
συνταξιούχων το οποίο εξασφαλίζουν με δαπάνες 
που έγιναν με «πλαστικό» χρήμα.

8. Φιλοξενούμενοι (κωδικοί 091-095). Γλιτώ-
νουν από το τεκμήριο κατοικίας οι φορολογούμε-
νοι που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται από συγγε-
νείς ή φίλους.

9. Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω (κω-
δικοί 001-002). Δικαιούνται μείωση φόρου 200 
ευρώ.

10. Αγρότες-επιχειρηματίες ασφαλισμένοι στον 
ΕΦΚΑ (κωδικοί 021-022). Κερδίζουν έκπτωση φό-
ρου 1.900-2.100 ευρώ η οποία υπολογίζεται επί 
του φόρου του αγροτικού εισοδήματος.

11. Ανείσπρακτα ενοίκια (κωδικοί 125-126). 
Ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2018 απαλλάσ-
σονται από τον φόρο, αν οι ιδιοκτήτες των ακινή-
των έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που 
δεν καταβάλλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. 
Πριν από την υποβολή της δήλωσης, οι φορολο-
γούμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την Εφορία 
τους για να καταθέσουν φωτοαντίγραφο διαταγών 
πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών 
έξωσης.

12. Κάρτες (κωδικοί 049-050). Συμπληρώνο-
ντας τους κωδικούς αυτούς, μισθωτοί και συντα-
ξιούχοι και αγρότες κερδίζουν την έκπτωση φόρου 

1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορο-
λόγητο όριο. Αρκεί να έχουν συμπληρώσει το απα-
ραίτητο ποσό δαπανών ανάλογα με το εισόδημά 
τους.

13. Ανάλωση κεφαλαίου (κωδικοί 787-788). 
Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη 
προ του 2018 δεν ξοδεύτηκαν έως τις 31/12/2017 
και αναλώθηκαν εντός του 2018. Με την ανάλωση 
κεφαλαίου οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύ-
ψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου 
εισοδήματος έχει προκύψει λόγω των τεκμηρίων, 
επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα 
ακόμη και πριν από 10, 20, 30 χρόνια. 

14. Δωρεές, γονικές παροχές χρηματικών πο-
σών, ποσά από πώληση ή πλειστηριασμό ακινή-
των, κοινωνικό μέρισμα, κέρδη από λαχεία (κωδι-
κοί 781-782). 

15. Άδεια σπίτια. Εξαιρούνται από το τεκμήριο 
διαβίωσης οι κενές κατοικίες οι οποίες δηλώνονται 
στο έντυπο Ε2. Ωστόσο για τις κατοικίες που πα-
ραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι 
μηνών, απαιτείται ο φορολογούμενος να έχει φω-
τοαντίγραφα λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι 
το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

16. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Απαλ-
λάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που 
αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 
τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κα-
τοικία προς ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.

Τι να πράξετε ώστε να πληρώστε λιγότερο φόρο!

Όλα τα κρυφά σημεία της δήλωσης
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Είσοδος ελεύθερη

29 - 30 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Δημαρχείο Πανοράματος

Αμφιθέατρο “Σταύρος Κουγιουμτζής”

ώρα 19:00

Στόχος των 
προγραμμάτων 

είναι η κινη-
τοποίηση και 
η υποστήριξη 
των νέων, για 

την εξέλιξη της 
αρχικής τους 

ιδέας σε επιχεί-
ρηση

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Είναι γεγονός ότι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας σήμερα. Η ώθη-
ση και η υποστήριξη της νέας γενιάς, προς την κατεύθυνση 
της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, δεν 

αποτελεί το όχημα μόνο για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, 
αλλά και για τη συγκράτηση και την αξιοποίηση πολύτιμου ανθρώπι-
νου κεφαλαίου στη χώρα.  Είναι το όχημα για την αναζωογόνηση και 
τον αναπροσανατολισμό, τόσο των τοπικών οικονομιών, όσο και της 
ελληνικής οικονομίας ευρύτερα, με κινητήριο δύναμη τη δημιουργική 
επιχειρηματικότητα. 

Στην προσπάθεια αυτή οι τοπικές κοινωνίες, η Αυτοδιοίκηση και οι 
φορείς πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο. Οι Δήμοι, όπως και τα Επι-
μελητήρια, είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον, τις 
ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα κάθε περιοχής. Και γι’ αυτό μπορούν 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στοχευμένες και απο-
τελεσματικές δράσεις. Ως ΕΒΕΑ,  εργαζόμαστε με συνέπεια 
τα τελευταία χρόνια για την προώθηση της νεοφυούς και 
νεανικής επιχειρηματικότητας: με την ανάπτυξη αξιόπιστων 
δομών και δικτύων, όπως η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικό-
τητας και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, με τη δημι-
ουργία νέων θεσμών για την ανάδειξη και την επιβράβευση 
της επιχειρηματικής καινοτομίας, όπως το Φεστιβάλ Καινο-
τομίας της Αθήνας, αλλά και με την οικοδόμηση γόνιμων 
συνεργασιών με πανεπιστήμια, φορείς στήριξης της καινο-
τομίας, αλλά και με φορείς της Αυτοδιοίκησης, όπως η Πε-
ριφέρεια και Δήμοι της Αττικής. 

Στο πλαίσιο της συνένωσης δυνάμεων με τους Δήμους, 
έχουν υλοποιηθεί ήδη με εξαιρετική επιτυχία προγράμματα 
υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας στους Δή-
μους Κηφισιάς και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε συ-

νεργασία με το ΕΒΕΑ. Στόχος των προγραμμάτων είναι  η κινητοποίηση 
και η υποστήριξη των νέων, για την εξέλιξη της αρχικής τους ιδέας σε 
επιχείρηση, μέσα από τη συμμετοχή σε συμβουλευτικά σεμινάρια και 
άλλες δράσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των κοινών πρωτοβουλιών 
είναι μέχρι τώρα εξαιρετικά, δικαιώνοντας την πίστη μας στην αξία και 
τη χρησιμότητα αυτών των συνεργασιών. 

Το ΕΒΕΑ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη σύμπραξη με φορείς 
της Αυτοδιοίκησης, θα εξακολουθήσει να παρέχει την εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία, τις δομές και την εμπειρία του, προκειμένου οι νέοι άν-
θρωποι να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να αξιοποιή-
σουν το ταλέντο τους και να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. 
Το παράδειγμα των νέων επιχειρηματικών σχημάτων που έχουν ανα-
δειχθεί μέσα από τη συνεργασία ΕΒΕΑ και Δήμων, μας πείθει ότι οι το-
πικοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες κρατούν – σε μεγάλο βαθμό – το 
κλειδί για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Συνένωση δυνάμεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα 
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Η διπλή αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
μέσα στους προσεχείς 9 μήνες αναμένεται να 
εκτοξεύσει τις επιβαρύνσεις, ενώ ουδείς μπορεί 
να προβλέψει εάν θα υπάρξει κατάργηση του 
αφορολόγητου ορίου και των σημερινών κλιμά-
κων βάσει των οποίων υπολογίζονται ο τελικός 
φόρος και οι λοιπές επιβαρύνσεις. Σημειώνεται 
ότι το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται... εν υπνώ-
σει από το 2011, αλλά ποτέ δεν έχει φύγει από 
το τραπέζι των συζητήσεων με τους δανειστές, 
οι οποίοι ζητούν κατάργηση του αφορολόγητου 
ορίου και νέες χαμηλότερες κλίμακες φορολογί-
ας κεφαλαίου, ώστε να πληρώνουν όλοι και να 
αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. 

Σύμφωνα με τους λογιστές, είναι αυτονόητο 
ότι οι φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα 
πολύ χαμηλής αντικειμενικής αξίας πρέπει να 
σπεύσουν το συντομότερο δυνατό για να κλεί-
σουν τις υποθέσεις τους πετυχαίνοντας μικρότε-
ρο κόστος για τις πράξεις μεταβίβασης, γονικής 
παροχής, δωρεάς και κληρονομιάς. Αν και η ση-
μερινή πραγματική αξία εκατοντάδων χιλιάδων 
ακινήτων είναι χαμηλότερη από την αντικειμενι-
κή, εντούτοις, η αύξηση των τιμών ζώνης θα επι-
φυλάξει οδυνηρές εκπλήξεις για τους ιδιοκτή-
τες. Το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να 
επιβεβαιωθεί στην πράξη είναι να εκτιναχθούν 
οι αντικειμενικές αξίες στις λαϊκές περιοχές 
και ταυτόχρονα να καταργηθεί ή να μειωθεί το 
αφορολόγητο όριο και να αλλάξουν οι κλίμακες 
φορολογίας. Για παράδειγμα, αν η φορολογητέα 
αξία ενός ακινήτου είναι σήμερα 70.000 ευρώ, 
δεν προκύπτει φόρος. Αν καταργηθεί το αφο-
ρολόγητο όμως και με βάση έναν συντελεστή 
φορολογίας 1% από το πρώτο ευρώ, τότε ο ιδιο-
κτήτης του θα πληρώσει φόρο 700 ευρώ συν τα 
λοιπά έξοδα!

Τα «ψιλά γράμματα» που σώζουν 
Οι τιμές ζώνης αποτελούν το «κλειδί» για 

τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου αλλά 
ειδικά στις κληρονομιές, γονικές παροχές και 
δωρεές έχει σημασία ο βαθμός συγγένειας. 

Το ύψος της φορολογητέας αξίας ενός ακινή-
του που μεταβιβάζεται με γονική παροχή εξαρ-
τάται επίσης από την ηλικία του επικαρπωτή (βλ. 
σχετικούς πίνακες). Η απόφαση για μια μεταβί-
βαση ακινήτου (γονική παροχή, κληρονομιά, 
δωρεά) περιλαμβάνει μια σειρά από δικαιολο-
γητικά, τα οποία είναι απαραίτητα για τον συμ-
βολαιογράφο, προκειμένου να προχωρήσει στη 
δικαιοπραξία. Η... αρχή γίνεται με τα πιστοποιητι-

κά φορολογικής ενημερότητας οφειλών ΕΝΦΙΑ, 
κληρονομιάς ή δωρεάς, όπως και την αντίστοιχη 
βεβαίωση του δήμου ότι δεν οφείλονται δημο-
τικοί φόροι και τέλη. Επίσης, απαιτείται οπωσ-
δήποτε βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, και στη 
συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση, μια σειρά 
άλλων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται 
στον σχετικό πίνακα. 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουν 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι το ύψος του αφορο-
λόγητου. Όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνα-
κες, τα όρια είναι υψηλά, ωστόσο, ακόμη και αν 
δεν προκύψει φορολογική επιβάρυνση από την 
αύξηση των αντικειμενικών αξιών, εντούτοις, 
θα είναι σημαντικά αυξημένη τα λοιπά έξοδα τα 
οποία υπολογίζονται με βάση την αντικειμενική 
αξία του ακινήτου. 

Ποιοι έχουν απαλλαγές
Η διαδικασία απόκτησης κατοικίας ή γενικά 

ακινήτου με οποιονδήποτε τρόπο περιλαμβάνει 
και μια σειρά από διευκολύνσεις ή απαλλαγές. 

Ειδικότερα:
1. Δικαίωμα απαλλαγής για απόκτηση κατοι-

κίας με δωρεά ή γονική παροχή έχουν η σύζυγος 
ή ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα που δεν έχουν 
δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή 
οίκησης σε άλλη κατοικία που πληροί τις στεγα-
στικές ανάγκες της οικογένειας και βρίσκεται σε 
δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 
κατοίκων. 

2. Απαλλάσσονται επίσης όσοι δεν κατέχουν 
οικοδομήσιμο οικόπεδο σε περιοχές με πληθυ-
σμό άνω των 3.000 κατοίκων και σύμφωνα με 
την οικογενειακή κατάσταση, η οποία καθορί-
ζει και τις στεγαστικές ανάγκες. Οι στεγαστικές 

ανάγκες θεωρείται ότι δεν καλύπτονται αν το 
συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων που κατέχει ή 
μπορεί να ανεγείρει ο δικαιούχος είναι κάτω από 
70 τ.μ. προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθέ-
να από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για 
το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του 
δικαιούχου.

Ως προς τα διαδικαστικά, πρέπει να σημειω-
θεί ότι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φόρου δω-
ρεάς - γονικής παροχής είναι οι συμβαλλόμενοι 
δωρητής - δωρεοδόχος, γονέας - τέκνο και, σε 
περίπτωση άτυπης δωρεάς, ο δωρεοδόχος. Η 
κατάθεση και παραλαβή της δήλωσης γονικής 
παροχής ή δωρεάς γίνεται στην ΔΟΥ υπαγωγής 
του δωρητή. Σημειώνεται ότι η δήλωση πρέπει 
να υποβληθεί πριν από την κατάρτιση του συμ-
βολαίου, το οποίο συντάσσεται με βάση θεωρη-
μένο αντίγραφο της δήλωσης και προκειμένου 
για άτυπες δωρεές, μέσα σε έξι μήνες από την 
παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς στον 
δωρεοδόχο. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στον φόρο δωρεάς - γο-
νικής παροχής, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός 
εξοφλείται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθεμία 
από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 
500 ευρώ, αν η βεβαίωση του φόρου έγινε με 
βάση τη δήλωση του υπόχρεου ή την έκδοση 
οριστικής πράξης ή μετά από συμβιβασμό και 
την καταβολή του 1/5 ή ύστερα από απόφαση 
δικαστηρίου ή από δικαστικό συμβιβασμό. Επι-
πλέον, εξοφλείται σε 6 ίσες διμηνιαίες δόσεις, 
καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερη των 500 ευρώ, αν η βεβαίωση του 25% 
του φόρου έγινε μετά από άσκηση προσφυγής.

Οικονομία
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα δικαιολογητικά,  

προκειμένου να κλείσετε ταχύτερα τις υποθέσεις σας

Πώς θα πετύχετε φθηνές και εύκολες
μεταβιβάσεις, δωρεές και γονικές παροχές

Συνένωση δυνάμεων για τη νεανική επιχειρηματικότητα 
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Λ

Ο
Υ

Κ
Α

 Γ
Ε

Ω
Ρ

Γ
ΙΑ

Δ
Η 



8 23.03.2019

Σειρά αλλαγών έρχεται στο Δημόσιο που αφο-
ρούν σημαντικές δραστηριότητες όσων απασχο-
λούνται σε αυτό. Πολλές από αυτές ήταν χρόνιο 
αίτημα των εργαζομένων, ενώ αρκετές θέλουν νέα 
προσέγγιση. 

Οι 11 αλλαγές χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, 
τονίζουν στελέχη της ΑΔΕΔΥ, ενώ σε πολλές περι-
πτώσεις σημαντικές αδικίες πρέπει και επιβάλλεται 
να διορθωθούν. Να δούμε όλες τις νέες εξελίξεις.

1. Αποσπάσεις-μετατάξεις. Εδώ έχουμε άμεση 
απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας. Ο σύζυ-
γος, αλλά και ο συμβίων, έχουν το ίδιο δικαίωμα 
με αποδείξεις.

2. Ανατροφή τέκνου. Η άδεια ανατροφής τέ-
κνου επεκτείνεται σε θετούς και ανάδοχους γονείς 
αλλά και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει μέσω 
παρένθετης μητέρας. Χρήση της άδειας μπορεί 
πλέον να κάνει και ο πατέρας, ανεξαρτήτως του 
τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.

3. Άδεια σπουδών. Αυξάνεται σε 14 ημέρες ο 
συνολικός αριθμός των εργάσιμων ημερών κατ’ 
έτος για άδεια εκπαίδευσης. Το δικαίωμα χρήσης 
εκτός από τους μόνιμους έχουν και οι εργαζόμε-
νοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η εξέλιξη 
αυτή αφορά και τις εξετάσεις.

4. Άδειες τριτέκνων. Αυξάνονται σε επτά ερ-
γάσιμες ημέρες κατ’ έτος οι άδειες για τρίτεκνους 

υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα, σε περίπτωση 
ασθενείας των τελευταίων, σε δέκα εργάσιμες 
ημέρες για τους πολύτεκνους και σε οκτώ για τις 
μονογονεϊκές.

5. Καταργείται το όριο ηλικίας που υπήρχε για 
τη συμμετοχή υπαλλήλου σε μεταπτυχιακά, ενώ 
προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις για την πρόσλη-
ψη ατόμων με βαρηκοΐα ή κώφωση καθώς και με-
λών τρίτεκνων οικογενειών.

6. Προσλήψεις ατόμων ειδικών δεξιοτήτων. Τα 
άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπη-
ρίας 50% και άνω, που έχουν βεβαίωση επάρκειας 
νοηματικής γλώσσας, προσλαμβάνονται χωρίς να 
απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός και αν 
η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό 
προσόν.

7. Παρένθετη μητρότητα. Πρόσθετη άδεια για 
ανατροφή τέκνου σε θετούς, ανάδοχους γονείς και 
γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της 
παρένθετης μητρότητας.

8. Πρόσθετη άδεια. Σε υπαλλήλους που υιοθε-
τούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνο-
νται ανάδοχοι γονείς, πέραν των διευκολύνσεων 
χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου χορηγείται 
άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του 
πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικα-
σίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφό-

σον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι 
ηλικίας έως έξι ετών.

9. Επιλογή άδειας. Εάν και οι δύο γονείς είναι 
υπάλληλοι, η άδεια των τριών μηνών χορηγείται 
εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλλη-
λο ή και στους δύο από κοινού, με κατανομή του 
τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που 
καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτό-
χρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

10. Υπέρβαση άδειας. Η άδεια εξετάσεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργά-
σιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή 
τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά 
ο ενδιαφερόμενος.

11. Άδεια για ασθένεια τέκνων. Προβλέπεται 
άδεια για υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περί-
πτωση ασθένειάς τους. Ειδικότερα, τέσσερις ημέ-
ρες για τους υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα και αυ-
ξάνεται για τους τρίτεκνους υπαλλήλους σε επτά 
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, για 
τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε δέκα εργάσι-
μες ημέρες και για τους υπαλλήλους που είναι σε 
μονογονεϊκές σε οκτώ εργάσιμες ημέρες για κάθε 
ημερολογιακό έτος.

Στελέχη της ΑΔΕΔΥ τονίζουν ότι συνεχίζεται η 
προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου εργασίας.

Τα πάνω-κάτω σε αποσπάσεις, μετατάξεις, άδειες 

Οι 11 αλλαγές στο Δημόσιο
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opinion

Από τη στιγμή που η Ελλάδα προσφεύγει στις 
αγορές για να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες 
με πολλαπλάσιο επιτόκιο από αυτό των προγραμ-
μάτων οι εταίροι δεν βιάζονται να αποδεσμεύσουν 
χρήματα, όταν μάλιστα η κυβέρνηση δεν έχει προ-
ωθήσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δε-
σμευθεί.

     Στο τελευταίο Eurogroup συζητήθηκαν τα 
αποτελέσματα της δεύτερης αξιολόγησης στο 
πλαίσιο της μεταμνημονιακής ενισχυμένης επο-
πτείας της ελληνικής οικονομίας και οι εταίροι με-
τέθεσαν τις αποφάσεις για τη Σύνοδο του Απριλίου. 

     Η εκταμίευση των 970 εκατομμυρίων ευρώ 
προς την Ελλάδα στο πλαίσιο των μέτρων για την 
ελάφρυνση του χρέους δεν κατέστη δυνατή και 
αυτό είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς τις αγορές.

     Τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται από τα 
θησαυροφυλάκια των δανειστών, ούτε πρόκειται 
για νέα δανεικά, είναι ένα μέρος από τα κέρδη που 
αποκόμισαν τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα διακρατώ-
ντας ελληνικά ομόλογα τα οποία δεν κουρεύτη-
καν το 2012, όπως συνέβη με τους υπόλοιπους 
εγχώριους τίτλους μέσω του PSI.

     Τα κέρδη αυτά επιστρέφονταν στην Ελλάδα 
μέχρι και τα μέσα του 2014. 

     Το 2013 είχαμε εισπράξει 1,5 δισεκατομμύ-
ριο ευρώ ενώ και το 2014 περίπου 600 εκατομ-
μύρια.

     Εκτοτε οι εκταμιεύσεις σταμάτησαν, καθώς η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την τυχοδιωκτική διαπραγ-
μάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015 απεμπό-
λησε αυτό το κεκτημένο. 

     Οι δανειστές έχουν συμφωνήσει στην εκτα-
μίευση 4,8 δισεκατομμυρίων στα επόμενα χρόνια 
τα οποία θα καταβάλλουν σε ετήσιες δόσεις και 
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα μας θα υλο-
ποιεί συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, κάτι που δεν 
διαπιστώθηκε όπως φάνηκε στη συνεδρίαση του 
τελευταίου Eurogroup.

     Η εξέλιξη αυτή είναι μία ακόμη παράπλευ-
ρη απώλεια της διακυβέρνησης της χώρας από 
τον ΣΥΡΙΖΑ που κλώτσησε όλες τις αναπτυξιακές 
ευκαιρίες και απεμπόλησε κεκτημένα του παρελ-
θόντος.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας  
- π. Βουλευτής  Νέας Δημοκρατίας

Άλλη μία χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα
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Συνεταιριστικό ρύζι που παράγεται στην πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης προωθείται για πρώτη 
φορά οργανωμένα σε χώρες της Μέσης Ανατο-
λής μέσα από ένα πρόγραμμα τριετούς προβο-
λής  που εξασφάλισε η Αγροτική Εταιρική Σύ-
μπραξη «ΕΑΣΘ» απευθείας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα 
Karfitsa, o πρόεδρος της «ΕΑΣΘ» –από τη μέρα 
της ίδρυσης της μέχρι σήμερα–, Χρήστος Τσιχή-
τας, τόνισε ότι το 2019 θα γίνουν δειγματοδιανο-
μές του εκλεκτού προϊόντος σε Λίβανο, Ιορδανία 
και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ τα επόμενα 
δύο χρόνια αναμένεται να κλειστούν εμπορικές 
συμφωνίες. 

Πότε ιδρύθηκε η ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, ποιοι 
συνεταιρισμοί ανήκουν σ’ αυτήν και ποιοι εί-
ναι οι στόχοι της; Ιδρύθηκε το 2007 από υγιείς 
συνεταιρισμούς του νομού Θεσσαλονίκης μετά 
το κλείσιμο της άλλοτε κραταιάς παλαιάς Ομο-
σπονδίας και ήρθε ουσιαστικά να καλύψει το συ-
νεταιριστικό κενό που δημιουργήθηκε στο νόμο 
το 2013. Μετά το νόμο 4015/2011 αναγκαστικά 
μετατράπηκε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη 
έχοντας ως μετόχους εννιά συνεταιρισμούς του 
νομού Θεσσαλονίκης. Στόχος της ΕΑΣΘ είναι η 
ανάπτυξη στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της 
δίνει το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται 
η χώρα, η εξυπηρέτηση των αγροτών-μελών 
της και η διατήρηση της υγιούς οικονομικής της 
θέσης της, γιατί έχουμε μόνο θετικούς ισολογι-
σμούς και αυτό ευελπιστούμε να συνεχιστεί.

Με ποιον τρόπο προωθούνται τα συμφέρο-
ντα των αγροτών-μελών των συνεταιρισμών 
που εκπροσωπείτε; Η θέση της ΕΑΣΘ στα κέντρα 
των αποφάσεων είναι ισχυρή. Η παρέμβαση της 
είναι υπολογίσιμη και με αποκλειστικό γνώμονα 
το συμφέρον των παραγωγών, επιδιώκουμε να 
παρεμβαίνουμε στα θέματα που τους απασχο-
λούν – και δεν είναι λίγα. Έχουμε ως στόχο την 
ανάπτυξη και η ανάπτυξη έρχεται με την προώ-
θηση των προϊόντων που παράγουν οι αγρότες 
μας σε άλλες αγορές.

Τελευταία έγιναν σημαντικές κινήσεις για 
την προώθηση του ρυζιού της Θεσσαλονίκης, 
με συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης σε 
Αραβικές χώρες. Τι προβλέπουν αυτά τα προ-
γράμματα; Θα καταγράψω μια πολύ σημαντική 
επιτυχία. Ως συνεταιριστική οργάνωση πήραμε 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρό-
γραμμα προώθησης ρυζιού σε τρίτες χώρες για 
την επόμενη τριετία. Οι χώρες στις οποίες θα 
προωθούμε ρύζι Θεσσαλονίκης είναι ο Λίβανος, 
η  Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία για μια 
συνεταιριστική οργάνωση, γιατί τα προγράμματα 
προώθησης απαιτούν υψηλή κατάρτιση, πολλή 
γραφειοκρατία και οξυδέρκεια, έτσι ώστε να επι-
τευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα. Τα προγράμματα 
αυτά προβλέπουν την παρουσία σε τρεις εκθέ-
σεις ετησίως σε κάθε χώρα αντίστοιχα, το κλείσι-
μο εμπορικών συμφωνιών και φυσικά δείγματα 
των προϊόντων μας σε τόπους πωλήσεις, έτσι 
ώστε να προσελκύσουν το απαιτητικό κοινό των 
χωρών αυτών.

Υπάρχουν νέες καλλιέργειες που μπορούν 
να προωθηθούν στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης; Τι γίνεται με τα όσπρια; Στο νομό Θεσσαλο-
νίκης, εκτός από τις παραδοσιακές καλλιέργειες 
υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επενδύσει και 
σε άλλες καλλιέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις, 
πλέον, κάποια αγροτεμάχια έχουν κουραστεί από 
την συνεχόμενη καλλιέργεια ορισμένων προϊό-
ντων. Στο νομό Θεσσαλονίκης καλλιεργούνται 
όσπρια, ενεργειακά φυτά όπως ελαιοκράμβη, 
ηλίανθος, μπαίνουν πλέον αρκετά δέντρα και 
αυτό ίσως λειτουργήσει και ευεργετικά στον 
ανταγωνισμό και για τις παραδοσιακές καλλι-
έργειες του νόμου, όπως σιτάρι, βαμβάκι, καλα-
μπόκι, ρύζι.

H κλιματική αλλαγή, όπως τονίστηκε και 
στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ, επηρέ-
ασε αρνητικά και καλλιέργειες της Θεσσαλο-
νίκης. Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν και 
ποια μέτρα προτείνετε ενόψει της νέας ΚΑΠ; 
Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει αρκετά το 

νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όλη την Κεντρική 
Μακεδονία. Επειδή η νέα Κοινή Αγροτική  Πολιτι-
κή θα επηρεαστεί οπωσδήποτε με την κλιματική 
αλλαγή η πρόταση μου, που την κατέβασα στο 
συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ, είναι συγκεκριμένη και 
βασίζεται στην πρόληψη των φαινομένων με 
τη δημιουργία, για παράδειγμα, αντιχαλαζικών 
δικτύων, τα οποία θα προλαβαίνουν ουσιαστικά 
κάποια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γνω-
ρίζοντας ότι σε αυτή την οικονομική συγκυρία 
είναι αδύνατον από τον εθνικό προϋπολογισμό 
να καλυφθούν στο σύνολό τους οι ζημιές που 
προκύπτουν στις καλλιέργειες.

Τι μέτρα στήριξης χρειάζεται η ελληνική γε-
ωργία για να ισχυροποιηθεί ο αγρότης και να 
εξασφαλίσει καλύτερα εισοδήματα; Ο αγρότης 
χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή και σίγουρα 
πολύ πιο ακριβή από ότι σε άλλες χώρες, όπου 
έχουν ληφθεί μέτρα υπέρ της αγροτικής παρα-
γωγής. Επιπλέον, αναγκαίο είναι και το σταθερό 
οικονομικό περιβάλλον. Καμία επιχείρηση δεν 
μπορεί να προγραμματίσει την ανάπτυξη της, να 
ελέγξει τις επενδύσεις της εάν δεν γνωρίζει πώς 
θα είναι οικονομικά τα πράγματα τα επόμενα 
χρόνια. Ουσιαστικά η ανάπτυξη απαιτεί σταθερή 
και δίκαιη φορολογία αφενός, αφετέρου δε από-
λυτο σεβασμό στους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμε-
να αθέμιτου ανταγωνισμού που πάντα πλήττουν 
την εγχώρια παραγωγή και κατ΄ επέκταση το 
αγροτικό εισόδημα.

Χρήστος Τσιχήτας, πρόεδρος ΕΑΣΘ:

Συνεταιριστικό ρύζι της Θεσσαλονίκης 
«κατακτά» τις αραβικές χώρες
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H OSMOS αποτελεί παγκόσµιο ηγέτη στην τεχνολογία παρακολούθησης δοµικής κατάστασης των κατασκευών. Εδρεύει στη Γαλλία και 
έχει καταφέρει να ξεπερνά τις 3000 εφαρµογές ανά τον κόσµο τα τελευταία 20 χρόνια. Η OSMOS Hellas αποτελεί θυγατρική εταιρία και 
εκπρόσωπο της OSMOS Group στην Ελλάδα. 

Η εξειδίκευση και η ακρίβεια της OSMOS είναι απόρροια της µοναδικής της τεχνολογίας – των αισθητήρων τεχνολογίας Οπτικών Ινών. 
Το µοναδικό και καινοτόµο σύστηµα παρακολούθησης κατασκευών της OSMOS καταγράφει µε απόλυτη ακρίβεια και σε πραγµατικό 
χρόνο µεταβολές τάσεων και παραµορφώσεων σε κάθε τύπου κατασκευή. 

Ως αποτέλεσµα της καινοτόµου τεχνολογίας που χρησιµοποιεί, η OSMOS προσφέρει 
παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της δοµικής κατάστασης της κατασκευής σε κάθε 
στάδιο του κύκλου ζωής της. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα σε κάθε 
περίπτωση και συµβάλλει στην πρόληψη ανεπιθύµητων καταστάσεων, 
βελτιστοποιώντας έτσι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της κατασκευής.

Το σύστηµα OSMOS έχει εφαρµογή σε κάθε τύπου δοµική επιφάνεια που 
αποτελεί τµήµα φέροντος οργανισµού, ενώ προσαρµόζεται σε όλες τις 
ανάγκες παρακολούθησης κατασκευών. Σηµαντικός είναι ο ρόλος 
της OSMOS και του SHM* στην αποτίµηση και τον έλεγχο της 
στατικής επάρκειας στον τοµέα των κατασκευών, της 
βιοµηχανίας και των υποδοµών, σε περισσότερα από 28 
πεδία εφαρµογής: όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού, 
συµπεριλαµβανοµένων αντισεισµικών γεφυρών, 
κτιριακών έργων, έργων υποδοµής µεγάλης 
κλίµακας, υπόγειων κατασκευών κ.λπ

Osmos Hellas AE
Γαριβάλδη 13, Τ.Κ. 11742, Αθήνα
info@osmos-group.com.gr

Ενδεικτικά έργα: Eurotunnel, Eiffel 
Tower, Manhattan Bridge, Acropolis, 
Κöhlbrand Bridge, Sagrada Famillia, 

Yokohama Harbor, Hamburg Port, 
Seoul Metro, Sydney Tunnel, Louis 

Vuitton Foundation, e.t.c. 
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Ιδιοκτήτες γραφείων σε οικοδομή του κέ-
ντρου της Θεσσαλονίκης, μετέτρεψαν έναν όρο-
φο σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για 
βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ιστοσελίδων, όπως 
η airbnb και η booking, προκαλώντας τις έντο-
νες αντιδράσεις άλλων ιδιοκτητών. Μάλιστα, τις 
επόμενες ημέρες στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
αναμένεται να συζητηθεί αγωγή που κατατέ-
θηκε, καθώς το «μικρό ξενοδοχείο», όπως το 
χαρακτηρίζουν, λειτουργεί σε οικοδομή που χτί-
στηκε αποκλειστικά για γραφεία. Εκτός των αλ-
λαγών στην οικοδομή με προσθήκη τουαλετών 
και μπάνιων, έχει προστεθεί στο μπαλκόνι καυ-
στήρας που λειτουργεί με εκτεθειμένες φιάλες 
φυσικού αερίου.

Τα ζητήματα που περιγράφονται στην αγωγή 
που κατατέθηκε από τέσσερις ιδιοκτήτες διαμε-
ρίσματος, άρχισαν τον περασμένο Ιούλιο. «Κατά 
την επάνοδο στα γραφεία μας, μετά από ολιγοή-
μερες διακοπές, διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι οι 
εναγόμενοι είχαν προβεί στη διάνοιξη μεγάλης 
τρύπας  στην εκ μπετόν πλάκα του δευτέρου 
ορόφου (ταβάνι διαδρόμου του ενός – πάτωμα 
του άλλου ορόφου) και είχαν περάσει, εν αγνοία 
μας, μέσα από αυτή την τρύπα, σωλήνα αποχέ-
τευσης, ο οποίος ξεκινά από τις ιδιοκτησίες τους, 
περνά μέσα από την πλάκα μεταξύ των δύο ορό-
φων της οικοδομής και τον οποίο συνέδεσαν με 
τον κεντρικό σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκε-
ται εντός του χώρου του κοινόχρηστου WC», ση-
μειώνουν στην αγωγή τους.

Σύμφωνα με την αγωγή, εκτός των πολεοδο-
μικών αλλαγών στην οικοδομή –για τις οποίες 
οι ιδιοκτήτες των γραφείων που μετατράπηκαν 
σε διαμερίσματα υπέβαλαν αίτηση στην πολε-
οδομία αλλά την απέσυραν–, αλλάζει εντελώς 
το περιβάλλον της οικοδομής. «Και αυτό έγινε 
σε μία οικοδομή που ήταν γραφειακό μέγαρο 
που κατασκευάστηκε το 1970 με αυτές τις προ-
διαγραφές στο κέντρο της πόλης. Στην ουσία τα 
γραφεία  έχουν μετατραπεί σε ένα μικρό ξενο-
δοχείο. Εδώ παραβιάζεται  η κανονικότητα της 
οικοδομής που αποτελείται μόνον από γραφεία. 
Παρεισφρύουν χώροι που είναι κατοικίες, με δι-
αφορετικά χαρακτηριστικά, θίγοντας έτσι τους 
άλλους ιδιοκτήτες», ανέφερε στην Karfitsa ο 
Βασίλης Χαλαμπάκης, ένας εκ των  συνηγόρων 
των ιδιοκτητών γραφείων της  οικοδομής.

Οι ιδιοκτήτες των γραφείων υποστηρίζουν 
ότι όσα έγιναν συνιστούν σαφή παραβίαση του 
κανονισμού της οικοδομής. Επίσης, αναφέρουν 
ότι η γενική συνέλευση της οικοδομής δεν δέ-
χτηκε καν να συζητήσει το θέμα αλλαγής χρή-

σης των γραφείων του ενός ορόφου, ενώ απο-
φάσισε άμεσα να αποκατασταθούν οι αλλαγές 
που έγιναν.

Φιάλες αερίου
«Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει προφανώς 

να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να 
μην παραβιάζονται οι κανόνες που διέπουν την 
ασφάλεια των ενοίκων της οικοδομής, όπως 
και οι κανόνες που σχετίζονται με την προστα-
σία της υγιεινής των προσώπων», σημείωσε ο κ.  
Χαλαμπάκης. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες που 
προσέφυγαν στα δικαστήρια, στα γραφεία τους 
ακούγεται μονίμως ο ήχος από τις νέες σωληνώ-
σεις αποχέτευσης, ενώ δημιουργήθηκαν και τα 
πρώτα προβλήματα. «Η αποχέτευση πλημμύρι-
σε και άρχισαν να πέφτουν νερά στους τοίχους», 
σημείωσε ο συνήγορος. «Εξαιτίας των κατα-
σκευών, δημιουργείται θόρυβος από το τρεχού-
μενα ακάθαρτα ύδατα και οσμές, καθώς πρόκει-
ται για σωλήνες αποχέτευσης και προφανώς οι 
ακαθαρσίες θα προβάλλονται στο ταβάνι, όταν ο 
σωλήνας θα βουλώνει. Τούτο έχει ήδη παρατη-
ρηθεί στην ιδιοκτησία μας, στον χώρο υποδοχής 
του γραφείου μας στον οποίο περιμένουν οι πε-
λάτες, οι οποίοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση 
να ακούνε κάθε φορά τον ενοχλητικό θόρυβο 
που προκαλείται από τη ροή του ύδατος μετά 
το τράβηγμα στο καζανάκι των τουαλετών των 

εναγομένων», αναφέρεται περιγραφικά στην 
αγωγή.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η αλλαγή 
της θέρμανσης των επίμαχων διαμερισμάτων. 
Περιγράφεται πως οι ιδιοκτήτες των διαμορφω-
μένων σε διαμερίσματα ακινήτων έκοψαν τους 
σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης, ενώ τοπο-
θέτησαν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης με φυ-
σικό αέριο, μέσω όμως φιαλών στο μπαλκόνι!  
«Πλην όμως, επειδή η οικοδομή δεν έχει σύνδε-
ση παροχής φυσικού αερίου, για το λόγο αυτό οι 
εναγόμενοι συνέδεσαν τους λέβητες   με φιάλες 
υγραερίου, που είναι τοποθετημένες και ακάλυ-
πτες στα μπαλκόνια των ιδιοκτησιών τους. Με 
τον τρόπο αυτό, τίθεται σε μείζονα κίνδυνο η 
ασφάλεια όλων όσοι διαβιούμε στην οικοδομή 
σε καθημερινή βάση, καθώς κάτι τέτοιο απαγο-
ρεύεται ρητά, αφού η πιθανότητα να προκληθεί 
έκρηξη ακόμη και από τυχαίο γεγονός (π.χ. σει-
σμός, λανθασμένος χειρισμός κατά την αλλαγή 
των φιαλών κλπ.) είναι προφανής και τούτο εάν 
συμβεί, οι δυσμενείς συνέπειες θα είναι ανυπο-
λόγιστες», καταλήγουν.

Οι ιδιοκτήτες των γραφείων που προσέφυ-
γαν στη δικαιοσύνη ζητούν να επανέρθει άμεσα 
η χρήση των ακινήτων σε γραφεία και να γίνουν 
έλεγχοι στην οικοδομή από την πολεοδομία για 
να διαπιστωθεί εάν οι εργασίες έχουν επηρεάσει 
τη στατικότητα του κτιρίου.

Αγωγή σε βάρος ιδιοκτητών που άλλαξαν τη χρήση  
ενός ολόκληρου ορόφου σε οικοδομή γραφείων
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

30% ΕΚΠΤΩΣΗ 
σε όλες τις ενέσιµες 
θεραπείες προσώπου! 

Αφορά µια συνεδρία µέχρι 

30/3/2019

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



Όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έλεγε ή για 
την ακρίβεια έγραφε ότι το Ισραήλ είναι το κράτος 
των Εβραίων και κανενός άλλου, δεν φανταζόταν 
πως θα ανοίξει μέτωπο με top models που ανέλα-
βαν τον ρόλο της αντιπολίτευσης, καταδικάζοντας 
τον στιγματισμό των Αράβων συμπολιτών τους.

Στην πρώτη γραμμή του μετώπου η διάσημη 
Ισραηλινή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έγινε 
παγκοσμίως γνωστή με τη χολιγουντιανή ταινία 
«Wonder Woman» και έχει πλέον ταχτεί ανοιχτά 
εναντίον του πρωθυπουργού ενόψει των εκλογών 
του Απριλίου εκμεταλλευόμενη την αναγνωρισι-
μότητά της σε συνδυασμό με τη δύναμη των social 
media,

«Αγάπησε τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, 
είτε είναι δεξιός είτε αριστερός , Εβραίος ή Άρα-
βας», έγραψε η Ισραηλινή καλλονή στα 28 εκα-
τομμύρια των ακολούθων της στο Instagram.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκαντότ ξεκίνησε, 
αρχικά, όπως πολλές Ισραηλινές, στρατιωτική κα-
ριέρα, η οποία σταμάτησε όταν ήταν 20 ετών. Στα 
18 της, ωστόσο, ασχολήθηκε παράλληλα και με το 
μόντελινγκ, κερδίζοντας το 2004, τον τίτλο της Μις 
Ισραήλ. Στη συνέχεια, παρακολούθησε μαθήματα 
νομικής και ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο.

Το 2017 η Γκαλ βρέθηκε στην κορυφή της λί-
στας των ηθοποιών του Χόλιγουντ με τα μεγαλύτε-
ρα έσοδα. Σύμφωνα με το «Forbes» οι ταινίες στις 
οποίες πρωταγωνίστησε ξεπέρασαν σε εισπράξεις 
το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην ίδια γραμμή η καλλονή παρουσιάστρια και 
μοντέλο Ροτέμ Σιλά, που είχε επικρίνει νωρίτερα 
την υπουργό Πολιτισμού Μίρι Ρεγκέβ, η οποία είχε 
υποστηρίξει ότι μια εκλογική νίκη του αντιπάλου 
του Νετανιάχου, Μπέντζαμιν Γκαντζ, δεν θα ήταν 
καλό για το Ισραήλ, γιατί «αυτός θα σχηματίσει συ-
νασπισμό με τους Άραβες».

Αλλά και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ρέβεν Ρίβλιν 
συντάχθηκε με τα μοντέλα και επιτέθηκε έντονα 
στον Νετανιάχου. «Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης 
κατηγορίας και ψηφοφόροι δεύτερης κατηγορί-

ας στο Ισραήλ – ως έθνος, το Ισραήλ είναι εβρα-
ϊκή δημοκρατία, αλλά όλοι οι πολίτες είναι ίσοι», 
τόνισε ο Ρίβλιν , καταδικάζοντας ως απαράδεκτη 
«τη ρητορική εναντίον των Αράβων Ισραηλινών, 
την οποία ακούμε σήμερα από ορισμένους πολιτι-

κούς».
Οι Άραβες Ισραηλινοί αποτελούν περίπου το 

20% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, οι οποίοι 
έχουν ισραηλινό διαβατήριο και πληρώνουν κανο-
νικότατα φόρους.

H διάσημη Ισραηλινή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ,  
έχει ταχτεί ανοιχτά εναντίον του πρωθυπουργού

    Η καλλονή που κήρυξε «πόλεμο» στον Νετανιάχου
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Ψάχνετε έναν εύκολο αλλά και ασφαλή τρόπο να ξεκινήσετε ή να διατηρήσετε το µαύρισµα σας;

Ελάτε µια βολτα απο το SunΑngel Solarium!
Μαζί θα συζητήσουµε και θα βρούµε την µέθοδο  µαυρίσµατος που σας ταιριάζει!

Μηνιαίο πακέτο:
12 έως 14 συνεδρίες οι οποίες πραγµατοποιούνται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες! 

Για όλους εσας που δεν θέλετε χρονικούς περιορισµούς, υπαρχουν πακέτα προπληρωµένου χρόνου από 35€.

New in
Μπορείτε να µας επισκεφθείτε και στο ολοκαίνουριο SunAngel Tan Club µέσα στο εµπορικό κεντρο «Πλατεία» Τσιµισκή 43. 

Το πρωτο Megasun8000 Hybrid στην Βόρεια Ελλάδα είναι εδώ για να κλέψει τις εντυπώσεις! 
UVA και UVB για απίστευτο µαύρισµα, red light therapy και ρουµπίνια για ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνου - µείωση λεπτών γραµµών και ρυτίδων, 

blue light therapy για λαµπερό δέρµα-µείωση ακµής....
Το µέλλον των solarium βρίσκεται εδώ!

 

Ακόµα και για εσάς που θέλετε έντονο και αψεγάδιαστο µαύρισµα σε µια ηµέρα υπάρχει τρόπος...
Το Mystic spray tan ήρθε για να κλέψει τις εντυπώσεις! Είναι η πιο γρήγορη και εύκολη λύση για εντυπωσιακές εµφανίσεις. 
Η συνέδρια  διαρκεί µόλις 5 λεπτά και σας χαρίζει έντονο µπρονζε χρώµα διαρκειας 8 ηµερών. Στεγνώνει αµέσως χωρίς να 
αφήνει τον παραµικρό λεκέ στα ρούχα ή το νυφικό σας.

SunAngel Tan Club 2310223020, Τσιµισκή 59, 
Fb: Sun Angel Solarium Thessaloniki

Για ραντεβού-πληροφορίες καλέστε στα: 

SunAngel Tan Club 2310223021, Τσιµισκή 43
Fb: Sun Angel Solarium Thessaloniki Εµπορικό Κέντρο «Πλατεία»

Our site: sunangelsolarium.gr

Ενηµερωθείτε για τα πακέτα και τις παροχές µας και σίγουρα το µαύρισµά σας 
θα είναι το πιο υπέροχο και λαµπερό αξεσουάρ που θα σας συνοδεύει!

Επίσκεψη
solarium από

€5
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Ογδόντα Σύροι πρόσφυγες, οι-
κογένειες με μωρά παιδιά, βρίσκο-
νται στο προαύλιο της εκκλησίας 
στο Πραγγί Έβρου. Μόλις έχουν πε-
ράσει τα σύνορα και κάτοικοι ειδο-
ποιούν την αστυνομία. Οι ίδιοι τους 
ενημερώνουν πως ακόμη 70 βρί-
σκονται καθ’ οδόν για το χωριό από 
το δάσος. Βανάκια φτάνουν και τους 
παραλαμβάνουν. Οι πρόσφυγες 
εξαφανίζονται. Είναι Νοέμβριος του 
2013 και για πρώτη φορά ανοίγει ο 
φάκελος παράνομων επαναπροω-
θήσεων μεταναστών και προσφύ-
γων από τον Έβρο.

Η υπόθεση στο Πραγγί παρά τις 
καταγγελίες που έγιναν την περίο-
δο εκείνη από μέλη οργανώσεων 
που είχαν συγκεντρώσει μαρτυρίες, 
ποτέ δεν διαλευκάνθηκε. Έξι χρόνια 
μετά, ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσα-
λονίκης και πρόεδρος της Ένωσης 
Εισαγγελέων, Ελευθέριος Μιχαη-
λίδης, έχει αναλάβει την εποπτεία 
μίας ακόμη έρευνας στο νότιο Έβρο: 
αν ευσταθούν καταγγελίες για επα-
ναπροωθήσεις, με ενεργό συμμετο-
χή ένστολων, χωρίς να ξεκαθαρίζε-
ται ποιοι είναι αυτοί. Παράλληλα, 
πληροφορίες αναφέρουν πως και 
στην Ορεστιάδα καταγγελίες ορ-
γανώσεων οδήγησαν στην έναρξη 
ακόμη μίας εισαγγελικής έρευνας, 
χωρίς όμως να στρέφεται σε συ-
γκεκριμένα πρόσωπα ή ιδιότητες. 
Άλλωστε οι περιγραφές δεν είναι 

συγκεκριμένες.
Οι παράνομες επαναπροωθή-

σεις, τα λεγόμενα pushbacks, είχαν 
σταματήσει να απασχολούν τις ελ-
ληνικές αρχές στο διάστημα μεταξύ 
2014-16, καθώς την περίοδο εκείνη 
οι προσφυγικές ροές ήταν ιδιαίτερα 
αυξημένες και χιλιάδες ήταν αυτοί 
που διέσχιζαν καθημερινά τα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα, κυρίως από 
τη θάλασσα. Βέβαια στις ουρές των 
προσφύγων στην Ειδομένη –εκεί 
που όλοι περίμεναν να καταγρα-
φούν από τους Σκοπιανούς αστυνο-
μικούς για να περάσουν στη γειτονι-
κή χώρα– αρκετοί που πέρασαν από 
τον Έβρο, τα χερσαία σύνορα, είχαν 
να διηγηθούν αρκετές ιστορίες 
επαναπροωθήσεων. Κούρδος από 
το Ιράκ, είχε πει στην Karfitsa πως 
χρειάστηκε τρεις φορές να περάσει 
τον ποταμό για να καταφέρει να βγει 
στο δρόμο και να φτάσει στην Ειδο-
μένη. Τις άλλες δύο, «άγνωστοι που 
φορούσαν στολές, σαν στρατιωτι-
κές, την πρώτη φορά μας πήραν τα 
ρούχα και τη δεύτερη τα κινητά και 
τα λεφτά και μας ξαναγύρισαν πίσω 
στην Τουρκία. Τη μία φορά μάλιστα 
με συνέλαβαν στην Τουρκία και 
έμεινα τρεις ημέρες στη φυλακή», 
είχε περιγράψει.

Ο φάκελος για το Πραγγί είχε 
κλείσει τότε, καθώς παρά τις προ-
σπάθειες και των υπηρεσιών του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν 

είχαν βρεθεί επώνυμες μαρτυρίες 
που να επιβεβαιώνουν την επα-
ναπροώθηση, αφού οι περισσότε-
ροι πρόσφυγες είχαν φτάσει στην 
Ευρώπη και δεν ενδιαφέρθηκαν 
να ασχοληθούν με όσα περιέγρα-
ψαν ότι συνέβησαν. Οι καταγγελίες 
όμως φούντωσαν πάλι πριν από 
έναν χρόνο, όταν δικηγόροι κατη-
γορήθηκαν και κλήθηκαν να κατα-
θέσουν ως ύποπτοι «συμμέτοχοι» 
σε διακινήσεις. Τότε καταγγέλθηκε 
πως η κίνηση έγινε επειδή οι δικη-
γόροι είχαν στοιχεία για παράνομες 
επαναπροωθήσεις με επώνυμες κα-
ταγγελίες. Εκ των πρωταγωνιστών 
της υπόθεσης εκείνης, τα αδέρφια 
Θοδωρής και Αντώνης Καραγιάν-
νης, δικηγόροι Θεσσαλονίκης, είχαν 
καταθέσει πως έχουν στην κατοχή 
τους συνεντεύξεις με μετανάστες 
και πρόσφυγες που καταγγέλλουν 
επώνυμα όσα συνέβησαν.

Οι νέες έρευνες
Εκτός εκείνης της έρευνας, 

άλλη μία που έγινε από την εισαγ-
γελία Αλεξανδρούπολης κατέληξε 
στο αρχείο, καθώς οι καταγγελίες 
για πρόσφυγες που εικονίζονταν 
γυμνοί να κινούνται στη μεθόριο 
προέκυψε ότι ήταν fake news, σύμ-
φωνα με εισαγγελικές πηγές. Η δι-
κογραφία σχηματίστηκε ύστερα από 
τηλεοπτικό ρεπορτάζ, οι εικόνες 
του οποίου παρέπεμπαν σε άλλα 
περιστατικά, σύμφωνα με το αποτέ-
λεσμα της έρευνας.

Ωστόσο, έγκυρες πηγές αναφέ-
ρουν πως την περίοδο αυτή οι νέες 

καταγγελίες που έγιναν δημόσια 
από τρεις Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις, πάλι προκάλεσαν την έναρ-
ξη ερευνών. Πρόκειται για καταγ-
γελίες στις οποίες περιγράφονται 
πλέον συγκεκριμένα περιστατικά 
επαναπροωθήσεων. Και έρευνες εί-
ναι σε εξέλιξη σε όλο τον Έβρο από 
διάφορες υπηρεσίες. «Υπάρχουν 
στοιχεία και επώνυμες καταγγελίες 
μεταναστών», διαβεβαιώνουν δικη-
γόροι που γνωρίζουν. Το ενδιαφέ-
ρον είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς 
οι τελευταίες καταγγελίες αφορού-
σαν ασυνόδευτους ανήλικους, ένας 
εκ των οποίων εξακολουθεί να πα-
ραμένει στο τουρκικό έδαφος και 
εκεί περιέγραψε την περιπέτειά του. 
Δηλαδή ότι άγνωστοι τον ανάγκα-
σαν να περάσει πάλι τα σύνορα και 
τον ποταμό Έβρο, προς την Τουρκία.

Το ίδιο είχε συμβεί και με έναν 
Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος 
διώκονταν από το καθεστώς Ερντο-
γάν λίγο μετά την απόπειρα πραξι-
κοπήματος. Καταδικάστηκε για ένα 
πρωτοσέλιδο στο περιοδικό στο 
οποίο εργαζόταν. Ο δημοσιογράφος 
πέρασε τα ελληνοτουρκικά σύνορα 
και μάλιστα έστειλε σε ομοεθνείς 
του στη Θεσσαλονίκη το «στίγμα» 
από το GPS του κινητού του τηλε-
φώνου. Βρισκόταν σε ένα ελληνικό 
χωριό. Μέχρι να φτάσουν οι δικοί 
του να τον παραλάβουν, είχε εξαφα-
νιστεί. Επικοινώνησε μαζί τους μέ-
ρες αργότερα. Μόνο που βρισκόταν 
σε ένα κελί τουρκικής φυλακής…

Ξεκίνησαν νέες έρευνες έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά στον Έβρο

Ψάχνουν πάλι για παράνομες 
επαναπροωθήσεις μεταναστών 
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Ακόμη και αν η αιματοχυσία στη Νέα Ζηλαν-
δία και η επίθεση στην Ουτρέχτη αποδειχθεί πως 
δεν συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν μια 
τραγική, σύμπτωση ολόκληρος ο πλανήτης βλέ-
πει ξανά απειλητικά τα σύννεφα της παγκόσμιας 
τρομοκρατίας.

Στον βωμό της προεκλογικής του καμπάνιας 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν δίστασε να χρη-
σιμοποιήσει το λουτρό αίματος στα τζαμιά της 
μακρινής Νέας Ζηλανδίας, για να εμφανιστεί ως 
ο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων. 
Τρία εικοσιτετράωρα αργότερα, ένας Τούρκος 
σκόρπισε τον θάνατο στην Ολλανδία. Τραγική 
σύμπτωση; 

Όποια και αν ήταν τα κίνητρα του δολοφό-
νου στο τραμ της Ουτρέχτης, γεγονός είναι πως 
οι «εκρήξεις» Ερντογάν καλλιέργησαν κλίμα 
θρησκευτικού-πολιτισμικού πολέμου. Την ίδια 
ώρα, η αιματοχυσία στη Νέα Ζηλανδία υπενθύ-
μισε με τον πιο τραγικό τρόπο την απειλή που 
αποτελούν οι εξτρεμιστικές ακροδεξιές ομάδες 
με ισλαμοφοβικό υπόβαθρο.

Στον βωμό του μίσους
Στη μνήμη όλων ήρθε o ακροδεξιός εξτρε-

μιστής Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, που το 2011 
εκτέλεσε 77 ανθρώπους στο Όσλο, στο νησάκι 
Ουτόγια, αιματοκυλώντας κατασκήνωση της Νε-
ολαίας του νορβηγικού Εργατικού Κόμματος.

Ακολούθησε το σοκ από τη σφαγή 11 Εβραί-
ων στο Πίτσμπουργκ των Ηνωμένων Πολιτειών, 
τη δολοφονία της Βρετανίδας βουλευτή του Ερ-
γατικού κόμματος, Τζο Κοξ, τις επιθέσεις σε τζα-
μιά στο Λονδίνο και το Κεμπέκ. Αίμα στον βωμό 
του τυφλού μίσους. 

Παρόλο που η Ευρώπη μετρά τις μεγαλύτε-
ρες πληγές της από την ισλαμιστική τρομοκρα-
τία, τα σημάδια της νέας απειλής έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2017 
υπήρξαν πέντε επιθέσεις που αποδόθηκαν σε εξ-
τρεμιστές της Ακροδεξιάς.

Σχεδόν 1.000 εγκλήματα με ισλαμοφοβικό 
υπόβαθρο διεπράχθησαν πέρυσι στη Γερμανία. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοια άτομα ή ομά-
δες συνδέθηκαν με τουλάχιστον 50 θανάτους το 
2018. 

Έφτασε η ώρα οι αντιτρομοκρατικές ανά τον 
κόσμο υπηρεσίες να βάλουν φρένο; Πολλοί 
ειδικοί φοβούνται ότι η απάντηση είναι «όχι», 
απλώς και μόνο επειδή οι πόροι και η προσοχή 
που δίνονται στη νέα απειλή είναι ανεπαρκείς.

Ο πρώην επικεφαλής της μονάδας καταπο-

λέμησης της τρομοκρατίας της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας του Λονδίνου είχε πρόσφατα προ-
ειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αφυ-
πνίστηκε με την απειλή που πρεσβεύει η εξτρε-
μιστική άκρα Δεξιά. Στην απέναντι πλευρά του 
Ατλαντικού εμπειρογνώμονες του Κέντρου που 
ίδρυσε ο πρώην ειδικός πράκτορας του FBI, Αλί 
Σουφάν, περιέγραψαν ένα υπόβαθρο που εμπνέ-
εται από ένα μείγμα «Μπιν Λαντενισμού» και 
ακροδεξιάς ιδεολογίας.

Δεν τους ενώνει μόνο το αίμα
Αν και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, ο 

ακροδεξιός και ο ισλαμιστικός εξτρεμισμός και 
οι υπέρμαχοί του έχουν αρκετά κοινά. Οι βασικοί 
μηχανισμοί της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίη-
σης –από τους συνομηλίκους, μέσω του διαδι-
κτύου ή με άλλον τρόπο– είναι παρόμοιοι, όπως 
και ο τρόπος με τον οποίο οι δύο μορφές βίαιου 
ακτιβισμού βρίσκονται στο περιθώριο ενός πολύ 
ευρύτερου κινήματος, μεγάλο μέρος του οποίου 
έχει εισχωρήσει στην κοινωνία σε διάφορα μέρη 
του κόσμου. Δεν υπάρχουν «μοναχικοί λύκοι». 
Ακόμη και ο μακελάρης του Κράιστσερτς στο 
«μανιφέστο» του τρόμου υποστήριξε ότι δεν 
ήταν άμεσο μέλος ομάδας ή οργάνωσης, αλλά 
είχε επηρεαστεί.

Ένα άλλο κοινό στοιχείο είναι η πεποίθη-

ση ότι η «αντίσταση» στην τυραννία δεν είναι 
απλώς αποδεκτή αλλά καθήκον. Οι ισλαμιστές 
λένε ότι οι ηγεμόνες ή τα καθεστώτα θα πρέπει 
να ανατραπούν αν σταθούν εμπόδιο στον δρόμο 
της κυριαρχίας των πιστών. Οι εξτρεμιστές της 
Ακροδεξιάς βλέπουν επίσης τις κυβερνήσεις ως 
καταπιεστές της ιδανικής κοινότητάς τους, που 
συνήθως ορίζεται από τη φυλή και μερικές φο-
ρές την πίστη, και η εξουσία τους πρέπει να πε-
ριοριστεί. 

Τόσο οι ισλαμιστές όσο και οι εξτρεμιστές της 
Ακροδεξιάς πιστεύουν ότι οι ομάδες τους αντιμε-
τωπίζουν μια υπαρξιακή απειλή, προτάσσοντας 
το καθήκον του κάθε μέλους να πολεμήσει. Για 
τους ισλαμιστές, η πεποίθηση ότι μια πολεμοχα-
ρής Δύση έχει ταχθεί στην ταπείνωση και εκμε-
τάλλευση των μουσουλμάνων του κόσμου στη 
μεγαλύτερη διάρκεια των τελευταίων 1.000 
ετών αποτελεί αξίωμα. 

Το δημογραφικό είναι από την άλλη πλευρά 
η «βάση» για τους ακροδεξιούς εθνικιστές. «Οι 
Εβραίοι δεν θα μας αντικαταστήσουν», φώναζε 
πρόσφατα ομάδα διαδηλωτών στις ΗΠΑ, κάποιοι 
κάτω από σβάστικες. Το μανιφέστο του εκτελε-
στή της Νέας Ζηλανδίας τιτλοφορείται «Η μεγά-
λη αντικατάσταση», μια θεωρία που προβλέπει 
το τέλος της ευρωπαϊκής λευκής φυλής καθώς 
«απειλείται» από μετανάστες άλλων φυλών.

Διεθνή
Ο κύκλος αίματος που απειλούν να ανοίξουν  

το Κράιστσερτς και η Ουτρέχτη

Ο τρόμος επέστρεψε
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Ετερόλογη ή αυτόλογη μεσοθεραπεία;
Επιτέλους αποφάσισες να βρεις χρό-

νο να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και 
μπράβο σου! Θες να κάνεις μεσοθεραπεία 
γιατί έχεις διαβάσει ότι κάνει καλό, ανα-
ζωογονεί, ενυδατώνει, έχει αντιγηραντική 
δράση και είναι αυτά που έχεις ανάγκη. Το 
δίλημμα τώρα είναι: ετερόλογη ή αυτόλογη 
μεσοθεραπεία;;; 

Στην ετερόλογη μεσοθεραπεία χρη-
σιμοποιούνται συστατικά όπως βιταμίνες, 
διαλύματα υαλουρονικού οξέος, ρετινόλη 
και άλλες ουσίες οι οποίες επιλέγονται από 
το γιατρό ανάλογα με τις ανάγκες που έχει 
το δέρμα μας, όπως λεπτές ρυτίδες, λιπαρό 
ή αφυδατωμένο δέρμα κ.ά. Τα συστατικά 
αυτά εγχέονται με τη χρήση λεπτής βελόνας, 
μετά από μικρή τοπική, αναισθησία  με αναι-
σθητική κρέμα, ώστε να διεισδύσουν βαθιά 
μέσα στο δέρμα, εκεί όπου καμιά ενυδατική 
ή αντιγηραντική κρέμα (όσο ακριβή και αν 
είναι) δεν μπορεί να φτάσει και να μας δώσει 
το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εκτός από το 
πρόσωπο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλ-
λες περιοχές, όπως χέρια και το ντεκολτέ.

Στην αυτόλογη μεσοθεραπεία δεν χρη-
σιμοποιείται κανένα «ξένο» προς τον ορ-
γανισμό συστατικό όπως στην ετερόλογη. 
Αυτό είναι και ένα μικρό πλεονέκτημα της 

αυτόλογης μεσοθεραπείας. Το συστατικό 
νεότητας που χρησιμοποιείται είναι απόλυτα 
συμβατό με τον οργανισμό μας και είναι το 
πλάσμα από το ίδιο μας το αίμα, το οποίο 
απομονώνεται με τη διαδικασία της φυγο-
κέντρισης και από αυτό χρησιμοποιούνται 
οι αυξητικοί παράγοντες που βρίσκονται στα 
αιμοπετάλια, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να 
προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης . Έτσι, επιτυγχάνεται ένα άμεσα 

ορατό αποτέλεσμα σύσφιξης, ανάπλασης 
και θρέψης. Ο τρόπος και η διαδικασία έγ-
χυσης του πλάσματος, γίνεται με τον ίδιο 
τρόπο όπως στην ετερόλογη μεσοθεραπεία.

Συμπερασματικά:
Η αυτόλογη μεσοθεραπεία είναι μια 

θεραπεία ανάπλασης, η οποία αντιμετω-
πίζει λεπτές ρυτίδες, ουλές από ακμή, δι-
σχρωμίες,  ακόμα και ραγάδες. Επαναφέρει 
πρόσωπο και σώμα με πρωτεΐνες και ιχνο-

στοιχεία που βρίσκονται στο αίμα και είναι  
απαραίτητα για την ανανέωση των κυττά-
ρων. Η ετερόλογη μεσοθεραπεία είναι η πιο 
κατάλληλη θεραπεία για βαθειά ενυδάτω-
ση, εξομάλυνση των πρώτων ρυτίδων και 
λάμψη. Δημιουργεί ένα πρόσωπο νεανικό 
και πάνω απ’όλα λαμπερό. 

ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΩ για τα «στραβά και ανάποδα» που συνεχώς 
λιμνάζουν και πληθαίνουν στο διάβα μου, μέσα στην αγαπημένη μου πόλη 
κι ένα τεράστιο «γιατί» πλανάται στην σκέψη μου... Είναι τόσα πολλά, μι-
κρά και μεγάλα, που ώρες – ώρες, αυτή η θλίψη, άλλοτε μετατρέπεται σε 
οργή και άλλοτε, σε μια αδύναμη φωνή διαμαρτυρίας, που δυστυχώς «χά-
νεται» μέσα στη βοή της πόλης, της ανεκτικότητας, της αδιαφορίας και της 
μεμψιμοιρίας, μιας σιωπηλής πλειοψηφίας… Από πού ν’ αρχίσει κανείς;.. 

Ο μήνας Μάρτιος τελειώνει και σε όλες τις κεντρικές λεωφόρους 
ακόμη «αιωρούνται» τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, αφού κανείς από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε να απομα-
κρυνθούν – Θα τα αφήσει ο Μπουτάρης «προίκα» στον επόμενο Δήμαρχο, 
λένε οι Θεσσαλονικείς… Χάος και καταστροφή σε όλη την πόλη, είναι η 
δημόσια εικόνα και σε πολλά ακόμη. Χιλιάδες βρώμικοι και χαλασμένοι 
κάδοι σκουπιδιών σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, πλήρης εγκατά-
λειψη των πάρκων της νέας παραλίας, - ήρθε η Άνοιξη και το πράσινο είναι 
ακόμη καμένο – δένδρα που έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από πέρυσι 
ακόμη περιμένουν,  αηδιαστικά «γκράφιτι» παντού, δρόμοι γεμάτοι μπα-
λώματα, λακκούβες, στέγαστρα στάσεων βρωμερά και τρισάθλια (!) και 
βεβαίως, δρόμοι παντού χωρίς διαγραμμίσεις. Η εικόνα συμπληρώνεται, 
με τα χιλιάδες διπλο-παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τις ουρές των ταξί μέσα 
στην Τσιμισκή, τις ανεξέλεγκτες φορτο-εκφορτώσεις καταστημάτων σε 
όλες τις ώρες, τα γηρασμένα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ και όταν πέσει 
το σκοτάδι  «βασιλεύουν» οι λαθρομετανάστες, οι άστεγοι και οι κλέφτες!  

Μόλις προχθές, κάτοικοι του κέντρου με δική τους πρωτοβουλία, 
καθάρισαν στην οδό Εθνικής Αμύνης,  την πρόσοψη του Πειραματικού 

Σχολείου. Η δραματική κατάσταση των κτιρίων των Πανεπιστημίων της 
πόλης δεν περιγράφεται. Στην καρδιά της πόλης, εκεί στα κτίρια της ΔΕΘ 
στην οδό Αγγελάκη τα «γκράφιτι» προκαλούν αηδία και ρυπαίνουν την 
αισθητική κάθε επισκέπτη της πόλης. Πιο κάτω στο πάρκο της ΧΑΝΘ το 
Θέατρο Κήπου βρίθει από καλλικατούρες – και λες «Μα τόσο δύσκολο 
είναι, να βάλουν ένα συνεργείο καθαρισμού να αποκαταστήσει έστω αυτά 
τα σημεία – βιτρίνα της πόλης;… Δικαιολογίες δεν υπάρχουν… Θέληση, 
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα πρωτίστως χρειάζονται κι ας σοβα-
ρευτούν οι «αρμόδιοι» και να σταματήσουν τις στείρες δικαιολογίες, περί 
έλλειψης κονδυλίων, προσωπικού κλπ. 

Αυτές τις μέρες, κατατέθηκε σε διαβούλευση το master plan της ανά-
πλασης της ΔΕΘ – ένα ζήτημα πολύ σοβαρό για την ανάπτυξη και την οι-
κονομία της πόλης - και είναι ν’ απορεί κανείς για τα «εμπόδια» που πάλι 
θέτουν οικολόγοι, οικονομολόγοι και αρχιτέκτονες. Η Διοίκηση της ΔΕΘ 
παρουσίασε ένα εξαιρετικό πλάνο ανάπλασης για την σύγχρονη ανακατα-
σκευή των κτιριακών της εγκαταστάσεων, με περισσότερο πράσινο, ποδη-
λατόδρομο, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής 
και περισσότερο ελεύθερο χώρο. Με αξιοποίηση της πλευράς της οδού 
Αγγελάκη με μοντέρνες και βιοκλιματικές κτιριακές δομές, με Μητροπολι-
τικό πάρκο, με υπόγεια πάρκινγκ 2.000 θέσεων, με το βλέμμα στο μέλλον. 
Μια πραγματικά εξαιρετική μελέτη, που θα δώσει νέα πνοή και ανάπτυξη 
για τις επόμενες δεκαετίες στην πόλη.

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας  

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Τ Ο Υ  Ν Τ Ι Ν Ο Υ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *
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‘’Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα ρε μαλ@κα,  
οι φιλίες είναι φιλίες!’’
Βασιλική (Βάσια) Τρίφυλλη, Άνοιξη 2006

Το έτος που διανύουμε έχει έντονο εκλογικό ενδιαφέρον, αφού ο ελ-
ληνικός λαός καλείται να αποφασίσει για τους αντιπροσώπους του σε επί-
πεδο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Εμφανίζεται το εξής χαρακτηριστικό, 
στις περισσότερες οικογένειες να υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος, ο 
οποίος να αποβλέπει στην στήριξη των συνανθρώπων του.

Στην Θεσσαλονίκη, ο πατέρας κατεβαίνει με τον επίσημο ‘’γαλάζιο’’ 
υποψήφιο και η κόρη με τον ‘’αντάρτη’’. Στο Δήμο Κιλκίς, η μάνα με τον 
κεντρώο-ανεξάρτητο, ο πατέρας με τον κεντροαριστερό-’’γαλαζοπράσι-
νο’’... και η κόρη δηλώνει απολιτίκ.  Στην Αθήνα, ο γιος πάει για δήμαρχος 
και η μητέρα αποχωρεί για την έδρα των Χανίων. Στην Κρήτη, ο νέος της 
οικογένειας πάει για Περιφέρεια και τον παλαιό της φαμίλιας η ‘’γαλάζια 
παράταξη’’ δεν τον θέλει ούτε για τον... πάγκο. Στην Ρόδο, ανιψιός και θείος 
είναι στα μαχαίρια για μια πιθανή θέση στο δημοτικό συμβούλιο. Όλα τα 
παραπάνω είναι πραγματικά περιστατικά. Αν ψάξει κανείς θα βρει πολλά, 
πάρα πολλά, παρόμοια περιστατικά. Και ίσως, όχι τόσο αναίμακτα. Είναι 
όμως οι εκλογές, τα κόμματα και οι ιδεολογίες πιο πάνω από τις ανθρώπι-

νες σχέσεις; Εμείς απαντάμε όχι. Ξέρετε, κάποια στιγμή οι εκλογές τελειώ-
νουν. Τα κόμματα, σβήνουν, η Ιστορία και η Ζωή τα ξεπερνούν. Και οι ιδε-
ολογίες ξεφτίζουν στον χρόνο και τα εκατέρωθεν αντικρουόμενα πολιτικά 
επιχειρήματα ξεθωριάζουν. Όμως θεσμοί και έννοιες όπως η Οικογένεια, η 
Φιλία και ο Έρωτας είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ίδιας μας της ζωής, της 
ύπαρξης και της κοινωνίας. Χωρίς οικογένεια δεν υπάρχει η επόμενη γε-
νιά. Χωρίς φιλία δεν υπάρχει χαρά στην καθημερινότητα. Χωρίς έρωτα όλα 
είναι άνοστα και άχρωμα. Χωρίς κόμματα το πολύ να υπάρχει… μια κάποια 
Μοναρχία! Αστειευόμαστε βεβαία, απλά θέλουμε να δείξουμε την διαφορά 
ουσίας μεταξύ των μεν και τον δε. Οι λίγες ή  πολλές διαφωνίες υπάρχουν 
στο θέμα των πολιτικών επιλογών, σηματοδοτούν την κριτική σκέψη, την 
καθημερινή ενημέρωση σε θέματα επικαιρότητας, την προσπάθεια να βρε-
θεί ο καθένας μας λίγο πιο κοντά στη δική του αλήθεια, μα και την αλήθεια 
του άλλου. Ωστόσο, ας μη λησμονούμε ότι και μετά τις εκλογές θα είμαστε 
εκ νέου μαζί, στην ίδια Δημοκρατία, στην ίδια Πατρίδα!

Έτοιμοι για τη νέα πραγματικότητα, που πολύ πιθανό να είναι καλύτερη 
από την σημερινή. Αλλά για να είναι καλύτερη δε χρειάζεται αποκλειστικά 
εκείνος που με πολιτική βούληση θα ανοίξει το «δρόμο», απαιτούνται κι 
εκείνοι που θα τον ακούσουν και θα τον πιστέψουν. Γι’ αυτό, προχωράμε 
μαζί. Κα. Τριφύλλη, είχατε και έχετε δίκιο.

Υπάρχει φιλία μετά τα... κόμματα;

Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
Ν Ι Κ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Κ Α Ι  Τ Ο Υ 
Θ Ω Μ Α  Χ . 

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *
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Είναι νέα, μητέρα, σύζυγος, υπερδραστήρια 
επιχειρηματίας με ταλέντο, ασχολείται με τα κοι-
νά έχοντας όραμα και στόχους για μια καλύτερη 
Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την Δήμητρα Βουλγα-
ρίδου, η οποία έχει δημιουργήσει και σχεδιάζει 
την δική της σειρά από χειροποίητες πετσέτες 
θαλάσσης. Το εργαστήριο της έχει ως βάση τη 
Θεσσαλονίκη, όμως οι πετσέτες της φτάνουν σε 
κάθε ελληνικό νησί, όπου και γίνονται ανάρπα-
στες.

Ποια είναι η σχέση σας με την Θεσσαλο-
νίκη; Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη. Θα πω και τον 
χρόνο καθώς δεν έχω τέτοια θέματα, τον Δε-
κέμβριο του 1981. Τα μαθητικά μου χρόνια τα 
πέρασα στα δημόσια σχολεία της Άνω Τούμπας, 
συνέχισα τις σπουδές μου στο τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Λίγα χρόνια μετά 
με κέρδισε ο χώρος της μόδας και τελείωσα το 
τμήμα Σχεδίασης Μόδας και Styling. Η επιχειρη-
ματική μου δραστηριότητα ήταν σχεδόν άμεση 
και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στον χώρο της 
μόδας. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν το 
κέντρο της μόδας για τη χώρα μας παλαιότερα 
όπου άνθισαν οι μεγαλύτεροι οίκοι. Μητέρα πλέ-
ον ενός παιδιού αλλά και σύζυγος, συνεχίζω και 
ζω στην Θεσσαλονίκη στην πόλη που με εμπνέει 
καθημερινά. 

Ασχολείστε επαγγελματικά με την δημιουρ-
γία πετσετών θαλάσσης. Έχετε την βάση σας 
Θεσσαλονίκη αλλά στέλνετε τα προϊόντα σας 
σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπα και πριν μετά 
από πολλά χρόνια εργασίας στον χώρο της μό-
δας και έχοντας μεγάλη αγάπη στα χειροποίητα 
προϊόντα αποφάσισα πριν τέσσερα χρόνια να 
δημιουργήσω τη δίκη μου συλλογή με χειρο-
ποίητες πετσέτες θαλάσσης, αξιοποιώντας κατά 
100% ελληνικές πρώτες ύλες για τις δημιουρ-
γίες μου! Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως όταν 
αγοράζουμε εισαγόμενα προϊόντα ουσιαστικά το 
70% των χρημάτων μας πηγαίνουν στο εξωτε-
ρικό. Με αφορμή αυτό ήθελα και θέλω να ενι-
σχύσω την τοπική οικονομία και ειδικά μέσα στη 
κρίση αποφάσισα να στήσω την επιχείρηση μου 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη! Οι παραγγελίες απο-
στέλλονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και 
ευελπιστώ σιγά σιγά και στο εξωτερικό!

Πως αντιμετωπίζεται μια γυναίκα επιχειρη-
ματίας από την αγορά; Με ποια προβλήματα 
έρχεται αντιμέτωπη; Να πούμε ότι μέχρι τα τέλη 
του 20ου αιώνα ζούσαμε σε μία καθαρά πατρι-
αρχικής μορφή οικογένεια, μορφή η οποία είχε 
μεταφερθεί και στον επιχειρηματικό κόσμο. Σιγά 

σιγά όμως αυτό αλλάζει καθώς θεωρώ πως βα-
δίζουμε πλέον, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο 
σε μια εξισορρόπηση του ρόλου των δύο φύλων, 
τόσο στην οικογένεια όσο και στο επιχειρείν. Δυ-
στυχώς οι γυναίκες ακόμα αμείβονται με χαμη-
λότερο μισθό από ότι οι άντρες στις ίδιες θέσεις 
εργασίας. Δεν θα μιλήσω καν για την υποεκπρο-
σώπηση των γυναικών στην πολιτική, το κρατάω 
για άλλη μας συνέντευξη. Τα προβλήματα, πέρα 
από το μισθολογικό είναι η απουσία σεβασμού, 
ισότητας και κατανόησης. Πολλές φορές οι γυ-
ναίκες καλούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες 
παράλληλα με τους πολλαπλούς ρόλους που 
έχουμε, γεγονός που κάνει την καθημερινότητα 
μας πιο δύσκολη και περίπλοκη.

Γιατί αποφασίσατε να κατεβείτε υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης 
και γιατί με τον Κ.Ζερβα; Γιατί έχω απογοητευτεί 
να συζητάω με συγγενείς και φίλους επί ώρες 
για τα αμέτρητα προβλήματα της πόλης μας. 
Γιατί θεωρώ πως μπορούν να υπάρξουν λύσεις, 
άμεσα, τουλάχιστον για τα απλά και αυτονόητα. 
Στην προσπάθεια μου αυτή αποφάσισα να συ-
νταχθώ με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Γιατί ήταν ο 

μόνος που με έπεισε για τις ειλικρινείς του προ-
θέσεις, το ήθος του, την εμπειρία του και το όρα-
μα του. Μια πόλη για να ζεις και να ονειρεύεσαι, 
μια πόλη που θέλω να μεγαλώσει και να ζήσει 
το παιδί μου! Με ασφάλεια και με προοπτικές!

Μόλις εκλεγείτε σε ποιο πρόβλημα θα 
«σκύψετε» αμέσως από πάνω; Ποιο είναι το 
όραμα σας ή ο στόχος σας; Η λίστα των προ-
βλημάτων είναι τεράστια! Από τα μικρά έως 
τα πολύ μεγάλα! Όμως πάντα είχα αγάπη στον 
τουρισμό, είχα ζήσει στο παρελθόν πολλά χρό-
νια σε ένα παγκόσμιο προορισμό, την Μύκονο, 
έτσι λοιπόν την επόμενη κιόλας μέρα θα δώσω 
όλη μου την προσοχή σε θέματα που εμποδίζουν 
την αύξηση του τουρισμού, κυρίως την ποιοτική, 
θέματα όπως η καθαριότητα και η ασφάλεια... 
Όνειρο μου είναι να δω την Θεσσαλονίκη ισάξια 
με τη Βαρκελώνη, μια συμπρωτεύουσα στην κυ-
ριολεξία και όχι κατ΄ όνομα, όπου ο πολιτισμός 
και οι αξίες μας θα φαίνονται και στην ποιότη-
τα ζωής στην πόλη μας. Θεωρώ ότι ως πολίτες 
πλέον μας αξίζουν τουλάχιστον τα αυτονόητα 
των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Δήμητρα Βουλγαρίδου: Η Θεσσαλονικιά επιχειρηματίας  
που στέλνει πετσέτες θαλάσσης σε κάθε ελληνικό νησί 

Γυναικείο επιχειρείν με... άστρο 
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«Γολγοθάς» 
οι μετακινήσεις στην πόλη

Η παρακάτω εικόνα είναι γνωστή σε όλους. Πολίτες που 
περιμένουν για ώρα στις στάσεις προκειμένου να μετακινη-
θούν με τα αστικά λεωφορεία. Τα δρομολόγια εκτελούνται 
με μεγάλες καθυστερήσεις και με παλιά οχήματα, ενώ όταν 
δεν λειτουργεί η τηλεματική οι επιβάτες πρέπει να ...μαντεύ-
ουν πότε θα περάσει το αστικό και πόσο θα αργήσουν στη 
δουλειά ή στο ραντεβού τους.

Κι από τη στιγμή βέβαια που θα φτάσει το αστικό στη στά-
ση ξεκινάει άλλο μαρτύριο καθώς εάν είναι τυχεροί και χω-
ράνε να μπουν στο όχημα, που μπορεί να μη διαθέτει ψύξη ή 
θέρμανση, για να φτάσουν στον προορισμό τους στριμωγμέ-
νοι σε βαθμό ασφυξίας, ταλαιπωρημένοι και αγανακτισμένοι.

Κι όλα αυτά με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ να υπόσχεται εδώ 
και καιρό ότι θα αλλάξει η εικόνα των αστικών συγκοινωνι-
ών και τον υπουργό Μεταφορών να υπόσχεται νέα λεωφο-
ρεία. Η αλήθεια είναι πως στη Θεσσαλονίκη του 2019 δεν 
της ταιριάζει αυτή η καθημερινότητα και σίγουρα η νέα διοί-
κηση του κεντρικού δήμου, που θα προκύψει από τις εκλο-
γές, θα πρέπει να πιέσει πολύ περισσότερο για να δοθεί λύση. 
Μία αξιοπρεπής λύση για τους κατοίκους.

Θα πρέπει να διορθωθούν τα στέγαστρα στις στάσεις ώστε 

να προστατεύονται οι επιβάτες από τη βροχή και τον ήλιο, να 
επεκταθούν οι λεωφορειόδρομοι και να γίνονται ταχύτερα οι 
μετακινήσεις και να ενταθεί η αστυνόμευση για τα παράνομα 
διπλοπαρκαρισμένα.

Στις προτεραιότητες του δήμου θα πρέπει να είναι τα πασ-
σαλάκια, που σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούν πονοκέ-
φαλο στους επιχειρηματίες και φυσικά να επανεξεταστούν 
οι πιάτσες των ταξί για να μη δημιουργούνται “ουρές”. Να 
δημιουργηθούν ποδηλατόδρομοι, όπως σε όλες τις ευρω-
παϊκές πόλεις, που θα εξυπηρετούν όχι μόνο τους λάτρεις 
του ποδηλάτου, αλλά και του ηλεκτρικού πατινιού, ώστε οι 
μετακινήσεις να γίνονται -το κυριότερο- με ασφάλεια.

Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να μιλάμε για μία πράσινη 
Θεσσαλονίκη, για μία τουριστική Θεσσαλονίκη και για αν-
θρώπινες μετακινήσεις, όταν η πόλη μας δεν διαθέτει αστική 
συγκοινωνία που να μπορεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους 
αλλά και τους επισκέπτες.

*Ο Νίκος Ζεϊμπέκης είναι δημοτικός σύμβουλος και θα 
είναι εκ νέου υποψήφιος σύμβουλος με την παράταξη του 
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»

Νίκος Ζεϊμπέκης

opinion
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Με τις εθνικές εκλογές να θεωρείται σχεδόν 
δεδομένο ότι δεν θα λάβουν χώρα τον Μάιο, 
ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, παρ’ ότι το 
πρόσφατο σχέδιο ρυθμίσεων του υπουργείου 
Εσωτερικών επιτρέπει το ομαλότερο στήσιμο 
πολλών καλπών, η ΝΔ επικεντρώνει την προ-
σοχή της στην ευρωκάλπη, η οποία αυτόματα 
προσλαμβάνει έντονα πολιτικά και, εν πολλοίς, 
δημοψηφισματικά χαρακτηριστικά. Αλλιώς, 
όπως το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι 
το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

 Η συλλογιστική είναι πολύ απλή: Οι πολί-
τες, εδώ και τριάμισι χρόνια, από τον Σεπτέμβριο 
του 2015, δεν έχουν ψηφίσει σε καμία κάλπη, 
ούτε αυτοδιοικητική ούτε ευρωεκλογών, προ-
κειμένου να στείλουν ένα μήνυμα αποδοκιμασί-
ας προς την κυβέρνηση. Συνεπώς, η οργή και η 
απογοήτευση που, κατά τα φαινόμενα, χαρακτη-
ρίζουν μεγάλα κομμάτια του εκλογικού σώμα-
τος και, φυσικά, άλλοτε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν έχουν «εκτονωθεί». Υπό αυτό το πρίσμα, 
η ΝΔ θεωρεί πως έχει λαμβάνειν από αυτή την 
ψήφο, Με ποδοσφαιρικούς όρους πάλι, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θέλει σε αυτό το πρώτο ημί-
χρονο να μπουν πολλά γκολ. Και αυτό, φυσικά, 
σημαίνει ότι δεν θέλει με τίποτε να επικρατήσει η 
λογική της χαλαρής ψήφου.  

Αρκεί να ανατρέξει κανείς στην πρόσφατη 
αναμέτρηση του 2014, για να δει ότι ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ τότε δεν άθροισαν μαζί ούτε 60%. Τουνα-
ντίον, η Χρυσή Αυγή πήρε ιστορικό υψηλό, με 
ποσοστό άνω του 9%, και τρεις έδρες, η «Ελιά» 
πήρε επίσης δύο έδρες, το Ποτάμι δύο, το ΚΚΕ 
δύο και, τέλος, οι ΑΝΕΛ άλλη μία έδρα. Αυτό το 
σκηνικό πολυδιάσπασης, βεβαίως, αποτυπώθη-
κε και στους μετέπειτα κοινοβουλευτικούς σχη-
ματισμούς και ίσως θα μπορούσε να το αποδώ-
σει κανείς και στη διάλυση του άλλοτε κραταιού 
δικομματισμού που κυριαρχούσε πριν από το 
2009. Αλλά και στις «προμνημονιακές» ευρωε-
κλογές, η ψήφος πήγαινε πιο εύκολα προς μικρά 
κόμματα, σε αντίθεση με τις εθνικές εκλογές, 
στις οποίες η πόλωση και τα διλήμματα ήταν 
ισχυρότερα, με διακύβευμα τη διακυβέρνηση 
της χώρας. 

 Αυτό είναι, εν προκειμένω, και το στοίχημα 
της ΝΔ, όπως το περιγράφει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης: Να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισ-
σότερους πολίτες και να «γράψει» ένα καλό 
ποσοστό που θα μπορεί να λειτουργήσει ως 
πρελούδιο μιας επικείμενης εκλογικής νίκης και 
στις εθνικές εκλογές. Άλλωστε, με εξαίρεση την 
κυβέρνηση Σημίτη μετά τις ευρωεκλογές του 
1999, καμία κυβέρνηση που υπέστη ράπισμα 
στην ευρωκάλπη δεν κατάφερε να ανακάμψει, 
πολλώ, δε, από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας τώρα 

θα έχει ελάχιστους μήνες μπροστά του για να 
ανατρέψει τα δεδομένα. Συνεπώς, ο πρόεδρος 
της ΝΔ ξορκίζει τη «χαμένη ψήφο», συνδυαστι-
κά με την παραδοσιακή χαλαρότητα της κάλπης. 
Ως εκ τούτου, η ευρωκάλπη αναγορεύτηκε σε 
μητέρα των μαχών, όπως δεν είχε κάνει ούτε ο 
Αλέξης Τσίπρας το 2014, παρά το ότι και τότε 
φαινόταν πού θα πήγαιναν τα πράγματα. Παράλ-
ληλα, ο κ. Μητσοτάκης ζητά η σκέψη για ψήφο 
στη ΝΔ να μετουσιωθεί και σε ψήφο στη ΝΔ. . Το 
ίδιο ισχύει και για την «τιμωρητική» ψήφο: ««η 
τιμωρία του κ. Τσίπρα περνά μέσα από την ενί-
σχυση της ΝΔ», είπε την Τετάρτη από τις Βρυξέλ-
λες. Ούτε ψήφος, λοιπόν, σε μικρότερους δεξι-
ούς σχηματισμούς, ιδίως στη Μακεδονία, όπως 
η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, 
ούτε σε κόμματα του κέντρου, όπως το ΚΙΝΑΛ 
ή ακόμα και το εξαϋλωμένο Ποτάμι, στη λογική 
αρκετών ψηφοφόρων ότι η ΝΔ παραμένει ακόμα 
αρκετά «δεξιά» για τα γούστα τους. 

Ο πήχης 
Το ερώτημα που τίθεται από τώρα είναι με 

ποιο αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιημένη η ΝΔ, 

καθώς ζητά εκλογές εδώ και τρία χρόνια, ενώ 
παράλληλα αποδομεί πλήρως την πολιτική της 
κυβέρνησης. Η συζήτηση ανατροφοδοτήθηκε, 
δε, από τη δήλωση του Αδ. Γεωργιάδη ότι ο πή-
χης είναι το 3,5% και πάνω, όπως ήταν η δια-
φορά Τσίπρα - Σαμαρά το 2014, αν και ο ίδιος 
διατύπωσε την εκτίμηση ότι η διαφορά θα είναι 
σαφώς μεγαλύτερη.  

Αν ρωτήσει κανείς διαφορετικά στελέχη της 
ΝΔ, οι απόψεις ποικίλλουν. Κοινή συνισταμένη 
των στενών συνεργατών του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη είναι ότι η διαφορά, όσες και αν είναι 
οι κάλπες, θα είναι μεγάλη και ευκρινής. Είναι 
πολλοί που συμφωνούν, δε, στο εξής: ένα απο-
τέλεσμα για τη ΝΔ που θα έχει τον αριθμό «3» 
μπροστά, θα κλείσει κάθε συζήτηση και θα λει-
τουργήσει, παράλληλα, ως το τελευταίο «καρ-
φί» στο πολιτικό φέρετρο του Αλέξη Τσίπρα, 
καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο ο ΣΥΡΙΖΑ να 
υπερβεί το 25%, συνεπώς η ψαλίδα στις εθνικές 
εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα ανοίξει 
ακόμα περισσότερο, στα πρότυπα τόσο του 2009 
όσο και του 2014. 

Σε«καθαρή» διαφορά στοχεύει η ΝΔ

Κωδικός: «Όχι στη χαμένη ψήφο»
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Πολλές συζητήσεις γίνονται τον τελευταίο καιρό στην πόλη 
μας για τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, που έχουν γίνει πλέον μόδα. 
Εκ πρώτης όψεως, είναι ένα μεταφορικό μέσο, με  το οποίο ο 
χρήστης του μπορεί να πάει γρήγορα στον προορισμό που θα 
επιλέξει, αφού το μέγεθός του, αλλά και η ταχύτητα που αναπτύ-
σει, τα ευνοεί. Εδώ ακριβώς όμως, αρχίζουν να γεννώνται και τα 
ερωτήματα που απασχολούν τις αρχές του τόπου. Ούτε η τροχαία 
αλλά ούτε και ο Δήμος γνωρίζει πως να τα αντιμετωπίσει.

Στην πρώτη περίπτωση, η τροχαία επιβεβαιώνει ότι δεν 
υπάρχει ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και ότι 
έχει γίνει ερώτηση, στο υπουργείο μεταφορών για την επίλυση 
αυτού του ζητήματος.

Στην δεύτερη περίπτωση όμως, ο Δήμος δηλώνει, από την 
μία οτι δεν έχει εκδόσει καμία άδεια για τα συγκεκριμένα οχή-
ματα, από την άλλη όμως, ο χώρος που χρησιμοποιούν, δηλαδή 
δρόμους και πεζοδρόμια, είναι Δημοτικά και παράλληλα αυτο-
διαφημίζεται η εταιρία. Αν το προηγούμενο σκεπτικό είναι ορθό 
τότε ο Δήμος, θα έπρεπε να εισπράττει ένα μίσθωμα, το οποίο θα 
είναι ανταποδοτικό στους Δημότες του.  

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας δε, ενώ ο Δήμαρχος 
δήλωνε άγνοια, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει θεσμικό 
πλαίσιο, παράλληλα όμως και ανησυχία για τα ατυχήματα που 
έχουν ήδη συμβεί, ο αντιδήμαρχός του κ. Σ.Πέγκας έχει δηλώσει 
πως η απόφαση να δοθεί άμεσα άδεια για πιλοτική λειτουργία 
βασίστηκε στη σκέψη ότι «αν πρέπει να το βάλουμε σε ένα πλαί-
σιο, θα αργήσουμε πάρα πολύ»!

Η εταιρία δε, ακριβώς επειδή γνωρίζει την απουσιά του Θε-
σμικού πλαισίου, το οποίο συνεπάγεται και την  λειτουργία τους, 
δηλώνει ότι «Πριν ανακοινώσουμε τη δράση της εταιρείας Lime 
στην Θεσσαλονίκη συμμετείχαμε σε αρκετές συναντήσεις με τον 
Δήμαρχο της πόλης κ. Γιάννη Μπουτάρη και την ομάδα του και 
εξηγήσαμε λεπτομερώς τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών 
σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.».

Με λίγα λόγια, πλήρης ασυνενοησία;
Ο Δήμος όμως έχει ευθύνη γιά την προστασία των πολιτών 

του και θα έπρεπε αρχικά, να πιέσει για την έκδοση ενός θεσμι-
κού πλαισίου λειτουργίας των, ενώ παράλληλα να επιτρέψει την 
λειτουργία τους, μεχρις ότου εκδοθεί το θεσμικό πλαίσιο, μόνο 
στους ποδηλατόδρομους, συστήνωντας στους χρήστες των ηλε-
κτρικών πατινιών, να μην χρησιμοποιούν τους δρόμους όπου κι-
νούνται διαπιστευμένα οχήματα με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες 
και τα πεζοδρόμια, όπου κινούνται πεζοί.

Βέβαια ολοι οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουμε τον ακύρυχτο πό-
λεμο του Δημάρχου στα έργα των προηγούμενων διοικήσεων… 
Ένα από αυτά είναι και οι ποδηλατόδρομοι οι οποίοι δεν φαίνο-
νται πλέον από την εγκατάλειψη τους, αφού ούτε κατασκεύα-
σαν επεκτάσεις των, όπως προεκλογικά ευαγγελίζονταν, αλλά 
παράλληλα δεν συντηρήθηκε ούτε ένα μέτρο τους, τα τελευταία 
οκτόμιση χρόνια της διοίκησής του! Με λίγα λόγια πρέπει να 
ζούμε σε ένα φαύλο κύκλο, χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη.

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης

Το νέο όχημα που προκαλεί διχασμό στους Θεσσαλονικείς

Σωκράτης Δημητριάδης*

opinion
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Γιατί πρέπει να 
αποδείξουμε 

πως η Θεσσα-
λονίκη δεν εί-

ναι η πόλη των 
φαντασμάτων 

(όπως… ευφά-
νταστα αποφαί-
νονται κάποιοι), 

μια πόλη που 
έμεινε καθη-
λωμένη στο 
ένδοξο χτες. 

Τ Ο Υ  Σ Α Κ Η 
Τ Ζ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι τους αγώνες είχε αναλάβει να δι-
οργανώσει η Βαρκελώνη αλλά λόγω της γνωστής σε όλους 
πια ανοργανωσιάς των Καταλανών και της ανετοιμότητάς 
τους να προχωρήσουν στην κατασκευή των σταδίων και 

των άλλων υποδομών, η ΔΟΕ ανέθεσε χωρίς σχεδόν καμιά δεύτερη 
σκέψη τους αγώνες στην Θεσσαλονίκη που εδώ και 10 χρόνια απο-
τελεί πόλη πρότυπο, προλαμβάνοντας μάλιστα τον ΒΙΕ που ήθελε να 
της αναθέσει και θερμοπαρακαλούσε μάλιστα για την διοργάνωση της 
μεγάλης ΕΧΡΟ 2031.

Στην πόλη που εδώ και χρόνια άφησε το παλιό κακό παρελθόν της, 
η οργάνωση και ο σχεδιασμός, η οικονομική ευρωστία και η πρωτο-
ποριακή και καινοτόμα ανάπτυξη έχουν δημιουργήσει ένα πραγματι-

κό θαύμα. Ανεργία μηδέν, επιχειρηματική δραστηριότητα 
που σχεδιάστηκε μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των 
φορέων της και καθαγιάστηκε από την αγιαστούρα του Μη-
τροπολίτη Δημάρχου της, υποδομές που ξεπέρασαν και τα 
δεδομένα της προ τριαντακοντοπενταετίας κυκλοφοριακής 
μελέτης που είχε κάνει ο εδώ και χρόνια αναβαθμισμένος 
Οργανισμός Ρυθμιστικού. Τι να πρωτοπούμε αφού ψάχνο-
ντας για ψεγάδια πρέπει να ψάξουμε πότε έγιναν τα τελευ-
ταία παράπονα από πολίτη γιατί το μετρό Μουδανιά-Σίνδος 
καθυστέρησε κατά μισό ολόκληρο λεπτό και αναγκάστηκε 
να χρησιμοποιήσει με το αυτοκίνητό του την ζεύξη του Θερ-
μαϊκού για να φτάσει στην ώρα του.

Εγκαίνια λοιπόν του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος 
της υφηλίου και οι Θεσσαλονικείς πετάνε από την χαρά τους 
που θα δείξουν όλα αυτά που τόσα χρόνια υλοποίησαν. Το 
ιστορικό κέντρο είναι πια ένα στολίδι που αναδεικνύει και 
την ιστορία αλλά και την σύγχρονη κουλτούρα, τα συνε-
δριακά κέντρα, το διεθνές λιμάνι, το αεροδρόμιο που έγινε 
κόμβος αεροπορικός ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, η 
υποθαλάσσια που ξεκινάει από την Λαχαναγορά και κατα-
λήγει στο αεροδρόμιο, την Εξωτερική περιφερειακή με τα 
πάνω από είκοσι χιλιόμετρα τούνελ αλλά και το καλύτερό 
της έργο με τις τέσσερεις γραμμές Mετρό 50 χιλιομέτρων, 
που αντικατέστησε αυτό που έγινε την δεκαετία του 2010 
και συνδέεται με υπερσύγχρονο Προαστιακό Σιδηρόδρομο. 
Όσο για τις αθλητικές υποδομές, κόσμημα πραγματικό που 
χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια όλων των Παγκόσμιων 
Ομοσπονδιών.

Η επιτυχία λοιπόν είναι προδιαγεγραμμένη και ήδη έγινε 
ρεκόρ διαπιστεύσεων αθλητών και δημοσιογράφων. Οι επι-

σκέπτες άλλωστε εδώ και χρόνια έρχονται και επισκέπτονται την πόλη 
για να δουν τις εγκαταστάσεις και να χαρούν την καταπράσινη Θεσ-
σαλονίκη καθώς και την φύση που επέστρεψε ξανά στην καθημερινή 
ζωή της με το τιτίβισμα των πουλιών εκεί που ….κάποτε συνωστίζο-
νταν μόνο αυτοκίνητα, δίνοντας αλλιώτικη χροιά στον χαρακτηρισμό 
της σαν ερωτική πόλη.

Το πιστέψατε;
Όνειρο ήταν;
Και τα οράματα χρειάζονται και τα προβλήματα απαιτούν λύσεις 

και οι Θεσσαλονικείς κουράστηκαν από υποσχέσεις.
Θέλω να αγωνιστώ, μαζί με όλους σας, υπεύθυνα, για μια πόλη 

πιο όμορφη, πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική. Να μπει και 
πάλι η Θεσσαλονίκη στο χάρτη της ανάπτυξης και να στηριχθεί στους 
πολίτες της και οι επιχειρηματίες να στηριχθούν στις δομές του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

Να σταματήσει η κοροϊδία. Γιατί  κουραστήκαμε με τα παχιά λόγια 

και τις αδάπανες υποσχέσεις. Καθαρές, απλές, σταράτες, μπεσαλίδικες 
κουβέντες. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε οι Θεσσαλονικείς. 

Άλλωστε σε μια πόλη που ασφυκτιά, πρέπει να δώσουμε προτεραι-
ότητα στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην οργάνωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, στην καινοτομία, στις μεταφορές. Να ανοίξουμε την 
πόρτα μας στον κόσμο, να σταματήσουμε να γυρνάμε την πλάτη μας 
στη θάλασσα, να γκρεμίσουμε τις περιφράξεις και τους μαντρότοιχους 
και να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε ξανά.

Γιατί πρέπει να αποδείξουμε πως η Θεσσαλονίκη δεν είναι η πόλη 
των φαντασμάτων (όπως …ευφάνταστα αποφαίνονται κάποιοι), μια 
πόλη που έμεινε καθηλωμένη στο ένδοξο χτες. 

Γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να αρχίσει να αντιστέκεται, να αναγεν-
νιέται και να κοιτάξει πάλι το μέλλον της με την ασυναγώνιστη δύναμη 
των πολιτών της. 

Να στοχεύσουμε στην Θεσσαλονίκη του 2036.
* Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με 

την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Θεσσαλονίκη 2036
opinion
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Θεσσαλονίκη 2036

Αν δεν είναι πολιτική μπλόφα κι αν 
ο Τσίπρας, όντως, δεν «γαργαλιέται», –
σύμφωνα με δική του δήλωση– και, φυ-
σικά, εκτός σημαντικού απροόπτου στην 
πολιτική ζωή της χώρας, εθνικές κάλπες 
θα στηθούν το φθινόπωρο του 2019. 

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟY

Όμως, πέραν αυτής της παραδοχής 
–έστω κι ως υπόθεση ανάλυσης–, το 
εκλογικό σκηνικό έχει ήδη στηθεί, κα-
θώς τον μήνα Μάιο στήνονται τρεις κάλ-
πες για την ανάδειξη δημάρχων, περιφε-
ρειαρχών και εθνικών εκπροσώπων στο 
Ευρωκοινοβούλιο.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, οι 
ευρωεκλογές αναδεικνύονται για όλα 
τα πολιτικά κόμματα σε μέγα πολιτικό 
στοίχημα. Το όποιο αποτέλεσμα βγει από 
την ευρωκάλπη θα δημιουργήσει κλίμα 
για τη «μητέρα όλων των μαχών», που 
κατά γενική ομολογία είναι οι εθνικές 
εκλογές. 

Προς τούτο, η μεν κυβέρνηση ευ-
ελπιστεί, αν όχι να ανατραπεί η όποια 
δημοσκοπική διαφορά ανάμεσα σε Νέα 
Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να περιοριστεί 
σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα 
κάτω του μαγικού αριθμού 5%, με στόχο 
να αποδειχθούν «απατηλή πλάνη», κατά 
την πρωθυπουργική ρήση, οι μέχρι τού-
δε μετρήσεις των τάσεων στο εκλογικό 
σώμα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι επι-
τελείς του Μεγάρου Μαξίμου θα δικαι-
ωθούν και θα έχουν όλη την άνεση στη 
διάρκεια του καλοκαιριού να υπερθεμα-
τίσουν υπέρ του δικού τους αφηγήματος 
και να αντιμετωπίσουν τις εθνικές κάλ-
πες του φθινοπώρου με αδιαμφισβήτητη 
πολιτική άνεση, διεκδικώντας ακόμα και 
να κόψει πρώτη το νήμα η κυβερνώσα 
Αριστερά.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, ευμενή αδια-
φιλονίκητα για την κυβέρνηση, δεν είναι 
λίγοι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, οι 
οποίοι θα προέτρεπαν τον Αλέξη Τσίπρα 
να εκμεταλλευτεί τον «πολιτικό ενθου-
σιασμό της στιγμής» και να στήσει άμεσα 
κάλπες για την ανανέωση του εθνικού 
Κοινοβουλίου, δηλώνοντας σιγουριά για 
μια νέα εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Από την άλλη η ΝΔ ευελπιστεί και 
προσδοκά σε μια διαφορά στην ευρω-
κάλπη, όσο το δυνατόν πιο πάνω από το 

«μαγικό 5%» του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε οι επι-
τελείς της Πειραιώς να υπερθεματίσουν 
υπέρ του δικού τους αφηγήματος, που 
δεν είναι άλλο από το «ρεύμα νίκης και 
θριάμβου» το οποίο αυτόματα θα διερ-
μηνευτεί κι ως «κατάρρευση της κυβέρ-
νησης».

Σε μια τέτοια εξέλιξη, ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτά-
κης θα αξιώσει την άμεση παραίτηση της 
κυβέρνησης και την παρεπόμενη άμεση 
διενέργεια εθνικών εκλογών τον Ιούνιο.

 
Όλα για την ευρωκάλπη
Τούτων δοθέντων, η ευρωκάλπη 

αναδεικνύεται σε μέγα στοίχημα για το 
Μαξίμου. Το στοίχημα κρίνεται ως ζωτι-
κής πολιτικής σημασίας, καθώς απ’ αυτό 
δεν εξαρτάται μόνον η νίκη στις εθνικές 
εκλογές, αλλά και η κομματική συνοχή 
της κυβερνώσας Αριστεράς, καθώς και 
το πολιτικό μέλλον του ιδίου Αλέξη Τσί-
πρα.

Προς τούτο, έχει σχηματιστεί ανώ-
τατο εκλογικό επιτελείο στο οποίο συμ-
μετέχουν παλαιοί και έμπειροι, νέοι και 
πολλά υποσχόμενοι φίλοι και συνεργά-
τες του Αλέξη Τσίπρα και στόχο έχει το 
όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, αν 
όχι, όπως λένε, νίκη στις ευρωεκλογές. 
Νίκος Παππάς, Αλέκος Φλαμπουράρης, 
Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Βίτσας, 
Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χριστόφορος 
Βερναδάκης και Θανάσης Καρτερός ανα-
λύουν καθημερινά τις κρυφές κυλιόμε-
νες δημοσκοπήσεις και προσαρμόζουν 
την κυβερνητική πρακτική ανάλογα...

Το μαγικό 5% στην ευρωκάλπη θέλει το Μαξίμου  

«Δεν γαργαλιέμαι, δεν γαργαλιέμαι!»
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Ο πρωθυπουργός έχει βαρεθεί να επανα-
λαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα διενεργη-
θούν στο τέλος της τετραετίας, με πιθανότερη 
ημερομηνία την 13η Οκτωβρίου. Ακόμα και σε 
ανοικτή συζήτηση με νέους το είπε αρχές της 
εβδομάδας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν 
και πολλοί με έχουν γαργαλίσει να τις κάνω 
μαζί με τις ευρωεκλογές, εγώ αντιστέκομαι 
και δεν θα γίνει αυτό». Ωστόσο φροντίζει από 
τώρα να καταρτίσει τα ψηφοδέλτια ανά νομό, 
σε συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με τον 
γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη που γνωρίζει καλά την 
ανθρωπογεωγραφία κάθε περιοχής. Σύμφω-
να με πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου έχει 
κλείσει περίπου το 80% των υποψηφιοτήτων, 
ωστόσο για το υπόλοιπο 20% σβήνει και γρά-
φει ονόματα, σε μια προσπάθεια να διατηρη-
θούν οι εύθραυστες ισορροπίες που υπάρχουν 
ανά την Ελλάδα. 

Η ανασφάλεια
Ο κ. Τσίπρας αφενός δεν θέλει να δημιουρ-

γηθεί ανασφάλεια στους σημερινούς βουλευ-
τές του κυβερνώντος κόμματος που θα θεω-
ρούσαν ότι παραγκωνίζονται, εάν διαπίστωναν 
ότι τοποθετούνταν δίπλα τους στο ψηφοδέλτιο 
«δυνατά» ονόματα, και αφετέρου επιθυμεί να 
δώσει ένα έντονο στίγμα ανανέωσης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Μόνο εύκο-
λος δεν φαντάζει όμως αυτός ο συνδυασμός, 
αφού υπάρχουν βουλευτές που ήδη έχουν 
ανοίξει μέτωπο με τους ομοϊδεάτες συνυπο-
ψήφιούς τους, γνωρίζοντας ότι σε περίπτω-
ση που το κόμμα βγει δεύτερο στις εκλογές, 
όπως προδικάζουν οι δημοσκοπήσεις, σχεδόν 
οι μισοί δεν πρόκειται να επανεκλεγούν. Οπό-
τε ο καθένας φροντίζει να κοιτάξει τον εαυτό 
του προκειμένου να έχει θέση και στην επό-
μενη σύνθεση της Βουλής, κάτι που φάνηκε 
άλλωστε και από τις προστριβές που υπήρξαν 
πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας της 
Γερουσίας, όπου διενεργήθηκε προ ημερών 
η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το μπόνους των τετραεδρικών
Όπως μαθαίνουμε από πρόσωπα που 

έχουν πλήρη εικόνα των μετρήσεων που δι-
ενεργούνται σε ολόκληρη την επικράτεια, σε 
περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι σφυγμομε-
τρήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέλθει δεύτερος, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν 
όσοι εκλέγονται στις τετραεδρικές περιφέρει-
ες, αφού από αυτές προκύπτει ένα σημαντικό 
τμήμα του μπόνους των 50 εδρών που βάσει 
του ισχύοντος εκλογικού νόμου κερδίζονται 
από το επικρατέστερο κόμμα στη δεύτερη κα-
τανομή. Τετραεδρικοί είναι οι Νομοί Ημαθίας, 
Έβρου, Καβάλας, Καρδίτσας, Κορινθίας, Κυ-
κλάδων, Τρικάλων, Πέλλης, Πιερίας και Χα-
νίων. Στις τελευταίες διενεργηθείσες εκλογές, 
τον Σεπτέμβριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες 
αυτές τις περιφέρειες είχε εκλέξει τους 3 από 

Γράφουν και σβήνουν ονόματα

Ετοιμάζουν τα εθνικά ψηφοδέλτια
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Δώδεκα άξονες και δεσμεύσεις για τον πολιτισμό
1. Δημιουργία Οργανισμού Πολιτισμού που θα 
συγκεντρώνει όλες τις πολιτιστικές δράσεις του 
Δήμου. Με δικό του ξεχωριστό προϋπολογισμό, 
με εξειδικευμένο καλλιτεχνικό διευθυντή και 
προσωπικό, απαλλαγμένος από τις επιθυμίες και τις 
διαθέσεις του κάθε αντιδημάρχου.
2. Μετασχηματισμός των Δημητρίων. Λιγότερες αλλά 
ελκυστικότερες εκδηλώσεις με στόχο τη μετατροπή 
τους σε θεσμό διεθνούς εμβέλειας.
3. Συνέργειες με τους πολιτιστικούς φορείς της 
πόλης, υποστήριξη όλων των θεσμικών πολιτιστικών 
φορέων, ένταξη τους στον προγραμματισμό 
τουριστικής ανάπτυξής της.
4. Ενίσχυση της Βυζαντινής φυσιογνωμίας της πόλης 
με τη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού για την 
ανάδειξη της βυζαντινής μουσικής και παράδοσης.
5. Φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής από την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια.
6. Ενοποίηση ιστορικών περιπάτων στην πόλη και 
δημιουργία ιστορικών διαδρομών. Ανάδειξη των 
δεικτών μνήμης κατά τόπους, με σύνδεσή τους με μια 
διαδικτυακή ενημερωτική πλατφόρμα μεταφρασμένη 
σε όλες τις γλώσσες.
7. Ενίσχυση του ρόλου της Δημόσιας βιβλιοθήκης, της 
Πινακοθήκης, και του Βαφοπούλιου  Ιδρύματος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.
8. Δημιουργία Μουσείου Πόλης Θεσσαλονίκης στα 
πρότυπα των μεγάλων πόλεων του εξωτερικού.
9. Δημιουργία χορωδίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
10. Ενίσχυση και αναβάθμιση της Συμφωνικής 
Ορχήστρας του Δήμου και δημιουργία ενός νέου 
συνόλου όπερας, ή μουσικής δωματίου. Ανάδειξη του 
έργου της Φιλαρμονικής.
11. Φεστιβάλ για τη στήριξη των νέων καλλιτεχνών 
και των δημιουργών της πόλης και δημιουργία 
ειδικού μητρώου για την καταγραφή όλων των 
καλλιτεχνικών και δημιουργικών ομάδων.
12. StreetΑrt– graffiti. Δημιουργούμε πλαίσιο και 
βάζουμε κανόνες, προστατεύουμε το δημόσιο χώρο 
και παράλληλα με τρόπο οργανωμένο δίνουμε χώρο 
στους νέους καλλιτέχνες.
«Βασική αρχή της πρότασής μας για τον πολιτισμό 
της πόλης είναι η αποφυγή της πολυδιάσπασης των 
δυνάμεων, των πόρων. Στόχος μας οι πολιτιστικές 
δράσεις να αφήνουν καλλιτεχνικό και οικονομικό 
αποτύπωμα στην πόλη» δηλώνει ο επικεφαλής της 
παράταξης «ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και υποψήφιος 
δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

evikirma@yahoo.gr  | www.evikirmart.com

τους 4 βουλευτές, με εξαίρεση τα Χανιά, όπου όλοι οι βουλευτές 
ήταν κυβερνητικοί (Γιώργος Σταθάκης, Παύλος Πολάκης, Βάλια 
Βαγιωνάκη και Αντώνης Μπαλωμενάκης), και την Πέλλα όπου είχε 
δύο (τη Θεοδώρα Τζάκρη και τον Ιωάννη Σηφάκη). Σχεδόν σε όλες 
τις παραπάνω περιοχές υπάρχουν υφέρπουσες κόντρες μεταξύ των 
υποψηφίων της Αριστεράς, αφού εκλογικά ισχύει γι’ αυτούς η ρήση 
«ο θάνατός σου η ζωή μου». 

Σταθάκης ή Πολάκης
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στα Χανιά πρώτος είχε βγει ο ανα-

πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης με 20.000 
σταυρούς και δεύτερος ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος 
Πολάκης με 15.000. Στις επόμενες εκλογές κινδυνεύει να εκλεγεί 
μονάχα ο ένας, γι’ αυτό και υπάρχουν έντονες συζητήσεις μήπως 
ο κ. Πολάκης μετακόμιζε σε μία από τις Περιφέρειες της Αθήνας, 
αλλά και εκεί θα υπάρχουν δυσκολίες, αφού τις πρώτες θέσεις θα 
καταλάβουν τα πρωτοκλασάτα ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σοβαρό πρόβλημα φαίνεται ότι υπάρχει όμως και στην Α΄ Πει-
ραιά, αφού σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει εκεί τους 4 από τους 6 βου-
λευτές (Θεόδωρο Δρίτσα, Ελένη Σταματάκη, Κωνσταντίνο Δουζίνα 
και Γεωργία Γεννιά), αλλά στις επόμενες μπορεί να μείνει μονάχα 
με έναν, γι’ αυτό και έχουν αρχίσει τα πάσης φύσεως εσωκομματι-
κά... ροκανίσματα στο λιμάνι. Στη δε οκταεδρική Β΄ Πειραιά, επικρα-
τεί ο απόλυτος χαμός. Εκεί εκλέγονται ο Δημήτρης Βίτσας, η Νίνα 
Κασιμάτη, η Εύη Καρακώστα και η μεταγραφείσα από την Ένωση 
Κεντρώων Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Στα ψηφοδέλτια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εκεί, αναμένεται να φιγουράρει και ο προερχόμενος από τους 
ΑΝΕΛ Θανάσης Παπαχριστόπουλος, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς 
γιατί αλληλοκατηγορούνται ή γιατί η κα Κασιμάτη εμφανίστηκε 
θιγμένη στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του κυβερνώντος κόμματος για τη διαρροή του ψηφοδελτίου της 
στην ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ήταν εκτός 
γραμμής. Θεωρεί δε υπεύθυνους για το «παράπτωμα» τον κ. Βαξε-
βανάκη ή τον κ. Καραγιαννίδη που ήταν στην επιτροπή των ψηφο-
λεκτών. 

Κουρουμπλής εναντίον Μωραΐτη
Έντονοι πολιτικοί διαξιφισμοί καταγράφονται όμως και στην Αι-

τωλοακαρνανία, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει τους δύο από τους επτά το-
πικούς βουλευτές, ήτοι τον Γιώργο Βαρεμένο και τη Μαρία Τριαντα-
φύλλου. Η κόντρα όμως στον εν λόγω νομό της δυτικής Ελλάδας 
προέρχεται από δύο πρώην βουλευτές της περιοχής. Τον Παναγιώτη 
Κουρουμπλή, που ενώ εκλεγόταν εκεί με το ΠΑΣΟΚ μεταπήδησε επί 
ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Αθήνας, και τον υφυπουργό Υποδομών Θάνο Μωρα-
ΐτης που επίσης έβγαινε με το κίνημα στην περιοχή και τώρα βρί-
σκεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κουρουμπλής κατεβαίνει τώρα υποψήφιος 
για την Ευρωβουλή, αλλά στα παλιά του πολιτικά λημέρια προωθεί 
άλλον υποψήφιο και κρίνει ότι ο κ. Μωραΐτης τού χαλάει τα σχέδια. 
Γι’ αυτό και του επιτίθεται. «Εγώ δεν θα πήγαινα στον ΣΥΡΙΖΑ αν είχα 
πει αυτά που έχει πει ο ίδιος. Ο καθένας πριν μιλήσει πρέπει να βου-
τάει τη γλώσσα του στο μυαλό», έχει πει ο κ. Κουρουμπλής για τον 
νέο υφυπουργό, οξύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 

Εκτός ελέγχου στη Μακεδονία 
Τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, όπως τονίζουν γνωρίζοντες, 

στους Νομούς της Μακεδονίας καθώς η Συμφωνία των Πρεσπών 
πανθομολογουμένως έχει κάνει ζημιά στην κυβέρνηση και οι το-
πικοί βουλευτές έχουν εντονότερο τον φόβο της μη επανεκλογές. 
Στην Κοζάνη για παράδειγμα εκλέγονται οι Δημήτρης Δημητριάδης, 
Θεμιστοκλής Μουμουλίδης, Ιωάννης Θεοφύλακτος και Γεώργιος 
Ντζιμάνης, πρόσωπα που εν πολλοίς δεν έχουν έντονη πολιτική πα-
ρουσία αλλά εξελέγησαν λόγω του εκλογικού μέτρου. Στις επόμενες 
εκλογές θα δυσκολευτούν πολύ να ξαναβγούν πέραν ίσως από τον 
κ. Δημητριάδη, γι’ αυτό και στην τοπική κοινωνία υπάρχουν πισώ-
πλατα εσωκομματικά μαχαιρώματα από συγκεκριμένους εθνοπατέ-
ρες. Ο βαθμός με τον οποίο θα συνεχιστούν αυτές οι αλλεπάλληλες 
επικρίσεις μεταξύ των συνυποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα 
θα εξαρτηθεί προφανώς από τα ονόματα που θα φιγουράρουν τε-
λικώς στα ψηφοδέλτια και από το εάν οι μετρήσεις θα δείξουν αν η 
ψαλίδα που χωρίζει το κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει 
να μειώνεται ή όχι, όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές.
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Ο δήμος Καλαμαριάς διαθέτει ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά και ομορφότερα σημεία του παραλι-
ακού μετώπου σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Σε 
αυτό το τμήμα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η μαρίνα, 
η πλαζ Αρετσούς και το Κυβερνείο. Για την περιοχή, 
αλλά και για τους δημότες αποτελεί μεγάλο στοίχη-
μα η ανάπλαση και η αξιοποίησή του. 

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι κλήθηκαν από την 
Karfitsa να μιλήσουν για τα σχέδιά τους για το 
παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς.
Θεοδόσης Μπακογλιδης, δήμαρχος, 
επικεφαλής της παράταξης «Συνερ-
γασία για την Καλαμαριά»:

Το θαλάσσιο μέτωπο του δήμου Κα-
λαμαριάς, αποτελεί μεγάλο συγκριτικό 
πλεονέκτημα, ωστόσο, κανένα τμήμα της αιγια-
λίτιδας ζώνης δεν ανήκει στον δήμο. Η αξιοποίη-
ση του παραλιακού μετώπου αποτελεί κορυφαία 
πρόκληση αλλά και υποχρέωση για τον δήμο μας. 
Εκτιμούμε ότι θα «απογειώσει» την Καλαμαριά, πε-
ριβαλλοντικά πολιτιστικά και οικονομικά. Ενέργειες 
που έγιναν:

• Η αναθεώρηση του Γενικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καλαμαριάς 
προσέθεσε μια ομπρέλα προστασίας 
ολόκληρου του θαλάσσιου μετώπου με 
τον ορισμό αυτού ως «Περιοχής Ειδικής 
Προστασίας που δεν Πολεοδομείται».

• Διαμορφώθηκαν με αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου θέσεις για τον τρόπο αξιοποίησης της 
Μαρίνας Αρετσούς.

• Για την Πλαζ Αρετσούς εκπονήθηκε σχέδιο αξι-
οποίησης και υποβλήθηκε αίτηση παραχώρησης.

• Η παραλιακή ζώνη στο Καραμπουρνάκι με την 
αναθεώρηση του ΓΠΣ έγινε ζώνη πρασίνου, κοινω-
φελών χρήσεων και αθλοπαιδιών.

• Με τις 478/18 και 479/18 αποφάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου, ζητήθηκε η παρα-

χώρηση όλων των εκτάσεων της αιγιαλί-
τιδας ζώνης στον δήμο Καλαμαριάς.

Με βάσει τα ανωτέρω, ως δημοτι-
κή αρχή, εκπονούμε σχέδιο ανάπλασης 

όλου του θαλάσσιου μετώπου, συμπερι-
λαμβανομένου της Μαρίνας Αρετσούς, της Πλαζ 

Αρετσούς, του πρώην στρατοπέδου «Κόδρα» και 
του οδικού άξονα Θ. Σοφούλη – Ν. Πλαστήρα, με 
σεβασμό στο φυσικό κάλλος και την φυσιογνωμία 
της περιοχής, την ιστορικότητά της και την ελεύθε-
ρη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.

Έχουμε όραμα, σχέδιο αλλά και τη γνώση να 
διαχειριστούμε όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε 

το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς να 
αποτελέσει στολίδι του Δήμου μας και 
μοχλό ανάπτυξης της περιοχής.
Γιάννης Δαρδαμανέλης, υποψήφιος 

δήμαρχος, επικεφαλής της παράταξης 

«Γενιά Δημιουργίας»:
Το μεγαλύτερο στοίχημα για την Καλαμαριά των 

επόμενων δεκαετιών είναι το παραλιακό μέτωπο, το 
οποίο πρέπει να είναι ενιαίο με το πρώην στρατό-
πεδο «Κόδρα», αλλά και με την παραλία της Θεσ-
σαλονίκης. Ένα στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε, 
ώστε να προσπεραστούν προβλήματα που παρουσι-
άζονταν από τη διοίκηση μέχρι σήμερα ως αδιέξοδα, 
καταθέτοντας προτάσεις για διενέργεια αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού, για συνεργασία φορέων όπως 
Τεχνικό Επιμελητήριο, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και για ου-
σιαστική διεκδίκηση κονδυλίων και προγραμμάτων.

Ως «Γενιά Δημιουργίας»  έχουμε καταθέσει τις 
ιδέες μας και έχουμε ήδη ετοιμάσει αρχιτεκτονικά 
σχέδια – προτάσεις για τη δημιουργία πάρκου υπερ-
τοπικού χαρακτήρα, με έμφαση στον αθλητισμό, την 
ευρεία χρήση ποδηλάτου, αλλά και την προώθηση 
του πολιτισμού μέσα από την κατασκευή Μουσείου 
Προσφυγικού Ελληνισμού, ανοιχτού θεάτρου και 
ανοιχτού κινηματογράφου.

Ένας τέτοιος χώρος μοναδικής σημασίας για 
ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, θα αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και πόλο έλξης, επαναφέροντας την Κα-
λαμαριά στο προσκήνιο, βγάζοντας την από το τέλ-
μα των τελευταίων ετών και σηματοδοτώντας μία 
νέα περίοδο εργασίας, ανάπτυξης και οικονομικής 
προόδου για τον τόπο μας.

Παραλιακό μέτωπο – Ποια είναι  
τα σχέδια των υποψηφίων δημάρχων

Δήμος Καλαμαριάς:
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Ερώτηση:
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για το 
παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς; Ποια 
τα προβλήματα και ποιες οι ευκαιρίες που 
γεννιούνται;
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Άρης Τεμεκενίδης, υποψήφιος 
δήμαρχος, επικεφαλής της πα-
ράταξης «Καλαμαριά Πρώτη 
Ξανά»:

Το παραλιακό μέτωπο της 
Καλαμαριάς είναι το πιο πολύτιμο 
περιουσιακό στοιχείο του δήμου μας, 
το βασικό μας αναπτυξιακό πλεονέκτημα 
για τις επόμενες δεκαετίες. Οφείλουμε ως 
δήμος να δημιουργήσουμε τις προϋποθέ-
σεις, ώστε στα επόμενα χρόνια το παραλι-
ακό μας μέτωπο να αξιοποιηθεί με τρόπο 
που αφενός θα εξασφαλίζει την ελεύ-
θερη πρόσβαση στους πολίτες και 
την περιβαλλοντική προστασία 
της περιοχής, αφετέρου θα δη-
μιουργεί θέσεις εργασίας και 
ευημερία για τους κατοίκους.

Οι βασικές μας προτάσεις για 
το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς 
έχουν εξής:

• Άμεση προτεραιότητα ο καθαρισμός 
των ακτών και η αφαίρεση κάθε εμποδίου 
πρόσβασης.

• Εκπόνηση αναγκαίων μελετών για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση του παραλιακού με-
τώπου, σύμφωνα και με το Ειδικό Χωρικό 
Σχέδιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας.
• Υποβολή συγκεκριμένων 

προτάσεων και θέσπιση αυστη-
ρών όρων στη διαδικασία παρα-
χώρησης της μαρίνας σε ιδιώτη 

επενδυτή από το ΤΑΙΠΕΔ. Ανάπτυ-
ξη και δημιουργία θέσεων εργασί-

ας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ελεύθερης 
πρόσβασης για τους κατοίκους και αποτρο-
πή τσιμεντοποίησης.

• Ανάπλαση βασικών οδικών αξόνων 
του παραλιακού μετώπου (οδοί Σοφούλη 

και Πλαστήρα).
Βικέντιος Αντωνάκης, υποψήφι-

ος δήμαρχος, επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρω-
ση»:

Σκόπιμα και συστηματικά, 
προωθείται η παραχώρησή του 

παραλιακού μετώπου της Καλαμα-
ριάς σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν 
χωράει καμία αμφιβολία ότι σύντο-
μα θα έχουμε εξελίξεις.

Η διοίκηση του δήμου, με 
την σύμπλευση όλων των άλ-
λων δήθεν «ανεξάρτητων» 
υποψηφίων δημάρχων, κρύβουν 
από το λαό της Καλαμαριάς την 

αλήθεια. Αυτοί που διαχρονικά ευθύνο-
νται για την συστηματική υποβάθμιση και 
εγκατάλειψη του παραλιακού μετώπου, 
μεθοδεύουν την εμπορευματοποίηση του 
και στην παράδοσή του ως ώριμο φρούτο 
σε επιχειρηματίες, που κριτήριό τους έχουν 
το κέρδος, άρα η όποια δήθεν «αξιοποίη-
ση» του, θα μετατρέψει σε εμπόρευμα ένα 
δημόσιο αγαθό. Οι ελεύθεροι χώροι και η 
παραλία αποτελούν λαϊκή περιουσία και 
πρέπει να γίνουν αποκλειστικά περιβαλ-
λοντικοί – οικολογικοί χώροι πρασίνου 
και αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού, 
ελεύθεροι για όλους, χωρίς καμιά εμπο-
ρευματοποίηση των χρήσεων τους, με ευ-
θύνη και χρηματοδότηση του κράτους.

Οι εργαζόμενοι και ο λαός της πόλης τέ-
τοιους χώρους έχουν ανάγκη, χώρους που 
θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και θα 
αξιοποιούνται προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου.
Αβραάμ Περσίδης, υποψήφιος 

δήμαρχος, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Η Καλαμαριά 
που μας αξίζει»:

Εντάσσεται στον γενικό 
σχεδιασμό ενοποίησης του πα-

ραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι 

Παραλιακό μέτωπο – Ποια είναι  
τα σχέδια των υποψηφίων δημάρχων

μέχρι το Αγγελοχώρι και είναι από τα 
ομορφότερα κομμάτια του παραλιακού 
μετώπου της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει 
από το Καραμπουρνάκι και φτάνει μέχρι 
την Σχολή Δικαστών και φυσικά το θεω-
ρούμε ενιαία ενότητα με το στρατόπεδο 
«Κόδρα»... 

Ιδιοκτησίες –ιδιωτικές και κρατικές– 
δημιουργούν προβλήματα, για την ανά-
πλαση και αξιοποίηση του θαλάσσιου 
μετώπου. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση 
από τον δήμο προς όφελος των δημοτών 
μας και η χρήση του ως εργαλείο προ-
σέλκυσης ανθρώπων από όλη την Θεσ-
σαλονίκη και όχι μόνο. Είναι ευκαιρία για 
ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, προβολή της Καλαμαριάς καθώς 
και τη δημιουργία τουριστικών, αθλητι-
κών και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Διεκδικούμε από το κράτος τους πό-
ρους που θα μας οδηγήσουν στην αξιο-
ποίηση όλου του μετώπου προς όφελος 
του λαού της πόλης μας και την εκ νέου 
παραχώρηση είτε με χρησιδάνειο, είτε 
σε οποιαδήποτε άλλη μορφή που να 
επιτρέπει αποκλειστική χρήση από τον 
δήμο με δυνατότητα παρεμβάσεων προς 
όφελος των δημοτών μας. Αδιανόητο 
είναι για εμάς να μην έχει πρόσβαση σε 
αυτό ο κάθε συνδημότης μας.
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Ένα νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «γεννιέται» στη 
δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο πρώην 
στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Οι επίσημες ανα-
κοινώσεις έγιναν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, 
Αλέξη Τσίπρα, ακολούθησε μια πανηγυρική τελετή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης 
το 2017 και τα εντυπωσιακά σχέδια για τη μετα-
μόρφωση του χώρου από τον αρχιτέκτονα Πρόδρο-
μο Νικηφορίδη. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι Παύλου 
Μελά κλήθηκαν από την «Karfitsa» να καταθέσουν 
τις θέσεις τους για την επόμενη μέρα του 
πρώην στρατοπέδου. 

Δημήτρης Δεμουρτζίδης, δήμαρχος 
Παύλου Μελά - επικεφαλής της 
παράταξης «Ευ Πόλις»: «Η συμφωνία 
παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου 
Παύλου Μελά υπεγράφη τον Οκτώβριο του 
2017 και από τότε έως σήμερα έχουν γίνει σημα-
ντικές ενέργειες διοικητικές, οργανωτικές και μελε-
τητικές προκειμένου ο χώρος του πρώην στρατο-
πέδου να μετατραπεί στο μεγαλύτερο πάρκο της 
Θεσσαλονίκης, το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Παύλου Μελά. Εκπονήθηκε στρατηγικό 
σχέδιο και μετά από διαβούλευση κα-
θορίστηκαν οι στόχοι επανάχρησης του 
χώρου. Εκπονήθηκε το Ειδικό Χωρικό 
Σχέδιο, η μελέτη με τίτλο «Περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση, εξασφαλίστηκαν οι 
αναγκαίες αδειοδοτήσεις και υποβλήθηκε προς 
χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της Κεντρικής Μακεδονίας ένα έργο, συνολικού 
προϋπολογισμού 19.000.000 ευρώ.

Παράλληλα υποβλήθηκε  πρόταση χρημα-
τοδότησης για την αποκατάσταση - επανάχρηση 
του διατηρητέου κτίσματος των Οθωμανικών 

στρατώνων που χωροθετείται παράλληλα με την 
οδό Λαγκαδά, ενώ ο δήμος Παύλου Μελά εκπονεί 
μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας για το συνολικό 
εγχείρημα του μητροπολιτικού πάρκου.

Ο Δήμος οραματίζεται και υποστηρίζει με κάθε 
αναγκαία ενέργεια την απόδοση σε δημόσια χρήση 
ενός ελεύθερου χώρου πρασίνου και κοινωφελών 
χρήσεων, αλλά και την ταυτόχρονη προστασία της 
έκτασης και την ανάδειξη της ως τόπο ιστορικής 
και κοινωνικής μνήμης. Οι στόχοι αυτοί εκτιμούμε 

ότι θα αναβαθμίσουν περιβαλλοντικά την 
ευρύτερη δυτική Θεσσαλονίκη συνδρά-

μοντας στην ουσιαστική βελτίωση των 
συνθηκών της καθημερινότητας και της 
υγείας των κατοίκων. Το πράσινο αλλά 
και οι χρήσεις που θα φιλοξενηθούν στα 

κτίσματα πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν 
στην περιοχή μια νέα αστική ταυτότητα, έναν 

νέο πόλο δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, 
εκπαίδευσης και πολιτισμού, που θα προσελκύσει 
τους κατοίκους αλλά και επισκέπτες από όλο το 

μητροπολιτικό συγκρότημα και πέρα από αυτό.

Γιώργος Λίλτσης, υποψήφιος δήμαρχος 
- επικεφαλής παράταξης «Ανατροπή»: 
«Μετά από πολλές δεκαετίες ένα πάγιο 
αίτημα της τοπικής κοινωνίας υλοποιή-

θηκε. Δυστυχώς, δεν υλοποιήθηκε με τον 
καλύτερο τρόπο, καθώς ο δήμος μας βγήκε 

ζημιωμένος, αφού αναγκάστηκε λόγω της συμ-
φωνίας που γράφτηκε στο γόνατο να χάσει 
δημοτική περιουσία. Δυστυχώς, ο δήμος 
μας και στο ζήτημα των πρώην στρατο-
πέδων που αποδόθηκαν στους δήμους 
ήρθε δεύτερος. Όταν η «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
αναλάβει τη διοίκηση του δήμου Παύ-

λου Μελά σκοπεύει άμεσα και με κάθε τρόπο να 
διεκδικήσει όσα η σημερινή διοίκηση απώλεσε. Θα 
διεκδικήσουμε και θα καταφέρουμε να πάρουμε 
τα «κλειδιά» του στρατοπέδου και ο δήμος μας να 
έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη διαχεί-
ριση του. Άμεσα σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε 
εργασίες καθαρισμού από τα σκουπίδια αλλά και 
αναμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη από τον Μάρτιο 
2020 με σκοπό οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας να 
χαίρονται τον δημόσιο χώρο. Μόλις ο χώρος από 
σκουπιδότοπος που είναι σήμερα καλλωπιστεί και 
γίνει επισκέψιμος από τους πολίτες θα δούμε και 
τα πρώτα οφέλη στις γύρω περιοχές και συνολικά 
στον δήμο μας, έναν δήμο που εμείς θέλουμε να 
καταστήσουμε δήμο επισκέψιμο και όχι διέλευσης.

Παράλληλα θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα με-
γάλα έργα και η μετατροπή του σε Μητροπολιτικό 
Πάρκο με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών επενδυτι-
κών προγραμμάτων. Η δική μας διοίκηση θέλοντας 
να δείξει τη σημασία του υπό δημιουργία Πάρκου 
για την ανάπτυξη του δήμου μας, άμεσα μετά τις 
εκλογές θα δώσει λόγο σε δεκάδες συλλόγους 
της περιοχής μας και θα πραγματοποιήσουμε από 
κοινού αθλητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δράσεις σε μια προσπάθεια να το καταστήσουμε 
σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων του δήμου 
Παύλου Μελά. Δέσμευσή μας είναι το πρώην στρα-
τόπεδο Παύλου Μελά να καταστεί η νέα... γειτονιά 

των συμπολιτών μας. Μια γειτονιά που μέσα από 
τις μνήμες και την παράδοση θα δημιουργεί 

το μέλλον με τη συμμετοχή όλων μας!».

Σίσσυ Φραγκοπούλου, υποψήφια 
δήμαρχος - επικεφαλής παράταξης 

«Πόλη Μπροστά» : «Η απόδοση του 

Η επόμενη μέρα του πρώην  
στρατοπέδου «Παύλου Μελά»

Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων Π. Μελά
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Ερώτηση:
«Μετά την απόδοση του στρατοπέδου 
Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία, 
ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για την 
αξιοποίηση του και την ανάπτυξη της 
ευρυτερης περιοχής;». 
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στρατοπέδου Παύλου Μελά είναι αποτέλε-
σμα χρόνιων διεκδικήσεων των εκάστοτε 
διοικήσεων του δήμου με την έντονη 
συμμετοχή των Κινημάτων Πολιτών. Η 
παράταξη μας ήταν αρωγός σε όλη αυτήν 
την προσπάθεια,  κάνοντας το αυτονό-
ητο: έθεσε το μέλλον της πόλης πάνω 
από μικροπολιτικά και μικροκομματικά 
συμφέροντα. Οι κινήσεις που πρέπει να 
γίνουν για την αξιοποίηση του 
στρατοπέδου απαιτούν όραμα 
και γνώση. Καταρχάς θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί η ελεύθερη 
και ασφαλής πρόσβαση όλων 
των πολιτών (παιδιά, ενήλικες, 
ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) στον χώρο του 
στρατοπέδου. 

Αυτό απαιτεί σχεδιασμό και υλοποίηση 
του περιβάλλοντος χώρου με δημιουργία 
χώρων στάθμευσης και αναψυχής και 
ταυτόχρονη απομάκρυνση επικίνδυνων 
ή ετοιμόρροπων κτηρίων, επικίνδυνων 
υλικών και απορριμμάτων. Σήμερα αν 
κάποιος κάνει μία βόλτα στο στρατόπεδο 
θα αντιμετωπίσει σε ορισμένα σημεία μία 
απαράδεκτη κατάσταση: Σκουπίδια  και 
μπάζα που στοιβάζονται εκεί, «κάτω από 
τα μάτια της διοίκησης». 

Απαιτείται ολοκλήρωση του Γενικού 
Χωρικού Σχεδιασμού, αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί και αξιοποίηση των υπαρχό-
ντων ιστορικών κτηρίων για την στέγαση 
αθλητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δράσεων, φεστιβάλ, θεατρικών παραστά-
σεων, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που 
θα αφήνουν το στίγμα τους σε ολόκληρη 

την περιοχή. 
Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε την 

εμπειρία την γνώση και το όραμα, με τις 
απαιτούμενες ενέργειες  να μεταμορφώ-
σουμε το στρατόπεδο σε ένα χώρο που 
θα αποτελέσει πόλο έλξης για ολόκληρη 
την πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ένα χώρο 
που θα είναι αξιοζήλευτος από όλους τους 
πολίτες». 

Δημήτρης Δεληγιάννης, υποψή-
φιος δήμαρχος - επικεφαλής 
της παράταξης «Αλλάζω 
την πόλη μου»: «Μετά από 

διεκδικήσεις ετών αποδόθηκε 
στον δήμο μας το πρώην στρατό-

πεδο Παύλου Μελά. Δυστυχώς όμως, 
η πολιτική στάση της σημερινής διοίκη-
σης είχε σαν αποτέλεσμα, η απόδοση 
του πρώην στρατοπέδου να γίνει κατά 
χρήση και ο Δήμος μας να χαρίσει 
83 διαμερίσματα κατά κυριό-
τητα στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας. Η αξιοποίηση του 
πρώην στρατοπέδου αποτελεί 
για εμάς πρώτη προτεραιότητα 
προ όφελος, όχι μόνο του Δήμου 
μας, αλλά και των δυτικών συνοικιών. Ο 
συνολικός σχεδιασμός του χώρου για τη 
δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρ-
κου θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και 
υλοποιήσιμος. Να απαντάει πρώτον στις 
ανάγκες των πολιτών μας για ένα χρη-
στικό πνεύμονα πρασίνου, στις ανάγκες 
(μέσα από την επανάχρηση των ιστορικών 
κτιρίων και των υπαρχόντων λοιπών 

κτιρίων) ανάδειξης της ιστορίας του χώρου 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις 
ανάγκες αθλητισμού και ψυχαγωγίας. 
Δεύτερον, το Μητροπολιτικό Πάρκο να 
είναι βιώσιμο, να μπορεί ο Δήμος μας να 
το διαχειριστεί και να το συντηρήσει. Προς 
αυτή τη κατεύθυνση κρίνεται απαραίτητη 
η συνεργασία του Δήμου με την Κεντρική 
διοίκηση, τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά 
και με φορείς της πόλης και του Δήμου. Η 
άμεση συγκέντρωση των προτάσεων των 
πολιτών μας, η αξιολόγηση των μελετών 
που έχουν συνταχθεί, η αξιοποίηση στο 
μέγιστο βαθμό του έμπειρου στελεχιακού 
δυναμικού του Δήμου και η αξιοποίηση 
όλων των χρηματοδοτικών προγραμμά-
των και δυνατοτήτων, αποτελούν τις πρώ-
τες κινήσεις και τα βασικά εργαλεία για την 
υλοποίηση του στόχου μας, τη δημιουργία 

ενός Μητροπολιτικού Πάρκου βιώσιμου, 
ασφαλούς και ελκτικου». 

‘Αρης Ιακωβίδης, υποψήφιος 
δήμαρχος - επικεφαλής της 
παράταξης «Ανανεωτική 
Κίνηση Πολιτών»: «Με την 

δημιουργία του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Παύλου Μελά οι δυτικές 

συνοικίες της Θεσσαλονίκης θα πάψουν 
να είναι συνώνυμο της υποβάθμισης. Με 
την δημοτική παράταξη «Ανανεωτική 
Κίνηση Πολιτών Δήμου Παύλου Μελά» 
επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα Μη-
τροπολιτικό Πάρκο χωρίς οικοδομήματα, 
ένας πνεύμονας πρασίνου,  που θα δώσει 
«ανάσα» στους πολίτες της δυτικής Θεσ-
σαλονίκης.

Η επόμενη μέρα του πρώην  
στρατοπέδου «Παύλου Μελά»

Το πρώην στρατόπεδο Παύλου 
Μελά πρέπει να μετατραπεί σε ένα 
Μητροπολιτικό Πάρκο, που θα το 
επισκέπτονται όχι μόνο οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της 
χώρας.

Θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο αξι-
οποίησης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
στο μητροπολιτικό πάρκο ένας χώρος 
αναψυχής και περιπάτου. Ένα από τα 
υπάρχοντα κτίρια θα πρέπει να στεγάσει 
ένα κέντρο ποντιακού και μικρασιατικού 
Ελληνισμού και τα υπόλοιπα να στε-
γάσουν πολιτιστικούς και αθλητικούς 
συλλόγους. Παράλληλα, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μνημειακός χώρος 
για την απόδοση τιμής σε αυτούς που 
εκτελέστηκαν και φυλακίστηκαν κατά 

τη διάρκεια της Κατοχής».

Μάριος Παλάντζας, υπο-
ψήφιος δήμαρχος - επι-
κεφαλής της παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση»: 

“Σε καμιά περίπτωση, δεν 
πρέπει να επικρατήσει εφησυ-

χασμός. Η φράση «αποδόθηκε στην 
τοπική κοινωνία» αποκτά ουσία για τα 
λαϊκά συμφέροντα, στο βαθμό που δεν 
βρίσκει «χώρο» η λογική της ανταπο-
δοτικότητας, της εμπορευματοποίησης 
των χρήσεων γης, της επιχειρηματικής 
λειτουργίας με σκοπό το κέρδος μέσω 
της αξιοποίησης του στρατοπέδου ως 
«φιλέτου» στις ορέξεις των διαφόρων 
επιδιώξεων του κεφαλαίου. Άλλωστε, 
το γεγονότα είναι πεισματάρικα για το τι 
έγινε με τα στρατόπεδα Μ. Αλεξάνδρου 
και Παπακυριαζή τα οποία δόθηκαν στο 
«Υπερταμείο» για την ιδιωτικοποίηση 
τους, την αξιοποίηση του στρατοπέδου 
Γκόνου ως διαμετακομιστικού κέντρου 
Logistics κ.ά. 

Με την έννοια αυτή, πρέπει να 
διασφαλιστεί με κάθε τρόπο τώρα με 
ευθύνη του κράτους και της δημοτικής 
αρχής ότι θα υπάρχει επαρκής χρημα-
τοδότηση και κρατικοί πόροι σε όλες 
τις φάσεις της εξέλιξης του έργου για 
να μετατραπεί το στρατόπεδο μας σε 
κοινόχρηστο, οργανωμένο, ελεύθερο 
χώρο πρασίνου με δωρεάν κοινωφελείς 
χρήσεις (αθλητισμός, πολιτισμός κλπ.) 
μακριά από τις λογικές που αναφέρθη-
καν, με σκοπό την πραγματική ικανο-
ποίηση των λαϊκών αναγκών στο Δήμο 
και στη Δυτική Θεσσαλονίκη».
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Ανά πάσα στιγμή  είναι δυνατό να διεξαχθούν 
εθνικές εκλογές λόγω της ρευστότητας που επι-
κρατεί στο πολιτικό σκηνικό, εκτιμάει ο βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας της Β’ Περιφέρειας Θεσ-
σαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. «Όποτε και αν 
γίνουν εκλογές θα τις κερδίσει με αυτοδυναμία η 
Νέα Δημοκρατία. Οι ευρωεκλογές και οι περιφερει-
ακές εκλογές θα έχουν έντονα πολιτικό χαρακτή-
ρα, ενώ στις δημοτικές εκλογές ο βαθμός στήριξης 
είναι πιο χαλαρός», σημείωσε στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στην εφημερίδα Κarfitsa.
Τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία η μάχη 
των αυτοδιοικητικών εκλογών, και των 
ευρωεκλογών του Μαΐου;

Εάν οι εθνικές εκλογές δεν διενεργηθούν έως 
τον Μάιο, τότε οι ευρωεκλογές θα έχουν έντονο 
πολιτικό χαρακτήρα αναμέτρησης και θα στείλουν 
το «πρώτο μήνυμα» στην κυβέρνηση ότι η Νέα Δη-
μοκρατία είναι έτοιμη να δώσει λύση στα προβλή-
ματα, και ότι ήρθε η ώρα να φύγουν ο κ. Τσίπρας 
και η παρέα του. Τον ίδιο πολιτικό χαρακτήρα δίνει 
η Νέα Δημοκρατία και στη «μάχη» των περιφερει-
ακών εκλογών, γιατί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, 
η φιλοσοφία και το όραμά της θα πρέπει, όσο αυτό 
είναι εφικτό, να συμπίπτει με τις απόψεις και τους 
σχεδιασμούς των εκλεγμένων περιφερειαρχών. 
Στις δημοτικές εκλογές ο βαθμός στήριξης είναι πιο 
χαλαρός, με πολύ μεγαλύτερη αυτονομία των το-
πικών κοινωνιών εκ των πραγμάτων να επιλέξουν 
αυτούς που θεωρούν καλύτερους για δημάρχους.
Το 2019 είναι χρονιά εθνικών εκλογών. 
Ποιό είναι το διακύβευμα αυτής της εκλογι-
κής αναμέτρησης και πότε θεωρείτε ότι θα 
διεξαχθεί;

Θα πρέπει να δώσουμε τέλος στη χειρότερη 
κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Να δημι-
ουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε να ζήσουμε 
εμείς και τα παιδιά μας. Να στείλουμε το μήνυμα 
της πολιτικής αλλαγής. Το μήνυμα της αισιοδοξίας, 
της Ελλάδας της προόδου , της ευημερίας, της δη-
μοκρατίας και της ασφάλειας. Το 2019 είναι η χρο-
νιά που θα επιλέξουμε αν θέλουμε να ακολουθή-
σουμε τον δρόμο του λαϊκισμού, της εκχώρησης 
εθνικών δικαίων, της κατάργησης ιστορικών γεγο-
νότων, της υπερφορολόγησης, της στέρησης των 
ατομικών δικαιωμάτων ή τον δρόμο της αλήθειας, 
της συνέπειας , της δημοκρατίας και της ευθύνης. 
Φυσικά θα ακολουθήσουμε τον δρόμο που χάραξε 
η πατριωτική, ιστορική παράταξη της Νέας Δημο-
κρατίας. Θέλουμε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία 
με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Τώρα 
σε ό,τι αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης 
σας, η εκτίμησή μου είναι ότι ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να γίνουν εκλογές, διότι η κατάσταση είναι 
πολύ ρευστή. Πάντως όποτε και αν γίνουν, η Νέα 
Δημοκρατία θα τις κερδίσει με αυτοδυναμία.
Θεωρείτε ότι η Β  ́Θεσσαλονίκης υστερεί σε 
ανάπτυξη σε σχέση με άλλες περιοχές της 
χώρας; Υπάρχουν τρόποι εφαρμογής ενός 
σχεδίου για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήμα-
τα της περιοχής;

Όπως έχει πει και ο πρόεδρός μας σε πρό-
σφατη συνέντευξή του στην Ξάνθη, «η χώρα 
συνολικά χρειάζεται ένα εθνικό πλαίσιο προσέλ-
κυσης επενδύσεων, μείωσης φόρων και στήριξης 
της επιχειρηματικότητας, το οποίο θα αφορά όλη 
την Ελλάδα, οριζόντια». Αν γίνει αυτό, από εκεί 
και πέρα θα είναι ευκολότερο να αναδειχθούν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας με 
στοχευμένες περιφερειακές πολιτικές, οι οποίες 
θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις περιφερει-
ακές ενότητες. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε όλοι 
ότι ο τουρισμός αποτελεί αναμφισβήτητα έναν 
από τους μεγαλύτερους οικονομικούς και κοινω-
νικούς κλάδους όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε 
ολόκληρη την υφήλιο. Παρότι η ευρύτερη περιοχή 
Θεσσαλονίκης  διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα –φυσικά τοπία, ποτάμια και λίμνες με 
σημαντικά στοιχεία χλωρίδας και πανίδας, φυσικές 
γεωθερμικές πηγές, λιμνοθάλασσες, οικότοπους , 
υδροβιότοπους , μνημεία της ιστορικής διαδρομής 
μέσα στους αιώνες, πολιτιστική κληρονομιά και 
παράδοση, θρησκευτικά μνημεία, παραδοσιακούς 
οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους–, ο τουρισμός 
είναι περιορισμένος στον κλασικό και περιορίζεται 
στους καλοκαιρινούς μήνες στο παραλιακό μέ-
τωπο του Στρυμωνικού και Θερμαϊκού κόλπου( 
(Ασπροβάλτα, Βρασνά, Σταυρός, Ν. Μηχανιώνα, 
Επανομή, Αγγελοχώρι, Αγ. Τριάδα, Ν. Επιβάτες, Πε-
ραία). Η στροφή από τον παραδοσιακό τουρισμό 
στον εναλλακτικό, με τη στήριξη της επιχειρημα-
τικότητας, στην δύσκολη οικονομική περίοδο που 
διανύουμε, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο 
για να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Στόχος 
θα πρέπει να αποτελεί η άνοδος της τουριστικής 
δραστηριότητας μέσω των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού όπως ο αγροτοτουρισμός, ο οικοτουρι-
σμός, ο οινοτουρισμός, ο ορεινός τουρισμός, ο 
θρησκευτικός, ιαματικός, πολιτιστικός, αθλητικός, 
συνεδριακός, γαστρονομικός, πολιτιστικός και  φυ-
σιολατρικός τουρισμός. Η επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου είναι εφικτή, αρκεί να γίνουν μία 
σειρά από παρεμβάσεις και να επιλυθούν θέματα 
και προβλήματα βασικών υποδομών. Η εξέλιξη 
αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και 
ευημερία για τους κατοίκους. Βεβαίως, δεν πρέ-

πει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι στην περιοχή 
μας ασχολείται σημαντικό ποσοστό των κατοίκων 
με την γεωργία, τη κτηνοτροφία, την αλιεία, την 
μεταποίηση, δραστηριότητες που απαιτούν παρεμ-
βάσεις από την πολιτεία για καταστούν δυναμικός 
μοχλός ανάπτυξης.

Σειρά ζητημάτων, όπως προβλήματα αστυνό-
μευσης, εγκατάλειψη αγροτικού κόσμου, κακές 
συγκοινωνίες, περιβαλλοντική υποβάθμιση ταλαι-
πωρούν χρόνια την περιοχή. Υπάρχουν προτάσεις 
για την επίλυση τους;

Για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να 
υπάρχει πολιτική βούληση, ενδιαφέρον για τον 
πολίτη, όρεξη για δουλειά και στρατηγικός σχε-
διασμός. Η Νέα Δημοκρατία έχει την θέληση και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό έτοιμο και υπό την κα-
θοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύντομα, θα 
δώσει λύση σε πολλά από τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας που ταλαιπωρούν τον πολίτη.
Η Συμφωνία των Πρεσπών πλήγωσε μεγάλη 
μερίδα πολιτών. Τι σας λένε οι κάτοικοι στη 
Β  ́Θεσσαλονίκης;

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι οδυνηρή για 
τη χώρα. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ξεπέρασαν τα εσκαμμέ-
να όλων των προηγούμενων ελληνικών κυβερνή-
σεων. Δέχθηκαν ό,τι απέρριψαν όλες οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις. Αποτελεί τεράστιο σφάλμα, 
το οποίο θα αντιλαμβανόμαστε περισσότερο όσο 
περνάει ο καιρός. Η κοινωνία και οι πολίτες είναι 
οργισμένοι, δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και η 
οργή τους μεγαλώνει επειδή κάθε μέρα δέχεται και 
μία πρόκληση από τους γείτονες.
Υπάρχουν κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για τους νέους της περιοχής;

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Νέας 
Δημοκρατίας όταν θα γίνει κυβέρνηση, είναι η δη-
μιουργία θέσεων εργασίας μέσα από μία έκρηξη 
ιδιωτικών επενδύσεων, με μείωση της φορολο-
γίας και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του 
κράτους. Τα κίνητρα για να αλλάξουν τα πράγματα 
τα δίνει η πολιτεία. Και αυτή η πολιτική, μπορεί μα-
κροπρόθεσμα να αλλάξει την εικόνα ολόκληρων 
περιοχών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα 
τους. Η σημερινή κυβέρνηση των κολλητών, των 
συγγενών και των φίλων δεν έκανε τίποτε προς 
αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αυτό χρειάζεται μια 
αφοσιωμένη και απόλυτα συντονισμένη κυβέρνη-
ση που θα υλοποιήσει ένα τολμηρό σχέδιο αλλα-
γών, όπως η Νέα Δημοκρατία. Για να σταματήσουν 
να μεταναστεύουν οι νέοι μας στο εξωτερικό και 
στις μεγάλες πόλεις αναζητώντας τα αυτονόητα. 
Για να παραμείνουν στη γενέτειρά τους, να κάνουν 
οικογένειες, να έχουν προοπτική.

Σάββας Αναστασιάδης:

Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει  
τις εκλογές με αυτοδυναμία
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Σάββας  
Αναστασιάδης

Η κοινωνία και 
οι πολίτες είναι 

οργισμένοι για τη 
Συμφωνία των 

Πρεσπών, η οποία 
είναι οδυνηρή
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Ολοένα και περισσότερες γυναίκες ασχολού-
νται με την πολιτική συνειδητά και όχι ως συνέ-
πεια της ποσόστωσης, δήλωσε σε συνέντευξη της 
στην Κarfitsa η υποψήφια βουλευτής Πέλλας με 
το ΚΙΝΑΛ, Κική Παπαδάκη. Η ίδια θεωρεί ακόμα 
ότι οι πολίτες πρέπει να δώσουν τη δύναμη στα 
νέα πρόσωπα να προσφέρουν.

Με «βαρύ» βιογραφικό, με διακρίσεις ως 
υπότροφος του ΙΚΥ στις μεταπτυχιακές και διδα-
κτορικές της σπουδές στις κοινωνικές και ανθρω-
πιστικές επιστήμες και με πλούσια εμπειρία στον 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, η κ. Παπαδάκη ασχολείται με αγρο-
τικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε Πέλλα και 
Αθήνα. Από τα φοιτητικά της χρόνια, είχε ενεργό 
συμμετοχή στη σπουδαστική παράταξη της ΠΑΣΠ 
και στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ και ήταν υποψήφια 
αντιπεριφεριάρχης Πέλλας.

Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στην απόφαση να 
είστε υποψήφια βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ; Θε-
ωρείστε ως δεδομένη τη διαδικασία που έρχεται 
να βάλει τέλος στην απαξίωση της πολιτικής. Με 
όλα όσα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ως πολί-
τες πρώτα, χάσαμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι 
σε αυτούς που κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλά 
προβλήματα και έδειξαν ότι πολιτικά δεν μπο-
ρούν. Τα νέα πρόσωπα λοιπόν, όχι κατά ανάγκη 
ηλικιακά, έρχονται να προσθέσουν μια νέα δυνα-
μική, πρεσβεύοντας πρώτα από όλα την ανάγκη 
να αλλάξουν πολλά στην πολιτική ζωή, έχοντας 
ως κυρίαρχο στόχο την πραγματική έννοια της 
προσφοράς στην πατρίδα και την ομαλή επάνο-
δο της ανεξαρτησίας της σε διάφορους τομείς της 
καθημερινότητας. Αυτοί οι λόγοι, με οδήγησαν να 
δοκιμαστώ και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Θεωρείτε ότι το κόμμα σας μπορεί να «ξανα-
κερδίσει» τους πολίτες; Ασφαλώς. Χρειάζονται 
βελτιώσεις, αλλά και διαρκείς προσπάθειες για να 
αποδείξεις ότι ναι μεν βασίζεσαι στην ιστορική σου 
διαδρομή, αλλά από την άλλη είσαι σε θέση να 
ενεργείς στο σήμερα, που μέσα από συνεχείς κοι-
νωνικούς αγώνες διαμορφώνει το αύριο. Με αυτή 
τη λογική, ο κόσμος εμπιστεύεται και πάλι την 
πολιτική δύναμη που φτιάχτηκε από τον ίδιο τον 
λαό και συνεχίζει να δίνει μάχες για τον λαό. Επι-
πλέον, τώρα που όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
οι φωνές λαϊκισμού και οι εύκολες διαδρομές δεν 
υπάρχουν, είναι πιο ώριμες πάρα ποτέ οι συνθήκες 
για να ακουστεί ο υπεύθυνος πολιτικός λόγος του 
ΚΙΝΑΛ. Καταθέσαμε το Σχέδιο Ελλάδα, γιατί είναι 
πεποίθηση μας ότι η Ελλάδα μπορεί να ανασυ-
γκροτηθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τον 
οιοδήποτε πάτρωνα που έχει επιλέξει η σημερινή 
κυβέρνηση να δώσει τα σέβη της. Δυστυχώς, το 

Μακεδονικό είναι πολύ νωπό στις μνήμες όλων.
Ποιο είναι το διακύβευμα των εθνικών εκλο-
γών; Το «εμείς ή αυτοί» ως δίλημμα είναι ξεπερα-
σμένο. Το κυρίαρχο είναι να απαντήσουμε στο «τι 
Ελλάδα θέλουμε». Το διακύβευμα θα είναι εάν ο 
Έλληνας πολίτης θέλει μια πραγματικά σύγχρονη 
προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, που θα 
οδηγήσει σε μια ανασυγκρότηση της χώρας με τις 
δικές της δυνάμεις, σε έναν επανασχεδιασμό του 
παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα έχει γίνει από 
εμάς για εμάς, χωρίς να περιμένουμε οιονδήποτε 
Θείο Σαμ να μας υποδείξει τι να κάνουμε και πώς 
να το κάνουμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε 
να φτιάξουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, η 
οποία θα ευημερήσει κρατώντας εδώ το έμψυχο 
δυναμικό της, τους νέους. Δεν είναι αδύνατο να 
το πετύχουμε, αρκεί να το πιστέψουμε. Είναι από-
λυτα εφικτό, αρκεί ο δρόμος που θα πάρουμε να 
μην έχει μέσα το παλιό σε αντιλήψεις, εκείνο που 
ακόμα και σήμερα πιστεύει ότι μόνο ένα σύγχρονο 
σχέδιο Μάρσαλ θα σώσει τη χώρα. Δυστυχώς, ο 
κ. Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν απόλυ-
τα προσκολληθεί σε αυτό το παλιό που… μυρίζει 
μαυσωλείο και διαλύει τα όνειρα της νέας γενιάς. 
Για αυτό βλέπετε να προσπαθούν να στήσουν ως 
διακύβευμα έναν ψευδεπίγραφο δικομματισμό 
Αριστεράς και Δεξιάς, θέλοντας να υφαρπάξουν 
την ψήφο του ελληνικού λαού. Δυστυχώς όμως 
για αυτούς, ο ελληνικός λαός τους έχει καταλάβει, 
έχει καταλάβει ότι είναι η Αριστερά και η Δεξιά της 
συντήρησης, του παλαιού και της επαιτείας στα 
ξένα συμφέροντα.

Η Π.Ε. Πέλλας έχει πολλά προβλήματα, όπως 
κακό οδικό δίκτυο και υποδομές, υψηλή 
ανεργία, υστέρηση στην ανάπτυξη κ.α. Ποιά 
είναι η δική σας πρόταση για αλλαγή της 
εικόνας που παρουσιάζει; Έχω πει πολλές φο-
ρές ότι η Πέλλα όντως έχει πολλά και διαχρονικά 
προβλήματα. Εάν μείνουμε όμως εδώ, θα κάνου-
με απλά μια διαπίστωση. Θα μπορούσαν να είχαν 
λυθεί πολλά από αυτά; Πιστεύω πως ναι. Αρκεί να 
υπήρχε πολιτική βούληση προσαρμοσμένη σε μια 
ενιαία λογική διεκδίκησης και στη συνέχεια υλο-
ποίησης των έργων, που θα μπορούσαν να ωφε-
λήσουν, όχι μόνο μια περιοχή της Πέλλας, αλλά 
ολόκληρο τον τόπο. Η Πέλλα εκλέγει τέσσερις 
βουλευτές, έναν αντιπεριφερειάρχη και τέσσερις 
δημάρχους. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, πόσες φορές 
συνεργάστηκαν όλοι μαζί για να λύσουν ένα πρό-
βλημα που θα έδινε λύσεις σε όλη την περιφερει-
ακή ενότητα; Προς Θεού, δεν υποτιμώ κανέναν. 
Ωστόσο, θεωρώ σκόπιμο να γίνουμε πιο διεκδικη-
τικοί και απαιτητικοί στην επίλυση των θεμάτων 
που μας αφορούν. Και προπάντων πιο αποτελε-
σματικοί. Δεδομένου ότι πάνω από το 50% του 
εργατικού δυναμικού είναι άνεργο, χρειάζεται η 

αναθεώρηση του παραγωγικού μοντέλου μέσω 
της  ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού των πα-
ραδοσιακών κλάδων οικονομικής δραστηριότη-
τας, όπως η γεωργία, αλλά και η υποστήριξη της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Είναι κρίσιμο οι 
νέοι να βρίσκουν διεξόδους και να παραμένουν 
στην περιοχή, αντί να αναζητούν εργασία σε άλλες 
πόλεις. Είναι η εποχή του «δεν πάει άλλο». Πρέ-
πει  να αλλάξουν πρόσημο οι αρνητικοί οικονομι-
κοί δείκτες και να βελτιωθεί όχι μόνο η εικόνα της 
περιοχής μας με το να προσελκύσει  ενεργητική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και η ουσία 
της. Και σε αυτό δεν περισσεύει κάνεις.

Είναι δύσκολη για τις γυναίκες η ενασχόλη-
ση με την πολιτική; Συμφωνείτε με το 40% 
της συμμετοχής των γυναικών στα ψηφο-
δέλτια; Παρά το γεγονός ότι από νομοθετικής 
πλευράς έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, το πο-
σοστό αντιπροσώπευσης του γυναικείου φύλου 
στην πολιτική και αντίστοιχα στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων παραμένει εξαιρετικά χαμη-
λό –λιγότερο από 20%– σε σύγκριση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπου ξεπερνά το 40%, με το 
εξέχον παράδειγμα της Φινλανδίας που το γυναι-
κείο φύλο αποτελεί το 61,5% του κοινοβουλίου. 
Αντικειμενικά υπάρχουν δυσκολίες. Ο ρόλος της 
γυναίκας είναι πολυδιάστατος, καθώς είναι μητέ-
ρα, εργαζόμενη και ταυτόχρονα έχει την ευθύνη 
της φροντίδας των ηλικιωμένων της οικογένειας. 
Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερες 
γυναίκες ασχολούνται με την πολιτική συνειδητά 
και όχι ως συνέπεια της ποσόστωσης.

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις εθνικές 
εκλογές οι πολίτες της Πέλλας; Στις επικεί-
μενες εθνικές εκλογές, όλοι χρειάζεται καταρχάς 
να πάμε στην κάλπη, να ψηφίσουμε από άκρη σε 
άκρη σε όλη την επικράτεια. Όπως συμβαίνει στον 
κύκλο της ζωής, έτσι και στην πολιτική οι επιλογές 
μας, είναι αυτές που μας χαρακτηρίζουν. Σήμερα, 
ο καθένας γνωρίζει και οφείλει πια να αξιολο-
γεί. Στα λόγια κανείς δεν έχασε. Στην υλοποίηση 
όμως, ελάχιστοι επιτυγχάνουν. Η επόμενη ημέ-
ρα, είναι η ημέρα όσων ΘΕΛΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ. 
Όχι γιατί έτυχε, ούτε γιατί  έμαθαν να ζουν στην 
πολιτική και πρέπει αυτοί να συνεχίσουν. Είναι η 
ημέρα εκείνων, όλων εμάς, που είναι τιμή μας να 
μας εμπιστευτεί ο πολίτες γιατί ΘΕΛΟΥΜΕ να προ-
σφέρουμε τις γνώσεις και την ανθρωπιά μας και 
γιατί ΜΠΟΡΟΥΜΕ  να συμβάλουμε στην επάνοδο 
της καλής πολιτικής στην καθημερινότητα μας. Οι 
διεφθαρμένοι, όταν εμφανίζεται ένα νέο καθαρό 
πρόσωπο λένε: «καλός είσαι, αλλά δεν έφτασε 
ακόμα η ώρα σου». Η ώρα λοιπόν έφτασε και θα 
είναι εκείνη της αισιοδοξίας και της υπευθυνότη-
τας!

Κική Παπαδάκη, υποψήφια βουλευτής ΚΙΝΑΛ Πέλλας:

Nα γίνουμε πιο διεκδικητικοί και αποτελεσματικοί
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Βαγγέλης
Πολυμεράς
Σύμβουλος επενδύσεων ακίνητης περιουσίας
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Θετικά, 
Ακούραστα, 

Αποφασιστικά

► Να μεγαλώσουμε 
την πόλη 

► Μεγαλύτερη 
απορρόφηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

► Πρόγραμμα 
για την διαχείριση 
αδέσποτων ζώων

Ούτε δεξιά, 
ούτε αριστερά... ΘΕΤΙΚΑ! 

www.kyrizidis.gr
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Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπα-
θεί να συσπειρώσει 

τους δικούς του 
αντιπάλους χωρίς 

επιτυχία, ενώ ναυ-
αγεί κάθε « γέφυ-

ρα» για να δημι-
ουργηθούν δήθεν 
μέτωπα κατά της 

ακροδεξιάς

Τ Ο Υ 
Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α 
Ζ Ο Υ Π Η *

Kι όμως. Στην Δημοκρατία υπάρχουν εκλογικές ήττες και 
εκλογικές νίκες. Τόσο απλά, αλλά τόσο δύσκολο να γίνει 
κατανοητό και αποδεκτό από τον Αλέξη Τσίπρα. Γι αυτό και 
ξαναδείχνει τον καθεστωτικό του χαρακτήρα, την ροπή προς 

τον διχασμό, την ψευδολογία. Η πρόσφατη παραληρηματική ομιλία 
του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από αποδοχή 
ήττας, ήταν άλλο ένα δείγμα δημιουργίας αντιπάλων, εμφάνισης του 
ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα που το χτυπάνε όλοι. Οι δημοσκοπικές εταιρείες 
είχαν βέβαια την τιμητική τους, ώστε να περάσει το μήνυμα προς τους 
πρόθυμους να πιστέψουν ή όσους έχουν ανάγκη να ανορθωθούν ψυ-
χολογικά, ότι « όλα είναι ένα ψέμα».

Πρόκειται για αυτογελοιοποίηση του Πρωθυπουργού ο οποίος 
γνωρίζει πολύ καλά τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πριν απ΄όλα που 
κάνει το Μαξίμου. Ας είμαστε επομένως κάθετοι γιατί αρκετά μ΄αυτή 

την επίδειξη ενοχοποίησης όλων όσων έχουν άλλη προσέγ-
γιση. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

- Επί πάνω από δύο χρόνια και με βάση όλες τις μετρή-
σεις όλων των Εταιρειών, η Ν.Δ προηγείται σταθερά με δια-
κριτές διαφορές από 4,5% έως και 14,5%! Οι περισσότερες 
έρευνες δε, δείχνουν διαφορά με διψήφιο ποσοστό.

- Ό,τι και να δοκίμασε σ΄αυτά τα χρόνια σε επίπεδα πο-
λιτικών τακτικών, επιλογών, νομοθετικών πρωτοβουλιών, 
σκανδαλολογίας, δίωξης πολιτικών αντιπάλων, σπίλωσης 
Μ.Μ.Ε, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών η κατάσταση δεν 
έδειξε να μπορεί να ανατραπεί. Αυξομοιώσεις υπήρχαν στην 
διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ, αλλά οριακές.

- Η παράσταση νίκης που αποδίδει την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα είναι επί πάνω από δύο χρόνια συντριπτικά 
υπέρ της Ν.Δ και το τελευταίο διάστημα παίρνει θηριώδεις 
διαστάσεις.

- Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δημοσκοπήσεων 
που ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός έρχεται δεύτερος ή και 
τρίτος στο ερώτημα της καταλληλότητας για Πρωθυπουρ-
γός.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει τίποτα από άλλους χώρους, 
προσπαθεί να συσπειρώσει τους δικούς του αντιπάλους 
χωρίς επιτυχία, ενώ ναυαγεί κάθε « γέφυρα» για να δημι-
ουργηθούν δήθεν μέτωπα κατά της ακροδεξιάς. Το ΚΙΝΑΛ 
αντέχει την πίεση και δείχνει να συσπειρώνεται απέναντι 
στις απολίτικες, αποιδεολογικοποιημένες, ευκαιριακές συ-

σπειρώσεις.  

Τα στοιχεία αυτά στοιχειοθετούν και τον εκνευρισμό των κυβερ-
νώντων. Σε πολιτικό επίπεδο ηττούνται, ενώ στην Αυτοδιοίκηση η 
ήττα θα πάρει συγκλονιστικές διαστάσεις και το γνωρίζουν καλά. Η δε 
επίκληση των Ευρωεκλογών ως ευκαιρία για μια μικρή και επομένως 
αντιστρέψιμη στις βουλευτικές εκλογές διαφορά μοιάζει με ανέκδο-
το. Όσοι επικαλούνται χαλαρή ψήφο στις Ευρωεκλογές , μάλλον δεν 
έχουν καταλάβει τι συμβαίνει ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.

Για αυτό και η συζήτηση για τον χρόνο των βουλευτικών εκλογών 
αρχίζει και κουράζει. Αν ο Α. Τσίπρας δεν έχει ψυχολογικό πρόβλημα 
με την καρέκλα ή αν δεν εκκρεμούν deals διαφόρων ειδών μέχρι τον 
Σεπτέμβριο, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος οι εκλογές να μην γίνουν 
το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο. Η προοπτική μεγάλης έκτασης ήττας 
στις Ευρωεκλογές και εξαφάνισης στις Περιφερειακές και Δημοτικές 
Εκλογές θα μετατρέψουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα που θα πορεύεται ζαλι-
σμένο και με ανοικτές πολλές πληγές επί τρεις , τέσσερις μήνες. Ποια 
πολιτική λογική μπορεί να στηρίξει  μια τέτοια πολιτική επιλογή; Φυσι-
κά καμία.... Γι αυτό ας μην καταπίνει κανένας την μπλόφα του Μαξίμου.

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Μπλοφάρουν και πάλι
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Γεννήθηκα το 1994 και είμαι 24 ετών. Πήγα σχολείο 
στο Ελληνικό Κολέγιο και στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλί-
δη από όπου αποφοίτησα το 2012 περνώντας στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Ασχολήθηκα από νω-

ρίς με τα κοινά του Πανεπιστημίου φτάνοντας 
μέχρι την θέση του Προέδρου του Συλλόγου 
Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών αλλά και του 
Υπευθύνου Οργανωτικού της ΔΑΠ-ΝΦΔΚ Θεσ-
σαλονίκης. Αποκορύφωμα των προσπαθειών 
μου ώστε να καταστεί και το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ένα σύγχρονο, ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο θεωρώ πως ήταν η διορ-
γάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών 
Πολιτικών Μηχανικών, μια διοργάνωση με 
πολύ μεγάλη απήχηση και επιτυχία της οποίας 
είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής.

Ασχολήθηκα από νωρίς με τον φοιτητικό 
συνδικαλισμό αλλά και με τα κοινά γενικότερα 
γιατί πίστευα και πιστεύω πως κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα να μένεις αμέτοχος ως προς τα πράγ-
ματα που συμβαίνουν γύρω του. Είναι υποχρέ-
ωση όλων μας να συμμετέχουμε, να παρεμβαί-
νουμε, αν μη τι άλλο να εκφράζουμε τη γνώμη 
μας για το πως πιστεύουμε ότι η ζωή μας μπορεί 
να γίνει καλύτερη. Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει 
πολύ αλλά δεν μου αρέσουν πολλά. Είμαι 24 
ετών και αυτό σημαίνει πως δεν έχω ζήσει την 
πόλη μας στις εποχές της ευμάρειας. Το 2009 
που η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο ήμουν 15 
ετών και έτσι αναγκάστηκα να μάθω να ζω δι-
αφορετικά. Θεωρώ όμως πως αυτή η περίοδος 
είναι μια πραγματική ευκαιρία να ξεχωρίσουν οι 
άνθρωποι με ικανότητες και πραγματική διάθε-
ση να κάνουν τα πράγματα καλύτερα.

Ο λόγος που αποφάσισα να δεχτώ την πρό-
ταση του Κωνσταντίνου Ζέρβα και να είμαι 
υποψήφιος είναι γιατί πιστεύω βαθιά ότι εμείς 
οι νέοι άνθρωποι είμαστε αυτοί που θα προκα-
λέσουμε την αλλαγή σε όλα τα κακώς κείμενα 
γύρω μας. Είμαι από τους πιο νέους υποψήφι-
ους στον Δήμο Θεσσαλονίκης και αυτό με γε-
μίζει τιμή αλλά και ευθύνη γιατί εκπροσωπώ 
ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί από την 
πολιτική και την ενασχόληση με τα κοινά εν γέ-

νει, την θεωρούν άχρηστη και νιώθω υποχρέωση μου να 
τους αποδείξω ότι έχει νόημα να ασχοληθείς, έχει νόημα 
να συμμετάσχεις, έχει νόημα να ψηφίσεις και να μην επι-
τρέπεις να ετεροκαθορίζεσαι από άλλους. Έχει νόημα να 
στηρίξεις νέους ανθρώπους που θα δουν με άλλη ματιά 
τα πράγματα.

*Ο Χρήστος Αντιβαλίδης είναι υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος με την παράταξη “ΝΑΙ στη Θεσσαλονιί-
κη” του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Email: chrisantivalidis@gmail.com
Website: https://naistithessaloniki.gr

Μπλοφάρουν και πάλι
«Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει πολύ, 
αλλά δεν μου αρέσουν πολλά»

Για αυτούς τους 
λόγους λέω 

ΝΑΙ στη Θεσ-
σαλονίκη ως 

μια σύγχρονη, 
ευρωπαϊκή 

πόλη. ΝΑΙ στη 
Θεσσαλονίκη, 
μια πόλη κα-
θαρή. ΝΑΙ στη 
Θεσσαλονίκη 
μια πόλη και-

νοτόμα και φι-
λική προς τους 
νέους. ΝΑΙ στη 
Θεσσαλονίκη, 

μακριά από τις 
αγκυλώσεις 

του χθες. 

Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ 
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Σε ρόλο barista ο Λεκάκης

Διαγκωνισμοί Μαυρομάτη – Τσαμασλή 

Μπήκε στη... μάχη ο Παπαστεργίου 

«Τρολάρει» ο Ταχιάος 

Παρουσίασε τους συμβούλους  
του ο Τρεμόπουλος

«Αμπντάλικος» για τον Νίκο

Υποψήφιος δήμαρχος πίσω από την… μπάρα; Γιατί όχι; Ο 
Πέτρος Λεκάκης, μετά την απόλυτα επιτυχημένη εκδήλωση 
της προηγούμενης Τετάρτης, όπου 1500 άτομα κατέκλυ-
σαν το «Ολύμπιον» για να τον ακούσουν να παρουσιάζει 
τους προγραμματικούς άξονες του συνδυασμού του «Θεσ-
σαλονίκη Πρώτη», πήγε μαζί με υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους στο κοντινό μπαράκι Ernest. Ο κ.Λεκάκης, 
μάλιστα, κάποια στιγμή, έχοντας στο πλευρό του και τη σύ-
ζυγό του Χριστίνα Σαρηπανίδου, πέρασε πίσω από το μπαρ 

αναλαμβάνοντας να φτιάξει αυτός τα ποτά που παρήγγειλαν οι συνεργάτες του. Μάθαμε δε 
πως ήταν πολύ καλός στα… κοκτέιλ. Άλλωστε και ο δήμος Θεσσαλονίκης χρειάζεται συνερ-
γασίες και συναινέσεις και ο Λεκάκης και η ομάδα του αυτό…. το έχουν.

Παράλληλες εκδηλώσεις παρουσίασης των συνδυασμών τους για δύο υποψήφιους 
δημάρχους Θερμαϊκού. Οι Γιάννης Μαυρομάτης και Γιώργος Τσαμασλής παρουσίασαν την 
ίδια μέρα το πρόγραμμά τους και υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ο νυν δήμαρχος και 
εκ νέου υποψήφιος Γιάννης Μαυρομάτης ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για νέα θητεία, ενώ ο 
Γιώργος Τσαμασλής απηύθυνε κάλεσμα για να σταματήσει, όπως είπε, «η καθοδική πορεία 
του δήμου Θερμαϊκού».

Παρουσία στελεχών του ΚΙΝΑΛ ο Χρήστος Παπαστεργίου ανακοίνωσε τους πρώτους 45 
υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού του «Πράξεις για τη Μακεδονία». 
Στην προεκλογική εκδήλωσή του ο κ.Παπαστεργίου αναφέρθηκε στους άξονες των βασικών 
προγραμματικών θέσεων του συνδυασμού του, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον νυν Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Χαμόγελα συνεχίζουν να φέρνουν στην παράταξη του Νίκου Ταχιάου, τα αποτελέσματα 
φανερών και ...κρυφών δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τις οποίες, ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού προηγείται σταθερά  στην πρόθεση ψήφου των Θεσσαλονικέων. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, 
ο υποψήφιος δήμαρχος σκέφτηκε να «διασκεδάσει» λίγο τους διαδικτυακούς του φίλους 
στο facebook,  τρολάροντας την ηλεκτρονική σελίδα documento . Ανέβασε λοιπόν, ένα 
δημοσίευμα που τον ήθελε να παραιτείται πρόωρα από την κούρσα των εκλογών, γράφοντας 
«Ανεβάζω αυτό το δημοσίευμα γιατί στις εκλογές πρέπει και να γελάμε λίγο», συγκεντρώνο-
ντας φυσικά εκατοντάδες likes και χιουμοριστικά σχόλια!

Μήνυμα για νέους αγώνες υπέρ του συλλογικού συμ-
φέροντος έστειλε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Μιχάλης Τρεμόπουλος, παρουσιάζοντας τους 40 υποψήφι-
ους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Οικολογία - 
Αλληλεγγύη». Ο κ.Τρεμόπουλος ανακοίνωσε το πρόγραμ-
μα του συνδυασμού και ξεκαθάρισε ότι δεν κρύβεται πίσω 
από κομματικά σημαιάκια ή εθνικιστικές κορώνες.

Συνάντηση σε κεντρικό μπαρ της πόλης είχε ο Νίκος 
Ταχιάος με τις υποψήφιες δημοτικές συμβούλους του 
συνδυασμού του.  Ανάμεσά τους και η Μαρία Χούλια Ρο-
ντρίγκεζ, καθηγήτρια ισπανικών και τελειόφοιτη βιολογίας 
του ΑΠΘ, η οποία κατάγεται από την Κούβα και κατεβαίνει 
ως υποψήφια με την παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα». 
Όταν από τα ηχεία ακούστηκαν λάτιν ρυθμοί, η Μαρία 
κατάφερε να σηκώσει τον Νίκο Ταχιάο από το σκαμπό και 
να τον κάνει να  λικνισθεί στους ρυθμούς της σάμπα. Όσες 

γνώριζαν από παλιά τον Νίκο Ταχιάο, γνώριζαν ότι πρόκειται για σπάνια στιγμή και πρώτη και 
καλύτερη η σύζυγός του Αναστασία, η οποία δεν σταμάτησε να χαμογελά και να τον φωτο-
γραφίζει, για να κρατήσει το στιγμιότυπο ως μοναδικό.
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«Υπερπαραγωγή» ετοιμάζει ο Τζιτζικώστας

Πρόταση και ο Ζαρωτιάδης για ΔΕΘ 

Προβάδισμα νίκης  
για τον Πέτρο Σούλα 

Διαξιφισμοί Ζέρβα – Παππά για τα φώτα

Ο Λαφαζανίδης «διατάσσει», ο Μανδαλιανός «εκτελεί»

Στις λαϊκές ο Πέτρος 

Της... παλιγγενεσίας ο Βαλιάνος 

Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Βραβεύονται οι οικολόγοι μαθητές

Για την πρώτη εκδήλωση του συνδυασμού ετοιμάζεται ο Απόστολος Τζιτζικώστας, 
ο οποίος θα θεωρείται για άλλη μια φορά το φαβορί για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Στις 28 Μαρτίου πρόκειται να παρουσιάσει τους υποψήφιους περιφερεια-
κούς συμβούλους του, νέα αλλά και παλιά προσωπα, καθώς και το νέο λογότυπο του 
συνδυασμού του.

Την αντιπρόταση του για την ανάπλαση της ΔΕΘ 
κατέθεσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, επικεφαλής του συνδυασμού 
“Υψίπολις”. Μεταξύ άλλων, δέχεται τη διατήρηση του 
ελάχιστου κτιριακού αποθέματος με ιστορικό συμ-
βολισμό και αξία στον επίμαχο χώρο, συμφωνεί στον 
σχεδιασμό ενός «μπουτίκ» συνεδριακού - εκθεσιακού 
-  διοικητικού κτιρίου της ΔΕΘ, σε κάθε περίπτωση 
όμως επιθυμεί να διασφαλισθεί ότι τουλάχιστον τα 3/4 

της έκτασης θα παραμείνουν ελεύθερος χώρος πρασίνου και συλλογικής  δημιουργικό-
τητας. 

Με…  χίλια προς την πρώτη θέση 
φαίνεται πως  «τρέχει» ο  νυν δήμαρ-
χος Κορδελιού - Ευόσμου, Πέτρος 
Σούλας, σύμφωνα με στοιχεία που 
προκύπτουν από νέες δημοσκοπήσεις 
και αναμένεται  να δουν το «φως» της 
δημοσιότητας  το επόμενο διάστημα.

Στις αρχές  Φεβρουαρίου, δημο-
σκόπηση της  εταιρείας Ιnterview  
έδειχνε τον υποψήφιο δήμαρχο Ιω-
άννη Καμαρινό να καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση με ποσοστό 21.5% στην 
πρόθεση ψήφου, ενώ ο σημερινός δή-
μαρχος Πέτρος Σούλας συγκέντρωνε  

ποσοστό 19%. Στην τρίτη θέση  βρισκόταν ο  Κλεάνθης Μανδαλιανός με ποσοστό 11,6%  
και τέταρτος  ερχόταν  ο  Γ. Γιαννακόπουλος με ποσοστό 2,3%.

Όπως φαίνεται όμως  σε νεότερες έρευνες εταιριών δημοσκοπήσεων, τα δεδομένα 
άλλαξαν για το δήμο Κορδελιού - Ευόσμου καθώς φαβορί φαντάζει  πλέον ο εν ενεργεία 
δήμαρχος.

Το κλίμα αντιστράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες υπέρ του νυν δημάρχου και του 
συνδυασμού του “Δήμος για Όλους”,  ο  οποίος κατάφερε σε λίγο χρονικό διάστημα να 
επανακτήσει τις δυνάμεις του  και να συσπειρώσει σημαντικές ομάδες ψηφοφόρων.

Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Ζέρβα - Παππά, για τον φωτισμό στον δήμο 
Θεσσαλονίκης. Η κόντρα ξεκίνησε μετά τη δράση του υποψήφιου δημάρχου Κ.Ζέρβα, ο 
οποίος μαζί με μέλη του συνδυασμού του πήγαν με φακούς στα χέρια στην περιοχή της 
Παπαναστασίου. Μέσω facebook απάντησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης 
Παππάς,σχολιάζοντας με δεικτικό τρόπο «ας έβαζε καμία λάμπα όταν ήταν αντιδήμαρ-
χος της διοίκησης Μπουτάρη. Θα ειμαστε σε καλύτερη κατάσταση».

Προβληματισμός επικρατεί  στην 
κοινωνία του Κορδελιού και του Ευό-
σμου  με την υποψηφιότητα του  Κλε-
άνθη Μανδαλιανού, ο οποίος φιλο-
δοξεί να αναλάβει τα ηνία του δήμου 
μετά την προ μηνών ανακοίνωση της 
υποψηφιότητάς του.

Ο κ. Μανδαλιανός  ως νέος και 
άπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση 

έχει την καθολική υποστήριξη του τέως δημάρχου Κορδελιού - Ευόσμου Στάθη Λαφα-
ζανίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή τάχθηκε στο πλευρό του αναλαμβάνοντας ρόλο 
συμβούλου. Ο Στάθης Λαφαζανίδης έχει ανακοινώσει πως ο ίδιος δεν θα συμμετέχει στο 
ψηφοδέλτιο και πως αποσύρεται από την ενεργή δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση ενώ θα 
στηρίξει τον υποψήφιο δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό 

Το  γεγονός αυτό προβληματίζει τους ψηφοφόρους  οι οποίοι βλέπουν πίσω από τις 
αποφάσεις του επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Πνοή», να υπάρχει συμβουλευτική 
ενός πρώην δημάρχου που έχασε τις εκλογές του 2014 από τον νυν δήμαρχο Πέτρο Σού-
λα. Για μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων είναι δύσκολο να δεχτούν ότι θα δώσουν την ψήφο 
τους σε ένα φρέσκο πρόσωπο της αυτοδιοίκησης για να επιτρέψουν να κάνει «κουμάντο» 
ένας  πρώην δήμαρχος. 

Ακούραστος... ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος 
Λεκάκης, δεν έχει σταματήσει το τε-
λευταίο διάστημα να βρίσκεται κοντά 
στους δημότες. Σχεδόν καθημερινά, 
συνοδευόμενος από υποψήφιους 
δημοτικούς συμβούλους, επισκέπτε-
ται και μία λαϊκή αγορά, προκειμένου 
να συνομιλεί με δημότες και επαγ-
γελματίες. Παράλληλα, ο κ.Λεκάκης 
συνεχίζει τις επαφές με ανθρώπους 
της πόλης που επιθυμούν να προσφέ-
ρουν και το επόμενο διάστημα ανα-
μένεται να ενταχθούν ως υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι στο δυναμικό 
του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη 
Πρώτη». Μεταξύ αυτών, οι πληροφο-
ρίες κάνουν λόγο και για πρόσωπα 
- έκπληξη

Ανήμερα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, στο δημοτικό θέατρο Μεγάλης Παναγίας, 
οργανώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος την επόμενη εκδήλωση 
του συνδυασμού «Ομοφωνία», υπερτονίζοντας έτσι τον ενωτικό χαρακτήρα του. Θέμα, 
ένα «νέο αναπτυξιακό μοντέλο»  που θα δημιουργεί ευκαιρίες για περισσότερες εναλλα-
κτικές δραστηριότητες πέραν των δύο γνωστών, μεταλλουργίας και τουρισμού.

Το βραβευμένο πολιτιστικό κέντρο Αμπελοκήπων «Κα-
ραπάντσειο», θα υποδεχτεί στις 17 Απριλίου τους 2.548 
μαθητές 13 σχολείων του δήμου Αμπελοκήπων – Μενε-
μένης, οι οποίοι συμμετείχαν στον σχολικό διαγωνισμό 
«Πάμε Ανακύκλωση».

Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την ΕΕΑΑ, την ΑΦΗΣ Α.Ε. 

και το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί 
Μετράει».

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την βράβευση των 
λιλιπούτιων οικολόγων που ανέλαβαν δράση και μαζί με 
τους πολίτες του δήμου ανακύκλωσαν μπαταρίες, χαρτί 
και αλουμίνιο  Τα παιδιά θα βραβευτούν σε ειδική εκδή-
λωση που θα γίνει στη θεατρική σκηνή «Σοφία Βέμπο» του 
πολιτιστικού κέντρου.

Τα σχολεία που συμμετείχαν είναι το 1ο, το 3ο, το 5ο και 
το 6ο δημοτικό σχολείο Μενεμένης, όπως και το 1ο, 2ο, 3ο, 
4ο,5ο,7ο,8ο, 12ο, 13ο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων. 
«Τα παιδιά μας είναι πάντοτε καλοί αγωγοί και δέχονται 
εύκολα θετικά μηνύματα και τέτοιοι αγωγοί μπορούν να 
διδάξουν ενήλικες», τόνισε στην Karfitsa ο δήμαρχος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

karfitsomata
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Πορεία συνέπειας, επιλογή ευθύνης
Είναι γεγονός ότι αυτό που ζούμε τις 
τελευταίες δεκαετίες στην πόλη 
μας δεν αρμόζει στην Ιστορία 
και τον Πολιτισμό της. Πολιτικά 
πρόσωπα είτε ανίκανα είτε με 
εθνομηδενιστικές αντιλήψεις δεν 
σεβάστηκαν τη διαχρονική σταθε-
ρή αξία της Θεσσαλονίκης, που είναι 
οι Έλληνες κάτοικοί της, που ακόμη και 
σε καιρούς δύσκολους, δεν έπαψαν να αποτυπώνουν κυ-
ρίαρχα την παρουσία τους στην πόλη. Αυτή τη διαχρονική 
ελληνικότητα φιλοδοξούμε να αναδείξουμε στην πόλη μας, 
επαναφέροντας την ταυτότητά της μέσω των ανθρώπων 
και των υλικών και πνευματικών αποτυπωμάτων τους στο 

χρόνο. Με σεβασμό, παράλληλα, σε ό,τι αξιόλογο κατέλιπαν κατακτητές και επήλυδες κατά 
την πρόσκαιρη παρουσία τους στην περιοχή. Συνηθίζεται τις ημέρες της προεκλογικής περι-
όδου να ακούγονται πολλά πράγματα από τους ανθρώπους που αποζητούν την ψήφο των 
πολιτών. Πολλές φορές αυτά είναι εξωφρενικά και υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου. 
Ειδικά φέτος, με το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, κάποιοι πίστεψαν ότι είναι 
η ευκαιρία τους να βγουν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής προς ικανοποίηση μιας προσω-
πικής ματαιοδοξίας. Κάποιοι άλλοι, ως συνήθως, επιζήτησαν και κέρδισαν τη στήριξη των 
κομμάτων τους, ενώ δεν λείπουν και οι «λαγοί» που θα παίξουν τον ρόλο τού «πρόθυμου» 
της δεύτερης Κυριακής ξεπουλώντας την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων τους και οδηγώντας 
την ψήφο τους σε ένα μαντρί που από μόνο του δεν θα μπορούσε πια να πετύχει και πολλά 
πράγματα.
Κι όμως. Αυτή τη φορά δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στους πολίτες, ώστε να καταφέρουν να 
αναδείξουν στους Δήμους τους ανθρώπους που η μέχρι σήμερα πορεία τους διακρίνεται από 
μία αξιοπρέπεια στο λόγο και από σταθερότητα και συνέπεια ιδεών και πράξεων. Οι συνερ-
γάτες μου κι εγώ, στην Κίνησή μας «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική» αποδείξαμε μέχρι σήμερα 
ότι πληρούμε τα κριτήρια αυτά. Άνθρωποι της εργασίας όλοι μας και όχι αργόσχολοι περιπα-
τητές στην αγορά, ζούμε από τον μόχθο μας και όχι ως τρωκτικά του δημοσίου χρήματος, 
επιζητούμε την καταξίωση με το προσωπικό μας παράδειγμα ζωής και όχι μέσω μιας κομμα-
τικής καμαρίλας. Δώσαμε το στίγμα μας στα αυτοδιοικητικά με την παρουσία μας δίπλα στον 
δημότη αλλά και από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, συναντηθήκαμε στις γειτονιές 
για τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, αλλά και στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία 
μας. Είμαστε η μόνη Κίνηση που άνοιξε ήδη σε δημόσια διαβούλευση τις θέσεις της (www.
thess-el-poli.gr), ώστε να διαμορφώσετε ελεύθερα εσείς την τελική μορφή τους. Σας ζητούμε 
να επιβραβεύσετε αυτή την πορεία ετών, με την ψήφο σας την 26η Μαΐου.
Γιάννης Κουριαννίδης

Εσκαψε και ο Χάρης Πηγαίνει για ρεκόρ  
ο Ιγνάτιος στην Πυλαία

Νέα... παράσημα για τον Μπουτάρη

Συγγραφέας ο Ζέρβας

Μαζί με Βούγια ο Καλογήρου 

Δεν παραιτήθηκε η Ρία

Φαβορί ο Μπακογλίδης 
στην Καλαμαριά

Πήραν τα φτυάρια στα χέρια τα μέλη της πα-
ράταξης «Συνέργεια πρώτα η πόλη μας» και με 
επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
Χάρη Αηδονόπουλο, φύτεψαν δέντρα. Οι εργασίες 
δενδροφύτευσης πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα 
Μουσικών Σπουδών και ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ στη Θέρμη. 
Πρόκειται για μια ακόμα δράση της παράταξης Αηδο-
νόπουλου στο πλαίσιο εθελοντικών δράσεων για την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πανέτοιμος για τη μάχη των αυτοδιοικητικών 
εκλογών δηλώνει ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, προσθέτοντας πως έχει ήδη κλεί-
σει τα ψηφοδέλτια λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης. 
Κύριο στοιχείο του ψηφοδελτίου του θα είναι η ανανέ-
ωση με νέα παιδιά. Πάντως ο κ.Καϊτεζίδης τονίζει πως 
“τις εκλογές τις κερδίζεις με συνέπεια και σοβαρότητα 
και όχι προεκλογικά”.

Άλλη μια βράβευση ήρθε για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος 
παρασημοφορήθηκε με τον Μέγα Σταυρό της Αξίας του Τάγματος της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο κ.Μπουτάρης τιμήθηκε από 
τον πρέσβη της Γερμανίας Γενς Πλότνερ για τη συμβολή του στη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Και σε ρόλο συγγραφέα... ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος 
κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Λεύκες 
ή Χαμαίρωπες;* σκέψεις για τη Θεσσαλονίκη και την 
πολιτική». Πρόκειται για ανθολογία κειμένων από 
το 2010 έως το 2018, δημοσιευμένα σε εφημερίδες 
και ειδησεογραφικά portals. Από την ημέρα δηλαδή 
που εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
Μπουτάρη και ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου, 

έως σήμερα, που είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος, 
επικεφαλής της παράταξης «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη».

Τις δυνάμεις του με τον Σπύρο Βούγια ενώνει ο 
διευθύνων σύμβουλος στην Μητροπολιτική Αναπτυ-
ξιακή Χρυσόστομος Καλογήρου. Θα είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΠΟΛΗχρω-
μη Θεσσαλονίκη» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
Μαΐου.

Παραμένει στον δήμο Θεσσαλονίκης η Ρία Καλ-
φακάκου, η οποία κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές με τον συνδυασμό της Κατερίνας Νοτοπού-
λου. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες 
ότι η κ.Καλφακάκου θα μεταπηδήσει από τον δήμο 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, 
εκτιμήθηκε ότι λόγω της εμπειρίας της μπορεί να 
προσφέρει περισσότερα από τα έδρανα του δημοτικού 
συμβουλίου.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς 
μπήκε και ο δήμαρχος Καλαμα-
ριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης, 
που παρουσίασε 53 υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους 
σε εκδήλωση της παράταξης 
“Συνεργασία για την Καλαμαριά”. 
Οπως είπε ο κ.Μπακογλίδης 
είναι άνθρωποι που με αγάπη για 
την πόλη τους και με  διάθεση 
δημιουργίας και προσφοράς 
ετοιμάζονται να εισέλθουν σε μια 
νέα τετραετία πιο ελπιδοφόρα, 
πιο αισιόδοξη, για τη ζωή στην 
Καλαμαριά.
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▶ Μετά από αδράνεια και χειμερία νάρκη μηνών ξαναγύρισα. Φταίει 
το τέλος του χειμώνα (που όλο τελειώνει και πάλι αρχίζει), φταίει αυτό το 
καλόπαιδο ο Alexis που βάλθηκε να μας τρελάνει, φταίει το ότι θα έχουμε 
σε κανά δύο μήνες εκλογές, φταίει ο φίλος μου που δεν με άφηνε. Τέλος 
πάντων είμαι εδώ για λίγο τσίμπημα, καρφίτσωμα και λίγη ψεκασμένη 
φαγουρόσκονη.

▶ Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Απόστολός μου θα παρου-
σιάσει τους υποψήφιους συμβούλους την άλλη βδομάδα. Όλα καλά αλλά 
πολλοί κάθονται σ’ αναμμένα κάρβουνα γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή 
παίζονται για υποψήφιοι. Απόστολε καλά το οργάνωσες αλλά άργησες να 
το κλείσεις και πολλοί κινδυνεύουν να μείνουν έξω απ’ όλα, αμανάτι.

▶ Πάντως στόχος του Απόστολού μου είναι να τελειώσουν από την 1η 
Κυριακή οι εκλογές. Περιμένουμε τον επόμενο μήνα για να δούμε, εγώ 
λέω δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.

▶ Υπάρχουν λέει και άλλοι υποψήφιοι για την Περιφέρεια. Που είναι, τι 
κάνουν, πότε θα το μάθουμε άραγε; 

▶ Στον Δήμο Θεσσαλονίκης πληθώρα υποψηφίων. Ψηφοδέλτια γίνο-
νται, ανακοινώνονται διάφοροι, κάποιοι αλλάζουν και στρατόπεδο. Ονό-
ματα δεν λέμε αλλά τα καταγράφουμε καθημερινά και σπίτια δεν κλεί-
νουμε.

▶ Στα Διαμερίσματα ή Τοπικές Κοινότητες μόνο ο συνδυασμός του Νί-
κου Ταχιάου έχει συμπληρωθεί. Κανένας άλλος δεν μπορεί να συμπλη-
ρώσει το μίνιμουμ των υποψηφίων και θα πάνε σε συμπράξεις πίσω από 
λεγόμενα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. Λες ο Ταχιάος να τα πάρει με την μία 
όλα τα διαμερίσματα;

▶ Πάντως ο φίλος μου ο Νίκος Ταχιάος φαίνεται ότι εξομάλυνε τις κά-
ποιες αντιρρήσεις που είχαν κάποια τοπικά στελέχη της ΝΔ. Ήδη καθημε-
ρινά, κάθομαι άλλωστε απέναντι από το γραφείο, στην Τσιμισκή 75 προ-
σέρχονται κομματικά στελέχη και βουλευτές (πρώην και νυν). Πάρτε και 
κανένα φοντάν Νίκο παραπάνω, γιατί μάλλον πήραν κι αυτοί το μήνυμα.

▶ Άλλος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, γνωστός ουρολόγος 
τέλειωσε το αντρικό του ψηφοδέλτιο και κάνει εντατικά μαθήματα να γίνει 
και γνωστός γυναικολόγος για να μαζέψει και τις απαιτούμενες γυναίκες. 
Θα προλάβει λέτε; Τι λες εσύ Χάρη;

▶ Οι στοιχηματικές εταιρίες πάντως, δίνουν ντέρμπι στο Δήμο Θεσσα-
λονίκης ανεβάζοντας το ποσοστό του Ορφανού για την δυάδα (1.90). Αυτό 
σημαίνει πρακτικά ότι «φορτώθηκαν» χρήματα από τους τζογαδόρους 
στην υποψηφιότητά του. Λέτε να έχουν «εσωτερική» πληροφόρηση;

▶ Στους Περιφερειακούς Δήμους γίνεται παιχνίδι καλό. Δυτικά μόνο 
Κυρίζογλου φαίνεται να το καθαρίζει δύσκολα ή εύκολα. Στον Εύοσμο 
σήμερα φαίνεται να ανακάμπτει ο Σούλας καλύπτοντας το χαμένο έδαφος 
σε βάρος του Καμαρινού και του Μανδαλιανού. Στον Παύλο Μελά κατα-
γράφω ντέρμπι με τον Λίλτση να έχει μικρό προβάδισμα.

▶ Ανατολικά τώρα στο Πανόραμα και στην Θέρμη διαγνώσκω άνετες 
νίκες των σημερινών δημάρχων, ενώ στον Θερμαϊκό φαίνεται άνετη επι-
κράτηση του Γιάννη Μαυρομάτη με ντέρμπι για το ποιος θα είναι ο δεύτε-
ρος για τις επαναληπτικές εκλογές αλλά για εκεί δεν ξέρω αφού θα εξαρ-
τηθεί από την διαφορά του Μαυρομάτη στην πρώτη εκλογή.

▶ Στον Λαγκαδά κάτι δεν πάει καλά στον Ταχματζίδη αφού μπήκαν 
γερά ο Αναστασιάδης, Τσαμπάζης και η Ταυρίδου. Στην Βόλβη ο τωρινός 
Δήμαρχος θα το καθαρίσει εύκολα ή δύσκολα.

▶ Στην Σίνδο αχνοφαίνεται έκπληξη. Δεν την λέω γιατί δεν θέλω να 
στεναχωρήσω τον φίλο μου τον Μίμη, που τον συμπαθώ ιδιαίτερα. 

▶ Στα Κουφάλια ο Τσουκνιδάς δεν το πήρε ακόμη απόφαση για τις 
εκλογές και το σκέφτεται. Εμείς θα τον περιμένουμε ακόμη και την ημέρα 
των εκλογών.

▶ Εγώ πάντως στηρίζω για Περιφερειάρχη τον φίλο μου τον Βάνη. Τε-
λεία και παύλα._

Θερμή συνάντηση σε ποιητική βραδιά 

«Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη για το επόμενο τεχνολογικό άλμα»

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στην Αίθουσα Ομοσπονδίας  Δυτικομακεδονικών Σωματείων, έλαβε 
χώρα μια ευτυχής και συγκινητική στιγμή. Στην παρουσίαση των δυο νέων ποιητικών συλλογών του 
διακεκριμένου ποιητή κ. Θεόδωρου Σαντά με τίτλο «Ανατομία του Ουρανού» και «Από Αμφιπόλεως 
εις Δίον», συναντήθηκαν  μετά από καιρό ένας μαθητής με τον δάσκαλο του. Ο λόγος για τον υπο-
ψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα  ‘’Ναι στη Θεσσαλονίκη’’ κ. 
Κωνσταντίνο Παρχαρίδη με τον καθηγητή των  μαθητικών του χρόνων κ. Σαντά. Ο κ. Παρχαρίδης 
ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον καθηγητή του για όλη την γνώση με την οποία τον εφοδίασε, ενώ 
ο κ. Σαντάς με μια εγκάρδια αφιέρωση ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ζωή αλλά και στον προεκλογικό 
αγώνα του πρώην μαθητή του.

Όπως σημειώνει στην προσωπική ιστοσελίδα του το μέλος της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κ. Μακεδονίας  και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα, Δημήτρης Μήτρου. «Με τη δουλειά εμπνευσμένων υπηρεσιακών παραγόντων του, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί εδώ και χρόνια στη χώρα, έχοντας το καλύτερο γεωγραφικό σύ-
στημα πληροφοριών και έχει προχωρήσει στη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Η τεχνολογία μπορεί να μας δώσει τα εργαλεία για να κάνουμε τη Θεσσα-
λονίκη μια έξυπνη πόλη τα επόμενα χρόνια», καταλήγει.

karfitsomata



Ο Μάκης Δελαπόρτας που αγάπησε το Ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο  
και τους ανθρώπους του όσο κανείς, μιλά στην «Κ» για την μουσικοχορευτική παράσταση  

που ανεβαίνει στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki
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«Υπάρχει και φιλότιμο»
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«Σε δύσκολες συνθήκες πάντα τα πράγματα 
κρίνονται διαφορετικά, αλλά όποιος είναι να έχει 
φιλότιμο θα έχει», είπε η Δάφνη Λαμπρόγιαννη. 
Η ηθοποιός υποδύεται τη σύζυγο του εμβληματι-
κού Μαυρογιαλούρου, δίπλα στον Γιάννη Μπέζο, 
στην παράσταση «Υπάρχει και φιλότιμο». «Είμαι 
η σύζυγος του υπουργού, η οποία σε αντίθεση με 
τους ανθρώπους του χωριού που επισκέπτεται ο 
άνδρας της, εκείνη δεν έχει χρειαστεί να δουλέψει 
ποτέ, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει με-
γάλη σύνδεση με το περιβάλλον γύρω της. Έτσι 
έχουμε προσεγγίσει τον ρόλο» περιγράφει η ίδια.

Τι διαφορετικό έχει να πει στο κοινό μια πα-
ράσταση που έχει ανέβει αρκετές φορές στο 
θεατρικό σανίδι; Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι δι-
αφορετικό, καθώς το κείμενο είναι τόσο διαχρο-
νικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σοκάρεσαι από 
το πόσο δεν έχει αλλάξει τίποτα όσο περνούν τα 
χρόνια. Αν αλλάξεις τα ονόματα της ιστορίας του 
έργου αυτού είναι λες και έχει γραφτεί τώρα.

Τελικά υπάρχει φιλότιμο; Ναι, εγώ πιστεύω 
ότι υπάρχει. Σε δύσκολες συνθήκες πάντα τα 
πράγματα κρίνονται διαφορετικά, αλλά όποιος 
είναι να έχει φιλότιμο θα έχει. 

Την έννοια της την έχουμε ξεχάσει όμως 
στην πράξη; Γιατί στους δύσκολους καιρούς 
βρίσκονται, αλλά και χάνονται κάποιες αξίες. 
Ακριβώς. Άλλωστε αυτό σημαίνει κρίση, καθώς 
κρίνονται τα πράγματα, δηλαδή προς τα που θα 
πας, ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάρεις. Σε 
έναν καιρό ειρήνης ή ευμάρειας, ας πούμε γιατί 
αυτό που ζούσαμε δεν ήταν έτσι αλλά κάτι ψεύ-
τικο, γιατί όταν υπάρχει ειρήνη και ευμάρεια δύ-
σκολα φτάνεις σε αυτά που οδηγηθήκαμε. Αυτό 
που ζούσαμε ήταν φούσκα. Σε έναν τέτοιο καιρό 
λοιπόν που δεν χρειάζεται φαινομενικά να ανα-
μετρηθείς με τον εαυτό σου, γιατί από εκεί ξεκι-
νούν τα πράγματα, είναι πιο εύκολο να φαίνεται 
ότι έχεις αξίες. «Στον πόλεμο να σε δω» που λέει 
και η φράση.

Τι είδατε γύρω σας τα τελευταία χρόνια; Να 
αλλάζουν προς το καλύτερο ή να μένουν στάσι-
μες κάποιες καταστάσεις; Είδα πράγματα να αλ-
λάζουν προς το χειρότερο, αλλά και ανθρώπους 
που ήρθαν σε μια καλύτερη επαφή με την συνεί-
δηση τους και να πράττουν ωραία. Νομίζω ότι το 
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή 
αρκετοί είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι, γιατί δεν 
είναι εύκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει ή να τα 
βγάλεις πέρα με αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να 
καταλάβουν τι συμβαίνει και επειδή δεν είναι εύ-
κολο είναι όλοι «τρελαμένοι», βλέπεις παράξε-
νες συμπεριφορές και ότι ως αντίδραση κάποιου 

νομίζεις ότι τα πάντα θα μπορούσαν να είναι πι-
θανά.

Η πλοκή του έργου πιστεύεται ότι θα είναι δι-
αχρονική στην Ελλάδα για χρόνια ακόμη; Πολύ 
φοβάμαι πως ναι. Στην ουσία αυτό που νομίζω ότι 
έχουν κάνει οι συγγραφείς είναι ότι με έναν πιο 
εκλαϊκευμένο τρόπο, λένε κάτι που υπήρχε ακό-
μη και 2.500 χρόνια πριν. Αυτό το συναντάμε και 
στο αρχαίο δράμα, ο τρόπος δηλαδή που χειρί-
ζεται ο Έλληνας την εξουσία ή και ο άνθρωπος 
γενικότερα είναι εντελώς αναγνωρίσιμος, σε όλη 
αυτή την χρονική διάρκεια.

Προσωπικά να σας πω μάλιστα ότι αυτός ο 
εκλαϊκευμένος τρόπος είναι κάτι το οποίο θεωρώ 
πολύ ωραίο και τον τιμώ, γιατί με ενδιαφέρει να 
συνομιλώ με τους ανθρώπους που έρχονται για 
να δουν μια παράσταση. Καθώς αυτό είναι και μια 
αρρώστια του θεάτρου, ειδικά τα τελευταία χρό-
νια στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ένας ατελείωτος 
ναρκισσισμός, ότι τα πάντα γυρνάνε γύρω μας και 
δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό που λέμε συναντιέται 
με τον θεατή.

Γιατί υπάρχει ναρκισσισμός; Υπάρχει πάρα 
πολύ ναρκισσισμός όλο και περισσότερο. Αυτό 
συμβαίνει για πολλούς λόγους, ένας βασικός εί-
ναι η έλλειψη παιδείας. Νομίζω όλο και λιγότερο 
έχουμε μια σχέση με το αντικείμενο πραγματικά 
και δυστυχώς όχι μόνο με το θέατρο, αλλά γενικά 
με την εκπαίδευση, την παιδεία και το να μάθου-
με να εστιάζουμε στην γνώση. Μπερδεύουμε την 
πληροφορία με την γνώση και αυτό είναι πάρα 
πολύ εύκολο μετά να γίνει ναρκισσισμός. Σε μια 
εποχή κιόλας που ο καθένας κλείνεται στο μικρό 
του καβούκι και προσπαθεί να νιώσει θεός, για-
τί νιώθει εξαιρετικά ασήμαντος. Αυτή είναι και η 
ρίζα του ναρκισσισμού.

Αυτό μου θυμίζει πολλές περιπτώσεις ατό-
μων στα social media. Ωστόσο εσείς δεν έχετε 
προφίλ. Γιατί; Ακριβώς. Εγώ δεν έχω κανέναν 
προφίλ στα social media. Είναι επιλογή μου, για-
τί δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. 
Νομίζω ότι οδηγεί πολύ εύκολα σε διαδρομές, 
σαν αυτές που αναφέραμε πιο πάνω και γιατί μου 
αρέσει να έχω μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με 
τους ανθρώπους. Τα social media βοηθάνε σε μια 
απομάκρυνση παρά σε μια πιο κοντινή επικοινω-
νία. Ασφαλώς όμως δεν θέλω να είμαι αφοριστι-
κή, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις που βοηθάνε 
να συντηρήσεις κάποιες ανθρώπινες σχέσεις που 
δεν θα τις είχες αλλιώς, αλλά για μένα τουλάχι-
στον δεν ταιριάζει αυτός ο τρόπος.

*Η παράσταση «Υπάρχει και φιλότιμο»,  
από 5 έως 21 Απριλίου, στο Θέατρο Αριστοτέ-
λειον
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Δάφνη Λαμπρόγιαννη: 

«Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ 
ναρκισσισμός στο θέατρο»

«Νομίζω όλο  
και λιγότερο 
έχουμε μια σχέση 
με το αντικείμενο 
πραγματικά και 
δυστυχώς όχι μόνο 
με το θέατρο,  
αλλά γενικά  
με την εκπαίδευση, 
την παιδεία»
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Δάφνη  
Λαμπρόγιαννη
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Ο Τσιμιτσέλης 
τόλμησε να 

τραγουδήσει ‘’ΤΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ’’ του Μακεδόνα 
και είμαι σίγουρος ότι του 

έσκασαν τα λάστιχα. 

Social 
Media ▶ Κάθε Παρασκευή Λαυ-

ρέντης Μαχαιρίτσας,Νίκος 
Πορτοκάλογλου και Μιρέ-
λα Πάχου στο BARBARELLA 
live party με την παράστα-
ση ‘Τι έχει μείνει απ’την 
φωτιά’.
▶ Ο Διογένης ‘Πουφ’ Δα-
σκάλου με τους Conniente 
του και αυτό το Σάββατο 
–που θα είναι και το τελευ-
ταίο-,στο club του Μύλου.
▶ Κάθε Παρασκευή & Σάβ-
βατο ο Αντώνης Ρέμος στην 
ΠΥΛΗ Α σε μία παραγωγή 
που θα συζητηθεί.Μαζί του 
η Δέσποινα Βανδή.
▶ H εξαιρετική παράσταση 
‘Το τίμημα’ στο Αριστο-
τέλειο από Τετάρτη έως 
Σάββατο.
▶ Ο Πάνος Κιάμος κάθε 

Παρασκευή & Σάββατο 
στο STAGE live.Μαζί 
του ο Νικηφόρος και η 
Μαλού.

▶ Παρασκευή ξεκινάει τις 
εμφανίσεις του και ο Νότης 
Σφακιανάκης στο VOGUE 
και μετά τον σάλο,το 
επεισόδιο και την βίαιη 
αποχώρηση με αιχμές από 
την Πάολα.
▶ Παρασκευή ο αγαπημέ-
νος ‘Τσολιάς΄ Αποστόλης 
Μπαρμπαγιάννης επιστρέ-
φει στο club του Μύλου με 
την παράσταση ΄Καθαρή 
έξοδος’.
▶ Η εξαιρετική παράσταση 
‘Ριχάρδος Β’-Το ρέκβιεμ 
ενός βασιλιά’ συνεχίζεται 
έως 31 Μαρτίου στο 
θέατρο Αθήναιον.
▶ ’Ή νεράιδα και το πα-
ληκάρι΄ 50 χρόνια μετά 

και για πρώτη φορά στο 
θέατρο ανεβαίνει στο ΡΑΔΙΟ 
ΣΙΤΥ σε μία υπερπαραγωγή 
με 30μελή θίασο αλλά και 
ζωντανή ορχήστρα με τον 
Νίκο Ζωιδάκη.
▶ Οι αγαπημένοι ΕΚΜΕΚ 
έρχονται για μία και 
μοναδική εμφάνιση την 
Παρασκευή  στο ΞΕΦΩΤΟ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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Πότε μπήκε το τραγούδι στη ζωή σου; 
Από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω 
τον εαυτό μου . Με μάγευε το τραγούδι 
. Τραγουδούσα συνέχεια ... και μόνο 
λαϊκά. Σε ηλικία 11 χρόνων είπα σε 
πίστα το τραγούδι «Μες στης Πεντέλης 
τα βουνά» ... Στο σχολείο και συγκε-
κριμένα στην Πέμπτη δημοτικού είχε 
πει η διευθύντρια στην μητέρα μου:  
«Κυρία Γιασεμή να μου προσέχετε το 
γιασεμάκι μου ... αυτός θα γίνει καλλι-
τέχνης .....»
Θεωρείσαι από τους πετυχημένους 
ερμηνευτές της λαϊκής σκηνής.  Πώς 
ορίζεις εσύ την επιτυχία;  Πώς την 
εισπράττεις; Δεν ξέρω τι θα πει επιτυ-
χία ... σίγουρα κάνω βήματα προς τα 
πάνω .. έτσι το βλέπω.  Επιτυχία είναι 
να είσαι γεμάτος από αυτό που κάνεις 
.. να υπάρχεις ... και να σ’ αγαπάει ο 
κόσμος . 
Επιστροφή στις «Μούσες εν 
χορώ»… Το όνομά σου έχει δεθεί με 
τον συγκεκριμένο χώρο.  Ποια είναι 
τα δικά σου συναισθήματα γι’αυτόν 
και το κοινό του; Είμαι συνδεδεμένος 
με αυτό το μαγαζί .. ο κόσμος με έχει 
ταυτίσει μαζί του . Και εγώ το αγαπώ 

... νιώθω ότι δεν φεύγω ποτέ και ότι 
επιστρέφω στο σπίτι μου κάθε φορά 
μετά από διακοπές.
Ποιο θα είναι το επόμενο δισκογρα-
φικό σου βήμα; Ετοιμάζουμε ένα live 
μέσα στις «Μούσες εν χορώ» με τον 
Γαβριήλ Γαβριήλογλου, που θα είναι 
έτοιμο πριν το Πάσχα.  Όπως και ένα 
ακόμα τραγούδι με τον αγαπημένο 
μου Βασίλη Καρρά και Γαβριήλ Γαβρι-
ήλογου. 
Τα μελλοντικά σου σχέδια περιλαμ-
βάνουν και μια κοινή εμφάνιση με 
τον Βασίλη Καρρά τον Μάιο.  Θέ-
λεις να μας μιλήσεις γι’ αυτήν; Την 
Τετάρτη 8 Μαΐου θα είμαι δίπλα στο 
Βασίλη στην Σόφια. Τον Βασίλη τον 
αγαπάνε πολύ παντού !!! Και στην 
Βουλγαρία.  Εγώ προσωπικά αισθά-
νομαι περήφανος που για μια ακόμα 
φορά θα βρεθώ μαζί με αυτόν τον 
άνθρωπο μαζί.  Στην Βουλγαρία εξάλ-
λου κ εγώ εδώ και πολλά χρόνια από 
το 2010 πάω συνέχεια .. Έχω πολλούς 
φίλους ... με γνωρίζουν .. ξέρουν τα 
τραγούδια μου ... και τους ευχαριστώ 
πολύ! Όπως και όλο τον κόσμο που 
είναι δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗΣ:

«Επιτυχία είναι να... υπάρχεις!»
Ο Γιώργος Γιασεμής, αποτελεί μια σταθερή αξία στον χώρο του 
σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.  Εξαιρετικός καλλιτέχνης, ταλαντού-
χος τραγουδιστής, μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες και μοναδικές 
στιγμές διασκέδασης και έχει να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Η 
επιστροφή του σε γνωστή σκηνή της πόλης, τα νέα του δισκογραφι-
κά σχέδια και ένα μοναδικό live που ετοιμάζει με τον Βασίλη Καρρά, 
ήταν η αφορμή γι’αυτή μας την κουβέντα. #altsantiri

#alsixtiri

Νόμιζα ότι έβλεπα 
το «στην υγειά μας,  

βρε παιδιά» και έψαχνα 
τον Παπαδόπουλο…

#AGENDA_MOU

Κάποτε γελούσαμε, 
τώρα ούτε μειδίαμα.  Έχει 

χάσει την γραφή του και το 
χιούμορ του.

Υποπτεύομαι ότι το 
κοινό πληρώνεται για να 

παρακολουθήσει ζωντανά 
το #altsantiri.

Ολιγαρκή αφθονία στην 
τηλεθέαση ΚΑΙ αυτή την 

εβδομάδα ο Λάκης.



4523.03.2019

Fla
sh

ba
ck

Βγ
αίν

ωέ
ξω Pinning 

The Media
▶ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕ Ο ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΣ 
«Δεν έχει σημασία αν 
είσαι κοντός.  Σημασία 
έχει να παίζεις ψηλά.  
Και ο Λαζόπουλος δεν 
έπαιξε ψηλά.»  Σχολίασε 
για την πρεμιέρα του Αλ 
Τσαντίρι News ο πρώην 
περιφερειάρχης Αττικής 
Γιάννης Σγουρός στην 
πρωινή ενημερωτική του 
καναλιού που φιλοξενεί 
και την εκπομπή του Λάκη 
Λαζόπουλου.  Και μετά από αυτό έσβησα το δικό μου σχόλιο.  

▶ ΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΤΗΣ ΞΑΔΕΛΦΗΣ
Πόσο μικροκαμωμένη είναι η Μαρία Μπεκατώρου και δεν 
βρίσκουν ποτέ σακάκι στο νούμερό της?  Σ’ αυτό το τηλε-
παιχνίδι που παρουσιάζει τα σακάκια που φοράει είναι πάντα 
2 - 3 νούμερα πιο μεγάλα.  Λες και τα παίρνει δανεικά από την 
μεγαλόσωμη ξαδέλφη της.

▶ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Η φετινή εντυπωσιακή επιτυχία του Νίκου Μουτσινά με την 
εκπομπή του OPEN «Για την παρέα» σε αντίθεση με τις πατα-
γώδεις τηλεοπτικές αποτυχίες του στο παρελθόν απέδειξε πως 
τα πάντα στο γυαλί είναι θέμα χημείας.  Και το ταλέντο του 
Μουτσινά δεν αντιδρά σωστά όταν το μοιράζεται με άλλους 
συνεργάτες.  Φέτος μόνος του «φυσάει».

▶ ΘΕΛΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ…
Ποια παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιού όταν εκφωνεί τις πιθα-
νές απαντήσεις αποκαλύπτει με τον τόνο της φωνής της την 
σωστή?
Α.  Η Κατερίνα Ζαρίφη? Β. Η Κατερίνα Ζαρίφη! Γ.Η Κατερίνα 
Ζαρίφη…. Ή μήπως Δ. Η Κατερίνα Ζαρίφη;

▶ Η ΣΑΒΟΥΡΑ ΜΕ ΣΑΒΟΥΡΑ ΞΕΠΕΡΝΙΕΤΑΙ
Τα κανάλια προβάλλουν σαβούρες προς χάριν τηλεθέασης 
και ο ΣΚΑΪ προβάλλει σαβούρες προς χάριν … της σαβούρας.  
Αφού φέτος όλες οι τούρκικες «υπερπαραγωγές» που επέλεξε 
πατώνουν σε νούμερα.  Κι έκοψε την μια σαβούρα (Survivor 
Πανόραμα)  για να βάλει στη θέση της μια άλλη.  Ένα τούρκικο 
σήριαλ που προσπαθούν να μας το πασάρουν ως παρέμβαση 
κατά της ενδοοικογενειακής βίας.  Μην το κουράζετε, παι-
διά.  Τούρκικη σαπουνόπερα είναι… Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι 
είναι στο πλαίσιο της οικολογικής εκστρατείας επειδή έχει και 
σκηνές σε δάσος.

▶ ΚΑΘΕ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Top trend έγινε το Vinylio στο Twitter με το αφιέρωμα στην τη-
λεόραση του χθες.  Όλοι έσπευσαν να μοιραστούν και τις δικές 
τους τηλεοπτικές αναμνήσεις.   Τελικά ο Κανάκης κι η παρέα 
του μας απέδειξαν πως…. Κάθε πέρσι και καλύτερα.

PADRINO 

Τα τραγούδια έχουν το δικό τους δρόμο και τη δική τους ζωή. Μερικές φορές αυτό που λείπει 
από ένα τραγούδι είναι ένας δημιουργικός επαναπροσδιορισμός. Το «Πέφτω στο χώμα» είναι 
ένα δημιούργημα του Τάσου Σκούρα που δεν τον εχει αφήσει σε ησυχία (η φύση του τραγουδιού 
δεν προσφέρεται για ησυχία έτσι κι αλλιώς!) Αυτό το τραγούδι, που πρωτοκυκλοφόρησε πριν 2 
χρόνια, κάτι «ζητούσε». Αυτό το κάτι, λοιπόν, βρέθηκε  - και δεν είναι άλλο από την διαχρονική 
και απόλυτη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που σε μια νυχτερινή ώσμωση με τον δη-
μιουργό, αποφάσισαν να συνεργαστούν και να δώσουν νέα πνοή και υπόσταση στο τραγούδι! 
Η νεοσύστατη δισκογραφική εταιρία Walnut Entertainment δεν θα μπορούσε να διαλέξει πιο 
ταιριαστό τρόπο για να συστηθεί στο κοινό.

ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!

Οι «γευστικές ιστορίες» ξεκινάνε από την Θεσσαλονίκη για να μας ταξιδέψουν μαγικά! Το PADRINO με την ομορφό-
τερη θέα στον Λευκό Πύργο, μας χαρίσει μια νέα και ξεχωριστή εμπειρία γεύσεων και ροφημάτων! Σε ένα φρέσκο, 
industrial περιβάλλον, η PIZZA γίνεται πρωταγωνίστρια και ετοιμάζεται να δώσει ρεσιτάλ νοστιμιάς όλες τις ώρες 
της ημέρας!Δοκιμάστε τα μοναδικά BURGERS με μοσχάρι και κοτόπουλο αλλά και το ποιο πλούσιο club Sandwich 
της πόλης. Συναρπαστικοί συνδυασμοί γεύσεων κάνουν ντουέτο με φινετσάτα υλικά και χαρίζουν ένα γευστικό 
ταξίδι απόλαυσης, στη γωνία Λεωφόρου Νίκης και Νικηφόρου Φωκά, απέναντι από τον Λευκό Πύργο! Τηλ. 
2310 220900.

Να και η εποχή της μαργαρίτας!Η εποχή που η lady,η μοναδική Άντζελα Δημητρίου έκανε όλη την Ελλάδα να τρα-
γουδάει τις ‘Μαργαρίτες’.Και μόλις ήρθε Θεσσαλονίκη είχε γίνει απίστευτος χαμός στο ΑΒΑΝΤΑΖ της Αγίου Δημητρί-
ου.Τότε ήταν και τα πρώτα βήματα στον χώρο του Στέλιου Ρόκκου που την είχε επισκεφθεί και ο οποίος εάν δεί την 

φωτο του σήμερα θα δυσκολευτεί και ο ίδιος να την αναγνωρίσει!!!
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Ο Μάκης Δελαπόρτας είναι ο άνθρωπος που 
αγάπησε το Ελληνικό θέατρο, τον κινημα-
τογράφο και τους ανθρώπους του όσο κα-
νένας.  Και η αγάπη αυτή πήγε πολύ πίσω 
μέχρι τα πρώτα χρόνια της Επιθεώρησης.  
Κάπως έτσι προέκυψε η μουσικοχορευτική 
παράσταση «Η Κυρία Επιθεώρηση» που 
ανεβαίνει από τις 22 Μαρτίου στο θέατρο 
Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki, 
για την οποία μας μιλάει στην κουβέντα που 
είχαμε μαζί του. 

Η Κυρία Επιθεώρηση… Μια θεατρική 
παράσταση με αναφορές στις μεγάλες 
στιγμές και τα μεγάλα ονόματα που έγρα-
ψαν ιστορία στο Ελληνικό θέατρο.  Πόσο 
σας εμπνέει εκείνη η εποχή και εκείνοι 
οι άνθρωποι; Η κυρία επιθεώρηση είναι 
μια μουσικοχορευτική παράσταση, μια επι-
θεώρηση αφιερωμένη στα 100 και πλέον 
χρόνια της Ελληνικής επιθεώρησης, που 
πραγματικά έχει να καταγράψει ιδιαίτερες 
στιγμές μέσα από κείμενα μέσα από τρα-
γούδια και μέσα από τις μεγάλες προσω-
πικότητες των ηθοποιών της Ελληνικής 
επιθεώρησης.  Από την Μαρίκα Κοτοπούλη, 
που ήταν η πρώτη που έπαιξε στα Πανα-
θήναια το 1907, τότε ξεκίνησε στην ουσία 
η επιθεώρηση στην Ελλάδα, είχε ξεκινήσει 
από το 1894, όμως το 1907 η Μαρίκα Κο-
τοπούλη με την «Νέα γυναίκα» έκανε την 
πρώτη μεγάλη επιτυχία.  
Όλη αυτή η ιστορία της Ελληνικής επιθεώ-
ρησης αναπαριστάται επί σκηνής στο θέα-
τρο Βεργίνα.

Τα κείμενα της παράστασης είναι δικά 
σας; Το κείμενο είναι δικό μου και του Στέ-
λιου Παπαδόπουλου. Βασισμένα στα στοι-
χεία της έρευνας που έκανα για το βιβλίο 
μου «Η Κυρία Επιθεώρηση» του 2008, 
αφιερωμένο στην Άννα Καλουτά γιατί ήταν 
εκείνη, θεωρώ, η κορυφαία Ελληνίδα ηθο-
ποιός της επιθεώρησης.  Τα κείμενα λοιπόν 
έχουν να κάνουν όχι με κείμενα ακριβώς 
της εποχής, αλλά με κείμενα στηριγμένα σε 
νούμερα της εποχής τα οποία είχαν γράψει 
πολύ σπουδαίοι επιθεωρησιογράφοι.  

Ποιοι καλλιτέχνες ζωντανεύουν επί 
σκηνής την Κυρία Επιθεώρηση; Ο Κρατε-
ρός Κατσούλης, η Ζέτα Δούκα, η Νίνα Λο-
τσάρη, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο 
Άρης Μακρής.  Χορογραφεί ο Θοδωρής Πα-
νάς.   Η ενορχήστρωση είναι του Θοδωρή 
Παγιάτη.  Η σκηνοθεσία είναι δική μου .. κι 
εγώ εμφανίζομαι και στον ρόλο του κομπέρ.

Με δεδομένο ότι ζήσατε από πολύ κο-
ντά τόσο την παλιά γενιά Ελλήνων ηθο-
ποιών όσο και τη νέα μπαίνετε ποτέ σε 
διαδικασία σύγκρισης;
Μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης, αλλά 
δεν θα πρέπει γιατί το σήμερα διαθέτει εξαι-
ρετικούς ηθοποιούς, υπερταλαντούχους και 
πάντα για τις παραστάσεις μου επιλέγω τέ-
τοιου είδους ηθοποιούς της νέας γενιάς οι 
οποίοι υπηρετούν πολύ σωστά το μουσικό 
θέατρο.   Όμως οι μύθοι εκείνης της εποχής 
νομίζω πως είναι αναντικατάστατοι, ιερά τέ-
ρατα που είχαν άλλου είδους κώδικες επι-
κοινωνίας με το κοινό. 

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να απο-
φασίσετε να γίνετε ηθοποιός; Είχα πάει να 
πάρω αυτόγραφο από τη Βουγιουκλάκη, 
εκείνη με ξεχώρισε, με πήρε δίπλα της κι 
έτσι ξεκίνησα σαν νέος ηθοποιός κοντά της.  
Από κει και πέρα όμως δεν έμεινα εκεί.  Εξε-
λίχθηκα και ψάχτηκα με άλλους τρόπους, 
μου άρεσε να γράφω, μου άρεσε να επιμε-
λούμαι δισκογραφικές δουλειές για το Ελ-
ληνικό σινεμά, γιατί τότε έκανα και αυτό…. 

Είστε αυτός που έκανε trend τη μου-
σική του παλιού Ελληνικού κινηματογρά-
φου.  Πώς σας αντιμετώπισαν οι δισκο-
γραφικές εταιρίες όταν αρχικά εκθέσατε 
την πρόθεσή σας; Στην αρχή με δυσπιστία...  
Είχα συγκεντρώσει ένα απίστευτα μεγάλο 
μουσικό υλικό από τραγούδια και μουσικές 
του Ελληνικού σινεμά και τα πρότεινα τότε 
στις εταιρίες απλά για να σωθεί το υλικό.  
Ούτε που ήξερα ότι θα γίνει αυτή η τεράστια 
επιτυχία.  Μετά συνέβη αυτό που συνέβη, 
έγιναν μόδα τα κινηματογραφικά τραγούδια 
και επιμελήθηκα τελικά, έκανα παραγωγή 
σε 300 δίσκους.  Μέσα από αυτούς τους 
δίσκους σώθηκε ένα απίστευτα μεγάλο υλι-
κό, που τελικά αν δεν υπήρχε αυτή η «τρέ-
λα» η δική μου αυτό το υλικό δεν θα είχε 
καταγραφεί και δεν θα είχε σωθεί. 

Έχετε γράψει πολλές βιογραφίες 
των μύθων του Ελληνικού θεάτρου και 
κινηματογράφου Πόσο κοντά ήρθατε μ’ 
αυτούς τους αστέρες και πόσο αποκαλυ-
πτικοί ήταν; Τελικά φτάσαμε στις 42 βιο-
γραφίες γιατί κυκλοφόρησαν φέτος και 18 
βιβλία από την «Καθημερινή».  Βιβλία για 
ηθοποιούς που δεν είχα γράψει ξανά.  Και 
σύντομα θα ολοκληρωθεί και η βιογραφία 
της Μαίρης Χρονοπούλου.  Με τους περισ-
σότερους έζησα από κοντά, αλλά εκείνους 
που δεν τους πρόλαβα λόγω ηλικίας έρχο-

μαι κοντά με τις οικογένειές τους, με τους 
πολύ δικούς τους ανθρώπους για να κατα-
γράψω τη ζωή τους, για να μου διηγηθούν 
πράγματα… Όπως έγινε για την Γεωργία 
Βασιλειάδου, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον 
Χατζηχρήστο, με ανθρώπους που δεν ήρθα 
ποτέ σε ιδιαίτερη επαφή για να μπορώ να 
πω ότι μου είχαν αφηγηθεί τη ζωή τους.

Γράφονται σήμερα σενάρια, θεατρικά 
ή κινηματογραφικά  που θα μπορούσαν 
ν’ αντέξουν στο χρόνο; Αυτό θα το δείξει 
ο χρόνος και η ιστορία θα το καταγράψει.  
Όμως θεωρώ πως, τουλάχιστον στην κω-
μωδία, συγγραφείς σαν τον Σακελάριο, τον 
Τσιφόρο, τον Γιαννακόπουλο δεν θα ξανα-
περάσουν εύκολα από τα καλλιτεχνικά μας 
πράγματα.  Όπως και οι παλιές Ελληνικές 
ταινίες αρέσουν μέχρι και σήμερα γιατί κα-
ταγράφουν μια εποχή και είχαν γίνει από 
πολύ σπουδαίους και σημαντικούς δημι-
ουργούς.  Και το ότι ανεβαίνουν ακόμη πα-
ραστάσεις βασισμένες σ’ εκείνα τα σενάρια 
και γίνονται πολλά remake παλιών ταινιών 
κάτι σημαίνει.   Όπως εγώ στην «Κυρία Επι-
θεώρηση»  χρησιμοποιώ τραγούδια που 
ξεκίνησαν από την επιθεώρηση και έγιναν 
πολύ γνωστά μέσω αυτού του μουσικού 
είδους.  Ούτε μέσα από το ραδιόφωνο, 
ούτε μέσα από την τηλεόραση.  Άλλωστε 
την εποχή που ξεκίνησε η επιθεώρηση δεν 
υπήρχε ούτε δισκογραφία, ούτε ραδιόφω-
νο, ούτε κάποιο άλλο μέσο μέσα από το 
οποίο θα μπορούσαν να περάσουν στο με-
γάλο κοινό. 

Τα social media λειτουργούν βοηθητι-
κά ή αποτρεπτικά στο να δημιουργηθούν 
σήμερα «αστέρια»; Νομίζω μόνο αποτρε-
πτικά.  Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν 
πρόκειται να ξαναδημιουργηθούν αστέρια 
του μεγέθους εκείνων των χρόνων, γιατί 
εκείνοι είχανε μία απόσταση από το κοινό η 
οποία ήταν πολύ ευνοϊκή για να δημιουργη-
θεί ένας μύθος.  Σήμερα δεν δημιουργού-
νται μύθοι.  Κάθε τους κίνηση καταγράφε-
ται και αυτό δεν νομίζω πως βοηθάει τους 
καλλιτέχνες σήμερα να μυθοποιηθούν στο 
πέρασμα του χρόνου.  Επίσης πιστεύω και 
η χρήση των social media, οι selfie ο πλα-
νήτης διακατέχεται από ένα ναρκισσισμό, ο 
οποίος δεν ωφελεί, δεν οδηγεί κάπου.  Όλοι 
αισθάνονται star, όλοι αισθάνονται όμορ-
φοι, όλοι αισθάνονται σημαντικοί.  Όμως 
αυτό είναι πολύ fake.  Δεν είναι αυτή η 
πραγματικότητα.
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Μάκης Δελαπόρτας

Κυρία επιθεώρηση ετών...100!
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Μάκης 
Δελαπόρτας

Μέσα από  
τα social media 
όλοι αισθάνονται 
star, όμορφοι  
και σημαντικοί.  
Όμως αυτό  
είναι fake.
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Μπορεί το La Casa de Papel να αποτελεί 
την πιο δημοφιλή ξενόγλωσση σειρά έως τώρα 
που έχει παρουσιάσει το NetFlix, καθηλώνοντας 
εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, όμως η 
επιτυχία της σειράς δεν σταματάει εκεί... αλλά 
επεκτείνεται και στο τραγούδι των τίτλων. Το 
«Μy life is going on» θεωρείται το πιο επιτυχη-
μένο τηλεοπτικό soundtrack των τελευταίων 
ετών και βρίσκεται ήδη στις υψηλότερες θέσεις 
του Shazam chart σε πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες, όπως και στην Ελλάδα (#2), ενώ το official 
music video έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια 
YouTube views. Παράλληλα, επί σειρά εβδομά-
δων βρίσκεται στο #1 του International Airplay 
Chart στη χώρα μας. 

Στην δημιουργία και στην ερμηνεία του τρα-
γουδιού βρίσκεται ένα «διαμάντι» της μουσικής 
που έγινε πλέον παγκοσμίως γνωστό, η Cecilia 
Krull. Με καταγωγή από την Ισπανία θεωρείται 
από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες της νέας 
γενιάς της jazz. Η Cecilia αρχές Απριλίου θα βρε-
θεί στην Ελλάδα για δυο συναυλίες και μια εξ 
αυτών θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Principal 
Club Theater, το Σάββατο 13 Απριλίου.

Πως προέκυψε η συνεργασία για να δη-

μιουργήσετε το soundtrack του La Casa de 
Papel; Μια μέρα μου τηλεφώνησε ο Manel 
Santisteban, ο οποίος είναι συνθέτης πολλών 
soundtracks ταινιών, show και σειρών, με τον 
οποίο συνεργάζομαι από το 2009, όπως και με 
τον Alex Pina. Μου ζήτησε να ετοιμάσω ένα τρα-
γούδι για μια νέα τηλεοπτική σειρά. Ήταν για το 
«LA CASA DE PAPEL»! Έτσι προέκυψε μια ακόμη 
συνεργασία μας.

Από που εμπνευστήκατε το τραγούδι «Μy 
life is going on»; Οι δημιουργοί της σειράς μου 
εξήγησαν το story της. Μάλιστα, μου έστειλαν 
το σενάριο και τους χαρακτήρες των πρωταγω-
νιστών. Ο Manel στη συνέχεια μου έστειλε κά-
ποιες ιδέες του για την μελωδία του τραγουδιού. 
Έπειτα, όταν βρεθήκαμε στο στούντιο και είδαμε 
όλοι μαζί το πρώτο επεισόδιο η προσωπικότητα 
της Τόκιο με ενέπνευσε. Όλη της η ζωή, η στιγμή 
που φεύγει στην πρώτη σκηνή, όταν ο Professor 
την προσεγγίζει. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ πω 
ότι η Τόκιο ήταν η μόνη πηγή έμπνευσης, ασφα-
λώς μέσα στο τραγούδι υπάρχουν και δικές μου 
προσωπικές επιρροές.

Θα θέλατε να έχετε και κάποιον ρόλο στη 
σειρά ως ηθοποιός;  Βέβαια, θα το ήθελα πολύ, 

ακόμη και αν ήταν ένας μικρός ρόλος.
Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την Ελλά-

δα; Έχετε έρθει ξανά στη Θεσσαλονίκη; Είχα 
έρθει στην Ελλάδα για διακοπές πριν από δέκα 
χρόνια, όταν ήμουν έγκυος. Επισκέφθηκα την 
Αθήνα, την Ρόδο, την Σαντορίνη και την Μύκονο. 
Αποκόμισα πραγματικά υπέροχες αναμνήσεις 
από αυτές τις διακοπές μου και από τότε πάντα 
ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Δεν πίστευα 
ότι η επιστροφή μου θα γινόταν αυτή τη φορά με 
την μπάντα μου για συναυλίες. Όσον αφορά τη 
Θεσσαλονίκη, θα είναι η πρώτη μου φορά που 
θα έρθω και είμαι πολύ χαρούμενη. Ανυπομονώ!

 Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτε-
στε όταν ακούτε την λέξη «Ελλάδα»; Φαγητό! 
Πέρα από αυτό όμως πραγματικά πιστεύω ότι 
στην Ελλάδα τα έχετε όλα, όπως τη θάλασσα, 
υπέροχα και πανέμορφα νησιά, φιλόξενους και 
ευγενικούς ανθρώπους και πεντανόστιμα φαγη-
τά!

Γνωρίζετε Έλληνες τραγουδιστές; Ναι! Στη 
χώρα σας έχετε πολύ καλούς τραγουδιστές, με 
πολύ ταλέντο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα 
πολύ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Το «My life is going on» που ντύνει την σειρά-φαινόμενο είναι το πιο 
επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack των τελευταίων ετών

Η «φωνή» του La Casa de Papel 
λατρεύει την... Αρβανιτάκη
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Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν 
ο υπεύθυνος Πλαστικός Χειρουργός του 
Plastic Clinic Αλέξανδρος Παπασταύρου 
και η HR Business Partner for Commercial 
Fixed and Mobile του ΟΤΕ και της Cosmote 
Δήμητρα Δημοπούλου. 

Μετά την τελετή το ζευγάρι υποδέχτηκε 
τους εκλεκτούς καλεσμένους σε μια ultra 
chic δεξίωση στο Makedonia Palace,όπου 
διασκέδασαν με τις μουσικές του Νίκου 
Χατζηιωανίδη. Το ζευγάρι τίμησαν με την 
παρουσία τους καλεσμένοι από 17 χώρες 
ανάμεσα σε αυτές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, η Γερμανία, η Σλοβακία, ο Καναδάς, η 
Ρουμανία, η Σερβία, η Κροατία, η Αυστρία, η 
Β. Μακεδονία, η Πολωνία, η Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, το Πακιστάν, η Ουγγαρία, η Σουηδία, 
η Νορβηγία και η Ιταλία. 

Τη φωτογραφική κάλυψη του γάμου 
ανέλαβε το ArteDiTre Studio ενώ την παρα-
μυθένια διακόσμηση η εταιρία Evaplex. 

Το νυφικό χτένισμα επιμελήθηκε ο 
Νίκος Μουρατίδης, το make up ο Κων-
σταντίνος Μαυρίδης και τα κοσμήματα ο 
Παναγιώτης Πετρόχειλος.

κοσμικάΟ Λαμπερός γάμος  
του Αλέξανδρου Παπασταύρου  
και της Δήμητρας Δημοπούλου

Το ζευγάρι Αλέξανδρος Παπασταύρου και Δήμητρα Δημοπούλου

Δήμαρχος Πανοράματος Ιγνάτιος Γκαιτατζίδης με την σύζυγό του Αγάπη, 
Πάτερ Ανδρέας Κονάνος, Άννα Κάτσακα- Παπασταύρου

Αλέξανδρος Παπασταύρου, Hamad Alhameli 
prince from Abu Dhabi

“ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ” - γαμήλιο δώρο

Μιχαήλ Παπασταύρου (Oυρολόγος, συνεργάτης του Plastic Clinic), 
Δημήτρης Παπασταύρου (Αγγειοχειρουργός συνεργάτης του Phlebol-
ogy Clinic), Αλέξανδρος Παπασταύρου, Δήμητρα Δημοπούλου, Άννα 
Κάτσακα – Παπασταύρου (Aγγειοχειρουργός, Υπεύθυνη του Phlebology 
Clinic), Νάνσυ Παπασταύρου (Δερματολόγος συνεργάτης του Plastic 
Clinic), Χρήστος Καλαιτζής (Γυναικολόγος συνεργάτης του Plastic 
Clinic)

Αλέξανδρος Παπασταύρου, Γεώργιος Μιχαήλ, CEO της Benetech Ship-
ping SA, με την σύζυγό του Μαρίζα, Δήμητρα Δημοπούλου

Δήμητρα Δημοπούλου, Αλέξανδρος Παπασταύρου, η κουμπάρα 
Kαλλιόπη Παπαλαζαρίδου

Οικογένεια Μενάνδρου Εμφιετζόγλου

Αλέξανδρος Παπασταύρου, Δήμητρα Δημοπούλου, Μαριάννα & Ντένυ 
Βιλδιρίδου

Ζήσης Μπουκουβάλας, Άλκηστις Πρίνου, Αλέξανδρος Παπασταύρου, 
Δήμητρα Δημοπούλου



50 23.03.2019

αθλητισμός
 

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ «ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ»  
ΟΛΩΝ ΕΖΗΣΕ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ «ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ»

«Τώρα κατάλαβα 
καλά πόσο τεράστιος 
σύλλογος είναι ο Αρης»

Ο αρχαίος κωμωδιογράφος και φιλόσοφος 
από την Κω, Επίμαρχος, πριν πολλά, πολλά 
χρόνια, είπε την φράση: «Τα αγαθά κόποις 

κτώνται», που έμεινε μέχρι και σήμερα στην 
ιστορία. Και πόσο δίκιο είχε. Σαφώς και δεν γνωρίζουμε 
αν είναι μία από τις αγαπημένες εκφράσεις του Μανώλη 
Τζανακάκη σίγουρα όμως η πορεία του στο ποδοσφαιρικό 
στερέωμα και δη στον Αρη είναι συνώνυμό της. O Κρη-
τικός μπακ ήρθε το καλοκαίρι του 2016 στη Θεσσαλονίκη στα 
δύσκολα χρόνια του συλλόγου. Ήταν η χρονιά που οι Κίτρινοι 
είχαν προβιβαστεί στη Football League. Τα πράγματα δεν εξε-
λίχθηκαν όπως θα ήλπιζε και ο ίδιος. Παρέμεινε στην ομάδα, 

πανηγύρισε μαζί της την άνοδο στη Super League και έγινε 
ένας από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που ανανέωσε το 
συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Παρά το γεγονός πως 
μαζί με τον Μπάμπη Παυλίδη είναι από τους παλιότερους 
ποδοσφαιριστές αυτού του ρόστερ, αποφεύγει τα πολλά 
λόγια, διατηρεί χαμηλό προφίλ και αυτό είναι κάτι που τον 
κάνει και αγαπητό στις τάξεις του κόσμου. 

Μανώλη, η χρονιά οδεύει προς το φινάλε της και 
ο Αρης μοιάζει να είναι «αγκαλιά» με τον μεγάλο του 
στόχο την έξοδο στην Ευρώπη. Ποιος θα ήταν ο τίτλος 
που θα έβαζες για την διαδρομή σου τα τρία αυτά χρό-
νια; «Ξεκινάμε από τα δύσκολα (γέλια). Τίτλο δε ξέρω τι 
θα έβαζα, όμως αυτό που μπορώ με απόλυτη σιγουριά να 
πω είναι πως πλέον κατάλαβα πολύ καλά αυτό που άκουγα 

πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μεγάλος σύλλογος είναι 
ο Αρης. Ο κόσμος, το DNA αυτού του συλλόγου είναι κάτι 
μοναδικό. Το γεμάτο γήπεδο, ο παλμός στην κερκίδα σου 
δίνει τόση δύναμη που νιώθεις πολλές φορές πολύ πιο 
δυνατός από αυτό που είσαι. Είμαι περήφανος που είμαι 
μέλος αυτού του συλλόγου».

Πέρασες όμως και πολλές δύσκολες στιγμές... «Σα-
φώς. Αλλά αυτό είναι που σε δυναμώνει. Κάτι που έλεγα 

πάντα, ειδικά την δεύτερη χρονιά μου στην ομάδα, όταν παιχνί-
δι με παιχνίδι έδειχνε η ομάδα πως θα φτάσει στον στόχο της 
ανόδου, ήταν πως να «φύγει και να μην ξανάρθει» όλο αυτό. 
Ήταν ένα μαρτύριο για τον σύλλογο, για τον κόσμο. Ο Αρης έχει 
δυναμική για να παλεύει για τίτλους και όχι για μια άνοδο στη 
Super League». 

Πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε, ο Αρης είναι στην 5η 
θέση και μια ανάσα από τον μεγάλο του στόχο. Τι πρόσημο 
σου αφήνει η φετινή χρονιά; «Αν δεν εξασφαλίσουμε και μα-
θηματικά την έξοδο στην Ευρώπη, δεν θα έχει τελειώσει τίποτα. 
Το πρόσημο θα το βάλουμε στο φινάλε της σεζόν, όμως δεν το 
κρύβουμε πως είμαστε κοντά στο να είμαστε εκεί που θέλουμε. 
Έχει πέντε παιχνίδια μέχρι το τέλος, αυτός είναι ο στόχος να κερ-
δίσουμε 15 βαθμούς και να τερματίσουμε ακόμα ψηλότερα».

Η ομάδα τη φετινή χρονιά είχε αυξομοιώσεις στην απόδο-
σή της, στα αποτελέσματα. Τελικά ποιο ήταν το «κλειδί» που 
γύρισε ο διακόπτης και κάνατε αυτό το ντεμαράζ νικών; «Από 
την ομάδα έλειπε η ψυχολογία. Μια κουβέντα στα αποδυτήρια 
παραμονές του αγώνα με τη Ξάνθη, γύρισε το... τσιπάκι. Εκεί άλ-
λαξαν όλα. Δεθήκαμε, παίξαμε όλοι για όλους».

Μανώλη και για σένα προσωπικά ήταν μια χρονιά δύσκο-
λη. Ξεκίνησες επί Πάκο Ερέρα βασικός, κάπου έχασες τη 
θέση σου και βρέθηκες ακόμα και στη «μαύρη λίστα» τον 
Γενάρη... «Δεν θα κρυφτώ. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα για 
μένα όλο αυτό. Εγώ δύναμη παίρνω από τον ίδιο μου τον εαυτό. 
Ξέρω τις δυνατότητές μου, τα ελαττώματά μου. Κάθισα δούλε-
ψα πολύ, δεν επηρεάστηκα στιγμή, έβγαλα από το μυαλό μου 
οποιαδήποτε σκέψη και αφοσιώθηκα στο πως θα γίνω καλύτε-
ρος. Από συγκυρίες και κυρίως την μεγάλη θέλησή μου να απο-
δείξω πράγματα πήρα ξανά θέση βασικού στην ομάδα και πλέον 
όλοι μαζί ενωμένοι είμαστε κοντά στον τελικό μας στόχο».  

Από τα... αλώνια της Β’ Εθνικής, στα... σαλόνια της Ευ-
ρώπης. Σκέφτεσαι, οραματίζεσαι την πρώτη σου συμμετοχή 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις; «Η ζωή και η πορεία μου στο 
ποδόσφαιρο μου έχει διδάξει πως το μόνο που πρέπει να κοιτάς 
είναι η επόμενη ημέρα. Σίγουρα είναι ένα όνειρο ζωής να παί-
ξω στην Ευρώπη, αλλά όχι δεν το σκέφτομαι. Ας έρθει εκείνη η 
στιγμή και θα το απολαύσω όπως πρέπει». 

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ ΖΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΥΒΕΙ...

Τα παιδιά της ηλικίας του, οι συμμαθητές του, οι φί-
λοι του, ενδεχομένως φοιτούν σε κάποιο Πανεπιστήμιο, 
όντας στο δεύτερο έτος των σπουδών τους. Αυτός είναι 
βασικός στον ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται να γευτεί το... νέκταρ 
μιας σπουδαίας επιτυχίας. Να γίνει πρωταθλητής με τον 
Δικέφαλο του Βορρά. Πόσο ωραία ιστορία. Ο Δημήτρης 
Λημνιός από μικρός ήξερε τι ήθελε να γίνει. Και το πέτυχε. 
Στο δεύτερο έτος του στον ΠΑΟΚ μετράει ήδη 64 συνολι-
κά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 
και πέντε γκολ. Διόλου άσχημα έτσι; 

«Μπορεί μέσα μου να το ονειρευόμουν όλο αυτό που 
ζω στον ΠΑΟΚ, όμως σίγουρα δεν περίμενα να τα καταφέ-
ρω τόσο σύντομα. Νιώθω ευλογημένος για όσα μου συμ-
βαίνουν και δεν σας κρύβω πως το απολαμβάνω πολύ», 
απαντά. 

Πως είναι δηλαδή να ζει το όνειρό σου; «Θα σας πω 
όταν τελειώσει... (γέλια). Εντάξει είναι μοναδικό. Να παί-
ζεις στον ΠΑΟΚ, να εισπράττεις τόση αγάπη από τον κό-
σμο, από την ομάδα από όλους. Μακάρι να μην τελειώσει 
ποτέ όλο αυτό».

Στα 20 σου έχεις ήδη χριστεί διεθνής με την Εθνι-
κή αντρών, έχεις κατακτήσει ένα κύπελλο Ελλάδος 
και όπως πάνε τα πράγματα πολύ σύντομα θα είσαι και 
πρωταθλητής με τον ΠΑΟΚ... «Όλα αυτά με χαροποιούν 
αλλά δεν τα σκέφτομαι. Ακόμα δεν έχω πετύχει τίποτα 
στα 20 μου. Οι στόχοι είναι καθημερινοί και θέλει θυσίες 
για να τους πετύχεις. Σίγουρα όμως όλα όσα προανέφε-
ρες μου δίνουν δύναμη για να συνεχίσω ακόμα με μεγα-
λύτερο πάθος πλέον αυτό που κάνω».

Θα μας αποκαλύψεις το μυστικό που έκανε τον 
ΠΑΟΚ αήττητο στο πρωτάθλημα; «Δεν είναι μυστικό, 
είναι φανερό. Είμαστε μια οικογένεια. Ένα δεμένο σύνο-
λο που μαχόμαστε σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός. 
Αυτό μας το πέρασε ο προπονητής μας, αυτό θέλει, αυτό 
ζητάει. Πιστέψτε με αποδυτήρια σαν του ΠΑΟΚ δεν υπάρ-
χουν πολλά. Αυτό είναι το μυστικό».

Ο Δημήτρης Λημνιός κάνοντας την αυτοκριτική 
του τι θέλει να βελτιώσει στον εαυτό του; «Δου-
λεύω πολύ για να γίνω καλύτερος. Είναι πολλά 
πράγματα που θέλω να βελτιώσω. Ο ανταγωνισμός 
είναι μεγάλος στον ΠΑΟΚ αυτό σε κάνει μόνο καλύ-
τερο και είναι κίνητρο για τον καθένα από εμάς να 
δουλέψει πολύ στις αδυναμίες του. Για παράδειγμα 
θέλω τη νέα χρονιά να βελτιώσω ακόμα περισσότε-
ρα τα νούμερά μου στο παιχνίδι (ασίστ, γκολ)».

Ο κ. Λουτσέσκου έχει ξεκάθαρο γούρι το πολυσυζη-
τημένο σκουφί, εσύ έχεις γούρια; «Όχι, νομίζω το σκου-
φί καλύπτει όλη την ομάδα (γέλια)».

Δημήτρη πως είναι να έχεις για συμπαίκτη και αρ-
χηγό τον Αντελίνο Βιεϊρίνια; «Ευλογία. Δεν υπάρχουν 
λόγια για τον Αντρέ. Είναι ηγέτης. Αυτή είναι η λέξη που 
μου έρχεται. Μακάρι να μπορούσαμε να τον έχουμε για 

πάντα δίπλα μας».
Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις μόλις ολοκληρωθεί 

και τυπικά το πρωτάθλημα και γίνεις πρωταθλη-
τής με τον ΠΑΟΚ; «Αρχικά θα... τσιμπιέμαι για να 
συνειδητοποιήσω τι πετύχαμε. Εντάξει, δεν το σκέ-
φτομαι για να πω την αλήθεια ακόμα. Θα το χαρού-
με πολύ σίγουρα, θα το γιορτάσουμε, όμως έχουμε 
πέντε παιχνίδια ακόμα. Πρέπει να είμαστε το ίδιο 

σοβαροί και να τελειώσουμε την χρονιά όπως ακριβώς 
την αρχίσαμε. Μόνο με νίκες».

Κλείνοντας, αυτή την κουβέντα μας, που αφιερώ-
νεις τα γκολ σου και ποια είναι τα πρόσωπα που παίρ-
νεις τηλέφωνα πριν και αφότου βγεις από το γήπεδο; 
«Η οικογένειά μου. Τους οφείλω τα πάντα, τους αγαπώ 
πολύ και χαίρομαι όταν τους βλέπω να ναι χαρούμενοι για 
μένα».

«Θα... τσιμπιέμαι καιρό  
για να καταλάβω τι πετύχαμε»!

αθλητισμός
Η κλήρωση του Πεκίνου                

και η συσπείρωση της Εθνικής

Μπορεί Ελληνας παράγοντας του μπάσκετ να 
μην παρευρέθηκε στην κλήρωση της τελικής φάσης 
του Παγκοσμίου της Κίνας, αλλά η τύχη μοίρασε 
απλόχερα ευτυχία στην Εθνική μας ομάδα. 

Για την Ελλάδα, τα πράγματα περισσότερο ευ-
νοϊκά δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν. Σχεδόν η 
Εθνική μας κρατάει τις τύχες της στο χέρια της. Αρκεί 
βεβαίως να είναι πλήρης και να παίξει το μπάσκετ 
που ξέρει.

Το είπε άλλωστε προσφάτως και ο Παναγιώτης 
Βασιλόπουλος: “Είμαστε χώρα με τεράστιο ταλέντο 
και εμπειρίες και διακρίσεις. Το πιο σημαντικό είναι 
να καταλάβουμε ότι η Εθνική είναι ένα κεφάλαιο. 
Πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτά που έχουμε ως 
προσωπικότητες και να εστιάσουμε στην Εθνική”. 
Σοφά λόγια και το προϊόν όλων όσων έγιναν τα προ-
ηγούμενα χρόνια που η Εθνική ταξίδευσε στις μεγά-
λες διοργανώσεις έχοντας στην πλάτη, πάντα, ένα 
μεγάλο βάρος. Γιατί για άλλη Εθνική θα μιλάμε αν 
στο Πεκίνο ταξιδεύσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και 
θα είναι διαφορετικό το αγωνιστικό σκηνικό χωρίς 
τον αθλητή που μαγεύει το ΝΒΑ.  

Η αλήθεια είναι ότι καμία κλήρωση δεν είναι 
αρκετή για να σπρώξει μία ομάδα στις επόμενες φά-
σεις. Οι αγώνες κρίνονται μέσα στο παρκέ και πολ-
λές φορές στις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν και 
εκπλήξεις.

Η κλήρωση όμως παίζει τον δικό της ρόλο. 
Στην πρώτη φάση η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη 

Νέα Ζηλανδία, τη Βραζιλία και το Μαυροβούνιο. Η 
εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η Εθνική μπορεί να 
κάνει το 3 στα 3 αν πάει στην Κίνα πλήρης. Μάλιστα 
θα είχε ενδιαφέρον να προκριθεί αήττητη γιατί τα 
αποτελέσματα μεταφέρονται στη φάση των «16».

Ποιες ομάδες θα βρει απέναντι της η Ελλάδα αν 
προκριθεί; Σίγουρα τις Η.Π.Α και την Τσεχία ή την 
Τουρκία. Λογικά λοιπόν θα διεκδικήσει τη δεύτερη 
θέση κοντράροντας την Τσεχία ή την Τουρκία. Ομά-
δες που έχουν βαθμό δυσκολίας, αλλά θα μπορού-
σαμε και βρούμε και δυσκολότερες απέναντι μας. Αν 
τελικά προκριθεί στους “8” θα έχει να αντιμετωπίσει 
ομάδες όπως για παράδειγμα την Αυστραλία ή τη 
Γαλλία οι οποίες δεν είναι αχτύπητες. 

Αρα το ζητήμενο για την Εθνική ομάδα, μετά και 
από την κλήρωση- “λουκούμι” είναι ένα: να πάει 
συσπειρωμένη στο Πεκίνο. Γίνεται; Και βεβαίως γί-
νεται.  

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο
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Μεγάλος είναι ο αριθμός των περιβαλλοντικών 
παραγόντων και των καθημερινών συνηθειών που 
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη σπερματογένε-
ση και την ανδρική γονιμότητα. 

«Η εισαγωγή και η ταχεία ανάπτυξη της χρήσης 
κινητών τηλεφώνων, η απότομη αύξηση της κατα-
νάλωσης οπιοειδών, αναβολικών και μαριχουάνας, 
η παγκόσμια αύξηση των καπνιστών, αλλά και των 
ποσοστών παχυσαρκίας και η ταυτόχρονη μείωση 
των ποσοστών σωματικής δραστηριότητας, έχει 
αποδειχθεί ότι σχετίζονται με αλλαγές στην ποιό-
τητα και την ποσότητα του σπέρματος. Αρνητικές 
επιπτώσεις φαίνεται ότι έχουν, επίσης, το ψυχολο-
γικό στρες, η περιβαλλοντική ρύπανση και η αύξη-
ση της θερμοκρασίας», επισημαίνει ο χειρουργός 
ουρολόγος-ανδρολόγος Δρ Μάρκος Καραβιτάκης. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως μας εξηγεί, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η διατροφή έχει εξέχοντα ρόλο στην 
αναπαραγωγική ικανότητα των ανδρών, καθώς τα 
διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία επιδρούν διαφορε-
τικά στο σπέρμα. Για παράδειγμα, η διατροφή υψη-
λής περιεκτικότητας σε ψάρια (ιδιαίτερα λιπαρά), 
φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής 
αλέσεως έχει συσχετιστεί με σημαντικά μεγαλύτε-
ρη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, συγκριτι-
κά με εκείνη που είναι υψηλή σε κόκκινο και επε-
ξεργασμένο κρέας, σε ζαχαρώδη ποτά και γλυκά. 
Αρνητική επίδραση στη γονιμότητα φαίνεται να έχει 
και η καφεΐνη. Μεταξύ πολλών μελετών, ξεχωρί-
ζει μια μεγάλη δανέζικη μελέτη σε περισσότερους 
από 2.500 άντρες, η οποία διαπίστωσε ότι η υψηλή 
πρόσληψη (πάνω από 800 mg ημερησίως) προκα-
λεί μειωμένη συγκέντρωση σπέρματος και συνολι-
κού αριθμού σπερματοζωαρίων.

Γαστρεντερικές παθήσεις:  
Ποιάς ο ρόλος του ύπνου;  

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις 
επιπτώσεις του διαταραγμένου και ανεπαρκούς ύπνου στη συνολική υγεία, δεδομέ-
νου ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν κοιμάται καλά. Έχουν ανακαλύψει ότι απο-
τέλεσμα της κακής ποιότητας και διάρκειας ύπνου είναι η μείωση της αντίληψης, της 
αντίδρασης και της παραγωγικότητας, η αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων, αλλά και 
των λάθος χειρισμών κατά τη διάρκεια της εργασίας, που μπορεί να έχουν σοβαρές 
συνέπειες στην ασφάλεια των εργαζομένων. «Οι συσσωρευτικές μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της στέρησης του ύπνου έχουν συνδεθεί και με αυξημένο κίνδυνο μιας 
ευρείας σειράς παθήσεων και ιατρικών καταστάσεων (όπως π.χ. εγκεφαλικό επεισό-
διο, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, υπέρταση) αλλά και αύξηση της θνησιμότη-
τας. Τελευταία έχει βρεθεί επίσης ότι υπάρχει μια μοναδική αλληλεπίδραση μεταξύ 
ορισμένων γαστρεντερικών νόσων και ύπνου», σημειώνει ο γενικός χειρουργός Δρ 
Αναστάσιος Ξιάρχος, διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Ομίλου Ιατρικού Αθη-
νών-Ιατρικού Περιστερίου και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτι-
κής Χειρουργικής (www.axiarchos.gr). «Συγκεκριμένα, ο κακός ύπνος έχει αποδει-
χθεί ότι επιδεινώνει τα συμπτώματα των υφιστάμενων γαστρεντερικών παθήσεων. Η 
σχέση, ωστόσο, λειτουργεί και αντίστροφα, δηλαδή πολλές γαστρεντερικές παθήσεις 
επηρεάζουν τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης και οδηγούν σε κακό ύπνο», μας εξηγεί.

Αρνητικές επιπτώσεις έχουν στρες και περιβαλλοντική ρύπανση 

Πόσο γόνιμοι θα είναι οι άνδρες σε 15 χρόνια από σήμερα;
Υγ

εία

Αυχενική δυστονία: Η νόσος που κάνει το 
κεφάλι να γέρνει και να τρέμει 

Πόνος, κατάθλιψη, διακυμάνσεις στην ψυχική διάθεση... Η ζωή με 
την αυχενική δυστονία δεν είναι εύκολη για τους πάσχοντες. Και αυτό 
διότι εξαιτίας των επώδυνων μυϊκών σπασμών που προκαλεί η νόσος 
αδυνατούν να κρατήσουν ίσιο το κεφάλι τους.

Η αδυναμία αυτή έχει ως συνέπεια να περιστρέφεται το κεφάλι τους 
τις πιο ακατάλληλες στιγμές, να στρίβει επίμονα προς μία κατεύθυνση ή 
ακόμα και να τρέμει σαν να πάσχουν από νόσο Πάρκινσον.

Παρότι όμως η ασθένειά τους είναι ένα κινητικό σύνδρομο και έχει 
νευρολογική αιτιολογία, όπως συμβαίνει και με τη νόσο Πάρκινσον, οι 
ομοιότητες των δύο ασθενειών σταματούν εδώ.

«Η αυχενική δυστονία ή σπαστικό ραιβόκρανο είναι μία σπάνια 
ασθένεια, που προσβάλλει κυρίως άτομα μέσης ηλικίας, με τις γυναί-
κες ασθενείς να είναι περισσότερες από τους άνδρες», λέει ο νευρο-
λόγος Παναγιώτης Ι. Ζήκος, υπεύθυνος του Ιατρείου Νόσου Πάρκινσον 
& Συναφών Διαταραχών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και 
υπεύθυνος του Ιατρείου Επεμβατικής Αντιμετώπισης Πάρκινσον στο 
Νοσοκομείο Metropolitan. «Όπως συμβαίνει με πολλά κινητικά σύν-
δρομα, έτσι και αυτό, συχνά δεν έχει παθολογικά ευρήματα στις απει-
κονιστικές εξετάσεις (π.χ. στην ακτινογραφία ή στη μαγνητική εγκεφά-
λου). Το επακόλουθο είναι να καθυστερεί η διάγνωσή της, συχνά για 
ένα ή περισσότερα χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, άλλοτε γίνονται λάθος 
διαγνώσεις και χορηγούνται στους πάσχοντες αναποτελεσματικές θε-
ραπείες, και άλλοτε οι ασθενείς ακούνε από τους γιατρούς ότι δεν έχουν 
τίποτα και πως θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τα συμπτώματά τους. 
Κάτι τέτοιο, όμως, είναι πρακτικά ανέφικτο»
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ΚΡΙΟΣ
Δράσε αθόρυβα…  
ΜΗΝ ανακοινώνεις  
τις σημαντικές 
αποφάσεις της ζωής 
σου δεξιά κι αριστερά!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η διάθεσή σου αυτήν την εβδομάδα 
είναι σαφώς καλύτερη από την 

προηγούμενη και η διάθεση 
των άλλων απέναντί σου είναι 

σημαντικά βελτιωμένη. Έτσι, πολλά 
προβλήματα, αισθηματικής ή 

επαγγελματικής φύσεως, μπορούν 
να λυθούν και εσύ μπορείς να βρεις 

το χρόνο και την ηρεμία για να 
σκεφτείς τι ακριβώς θέλεις! ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,23,42.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι 
ευεργετική και χρήσιμη για το 
ζώδιό σου. Είναι στο χέρι σου 

και έχεις και την εύνοια των 
πλανητών να βάλεις σε τάξη τα 

προβλήματα σου και κυρίως 
να μην βιαστείς να αποφασίσεις 

κάτι που θα δημιουργούσε 
καινούριες περιπλοκές στα 

ερωτικά σου θέματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,16,35,41.

Η εβδομάδα αυτή βοηθάει την 
ανάδειξη των ικανοτήτων σου και 

την ευόδωση των προσπαθειών σου 
ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. 
Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη 

ζωή σου με μορφή προειδοποίησης 
προς το παρόν , και θα σε ευνοήσει 

πολύ το πλανητικό σκηνικό 
,ώστε να τα καταφέρεις! ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,18,27,48.

Έμφαση δίνεται στην κοινωνική 
σου ζωή όσο και στις εξελίξεις στη 
δουλειά σου αυτήν την εβδομάδα 

και σου δίνει τις ευκαιρίες να 
ενισχύσεις τα συμφέροντά σου 

ή την απαραίτητη άμυνα ενάντια 
στις αντιξοότητες, οι οποίες ίσως 

βάλουν σε κίνδυνο την εργασία σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,25,33,46.

Αρκετή δραστηριότητα σε περιμένει 
αυτήν την εβδομάδα και θα ήταν 
σκόπιμο να οργανώσεις το χρόνο 

σου έτσι ώστε να είσαι αποδοτική/
ος, αλλά και αποστασιοποιημένη/

ος από την υπερένταση, τις 
φήμες και τις καταστάσεις που 

διαμορφώνονται στο γενικότερο 
κλίμα που κυριαρχεί. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,19,28,43.

Αγχώδεις προβλέπονται οι μέρες 
που ακολουθούν ενώ πληθαίνουν 
οι υποσχέσεις στο καθημερινό σου 

πρόγραμμα. Το τελευταίο διάστημα 
ίσως να διαψεύστηκαν μερικές 

προσδοκίες σου, αλλά φαίνεται 
πως τελικά είναι για το καλό σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,15,22,37.

Το επαναλαμβάνω στον εαυτό 
μου και παράλληλα, συμβουλεύω 
φίλους και γνωστούς να κάνουν 
την παραπάνω φράση, βίωμα.
Μην ανακοινώνεις τις σημαντικές 
αποφάσεις της ζωής σου δεξιά και 
αριστερά.
Πίστεψε με ή μάλλον εμπιστεύσου 
με, δεν οδηγεί πουθενά!
Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο οι 
επιθυμίες μας, οι στόχοι μας και τα 
όνειρα μας να ταυτίζονται με την 
πολυκοσμία και εδώ που τα λέμε, 
λογικό το βρίσκω.
Διαφορετικά θα ήμασταν όλοι ίδιοι.
Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να προ-
σπαθείς να πείσεις τον καθένα τι 
είναι καλύτερο για σένα, κάνε απλά 
αυτό που εσύ θεωρείς σωστό.
Μην ξεχνάς πως ίσως αυτό που 
ποθεί η ψυχή σου, να μην μπορεί 
να το καταλάβει ούτε ο πιο δικός 
σου άνθρωπος…
Άρα γιατί να υπάρχουν αντιπα-
ραθέσεις; Σκέψου πόσες φορές, 
όταν ήμασταν παιδιά ακόμα, άλλα 
θέλαμε εμείς κι άλλα θεωρούσαν 
σωστά για εμάς οι γονείς μας…
Μη δημοσιοποιείς τις σκέψεις σου 
ή τα σχέδια σου… δράσε αθόρυβα, 
γιατί υπάρχει και κακός κόσμος 
εκεί έξω (φαντάζομαι πως το ‘χεις 
αντιληφθεί).
Υπάρχει κόσμος που θα σε κρατήσει 
πίσω κι αντί να σε παρακινεί, θα σε 
αποτρέπει, γιατί δυστυχώς υπάρχει 
ζήλια.
Όταν σε ζηλεύουν δεν σε ενθαρ-
ρύνουν, το αντίθετο, σου βάζουν 
τρικλοποδιές προσπαθώντας να 
θίξουν μόνο τις αρνητικές πτυχές 
του «ονείρου» σου.
Kαι φυσικά υπάρχει και η ομάδα 
εκείνη των ατόμων που σε έχουν 
από κοντά με σκοπό να πάρουν 
τις ιδέες σου και να φανούν αυτοί 
ανώτεροι στα μάτια άλλων, παρου-
σιάζοντας τες ως δικές τους.
Φαντάζομαι πως δεν θες να σου 
συμβεί κάτι τέτοιο!
Κυρίως όμως, μην ακούς κανέναν 
σε ζητήματα καρδιάς!
Το ένστικτο πάντα ξέρει και ποτέ 
δεν ψεύδεται. Ακούστε την καρδιά 
σας, εσείς ξέρετε καλύτερα από τον 
καθένα τι προορίζεται για εσάς!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα αυτή είναι ευνοϊκή για το 
ζώδιό σου και θα έχεις την ευκαιρία να 
κερδίσεις κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ. 
Δημόσιες εμφανίσεις, συμφωνίες με 
τρίτους και διακανονισμοί ευοδώνονται 
σε όλη τη διάρκειά της και εσύ 
πρέπει να είσαι προετοιμασμένη/
ος για τις θετικές εξελίξεις που θα 
έρθουν τώρα στη ζωή σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,31,38.

Η ψυχολογική σου κατάσταση δεν είναι 
άσχημη αλλά η επιστράτευση που σου 
κάνει ο επαγγελματικός σου τομέας 
είναι ιδιαίτερα σκληρή. Θα πρέπει 
να κινείσαι διαλλακτικά, προσεχτικά 
αλλά και αποφασιστικά. Είναι μία καλή 
περίοδος αυτή για να βρεις βασικές 
λύσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,13,36,44.

Το ενδιαφέρον σου αυτήν την εβδομάδα 
στρέφεται στην προσωπική σου ζωή. 
Άλλες φορές νιώθεις πως πνίγεσαι 
μέσα στη σχέση σου, άλλες ότι δεν 
έχεις κάποιο σημείο αναφοράς και 
άλλες αναρωτιέσαι αν ο άνθρωπος 
που έχεις δίπλα σου αξίζει να 
παραμένει. Μην βιάζεσαι να πάρεις 
αποφάσεις αλλά άφησε πρώτα τις 
σκέψεις σου να ωριμάσουν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,17,32,40

Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι 
αρκετά καταναλωτικές για εσένα. Καλό 
θα είναι να μην βιαστείς να εμπιστευτείς 
τα προσωπικά σου και μην εκφραστείς 
παρορμητικά το διάστημα αυτό, 
όμως ίσως υπάρξει ο κίνδυνος των 
παρεξηγήσεων. Μην αποθαρρύνεσαι 
όμως όλα θα περάσουν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,26,37.

Η εβδομάδα αυτή σε ευνοεί τονίζει 
τη δημιουργικότητα αλλά και τη 
νευρικότητά σου. Μην βιαστείς να 
κάνεις αλλαγές σε βασικούς τομείς της 
ζωής σου και μην προκαλείς αντιθέσεις 
που μπορούν να επηρεάσουν την 
ψυχολογική σου κατάσταση. Εξελίξεις 
προβλέπονται στα αισθηματικά σου να 
έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,20,47.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 23/3 ΕΩΣ 29/3

Αυτή η εβδομάδα ενδείκνυται να 
βάλεις μία νέα τάξη στη ζωή σου 
και να ξεχάσεις τις αναστατώσεις 
και τις ταλαιπωρίες που πέρασες το 
τελευταίο διάστημα. Επιμελήσου 
την ασφάλεια των οικονομικών σου, 
κινήσου μεθοδικά και ανάπτυξε τη 
διαλλακτικότητα στις επαφές σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,26,48.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 
3ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα, 
χωρίς ασανσέρ, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με απεριόριστη και 
άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 50.000€ Κωδ. 1009-398

ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται ανώγειο διαμέρισμα 
105τμ, μερικώς ανακαινισμένο, με 
3ΔΣαλΚΜΠ, αυτόνομη θέρμ. Φ/Α, 
κατασκευής 2006, διαμπερές, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή: 67.000€ 
Κωδ. 1009-399

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου, 
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με 
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με 
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 115.000€ Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, 
με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε 
καλή κατάσταση. Τιμή: 46.000€ 
Κωδ.1009-403

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πωλείται επιχείρηση 
αρτοποιείου, σε κατάστημα 
87τμ, προσόψεως, κεντρικότατο, 
με σταθερή πελατεία σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 26.000€ 
Κωδ.1009-392

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 4ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 17.000€ 
Κωδ.1009

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 
66τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000€ 
Κωδ.1034-143

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 94τμ, 2ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α. Ιδανικό για εκμετάλλευση. 
Τιμή:60.000€ Κωδ.1033-107

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, 
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
21.000€ Κωδ.1015-455

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 46τμ, 7ου ορόφου, 
μερικώς ανακαινισμένη, με ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, απεριόριστη 
και άκλειστη θέα. Ιδανική για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 50.000€ 
Κωδ.1015-518

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, με 
2ΔΣαλΚΜΠ, μερικώς ανακαινισμένο, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
και εκμετάλλευση. Τιμή: 125.000€ 
Kωδ.1014-517

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000€ 
Κωδ.1009-231

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα 
77τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, τζάκι, ανοιχτωσιά, 
είναι διαμπερές, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για επένδυση. Τιμή: 56.000€ 
Kωδ.1036-128

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 2ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα, 
μπροστά στον πεζόδρομο, με θέα 
θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000€ 
Κωδ.1009-388

ΘΕΡΜΗ Πωλείται διαμέρισμα 
130τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής 
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός 
συγκροτήματος, με πάρκινγκ, 
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000€ 
Kωδ.1009-120

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά, 
πέτρινη, μονοκατοικία 80τμ, εντός του 
χωριού, σε οικόπεδο 3,5στρεμμάτων, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 
40.000€ Kωδ.1009-397

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται 
οικόπεδο 1.370τμ, εντός του χωριού, 
γωνιακό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 
συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό για 
δημιουργία εξοχικής κατοικίας. Τιμή: 
15.000€ Κωδ.1009-396

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, με ιδιόκτητο 
γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. πετρελαίου, 
προσόψεως, σε καλή κατάσταση. Τιμή: 
80.000€ Kωδ.1009-395

ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται παλαιά 
πέτρινη μονοκατοικία 85τμ, σε οικόπεδο 
2.400τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
κεντρικότατο, πλησίον Επαρχιακής 
Οδού Λιβαδίτσας - Ευρωπού. Τιμή: 
28.000€ Kωδ.1009-406

ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 1ου ορόφου, με 
1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, επί του 
πεζοδρόμου, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
16.000€ Kωδ.1009-384

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  Ενοικιάζεται πλήρως 
ανακαινισμένη και επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 54τμ, 1ου ορόφου, με αυτ. 
Θερμ. θερμ/τες, νυχτερινό ρεύμα, πόρτα 
ασφαλείας, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
320€ Κωδ.1009 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή: 
500€ Κωδ.1009-368

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται στούντιο 
33τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, πλήρως 
επιπλωμένο και ανακαινισμένο, πλησίον 
Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, λουξ κατασκευή, 
ιδανικό  για φοιτητές. Τιμή: 420€ 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ  Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ. 
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ, 
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400€
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, αλλά και σε όλα τα café 
της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και Παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509  
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 

2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216

ΔΥΤΙΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 
2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito

Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 
2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλο-
νίκη, 2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμα-
ριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13, Καλαμαριά, 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς, 2310432122

Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 
77, Καλαμαριά, 2310 410999
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Πού θα μας βρείτε



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε - ψάχνετε ακίνητο προς πώληση - ενοικίαση - αγορά 
στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω Νοµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας;

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


