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∆ύο υπέροχοι τραγουδοποιοί µε παράλληλες διαδροµές συναντιούνται στη σκηνή του Bar-

barella Live κάθε Παρασκευή µέχρι τις 19 Απριλίου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λαυρέντης 

Μαχαιρίτσας µιλούν στην «Karfitsa» για τη µοναδική µουσική παράσταση...

Τι έχει µείνει απ’ τη φωτιά

CI
TY

Lig
ht

s ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΟΥΣΙΚΗΟ Ορφέας Αυγουστίδης µιλά µε την Φιλίππα 
Βλαστού για την 
«Κωµωδία των 

παρεξηγήσεων»

Οι Bliss σχηµατίστηκαν στα µέσα του 2014 και έκτοτε εµφανίζονται ασταµάτητα σε όλη τη 
χώρα

Ο Φοίβος ∆εληβοριάς σήµερα στο club του Μύλου µε όλα τα τραγούδια που έχει γράψει έως τώρα

Ο Σωκράτης Μάλαµας από αυτό το Σάββατο και για τέσσερα Σάββατα στο FIX Factory 
of Sound

Ο Παναγιώτης Πετράκης µιλά στη Μαίρη Βουλιούρη για το θεατρικό ριµέικ της θρυλικής ελληνικής ταινίας «Η νεράιδα και το παλικάρι» που µεταφέρει 
στο «ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ»

Σελ. 54-55 Σελ. 52
Σελ. 52

Σελ. 52

Σελ. 50-51

Σελ. 56

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 49-57

Στο 3,4% η διαφορά του Νίκου Ταχιάου  
με τον Γιώργο Ορφανό ενώ η είσοδος  
του Κωνσταντίνου Ζέρβα στην τριάδα 

αλλάζει το τοπίο στην τελική ευθεία  
προς τις εκλογές. Σε απόσταση αναπνοής  

και ο Σπύρος Βούγιας.

Σελ. 19-22

Ντέρμπι  
ανατροπών
σε γαλάζιο  

φόντο!

ΣΑΡΩΝΕΙ Η Ν.Δ. ΜΕ 20,3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ  
«Κ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15,7%
ΤΑΧΙΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

12,3% 9,8%
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Του Νίκου Καραμανλή

Η σύγκρουση που 
πήγε να ξεκινήσει 

με τους «θεσμούς» 
δεν θα ωφελούσε σε 
καμιά περίπτωση την 

Ελλάδα
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Η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη

«Θεσμοί» (σ.σ. η πάλαι ποτέ τρόικα), κυβέρνηση, Τράπεζα της Ελλάδος, επιχειρηματίες 
και νοικοκυριά συμφωνούν ότι το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων πρέπει με κάποιον τρό-
πο να επιλυθεί. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επανέλθει η οικονομία στις ράγες 
της κανονικότητας, όσο κι αν αυτό φαντάζει δύσκολο, με τη χώρα σε προεκλογική περίοδο 
και τον ασκό των παροχών να έχει ανοίξει. Τα όσα συνέβησαν με το νομοσχέδιο για την 
προστασία της α΄ κατοικίας –ο διάδοχος νόμος Κατσέλη– έχουν προκαλέσει εκνευρισμό 
στον πρωθυπουργό, καθώς είναι δύσκολο να διαχειριστεί επικοινωνιακά τις υποχωρήσεις 
που έγιναν.

Κακά τα ψέματα, η σύγκρουση που πήγε να ξεκινήσει με τους «θεσμούς» δεν θα ωφε-
λούσε σε καμιά περίπτωση την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος να καθυστερήσει ή ακό-
μη και να χαθεί η δόση του 1 δισ. ευρώ. Ο μεγάλος κίνδυνος είχε να κάνει με το να έστελνε 
η χώρα μας το λάθος μήνυμα, ότι μετά από μία σκληρή περίοδο οικονομικής προσαρμογής 
έγινε πάλι το «ανυπάκουο παιδί» της Ευρώπης. Με απλά λόγια, κρινόταν η αξιοπιστία όχι 
μόνο της κυβέρνησης, αλλά του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Κι αυτό είναι το τελευ-
ταίο που χρειαζόμασταν. Ο Γιάννης Δραγασάκης μπορεί να το είπε κυνικά, αποτύπωσε όμως 
την πλήρη αλήθεια: «Κάναμε τις αλλαγές για να πάρουμε το “πράσινο φως”, να προχωρή-
σουμε μπροστά, από ανάγκη και όχι κατά επιθυμία».

Την ίδια ώρα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που δικαίως παραπονείται. Ο λόγος 
για τους συνεπείς δανειολήπτες, αυτούς που με κόπο και αίμα κατάφεραν να μην «κοκκι-
νίσει» το δάνειό τους. Αυτούς που στερήθηκαν ακόμη και τα βασικά, προκειμένου να πα-
ραμείνουν ενήμεροι στις οφειλές τους. Τώρα (θεωρητικά πάντα...) τα δεδομένα αλλάζουν. 
Το νομοθετικό πλαίσιο βελτιώνεται και οι τακτικές των τραπεζών αναπροσαρμόζονται. Αν 
όμως οι συνεπείς δανειολήπτες μείνουν ξανά έξω από την εξίσωση, νομοτελειακά θα οδη-
γηθούμε σε μια νέα γενιά κακοπληρωτών, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις τράπεζες και 
για την οικονομία. 

Ο αμέσως επόμενος δύσκολος «κάβος» που έχει να περάσει η κυβέρνηση είναι οι ρυθ-
μίσεις των 120 δόσεων για ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία. Και για να είμαστε δίκαιοι, στη 
φάση που βρισκόμαστε (επιχειρήσεις και νοικοκυριά), δεν χωρά υπαναχώρηση από την 
πλευρά της κυβέρνησης. Εφόσον η φορολογία δεν πρόκειται να μειωθεί άμεσα, τουλάχι-
στον ας γίνει κάτι ώστε να μπορεί και το κράτος να εισπράττει και οι πολίτες να μη ζουν με 
τον φόβο της δέσμευσης των λογαριασμών τους. Τουλάχιστον αυτοί που δεν πληρώνουν 
λόγω πραγματικής αδυναμίας...





4 30.03.2019

Δείτε ερωτήσεις και απαντήσεις για την ακίνητη 
περιουσία σας, αν και πλέον το κράτος είναι συνι-
διοκτήτης με το «έτσι θέλω», σε όσα με κόπο και 
πίκρα έχετε φτιάξει... Ας τα δούμε ένα-ένα:

Πόσο φόρο θα πληρώσουμε φέτος; Τι προ-
κύπτει από τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο 
Οικονομικών;

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, «όσοι 
έχουν ακίνητη περιουσία που φτάνει έως τα 60.000 
ευρώ θα έχουν όφελος 55 ευρώ ή 5 ευρώ τον μήνα. 
Από 60.001 έως και 100.000 ευρώ, η ελάφρυνση 
θα είναι 80 ευρώ, περίπου 7 ευρώ τον μήνα. Από 
100.000 έως 150.000 ευρώ, ελάφρυνση 57 ευρώ 
τον χρόνο ή σχεδόν 5 ευρώ τον μήνα. Από 150.000 
έως 200.000 ευρώ, ελάφρυνση 21,40 ευρώ τον 
χρόνο ή 1,78 ευρώ τον μήνα.

Ισχύει και φέτος ο συμπληρωματικός φόρος;
Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει 

τα 200.000 ευρώ –πάνω από 450.000 ιδιοκτήτες– 
θα πληρώσουν και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ!

Δηλαδή για αυτούς που κατέχουν ακίνητη πε-
ριουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 
ευρώ, δεν προβλέπεται καμία απολύτως ελά-
φρυνση;

Ούτε 1 ευρώ! 
Τι έρχεται στις αντικειμενικές αξίες;
Προβλέπεται η ένταξη στο σύστημα αντικειμε-

νικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων πε-
ρίπου 2.000 περιοχών μέχρι το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2019 από το υπουργείο Οικονομι-
κών. Εώς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020, 
όλη η Ελλάδα θα έχει ενταχθεί στο αντικειμενικό 
σύστημα.

Τι σημαίνει αυτό;
Αλλαγή δεδομένων σε 7.500 περιοχές. Αυτό θα 

φέρει αύξηση των τιμών στο 80%-90% των περι-
οχών που θα ενταχθούν, δηλαδή αύξηση των φό-
ρων που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων.

Τι άλλο θα συμπαρασύρει;
Αύξηση της φορολογίας σε ακίνητα και αγροτε-

μάχια. Ακόμη θα επηρεαστούν συνολικά 22 φόροι 
και τέλη που υπολογίζονται με βάση τις αντικει-
μενικές αξίες, όπως για παράδειγμα τα δημοτικά 
τέλη.

Τι συμβαίνει με την επιδότηση ενοικίου;
Η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου 

έφερε στο φως περιπτώσεις που δεν έχει κατατε-
θεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Υπάρχουν συμβόλαια 
χωρίς να αναγράφεται το ακριβές μίσθωμα ή η δι-
άρκεια εκμίσθωσης.

Τι σημαίνει αυτό;
Άμεση τακτοποίηση χωρίς πρόστιμο! Ο νόμος 

λέει ότι «το επίδομα δίδεται στους δικαιούχους 
μόνο εάν δηλώσουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το 
οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 
και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019». Έτσι λοιπόν οι ιδιο-
κτήτες πρέπει να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν 
τα μισθωτήρια.

Τα εισοδήματα από ενοίκια θα πρέπει να συμ-
φωνούν με το μίσθωμα που αποτυπώνεται στο 
ηλεκτρονικό μισθωτήριο;

Ασφαλώς! Θα γίνει διασταύρωση με τις φορο-
λογικές δηλώσεις.

Τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb; 
Επιβάλλεται να εμφανίσουν στη δήλωση τα ει-

σοδήματα που εισέπραξαν το 2018, για τα οποία θα 
φορολογηθούν με συντελεστές 15% έως 45%. 

Όσοι απέκτησαν ακίνητα;
Πρέπει στο φετινό έντυπο Ε1 να δηλώσουν 

χρήματα που διέθεσαν για την απόκτησή του.
Όσοι δικαιολογούν το τεκμήριο;
Ουδέν πρόβλημα. Όσοι δεν καλύψουν το τεκ-

μήριο θα πληρώσουν φόρο. 
Με τους φιλοξενούντες και τους φιλοξενού-

μενους;Πάνω από 1,1 εκατ. φορολογούμενοι δή-
λωσαν ότι φιλοξενούν στο σπίτι τους συγγενικά 
πρόσωπα. Πάνω από 2,5 εκατ. φορολογούμενοι 
δηλώνουν ότι είναι φιλοξενούμενοι και αποφεύ-
γουν το τεκμήριο.

Όσοι φιλοξενούν πρόσωπα που δεν είναι 
εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τι θα κάνουν;

Πρέπει να δηλώσουν τον ΑΦΜ των φιλοξενου-
μένων και τους μήνες φιλοξενίας. Οι φιλοξενούμε-
νοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ 

του φορολογουμένου ο οποίος τους φιλοξενεί.
Αν κάποιος δεν το δηλώσει;
Δεν προχωράει το επίδομα…
Τι γίνεται με τα ανείσπρακτα ενοίκια;
Αν δηλώσουν ανείσπρακτα ενοίκια, θα απαλ-

λαγούν από τον φόρο 15%-45%. Όμως θα πρέπει 
να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή και 
να έχουν υποβάλει στην Εφορία τους φωτοαντί-
γραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσε-
ων ή αγωγών εξώσεως.

Χωρίς τα δικαιολογητικά η Εφορία δεν κάνει 
βήμα;

Δεν θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δή-
λωσης και θα επιβάλει φόρο.  

Στα κενά ακίνητα τί έχουμε;
Θα πρέπει να αποδείξουν με επίσημο έγγραφο 

της ΔΕΗ ή της ΕΥΔΑΠ ότι έμειναν κενά για διάστημα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών. 

Τι αλλάζει στη φοιτητική στέγη;
Όσοι φοιτητές σπουδάζουν μακριά από τον 

τόπο διαμονής των οικογενειών τους και νοικι-
άζουν σπίτι αν το 2018 απέκτησαν εισόδημα, θα 
υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Θα έχουν τεκμήριο;
Ασφαλώς!
Αν ο φοιτητής δεν έχει αποκτήσει εισοδήματα;
Εκτιμάται ως εξαρτώμενο μέλος και η φοιτητι-

κή κατοικία δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον 
γονέα, αν πληρώνει το ενοίκιό του.

Η φοιτητική κατοικία ανεβάζει το τεκμήριο 
διαβίωσης για τον γονέα;

Αν δεν μπορεί να το καλύψει με τα εισοδήματά 
του, πληρώνει μεγαλύτερο φόρο.

Πόσο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουμε – Τι να προσέξουμε στους φόρους   
– Ποιες είναι οι παγίδες των τεκμηρίων

Ερωτήσεις - απαντήσεις 
για την ακίνητη περιουσία σας!
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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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Αντιμέτωποι με τέσσερις συν μία προκλήσεις θα 
εμφανιστούν μέσα στους επόμενους 21 μήνες του-
λάχιστον 4 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου 
και των τραπεζών, οι οποίοι θα βρεθούν ενώπιον 
οδυνηρών αποφάσεων με υπογραφή της σημερι-
νής κυβέρνησης. 

Η εξαιρετικά προβληματική κατάσταση των 
τραπεζικών ισολογισμών αλλά και η ανάγκη τό-
νωσης των δημοσίων εσόδων λόγω οφειλών 
αναμένεται να διαμορφώσουν μέσα στο προσεχές 
διάστημα μια κατάσταση που θα έχει τα εξής χαρα-
κτηριστικά:

1. Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών 
όσων οφείλουν στο Δημόσιο (Εφορία και ασφαλι-
στικά ταμεία) αναμένεται να ενταθούν και να ξε-
περάσουν κάθε ρεκόρ. Σημειώνεται ότι ο φετινός 
στόχος για τα έσοδα από αυτήν την πηγή, μόνο για 
την Εφορία, έχει καθοριστεί στα 8 δισ. ευρώ. 

2. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιείκεια για 
όσους χρωστούν στο Δημόσιο. Σημειώνεται ότι πε-
ρίπου 3.700.000 φορολογούμενοι χρωστούν έως 
10.000 ευρώ και δεν προβλέπεται γι αυτούς κα-
μιά διευκόλυνση, όπως έχουν καταστήσει σαφές οι 
δανειστές. Η σκληρή στάση σχετίζεται με την απο-
τροπή παγίωσης της πρακτικής του κακοπληρωτή. 

3. Οι πλειστηριασμοί κατοικιών και άλλων ακι-
νήτων θα ενταθούν, καθώς οι αρμόδιες εποπτικές 
Αρχές της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέ-
πουν ότι ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο 
θα πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν. 
Έτσι, εκτιμάται ότι οι πλειστηριασμοί έως το τέλος 
του 2021 μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 
120.000. Μέχρι στιγμής οι πλειστηριασμοί θεω-
ρείται ότι έχουν αποτύχει και οι δανειστές βλέπουν 
προεκλογικές σκοπιμότητες γύρω από τη συγκε-
κριμένη διαδικασία. 

4. Οι ίδιες οι τράπεζες, κατόπιν των εντολών 
που έχουν λάβει, καλούνται να προωθήσουν «πα-
κέτα» δανείων σε funds, τα οποία αφορούν χιλιά-
δες ακίνητα προς πώληση, ώστε να «τρέξει» η δια-
δικασία και να... βγουν οι αριθμοί. 

5. Οι τράπεζες εφαρμόζουν διαρκείς ρυθμίσεις 
δανείων για τους συνεπείς δανειολήπτες, με δια-
γραφή των προσαυξήσεων αλλά και με ασφαλιστι-
κές δικλείδες, ώστε να χαθούν όλα τα οφέλη για 
όσους αποφασίσουν να μετατραπούν από συνεπείς 
οφειλέτες σε κακοπληρωτές. 

Το μεγάλο... γιουρούσι
Εφορίας και Ταμείων
Στο στόχαστρο της Εφορίας και των ασφαλιστι-

κών ταμείων αναμένεται να μπουν με μεγαλύτερη 
ένταση, έως το τέλος του 2020, τουλάχιστον 3 
εκατ. οφειλέτες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο φετινός στόχος των 
εισπράξεων είναι εφικτός, αλλά το μεγάλο πρό-
βλημα θα παρουσιαστεί το 2020, καθώς φαίνεται 
ότι εξαντλείται η δυνατότητα των περισσότερων 
οφειλετών και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος 
νέας συρρίκνωσης των εισοδημάτων. Η ανησυχία 
εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι με τη μείωση 
του αφορολογήτου ορίου θα περιοριστεί περαιτέ-
ρω η δυνατότητα εκατοντάδων χιλιάδων οφειλε-
τών του Δημοσίου, ώστε να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, το πρόβλημα αναμέ-
νεται να γίνει οξύτερο εάν παράλληλα με τη μεί-
ωση του αφορολόγητου ορίου, που θα επηρεάσει 
τουλάχιστον 3 εκατ. οφειλέτες, υπάρξει και παράλ-
ληλη μείωση συντάξεων για τους παλαιούς ασφα-
λισμένους, λόγω κατάργησης της «προσωπικής 
διαφοράς». Για τους λόγους αυτούς, εκτιμάται ότι 
το 2020 θα είναι ένα έτος... αποκάλυψης για εκα-
τομμύρια οφειλέτες. 

Σε πρώτη φάση, η Εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία βάζουν στο στόχαστρο περίπου 4.000.000 
οφειλέτες, δίνοντας έμφαση στους... λίγους που 
χρωστούν πάνω από 100.000 ευρώ, αλλά έχο-
ντας σε προτεραιότητα τους πολλούς που χρω-
στούν έως 10.000 ευρώ και θεωρείται πιο εύκο-
λο να εισπραχθούν. Σημειώνεται ότι έως 10.000 
ευρώ χρωστούν 3.765.000 φορολογούμενοι, ενώ 
43.000 είναι αυτοί που χρωστούν τα μεγάλα ποσά, 
δηλαδή πάνω από 100.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής 
κινδυνεύουν άμεσα με κατασχέσεις 4.100.000 
φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 2.000.000 βρί-
σκονται σε χειρότερη θέση. Επιπλέον, τουλάχιστον 
500.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα «την έχουν 
πολύ άσχημα» λόγω των οφειλών προς τα ασφα-
λιστικά ταμεία. Σημειωτέον, ότι τα χρέη προς την 
Εφορία και τα Ταμεία φτάνουν στα 140 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων θεωρούνται εισπράξιμα περίπου τα 
20-24 δισ. ευρώ.

Σε ποιους ετοιμάζουν... γιουρούσι Εφορία, Ταμεία και τράπεζες 

Εφιάλτης με ανελέητο κυνηγητό 
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Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προειδοποιούν πως 
οι αυριανές εκλογές, αν και τοπικές, μπορούν να 
σημάνουν την αντίστροφη μέτρηση της μονοκρα-
τορίας του AKP, εφόσον οι Τούρκοι αποφασίσουν 
να γυρίσουν πια την πλάτη στον μέχρι τώρα πανί-
σχυρο πρόεδρο. Κάποιοι λένε μάλιστα πως ίσως ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πληρώσει με το ίδιο νόμι-
σμα, θυμίζοντας πως όταν επικράτησε το κόμμα 
του στην πρώτη κιόλας εκλογική αναμέτρηση στην 
οποία μετείχε, το 2002, όταν μάλιστα εξασφάλισε 
και την αυτοδυναμία, η Τουρκία βρισκόταν στη δίνη 
σοβαρής οικονομικής κρίσης και ήταν αυτός, ένας 
πρώην ισλαμιστής, ένας επικίνδυνος αντιδραστι-
κός στα μάτια της κεμαλιστικής αστικής ελίτ, που 
έδειξε τον δρόμο της εξόδου απ’ το τούνελ.

Όπως… παλιά
Τον τελευταίο χρόνο πολλά είναι αυτά στην 

Τουρκία που, δυστυχώς για τον Ερντογάν, θυμί-
ζουν τις μέρες προτού αναλάβει το τιμόνι της χώ-
ρας. Έξω από τα μανάβικα σχηματίζονται ουρές για 
λίγες ντομάτες και πατάτες, επιδοτούμενες από το 
κράτος. Οι τιμές των λαχανικών στους πρώτους 
μήνες του 2019 εκτοξεύτηκαν κατά 30% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από έναν χρόνο. 
Από την επονομαζόμενη «κρίση των κρεμμυδιών» 
ξεκίνησε ένα κύμα μαζικής ακρίβειας, που έπλη-
ξε κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία και 
αποτελούν την εκλογική βάση του Τούρκου προ-
έδρου. Η κυβέρνηση έσπευσε να λάβει μέτρα και 
άρχισε να διαθέτει στους μεγάλους δήμους Κων-
σταντινούπολης και της Άγκυρας φθηνά λαχανικά, 
να κυνηγά τους εμπόρους που καταγγέλλει πως 
σκόπιμα «φουσκώνουν» τις τιμές και να επιβάλ-
λει πρόστιμα. Οι έμποροι με τη σειρά τους καταγ-
γέλλουν την πολιτική εισαγωγών τροφίμων της 
κυβέρνησης για τη δεινή κατάσταση, αφού, όπως 
λένε, τουλάχιστον 700.000 αγρότες παράτησαν τα 
τελευταία χρόνια τα χωράφια τους και κατέφυγαν 
σε αστικά κέντρα για να βγάλουν τα προς το ζην.

Η οικονομία της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε 
και επίσημα η στατιστική υπηρεσία της χώρας πα-
ραμονές των κρίσιμων εκλογών, μπήκε σε υφεσι-
ακή τροχιά για πρώτη φορά από το 2009. Ο πλη-
θωρισμός καλπάζει κοντά στο 20%, στα επίπεδα 
του 2003, όταν είχε νικήσει στις εκλογές για πρώτη 
φορά ο Ερντογάν. Κοινό μυστικό είναι πως, όσο η 
ευημερία της μεσαίας τάξης απειλείται, κλυδωνί-
ζεται και η υποστήριξη προς τον Τούρκο πρόεδρο.

Οι… εικονικοί εχθροί
Εκείνος ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε να εγκατα-

λείψει τη μάχη. Σχεδόν καθημερινά εμφανιζόταν 

όλες τις τελευταίες εβδομάδες σε μπαλκόνια και 
πλατείες, σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το 
σήμα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, κατα-
κεραυνώνοντας τους αντιπάλους, παίζοντας το 
χαρτί της «τρομοκρατίας». Παντού γύρω του βλέ-
πει εχθρούς του έθνους! Από τους ιδιοκτήτες των 
σούπερ-μάρκετ που «φουσκώνουν» τις τιμές των 
λαχανικών και τη Δύση, που «υπονομεύει» την 
τουρκική οικονομία και θέλει να τη «γονατίσει» 
με κυρώσεις και μποϊκοτάζ, μέχρι την αντιπολίτευ-
ση, αφού κατά τον Τούρκο πρόεδρο το κεμαλικό 
CHP και ο σύμμαχός του, το εθνικιστικό κόμμα της 
Μεράλ Ακσενέρ, έχουν παραδοθεί στους γκιουλε-
νιστές και το PKK. Έτσι… απλοϊκά για τον Τούρκο 
πρόεδρο οι ψηφοφόροι έχουν μόνον δύο επιλογές: 
Το AKP ή την «τρομοκρατία»!

Με μπαλαντέρ τους εθνικιστές 
Μέχρι τώρα, ο Ερντογάν κατάφερε να καλύψει 

την απώλεια ψήφων από τους νέους, όπως στις 
περσινές εκλογές, που συμμάχησε με το ακροδεξιό 
MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αλιεύοντας από τη 
δεξαμενή του εθνικισμού, τακτική η οποία διαφά-
νηκε και με τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων» 
που έχει εντάξει στο… ρεπερτόριό του μαζί με το 

σήμα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. 
Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που προειδοποι-

ούν πως τέτοιες πρακτικές δεν έχουν και τόση αξία 
σε περιφερειακές εκλογές, όπου το ζητούμενο εί-
ναι η επιλογή υποψηφίων ικανών να δώσουν λύ-
σεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, τη 
στιγμή που το 30% των δημόσιων επενδύσεων 
στην Τουρκία πραγματοποιείται από τους δήμους, 
οι οποίοι θεωρούνται ραχοκοκαλιά της χώρας και 
απασχολούν πάνω από 10% των δημοσίων υπαλ-
λήλων.

Χάνει… πελάτες
Αν λοιπόν ηττηθεί το κόμμα του Ερντογάν 

στους μεγάλους δήμους, αυτό θα σημάνει κατα-
στροφή γι’ αυτόν, αφού, πέρα από το γόητρο, θα 
χάσει ένα δίκτυο ρουσφετιών και τη δυνατότητα να 
«βολεύει» τους εμπίστους του. Αυτό, με τη σειρά 
του, εκτιμούν πολιτικοί αναλυτές, μπορεί να ση-
ματοδοτήσει μια απομάκρυνση σε τοπικό επίπεδο 
οπαδών του Ερντογάν, που χάνοντας τα προνόμιά 
τους θα αναζητήσουν άλλους πολιτικούς προστά-
τες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το πελατειακό 
σύστημα του κυβερνώντος κόμματος.

Γιατί δεν είναι μόνο το γόητρο που κινδυνεύει  
να χάσει στις τοπικές εκλογές ο Ερντογάν
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΤΙΜΗ/

ΑΤΟΜΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ 5.00€

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 5.00€

H/D ΠΡΩΤΟ ΠΟΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΓ.ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30 -13.30 15.00€

H/D ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΓ.ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30 -13.30 15.00€

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ TIMH ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

SUPERIOR SINGLE ROOM GOLF VIEW 125,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM GOLF VIEW 155,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW 170,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SEA VIEW 190,00 €

JUNIOR SUITE GOLF VIEW 195,00 €

JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW 215,00 €

EXECUTIVE SUITE GOLF VIEW 255,00 €

EXECUTIVE SUITE SEA VIEW 280,00 €

DELUXE SUITE GOLF VIEW 310,00 €

DELUXE SUITE SEA VIEW 335,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM GOLF VIEW 215,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 225,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SEA VIEW 230,00 €

ΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γυμναστήριο στο Spa του ξενοδοχείου Sithonia Ελεύθερη πρόσβαση. Mόνο για 
ενηλίκους και παιδία άνω των 16 ετών.

Μπάσκετ, Beach Volley, Πινγκ Πονγκ Ελεύθερη πρόσβαση, κατόπιν 
διαθεσιμότητας 

Περιπατητικές και Ποδηλατικές διαδρομές 5 Διαδρομών, σύνολο 28 χλμ.  
Εντός του συγκροτήματος. 
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Φοιτητής φαρμακευτικής έχασε τη ζωή του 
από υπερβολική δόση χαπιών «έκσταση», προ-
καλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες προμηθεύτηκε το ναρκωτικό, 
κάνοντας παραγγελία μέσω ίντερνετ, ακόμη και 
για τη χρήση του. Ο 28χρονος ήταν τοξικομα-
νής, όμως σύμφωνα με τους συγγενείς του και 
τα πρώτα δείγματα εξετάσεων, ήταν «καθαρός» 
τον τελευταίο χρόνο.

Η υπόθεση ερευνάται από τις διωκτικές αρ-
χές ύστερα από την καταγγελία της χαροκαμέ-
νης μάνας του 28χρονου φοιτητή. Πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι η γυναίκα εξηγεί πως η ίδια 
κατάφερε και τον κράτησε τον τελευταίο χρόνο 
μακριά από τα ναρκωτικά, όμως δεν μπορεί να 
πιστέψει ότι παρήγγειλε πάλι ναρκωτικά, υποθέ-
τοντας πως μάλλον αναζητούσε υποκατάστατα. 
Στην καταγγελία της συμπληρώνει ότι ο γιος της 
ακόμη και όταν ήταν ενεργός χρήστης δεν έπαιρ-
νε «έκσταση». Ζήτησε να εξεταστεί από ποιόν 
προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά που προκάλεσαν 
τον θάνατό του, όπως και ποιος ήταν αυτός που 
τα παρέδωσε χέρι – χέρι.

Ο 28χρονος φοιτητής πέθανε νύχτα στο σπίτι 
του στη Θεσσαλονίκη, πριν περίπου ένα μήνα. 
Όπως έχει αναφέρει η μητέρα του στον κύκλο 
της, ο γιος της κοιμήθηκε κανονικά και σε κά-
ποια στιγμή ξύπνησε ζητώντας βοήθεια από τη 
μητέρα του. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως 
παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασε τη ζωή 
του. Όπως πληροφορήθηκε η γυναίκα, ο θάνα-
τος του γιου της οφείλεται σε υπερβολική δόση 
«έκσταση», την οποία φαίνεται ότι προμηθεύ-
τηκε σε μορφή σκόνης και έκανε χρήση από τη 
μύτη. Αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση στη 
γυναίκα, είναι ότι η δόση ήταν υπερυψηλή για τα 
δεδομένα των χρηστών ναρκωτικών. «Ο χρή-
στης που θα κάνει χρήση τέτοιας μεγάλης ποσό-
τητας ξέρει ότι θα πεθάνει. Συνήθως οι χρήστες 
αποφεύγουν τέτοιες επικίνδυνες κινήσεις, φρο-
ντίζουν να ικανοποιούνται όχι όμως σε βαθμό 
θανάτου», είπαν στην Karfitsa επιστήμονες που 
γνωρίζουν τι συμβαίνει με τη χρήση ναρκωτικών 
και ειδικά του «έκσταση», που χαρακτηρίζεται 
για την οξεία τοξικότητά του. Επίσης συμπλήρω-
ναν ότι η χρήση του «έκσταση» από τη μύτη είναι 
επίσης επικίνδυνη καθώς είναι ανεξέλεγκτη και 
προκαλεί επώδυνες αντιδράσεις σε σχέση με τη 
χρήση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Στη Θεσσαλονίκη έχουν σημειωθεί και άλλοι 
θάνατοι από χρήση του ναρκωτικού χαπιού «έκ-
σταση», όμως και η τελευταία περίπτωση που 
απασχόλησε την επιστημονική κοινότητα δεν 
ήταν θανατηφόρα και είχε προκαλέσει σοβαρά 
ερωτήματα. Συνέβη πριν τρία χρόνια, ο χρήστης 
ήταν ιδιαίτερα αθλητικός τύπος και έπεσε σε 
κώμα.

Η… απόδειξη
Πηγές αναφέρουν ότι στην ιατροδικαστική 

έκθεση που παραγγέλθηκε από την αστυνομία, 
φαίνεται ότι ο θάνατος προκλήθηκε από χρήση 
«έκσταση», γίνεται λόγος όμως για ιδιαίτερα 
υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα του 28χρονου, 
σύμφωνα με την πληροφόρηση των συγγενών. 
Η μητέρα μάλιστα εκτιμάει ότι ο γιος της πιθα-
νόν να ήθελε να πάρει κάποιο υποκατάστατο, και 
όχι «έκσταση», πιστεύοντας ότι δεν γνώριζε ότι 
έκανε χρήση του συγκεκριμένου ναρκωτικού, 
εκτίμηση που πάντως ελέγχεται, καθώς οι χρή-
στες ναρκωτικών είναι γνώστες των ειδών που 
λαμβάνουν.

Η  έρευνα των διωκτικών αρχών ξεκινά από 
μία απόδειξη που έχει στα χέρια της η μητέρα 
του, από την παραγγελία του παιδιού της από το 

ίντερνετ, αλλά και περιγραφές δύο ατόμων που 
παρέδωσαν το δέμα στο σπίτι. Τα όσα υποστη-
ρίζει ήδη ερευνώνται από το τμήμα ασφαλείας 
Λευκού Πύργου, όπου κατέθεσε την καταγγελία 
της, όμως πληροφορίες αναφέρουν πως η κα-
ταγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, προ-
κειμένου να γίνει εκτενέστερη έρευνα υπό την 
επίβλεψη εισαγγελέα.

Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι η υπόθεση ανα-
μένεται να εξεταστεί σε κάθε πτυχή της. Ήδη η 
μητέρα παρέδωσε στους αστυνομικούς δύο φο-
ρητούς υπολογιστές που είχε το παιδί της και το 
περιεχόμενό τους εξετάζεται από τα εγκληματο-
λογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Στόχος ασφαλώς 
είναι να εντοπιστεί η ταυτότητα των προμηθευ-
τών των ναρκωτικών, αλλά και των συνεργατών 
τους στην Ελλάδα, καθώς κάποιοι παρέδωσαν 
στο σπίτι του άτυχου νεαρού τα χάπια. Ενδεχομέ-
νως από την εξέταση των διαδικτυακών επαφών 
του 28χρονου να βρεθούν στοιχεία που να πα-
ραπέμπουν στους παραλήπτες, όπως και σε πρό-
σωπα που εισέπραξαν τα χρήματα που έδωσε για 
τα ναρκωτικά, ποσό που επίσης χαρακτηρίστηκε 
υπερβολικό για την αγορά της ποσότητας, κα-
θώς έγινε λόγος για εκατοντάδες ευρώ.

Έρευνα από την αστυνομία ζήτησε η μητέρα φοιτητή  
Φαρμακολογίας για τη διαδικτυακή παραγγελία

Θάνατος – μυστήριο από 
«έκσταση» στη Θεσσαλονίκη
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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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Μισόν αιώνα βρίσκεται στο τιμόνι της οικο-
γενειακής επιχείρησης ο Θεσσαλονικιός επιχει-
ρηματίας Νίκος Ευθυμιάδης, που κατάφερε να 
δημιουργήσει έναν επιχειρηματικό κολοσσό με 
διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Ο ίδιος βέβαια, 
στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Κarfitsa, 
μιλά απλά για «μια μεγάλη επιχείρηση».

Δυνατό μυαλό και ανήσυχο επιχειρηματικό 
πνεύμα, γόνος επιχειρηματία, παρέλαβε από τον 
πατέρα του το 1970 μια μικρή εταιρεία που έκα-
νε εισαγωγές φυτών και φυτοφαρμάκων. Ο ίδιος 
οραματιζόταν την παραγωγή, στην οποία στρά-
φηκε και τελικά οι επιλογές του, τον δικαίωσαν. 
Σήμερα βλέπει τα παιδιά του να συνεχίζουν με 
σταθερά  βήματα μια επιχειρηματική διαδρομή 
που ξεκίνησε πριν 84 χρόνια και χαίρεται που 
αξιώθηκε να ζήσει στην εποχή που η ψηφιακή 
τεχνολογία αλλάζει τη γεωργία.

«Νοιώθω πολύ δικαιωμένος για τις επιλογές 
μου, οι οποίες είχαν μέσα και αποτυχίες. Με δη-
μιουργικότητα και όραμα έγινε πραγματικότητα 
όλη η διαδικασία που απαιτεί η γεωργία, δηλα-
δή  από το χωράφι στο ράφι. Η διαδρομή από το 
σπόρο έως το σούπερ μάρκετ είναι πολύπλοκη. 
Απαιτεί στρατηγική, επιμονή, σωστές αποφάσεις 
και ρίσκο», σημειώνει ο κ. Ευθυμιάδης.

Έξι εργοστάσια και 500 εργαζόμενοι
Στον Όμιλο Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη, 

με πρόεδρο το Νίκο Ευθυμιάδη, ανήκουν έξι 
εργοστάσια, σε Σίνδο Θεσσαλονίκης, Ημαθία, 
Μαρκόπουλο και Ξάνθη, με επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο σύνολο του ομί-
λου απασχολούνται 500 εργαζόμενοι με τζίρο 
στα 65 εκατ. ευρώ, το 2018 και με αντικείμενο  
την παραγωγή, έρευνα και την παροχή υπηρε-
σιών στη γεωργία και συγκεκριμένα τα αγροτι-
κά εφόδια, το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, 
τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα. Οι υπερσύγχρονες 
παραγωγικές μονάδες  του εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνο-
λογικής κλίμακας, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
αγρότη να παράγει και να πουλά προϊόντα με 
προδιαγραφές, όπως ορίζονται από τη βιομηχα-
νία τροφίμων, τα σουπερ μάρκετ και φυσικά τον 
καταναλωτή.

Σε άλλους δρόμους η γεωργία
«Σε πέντε χρόνια η γεωργία στην Ελλάδα 

θα έχει εντελώς διαφορετική εικόνα, ενώ σε 
15 χρόνια θα γίνουν κυριολεκτικά άλματα. Ό, τι 
έγινε μέσα σε διάστημα 50 χρόνων θα γίνει στα 
επόμενα πέντε χρόνια», εκτιμά ο κ. Ευθυμιάδης 
και προσθέτει:  «Η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά-
ζει εντελώς τα δεδομένα. Ο αγρότης θα διαθέ-

τει τρακτέρ που θα ελέγχει με ένα κομπιούτερ, 
με τη βοήθεια ενός drone, θα χαρτογραφεί τα 
αγροκτήματα του και θα είναι σε θέση να γνωρί-
ζει πότε θα βρέξει και πότε θα αλλάξει ο καιρός. 
Θα καλλιεργεί προϊόντα που επιζητά η αγορά, 
με πλήρη γνώση γιατί καλλιεργεί και πού καλ-
λιεργεί. Θα εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της 
διεθνούς αγοράς που ζητά συγκεκριμένα προ-
ϊόντα, όπως κόκκινο βαμβάκι, προϊόντα χωρίς 
γλουτένη, βιολογικά κ.α. Είτε κάποιος καλλιερ-
γεί κρόκο Κοζάνης, είτε σπιρουλίνα, θα πρέπει να 
είναι ενταγμένος σε ομάδες παραγωγών. Μέσω 
διαδικτύου μπορεί ο καθένας από το Λος Άντζε-
λες, την Κίνα ή την Ιαπωνία να ενημερωθεί για 
τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που θέλει να 
αγοράσει», υπογραμμίζει με ενθουσιασμό.

«Ο καταναλωτής πλέον έχει απαιτήσεις», δι-
απιστώνει ο επιχειρηματίας και εξηγεί: «Για πα-
ράδειγμα, ένας καταναλωτής στο Λονδίνο που 
αγοράζει ένα προϊόν από την Ελλάδα, απαιτεί να 

γνωρίζει όλη τη διαδικασία της αλυσίδας παρα-
γωγής, όπως που παρήχθη το λάδι ή η ελιά που 
έφθασε στο πιάτο του, σε ποιο αγροτεμάχιο και  
με ποιες προδιαγραφές. Θέλει να γνωρίζει την 
ταυτότητα του προϊόντος που καταναλώνει και 
είναι διατεθειμένος να πληρώσει καλά γι’ αυτό. Οι 
γονείς θέλουν να ξέρουν τι τρώνε τα παιδιά τους, 
επιζητούν ασφάλεια για τα τρόφιμα που κατανα-
λώνουν και προφανώς δεν είναι ασφαλή μόνο 
τα βιολογικά προϊόντα. Τα τρόφιμα δεν πρέπει να 
φέρουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από 
ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και φυσικά τα 
προϊόντα δεν πρέπει να είναι παραμορφωμένα. Ο 
Έλληνας ασχολείται περισσότερο με την ποιότη-
τα των τροφίμων σήμερα απ΄ ότι  πριν  από δέκα 
χρόνια», παρατηρεί ο κ. Ευθυμιάδης.

«Για να αλλάξουμε σελίδα στην ελληνική 
γεωργία πρέπει να αποκτήσουμε διαφορετική 
νοοτροπία που δεν θα έχει εξαρτήσεις από τον 
ΕΛΓΑ ή τις αποζημιώσεις. Πετυχημένα παρα-
δείγματα όπως η  Ολλανδία και η Καλιφόρνια με 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία 
δείχνουν τη διεθνή τάση που κι εμείς πρέπει να 
ακολουθήσουμε», σημειώνει.

Ελλάδα: Το καλύτερο οικόπεδο
Σε ερώτηση για τις παθογένειες της ελληνι-

κής οικονομίας και το ελληνικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, ο κ. Ευθυμιάδης δηλώνει: «Ζω στο 
καλύτερο οικόπεδο και έχω τον χειρότερο μηχα-
νισμό να με υποστηρίξει. Οι πολιτικοί δεν ασχο-
λούνται με την επιχειρηματικότητα, αλλά φταίνε 
και οι πολίτες που τους ψηφίζουν και τους ζη-
τούν να τους βολέψουν». Αναφερόμενος στο σύ-
νολο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τη γεωργία
Ογδόντα τέσσερα  χρόνια ζωής για τον  Όμιλο Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη
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Συμμετέχει:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 6948277607

τονίζει: «είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα το γεγονός 
ότι στον κλάδο μου έχω αποκτήσει τέτοια τεχνογνωσία 
και δυνατότητες με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών 
και διεθνή ρόλο, πάντα μέσα από τις δικές μου επιλογές. 
Το χρήμα και το κέρδος είναι ένα τμήμα της επιχειρηματι-
κής δράσης. Η επένδυση, η προστιθέμενη αξία, η κοινω-
νική συνεισφορά, η χρησιμότητα και η παροχή λύσεων 
είναι βασικά στοιχεία μια επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας». Όσο για τα προσόντα που εκτιμά στους ανθρώπους 
και κυρίως στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του 
και στους συνεργάτες του, είναι ξεκάθαρος: «τις γνώσεις 
ενός ανθρώπου και την αυτοπεποίθηση που διαθέτει».

Πρόσφυγες από την Αν. Θράκη
Η Μικρασιατική Καταστροφή και η γενικευμένη εκ-

δίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού 
πληθυσμού προς την Ελλάδα, ήταν ο λόγος που οδή-
γησε και τους προγόνους  του Νίκου Ευθυμιάδη από τη 
Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης στη Θεσσαλονίκη, τον 
Σεπτέμβριο του 1922. Επρόκειτο για μια επιχειρηματική 
οικογένεια, με δραστηριότητες στις εισαγωγές εδώδιμων 
και αποικιακών προϊόντων, ενώ διέθετε και μεταλλείο. 
Ο παππούς του, Νίκος Ευθυμιάδης, ειδοποιήθηκε από 
Τούρκους υπαλλήλους του, στη Ραιδεστό, ότι η κατάστα-
ση ήταν δύσκολη και αν έμενε στην Ανατολική Θράκη θα 
είχε πρόβλημα. Έτσι πήρε και αυτός, με τη γυναίκα του 
και τα παιδιά του, το δρόμο της προσφυγιάς. Γνώριζε 
καλά τη Θεσσαλονίκη από το εμπόριο και διάλεξε αυτή 
την πόλη ως νέα πατρίδα της οικογένειας του. Ο γιος 
του, Ευθύμιος -πατέρας του Νίκου Ευθυμιάδη- βρέθη-
κε με το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου, την ίδια 
περίοδο -το Σεπτέμβριο του1922- τραυματισμένος στην 
Αθήνα. Ήταν σημαιοφόρος του 14ου Συντάγματος Πεζι-
κού και είχε φθάσει μέχρι την Άγκυρα.  Έξι μήνες μόλις 
έζησε στη Θεσσαλονίκη ο παππούς του Νίκου Ευθυμιά-
δη και από μαράζι, τρεις μήνες αργότερα έφυγε από τη 
ζωή και η γυναίκα του, όπως διηγείται την οικογενειακή 
ιστορία ο Νίκος Ευθυμιάδης. Τα παιδιά βρήκαν το δρόμο 
τους. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ο Ευθύμιος, ο οποίος 
βρήκε δουλειά μέσα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι 
καλές σπουδές του και το γεγονός ότι μιλούσε άπταιστα 
Αγγλικά και Γαλλικά του εξασφάλισαν σε ηλικία 25 ετών 
τη θέση του διευθυντή της Ελεύθερης Ζώνης, στο λιμάνι 
της δεύτερης πατρίδας. Μάλιστα, του παραχωρήθηκε και 
σπίτι μέσα στους χώρους του λιμανιού, όπου έζησε για 
είκοσι ολόκληρα χρόνια με την οικογένεια που δημιούρ-
γησε. Εκεί γεννήθηκε ο Νίκος Ευθυμιάδης.

Το ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα του Ευθύμιου Ευ-
θυμιάδη και οι συναναστροφές του με εμπόρους από το 
εξωτερικό, τον οδήγησαν το 1935 στη δημιουργία μιας 
εταιρείας με εισαγωγές φυτών, φυτοφαρμάκων και σπό-
ρων από Αγγλία και Ολλανδία. Η εν λόγω εταιρεία  απέ-
κτησε καλό όνομα και διάθετε το 1970 έναν υπάλληλο 
και έναν λογιστή, τον πατέρα Ευθυμιάδη. 

Το 1970 ήταν η χρονιά που μπήκε στην εταιρεία ο Νί-
κος Ευθυμιάδης, ο οποίος είχε διαφορετικές απόψεις από 
τον πατέρα του. Οραματιζόταν την παραγωγή των προ-
ϊόντων που θα πουλούσε η εταιρεία , η οποία τότε ήταν 
εγκατεστημένη στο Νέο Κορδελιό. Προσέλαβε λοιπόν 
έναν Άγγλο χημικό και άρχισαν να δημιουργούνται οι δι-
κές τους φόρμες. Ήταν τα πρώτα ελληνικά φυτοφάρμα-
κα για οπωροφόρα δέντρα. Υπήρχε και ένας πειραματικός 

αγρός στη Νάουσα για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ο Νίκος Ευθυμιάδης εργάστηκε σκληρά. Δούλευε 

δεκαέξι ώρες την ημέρα. Το 1980 η επιχείρηση εγκα-
ταστάθηκε στη Σίνδο, ενώ μετά το 1990 άρχισαν -βάσει 
στρατηγικού σχεδιασμού- οι μεγάλες επενδύσεις και η 
ενασχόληση, όχι μόνο με το χώρο των φυτοφαρμάκων, 
αλλά με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό από τον σπόρο 
μέχρι το σούπερ μάρκετ. Την περίοδο 1994-1998 ο κ. Ευ-
θυμιάδης  διετέλεσε πρόεδρος του ΣΒΒΕ ενώ στη μακρό-
χρονη επιχειρηματική του διαδρομή κατείχε και άλλες 
θέσεις ευθύνης.

Στο μεταξύ, εκτός της φυτοπροστασίας και  θρέψης οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης επεκτάθηκαν αργότερα 
και στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων, με κυρίαρχη 
θέση στην Ελλάδα.

Το 2010 επένδυσε 20 εκατ. ευρώ, σε θερμοκήπιο 

100.000 τ.μ. για την παραγωγή -με την πρωτοποριακή 
τότε μέθοδο της υδροπονίας- των γνωστών μετέπειτα 
ντοματών Lucia (από το όνομα της κόρης του Λουκίας).  
Από την ίδια χρονιά, η εταιρεία αντιπροσωπεύει και διακι-
νεί επιλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό σπόρων σποράς  
για έναν μεγάλο αριθμό καλλιεργειών από σημαντικές 
διεθνείς εταιρείες. Εδώ και δυο δεκαετίες έχει αναπτύξει 
ιδιαίτερα σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στα Βαλ-
κάνια, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στη Βουλγα-
ρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και την Σερβία.  Πριν τρία 
χρόνια κατάφερε να συνάψει μια στρατηγική συμμαχία 
με τη Certis Europe, θυγατρική του Ιαπωνικού κολοσσού 
Mitsui & Co., με στόχο την από κοινού ανάπτυξη του το-
μέα των αγροεφοδίων σε ολόκληρη την Νοτιανατολική 
Ευρώπη. Η νέα εταιρεία  έχει έδρα το Maarssen της Ολ-
λανδίας.
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«Είχα κλείσει τον λαιμό και το πρόσωπό 
μου με τα χέρια μου. Προσευχόμουν, έλεγα το 
πάτερ ημών και περίμενα. Δεν σταματούσαν, με 
δάγκωναν σε όλο μου το σώμα». Χρειάστηκε να 
υποβληθεί σε 14 χειρουργικές επεμβάσεις, με-
ταξύ των οποίων και τρεις πλαστικές, να νοση-
λευτεί για περισσότερο από ενάμισι μήνα στο νο-
σοκομείο και τις πρώτες ημέρες στην εντατική, 
μετά την πρωτοφανή επίθεση που δέχτηκε από 
αγριεμένους σκύλους στην Ανθούπολη Θεσσα-
λονίκης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσα-
λονίκης καταδίκασε τον ιδιοκτήτη των σκυλιών 
και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που φύλαγαν 
σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή…

Τίποτε δεν προμήνυε ότι ο περίπατος που είχε 
καθιερώσει η 51χρονη θα κατέληγε σε ένα τρο-
μακτικό πρωινό για την ίδια. Ήταν 9 Αυγούστου 
2014. Οι γιατροί της είχαν συστήσει να περπατά-
ει, επειδή μετά τον αναπάντεχο θάνατο του γιου 
της το 2007 άρχισε να αντιμετωπίζει προβλή-
ματα υγείας. Το δρομολόγιο στην Ανθούπολη, 
σχεδόν κάθε μέρα ήταν το ίδιο. Αυτή τη φορά 
μόνο απέναντί της είδε δύο ημίαιμους ποιμενι-
κούς σκύλους να τρέχουν καταπάνω της. Όπως 
περιέγραψε η ίδια τις προηγούμενες ημέρες 
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, 
όπου εξετάστηκε η υπόθεση, δεν της άφησαν 
κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Την έριξαν στο 
έδαφος και άρχισαν να τη δαγκώνουν στα χέρια 
και στα πόδια. Ήταν οι ίδιοι σκύλοι που έβλεπε 
κάθε μέρα πίσω από τις κλειστές πόρτες συγκε-
κριμένης επιχείρησης της περιοχής.

Τα όσα περιέγραψε ήταν συγκλονιστικά. 
«Είδα τον Χάρο με τα μάτια μου», είπε. «Με δά-
γκωναν επί μισή ώρα σε όλο μου το σώμα. Στα 
χέρια, στα πόδια, παντού», ανέφερε. Ξεχώρισε 
τον έναν σκύλο ότι φορούσε λουρί. Κατάφερε 
και είδε ένα αυτοκίνητο να σταματάει και αμέ-
σως να φεύγει χωρίς ο οδηγός να τη βοηθάει. 
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τα σκυλιά εγκα-
τέλειψαν το σημείο βλέποντας να σταματάει ένα 
λεωφορείο του ΟΑΣΘ. Ο οδηγός αμέσως πήγε 
κοντά της, κάλεσε τον σύζυγό της στο τηλέφωνο 
και η γυναίκα κατέρρευσε και λιποθύμησε στο 
δρόμο. Αμέσως μετά διακομίστηκε αιμόφυρτη 
στο νοσοκομείο. Εισήχθη στην εντατική και αφού 
υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων η κατάστασή 
της βελτιώθηκε αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί 
μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

 
Το δικαστήριο τιμώρησε τον ιδιοκτήτη των 

σκύλων και υπάλληλο της εταιρίας και τον ιδι-
οκτήτη της εταιρίας, που τα φιλοξενούσε, όπως 
έγινε και στο πρώτο δικαστήριο. Και οι δύο, επέ-
μειναν πως οι σκύλοι δεν ήταν δικοί τους. Ισχυ-
ρίστηκαν πως πράγματι είχαν δύο σκύλους, οι 
οποίοι όμως, όλως συμπτωματικώς, την προη-
γούμενη ημέρα εξαφανίστηκαν από την επιχεί-
ρηση και σημαίνει πως κάποιος τα είχε κλέψει. 
Δεν μπόρεσαν όμως να δικαιολογήσουν τη μαρ-
τυρία γείτονα που τηλεφώνησε αμέσως στους 
ίδιους όταν είδε το σκηνικό με τη γυναίκα να εί-
ναι ανήμπορη στο μένος των σκύλων, λέγοντάς 
τους ότι οι σκύλοι είχαν βγει από την εταιρία και 
επιτέθηκαν σε μία γυναίκα. «Κάτι έγινε με τα 
σκυλιά», τους είπε, όπως κατατέθηκε στο δικα-
στήριο.

Όπως επίσης, το δικαστήριο δεν πείστηκε από 
τον ισχυρισμό τους πως αυτοί που… έκλεψαν 
τους σκύλους πήραν μαζί και τα βιβλιάριά τους, 

επομένως οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας δεν 
βρήκαν απάντηση στο ερώτημα τι εμβόλια είχαν 
κάνει στα τετράποδα. Αυτό είχαν ζητήσει οι για-
τροί που τελικά αναγκάστηκαν να της κάνουν 
σειρά αντιλυσσικών εμβολίων με κίνδυνο τη 
ζωή της, λόγω της υψηλής τοξικότητας και της 
επιβαρημένης κατάστασής της.

Η δικαστική απόφαση και σε δεύτερο βαθ-
μό δικαίωσε τη γυναίκα στον αγώνα που έκανε 
μετά το τραγικό περιστατικό να τιμωρηθούν οι 
υπεύθυνοι για τη φύλαξη των σκύλων. «Για μας, 
την πελάτισσά μου ήταν ηθική δικαίωση αυτή 
η απόφαση. Τώρα ανοίγει και ο δρόμος για να 
εκδικασθούν οι αστικές υποθέσεις για την απο-
κατάστασή της», τόνισε μιλώντας στην Karfitsa 
ο συνήγορος πολιτικής αγωγής της 51χρονης, 
Αθανάσιος Μασούρας. Ήδη έχει κατατεθεί αγω-
γή αποζημίωσης 90.000 ευρώ, η απόφαση της 
οποίας δεν εκδόθηκε, καθώς το αστικό δικα-
στήριο έκρινε ότι πρέπει να προηγηθεί η ποινική 
απόφαση.

Σκύλοι τη δάγκωναν επί μισή ώρα  
- Υποβλήθηκε σε 14 χειρουργικές επεμβάσεις

Περίπατος τρόμου για 51χρονη 
στην Ανθούπολη
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Στην Ελλάδα η παροχολογία, η πλειοδοσία υποσχέσεων από τα 
πολιτικά κόμματα, αλλά και η χαλάρωση ή ακόμα και το πάγωμα απα-
ραίτητων μεταρρυθμίσεων, που ενδέχεται να έχουν πολιτικό κόστος, 
αποτελούν δυστυχώς ένα είδος «παράδοσης» ενόψει εκλογών. Με 
δεδομένο ότι το 2019 θα διεξαχθούν στη χώρα τρεις εκλογικές ανα-
μετρήσεις, σε εθνικό, αυτοδιοικητικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ση-
μαντικότερο από ποτέ η παράδοση αυτή να σπάσει. 

Σήμερα, μετά από μια δεκαετία ύφεσης και αυστηρής εποπτείας, η 
Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει προϋποθέσεις για την ταχύτερη και 
διατηρήσιμη ανάπτυξη της οικονομίας της.  Καταλυτικό ρόλο σε αυτή 
την προσπάθεια θα έχει η ανάκτηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης 
των αγορών. Η ομαλή πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου στις αγορές 
με εύλογο κόστος, αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί μακροπρό-
θεσμα βιώσιμο το χρέος της χώρας, για να αντληθεί ρευστότητα από 
τις τράπεζες, για να χρηματοδοτηθεί η πιστωτική επέκταση προς τον 
ιδιωτικό τομέα με ανταγωνιστικά επιτόκια, για να κινητοποιηθούν νέες 
επενδύσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

Η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, σε μια περίοδο όπου 
το εξωτερικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη μεταβλη-
τότητα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των 
αγορών, οι οποίες θα αξιολογήσουν αρνητικά κάθε δημοσιονομικό 
στραβοπάτημα, κάθε παρέκκλιση ή καθυστέρηση στην υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο, σε αυτές τις εκλογές, τα κόμματα να 

αποφύγουν τον πειρασμό να προχωρήσουν σε εξαγγελίες που θέτουν 
σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους μεσοπρόθεσμα, ή ανατρέ-
πουν συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, υπονομεύοντας την αξιοπιστία 
της ασκούμενης πολιτικής. Οφείλουν, αντίθετα, να παρουσιάσουν 
δημιουργικές προτάσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και για τη 
διαχείριση σημαντικών προκλήσεων, όπως είναι η βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προ-
βλήματος και η αναστροφή της απώλειας ανθρώπινου κεφαλαίου στα 
χρόνια της κρίσης. 

Αν θέλουμε η Ελλάδα να διαφυλάξει όσα κατέκτησε με θυσίες τα 
προηγούμενα χρόνια, οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να επιβεβαιώ-
σουν με τη στάση τους σε αυτές τις εκλογές, ότι η ελληνική οικονομία 
θα συνεχίσει και μετά το τέλος των μνημονίων, να μετασχηματίζεται 
και να αναπτύσσεται πάνω σε υγιείς βάσεις, με παράλληλη μέριμνα για 
την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας που 
έχουν πληγεί από την μακροχρόνια περίοδο των μνημονίων. 

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

Να δείξουν σοβαρότητα 
opinion
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Εξαμίλι Λαγκαδά, 57200, Θεσσαλονίκη 
23940 54452 - 6984 618 168

Τ Ο Υ 
Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ με τις κυβερνητικές αποφάσεις εκ-
φράζουν πλέον με κάθε ευκαιρία στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
οι πολίτες, όπως αυτό φάνηκε ξανά σε όλες τις πόλεις και ιδιαίτερα 
στη Βόρεια Ελλάδα, όπου στις παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 
25ης Μαρτίου διατράνωσαν ομόψυχα το «Μακεδονία ξακουστή». Το 
είδαμε μέσα στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας και το ζήσαμε σε όλη 
τη διάρκεια της παρέλασης στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η 
«απαγόρευση» δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει κανέναν, ούτε και 
την μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που καταχειροκροτούμενη από 
χιλιάδες Θεσσαλονικείς πρώτη «άνοιξε το χορό» παιανίζοντας για τη 
Μακεδονία μας, μπροστά στους επισήμους, αλλά και στον κυβερνητι-
κό εκπρόσωπο.

Την ίδια ώρα, με αφορμή την βεβήλωση του Σταυρού στη Λέσβο, 
για μια ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Μάριο Σαλβίνι 
«κρούει» τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελληνική κοινωνία διαμη-
νύοντας ότι «Χωρίς ρίζες η Ελλάδα θα χαθεί και είναι μεγάλη ηλιθιό-
τητα να επιτίθεται κάποιος στις ρίζες του, γιατί τότε, είστε μια κοινωνία 
χωρίς μέλλον» (!) Συγκεκριμένα ο Ιταλός υπουργός είπε: «Ο Σταυρός 
ενοχλεί τους μετανάστες, δεν άρεσε σε μια ΜΚΟ και τον κατεδάφισαν, 
τι ηλιθιότητα. Ελπίζω οι κάτοικοι της περιοχής να τον ξαναστήσουν 
αυτόν τον υπέροχο Σταυρό στο ύψωμα πάνω από τη θάλασσα». Το 
εξωφρενικό βεβαίως είναι, ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την 
Ελληνική κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως εφευρέθηκαν διάφορα «πο-
λεοδομικά κωλύματα» για να μην ξαναστηθεί, με την Αστυνομία να 
εμποδίζει την ανέγερσή του – αλλά παρ’ όλα αυτά, θαρραλέοι  κάτοι-
κοι ξανατοποθέτησαν τον Σταυρό.

Είναι κοινή η αίσθηση σε όλους μας, ότι η Μακεδονική ταυτότη-
τα παραμένει στοιχειώδες συστατικό του Ελληνικού πολιτισμού. Είναι 
παντελώς αδύνατον να την αποκόψει κανείς. Είμαι από την Μακεδο-
νία. Δεν θα αποκαλέσω ποτέ τους Σλάβους με το όνομα Μακεδόνες, ή 
«Βορειο-μακεδόνες» ή οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει αυτόν τον όρο. 
Περισσότεροι από το 75% των Ελλήνων συμφωνούν μ’ αυτήν τη θέση, 
όπως καταγράφουν δεκάδες σφυγμομετρήσεις. Αν 2000 ή 7000 άν-
θρωποι μιλάνε σήμερα την σλαβική διάλεκτο στην Ελλάδα, η οποία 
– ειρήσθω εν παρόδω – δεν είναι η ίδια με την γλώσσα στην πΓΔΜ, 
υπάρχουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Έλληνες στη Μακεδονία, 
οι οποίοι μιλούν Ελληνικά και διαχρονικά αυτοχαρακτηρίζονται Μακε-
δόνες από τον 6ο αιώνα π.Χ. Πώς θα ονομάζονται αυτοί, εφόσον τους 
αρνούνται το όνομα Μακεδόνες;

Όλοι οι Έλληνες επιθυμούν να ζουν σε ειρήνη με τους γείτονές 
τους και να έχουν σχέσεις σεβασμού μαζί τους. Αυτή είναι η ξεκάθαρη 

και η απόλυτη αλήθεια. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε 
τη νέα παραχάραξη της ιστορίας μας.

*Ο κ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας.

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι
opinion
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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. 

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι
Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι ο πολιτικός χρό-

νος τελειώνει και το προβάδισμα της Ν.Δ. μεγαλώ-
νει, μοιράζει υποσχέσεις για χρήμα πιστεύοντας ότι 
μπορούμε να γυρίσουμε στα επίπεδα προ κρίσης 
με παροχές που είναι ακάλυπτες. Πρόκειται για 
πρακτικές εξαπάτησης, αντίστοιχες με το πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης. Η οικονομία δεν θα τρέξει 
ποτέ όσο παραμένουν υψηλές οι επιβαρύνσεις σε 
εισοδήματα, παραγωγή και ακίνητα. 

 Κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει όταν στις 
γειτονικές χώρες οι φόροι είναι της τάξης του 10% 
με 15% και η γραφειοκρατία ελάχιστη σε σχέση με 
το βουνό των δεσμεύσεων και καθυστερήσεων 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στη χώρα 
μας.

Ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης 
και ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας 
Τάσος Αναστασάτος παρουσίασαν τη μελέτη τους 
σχετικά με τα «διδάγματα της ελληνικής κρίσης». 

Βασικό συμπέρασμα των μελετητών είναι ότι 
για να αποκατασταθούν οι απώλειες της μνημο-
νιακής περιόδου θα απαιτηθούν υψηλά και χωρίς 
προηγούμενο, ποσοστά αύξησης των εξαγωγών 
και των επενδύσεων για τουλάχιστον 10 χρόνια 

ώστε το ΑΕΠ να αναπτύσσεται άνω του 3%. 
Η υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων στόχων 

θα απαιτήσει συνέχιση και εμβάθυνση των ανα-
πτυξιακών μεταρρυθμίσεων, καθώς και προσή-
λωση στη δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και 
θεσμική σταθερότητα». Πώς μπορεί να γίνει αυτό, 
όταν για παράδειγμα μία εμβληματική επένδυση, 
όπως η ανάπλαση του Ελληνικού, μένει κολλημέ-
νη στην κρατική γραφειοκρατία;

Για να υπάρξει επενδυτική έκρηξη χρειάζεται η 
πολιτική απόφαση «να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται» 
και να υποστηριχθεί η επιλογή αυτή με τις ευρύ-
τερες δυνατές πολιτικές και κοινωνικές συναινέ-
σεις ώστε να επιτευχθούν διψήφιοι ετήσιοι ρυθμοί 
αύξησης επενδύσεων παγίων κεφαλαίων για τα 
επόμενα 10 χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει με μέτρα 
όπως η μείωση φορολογικών συντελεστών, κό-
στους χρήματος και ενέργειας, η κατανομή πόρων 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων υπέρ επεν-
δυτικών στόχων, η απλοποίηση της αδειοδότησης 
επενδύσεων, η αναμόρφωση της Δημόσιας Διοί-
κησης και η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.

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

Χρειάζεται προσέλκυση επενδύσεων
Ευ

θύ
μη
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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



Τ Ο Υ  Σ Α Κ Η 
Τ Ζ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * Εκείνα τα χρόνια η Ξηροκρήνη ήταν το κέντρο της δυτικής περι-

οχής, με το κατώι και τον Ζαγοραίο απέναντι από τις δωδεκαό-
ροφες, την Δραγουμάνου, τον Αη Νικόλα, τον Ρωμιό, τον Σερ-
ραίο στην Αμπελώνων, την Αγάθωνος, την Μαργαροπούλου 

και τον κινηματογράφο Φάρο με την Χούλια και τις δύο ταινίες. Εκεί 
μεγάλωσα κάνοντας την διαδρομή για τον Σταθμό ανάμεσα στα σίδερα 
για να πάρω το απευθείας λεωφορείο για  το κέντρο και πίσω αλλά και 
με την Ρίτσα αργά το βράδυ για να πάρει το Χαριλάου. 

Απέναντι τα Ξυλάδικα και η Αναγεννήσεως με ζωή και πολλούς 
κατοίκους και λίγο παρακάτω ο Βαρδάρης τα μπαράκια και στα στενά 
τα κόκκινα φανάρια και πιο εκεί το Τσερέμπελο. Ανεβαίνοντας την οδό 
Ειρήνης έβλεπες του Καφαντάρη με κόσμο, την Παναγία Φανερωμένη 
και το ΒΑΟ και παραπέρα τους 12 Απόστολους και την πλατεία τα Περι-
στέρια πάνω απ’ την ΔΕΗ. Με τα πόδια συνήθως φτάναμε στην πλατεία 
Διοικητηρίου απολαμβάνοντας καθημερινά το απογευματινό δίτερμα 
με παίκτες, Παοκτζήδες κυρίως, που έγιναν γνωστοί μεγαλώνοντας. 

Η εκκλησία του Αη Δημήτρη και η πλατεία μέχρι τα αρχαία, το 
Κουλέ Καφέ με τον Αδάμ και η Κασσάνδρου ήταν μια μεγάλη γειτο-
νιά, έχοντας παραπάνω την Άνω Πόλη, τα κάστρα και τα φτωχόσπιτα. 
Παραδίπλα το Τούρκικο προξενείο, η Ροτόντα και η Αρμενοπούλου, 
η Ευαγγελίστρια και οι 40 Εκκλησιές γεμάτες με το φοιτηταριό με το 
μακρύ μαλλί της εποχής. 

Στο κέντρο πάλι ο κόσμος μαζευότανε στην Ωραία, στο Ναυαρίνο, 
στο Αχίλλειο και στην Διαγώνιο αλλά εκεί μαζευόμασταν από παντού. 

Ανατολικά ήταν το Ντεπό, η πλατεία Χαριλάου, τα Τροχιοδρομικά, 
το ΤΖΑΝΝΗ απέναντι από το 5ο Γυμνάσιο, η Σαλαμίνα κοντύτερα και η 
Ανάληψη και παραπάνω η Αγία Τριάδα, η Αγία Φωτεινή και το Στρατη-
γείο. Στην Τούμπα πηγαίναμε στην Αγία Βαρβάρα και στο γήπεδο, στον 
Άγιο Θεράποντα και στην Μαλακοπή. Στην Τριανδρία και στο Κρυονέρι 
φτάναμε μόνο με το 17 και το 37, μας έπεφταν λίγο μακρυά.

Οι παραπάνω ήταν στα χρόνια μου οι γειτονιές της πόλης και απ’ 
αυτές έγιναν οι παρέες που έμειναν μέχρι και τώρα. Φύγαμε πήγαμε 
αλλού η πόλη αναπτύχθηκε αλλά η λησμονιά των μικρών μας χρόνων 
έμεινε μέχρι και σήμερα. Συγκινούμε γράφοντας όλα αυτά και για τους 
φίλους που χάθηκαν αλλά και για τους καινούριους που ήρθανε τα 
επόμενα χρόνια.

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, αυτή είναι κι ταυτότητά της. Καλή κι 
άγια η «ερωτική πόλη», αλλά οι γειτονιές έφτιαξαν την ζωή σ’ αυτήν 
την πόλη και μέσα απ’ αυτές θα δείξει πάλι το χαμόγελό της.

Άλλωστε κανένας μας στην πόλη αυτή δεν ζει σε γυάλα. Κυκλο-
φορούμε όλοι σ’ αυτή την πόλη και βλέπουμε ότι μείναμε στάσιμοι, με 
προβλήματα που προηγήθηκαν από την οικονομική κρίση και έφεραν 
πολλούς συμπολίτες μας σε εξαθλίωση και ανέχεια. Η πόλη μας ζει 
στην υπανάπτυξη και στην ανεργία, διώχνει να παιδιά και τους επιστή-
μονές της σε μακρινούς επαγγελματικούς «παράδεισους» και έχασε 

την παρεϊστικη πρακτική της, αποξενώθηκε και έμεινε μαρυά από τον 
κόσμο της, που μέσα από τα δικά του προβλήματα δεν την έβλεπε.

Αναζητούμε την Θεσσαλονίκη και αυτήν θέλουμε να φτιάξουμε.
*Ο κ. Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ΤΑ-

ΧΙΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Η Θεσσαλονίκη κι οι γειτονιές της
opinion
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Η Θεσσαλονίκη κι οι γειτονιές της

Καθαριότητα, 
στάθμευση, 
κυκλοφοριακό, 
συγκοινωνίες τα 
προβλήματα των 
δημοτών

Σαρωτική  
η επικράτηση  
της Ν.Δ. 
στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης 

Με κινούμενη άμμο μοιάζει το σκηνικό όπως 
εξελίσσεται στην τελική ευθεία προς τις Δημοτι-
κές Εκλογές, μια μάχη με πολύ σασπένς. Μέσα 
από μια δύσκολη πορεία, φαίνεται να ξεχωρί-
ζουν τέσσερεις από τους διεκδικητές να πρωτα-
γωνιστούν πια σ΄αυτή την μάχη για γερά νεύρα. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll για 
την εφημερίδα μας, ελαφρύ προβάδισμα εμφα-
νίζεται να έχει ο κ. Νίκος Ταχιάος με 15.7% και 
ακολουθεί με μια βραχεία διαφορά ο κ. Γιώργος 
Ορφανός με 12.3% , ενώ μάχη για την τρίτη θέση 
δίνουν πια ο κ. Κώστας Ζέρβας και ο κ. Σπύρος  
Βούγιας με 9.8% και 9.7% αντίστοιχα. Ακολου-
θούν η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου με 6.5% 
και ο κ. Πέτρος Λεκάκης με 5%. Όλοι οι άλλοι 
υποψήφιοι εμφανίζουν πολύ χαμηλές επιδόσεις, 
ορισμένοι από τους οποίους και κάτω από 1% 
και γι αυτό συναθροίζονται στο «ΑΛΛΟ» στην 
κάρτα για την πρόθεση ψήφου για Δήμαρχο.  

Σε σχέση με την έρευνα της ίδιας Εταιρείας 

πριν ένα μήνα αυτοί που εμφανίζουν μια δυνα-
μική και σημαντική άνοδο των δυνάμεών τους 
είναι ο πρωτευόντως ο κ. Κώστας Ζέρβας και ο 
κ. Πέτρος Λεκάκης. Αύξηση των δυνάμεών του 
κατά 2% εμφανίζει και  κ. Νίκος Ταχιάος ο οποίος 
φαίνεται να δυσκολεύεται να ξεφύγει και να δη-
μιουργήσει μια μεγαλύτερη, πιο διακριτή διαφο-
ρά υπέρ του παρά την επίσημη στήριξη της Ν.Δ.. 
Εντύπωση προκαλεί και η πολύ χαμηλή επίδοση 
της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου που την περι-
ορίζει στην πέμπτη θέση.

Στα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζονται 
και τα προβλήματα που αξιολογούν οι δημότες 
της Θεσσαλονίκης ως πιο σημαντικά. Μακράν 
πρώτο πρόβλημα αναδεικνύεται το πρόβλημα 
της Καθαριότητας με 62.7% και ακολουθούν τα 
προβλήματα στάθμευσης , το κυκλοφοριακό και 
το πρόβλημα του πάρκινγκ με 34,25 και οι Συ-
γκοινωνίες με 21.9%. Στην πρώτη πεντάδα εμ-
φανίζονται η κατάσταση του οδικού δικτύου με 

9.7% και η εγκληματικότητα με 8.2%. Πρόκειται 
για προβλήματα για τα οποία αναμένουν θέσεις 
προτάσεις από τους υποψηφίους. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις Δημοτικές 
εκλογές, αλλά και στην τελική ευθεία για τις 
Ευρωεκλογές, το πολιτικό κλίμα που διαμορ-
φώνεται στον κεντρικό Δήμο. Στην πρόθεση ψή-
φου για τις Βουλευτικές Εκλογές η Ν.Δ με 28.8% 
παίρνει μια πολύ μεγάλη διαφορά της τάξης του 
17.7% αφού ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 11.1%.
Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 4.8%, το ΚΙΝΑΛ 
με 4.4% , το Κ.Κ.Ε 2,6%, η Ένωση Κεντρώων με 
2.4% , ενώ όλοι οι άλλοι εξαφανίζονται δημο-
σκοπικά και το 22.2%  δηλώνουν αναποφάσι-
στοι. Όταν γίνεται αναγωγή χωρίς λευκά, άκυρα 
και αποχή, η Ν.Δ εμφανίζεται στο 33% έναντι 12. 
7% (διαφορά 20.3% ) του ΣΥΡΙΖΑ με την Χρυσή 
Αυγή 5.55%, το ΚΙΝΑΛ 5% , το Κ.Κ.Ε.  3% και την 
Ένωση Κεντρώων 2.7%. 

Αυτοδιοίκηση
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αν γίνονταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιό από τα παρακάτω  
στελέχη θα επιλέγατε να ψηφίσετε για Δήμαρχο;

Σκληρή μάχη σε γαλάζιο φόντο 



Ποιά είναι η άποψή σας για κάθε ένα από τα παρακάτω δημοτικά, πολιτικά, κοινωνικά 
στελέχη στον Δήμο που έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιοι Δήμαρχοι;

Ποιό ή ποιά από τα παρακάτω κοινωνικά, αυτοδιοικητικά στελέχη θα μπορούσατε 
να ψηφίσετε για Δήμαρχο ή δεν θα ψηφίζατε σε καμία περίπτωση;
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Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς εντοπίζετε τα σημαντικότερα προβλήματα  
του Δήμου σας και χρειάζεται πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση;

Η  Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε – Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49.

ΑΝΑΘΕΣΗ : Εφημερίδα  Karfitsa

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ηλικίας άνω των 17, με δικαίωμα ψήφου

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  1002 νοικοκυριά

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 26 Μαρτίου– 28 Μαρτίου     2019

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΗΜΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:  

Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει  γεωγραφικής κατανομής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:  

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (CATI).

ΣΤΑΘΜΙΣΗ: Έγινε στάθμιση με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2015.

Η Opinion Poll Ε.Π.Ε. είναι μέλος της   ESOMAR, της  WAPOR και τηρεί τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την 

διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης

Η ταυτότητα της έρευνας:



Αν την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιούνταν βουλευτικές εκλογές,  
ποιό κόμμα θα ψηφίζατε;

Αν την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιούνταν βουλευτικές εκλογές,  
ποιό κόμμα θα ψηφίζατε; Με αναγωγή
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Σωκράτης ∆ηµητριάδης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Πρ. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεσσαλονίκης 
Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε.
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
µε τον συνδυασµό του Νίκου Ταχιάου 
Θεσσαλονίκη #ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

www.tachiaos.gr
socratesdimitriadis@gmail.com

@socratis.dimitriadis
Socratis Dimitriadis

▶
▶
▶
▶
▶

Η απόφαση της Μαρίας Σπυράκη να διεκδι-
κήσει την επανεκλογή της στην Ευρωβουλή δη-
μιούργησε νέα δεδομένα στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
Διότι δημοσκοπικά, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. 
ήταν σε εκλόγιμη θέση αν και όχι στην πρώτη 
τετράδα... Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που 
συνετέλεσε στο να υπαναχωρήσει της αρχικής 
πρόθεσής της και να επιλέξει ξανά τις Βρυξέλες. 

Έχουμε και λέμε... Μετά τον Κώστα Καρα-
μανλή, η εκλογή των Κώστα Γκιουλέκα, Σταύ-
ρου Καλαφάτη και Έλενας Ράπτη δεν αμφισβη-
τείται... Από εκεί και πέρα χαμός... Μιλάμε για 
άλλες τρεις τουλάχιστο θέσεις. Αλλά και οι υπο-
ψήφιοι πολλοί... Και δεν αποκλείονται εκπλήξεις 
καθόδου της τελευταίας στιγμής. 

Ο Στράτος Σιμόπουλος δουλεύει πολύ την 
εκλογή του εδώ και καιρό. Ο Δημήτρης Κούβε-
λας έχει τον αέρα της πρωτιάς του από τις προ-
ηγούμενες δημοτικές εκλογές ως σύμβουλος. Ο 
στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρης Σταμάτης, επιστρέφει 

μετά από χρόνια στην Α’ περιφέρεια μ’ ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Και ο «παλιός» Παναγιώτης Κοκ-
κόρης όμως διατηρεί την εκλογική βάση των 
ψηφοφόρων του από τις προηγούμενες συμμε-
τοχές του στις εκλογές.

Στίγμα όμως αφήνουν και οι νέοι από το 
Μητρώο στελεχών... Ο καρδιολόγος Διαμαντής 
Γκολιδάκης, ο επιχειρηματίας Μάριος Δράμαλης, 

ο νεαρός  οικονομολόγος Γιάννης Παπαγεωρ-
γίου δυναμική αναμένεται η παρουσία της Βίκυ 
Νάκου και της δικηγόρου - εργατολόγου Άννας 
Ευθυμίου. Θέση διεκδικεί και ο δημοσιογράφος 
Δημήτρης Βενιέρης (αδερφός του προέδρου της 
«Ελληνικής Λύσης» Κυριάκου Βελόπουλου) 
ενώ τα χαρτιά της δεν έχει ανοίξει ακόμη η δη-
μοσιογράφος και πολιτική συντάκτης της ΕΡΤ 
3 Σύνθια Σάπικα που είχε συμπεριληφθεί στις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 με λίστα. 

Πάντως, η συμμετοχή της πρωτεύσασας στις 
ευρωεκλογές του 2014 Μαρίας Σπυράκη στο 
ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ. αυξάνει τον αντα-
γωνισμό δεδομένου ότι προστίθεται ακόμη μία 
υποψηφιότητα από την Θεσσαλονίκη εκτός του 
Θοδωρή Ζαγοράκη, του προέδρου της ΑΔΕΔΥ 
Θεσσαλονίκης Γιάννη Πάιδα, του δικηγόρου 
και πρώην γραμματέα της «Δράσης» Γιάννη 
Ανδρουλάκη και της πρώην αντιδημάρχου και 
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλο-
νίκης Καλυψώς Γούλα.

Politics
Η παραμονή της Σπυράκη στην ευρωβουλή αλλάζει τα δεδομένα 

Ανοίγει ο δρόμος για τις έδρες 
στην «καυτή» Α’ Θεσσαλονίκης 
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O Κωνσταντίνος Αχιλλέα Καραμανλής εξελέγη πρώτος βουλευ-
τής του Ν. Σερρών στις εκλογές του 2015, όταν διεκδίκησε για πρώτη 
φορά τον σταυρό των συμπολιτών του. Συναντηθήκαμε στο πολιτικό 
του γραφείο, στην Αθήνα, και ο χρόνος δεν μας έφτανε για την πολύ 
ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, για όλα. Αδιαμφισβήτητα, η συζήτηση 
μαζί του αποτελεί ένα αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία της χώρας. 

Μακεδονία. Συμφωνία των Πρεσπών. Σκόπια. Σελίδες με βαριά 
γράμματα της Νεότερης Ιστορίας. Ένα βιβλίο που τώρα γράφεται. Εί-
στε εγγονός Μακεδονομάχου. Μόνο και μόνο από αυτό, ακόμη κι αν 
εξαιρούσαμε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ο λόγος σας φέρει εθνική 
ευθύνη. Τι έχετε να πείτε;

Χωρίς κραυγές, θα σας πω ότι για την οικογένειά μου το ζήτημα 
αυτό ξεπερνά τις εφήμερες κομματικές αντιπαραθέσεις. Πράγματι, ο 
παππούς μου, Γιώργος Καραμανλής, υπήρξε αγωνιστής για την απε-
λευθέρωση της Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής του Παγ-
γαίου το 1913. Ο δε Κωνσταντίνος Καραμανλής γεννήθηκε το 1907 
σε μια υπόδουλη Μακεδονία, η οποία δεχόταν τις συνεχείς επιθέσεις 
Σλάβων και Βουλγάρων. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι, όχι μόνον εγώ 
ασφαλώς, αλλά όλοι όσοι καταγόμαστε από τη Μακεδονία μας και οι 
οικογένειές μας έχουμε ιστορικές αναφορές σε ένδοξες σελίδες του 
παρελθόντος, έχουμε μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση  για το 
ζήτημα των Σκοπίων. Ξέρετε κάτι, όμως, κα Σαραντοπούλου; Το ότι η 
Συμφωνία των Πρεσπών είναι εθνικά επιζήμια και εγκυμονεί κινδύ-
νους, το λέμε ανεξαρτήτως αυτής της φόρτισης. Το λέει η κοινή λο-
γική. Γιατί σκεφτείτε ότι δεν είστε Ελληνίδα, δεν ξέρετε και πολλά για 
την ιστορία, ούτε καν για τη γεωγραφία της περιοχής μας. Αλλά μα-
θαίνετε ότι υπάρχει κάπου μία χώρα η οποία ονομάζεται «Βόρεια Μα-
κεδονία». Και οι πολίτες της ονομάζονται δήθεν «Μακεδόνες». Και η 
γλώσσα που μιλούν ονομάζεται δήθεν «Μακεδονική». Και προσέξτε 
τώρα: σε μια άλλη χώρα, δίπλα σε αυτήν τη «Βόρεια Μακεδονία» με 
τους δήθεν «Μακεδόνες» που μιλούν δήθεν «Μακεδονικά», υπάρχει 
μια περιοχή που λέγεται Μακεδονία… Σκεφτείτε πόσο λανθασμένα 
και επικίνδυνα για την πατρίδα μας συμπεράσματα θα βγάζατε. Και 
σκεφτείτε, επίσης, πόσο πιο ισχυρά θα μπορούσαν να είναι αυτά τα 
λανθασμένα συμπεράσματα που με υπογραφή του Έλληνα πρωθυ-
πουργού δώσαμε στη διεθνή κοινότητα, μετά από 10, 20, 50 χρόνια… 

Αμφίπολη. Ένα τόσο σημαντικό μνημείο που τράβηξε την προ-
σοχή παγκοσμίως και που ενδεχομένως να σηματοδοτούσε την ελ-
ληνικότητα της Μακεδονίας. Γιατί έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία 
χρόνια και κινδυνεύει να μειωθεί η σημασία του;

Θα σας πω τι συζητάνε οι άνθρωποι στην περιοχή, τι λέει ο απλός 
κόσμος στον Νομό Σερρών για το θέμα. Ότι, δυστυχώς, το έργο το 
«έθαψε» η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το απαξίωσε. Με ιδεοληψίες και 
μνησικακία, προσπάθησε η σημερινή κυβέρνηση να «τιμωρήσει» την 
προηγούμενη κυβέρνηση, της ΝΔ. Αντί να αναγνωρίσει την παγκόσμια 
εμβέλεια της Αμφίπολης, παραδόθηκε κοντόφθαλμα στις μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες. Λες και ο Τύμβος Καστά έχει κάποια κομματική 
ταυτότητα που σέρνει μαζί του ανά τους αιώνες… Μάλιστα, βλέπο-
ντας κανείς εκ των υστέρων και την εξέλιξη με τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος 
που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να προβληθεί ένα έργο το 
οποίο, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, θα σηματοδοτούσε διεθνώς 
την ελληνικότητα της Μακεδονίας με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση. 
Κάθε φορά που βλέπω αυτό το σπουδαίο μνημείο από κοντά, σκέ-
φτομαι πως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η αντιμετώπισή του θα ήταν 
τελείως διαφορετική. Είναι, λοιπόν, μια πρόκληση για τη σύγχρονη 
Ελλάδα η ανάδειξη αυτού του μνημείου.  

Για τις Σέρρες, τον τόπο καταγωγής σας, έχετε πει: «Ήταν πά-
ντα για εμένα μια σταθερά στη ζωή μου, το σημείο αναφοράς μου». 
Τι είναι αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα;

Ξέρετε, ο Νομός Σερρών καταλαμβάνει την προτελευταία θέση 
στην Ελλάδα, στο κατά κεφαλήν εισόδημα, παρά το ότι ο κάμπος των 
Σερρών είναι από τους μεγαλύτερους και πιο εύφορους στη χώρα. Δεν 
είναι λοιπόν, προφανώς, τα φυσικά χαρίσματα που λείπουν. Αυτό που 
λείπει είναι πρωτίστως μια σοβαρή νέα πρόταση για την ανάπτυξη των 
Σερρών. Κι αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Ένα μελετημένο 
σχέδιο, που εστιάζει κυρίως στη ριζική αναδιοργάνωση του αγροτικού 
τομέα. Να προωθήσουμε νέες, δυναμικές καλλιέργειες, να ενθαρρύ-
νουμε προσπάθειες μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, να δη-
μιουργήσουμε προϊόντα ονομασίας προέλευσης και να βοηθήσουμε 
όσο μπορούμε ώστε το αγροτικό προϊόν μας να διεισδύσει στις αγορές 
του εξωτερικού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και παράλληλα με αυτό, 

βέβαια, να δουλέψουμε και στους άλλους κρίσιμους τομείς, όπως 
είναι η Αμφίπολη, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε.

Η Πρώτη Σερρών τι σηματοδοτεί για εσάς;
Για εμένα, η Πρώτη Σερρών σημαίνει πολλές όμορφες αναμνή-

σεις, αλλά είναι και ένας χώρος στον οποίο μετριέμαι με τον εαυτό 
μου και με το τι έχω κάνει στη ζωή μου… Ακόμα πιο σημαντικό, όμως, 
θεωρώ το τι σηματοδοτεί για τον ελληνικό λαό: Ότι ο καθένας μας θα 
μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρω αν η σύγχρονη ελληνική 
ιστορία έχει πιο ισχυρό παράδειγμα από τον Κωνσταντίνο Καραμαν-
λή, που ξεκίνησε από ένα χωριό κι άλλαξε την ιστορία της Ελλάδας. 
Σφράγισε τη μοίρα αυτού του τόπου.

Είστε υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών της 
Νέας Δημοκρατίας, όπου προσφάτως έγινε και η παρουσίαση του 
προγράμματος. Τι είναι αυτό που κυρίως μπορούμε να αναμένουμε 
σ’ αυτόν τον τομέα;

Σίγουρα όχι μεγαλόστομες εξαγγελίες έργων που ούτε έχουν με-
λετηθεί ούτε έχουν κοστολογηθεί. Άλλωστε, οι μεγάλες φαραωνικές 
εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, ιστορικά, αποτελούν προνόμιο των ιδε-
ολογικών και πολιτικών μας αντιπάλων. Εμείς δεν είμαστε παράταξη 
που λέει μεγάλα λόγια, αλλά που προσπαθεί να κάνει μεγάλα έργα.  
Σήμερα, μάλιστα, οι πόροι είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένοι. Αυτό 
σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έναν μελετημένο στρατηγικό σχεδιασμό 
για τα μεγάλα έργα υποδομής της επόμενης 10ετίας. Και μεγάλη προ-
σοχή στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε: Κανένα έργο χωρίς με-
λέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από ανεξάρτητο φορέα.  Όπως 
είδατε, παρουσιάσαμε ένα σχέδιο μετρημένο και ρεαλιστικό. Δεν 
κάναμε καμία εξαγγελία έργου χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότη-
ση. Και παράλληλα, καταθέσαμε καινοτόμες ιδέες. Με ενίσχυση του 
ρόλου του ιδιωτικού τομέα και νέα, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργα-
λεία: Όπως το λεγόμενο Unsolicited Proposals ή «Προτάσεις Καινο-
τομίας», που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της ΕΕ και θεσμοθετεί τις 
πρωτοβουλίες επενδυτών, που φέρνουν την ιδέα και τη μελέτη του 
προτεινόμενου έργου και στη συνέχεια η Διοίκηση τις αξιολογεί. Ή 
προτάσεις όπως η δημιουργία ψηφιακού «Εθνικού Μητρώου Υποδο-
μών», δηλαδή μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, που θα περιλαμβάνει 
όλα τα έργα Υποδομής της χώρας και ποιος φορέας είναι αρμόδιος για 
τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρησή τους. Όλα τα έργα Υποδομών 
θα έχουν έναν μοναδιαίο αριθμό, για να τελειώνει το πρόβλημα με το 
μπαλάκι των ευθυνών. 

Πρώτη φορά βουλευτής το 2015. Τι έχει αλλάξει από τότε για 
εσάς, τώρα που κάθεστε στα έδρανα του Κοινοβουλίου;

Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου. Όποιος πει το αντίθετο, ψεύδε-
ται. Η πολιτική θέλει γερό στομάχι, γερά νεύρα και τεράστια υπομονή. 
Ειδικά αν στόχος σου δεν είναι το ρουσφέτι και η επανεκλογή σου με 
κάθε τρόπο και χωρίς κανέναν άλλο σκοπό, αλλά το πώς θα βοηθή-
σεις την παράταξή σου να αλλάξει προς το καλύτερο πέντε πράγματα 
σε αυτήν τη χώρα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στην ιδιωτική 
και δημόσια παρουσία σου, να μην προκαλείς, να είσαι φειδωλός και 
μετρημένος. Αυτήν την πολιτική σχολή σκέψης υπηρετώ. Και ειλικρι-

νά, μπροστά στο να κάνω ή να πω το σωστό, αδιαφορώ για το πολι-
τικό κόστος. 

Οι πολιτικές σας απόψεις κατά καιρούς έχουν απόλυτη συνά-
φεια με τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας. Το γεγονός ότι πάνω 
από δέκα χρόνια εργαστήκατε στην ελεύθερη αγορά είναι αυτό που 
σας βοηθάει να βλέπετε ανοιχτά τις οικονομικές προκλήσεις της 
εποχής; Το μάνατζμεντ στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί προίκα για 
διαμόρφωση στρατηγικών στον δημόσιο τομέα;

Πεποίθησή μου ήταν πάντα ότι όσο περισσότερα πράγματα έχεις 
κάνει στη ζωή σου πριν μπεις στην πολιτική, τόσο πιο χρήσιμος είσαι 
ως πολιτικός. Γιατί πρέπει να έχεις εμπειρίες που ανοίγουν το μυαλό, 
αλλά και να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα και κυρίως 
πώς βιώνουν δύσκολες καταστάσεις οι πολίτες. Στη δική μου περί-
πτωση, η επαγγελματική εμπειρία μου σίγουρα με έχει βοηθήσει και 
στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών. Πρέπει να σας 
πω ότι το γεγονός πως έκανα τη μετάβαση στην πολιτική, μετά από 
χρόνια ενασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί απελευθερωτι-
κά. Γιατί, απλούστατα, ξέρω ότι η πολιτική δεν αποτελεί μονόδρομο 
για εμένα. Άλλωστε, όταν ολοκληρώσω τον κύκλο μου και αυτή την 
όμορφη «περιπέτεια» της πολιτικής, στον ιδιωτικό τομέα, στη δου-
λειά μου, θα επιστρέψω.

Η μητέρα σας, Νίκη Διαμαντή, κατάγεται από γνωστή ναυτική 
οικογένεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εκείνη που «έλουσε» 
εσάς και την αδερφή σας, Φωτεινή –μια γυναίκα δυναμική και δρα-
στήρια, επιτυχημένη επιχειρηματίας που  κολυμπάει στα βαθιά νερά 
του εφοπλισμού–, με το μεθυστικό άρωμα της θάλασσας;

Πράγματι, από τη μητέρα μου έχουμε πάρει την αγάπη για τη θά-
λασσα. Η οικογένειά μου, από την πλευρά της μητέρας  μου, δραστη-
ριοποιείται εδώ και τρεις γενιές στη ναυτιλία. «Πατριάρχης», ο οποίος 
ξεκίνησε τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, ήταν ο πατέρας της μητέρας 
μου και παππούς μου, Κώστας Διαμαντής. Ένας πολύ μετρημένος, 
ήσυχος και διακριτικός άνθρωπος, με μεγάλο μεράκι. Με πολλή 
δουλειά, κατάφερε να δημιουργήσει μια επιχείρηση που ακόμα είναι 
«ζωντανή» και αποτελεί και τη βασική δραστηριότητα της αδερφής 
μου – όπως αποτελούσε και τη δική μου, μέχρι να μπω στην πολιτική. 
Η Φωτεινή κάνει πραγματικά σπουδαία δουλειά και είμαι περήφανος 
για αυτήν.  Αλλά και γενικότερα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όσοι 
εμπλεκόμαστε με την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία δικαιούμαστε 
να είμαστε υπερήφανοι, αφού είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς 
–ίσως ο μόνος– που η χώρα μας αποτελεί σταθερά μια παγκόσμια 
υπερδύναμη. O Κωνσταντίνος Αχιλλέα Καραμανλής εξελέγη πρώτος 
βουλευτής του Ν. Σερρών στις εκλογές του 2015, όταν διεκδίκησε για 
πρώτη φορά τον σταυρό των συμπολιτών του. Συναντηθήκαμε στο 
πολιτικό του γραφείο, στην Αθήνα, και ο χρόνος δεν μας έφτανε για 
την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, για όλα. Αδιαμφισβήτητα, η 
συζήτηση μαζί του αποτελεί ένα αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία 
της χώρας. 

Μακεδονία. Συμφωνία των Πρεσπών. Σκόπια. Σελίδες με βαριά 

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής - Βουλευτής Σερρών ΝΔ

«Το “Β. Μακεδονία” μάς  
ξεπερνάει ως Καραμανλήδες»
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«Το “Β. Μακεδονία” μάς  
ξεπερνάει ως Καραμανλήδες»

γράμματα της Νεότερης Ιστορίας. Ένα βιβλίο που τώρα γράφεται. Είστε εγ-
γονός Μακεδονομάχου. Μόνο και μόνο από αυτό, ακόμη κι αν εξαιρούσαμε 
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ο λόγος σας φέρει εθνική ευθύνη. Τι έχετε να 
πείτε;

Χωρίς κραυγές, θα σας πω ότι για την οικογένειά μου το ζήτημα αυτό 
ξεπερνά τις εφήμερες κομματικές αντιπαραθέσεις. Πράγματι, ο παππούς μου, 
Γιώργος Καραμανλής, υπήρξε αγωνιστής για την απελευθέρωση της Μακεδο-
νίας και της ευρύτερης περιοχής του Παγγαίου το 1913. Ο δε Κωνσταντίνος 
Καραμανλής γεννήθηκε το 1907 σε μια υπόδουλη Μακεδονία, η οποία δε-
χόταν τις συνεχείς επιθέσεις Σλάβων και Βουλγάρων. Είναι αλήθεια, λοιπόν, 
ότι, όχι μόνον εγώ ασφαλώς, αλλά όλοι όσοι καταγόμαστε από τη Μακεδονία 
μας και οι οικογένειές μας έχουμε ιστορικές αναφορές σε ένδοξες σελίδες του 
παρελθόντος, έχουμε μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση  για το ζήτημα 
των Σκοπίων. Ξέρετε κάτι, όμως, κα Σαραντοπούλου; Το ότι η Συμφωνία των 
Πρεσπών είναι εθνικά επιζήμια και εγκυμονεί κινδύνους, το λέμε ανεξαρτή-
τως αυτής της φόρτισης. Το λέει η κοινή λογική. Γιατί σκεφτείτε ότι δεν είστε 
Ελληνίδα, δεν ξέρετε και πολλά για την ιστορία, ούτε καν για τη γεωγραφία 
της περιοχής μας. Αλλά μαθαίνετε ότι υπάρχει κάπου μία χώρα η οποία ονο-
μάζεται «Βόρεια Μακεδονία». Και οι πολίτες της ονομάζονται δήθεν «Μα-
κεδόνες». Και η γλώσσα που μιλούν ονομάζεται δήθεν «Μακεδονική». Και 
προσέξτε τώρα: σε μια άλλη χώρα, δίπλα σε αυτήν τη «Βόρεια Μακεδονία» 
με τους δήθεν «Μακεδόνες» που μιλούν δήθεν «Μακεδονικά», υπάρχει μια 
περιοχή που λέγεται Μακεδονία… Σκεφτείτε πόσο λανθασμένα και επικίνδυνα 
για την πατρίδα μας συμπεράσματα θα βγάζατε. Και σκεφτείτε, επίσης, πόσο 
πιο ισχυρά θα μπορούσαν να είναι αυτά τα λανθασμένα συμπεράσματα που με 
υπογραφή του Έλληνα πρωθυπουργού δώσαμε στη διεθνή κοινότητα, μετά 
από 10, 20, 50 χρόνια… 

Αμφίπολη. Ένα τόσο σημαντικό μνημείο που τράβηξε την προσοχή πα-
γκοσμίως και που ενδεχομένως να σηματοδοτούσε την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας. Γιατί έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια και κινδυνεύει να 
μειωθεί η σημασία του;

Θα σας πω τι συζητάνε οι άνθρωποι στην περιοχή, τι λέει ο απλός κόσμος 
στον Νομό Σερρών για το θέμα. Ότι, δυστυχώς, το έργο το «έθαψε» η ίδια η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το απαξίωσε. Με ιδεοληψίες και μνησικακία, προσπάθη-
σε η σημερινή κυβέρνηση να «τιμωρήσει» την προηγούμενη κυβέρνηση, της 
ΝΔ. Αντί να αναγνωρίσει την παγκόσμια εμβέλεια της Αμφίπολης, παραδόθηκε 
κοντόφθαλμα στις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Λες και ο Τύμβος Καστά έχει 
κάποια κομματική ταυτότητα που σέρνει μαζί του ανά τους αιώνες… Μάλι-
στα, βλέποντας κανείς εκ των υστέρων και την εξέλιξη με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτός ήταν ένας επιπλέον λόγος που 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να προβληθεί ένα έργο το οποίο, όπως 
πολύ σωστά επισημαίνετε, θα σηματοδοτούσε διεθνώς την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το 
σπουδαίο μνημείο από κοντά, σκέφτομαι πως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η 
αντιμετώπισή του θα ήταν τελείως διαφορετική. Είναι, λοιπόν, μια πρόκληση 
για τη σύγχρονη Ελλάδα η ανάδειξη αυτού του μνημείου.  

Για τις Σέρρες, τον τόπο καταγωγής σας, έχετε πει: «Ήταν πάντα για 
εμένα μια σταθερά στη ζωή μου, το σημείο αναφοράς μου». Τι είναι αυτό 
που έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα;

Ξέρετε, ο Νομός Σερρών καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην 
Ελλάδα, στο κατά κεφαλήν εισόδημα, παρά το ότι ο κάμπος των Σερρών 
είναι από τους μεγαλύτερους και πιο εύφορους στη χώρα. Δεν είναι λοιπόν, 
προφανώς, τα φυσικά χαρίσματα που λείπουν. Αυτό που λείπει είναι πρωτί-
στως μια σοβαρή νέα πρόταση για την ανάπτυξη των Σερρών. Κι αυτό έχουμε 
προσπαθήσει να κάνουμε. Ένα μελετημένο σχέδιο, που εστιάζει κυρίως στη 
ριζική αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα. Να προωθήσουμε νέες, δυνα-
μικές καλλιέργειες, να ενθαρρύνουμε προσπάθειες μεταποίησης των αγρο-
τικών προϊόντων, να δημιουργήσουμε προϊόντα ονομασίας προέλευσης και 
να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ώστε το αγροτικό προϊόν μας να διεισδύσει 
στις αγορές του εξωτερικού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και παράλληλα με 
αυτό, βέβαια, να δουλέψουμε και στους άλλους κρίσιμους τομείς, όπως είναι 
η Αμφίπολη, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε.

Η Πρώτη Σερρών τι σηματοδοτεί για εσάς;
Για εμένα, η Πρώτη Σερρών σημαίνει πολλές όμορφες αναμνήσεις, αλλά 

είναι και ένας χώρος στον οποίο μετριέμαι με τον εαυτό μου και με το τι έχω 
κάνει στη ζωή μου… Ακόμα πιο σημαντικό, όμως, θεωρώ το τι σηματοδοτεί 
για τον ελληνικό λαό: Ότι ο καθένας μας θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. 
Δεν ξέρω αν η σύγχρονη ελληνική ιστορία έχει πιο ισχυρό παράδειγμα από τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, που ξεκίνησε από ένα χωριό κι άλλαξε την ιστορία 
της Ελλάδας. Σφράγισε τη μοίρα αυτού του τόπου.

Είστε υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών της Νέας Δη-
μοκρατίας, όπου προσφάτως έγινε και η παρουσίαση του προγράμματος. Τι 
είναι αυτό που κυρίως μπορούμε να αναμένουμε σ’ αυτόν τον τομέα;

Σίγουρα όχι μεγαλόστομες εξαγγελίες έργων που ούτε έχουν μελετηθεί 
ούτε έχουν κοστολογηθεί. Άλλωστε, οι μεγάλες φαραωνικές εξαγγελίες χω-
ρίς αντίκρισμα, ιστορικά, αποτελούν προνόμιο των ιδεολογικών και πολιτικών 
μας αντιπάλων. Εμείς δεν είμαστε παράταξη που λέει μεγάλα λόγια, αλλά που 
προσπαθεί να κάνει μεγάλα έργα.  Σήμερα, μάλιστα, οι πόροι είναι πλέον εξαι-
ρετικά περιορισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έναν μελετημένο στρα-
τηγικό σχεδιασμό για τα μεγάλα έργα υποδομής της επόμενης 10ετίας. Και 
μεγάλη προσοχή στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε: Κανένα έργο χωρίς 
μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από ανεξάρτητο φορέα.  Όπως είδατε, 
παρουσιάσαμε ένα σχέδιο μετρημένο και ρεαλιστικό. Δεν κάναμε καμία εξαγ-
γελία έργου χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και παράλληλα, καταθέ-
σαμε καινοτόμες ιδέες. Με ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα και νέα, 
σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία: Όπως το λεγόμενο Unsolicited Proposals 
ή «Προτάσεις Καινοτομίας», που εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες της ΕΕ και 
θεσμοθετεί τις πρωτοβουλίες επενδυτών, που φέρνουν την ιδέα και τη μελέτη 
του προτεινόμενου έργου και στη συνέχεια η Διοίκηση τις αξιολογεί. Ή προτά-
σεις όπως η δημιουργία ψηφιακού «Εθνικού Μητρώου Υποδομών», δηλαδή 
μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, που θα περιλαμβάνει όλα τα έργα Υποδομής 
της χώρας και ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τον τακτικό έλεγχο και τη συ-
ντήρησή τους. Όλα τα έργα Υποδομών θα έχουν έναν μοναδιαίο αριθμό, για να 
τελειώνει το πρόβλημα με το μπαλάκι των ευθυνών. 

Πρώτη φορά βουλευτής το 2015. Τι έχει αλλάξει από τότε για εσάς, 
τώρα που κάθεστε στα έδρανα του Κοινοβουλίου;

Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου. Όποιος πει το αντίθετο, ψεύδεται. Η 
πολιτική θέλει γερό στομάχι, γερά νεύρα και τεράστια υπομονή. Ειδικά αν 
στόχος σου δεν είναι το ρουσφέτι και η επανεκλογή σου με κάθε τρόπο και 
χωρίς κανέναν άλλο σκοπό, αλλά το πώς θα βοηθήσεις την παράταξή σου να 
αλλάξει προς το καλύτερο πέντε πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Πρέπει να είσαι 
πολύ προσεκτικός στην ιδιωτική και δημόσια παρουσία σου, να μην προκα-
λείς, να είσαι φειδωλός και μετρημένος. Αυτήν την πολιτική σχολή σκέψης 
υπηρετώ. Και ειλικρινά, μπροστά στο να κάνω ή να πω το σωστό, αδιαφορώ 
για το πολιτικό κόστος. 

Οι πολιτικές σας απόψεις κατά καιρούς έχουν απόλυτη συνάφεια με 
τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας. Το γεγονός ότι πάνω από δέκα χρόνια 
εργαστήκατε στην ελεύθερη αγορά είναι αυτό που σας βοηθάει να βλέπετε 
ανοιχτά τις οικονομικές προκλήσεις της εποχής; Το μάνατζμεντ στον ιδιω-
τικό τομέα αποτελεί προίκα για διαμόρφωση στρατηγικών στον δημόσιο 
τομέα;

Πεποίθησή μου ήταν πάντα ότι όσο περισσότερα πράγματα έχεις κάνει 
στη ζωή σου πριν μπεις στην πολιτική, τόσο πιο χρήσιμος είσαι ως πολιτικός. 
Γιατί πρέπει να έχεις εμπειρίες που ανοίγουν το μυαλό, αλλά και να καταλα-
βαίνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα και κυρίως πώς βιώνουν δύσκολες 
καταστάσεις οι πολίτες. Στη δική μου περίπτωση, η επαγγελματική εμπειρία 
μου σίγουρα με έχει βοηθήσει και στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυ-
ξη στρατηγικών. Πρέπει να σας πω ότι το γεγονός πως έκανα τη μετάβαση 
στην πολιτική, μετά από χρόνια ενασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί 
απελευθερωτικά. Γιατί, απλούστατα, ξέρω ότι η πολιτική δεν αποτελεί μονό-
δρομο για εμένα. Άλλωστε, όταν ολοκληρώσω τον κύκλο μου και αυτή την 
όμορφη «περιπέτεια» της πολιτικής, στον ιδιωτικό τομέα, στη δουλειά μου, 
θα επιστρέψω.

Η μητέρα σας, Νίκη Διαμαντή, κατάγεται από γνωστή ναυτική οικογέ-

νεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εκείνη που «έλουσε» εσάς και την 
αδερφή σας, Φωτεινή –μια γυναίκα δυναμική και δραστήρια, επιτυχημένη 
επιχειρηματίας που  κολυμπάει στα βαθιά νερά του εφοπλισμού–, με το με-
θυστικό άρωμα της θάλασσας;

Πράγματι, από τη μητέρα μου έχουμε πάρει την αγάπη για τη θάλασσα. 
Η οικογένειά μου, από την πλευρά της μητέρας  μου, δραστηριοποιείται εδώ 
και τρεις γενιές στη ναυτιλία. «Πατριάρχης», ο οποίος ξεκίνησε τις ναυτιλιακές 
δραστηριότητες, ήταν ο πατέρας της μητέρας μου και παππούς μου, Κώστας 
Διαμαντής. Ένας πολύ μετρημένος, ήσυχος και διακριτικός άνθρωπος, με με-
γάλο μεράκι. Με πολλή δουλειά, κατάφερε να δημιουργήσει μια επιχείρηση 
που ακόμα είναι «ζωντανή» και αποτελεί και τη βασική δραστηριότητα της 
αδερφής μου – όπως αποτελούσε και τη δική μου, μέχρι να μπω στην πολιτι-
κή. Η Φωτεινή κάνει πραγματικά σπουδαία δουλειά και είμαι περήφανος για 
αυτήν.  Αλλά και γενικότερα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όσοι εμπλεκόμαστε 
με την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι, 
αφού είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς –ίσως ο μόνος– που η χώρα μας 
αποτελεί σταθερά μια παγκόσμια υπερδύναμη.

Μείνατε αρκετά χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ερ-
γαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλώσατε όμως δίπλα στον θείο σας, 
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Θα μοιραστείτε μαζί μας κάποιες έντονες ανα-
μνήσεις σας δίπλα στην ηγετική μορφή του θείου σας που σας άγγιξαν 
περισσότερο;

Το να μεγαλώνεις δίπλα σε έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο, η αλήθεια εί-
ναι ότι δεν σε αγγίζει απλώς, σε διαμορφώνει. Για εμένα δεν ήταν μόνον «ο 
Πρόεδρος», ήταν ο θείος μου. Πρακτικά ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Το μέτρο του, 
το ήθος του, αποτελούν βιώματα για εμένα. Φρόντιζε άλλωστε για αυτό όχι 
μόνον ο ίδιος, αλλά και ο πατέρας  μου, φυσικά. Θα σας πω, για παράδειγμα, 
ότι ακόμα και στα οικογενειακά τραπέζια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν 
επέτρεπε σε κανέναν μας να μιλάει προσβλητικά για τους πολιτικούς του αντι-
πάλους. Σας το λέω αυτό χωρίς ίχνος υπερβολής. Μεγαλώνοντας, όμως, συ-
νειδητοποίησα πλήρως και το πόσο σπουδαίος πολιτικός ήταν για την πατρίδα 
και τους συμπατριώτες μας. Σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που 
παρευρέθηκα σε συγκέντρωσή του, στις Σέρρες. Ήμουν 6 χρονών και μόλις 
είχε γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι εκδηλώσεις λατρείας των πολιτών 
θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου.

Πατέρας της  Αναΐς, της  Άριας και του Αχιλλέα. Σε αυτόν τον ρόλο 
βαρύνουσας σημασίας, πώς νιώθετε;

Δεν νομίζω να υπάρχει γονιός που να μη σας πει ότι αυτός ο ρόλος είναι ο 
πιο σημαντικός στη ζωή του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τα παιδιά μας. Αλλά 
και τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις στην καθημερινότητα, πάλι από τα παιδιά 
μας τις παίρνουμε. Κυρία Σαραντοπούλου, είμαι πραγματικά πολύ τυχερός 
γιατί έχω τρία σπουδαία παιδιά. Κι ελπίζω μια μέρα να πουν και αυτά ότι υπήρ-
ξαν τυχερά, γιατί είχαν καλό πατέρα. Καλά, για τη μητέρα τους είναι βέβαιο ότι 
θα το πουν – το λένε ήδη άλλωστε. Η Μιράντα είναι η τέλεια μητέρα.

Μια καθημερινή ημέρα για εσάς πώς είναι;
Ξυπνάω νωρίς, κοιμάμαι όχι και τόσο νωρίς. Αν είμαι στις Σέρρες, πολλές 

συναντήσεις με συμπολίτες μου, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων και όσο 
γίνεται πιο ενεργή παρουσία στη ζωή του νομού. Αν είμαι στην Αθήνα, Βουλή, 
γραφείο πάλι με έμφαση στις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις και, όσο μπορώ, 
χρόνος με την οικογένειά μου. Αραιά και πού πλέον –δυστυχώς– παιδικοί φί-
λοι ή καλοί φίλοι από το εξωτερικό που με επισκέπτονται.

«Ο Τσίπρας είναι ο Ανδρέας σε σφηνάκι»
Κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα. Πώς χαρακτηρίζετε εσείς τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα σε λίγες γραμμές;
Θα τα χαρακτήριζα ως το αποκορύφωμα του πολιτικού τυχοδιωκτισμού. 

Τα τέσσερα χρόνια που έδειξαν πόσο ακριβά κοστίζει ο λαϊκισμός… 100 δισ., 
για την ακρίβεια. Ο κ. Τσίπρας έκανε γνωστή διεθνώς τη λέξη κωλοτούμπα, 
υπήρξε ο κατεξοχήν πολιτικός που άλλα έλεγε κι άλλα έκανε. Ο ελληνικός 
λαός θα τον τιμωρήσει, γιατί τα ψέματά του έχουν ημερομηνία λήξης. Αν τον 
έκρινε ο μέντοράς του, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πιστεύω ότι θα χρησιμοποι-
ούσε μια αγαπημένη έκφρασή του και θα έλεγε ότι σε όλα τα μέτωπα αφήνει 
πίσω του καμένη γη... Θυμήθηκα τώρα και κάτι που μου είπε πρόσφατα ένας 
έμπειρος πολιτικός: «Ο Τσίπρας είναι ο Ανδρέας σε σφηνάκι».
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Αλ. Τσίπρας: Ο Γιαννούλης είναι έντιμος άνθρωπος 

Ευχές Νοτοπούλου στον Γιαννούλη 

Ο Χρ. Γιαννούλης και η…  «Πολίτικη Κουζίνα» 

Χ. Γιαννούλης: Να σχεδιάσουμε  
την Κεντρική Μακεδονία του… 2060 

Με εγκωμιαστικά λόγια περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τον Χρήστο Γιαννούλη – υποψήφιο για την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονία με το συνδυασμό «Κοιτάμε Μπροστά» που έχει την καθολική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλ-
τιο της παράταξης, ανέφερε ότι γνώρισε καλά τον Χρήστο Γιαννούλη  όταν έδινε τη μάχη στην πρώτη γραμμή, όταν η 
κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά έριξε «μαύρο» στη δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ. Περιέγραψε τον γνωστό δημοσιογράφο 
της Θεσσαλονίκης ως ανιδιοτελή άνθρωπο που άσκησε το λειτούργημα του δημοσιογράφου με εντιμότητα, σοβαρότητα 
και ευθύνη απέναντι στις αξίες του πλουραλισμού και της ενημέρωσης.

«Σήμερα μπαίνει μπροστά σε έναν συλλογικό αγώνα, όχι για να διεκδικήσει αύριο μια βουλευτική έδρα ή μια θέση 
στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά για να εκπροσωπήσει τις δικές μας και τις δικές σας αξίες και να κάνει ένα βήμα 
μπροστά για την Κεντρική Μακεδονία», υπογράμμισε  ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο 
Χρήστος Γιαννούλης θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη στις εκλογές, καθώς  θα είναι ο καλύτερος περιφερειάρχης για την 
Κεντρική Μακεδονία, ένας περιφερειάρχης για τους πολλούς».

«Είναι αγώνας καρδιάς, γιατί θέλει να προτάξει την πρόοδο απέναντι στη συντήρηση, τον υγιή πατριωτισμό απέναντι 
στην πατριδοκαπηλεία, τις δυνάμεις της κοινωνικής συνοχής, δημοκρατίας, αλληλεγγύης απέναντι στις δυνάμεις του 
φόβου, του μίσους, της μισαλλοδοξίας», σημείωσε ο  Αλ. Τσίπρας . Τόνισε ακόμα ότι η «μάχη» στις περιφερειακές εκλο-
γές στην Κεντρική Μακεδονία στις 26 Μαΐου είναι μάχη που μοιάζει με το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα των ευρωεκλο-
γών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Θυμίζοντας μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Πο-
λίτικη Κουζίνα», όπου περιγράφεται με ιδιαίτερα γλαφυ-
ρό τρόπο το ιστορικό βάρος που έχουν ορισμένες απο-
φάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, άρχισε την ομιλία του ο 
Χρήστος Γιαννούλης. 

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε με αυτό τον τρόπο να τονίσει το αί-
σθημα ευθύνης που τον διακατέχει ως επικεφαλής του 
συνδυασμού «Κοιτάμε Μπροστά» σε αυτήν την εκλογική 
αναμέτρηση.

Τη στήριξή της στον υποψήφιο περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε η υποψήφια 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης του ίδιου κόμματος Κατερίνα 
Νοτοπούλου. «Με τον Χ. Γιαννούλη έχουμε ένα κοινό 
όραμα και μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες», σημείωσε 
η κ. Νοτοπούλου από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης 
Βελλίδης. Η ίδια δεν παρέλειψε ακόμα να αναφερθεί 
στον «δίκαιο αγώνα», όπως τον χαρακτήρισε, που έκα-
ναν αμφότεροι «για την ελεύθερη και ανοιχτή δημόσια 
ραδιοτηλεόραση», ενώ τόνισε ακόμα πως η υποψηφιό-
τητα του Χ. Γιαννούλη έχει «τη δυναμική της προσφοράς 
και της ευθύνης».

Τους βασικούς προγραμματικούς άξονες της παρά-
ταξης «Κοιτάμε Μπροστά» παρουσίασε στην κατάμεστη 
αίθουσα του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης, ο 
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Ο Χρηστός Γιαννούλης αναφέρθηκε σε «μια Περιφε-
ρειακή Αυτοδιοίκηση που υπερβαίνει τα όρια της τυπικής 
διαχείρισης και επαναπροσδιορίζει τον κοινωνικό και 
αναπτυξιακό της ρόλο, ως αυτόνομου και αποκεντρωμέ-
νου θεσμού δημοκρατίας. Μια Περιφέρεια  που απέναντι 
στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό υψώνει τα τείχη μιας 
ισχυρής «ταυτότητας» που δεν κινδυνεύει από την 
επαφή με το διαφορετικό, αλλά μπορεί να συμπορευτεί 
μαζί του ειρηνικά».

Υποστήριξε ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε την Ελλά-
δα και την Κεντρική Μακεδονία του 2040, του 2050 και 
του 2060 και όχι να συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με 
την νοοτροπία του 1950 και του 1960.

Στην ομιλία του ο υποψήφιος περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στην Συμφωνία των 
Πρεσπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στα χώματα της 
Ελληνικής Μακεδονίας, στην Πατρίδα μας που αγαπά-
με και σεβόμαστε, έζησαν ο Ευριπίδης, ένας από τους 
σημαντικότερους τραγικούς ποιητές που πέθανε στο 
Αρχαίο Δίον και ο Αριστοτέλης, ίσως ο πλέον διάσημος 
φιλόσοφος σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ και 27 χρόνια 
κρύβαμε το κεφάλι μας στην άμμο και αφήσαμε την 
ιστορία μας στο περιθώριο της δράσης. Επειδή λοιπόν 
εμείς αγαπάμε την πατρίδα μας χωρίς να την γελοιοποι-
ούμε με περικεφαλαίες και μακεδονομάχους, δεσμευ-
όμαστε να καθιερώσουμε ως διεθνή θεσμό την διοργά-
νωση στο αρχαίο θέατρο του Δίου στην Πέλλα και την 
Βεργίνα, το Ευρωπαϊκό και Βαλκανικό Φεστιβάλ Αρχαίου 
Θεάτρου, με την συνεργασία και του ήδη εξωστρεφούς 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος».
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Εύη
Κυρμακίδου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου 
Θεσσαλονίκης με τη παράταξη του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη»
Εικαστικός - Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ evikirma@yahoo.gr

www.evikirmart.com

Λέμε ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!
Λέμε ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!

Επενδύουμε στους δημιουργικούς 
ανθρώπους της πόλης!

Θα συμπαρασταθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι στην 
Αλέξη Τσίπρα για το δικό του success story, εξαιτίας 
της ανόδου της Ακροδεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού 
ή θα αφεθεί στην πολιτική του τύχη, όπως ο προκάτο-
χός του Αντώνης Σαμαράς, μετά τις ευρωεκλογές του 
2014;

Είναι σαφές ότι, όσο μικραίνει ο δρόμος προς τις 
εθνικές εκλογές, τόσο μεγαλώνει η αγωνία. Στο Μέγα-
ρο Μαξίμου, οι πολύ κοντά στον πρωθυπουργό ευρι-
σκόμενοι επιτελείς αναζητούν μέτρα, τα οποία θα ανα-
τρέψουν τις μετρήσεις των τάσεων της κοινής γνώμης.

Το αφήγημα της εξόδου από τα μνημόνια, το οποίο 
και λανσάρει μονίμως η κυβέρνηση, δεν αρκεί. Χρίζει 
περαιτέρω διευκρινίσεων και αποδείξεων, προκειμέ-
νου να γίνει πιστευτό κι εύπεπτο στις κοινωνικές μάζες, 
οι οποίες επλήγησαν από τα μνημόνια κι εν πολλοίς 
αποτελούσαν την κοινωνική βάση που εκτόξευσε τον 
ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά και τον ανέδειξε σε κυβερνώσα 
Αριστερά.

Πάνω σ’ αυτήν την αναλυτική πραγματικότητα, 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν «γαργαλήθη-
κε» –κατά τη δική του ομολογία– και χάραξε πορεία 
για κάλπες τον μήνα Οκτώβριο, αγοράζοντας πολιτικό 
χρόνο, μέσα στον οποίο θα βρει τρόπο να αποδώσει 
καρπούς το πολιτικό του αφήγημα. Σε αυτό το κλίμα 
και πνεύμα –πέραν των 120 δόσεων για χρέη σε Δη-
μόσιο και ασφαλιστικά ταμεία–, η προστασία της πρώ-
της κατοικίας, η επαναφορά δώρων των εργαζομέ-
νων στον δημόσιο τομέα, καθώς και η μη μείωση του 
αφορολόγητου από 1/1/2020 θα προσέθεταν βέλη 
στη φαρέτρα του πρωθυπουργού στον δρόμο προς 
τις εθνικές εκλογές και θα «έπιανε τόπο» το πολιτικό 
αφήγημα της κυβέρνησης περί πραγματικής εξόδου 
από τα μνημόνια.

Όμως, όπως εν τοις πράγμασι απέδειξε ο συμβιβα-
σμός στον νόμο-πλαίσιο προστασίας της πρώτης κα-
τοικίας –όπως παραδέχθηκε από το βήμα της Βουλής 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασά-
κης–, έστω κι αν η κυβέρνηση τον κατέθεσε στο Κοι-

νοβούλιο χωρίς την έγκριση του EWG, έλαβε υπόψη τις 
προτροπές των δανειστών. Αν έτσι βαίνουν τα πράγμα-
τα, εύλογα γεννάται το ερώτημα αν τα φιλόδοξα μέτρα 
που προσδοκά να λάβει η κυβέρνηση προσκρούσουν 
ή όχι στην σκόπελο των δανειστών, καθώς το δημοσι-
ονομικό κόστος από την εφαρμογή τους θα είναι όντως 
υπέρογκο για τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.

Πέραν των όποιων δυσκολιών στο κυβερνητικό 
πολιτικό αφήγημα, οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, 
δεν δείχνουν να χάνουν την αισιοδοξία τους. Ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας 
στην Ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας στην αιχμή 
του Κυριάκου Μητσοτάκη πως «ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 
κέρδισε τις εκλογές από... ατύχημα», είπε χαρακτηρι-
στικά το εξής: «Ο κόσμος μάς ψήφισε και θα μας ξανα-
ψηφίσει και τώρα. Όχι γιατί είμαστε αλάνθαστοι. Λάθη 
έχουμε κάνει και ορισμένες φορές ασυγχώρητα λάθη, 
αλλά ο κόσμος έχει πεισθεί πως αν υπάρχει μια ελπίδα, 
η ελπίδα εξακολουθεί να είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν εμείς 
δεν λύσουμε τα προβλήματα, ξέρει ο κόσμος ότι πολύ 
δύσκολα θα λυθούν... μάλλον θα χειροτερέψουν με 
οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση».

Κρυφός πασχαλινός «άσος»
Έντεχνα διαρρέεται από κυβερνητικές πηγές ότι ο 

πρωθυπουργός κρατάει έναν «άσο στο μανίκι του», το 
οποίο θα ρίξει στην προεκλογική αρένα των ευρωε-
κλογών. 

Η συζήτηση που άνοιξε ο υφυπουργός Εργασίας 
Τάσος Πετρόπουλος για πιθανή χορήγηση έκτακτου 
δώρου Πάσχα στους συνταξιούχους μπορεί να κόπηκε 
άμεσα από το υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο αρ-
κετοί είναι εκείνοι που υπενθυμίζουν πως στον Προ-
ϋπολογισμό υπάρχει το γνωστό, αδιάθετο και προς 
κατανομή, κονδύλι των 658 εκατομμυρίων ευρώ για 
το οποίο κανένας ακόμη δεν γνωρίζει εάν και πώς θα 
χρησιμοποιηθεί.

 Επ’ αυτού, τη δική της σημασία ίσως έχει και η επί 
του θέματος αυτού τοποθέτηση του κυβερνητικού 
εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου ο οποίος είπε 
πως «αυτήν την στιγμή» δεν υπάρχει θέμα για δώρο 
Πάσχα, αλλά πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει 
πως «αποκαθιστά τις κοινωνικές αδικίες όταν το επι-
τρέπει ο δημοσιονομικός χώρος».

Ξενυχτούν μελετώντας τα στοιχεία των μετρήσεων

Πώς «διαβάζουν» τις δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου
Politics
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Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ανατολικού Τομέα Θεσ-
σαλονίκης και στενός συνεργάτης του Απόστολου 
Τζιτζικώστα ως ειδικός σύμβουλός του για θέματα 
Κοινωνίας των Πολιτών, Θοδωρής Μητράκας, είναι 
ένας από τους υποψηφίους της «Αλληλεγγύης» 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ίδιος 
ως τεχνοκράτης, καθότι σύμβουλος επιχειρήσεων 
με δραστηριότητα σε 40 χώρες, έχει αποφασίσει να 
ριχτεί στη «μάχη» των αυτοδιοικητικών εκλογών 
για να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ανακοπή του 
brain drain που ταλαιπωρεί την Κεντρική Μακεδο-
νία.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος στην 
Περιφέρεια και όχι σε κάποιο δήμο; Δεν νομίζω 
ότι μπήκα ποτέ σε αυτό το δίλημμα. Από το Φε-
βρουάριο του 2018 έως και πρόσφατα διετέλεσα 
με απόφασή  του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας σύμβουλός του για θέματα της Κοινωνίας 
των Πολιτών, αλλά και στο χρονικό διάστημα που 
προηγήθηκε ήμουν στενός συνεργάτης του Από-
στολου Τζιτζικώστα σε πολιτικό και αυτοδιοίκητικο 
επίπεδο. Μέσα από αυτή τη σχέση και τη συνεργα-
σία προέκυψε η πρόταση να συμπεριληφθώ στο 
ψηφοδέλτιο της «Αλληλεγγύης» και την αποδέ-
χτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί η εκτίμηση της 
προσφοράς και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου 
από τον κ. Τζιτζικώστα ήταν για μένα μεγάλη τιμή.

Οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση προϋ-
ποθέτουν άνοιγμα στην κοινωνία. Εσείς, προερ-
χόμενος από τον κομματικό χώρο της Νέας Δη-
μοκρατίας, πού νιώθετε πιο κοντά; Είναι αλήθεια 
ότι έχω μια μακροχρόνια διαδρομή μέσα στη Νέα 
Δημοκρατία και έχω υπηρετήσει την παράταξη από 
σημαντικές και κορυφαίες θέσεις. Είμαι περήφανος 
για αυτή τη διαδρομή και παραμένω κομματικό 
στέλεχος, σε καμία περίπτωση όμως δεν είμαι και 
δεν σκοπεύω να γίνω «κομματόσκυλο». Το μεγα-
λύτερο κομμάτι της προσωπικής μου ζωής το χα-
ρακτηρίζει η 15ετή επαγγελματική μου διαδρομή 
αποκλειστικά ως ιδιώτης. Βιώνοντας, λοιπόν, όλα 
αυτά τα χρόνια τη χαρά της δημιουργίας αλλά και 
τις αγωνίες της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, τολ-
μώ να πω ότι η ιδιότητα του ενεργού πολίτη είναι 
αυτή που υπερτερεί. Άλλωστε, ο πραγματικός σκο-
πός και ρόλος των κομμάτων είναι να υπηρετούν 
την κοινωνία και τον άνθρωπο και η αυτοδιοίκηση 
είναι αυτή που διαδραματίζει τον ρόλο αυτό στην 
καθημερινότητά μας.

Πώς μπορεί η επαγγελματική σας εμπειρία να 
σας φανεί  χρήσιμη στο ρόλο σας στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν φυσικά εκλεγεί-

τε; Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σε μια ελληνική 
εταιρεία κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων 
ψηφιακής εκτύπωσης ως διευθυντικό στέλεχος. Η 
δραστηριότητά μας είναι καθαρά εξαγωγική και συ-
νεργαζόμαστε με αντιπροσώπους μας σε περισσό-
τερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η εμπειρία 
που έχω αποκομίσει από τον τρόπο που λειτουρ-
γεί η παγκόσμια οικονομία και ο ανταγωνισμός σε 
διεθνές περιβάλλον, μου έχει επιτρέψει να μπορώ 
να εντοπίζω και να αντιμετωπίζω τα κακώς κείμε-
να στην αγορά και τη λειτουργία της στην πατρίδα 
μας. Ήδη ο Απόστολος Τζιτζικώστας έχει καταφέρει 
η Περιφέρειά μας να είναι πρώτη στη απορρόφηση 
ευρωπαϊκών πόρων για τη δημιουργία υποδομών 
αλλά και την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η 

εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα θα ανοί-
ξουν το δρόμο προς την πραγματική ανάπτυξη και 
θα καταπολεμήσουν το πρόβλημα της ανεργίας 
και του brain drain που βιώνουμε όλοι στα σπίτια 
και στον τόπο μας. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι 
πραγματικά έχω να προσφέρω πολλά και ανυπο-
μονώ να το κάνω με χαρά.

Πιστεύετε ότι  η Συμφωνία των Πρεσπών  θα 
επηρεάσει τις αυτοδιοικητικές εκλογές στη Θεσ-
σαλονίκη; Αλίμονο αν δεν τις επηρέαζε. Η κατα-
γωγή μου είναι μισή Σαρακατσάνος και μισή από 
την Ανατολική Ρωμυλία και είμαι μεγαλωμένος με 
την αγάπη για τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας 
ως Έλληνες. Σαν εμένα νομίζω είναι και οι περισ-
σότεροι συμπολίτες μας και δεν νομίζω ότι υπάρχει 
κάποιος που μπορεί να προσπεράσει τον κίνδυνο 
της αλλοίωσης της Ιστορίας μας, της γλώσσας μας 
και της ταυτότητάς μας. Η πρόσφατη συμφωνία εί-
ναι  κακή και επιζήμια, όχι μόνο για τη Μακεδονία 
μας αλλά και την χώρα μας ολόκληρη. Όσο ο Από-
στολος Τζιτζικώστας είναι και θα είναι σίγουρα για 
τα επόμενα χρόνια Περιφερειάρχης, θα εξαντλήσει 
και την τελευταία δυνατότητα αντίδρασης σε αυτή 
και θα είναι μπροστάρης,  όπως ήταν και μέχρι σή-
μερα, σε κάθε προσπάθεια προάσπισης των Εθνι-
κών και Οικονομικών Ελληνικών συμφερόντων. 
Αυτό οι πολίτες το έζησαν ήδη και το πιστεύουν ότι 
θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον και θα το 
συνυπολογίσουν στην τελική τους απόφαση ειδικά 
συγκρίνοντας την στάση του κ. Τζιτζικώστα με αυτή 
των άλλων υποψηφίων.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η επίσημη πα-
ρουσίαση του συνδυασμού  της «Αλληλεγγύης» 
και το ψηφοδέλτιο του κ. Τζιτζικώστα φαίνεται 
να είναι δυνατό όσον αφορά σε ικανότητες και 
αναγνωσιμότητα. Τι σηματοδοτεί η δική σας υπο-
ψηφιότητα; Είναι αλήθεια ότι ο Απόστολος Τζι-
τζικώστας παρουσίασε μια πραγματικά αξιόλογη 
και δυνατή ομάδα και είμαι περήφανος που είμαι 
κομμάτι της. Εγώ δεν αισθάνομαι επαγγελματίας 
πολιτικός και χαίρομαι που θα δώσω την προσω-
πική μου μάχη ανάμεσα σε αξιόλογους συνυπο-
ψηφίους. Οι πολίτες στη Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
μέχρι τέσσερις από εμάς  και πιστεύω ότι θα έχω 
το χρόνο και τον τρόπο να επικοινωνήσω τις θέσεις 
μου και να πείσω για τις δυνατότητες μου και να 
αποτελέσω και εγώ μια από τις επιλογές τους,  όχι 
απλά κάνοντας δημόσιες σχέσεις αλλά χτίζοντας 
σχέσεις. Σχέσεις ανθρώπινες , σχέσεις ειλικρινείς , 
σχέσεις ουσίας.

Θοδωρής Μητράκας: 

Έχουμε τρόπο να επαναπατρίσουμε 
τους επιστήμονες που έφυγαν
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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

Η κυβέρνηση όχι απλώς δεν επιδιώκει να εξαφανίσει από την 
επικαιρότητα το Μακεδονικό, αλλά, αντιθέτως, επιχειρεί με εμ-
φαντικό τρόπο να ανατρέψει τις αρνητικές εντυπώσεις που έχουν 
δημιουργηθεί μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στα Σκό-
πια, υπό τη συνοδεία σχεδόν του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, 
προκειμένου να έχει επίσημες επαφές με τον ομόλογό του, Ζόραν 
Ζάεφ, ώστε να καταδείξει ότι η Αθήνα έχει περισσότερα να κερδί-
σει από αυτήν τη σύσφιξη των σχέσεων παρά να χάσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από πολιτικές 
και στρατιωτικές πηγές, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στη γειτο-
νική χώρα θα συνομολογηθεί, μεταξύ άλλων, η ανάληψη από 
τούδε και στο εξής συνεχούς επιτήρησης του εναέριου χώρου της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από μαχητικά αεροσκάφη 
της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας! «Είμαστε έτοιμοι να πρω-
ταγωνιστήσουμε και πάλι στα Βαλκάνια», δηλώνουν με νόημα 
κυβερνητικοί παράγοντες, προσθέτοντας ότι με την κίνηση αυτή 
αποτρέπονται τα σχέδια της Τουρκίας περί στρατηγικής περικύ-
κλωσης της Ελλάδος, που επιχειρείται μέσω της εκμετάλλευσης 
μουσουλμανικών θυλάκων που βρίσκονται διάσπαρτοι στη χερ-
σόνησο του Αίμου.

Δεν διαθέτει πολεμικά 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν διαθέτει 

δική της πολεμική αεροπορία, και αυτός είναι ένας από τους λό-
γους που σπεύδει να συνδράμει η Ελλάδα – από τη στιγμή που 
πλέον είναι και τα δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και επιτρέπει κάτι 
τέτοιο η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Τη σχετική συμφωνία θα 
υπογράψει ο υπουργός Εθνικής Αμύνης των γειτόνων Ραντμίλα 

Σεκερίνσκα με τον Έλληνα ομόλογό του, επίτιμο αρχηγό ΓΓΕΘΑ 
ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, που θα συνοδεύει τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε το άρθρο 17 της Συνθήκης των 
Πρεσπών είναι ξεκάθαρο. Όπως αναφέρει, τα δύο μέρη «θα ενι-
σχύσουν και θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της 
Άμυνας, μέσω, μεταξύ άλλων, συχνών εκατέρωθεν επισκέψεων 
και επαφών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ενό-
πλων δυνάμεών τους, την κατάλληλη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και οικοδόμησης ικανοτήτων, τη συνεργασία στους τομείς της 
παραγωγής, ενημέρωσης και κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση προσωπικού, την 
οποία τα μέρη θα μπορούσαν να παράσχουν το ένα στο άλλο».

Εκπαίδευση Στρατού 
Από την παραπάνω αναφορά συμπεραίνεται, ότι εκτός από 

την αεροκάλυψη, η Ελλάδα θα αναλάβει και την εκπαίδευση του 
Στρατού της Βόρειας Μακεδονίας όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, 
ενώ θεωρείται ζήτημα χρόνου και η διενέργεια κοινών ασκή-
σεων. Τα πλάνα που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση όμως εί-
ναι ακόμη πιο φιλόδοξα. Σε συνεννόηση με την κυβέρνηση του 
Ζόραν Ζάεφ αλλά και του Νίκου Αναστασιάδη στη Μεγαλόνησο, 
γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις προκειμένου να συγκρο-
τηθεί μια νέα τριμερής συνεργασία σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ 
Ελλάδας, Κύπρου και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στα 
πρότυπα της αντίστοιχης που έχει συγκροτηθεί με την Κύπρο, την 
Αίγυπτο και το Ισραήλ, δημιουργώντας μια ασπίδα ασφαλείας 
έναντι οποιουδήποτε επιβουλεύεται τμήματα της εθνικής μας 
ακεραιότητας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Πάνοπλα ελληνικά μαχητικά θα παρέχουν αεροκάλυψη 
στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας!

«Ασπίδα» Τσίπρα σε Ζάεφ
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«Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το 
καλύτερο και να ακουστεί η νέα γενιά», αυτός 
είναι ο στόχος τριών νέων -ηλικιακά- υποψη-
φίων δημοτικών συμβούλων, στις επικείμε-
νες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η Κωνσταντίνα 
Νταγκίνη 20 ετών, ο Αναστάσης Χριστοφής 
22 ετών και ο Χρήστος Αντιβαλίδης 24 ετών, 
έχουν ίσως τις πιο μικρές ηλικίες μεταξύ όλων 
των υποψηφίων που θέλουν να μπουν στον 
στίβο της αυτοδιοίκησης. Οι τρεις τους προερ-
χόμενοι από διαφορετικούς δήμους του νομού 
της Θεσσαλονίκης διακατέχονται από όραμα, 
σχέδια για τις περιοχές τους, αλλά και από με-
γάλη ορμή για να βελτιώσουν παραμελημένες 
καταστάσεις και να ωθήσουν προς την εξέλιξη 
άλλες που έχουν μείνει στάσιμες.

«Οι νέοι το κοιτούν από καρδιάς»

Η Κ.Νταγκίνη, σπουδάζει στο δεύτερο έτος της 
Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και είναι υποψήφια 
με την παράταξη «Κοινωνική Συνεργασία Νε-
άπολης – Συκεών» του Ηλία Ζάχαρη. Όπως 
εξηγεί στην Karfitsa: «Αποφάσισα να κατέβω 
γιατί βλέποντας πράγματα που δεν μου αρέ-
σουν στην καθημερινότητα μου θα ήθελα να 
είμαι εγώ αυτή που θα τα αλλάξει». Σύμφω-
να με την ίδια η σχολική στέγη στον δήμο της 
αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. «Πιστεύω 
είναι παραμελημένη. Αυτό είναι κάτι που έχω 
δει αλλά και το έχω βιώσει πρόσφατα, καθώς 
τελείωσα το σχολείο πριν λίγα χρόνια. Ξέρω 
ποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Εκεί λοιπόν 
θα ήθελα να ρίξω περισσότερο βάρος, όπως 
επίσης να μπορέσω να εκφράσω την γνώμη 
και τις απόψεις των νέων».
Παρότι σπουδάζει και δουλεύει παράλληλα 
η Κ.Νταγκίνη τονίζει ότι ο συνδυασμός αυτός 
μαζί με την αυτοδιοίκηση δεν την φοβίζει. 
«Σαφώς ως νέα και θα βγω με τις παρέες μου, 
αλλά δεν θα κάνω μόνο αυτό. Είμαι της άπο-

ψης ότι είμαστε σε μια ηλικία που θα πρέπει 
να σπείρουμε, για να έχουμε και προσωπικά, 
αλλά και συλλογικά ένα καλύτερο μέλλον. 
Άλλωστε οι νέοι το κοιτούν από καρδιάς και 
θέλουν να αλλάξουν πράγματα», σημειώνει 
η ίδια.

«Οι Millennials θέλουν  
να ασχοληθούν με τον τόπο τους»

«Bλέπω καθημερινά την Καλαμαριά τι μπορεί 
να είναι και τι είναι τώρα, για αυτό αποφάσισα 
να κατέβω στις αυτοδιοικητικές», μας εξηγεί ο 
Αναστάσης Χριστοφής, τελειόφοιτος στο τμήμα 
Γεωλογίας του ΑΠΘ και υποψήφιος με τη «Γε-
νιά Δημιουργίας», του Γιάννη Δαρδαμανέλη.
Ο 22χρονος αναφέρει ότι «η Καλαμαριά είναι 
στάσιμη, με έργα επιλεκτικά σε συγκεκριμένες 
περιοχές, ενώ ο περίγυρος έχει μείνει παρατη-
μένος. Περιοχές ‘’διαμάντια’’ όπως η δική μου 
γειτονιά του Αγ.Ιωάννη, στα νεόκτιστα, έχει ένα 
όμορφο πρόσωπο όμως λόγω της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας των κατοίκων και όχι του δή-
μου». Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι σε αυτό που 
θέλει να δώσει έμφαση είναι μεταξύ άλλων 
το παραλιακό μέτωπο της περιοχής, το οποίο 
χαρακτηρίζει ως «ανεκμετάλλευτο πλούτο». 
Μάλιστα, ο ίδιος θεωρεί μεγάλο σφάλμα το 
γεγονός ότι δεν λειτουργεί η δημοτική αστυ-
νομία, σε έναν δήμο 110.000 δημοτών.
Η απόφαση του να ασχοληθεί με την αυτοδιοί-
κηση δεν ξάφνιασε τους οικείους του, καθώς 
από μικρότερη ηλικία είχε ήδη ξεκινήσει από 
την ΟΝΝΕΔ, όπου είχε διατελέσει σε διάφορες 
επιτελικές θέσεις και το ίδιο συνέχισε και στο 
φοιτητικό συνδικαλιστικό χώρο, κατά την δι-
άρκεια των σπουδών του. Ο Αναστάσης θεωρεί 
ότι «η γενιά των Millennials, βλέπει την ολική 
παρακμή του περιβάλλοντος γύρω τους και 
για αυτό θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο 
με τον τόπο τους. Εκφράζονται πιο πολύ, πιο 

οργανωμένα και δημιουργικά». Τονίζει μάλι-
στα ότι ο χώρος της αυτοδιοίκησης θα πρέπει 
να πάψει να θεωρείτε ως ένα γεροκομείο στε-
λεχών αλλά ως ένα φυτώριο ενεργού κόσμου.

«Η αυτοδιοίκηση είναι πιο δεκτική  
στους νέους»

Ο Χρήστος Αντιβαλίδης τελειόφοιτος του τμή-
ματος πολιτικών μηχανικών του ΑΠΘ από 
περίπου 15 ετών θυμάται τον εαυτό του να 
διαβάζει και να ενημερώνεται για όσα συμβαί-
νουν. Ο ίδιος δηλώνει πως αυτό που του δίνει 
ενέργεια και ευχαρίστηση είναι η ενασχόληση 
του με τα κοινά. «Είναι αυτό που θα κάνω πιο 
ευχάριστα από ό,τι άλλο, γιατί μου αρέσει να 
αλλάζω και να βελτιώνω τα πράγματα». Ο 
24χρονος κατεβαίνει με τον υποψήφιο δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα και 
όπως μας γνωστοποιεί τα προβλήματα της 
καθημερινότητας και η ευταξία είναι αυτά που 
θα ήθελε να βοηθήσει να λυθούν. «Δεν είδα 
ποτέ την πόλη αρκετά καθαρή, φωτεινή και 
εξωστρεφής. Δεν ήταν ποτέ αυτό που άκουγα 
παλαιότερα για την πόλη, ότι θα έπρεπε να εί-
ναι η μητρόπολη των Βαλκανίων και μια πόλη 
κόσμημα, παρότι έχει όλα τα προτερήματα», 
τονίζει.
Όσον αφορά η αυτοδιοίκηση και αν έχει χώρο 
για νέους ο Χρ.Αντιβαλίδης θεωρεί ότι «ίσως 
είναι η βαθμίδα που είναι πιο δεκτική από 
όλες για την είσοδο των νέων. Η ίδια η αυτο-
διοίκηση στρέφεται στους νέους, γιατί θέλει να 
δει κάτι διαφορετικό». Ο 24χρονος καταλήγει 
λέγοντας ότι το περιβάλλον που μεγάλωσε η 
γενιά του με φόντο την κρίση έκανε τους νέους 
να είναι πιο πρακτικοί και να θέλουν να βελτι-
ώσουν τις συνθήκες που ζουν.

Εξηγούν στην Karfitsa τους λόγους που αποφάσισαν να κατεβούν 
υποψήφιοι και τι θα ήθελαν να αλλάξουν στους δήμους τους

Τρεις νέοι θέλουν να «τρέξουν»  
στον στίβο της αυτοδιοίκησης
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Γιώργος Καραγκιαούρης
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη.
Από την ηλικία των 19 υπήρξα εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα παράλληλα µε τις 
σπουδές µου, µέχρι την 1/9/2015 όταν και κατατάχτηκα και υπηρέτησα στη Θήβα στο 
Πυροβολικό.

Τα τελευταία 7 χρόνια διαχειρίζοµαι µια πρότυπη µεσιτική εταιρεία και το 2019 
εκλέχτηκα γενικός γραµµατέας του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης.
Από µικρή ηλικία θυµάµαι τον εαυτό µου να οραµατίζεται µια καλύτερη Θεσσαλονίκη 
και αυτό ήταν που µε παρακίνησε να θέσω υποψηφιότητα ως δηµοτικός σύµβουλος 
µε την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» και τον Κωνσταντίνο Ζερβα.
Άνθρωποι µε κοινό όραµα και κοινές φιλοδοξίες, µε πολλή αγάπη για την πόλη µας, 
αποφασίσαµε να ενώσουµε τις ιδέες µας και τα όνειρα µας, ώστε να φτάσουµε την 
πόλη µας ψηλά. Αρχίζουµε, λοιπόν, να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο αύριο και σας 
θέλουµε στο πλευρό µας. Όλοι µαζί µπορούµε να φτιάξουµε το µέλλον της 
Θεσσαλονίκης µας, ώστε να παραδώσουµε µια πόλη πρότυπο στους απογόνους µας.

∆ιεύθυνση: Εγνατίας 125 , 3ος όροφος, spiti365.gr
George K. Karagkiaouris
karagkiaouris
Tηλ.: 2310250255 - www.naistithessaloniki.gr
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Από το Πανόραμα στην Περιφέρεια ο Δωρής

Ο πρωταθλητής του Euro στην «Αλληλεγγύη» Η βελτίωση των 
ιατρικών υπηρεσιών 
στόχος της Όλγας – 

Χριστίνας Γούλα 

Μία σέλφι με τον δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, που επισφραγίζει 
εννέα χρόνια συνεργασίας και αποδεικνύει μία δυνατή σχέση, ανέβασε στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο Σωκράτης Δωρής, ο οποίος έχει βάλει πλέον «πλώρη» για την περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κατεβαίνει υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με 
τον Απόστολο Τζιτζικώστα. «Ήταν το 2010 όταν πήρα την απόφαση να κατέβω πρώτη 
φορά στις εκλογές 26 χρονών. Ευχαριστώ τον δήμαρχο για την αγάπη και τη στήριξη 
του. Κρατάω σαν Ευαγγέλιο τις συμβουλές του», έγραψε στην ανάρτηση ο κ. Δωρής. 

Λίγες ήμερες αργότερα, στις 27 Μαρτίου, βρέθηκε στην παρουσίαση των 100 
πρώτων υποψηφίων της παράταξης «Αλληλεγγύη» που πραγματοποιήθηκε από τον 
Απόστολο Τζιτζικώστα σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. 

Κουβαλώντας την εμπειρία ενός νέου, άλλα πολύ δραστήριου στελέχους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2010, κατάφερε σε ηλικία μόλις 30 ετών, το 2014, να 
κατακτήσει την πρώτη θέση σε ψήφους στην δημοτική ενότητα Πανοράματος. Έχει  
περάσει από πολλά στάδια στη μέχρι τώρα θητεία του με σημαντικότερα αυτό του 
αντιδημάρχου Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νεολαίας στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για 
δύο θητείες (1/1/2013 έως τις 31/8/2014 και 4/2016 έως 2/2018).

Επίσης ως πρόεδρος ΚΕΚΠΑΠ (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και 
Παιδείας) για άλλες δύο θητείες  (9/2014 έως 4/2016 και 2/2018 έως σήμερα). Με 
αυτές  τις περγαμηνές φιλοδοξεί να ανέβει ένα ακόμη σκαλοπάτι στην πολιτική σκηνή 
με την εκλογή του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Όλγα Χριστίνα Γούλα είναι 
πλαστικός χειρουργός, απόφοι-
τος και διδάκτωρ της Ιατρικής 
Σχολής του ΑΠΘ. Διδάσκει στην 
Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημί-
ου της Κύπρου και είναι μέλος 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης. Είναι Γραμματέας του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κέντρου Πολιτισμού της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Με εγγύηση το έργο, την 
αποτελεσματικότητα και το 
πρόγραμμα του Απόστολου 
Τζιτζικώστα για το μέλλον της 
Κεντρικής Μακεδονίας, συ-
μπορεύομαι με τον συνδυασμό 
«Αλληλεγγύη» και σε αυτή την 
εκλογική αναμέτρηση.

Η υποψήφια περιφερειακή 
σύμβουλος της ΠΕ. Θεσσαλονί-
κης, αντιμετωπίζει την υπο-
ψηφιότητά της ως προέκταση 
της καθημερινότητάς της, με 
διάθεση εθελοντικής προσφο-
ράς, όπως ακριβώς πορεύεται 
μέσα από την επαγγελματική 
της δραστηριότητα ως ιατρός.

«Με εφόδια τις γνώσεις 
της και την εμπειρία μου στον 
τομέα της Υγείας, πρωταρχικός 
στόχος μου είναι η εξυγίανση 
των υπηρεσιών υγείας προς 
όφελος του πολίτη, η κοινω-
νική αλληλεγγύη και μέριμνα, 
η παροχή συμβουλευτικής 
και προληπτικής ιατρικής, η 
εξασφάλιση πρόσβασης σε 
φάρμακα και Υπηρεσίες Υγείας 
όλων των συμπολιτών μας», 
αναφέρει η κ. Γούλα και μέσα 
από την Karfitsa εύχεται να 
συμπέσει με πολλούς συμπολί-
τες της στο δρόμο της αξιοπρέ-
πειας, της αντίστασης και της 
δράσης και χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς να δώσουν ένα 
κοινό αγώνα για τα προβλήμα-
τα της καθημερινότητας. 

Στο πλευρό του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λου Τζιτζικώστα κατεβαίνει στη «μάχη» των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Άγγελος Χαριστέας.

Ο Άγγελος Χαριστέας συνέδεσε το όνομα του με το Euro 2004 κα-
θώς, εκτός από τα γκολ που σημείωσε στην προκριματική φάση και 
στον προημιτελικό με τη Γαλλία, το τέρμα που έβαλε στον τελικό με 
την Πορτογαλία βοήθησε την Ελλάδα να κατακτήσει τον τίτλο. Ειδικά 
αυτό το γκολ οδήγησε τον ίδιο να αποκτήσει φήμη και αναγνώριση 
ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων 
των εποχών.

Με το εθνόσημο αγωνίστηκε από το 2001 μέχρι το 2011και ήταν 
σχεδόν πάντα στις βασικές επιλογές για την ενδεκάδα, επί θητείας 
Ότο Ρεχάγκελ. Αγωνίστηκε επίσης στο Euro 2008 –όπου σημείωσε 
το μοναδικό τέρμα της Ελλάδας στη διοργάνωση απέναντι στη μετέ-
πειτα τροπαιούχο Ισπανία– καθώς και στον εναρκτήριο αγώνα με τη 
Νότια Κορέα στο Μουντιάλ του 2010 που διεξήχθη στη Νότια Αφρική.

Ο Άγγελος Χαριστέας άρχισε την καριέρα του στην τοπική ομά-
δα του Στρυμωνικού Σερρών, από όπου μεταπήδησε στον Άρη Θεσ-

σαλονίκης το 1997. Τον Ιανουάριο του 1998 δόθηκε δανεικός στον 
Αθηναϊκό για έξι μήνες. Στη συνέχεια επέστρεψε στον Άρη όπου συ-
νέχισε την καριέρα του μέχρι και το 2002. Τότε πήρε μεταγραφή στη 
Βέρντερ Βρέμης όπου αγωνίστηκε ως το 2005 σε 66 αγώνες, σκόρα-
ρε 18 τέρματα και κατέκτησε ένα νταμπλ (πρωτάθλημα και κύπελλο 
Γερμανίας).

Το 2005 μετακόμισε στην Ολλανδία και στον Άγιαξ, το 2006-07 
βρήκε τον Άγγελο Χαριστέα στην επίσης ολλανδική Φέγενορντ, ενώ 
το 2007 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Νυρεμβέργη. 
Το 2009 έκανε ένα σύντομο πέρασμα ως δανεικός από την Μπάγερ 
Λεβερκούζεν. Τον Αύγουστο του 2010 υπέγραψε μονοετές συμβό-
λαιο με τη γαλλική Αρλ Αβινιόν και ένα χρόνο αργότερα  υπέγραψε 
συμβόλαιο με τη Σάλκε, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Γερμα-
νίας καταφέρνοντας να σκοράρει το νικητήριο τέρμα απέναντι στην 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Την περίοδο 2011-12 επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε 
στον Παναιτωλικό, ενώ στα   τέλη Φεβρουαρίου 2013 υπέγραψε με 
την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αλ Νασρ. 
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Με όραμα και στόχο να ανέβει ακόμη περισσότερο τουριστικά η Χαλκιδική  και να γί-
νει γνωστή η ελληνικότητα της Μακεδονίας σε όλο τον κόσμο, ρίχνεται στη μάχη για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος στο πλευρό 
του Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο αντιπεριφερειάρχης παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον 
επικεφαλής της παράταξης και περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζι-
κώστα και από εκείνη τη ημέρα άρχισε τη σκληρή δουλειά για να καταφέρει να εκλεγεί 
στην περιφέρεια το, τη Χαλκιδική. Όραμα του είναι να δει τη Χαλκιδική να καταλαμβάνει 
την πρώτη θέση στη λίστα με τους δημοφιλέστερους τουριστικά νομούς στην Ελλάδα. 

Ο κ. Γιώργος «τρέχει» ήδη μια στρατηγική προσέγγιση για την περαιτέρω διασύνδε-
ση του μακεδονικού πολιτισμού με την τουριστική προβολή, καθώς σύμφωνα με τον 
ίδιο ένα τέτοιο επίτευγμα θα συμβάλει στη διεθνοποίηση του Μακεδονικού προβλή-
ματος, με την αναφορά του σε κάθε  έκθεση  τουρισμού του εξωτερικού. Επιπλέον με 
αυτόν τον τρόπο θα γίνει γνωστή και κατανοητή σε όλο τον κόσμο η ελληνικότητα της 
Μακεδονίας.

Σε αυτή τη κατεύθυνση ο Γιάννης Γιώργος προτείνει μέσω της Karfitsa να δημιουρ-
γηθεί και να ακολουθηθεί  η άσκηση ενιαίας τουριστικής προβολής των τριών Περιφε-
ρειών (Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας) «για να δείχνουμε συντεταγμέ-
να ότι η Μακεδονία  είναι μία και είναι ελληνική», όπως αναφέρει. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής γνωρίζει τον τόπο μέσα από την πολυετή ενασχό-
ληση του με τις τουριστικές επιχειρήσεις – έχει οικογενειακή επιχείρηση στη Χαλκιδική  
που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού  και έχε τη δυνατότητα να συνανα-
στρέφεται με τουρίστες από όλη την υφήλιο.

Ο Θάνος Μπέγκας  αποφάσισε να… κολυμπήσει στα βαθιά συμμετέχοντας για πρώτη 
φορά σε «κούρσα» εκλογικής αναμέτρησης επιλέγοντας την αυτοδιοίκηση  ως περιφε-
ρειακός σύμβουλος με την «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα.

Για τον 44χρονο τραπεζικό η περιφέρεια ως διοικητική δομή, αποτελεί την ουσία και 
την καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατάρτισή του, σε πολλά από τα ζητήματα που 
απασχολούν τόσο τον κάτοικο της περιφέρειας όσο και τον πολίτη του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με μια ειλικρινή διάθεση συμμετο-
χής, αποτελούν το πιο σημαντικό λόγο ενασχόλησης του, όπως αναφέρει στην Karfitsa.

«Εχθρός του καλού είναι  το καλύτερο», αναφέρει ο Θάνος Μπέγκας, ο οποίος θε-
ωρεί  ότι η εκλογή του, «θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προσπάθεια που ξε-
κίνησε η παράταξη και ο ίδιος ο Απόστολος Τζιτζικώστας να καταστεί η περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας σημείο αναφοράς και πρότυπο ανάπτυξης και διαχείρισης πόρων, 
πάντοτε με τελικό ωφελούμενο τον κάτοικο της Μακεδονίας μας».

Στα σχέδια του είναι να αλλάξει τον τρόπο που «οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιφερεια-
κής ενότητας της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Θέλω από 
απλοί κάτοικοι να γίνουμε πολίτες», εξηγεί ο κ. Μπέγκας.

Μέσα από τον κλάδο της ιατρικής, η βιοπαθολόγος Μαρία Χατζηδημητρίου – Κυριαζίδη γνώρισε τον 
εθελοντισμό  και αποφάσισε να τον κάνει κομμάτι της ζωής της.

Αν και δραστηριοποιείται στον τομέα της διδασκαλίας ως αναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολο-
γίας του ΑΤΕΙΘ και διδάκτωρ του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, δεν σταματά να προσφέρει σε ασθενείς 
οικονομικά ομάδες, παρέχοντας  τους  δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις σε συμβαλλομένους του 
Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης, του οργανισμού PRAKSIS και ΑΡΣΙΣ.  Για την ίδια η υγεία και η πρό-
ληψη είναι οι παροχές που χρειάζεται να έχουν όλοι οι πολίτες κάθε κοινωνίας.

Έχοντας αυτόν τον σκοπό και το όραμα για προσφορά σε όλους,  αποφάσισε να συμμετέχει στα κοινά 
μέσα από το ψηφοδέλτιο της  «Αλληλεγγύης», του Απόστολου Τζιτζικώστα. Η ενασχόληση της  με τα 
κοινά άλλωστε έχει γερές βάσεις  που κτίστηκαν εδώ και είκοσι χρόνια –από το 1999- μέσα από τον 
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τη θέση της Γενικής που κατέχει. Παράλληλα κατέχει  θέση  εκπρο-
σώπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου  της αντιπροέδρου της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 
Βορείου Ελλάδας και της γενικής γραμματέα του ΣΑΑΚ.

Γ. Γιώργος: Να επισφραγιστεί η ελληνικότητα  
της Μακεδονίας μέσα από τον τουρισμό

Ένας τεχνοκράτης με περγαμηνές στην «Αλληλεγγύη»

Δωρεάν παροχές υγείας οραματίζεται  
η Μαρία Χατζηδημητρίου
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Σπουδαίοι αθλητές στο ψηφοδέλτιο 

Με αέρα νικητή ο Απ. Τζτζικώστας Η απόμακρη  
και χαμογελαστή  

Κατερίνα Περιστέρη 

Αέρα  πρωταθλητισμού αποπνέει το ψηφοδέλτιο του Από-
στολου Τζιτζικώστα, καθώς συγκεντρώνει, εκτός από τη Βού-
λα Πατουλίδου –γνωστή χρυσή Ολυμπιονίκη των 110 μέτρων 
μετ’ εμποδίων στους Ολυμπιακούς του 1992 στη Βαρκελώνη– 
και άλλους διακεκριμένους αθλητές. Μεταξύ τους ξεχωρίζει 
ο Άγγελος Χαριστέας, ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική 
Ελλάδας σ το Euro του 2004 και χρυσός σκόρερ της στον τε-
λικό με την Πορτογαλία. Στην «Αλληλεγγύη» του Απόστολου 
Τζιτζικώστα συμμετέχουν όμως ακόμα δύο βετεράνοι ποδο-
σφαιριστές: ο Λάκης Παπαϊωάννου του Ηρακλή και ο  Ντίνος 
Κούης του Άρη, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι και στις προηγού-
μενες εκλογές. Επίσης, στο ίδιο ψηφοδέλτιο συμμετέχει και ο 
Νίκος Σταυρόπουλος, βετεράνος καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ 
–και πρωταθλητής Ευρώπης στο «θρυλικό» Ευρωμπάσκετ 
του 1987!– και τεχνικός διευθυντής σήμερα της «ασπρόμαυ-
ρης» ΚΑΕ, καθώς και η Δήμητρα Γιαννιού, καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής και ομοσπονδιακή προπονήτρια κωπηλασίας.

Στο ψηφοδέλτιο του υποψη-
φίου περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, συμμετέχει  η αρχαι-
ολόγος  Κατερίνα Περιστέρη, 
που διετέλεσε επικεφαλής των 
ανασκαφών στον τύμβο Καστά 
στην Αμφίπολη, οι οποίες 
απέδωσαν ιδιαίτερα σημαντικά 
ευρήματα. Η γνωστή αρχαιολό-
γος εμφανίστηκε στην εκδήλω-
ση της παρουσίασης των 100 
υποψηφίων του επικεφαλής 
της παράταξης «Αλληλεγγύη», 
κρατώντας χαμηλούς τόνους, 
απέφυγε τους δημοσιογρά-
φους, ωστόσο συνομίλησε για 
πολύ ώρα με τους συνυποψή-
φιους της από τη Θεσσαλονίκη. 
Η κ. Περιστέρη «κατεβαίνει» 
στις Σέρρες, περιοχή όπου 
εργάζεται τα τελευταία δέκα 
χρόνια.

Με την παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρους του ψηφοδελτίου 
του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας κήρυξε  και επίσημα την έναρξη του 
προεκλογικού του αγώνα, ακριβώς δυο μήνες πριν «στηθούν» οι αυ-
τοδιοικητικές κάλπες.

Ξεκινώντας την «κούρσα» προς τις αυτοδιοιηκητικές εκλογές με 
αέρα νικητή, ο Απόστολος Τζιτζικώστας παρουσίασε τους 100 πρώ-
τους υποψηφίους της παράταξής του, της «Αλληλεγγύης. Με το σύν-
θημα «Δυναμώνουμε τη Μακεδονία», παρουσίασε το πρόγραμμα και  
το λογότυπο του συνδυασμού σε μπλε και πορτοκαλί χρώμα. Πρό-
κειται για ένα αποτύπωμα παρόμοιο με εκείνο που είχε χρησιμοποιη-
θεί πριν από λίγους μήνες, στη διάρκεια της διαδικτυακής καμπάνιας 
που έκανε ο ίδιος κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η «Αλληλεγγύη» ξεκινά  για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχοντας 
ξεπεράσει κατά πολύ, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοκοπικές 
εκτιμήσεις, το ποσοστό εκλογής της πρώτης Κυριακής του 2014 όταν 
είχε λάβει  32,97%. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι την πρώτη Κυριακή 
των εκλογών το ποσοστό που αναμένεται να λάβει ο κ. Τζιτζικώστας 
πρόκειται να  αγγίξει το 55%!

Στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των συνυποψηφίων του, ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας στάθηκε πολύ στις προσπάθειες που έκαναν 

οι συνεργάτες του αντιπεριφεριάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι 
για να πετύχουν όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της πενταετούς 
θητείας της παράταξης η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του 2019. 
«Ξεκινήσαμε από το θέλουμε, πήγαμε στο μπορούμε και σήμερα 
είμαστε στο κάναμε. Τώρα βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της 
διαδρομής, που θα καθορίσει το δρόμο της Μακεδονίας μας», είπε ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Η Κεντρική Μακεδονία που εμείς οραματιζόμαστε και όλοι μαζί 
χτίζουμε, ξεκινάει από το χωριό του Προμαχώνα στις Σέρρες, από 
την Ειδομένη στο Κιλκίς, τους Προμάχους στην Πέλλα, τα Ριζώμα-
τα στην Ημαθία, τη Συκιά στη Χαλκιδική, το Λιβάδι στην Πιερία, το 
Σκεπαστό στη Θεσσαλονίκη και φτάνει στην καρδιά, στα κέντρα λή-
ψης των αποφάσεων. Ξεκινάει από το όνειρο και τις προσδοκίες κάθε 
ανθρώπου για την οικογένειά του, τα παιδιά του, το μέλλον του και 
καταλήγει στην ολοκλήρωση κάθε έργου και κάθε δράσης, που θα 
δώσει σ’ αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα για μια καλύτερη ζωή», 
τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας και συμπλήρωσε, «για να συνεχίσουμε και 
να ολοκληρώσουμε το έργο που κάνουμε, για να συνεχίσουμε να δυ-
ναμώνουμε τη Μακεδονία, χρειάζεται η βάση και η βάση για όλα είναι 
οι άνθρωποι», είπε ο Περιφερειάρχης.
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Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής και ο σχεδιασμός 
έργων μικρότερης κλίμακας με έμφαση στον αστικό σχεδιασμό και 
στις αναπλάσεις θα προτεραιότητες της διοίκησής μας. 

Η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής της ευρύτερης Μη-
τροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη την επόμενη δεκαετία μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων  
του Ο.Λ.Θ. Α.Ε., της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., των έργων αναβάθμισης του αερο-
δρομίου και της ολοκλήρωσης της βασικής γραμμής του μετρό. Τα 
έργα αυτά αποτελούν και πρέπει να αποτελούν τη βασική προϋπόθεση 
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής, όμως εξίσου σημαντική είναι και η αντιμετώ-
πιση των οχλήσεων που θα δημιουργηθούν κατά τη φάση κατασκευής 
τους, στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες της Θεσσα-
λονίκης. Η παρακολούθηση των εργασιών και οι παρεμβάσεις για την 
μείωση των οχλήσεων, θα είναι είναι μόνιμο μέλημά μας, ως δημοτική 
αρχή.

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που θα εφαρμόσουμε ως διοίκη-
ση όταν μας επιλέξουν οι συνδημότες μας θα περιλαμβάνει έργα, τόσο 
στο κέντρο όσο και στις περιφερειακές περιοχές του Δήμου. 

Στον τομέα της καθαριότητας η πλήρης απορρόφηση των διαθέσι-
μων πόρων (που σήμερα δεν γίνεται) σε συνδυασμό με την επιτάχυν-
ση και την ολοκλήρωση του προγράμματος της υπογειοποίησης των 
κάδων απορριμμάτων και η αναδιοργάνωση του μηχανισμού συλ-
λογής τους, με ενίσχυση και ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού του 
τομέα καθαριότητας, αποτελούν προγραμματικές προτεραιότητές μας. 

Θα δώσουμε έμφαση σε παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείρι-

ση-αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα, τη δημιουργία πάρκων και άλλων κοινόχρηστων 
χώρων, τον ηλεκτροφωτισμό και τη δημιουργία διαδρομών για πεζούς 
και ποδήλατα.

Ακόμη το στοίχημα της ανασυγκρότησης των αστικών συγκοινω-
νιών της πόλης, είναι για το συνδυασμό μας πολύ σημαντικό και μά-
λιστα ο επικεφαλής μας ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει δεσμευθεί ότι θα 
συμμετέχει προσωπικά στα Δ.Σ. του οργανισμού αστικών συγκοινωνι-
ών για να προτείνει και να απαιτεί. Η σημερινή άθλια εξυπηρέτηση των 
πολιτών δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Θα παρέμβουμε με συγκεκρι-
μένες προτάσεις για τα δρομολόγια, τις υποδομές και τον εξοπλισμό 
του.

Επίσης θα επανεξετάσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων  και των επαγγελμα-
τιών καθώς επίσης θα προτείνουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς (Μετρό Θεσσαλονίκης, Δ.Ε.Θ κ.τ.λ.), λύσεις για χώρους στάθ-
μευσης πέριξ των σταθμών του μετρό, για να αποφύγουμε τα αρνητικά 
φαινόμενα που παρουσιάστηκαν στην Αττική όταν λειτούργησε το με-
τρό χωρίς σχετικές προβλέψεις.

Όλα όσα προανέφερα είναι αυτονόητα. Όμως είναι δυσνόητα για 
πολλούς ιθύνοντες των οποίων  η αδιαφορία και η ανεπάρκεια τα κα-
θιστούν ανέφικτα εδώ και χρόνια. Εμείς με επικεφαλής τον Κωνσταντί-
νο Ζέρβα θα εργασθούμε για να γίνουν πράξη.

*Ο κ. Μήτρου είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την 
παράταξη “ΝΑΙ στη Θεσσαλονιίκη” του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Επιτέλους τα αυτονόητα να γίνουν πράξη για την πόλη μας

Τ Ο Υ 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Μ Η Τ Ρ Ο Υ *
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Από Θεσσαλονίκη – Αθήνα και τώρα πάλι επι-
στροφή στην ... πατρίδα. Η διαδρομή για την δημο-
σιογράφο Σοφία Τουντούρη ήταν συνηθισμένη κα-
θώς τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να μετακομίσει 
στην πρωτεύουσα «υποκύπτοντας» στα κελεύσμα-
τα των πρωινών εκπομπών μεγάλων καναλιών. 
Ωστόσο, το κάλεσμα του περιφερειάρχη Απόστολου 
Τζιτζικώστα αποτέλεσε ένα ακόμη μετρίζι στο οποίο 
αποδέχτηκε την πρόκληση. Αυτό της αυτοδιοίκησης 
ως υποψήφια περιφερειακός σύμβουλος... 

Γιατι αποφάσισες να επιστρέψεις Θεσσαλο-
νίκη; Στην πραγματικότητα δεν έφυγα ποτέ από τη 
Θεσσαλονίκη. Είμαι, όμως, μία νέα γυναίκα με όνει-
ρα, φιλοδοξίες και στόχους που θέλω να πετυχαίνω. 
Έτσι, όταν μου έγινε μία πολύ καλή επαγγελματική 
πρόταση από κανάλι της Αθήνας, ανταποκρίθηκα 
θετικά. Από τα 18 μου, που παράλληλα με τις σπου-
δές μου ξεκίνησα να εργάζομαι ως δημοσιογράφος, 
συνεργάστηκα με όλα σχεδόν τα μέσα της πόλης. 
Θα έλεγα, πως γαλουχήθηκα επαγγελματικά στη 
Θεσσαλονίκη. Και έβαλα τις πιο γερές βάσεις για να 
κατακτήσω την επαγγελματική εμπειρία που έχω 
προκειμένου να είμαι σε θέση πια να μπορώ να συ-
νεισφέρω στον τόπο μου. 

Πώς επέλεξες την οδό «δημοσιογραφία» 
- «πολιτική», έστω υπό την έννοια της αυτοδι-
οίκησης; Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη. Δεν βλέπω 
την ενασχόλησή μου με την αυτοδιοίκηση ως επαγ-
γελματική αποκατάσταση. Σε καμία περίπτωση! 
Είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 2007 
και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Η αυτοδιοίκηση 
για μένα είναι προσφορά. Είναι μία σοβαρή και δύ-
σκολη υπόθεση με μεγάλη ευθύνη, όμως δεν είναι 
επάγγελμα! Και, ως νέος άνθρωπος, οφείλω να 
πω πως βαρέθηκα να βλέπω «επαγγελμα-
τίες» της αυτοδιοίκησης να προτάσσουν το 
προσωπικό τους συμφέρον και όχι το κοι-
νωνικό!

Γιατί με τον Αποστολο Τζιτζικώστα; 
Γιατί μιλά με το έργο του. Είναι τιμή μου 
ένας απόλυτα επιτυχημένος Περιφερειάρ-
χης όπως ο Απόστολος Τζιτζικώστας, να 
μου προτείνει να είμαι υποψήφια με τον 
συνδυασμό του. Με τιμά που πιστεύει σε 
μένα και πιστεύει πως κι εγώ μπορώ να 
ενισχύσω την ήδη δυνατή ομάδα του 
που έχει αφήσει το αποτύπωμά της 
στην Κεντρική Μακεδονία.  Επιπλέ-
ον, ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι 
ένας νέος άνθρωπος που είμαι 
βέβαιη πως θα συνεχίσει να δίνει 

ρόλο και φωνή στους νέους.
Αν εκλεγείς ποιό θα ήταν το πρώτο που θα 

έκανες για την πόλη; Η αυτοδιοίκηση είναι ομαδι-
κή υπόθεση. Η Θεσσαλονίκη το οφείλει στους πολί-
τες της να γίνει μια σύγχρονη, βιώσιμη, ευρωπαική 
πόλη. Να γίνει πιο ελκυστική. Το Α και το Ω, για μένα, 
είναι η εξωστρέφεια. Να δημιουργηθούν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες και ακολούθως οι θέσεις εργασίας 
ώστε να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους. Ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας έχει βάλει ήδη τις βάσεις 
με το πετυχημένο έργο της ΠΚΜ και θα συνεχίσει. 
Άλλωστε, η προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον 
είναι διαρκής και δεν σταματά ποτέ.

Είναι σημαντικός ο ρόλος της δημοφιλίας 
ενός προσώπου που διεκδικεί την εκλογή του ;

Η αναγνωρισιμότητα ενός προσώπου του δί-
νει τη δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στο 
δημόσιο λόγο. Θα πιέσει, θα διεκδικήσει και ίσως 
εισακουστεί σε κάποιες περιπτώσεις πιο άμεσα και 

αποτελεσματικά. Από κει και πέρα χρειάζονται ικα-
νότητα, δυναμισμός, όραμα και ανιδιοτέλεια για να 
ασχοληθεί κάποιος με την αυτοδιοίκηση. 

Ποιά είναι τα τρία πράγματα που σου αρέσουν 
περισσότερο στη Θεσσαλονίκη; Οι πολιτιστικοί 
χώροι και τα μνημεία καθώς θεωρώ ότι ο πολιτι-
σμός είναι η κληρονομιά μας και πρεπει να αναδει-
κνύεται. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης αλλά και 
η εξαιρετικά κομβικής σημασίας γεωγραφική της 
θέση. 

Ποιά είναι τα τρία πράγματα που, χωρίς αυτά, 
η Θεσσαλονίκη θα ήταν καλύτερη/ομορφότερη;  
Θα ήταν καλύτερη χωρίς σκουπίδια, με σύγχρονα 
μέσα μαζικής μεταφοράς και με αίσθημα ασφάλει-
ας για τους πολίτες.

Μια λέξη που χαρακτηρίζει τους Θεσσαλονι-
κείς. Φιλότιμο

Μια λέξη που δεν ταιριάζει καθόλου στους 
Θεσσαλονικείς. Αδράνεια.

Ποιό είναι το αγαπημένο σου σύνθημα που 
έχεις δει σε τοίχο της Θεσσαλονίκης; Είμαι κάθε-
τη και απολύτως αρνητική στο να καταστρέφεις την 
περιουσία κάποιου ή κάποιο μνημείο για να γράψεις 
ένα σύνθημα που σε εκφράζει. Υπάρχουν, ομως, 
εξαιρετικοί καλλιτέχνες του δρόμου που ομορφαί-
νουν με τα σχέδιά τους τοιχους και βελτιώνουν την 
εικόνα μιας γειτονιάς, πάντα βέβαια με άδεια των 
ιδιοκτητών!

Πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλονίκη σε 20 χρό-
νια από τώρα; Πιο σύγχρονη!

Από τα τηλεοπτικά πλατώ στη διεκδίκηση θέσης στην Περιφέρεια

 Η Θεσσαλονίκη οφείλει να γίνει 
πιο ελκυστική στους πολίτες της 

Σοφία 
Τουντούρη
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6 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 νωρίς 
με τα κοινά του Πανεπιστημίου φτάνοντας μέχρι την θέση 
του Προέδρου του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Μηχα-
νικών αλλά και του Υπευθύνου Οργανωτικού της ΔΑΠ-Ν-
ΦΔΚ Θεσσαλονίκης. Αποκορύφωμα των προσπαθειών 
μου ώστε να καταστεί και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
θεωρώ πως ήταν η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών, μια διοργάνωση 
με πολύ μεγάλη απήχηση και επιτυχία της οποίας είχα την 

τιμή να είμαι πρόεδρος της οργανωτικής επι-
τροπής.

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

*Ο Χρήστος Αντιβαλίδης είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονιίκη” του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

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

«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 
Α Ν Τ Ι Β Α Λ Ι Δ Η *
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karfitsomata
Ανέβασε τους τόνους ο Κων. Ζέρβας Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια Να γίνουν και άλλα… debates 

«Ευαισθησία» στους πολύτεκνους Το πιο… γλυκό όνομα 

Τους τόνους επέλεξε να ανεβάσει το βράδυ της 
Τετάρτης ο ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας κατά την ομιλία του στα 
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παράταξής του «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Ζέρβας κλιμάκωσε στην ομιλία του την επίθεσή 
του κατά των ανθυποψηφίων του και ειδικότερα κατά 
εκείνων που κατεβαίνουν στις εκλογές με τη σαφή 
στήριξη ενός κόμματος, τους οποίους και χαρακτήρισε 
«άσχετου»  με την πόλη και τις ανάγκες της. «Ακούσα-
τε από αυτούς κάποια πρόταση για τη Θεσσαλονίκη;» 
διερωτήθηκε.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ν. Ταχιάος αναφέ-
ρεται μόνο στο πόσο κατάλληλος είναι για δήμαρχος, η 
Κ. Νοτοπούλου δεν μιλάει παρά μόνο για το κυβερνητι-
κό έργο, ενώ ο Σπ. Βούγιας δεν έχει να πει για την πόλη 
κάτι διαφορετικό από όσα έλεγε ήδη το μακρινό 1998. 
«Σας θεωρούν δεδομένους ως ψηφοφόρους. Στο χέρι 
σας είναι να τους διαψεύσετε», σημείωσε.

Ο κ. Ζέρβας στηλίτευσε ακόμα το γεγονός ότι έως 
τώρα, «ενώ απομένουν λιγότερες από 60 μέρες μέχρι 
τις εκλογές», δεν έχει γίνει από τους ανθυποψήφιούς 
του διάλογος που να αφορά στη Θεσσαλονίκη. Αντιθέ-
τως, στάθηκε στα δικά του επιχειρήματα για την πόλη 
και υπογράμμισε τον στόχο που έχει θέσει εδώ και 
καιρό: μια πόλη καθαρή, φιλική, ασφαλή και λειτουργι-
κή, μια πόλη με ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. 
«Κατεβαίνουμε στις εκλογές χωρίς χρώμα πολιτικό, 
αλλά με στόχο να δώσουμε χρώμα στην πόλη», τόνισε ο 
κ. Ζέρβας.

ΚΔΓ

Κοσμοσυρροή επικράτησε στη διάρκεια των εγκαινί-
ων του εκλογικού κέντρου της παράταξής του Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη», στην Τσιμισκή 
123, και στην παρουσίαση νέας σειράς υποψηφίων του 
συνδυασμού του που ακολούθησε. Ο χώρος τελικά 
αποδείχτηκε πάρα πολύ μικρός για να χωρέσει τον 
μεγάλο αριθμό ατόμων που συγκεντρώθηκαν προκειμέ-
νου να ακούσουν την ομιλία του υποψηφίου δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα δεκάδες από αυτούς να 
αναγκαστούν να παραμείνουν έξω και να γεμίσουν το 
πεζοδρόμιο της Τσιμισκή.

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατούσε στο επιτελείο του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στον απόηχο του debate υπο-
ψηφίων για το δήμο Θεσσαλονίκη, το οποίο διεξήχθη 
την Τρίτη 26 Μαρτίου και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ3. 
«Αντιμέτωπος» με τους ανθυποψήφιούς του Ν. Ταχιάο 
και Σπ. Βούγια, ο κ. Ζέρβας κέρδισε, σύμφωνα με τους 
συνεργάτες του, καθαρά τις εντυπώσεις, σε σημείο που 
να εύχονται να διεξαχθούν σύντομα κι άλλα. «Δυο – τρία 
debates σαν αυτό να γίνουν ακόμα και ο κόσμος θα 
καταλάβει ποιος έχει να πει και να προτείνει κάτι για την 
πόλη», σχολίαζε εις εκ των στενών συνεργατών του 
Κων. Ζέρβα.

Ιδιαίτερη ευαισθησία στις πολύτεκνες οικογένειες 
φαίνεται να έχει ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 
των 24 υποψηφίων που παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 
27 Μαρτίου στο πλαίσιο των εγκαινίων του εκλογικού 
κέντρου της παράταξής του «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» από 
τον κ. Ζέρβα, συγκαταλέγονται δυο μητέρες που έχουν 
τέσσερα παιδιά, καθώς και μια μητέρα με τρία παιδιά!

Την προτίμησή του στα… γλυκά παραδέχτηκε, έστω 
και έμμεσα, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας στη διάρκεια της τελευταίας 
παρουσίασης υποψηφίων του συνδυασμού του «ΝΑΙ στη 
Θεσσαλονίκη». Μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγε-
ται και ο Νίκος Κουφός, ιδιοκτήτης του ΝΙΚΟΣ, ενός εκ 
των πιο γνωστών ζαχαροπλαστείων της Θεσσακονίκης 
(αλλά και μουσικός παραγωγός). Ο κ. Ζέρβας παρου-
σίασε τον Ν. Κουφό, κάνοντας λόγο για «το πιο γλυκό 
όνομα» μεταξύ των υποψηφίων της παράταξης και 
σημειώνοντας ότι κατάγεται από μια οικογένεια η οποία, 
όπως ομολόγησε, «μας έκανε όλους να βάλουμε κιλά»!
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Κωνσταντίνος
Παρχαρίδης 

Ο Κωνσταντίνος Παρχαρίδης είναι δηµιουργός και 
ιδιοκτήτης της Chalkos Gallery και υποψήφιος δηµοτικός 
σύµβουλος µε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και την παράταξη 
"Ναι στη Θεσσαλονικη". Γεννήθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 
του 1974 στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεµένος µε την 
αρχιτέκτονα Αµαλία Τσαµπάζη και έχουν έναν γιο. 
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην οικογενειακή  
επιχείρηση «καταστήµατα Pets» στο κέντρο της πόλης. 
Παράλληλα η αγάπη του για την τέχνη τον οδήγησε να 
δηµιουργήσει τη Chalkos gallery, που έχει  την τιµή να 
φιλοξενεί επιφανείς καλλιτέχνες.

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΕΡΒΑ
Πάντα ήθελα να είµαι ενηµερωµένος για τις εξελίξεις σε 
τοπικό αλλά και γενικότερο επίπεδο, να έχω άποψη και να 
είµαι ενεργός πολίτης. Η πολιτική δεν ήταν βέβαια στα 
σχέδια µου. Όταν όµως µια προσωπικότητα όπως ο 
Κωνσταντίνος Ζέρβας τον οποίο εκτιµώ απεριόριστα και 
µας συνδέει µια µακροχρόνια φιλία καταθέτει µια 
ολοκληρωµένη πρόταση για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και 
θέλει να είµαι µέλος του συνδυασµού ΝΑΙ στη 
Θεσσαλονίκη!, σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσα να 
αρνηθώ αφού το θεωρώ ως ευκαιρία για την πόλη όπου 
ζω και  θα µεγαλώσει  ο γιος µου. Είµαι σίγουρος ότι αν 
δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να µε εµπνεύσει δεν θα 
πολιτευόµουν. Πάµε να αλλάξουµε το µέλλον της πόλης 
µας, το µέλλον των παιδιών µας.

www.naistithessaloniki.gr
Costas Parcharidis kostas_parcharidis

karfitsomata
Τα καλά, τα στραβά και τα ανάποδα…  
λένε «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» 

Στην Ροτόντα ο Καρασαββίδης

Καρφώματα μεταξύ μηχανικών…

«Εξαφανίσαμε» τον Τεμεκενίδη!

«Ναι στη Θεσσαλονίκη» 
και στον υποψήφιο δή-
μαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα 
είπε, μεταξύ άλλων, και ο 
παιδίατρος – διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, 
Άρης Ζαμπουρίδης. Ο κ. 
Ζαμπουρίδης, εκτός από 
γιατρός που είναι, ασχολείται 
εδώ και χρόνια ενεργά με τα 
κακώς κείμενα της Θεσσα-
λονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
διατηρεί ως διαχειριστής 
μια από τις καλύτερες και 
πιο δημοφιλείς «ομάδες» 
(groups) που υπάρχουν στο 
Facebook αναφορικά με τη 
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 
την ομάδα «Θεσσαλονίκη 
– Τα καλά, τα στραβά και 

τα ανάποδα», όπου οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή 
τους που να αφορά στη συγκεκριμένη θεματολογία. Η ομάδα είναι εξαιρετικά δημοφιλής 
–καθώς αυτή τη στιγμή αριθμεί περισσότερα από 37.000 μέλη– και μακράν η πρώτη της 
πόλης μεταξύ των groups με αντίστοιχη ή παρόμοια θεματολογία κάτι που οφείλεται και 
στον τρόπο λειτουργία του κ. Ζαμπουρίδη ως διαχειριστή, ο οποίος δεν επιτρέπει άσχετες με 
το αντικείμενο δημοσιεύσεις , κάτι που δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά στο Facebook…Ανοιχτό κάλεσμα πραγματοποίησε την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 20:00 στο Cafe 

Oino της Ροτόντα, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ στη 
Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα, Παναγιώτης Καρασαββίδης, με θέμα 
συζήτησης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και 
οι επιχειρηματίες των καταστημάτων, λόγω του παραεμπορίου και της αυξημένης 
εγκληματικότητας. Το παρών έδωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, κάνοντας εκτεταμένη συζήτηση με τους πολίτες για τις θέσεις 
του στην περιοχή της Ροτόντα.

Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα, Δημήτρης Μήτρου σχολίασε 
μια άστοχη παρατήρηση που έκανε ο συνάδελφος του μηχανικός και ανθυποψήφι-
ος Νίκος Ταχιάος, σχετικά με τα αίτια των πλημμυρών στην πόλη, στην τηλεμαχία 
που διοργάνωσε η ΕΡΤ3. Ο κ. Μήτρου έγραψε : 

«Όσα έργα υποδομών και να κατασκευάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία 
μιας πόλης, αν δεν συντηρείς και δεν καθαρίζεις τα φρεάτια υδροσυλλογής, θα 
έχεις πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό δεν προκύπτει από την υδραυλική μηχανική 
αλλά από την...κοινή λογική. Αυτό το γράφω σχετικά με κάποια χαριτωμένα που 
άκουσα από ανθυποψήφιο του Ζέρβα, στη χθεσινή τους τηλεμαχία στην ΕΡΤ3».

Ο “δαίμων του τυπογραφείου” 
χτύπησε στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας “Karfitsa”  στο θέμα για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της 
Καλαμαριάς. “Θύμα” έπεσε ο υποψήφιος 
δήμαρχος, ‘Αρης Τεμεκενίδης καθώς 
μπερδεύτηκαν οι φωτογραφίες με τις 
θέσεις των υποψηφίων δημάρχων. Ο 
κ.Τεμεκενίδης αντέδρασε με χιούμορ, 
δήλωσε πως τα λάθη είναι ανθρώπινα, 
συνεχίζοντας εντατικά την προεκλογική 
του εκστρατεία.
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Την επανεκλογή του από την πρώτη Κυ-
ριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεκ-
δικήσει ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος, με κύριο “όπλο” το έργο που έχει 
επιτελέσει η διοίκηση του όλα τα προηγούμε-
να χρόνια. Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα 
“Karfitsa” υπογραμμίζει πως ο αγώνας για τον 
δήμο Θέρμης είναι καθημερινός και πως αυτά 
που φαντάζουν ως εμπόδια διοίκησης για κά-
ποιους άλλους, για τον ίδιο και τους συνεργά-
τες του είναι προκλήσεις.  Στους στόχους που 
θέτει ο κ.Παπαδόπουλος για την επόμενη τε-
τραετία είναι η αλλαγή του συστήματος διοίκη-
σης, η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και 
η αξιοποίηση της τεχνολογίας προκειμένου να 
καλυτερεύσει η ζωή των δημοτών. 

Δήμαρχε, εκλέγεστε από το 1998. Θα εί-
στε ξανά υποψήφιος στις επερχόμενες εκλο-
γές αυτή τη φορά με το σύστημα της απλής 
αναλογικής. Σας προβληματίζει η αλλαγή του 
εκλογικού νόμου; Πράγματι η παρουσία της 
παράταξής μας στον Δήμο Θέρμης έχει μεγάλη 
ιστορία και έχω την αίσθηση ότι η ιστορία αυτή 
έχει πολλές επιτυχίες. Το εκλογικό σύστημα 
δεν ήταν ποτέ για την παράταξή μας αλλά και 
για μένα προσωπικά κρίσιμο ζήτημα. Βλέπετε 
η αποδοχή του πολυσυλλεκτικού και ενωτι-
κού συνδυασμού μας από τους πολίτες ήταν 
πάντα τέτοια που διασφάλιζε την πλειοψηφία 
των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο από την 
πρώτη Κυριακή των εκλογών.  Η απλή αναλο-
γική είναι ένα δίκαιο σύστημα αφού αντανακλά 
την βούληση των πολιτών και παρουσιάζει την 
πραγματική πολιτική γεωγραφία ενός τόπου. 
Ένα εκλογικό σύστημα όμως πρέπει με κάποιο 
τρόπο να διασφαλίζει και την ομαλή διοίκηση 
σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Αυτό είναι 
που με απασχολεί. Δεν είμαι βέβαιος πόσο εί-
ναι δυνατό σε μια κοινωνία που μετά από τις 
πρωτόγνωρες συνέπειες της κρίσης, είναι τόσο 
πολωμένη όσο η δική μας να υπάρξουν οι απα-
ραίτητες συναινέσεις. Από την άλλη δεν είναι 
τόσο απλή αναλογική αυτό που έχει προταθεί 
γιατί αφορά μόνο τις θέσεις των δημοτικών 
και τοπικών συμβούλων. Κανονικά θα έπρεπε 
και ο Δήμαρχος και οι Πρόεδροι των τοπικών 
συμβουλίων να εκλέγονται από την πρώτη 
Κυριακή αν θέλαμε να είναι πραγματική απλή 
αναλογική. Θα ήταν όμως άδικο να κρίνουμε 
ένα σύστημα πριν αυτό εφαρμοστεί. Πολύ σύ-
ντομα θα ξέρουμε αν τελικά η επιλογή αυτή 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η παράταξή 

μας στο Δήμο Θέρμης θα αγωνιστεί προβάλλο-
ντας το έργο της και θα διεκδικήσει την εκλογή 
από την πρώτη Κυριακή έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της. Έτσι 
κι αλλιώς, η συναίνεση με στόχο το κοινό καλό 
είναι για μας είναι ζήτημα αρχής και δεν περιμέ-
ναμε το εκλογικό σύστημα για να την εφαρμό-
σουμε στην πράξη.  

Κοιτώντας πίσω είστε ικανοποιημένος 
από το έργο των προηγούμενων ετών; Κοι-
τάξτε, ο Δήμος Θέρμης έχει περάσει από πολ-
λές αναπτυξιακές φάσεις. Και ακριβώς επειδή 
έχουμε την ιστορική γνώση μπορούμε σήμερα 
να πούμε ότι είμαστε σε μεγάλο βαθμό ικανο-
ποιημένοι με το έργο που έχει γίνει. Αλλά ήταν 
άλλος ο Δήμος Θέρμης πριν τον Καποδίστρια, 
άλλος μετά από την πρώτη συνένωση με τον 
Καποδίστρια, και άλλος μετά τον Καλλικράτη. 
Τηρουμένων των αναλογιών θα έλεγα ότι “ναι 
είμαι ικανοποιημένος”. Έχουμε κάνει ένα σημα-
ντικό έργο σε επίπεδο υποδομών, έχουμε επί-
σης κάνει πολύ δουλειά ώστε να ετοιμαστούν 
μελέτες και ολοκληρωμένοι φάκελοι έργων 
για χρηματοδότηση, έχουμε επίσης κάνει σημα-
ντικό έργο αναβάθμισης στον κοινωνικό τομέα 
παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν  καθώς και 
στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητι-
σμού. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έγιναν 
είτε για λόγους εξωγενείς όπως ήταν η περι-
κοπή των εσόδων μας λόγω της κρίσης είτε 
και για λόγους εσωτερικών δυσλειτουργιών. 
Ο Δήμος ως οργανισμός είναι ένα πολύπλοκο 
σύστημα που διέπεται από πολλά νομικά και 
θεσμικά πλαίσια. Πολλές φορές οι σχεδιασμοί 
αλλάζουν. Η παράταξή μας δεν διεκδικεί το 
αλάθητο. Όμως έχουμε κάνει πολύ δουλειά η 
οποία μάλιστα στα επόμενα χρόνια θα φανεί 
πολύ περισσότερο αφού θα υλοποιηθούν πολ-
λά έργα που καταφέραμε να εντάξουμε σε χρη-
ματοδοτικά προγράμματα. 

Τι δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζει η δι-
οίκηση ενός δήμου η συνολική έκταση του 
οποίου ξεπερνά τα 380.000 στρέμματα; Οι 
δυσκολίες είναι μεγάλες. Είναι άλλο πράγμα 
ένας αστικός δήμος 50.000 κατοίκων και άλλο 
πράγμα ένας δήμος με τον ίδιο πληθυσμό αλλά 
που απλώνεται, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, 
σε 18 οικισμούς που έχουν από 178 ως 16.000 
κατοίκους με ένα μεγάλο δίκτυο αγροτικής 
οδοποιίας με δόμηση εκτός σχεδίου, με αρ-
δευτικά δίκτυα με γεωτρήσεις για πόσιμο νερό, 
με δασικές εκτάσεις, με ένα πολύπλοκο και 

ιδιαίτερα ενεργοβόρο δίκτυο φωτισμού οδών, 
με αναδασμούς γης και με ένα σωρό άλλες 
ιδιαιτερότητες που για τους αστικούς δήμους 
είναι άγνωστα στοιχεία.  Αλλά όλα αυτά που 
φαντάζουν ως εμπόδια διοίκησης για κάποιους 
άλλους, για μένα και για τους συνεργάτες μου 
είναι προκλήσεις. Ο καθημερινός μας αγώνας 
είναι ακριβώς αυτός. Να ανταποκρινόμαστε 
στις προκλήσεις που προκύπτουν από την ιδι-
αίτερη μορφολογία του Δήμου μας. Έχω την 
αίσθηση ότι ανταποκρινόμαστε με επάρκεια. Η 
προσπάθεια ωστόσο ποτέ δε σταματάει. 

Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει τους 
δημότες σας; Και σε τι βαθμό; Η οικονομική 
κρίση έχει αγγίξει όλους μας. Και στον Δήμο 
Θέρμης προφανώς ισχύει ότι ισχύει και στους 
περισσότερους δήμους της χώρας. Παρουσιά-
στηκαν στα χρόνια αυτά περιπτώσεις συμπολι-
τών μας που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέ-
θηκαν χωρίς δουλειά, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους, αλλά και περιπτώσεις συμπολιτών που 
έφτασαν σε σημείο απόγνωσης λόγω έλλειψης 
βασικών αγαθών. Ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε 
με απόλυτη επάρκεια σε αυτό το θέμα. Οι κοι-
νωνικές μας δομές: το κοινωνικό παντοπωλείο, 
το κοινωνικό φαρμακείο, το Κέντρο Κοινότητας, 
οι βρεφονηπιακοί μας σταθμοί και τα ΚΑΠΗ λει-
τούργησαν με γνώμονα την ανακούφιση όλων 
εκείνων που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Με 
οργάνωση, συστηματικότητα και διακριτικότη-
τα, περισσότερες από 800 οικογένειες δέχονται 
σήμερα κοινωνικές υπηρεσίες και βοήθεια από 
τους εργαζόμενους του Δήμου αλλά και από 
ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών που υποστηρίζουν 
το Δήμο στις προσπάθειές του. 

Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας σε 
περίπτωση επανεκλογής; Οι προτεραιότη-
τες της παράταξής μας είναι να υλοποιήσουμε 
άμεσα όλα τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα σε όλους τους 
οικισμούς του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα να επε-
κτείνουμε το δίκτυο των κοινωνικών μας υπη-
ρεσιών ώστε να μην υπάρξει ούτε ένας πολίτης 
που να μην έχει πρόσβαση σε αυτές. Η επόμενη 
περίοδος θα είναι μια περίοδος πραγματικής 
αλλαγής στην ποιότητα της ζωής των πολιτών 
μας. Το λέω με βεβαιότητα γιατί γνωρίζω το 
έργο που κάναμε όλη αυτή την περίοδο προ-
ετοιμάζοντας φακέλους έργων.  Ταυτόχρονα 
έχουμε θέσει ως στόχο να αναδιαρθρώσουμε 
πλήρως τις υπηρεσίες μας. Νομίζω ότι είναι 

Θεόδωρος Παπαδόπουλος:

«Αυτά που για άλλους φαντάζουν 
εμπόδια, για μένα είναι προκλήσεις»
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Θεόδωρος  
Παπαδόπουλος

Η παράταξή μας δεν 
διεκδικεί το αλάθητο. 

Όμως έχουμε κάνει 
πολλή δουλειά, η οποία 

μάλιστα στα επόμενα 
χρόνια θα φανεί πολύ 
περισσότερο, αφού θα 

υλοποιηθούν πολλά 
έργα που εντάξαμε 
σε χρηματοδοτικά 

προγράμματα. 

καιρός να αλλάξουμε ριζικά το σύστημα διοίκη-
σης αλλά και τον τρόπο διοίκησης των υπηρε-
σιών μας. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε τη 
δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τη γραφειο-
κρατία και να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για 
να κάνουμε τη ζωή των πολιτών μας καλύτερα. 
Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να 
κινηθούμε. 

Κλείνοντας, να περιμένουμε αλλαγές στο 
ψηφοδέλτιο σας; Οι αλλαγές θα είναι πολλές 
και ενδιαφέρουσες! Ήδη έχουμε ανακοινώσει 
πολλά νέα άτομα τόσο σε ηλικία όσο και σε ιδέ-
ες, γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό, που δέχτηκαν 
την πρόσκληση να συμμετάσχουν στους συνδυ-
ασμούς μας. Η ανανέωση του ψηφοδελτίου θα 
είναι ριζική. Στο προσκήνιο θα βρεθούν νέες και 
νέοι που με την ενεργητικότητα τους θα εμπλου-
τίσουν την εμπειρία των σημερινών στελεχών 
μας.  Νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει έναν συν-
δυασμό που έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 
διασφαλίζουν μια πετυχημένη θητεία: ενθουσια-
σμό, ενέργεια και εμπειρία. Το ψηφοδέλτιό μας 
είναι ένα ψηφοδέλτιο προοπτικής και νίκης. 
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Η καθαριότητα βρίσκεται ψηλά στην «ατζέντα» 
της καθημερινότητας στους περισσότερους δήμους, 
ενώ αποτελεί προτεραιότητα και για τον δήμο Θερ-
μαϊκού με τους οκτώ υποψήφιους δημάρχους να 
αναλύουν στην εφημερίδα Karfitsa τις ιδέες και τις 
προτάσεις τους για βελτίωση της εικόνας στο νευ-
ραλγικό αυτό τομέα, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές.

Ο δήμος Θερμαϊκού έχει και μια ιδιαιτερότητα, 
δεδομένου ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυ-
σμός αυξάνεται ραγδαία εξαιτίας των παραθεριστών 
που διατηρούν κατοικίες στην περιοχή.
Γιάννης Μαυρομάτης, δήμαρχος, επι-
κεφαλής της παράταξης «Θερμαϊκός 
Νέα Πορεία»:

Η κατάσταση που παραλάβαμε στην 
καθαριότητα στην αρχή της θητείας μας 
το 2014 ήταν απελπιστική, με δύο παλιά 
οχήματα και στην αγκαλιά του ιδιώτη. Με συντονι-
σμένες δράσεις βελτιώνουμε καθημερινά την εικό-
να σε κάθε γωνιά του δήμου.

Στοχεύουμε η υπηρεσία καθαριότητας να είναι 
δημοτική με μόνιμο προσωπικό και όχι να εξυπη-
ρετείται από ιδιώτη, γι’ αυτό και προσλαμβάνουμε 
39 μόνιμους υπαλλήλους, ενώ ενισχύσαμε τον στό-
λο απορριμματοφόρων με πέντε νέα οχήματα, και 
αναμένουμε άλλα επτά μέσα στο 2019 με χρηματο-
δότηση από ιδίους πόρους. Προμηθευόμαστε μηχα-

νήματα έργου 200.000€ και εντάξαμε στο Interreg 
πρόγραμμα προϋπολογισμού 419.400,00€ για κα-
τασκευή μονάδας κομποστοποίησης.

Παράλληλα, δημιουργούμε «Πράσινο Σημείο», 
ώστε να τεθούν οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Στο 
χώρο, οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν χω-
ριστά συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 
Επίσης, προβλέπεται να δημιουργηθούν δέκα «Γω-
νίες Ανακύκλωσης» και «Κινητά Πράσινα Σημεία» 
για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη συλλογή 

ανακυκλώσιμων.
Κάθε καλοκαίρι, με τις χιλιάδες του-

ριστών να κατακλύζουν το δήμο μας, 
η αποκομιδή των σκουπιδιών αυξάνε-
ται ετησίως τουλάχιστον κατά 15%. Για 

αυτό, τους θερινούς μήνες ενισχύουμε 
την υπηρεσία καθαριότητας με έκτακτο 

προσωπικό και ειδικά για τις παραλίες δύο ει-
δικά μηχανήματα, το ένα ιδιοκτησίας του Δήμου, 
εξασφαλίζουν τον καθαρισμό τους».
Γιώργος Τσαμασλής, υποψήφιος δή-
μαρχος, επικεφαλής της παράταξης 
«Θερμαγικός, Σύγχρονος Ανθρώπινος 
Δήμος»:

Τα τελευταία πέντε χρόνια στον δήμο 
Θερμαϊκού, συμβαίνει η εξής παραδοξότη-
τα: Ενώ μιλάμε για τον δήμο με τα ακριβότερα 

δημοτικά τέλη, εντούτοις τα απορρίμματα είτε μα-
ζεύονται αραιά και που, είτε τις περισσότερες φορές, 
δεν μαζεύονται καθόλου, δημιουργώντας βουνά 
μέσα, έξω και γύρω από τους κάδους. Αυτή η δυ-
σλειτουργία που παραπέμπει σε ανικανότητα, κάτι 
που το ζούμε όλοι οι δημότες του Θερμαϊκού δεν 
μπορεί να συνεχιστεί, δεν πρέπει να συνεχιστεί και 
δεν θα συνεχιστεί… 

Σε αυτό τον τόσο κρίσιμο τομέα της καθημερι-
νότητάς μας, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε σημαντικά 
βήματα μπροστά. Δεσμεύομαι, από την επομένη 
κιόλας της εκλογής μου, να αναλάβω προσωπικά 
τον συγκεκριμένο τομέα. Λόγω των προβλημάτων 
που έχουν συσσωρευτεί, τόσα χρόνια, θα ξεκινή-
σουμε αρχικά με ένα μικτό σύστημα αποκομιδής, 
διότι τη δεδομένη στιγμή οι υποδομές του Δήμου 
χρειάζονται βοήθεια. Και ακόμη:

- Θα χρησιμοποιούνται οκτώ απορριμματο-
φόρα με 24 άτομα προσωπικό καθημερινά, επανα-
σχεδιάζοντας τα δρομολόγια, κάνοντας τα περισσό-

τερα και συχνότερα.
- Καθιερώνουμε γραμμή καθαριό-

τητας, ένα απλό πενταψήφιο τηλεφωνι-
κό νούμερο.

- Δημιουργούμε τον θεσμό «Ο κα-
θαριστής της γειτονιάς».

- Προχωράμε στην αγορά μικρών 
ειδικών οχημάτων, με τα οποία θα γίνεται η 

Τι θ’ αλλάξει στην καθαριότητα  
του δήμου Θερμαϊκού

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι απαντούν:
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Ερώτηση:
Τι θα μπορούσε να αλλάξει στον τομέα 
της καθαριότητας στον δήμο Θερμαϊκού, 
σε περίπτωση εκλογής σας, έχοντας η 
περιοχή άλλες ανάγκες το καλοκαίρι και 
άλλες το χειμώνα;
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αποκομιδή των σκουπιδιών σε ολόκληρο 
το παραλιακό μέτωπο ακόμη και τα Σαββα-
τοκύριακα κατά την διάρκεια των θερινών 
μηνών.

- Προχωράμε στην αγορά ειδικών 
μηχανημάτων καθαρισμού ακτών (κοσκί-
να, συλλέκτης απορριμμάτων).

- Προχωράμε στην αγορά δύο σά-
ρωθρων για τον καθαρισμό των δρόμων 
και ειδικών περιοχών (π.χ. λαϊκές).

- Εφαρμόζουμε πρόγραμμα εξυγί-
ανσης για όλα τα επιβαρυμένα σημεία του 
δήμου μας που περιλαμβάνει, απομάκρυν-
ση όλων των μπαζών, ογκωδών αντικειμέ-
νων.

Πρόκειται για κινήσεις που θα γίνουν 
ΑΜΕΣΑ, ώστε να ανακουφιστεί και να ανα-
σάνει ο τόπος…
Κωνσταντίνα Μώραλη, υποψή-
φια δήμαρχος, επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρω-
ση»:

Τα τελευταία χρόνια ένα νέο 
πεδίο κερδοφορίας εξελίσσεται 
στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, αυτό της καθαριότητας, από την απο-
κομιδή μέχρι την επεξεργασία και την τελι-
κή απόθεση.

Για την εμπορευματοποίηση της 
καθαριότητας λειτούργησαν επι-
κουρικά η μείωση, κατά 62%, 
της κρατικής χρηματοδότησης, 
η απαγόρευση των προσλήψε-
ων, με βάση μνημονιακούς νό-
μους, η σύνδεσή της με τα αντα-
ποδοτικά τέλη. Επίσης λειτούργησε 
επικουρικά η διάθεση του συνόλου των δη-
μάρχων να επικαλεστούν αδυναμίες, επιτα-
κτικές ανάγκες και την υγεία των πολιτών, 
για να ξεπουλήσουν τον τομέα στα ιδιωτικά 
συμφέροντα, όπως έγινε και με τη δική μας 
δημοτική αρχή.

Η παραπάνω τακτική είναι αποκαλυπτι-
κή της πολιτικής διαφοράς ανάμεσα στο σύ-
νολο των δημάρχων και των εκλεγμένων 
με τη Λαϊκή Συσπείρωση καθώς και όλων 

των υποψήφιων δημάρχων με αυτό. 
Ο κομμουνιστής δήμαρχος θα 

πάει κόντρα στο κυρίαρχο πο-
λιτικό ρεύμα και θα διεκδικήσει 
με το λαϊκό κίνημα συμπορευτή 

του, προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, κρατική χρηματοδότηση 

για την αγορά στόλου και εξοπλισμού, 
θα οργανώσει και θα σχεδιάσει με βάση την 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αντιπα-

λεύοντας τα επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα και αυτούς που τα εκπροσω-

πούν.
Σίμος Καψάλας, υποψήφιος 
δήμαρχος, επικεφαλής της πα-

ράταξης «Παγκόσμια Πόλη»:
Η Παγκόσμια Πόλη - υποψή-

φιος Δήμαρχος Καψάλας Συμεών, έχει 
ολοκληρωμένη πρόταση για τη καθαριότη-
τα του δήμου Θερμαϊκού. Άμεσα θα πρέπει 
να εφοδιασθούμε ΟΛΑ τα απαραίτητα Τεχνι-
κά μέσα (απορριμματοφόρα & κάδους) και 
το αντίστοιχο προσωπικό ώστε να μπορού-
με να μαζεύουμε τα σκουπίδια με ίδια μέσα.

- Δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την άμεση αναφο-
ρά α) γεμάτων κάδων, β) παρα-
τημένων κλαδιών, γ) ογκωδών 
κ.λ.π.

- Προμήθεια στολών και 
ειδικού προστατευτικού υλικού για 
τους εργαζόμενους καθαριότητας.

- Αλλαγή νοοτροπίας: Κάθε νοικο-
κυριό έχει τον δικό του κάδο απορριμμά-
των και τον βγάζει στο δρόμο την ημέρα 
και ώρα που θα αναγράφεται στους πίνακες 
ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδί-
κτυο. (Σταδιακή εφαρμογή στα χωριά).

Τι θ’ αλλάξει στην καθαριότητα  
του δήμου Θερμαϊκού

- Δημιουργία πιστοποιημένου 
χώρου ανακύκλωσης-μεταφόρτωσης 
ΣΜΑ με στόχο την ανακύκλωση (σε 
πρώτη φάση) του 50% των απορριμμά-
των.

- Παροχή ειδικών χρωματιστών 
σακουλών (με barcode τον αριθμό της 
ΔΕΗ)  για ανακύκλωση χαρτιού, πλαστι-
κού, αλουμινίου, γυαλιών και ηλεκτρι-
κών συσκευών.

- Κομποστοποίηση κλαδιών και 
οργανικών αποβλήτων.

- Μείωση  μέχρι 50% των δημο-
τικών τελών σε όσους ανακυκλώνουν 

το 50% των σκουπιδιών. 
Γιώργος Χατζηβαλάσης, υπο-

ψήφιος δήμαρχος, επικεφα-
λής της παράταξης «Δράση 
Πολιτών»:

Στόχος ήταν την 1/1/2020 
να ανακυκλώνεται το 50% των 

απορριμμάτων, τον οποίο η παρούσα 
δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να επιτύχει, 
με αποτέλεσμα να οδηγούνται για ταφή 
το  83% (!!!) των απορριμμάτων. Μόνο η 
μεταφορά στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κοστί-
ζει περί τα 200 € ο τόνος.
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Στόχος είναι να περιοριστούν δραστικά, ώστε να μειω-
θούν αντίστοιχα και τα δημοτικά τέλη. Ένα ολοκληρωμέ-
νο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να περιλαμ-
βάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τον περιορισμό 
της παραγωγής απορριμμάτων, την διαλογή στην πηγή, 
την ανακύκλωση και την επεξεργασία με στόχο την ενέρ-
γεια κι η αξιοποίηση των μη επαναχρησιμοποιούμενων 
υλικών. Αυτό θα επιτευχθεί:

- με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέμα-
τα περιορισμού παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων

- με την ξεχωριστή συλλογή πλαστικού, γυαλιού, 
αλουμινίου, χαρτιού βιοαποβλήτων και τηγανελαιών

- με την δημιουργία κεντρικής μονάδας διαχείρι-
σης βιοαποβλήτων με εγκαταστάσεις  κομποστοποίησης 
και

- με την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας σε σχέση με την διαχείριση των αποβλήτων (ΚΟΙΝ.
Σ.ΕΠ.), που θα ανακουφίσει και το μεγάλο πρόβλημα της 
ανεργίας, που ταλανίζει τους δημότες μας.

Κλειδί για την άμεση εφαρμογή πρέπει να θεωρείται 
η δημιουργία «Πράσινων Σημείων», στα οποία ο δημό-
της θα παίρνει χρηματικό αντάλλαγμα (πχ μέσα από την 
κάρτα του δημότη), για την παράδοση διαχωρισμένων 
ανακυκλώσιμων υλικών. Η «Δράση Πολιτών» έχει ολο-
κληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση αποβλήτων, αλλά 
ο περιορισμένος χώρος της εφημερίδας που έχουμε 
στη διάθεση μας, δεν μας επιτρέπει λεπτομερή 
ανάπτυξη.
Νίκος Παράσχου, υποψήφιος δήμαρχος, επι-
κεφαλής της παράταξης «Ολοι Μαζί»:

Είμαι κάθετα αντίθετος σε οποιοδήποτε πάρε 
- δώσε, με εργολάβους και ιδιώτες. Είναι η πάγια 
θέση, τόσο η δική μου όσο και των ενεργών δημοτών 
που πλαισιώνουν τη δημοτική μας παράταξη «Όλοι μαζί 
για τον Θερμαϊκό».

Όπως έχω πει και όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην 
ιδρυτική διακήρυξη της δημοτικής μας κίνησης,  οι υπάλ-
ληλοι του δήμου μπορούν. Είναι δημότες, κάτοικοι του 
δήμου Θερμαϊκού. Έχουν την ίδια αγωνία με εμάς. Ξέ-
ρουν να φροντίζουν τον τόπο τους. Να τον κάνουν να λά-
μπει. Γιατί είναι το σπίτι τους. Τα όποια κενά στο έμψυχο 
δυναμικό, θα συμπληρωθούν, με βάση τα όσα προβλέπει 
η κείμενη νομοθεσία. Σε ότι αφορά στις πληθυσμιακές 
αυξομειώσεις, λόγω της τουριστικής σεζόν, η λύση είναι 
απόκτηση επιπλέον εποχικού προσωπικού, με ολιγόμη-
νες συμβάσεις.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να απευθυνθούμε στον ιδι-
ωτικό τομέα, ούτε για το έμψυχο προσωπικό, ούτε όμως 
και σε ότι αφορά στον εξοπλισμό και τις υποδομές. Κα-
θώς, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο πρόγραμμα του 
συνδυασμού μας, δημιουργούμε, πρότυπη αμιγή δημο-
τική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Αξιοποιούμε 
όλο το δημοτικό μηχανολογικό εξοπλισμό και κυρίως, 
προβαίνουμε στην προμήθεια νέων μηχανημάτων.
Θεόδωρος Τζέκος, υποψήφιος δήμαρχος, επι-
κεφαλής της παράταξης «Συμμετέχω Θερμα-
ϊκός».

Προτεραιότητα του συνδυασμού μας «Συμ-
μετέχω Θερμαϊκός», αποτελεί η καθημερινότητα 
και φυσικά η καθαριότητα. Μια πονεμένη ιστορία για 
το δήμο μας, ενώ θα έπρεπε να είναι δεδομένη σε μια 

τουριστική περιοχή. Βασική μας θέση είναι ότι  η καθα-
ριότητα είναι ευθύνη και υπόθεση του δήμου, ο οποίος 
με δικά του μέσα μπορεί και πρέπει να αναλάβει αυτή 
την υπηρεσία. Η εμπειρία των τελευταίων 5 ετών απο-
κομιδής από ιδιώτη εργολάβο επιβεβαιώνει τη θέση μας, 
αφού μας έπνιξαν πολλές φορές τα σκουπίδια. Επιπλέον 
η αποκομιδή από εργολάβο προσθέτει ένα τεράστιο ποσό 
για εργολαβικό όφελος και για ΦΠΑ, το οποίο διαφορετι-
κά θα έμενε στο δήμο και θα προμηθευόμασταν τα οχή-
ματα και τα εργαλεία που μας λείπουν.

Το επιχείρημα λοιπόν περί αδυναμίας εκτέλεσης της 
υπηρεσίας με δικά μας μέσα είναι σαθρό και αστείο και 
προσπαθεί να καλύψει την έλλειψη βούλησης και την 
οργανωτική ανεπάρκεια. Το ίδιο φυσικά ισχύει για όλους 
τους τομείς καθαριότητας (δρόμοι, καθαριότητα ακτών, 
ανακύκλωση, ογκώδη, κλαδιά, κλπ) ειδικά κατά τους 
θερινούς μήνες που αυξάνονται οι απαιτήσεις. Αν δε 
λύσουμε τα βασικά αυτά θέματα δε μπορούμε να 
μιλάμε για τα «μεγάλα».
Δημήτρης Καπλάνης, υποψήφιος δήμαρχος, 
επικεφαλής παράταξης «Το μέλλον τώρα… 
Θερμαϊκός»:

Η καθαριότητα στο δήμο Θερμαϊκού είναι σή-
μερα το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αφού πήξαμε στα σκου-
πίδια! Αφού αγοράσαμε  5 «νέα» απορριμματοφόρα! 

Αφού στην τηλεόραση δήλωσε ο δήμαρχος  ότι «ο 
δήμος Θερμαϊκού προχωρά στην πλήρη απαλ-

λαγή του από ιδιώτες στον τομέα της καθαριό-
τητος»! Αφού με πρόσφατο  δελτίο Τύπου ο δή-
μαρχος μας είπε πως, ως πρώτη προτεραιότητα 

(στη νέα θητεία;) έχει την εξαγορά εξοπλισμού 
για την καθαριότητα, ώστε  να μας λείψουν οι ερ-

γολάβοι και οι μεσάζοντες! Τι λέτε ότι έκανε; Ε, λοιπόν 
ναι! Έκανε νέα σύμβαση με τον εργολάβο καθαριότητας 
για τα επόμενα 2 χρόνια!

Αν θέλουμε να μπορούμε να διατηρούμε τον δήμο 
μας καθαρό, πρέπει  να διαχειριστούμε από 60 έως 90 
τόνους σκουπίδια καθημερινά, συν τα ογκώδη, συν  αυ-
τών της ανακύκλωσης. Για να γίνει αυτό θέλουμε εργα-
λεία και προσωπικό που δεν έχουμε.

Πρέπει λοιπόν η νέα δημοτική αρχή να φροντίσει ως 
επείγουσα κατάσταση την αγορά μηχανημάτων, ώστε ο 
δήμος να διαθέτει 3 τράκτορες, 15 απορριμματοφόρα, 
2 πλυντήρια, 3 σαρώστρες, 1 φορτωτή, 2 διαβολάκια, 
1 αρπάγη, 1 θρυμματιστή, παράλληλα δε να φροντίσει 
να διαθέτει 20 οδηγούς, 10 χειριστές και περισσότερους 
από 40 εργάτες καθαριότητας, τους δε θερινούς μήνες 
να καλύπτει τις ανάγκες του με εποχικούς υπαλλήλους. 
Σημειωτέων δε ότι σήμερα, από όσα προανέφερα, δεν 
έχουμε ούτε τα μισά.

Επίσης ως προϋπόθεση για την καλή λειτουργεί του 
τμήματος της καθαριότητας, πιστεύουμε, ότι είναι η κα-

τασκευή και λειτουργία μηχανοστασίου. Προερχό-
μενος από τον ιδιωτικό τομέα, θέλω να δηλώσω 

πως για την καθαριότητα και για την ύδρευση ο 
δήμος πρέπει να στηρίζετε στις δικές του δυ-
νατότητες και να χρησιμοποιεί ιδιώτες σε έκτα-

κτες ανάγκες. Εμείς ως παράταξη, δηλώνουμε 
κατηγορηματικά, πως η καθαριότητα θα είναι το 

πρώτο μέλημα μας, μόλις αναλάβουμε τις τύχες αυτού 
του ευλογημένου τόπου.
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Ανάμεσα σε πλήθος κόσμου, ψηφοφόρων και 
υποψηφίων, που κατέκλυσαν την οδό Γρηγορίου 
Παλαμά  στο κέντρο της πόλης, ο υποψήφιος δή-
μαρχος Γιώργος Ορφανός, εγκαινίασε το εκλογικό 
κέντρο της παράταξής του «Η Θεσσαλονίκη είναι 
το μέλλον».

Ο δρόμος έκλεισε από νωρίς, ενώ ένα τεράστιο 
πλακάτ με τα χαρακτηριστικά της παράταξης χώρι-
σε στη μέση τον πεζόδρομο. Μόλις ο Γιώργος Ορ-
φανός ανέβηκε στο βήμα, το πολυπληθές ακροα-
τήριο  φώναζε «νάτος, νάτος ο δήμαρχος». Ο ίδιος 
απάντησε ότι «η Θεσσαλονίκη έστειλε το μήνυμά 
της σε όλους αυτούς που περιμένουν τον νέο δή-
μαρχο και  τον έχουν». Και πρόσθεσε: «Η παρουσία 
σας σήμερα μου δίνει δύναμη και ορμή για να αλ-
λάξουμε τα πράγματα».

Ο κ. Ορφανός εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα πα-
ράταξή του θα κερδίσει τις εκλογές αλλά και το 
«στοίχημα» της Θεσσαλονίκης, που «θα δίνει απά-
ντηση στη Συμφωνία των Πρεσπών», η οποία «δι-
χάζει» την πόλη. Ο υποψήφιος δήμαρχος δήλωσε 
πάντως ότι τάσσεται κατά του διχασμού, τον οποίο 
ο ίδιος δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει.

«Στην πόλη μας, οι Θεσσαλονικείς με φωνά-
ζουν με το μικρό μου όνομα. Με γνωρίζουν χρόνια 
και γνωρίζουν ότι δεν θα κάνω τις κωλοτούμπες 
των άλλων. Δήθεν δεν συνεργάζεται κανείς με 
κανέναν… Ή συνεργάζονται με συνδυασμούς που 
το πιθανότερο είναι να εκλέξουν μόνο τον επικε-
φαλής τους στο δημοτικό συμβούλιο. Αν είναι έτσι, 
τότε ας κατέβουν υποψήφιοι δήμαρχοι σε πόλεις 
άλλης χώρας, με άλλους νόμους και άλλο εκλογι-
κό σύστημα. Διότι όλοι αυτοί από τώρα είπαν στους 
συμπολίτες  μας ότι δεν έχουν την ικανότητα ή και 
τη θέληση να διοικήσουν προς όφελος της πόλης 
μας. Πιο παλιά και σιτεμένη άποψη δεν υπάρχει. 
Και να φανταστεί κανείς ότι όλοι αυτοί ευαγγελί-
ζονται το νέο. Πουλάνε το ίδιο παλιό ψέμα, έτσι 
απλώς για να εκλεγούν και μετά θα αρχίσουν, τα 
θα ξε θα! Σύγχρονοι Μαυρογιαλούροι και μάλιστα 
αγχωμένοι και κακότροποι», ανέφερε  χαρακτηρι-
στικά. 

Ο κ. Ορφανός δήλωσε ότι άφησε την κεντρική 
πολιτική σκηνή για να δείξει «ότι υπάρχει και ένας 
άλλος τρόπος για ένα καλύτερο αύριο, απαλλαγ-
μένο από τη στείρα αντιπολίτευση». «Εμείς είμαστε 
η λύση. Το πρόβλημα είναι όλοι εκείνοι οι υποψή-
φιοι που ανεύθυνα αντιμετωπίζουν τους πολίτες, 
ως πολίτες του ξεπερασμένου παρελθόντος, ως 
πολίτες που ζουν σε άλλη εποχή. Όμως η Θεσσα-
λονίκη είναι το μέλλον. Τελεία και παύλα. Αυτό μας 

αξίζει, αυτό πρεσβεύουμε. Αυτό θα κάνουμε», τό-
νισε ο ίδιος.

Ο κ. Ορφανός δήλωσε ότι άφησε την κεντρική 
πολιτική σκηνή για να δείξει «ότι υπάρχει και ένας 
άλλος τρόπος για ένα καλύτερο αύριο, απαλλαγ-
μένο από τη στείρα αντιπολίτευση». «Εμείς είμαστε 
η λύση. Το πρόβλημα είναι όλοι εκείνοι οι υποψή-
φιοι που ανεύθυνα αντιμετωπίζουν τους πολίτες, 
ως πολίτες του ξεπερασμένου παρελθόντος, ως 
πολίτες που ζουν σε άλλη εποχή. Όμως η Θεσσα-
λονίκη είναι το μέλλον. Τελεία και παύλα. Αυτό μας 
αξίζει, αυτό πρεσβεύουμε. Αυτό θα κάνουμε», τό-

νισε ο ίδιος.
Ο κ. Ορφανός δήλωσε ότι άφησε την κεντρική 

πολιτική σκηνή για να δείξει «ότι υπάρχει και ένας 
άλλος τρόπος για ένα καλύτερο αύριο, απαλλαγ-
μένο από τη στείρα αντιπολίτευση». «Εμείς είμαστε 
η λύση. Το πρόβλημα είναι όλοι εκείνοι οι υποψή-
φιοι που ανεύθυνα αντιμετωπίζουν τους πολίτες, 
ως πολίτες του ξεπερασμένου παρελθόντος, ως 
πολίτες που ζουν σε άλλη εποχή. Όμως η Θεσσα-
λονίκη είναι το μέλλον. Τελεία και παύλα. Αυτό μας 
αξίζει, αυτό πρεσβεύουμε. Αυτό θα κάνουμε», τό-
νισε ο ίδιος.

Ο Γιώργος Ορφανός εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο 

«Εμείς είμαστε η λύση  
για τη Θεσσαλονίκη»  
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«Σημαιοφόρος» ο Πανίκας Αντί – Μπουτάρης ο... Λεκάκης 

Χαρές για τον Νασιούλα

«Οχι» της Αγγελίδου στις εκλογές

Γυναικείο άρωμα στον Λαγκαδά

Προπονούνται οι υποψήφιοι για το Μαραθώνιο

Μεταγραφών συνέχεια...

Με τον Λεκάκη ο Ξανθόπουλος 

Δ. Δέλτα: Πρώτος με διαφορά ο Μ. Φωτόπουλος 
στη δημοσκόπηση της Karfitsa

Καφέ με τον Λάζαρο 
η Εύα

Με ελληνικές σημαίες στα χέρια έκανε την 
εμφάνιση του στην παρέλαση για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Παναγιώτης Ψωμιάδης. Συνοδευόμενος από υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Δύναμη 
Πολιτών» μοίρασε σημαίες στους πολίτες αλλά και 
στους επίσημους που βρισκόταν στην εξέδρα, μεταξύ 
αυτών και στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης αναπλη-
ρωτή υπουργό Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.

Ένας υποψήφιος δήμαρχος «έκλεψε» τη θέση του 
Γιάννη Μπουτάρη!  Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής και υποψήφιος με την παράταξη “Θεσσαλονίκη 
Πρώτη”, Πέτρος Λεκάκης, εκπροσώπησε τον κ.Μπου-
τάρη στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου και στην 
κατάθεση στεφάνων που έγινε στο Γ΄ Σώμα Στρατού 
στάθηκε πίσω από το ταμπελάκι που έγραφε «Δή-
μαρχος». Η συγκεκριμένη φωτογραφία του κ.Λεκάκη 
ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακο-

λούθησαν σχόλια πως αποτελεί «πρόβα για του χρόνου» και ευχές να είναι ο επόμενος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης…

Μπαμπάς για πρώτη φορά έγινε ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Νασιούλας. Η σύ-
ζυγος του Βασιλική έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι και οι δυο τους πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.  

Δεν θα κατέβει στις εκλογές του Μαΐου η αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσ-
σαλονίκης Άννα Αγγελίδου, παρά τις προτάσεις που δέχθηκε από υποψηφίους δημάρ-
χους. Όπως δήλωσε η ίδια, αποφάσισε να αποσυρθεί και να ασχοληθεί με τους δικούς 
της ανθρώπους και κυρίως με την 8μηνων εγγονή της. Η κ. Αγγελιδου ευχαρίστησε τον 
δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, καθώς, όπως είπε, της εμπιστεύτηκε θέσεις ευθύνης, όλα 
αυτά τα χρόνια.

Ο δήμος Λαγκαδά είναι ίσως ο μοναδικός δήμος 
πανελληνίως με τρεις υποψήφιες γυναίκες δημάρχους. 
Μετά τις Ελπινίκη Ανδρεάδου και Μαρκέλλα Ταυρίδου, 
μια ακόμη γυναίκα πρόκειται να διεκδικήσει τον δη-
μαρχιακό θώκο. Πρόκειται για την σημερινή αντιδή-
μαρχο Πολιτισμού, Χρύσα Σάμου, η οποία το επόμενο 
διάστημα θα παρουσιάσει το όνομα και τα στελέχη του 
συνδυασμού της.

Θα φορέσει τα αθλητικά της η παράταξη «Θεσσαλονίκη Πρώτη», επικεφαλής της 
οποίας είναι ο Πέτρος Λεκάκης και θα τρέξει στις 14 Απριλίου στον Διεθνή Μαραθώνιο 
Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος». Οι υποψήφιοι του συνδυασμού θα τρέξουν στα 5 
χλμ με την «Ομάδα Πέτρος Λεκάκης». Αλλωστε το τελευταίο διάστημα κάνουν προ-
πόνηση στο τρέξιμο… όχι στους αγωνιστικους στίβους αλλά στις συνεχείς επαφές με 
τους δημότες και τους φορεις της πολης καταγράφοντας προβλήματα και προτείνοντας 
λύσεις. 

Μαθαίνουμε ότι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “ΠΟΛΗχρωμη 
Πόλη” του Σπύρου Βούγια ετοιμάζεται να μεταπηδήσει το επόμενο διάστημα σε άλλο 
συνδυασμό. Οι μεταγραφές μέχρι το κλείσιμο των ψηφοδελτίων για τη διεκδίκηση του 
δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζονται...

Από τα ...απορριμματοφόρα του δήμου Θεσσαλο-
νίκης ετοιμάζεται να καθίσει στα δημοτικά έδρανα. 
Ο λόγος για τον Κώστα Ξανθόπουλο που κατεβαίνει 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράτα-
ξη “Θεσσαλονίκη Πρώτη”, στο πλευρό του Πέτρου 
Λεκάκη. Ο κ.Ξανθόπουλος έχει εργαστεί ως επόπτης 
καθαριότητας σε βραδινή βάρδια και έχει διατελέσει 
πρόεδρος των εργαζομένων. Τώρα, ήρθε η ώρα να 
μάθει και τα προβλήματα των δημοτών. Γι αυτό που 
τον χάνεις, που τον βρίσκεις είναι συνέχεια έξω στους 
δρόμους...

Ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή δημοσκόπηση που διενήργησε τις προηγούμενες 
μέρες στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Κarfitsa σχετικά την πρόθεση ψήφου στις δημο-
τικές εκλογές στον δήμο Δέλτα.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν συνολικά 7.795 άτομα (κάθε χρήστης είχε δικαίωμα 
μόνο μιας ψήφου). Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την προτίμησή 
τους για τον εν ενεργεία δήμαρχο Μίμη Φωτόπουλο. Ο κ. Φωτόπουλος συγκέντρωσε 
συνολικά 2.912 ψήφους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 37,4% του συνόλου.

Δεύτερος, αλλά σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον κ. Φωτόπουλο, αναδείχτηκε ο 
Γιάννης Ιωαννίδης, με συνολικά 2.300 ψήφους (ποσοστό 29,5%). Τρίτος στις προτιμή-
σεις των χρηστών, κατατάχθηκε στη δημοσκόπηση της Karfitsa ο Αλέξανδρος Διαμαντό-
πουλος, ο οποίος συγκέντρωσε 2.167 ψήφους (27,8%).

Ακολουθούν οι: Γιώργος Γλώσσης, 130 ψήφοι (1,7%), Σπύρος Σταματάκης, 105 
ψήφοι (1,3%), Λίνα Χατζηκυριάκου, 98 ψήφοι (1,2%), Αντώνης Αντωνιάδης, 83 ψήφοι 
(1,1%).

Καφέ στη Νεάπολη ήπιε η 
ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Εύα 
Καϊλή, με τον υποψήφιο δήμαρ-
χο Νεάπολης - Συκεών, Λάζαρο 
Ωραιόπουλο. Στην παρέα βρέθη-
καν και μέλη του συνδυασμού 
«Άλμα στο Μέλλον». Τα είπαν 
σε χαλαρό κλίμα, εκμεταλλευ-
όμενοι τον καλό καιρό μετά την 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου και 
φυσικά το θέμα που μονοπώλησε 
τη συζήτηση ήταν οι  αυτοδιοικη-
τικές εκλογές. 
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Χρήστος Αναστασάκης
Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

Τηλ.: 6932.353.444
Γραφ. φίλων: Ισιδώρου 2, Α. Τούμπα

E-mail: chr7735@gmail.com
       Christos Anastasakhs

Oνομάζομαι Αναστασάκης 
Χρήστος. Γεννήθηκα το 1972 και 
είμαι παντρεμένος με την 
Κυψελίδου Χριστίνα και πατέρας 
τριών αγοριών. Είμαι απόφοιτος 
Λυκείου Άνω Τούμπας, έχω βγάλει 
σχολή κρεοπωλών και μιλάω 
αγγλικά. Σήμερα, είμαι ιδιοκτήτης 
πρατηρίου υγρών καυσίμων. Έχω 
βραβευτεί απο την Shell με χρυσό 
μετάλλιο ως προς τον ποιοτικό 
έλεγχο και έχω πάρει δίπλωμα για 
την καλή εξυπηρέτηση και 
ποιότητα Shell. Ήμουν 
αντιπρόεδρος του Αθλητικού 
ομίλου Προοδευτική Τούμπας και 
τώρα είμαι Αντιπρόεδρος του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 100ου Δημοτικού σχολείου 
Άνω Τούμπας. Είμαι άνθρωπος 
των έργων. Γι αυτό και το σύνθημα 
μου είναι:Η πολιτική για τους πολίτες 

και όχι για τους πολιτικούς
Η πολιτική για τους πολίτες 
και όχι για τους πολιτικούς Έργα και όχι Λόγια

karfitsomata
«Τρέχει» η Τερζίδου στις Συκιές Με τον Παπαστεργίου 

ο Τσερμενίδης του ΟΑΣΘ

Στο Ασβεστοχώρι ο Φάνης Παπάς Θέλει τους νέους ο Διαμαντόπουλος

Πάρτι στο γραφείο ο Μάκης

Η καρέκλα της εξουσίας και ο κυρ-Γιάννης

Ο Θάνος και οι ποδηλάτες

Μπαίνει στη μάχη και ο Μίμης 

Σε εντατικούς ρυθμούς κινείται η δημοτική σύμ-
βουλος και πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής του δήμου Νεάπολης – Συκεών Αλεξάνδρα 
Τερζίδου. Εκτός από την προεκλογική περίοδο, καθώς 
αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη Δανιηλίδη, η κ.Τερζίδου 
πραγματοποιεί συνεχώς επαφές με εκπροσώπους της 
σχολικής κοινότητας για ζητήματα των σχολικών μο-
νάδων. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου απέσπασε θετικά 

σχόλια και πολλά συγχαρητήρια η κ.Τερζίδου, η οποία εκφώνησε τον πανηγυρικό της 
ημέρας, στις εκδηλώσεις του δήμου. 

Ένας συνδικαλιστής, ιδιαίτερα γνώριμος στη 
Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει στις εκλογές με τον υπο-
ψήφιο περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστο 
Παπαστεργίου. Πρόκειται για τον πρόεδρο των εργα-
ζομένων στον ΟΑΣΘ, Δημήτρη Τσερμενίδη, ο οποίος 
θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Στο 
πλευρό του κ. Παπαστεργίου, ως υποψήφιος περιφε-
ρειακός σύμβουλος θα κατέβει και ο πρώην δήμαρχος 
Σταυρούπολης, Διαμαντής Παπαδόπουλος. 

Την Τετάρτη 20/3/2019 στο cafeea bar στο Ασβε-
στοχωρι ο πολιτευτής της β’ Θεσσαλονίκης με την Νεα 
Δημοκρατια Φάνης Παπάς μπροστά σε ένα πολυπλη-
θές ακροατήριο, παρά τον βροχερό καιρό, είχε μια 
εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση με κατοίκους 
της ευρύτερης περιοχής. Ο κ. Παπάς στάθηκε στο 
ζήτημα του Μακεδονικού  και στην ανάγκη προστασί-
ας των μακεδονικών προϊόντων μετά την υπογραφή 
της συμφωνίας των Πρεσπων. Ακόμη τόνισε την 
αναγκη προβολής της ιστορικότητας της περιοχής και 
την προοπτική της ανάπτυξης της. Μετα το πέρας της 
συζήτησης σε ένα εξαιρετικά θερμό κλίμα ο κ. Παπάς 

αποχαιρέτησε έναν έναν τους παριστάμενους και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει αυτές τις 
δράσεις σε όλη την περιφέρεια της β’ Θεσσαλονίκης.

Καμπάνια κατά της αποχής των νέων από τις αυτο-
διοικητικές εκλογές θα «τρέξει» ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Δέλτα Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Παράλληλα, 
το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει επισκέψεις 
και ομιλίες σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου 
με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και 
των προτάσεων της παράταξης.

Με μια τούρτα που έγραφε «Χρόνια Πολλά Δήμαρ-
χε» γιόρτασε τα γενέθλια του παρέα με την οικογένεια 
του, με φίλους, συνεργάτες και υποψηφίους του 
συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Θετικά» ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μάκης Κυριζίδης. Επειδή ο 
χρόνος προεκλογικά είναι πολύτιμος το πάρτι γενεθλί-
ων στήθηκε στα γραφεία της παράταξης. 

 «Δεν είναι επάγγελμα να υπηρετείς τα δημοτικά»… επανέλαβε ο δήμαρχος Γιάννης 
Μπουτάρης, μετά από τις δύο θητείες στον δημαρχιακό θώκο. Σχολιάζοντας το γεγονός 
ότι πολλά στελέχη της παράταξής του αποσύρονται από τα αυτοδιοικητικά δρώμενα, 
δήλωσε πως με αυτή την κίνηση αποδεικνύεται ότι δεν ήταν «αγκαλιά» με την καρέκλα 
της εξουσίας.   

Οταν πεισμώνει ο Αλέξανδρος Θάνος, αντιπεριφε-
ρειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού, πετυχαίνει τον 
στόχο του! Γι αυτό και κατάφερε να διοργανωθεί η 
«Εβδομάδα εθελοντικής κατασκευής και συντήρησης 
ποδηλατικών μονοπατιών» στη Θεσσαλονίκη. Από 
την Κυριακή, 30 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου ποδη-
λάτες από όλη την Ευρώπη θα παρέχουν εθελοντική 
εργασία συντήρησης ποδηλατικών μονοπατιών. Η 
επιλογή της Θεσσαλονίκης αποτελεί μεγάλη ευκαιρία 
για την πόλη και την προβολή της ως ποδηλατικός 
προορισμός. 

Τα πρώτα 32 ονόματα υποψηφίων ανακοίνωσε ο 
νυν δήμαρχος Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλος και εκ 
νέου υποψήφιος με την παράταξη «Μπροστά ο άν-
θρωπος, ψηλά ο τόπος» ενόψει των αυτοδιοικητικών 
εκλογών. Ο κ. Φωτόπουλος με την ανακοίνωση της 
υποψηφιότητάς του, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση 
προς όλες τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του 
τόπου να ενώσουν τις δυνάμεις του.
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Ο «γάμος» δεν έλυσε τα προβλήματα 
της… σχέσης 

Ο Γ. Καμαρινός είναι Ολυμπιακός και το δείχνει

Πρώην στελέχη του δήμου κατηγορούν  

Όταν στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου έγινε ο αρραβώνας 
μεταξύ της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης με επικε-
φαλής τον Στάθη Λαφαζανίδη και της παράταξης με επικεφα-
λής τον Κώστα Σωτηράκη, όλα έδειχναν ότι οι δύο παρατάξεις 
θα οδηγούνταν σε βίο ανθόσπαρτο… Αν και είχαν προκύψει 
κάποιες δυσκολίες μέχρι να ανταλλάξουν τα… δαχτυλίδια, 
όταν οι βέρες φορέθηκαν όλοι πίστεψαν ότι έχει ξεπεραστεί 
κάθε σκόπελος που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη κοινή 

συνύπαρξη στο δρόμο για την εκλογική αναμέτρηση. Όμως οι όποιες Κασσάνδρες δεν διαψεύ-
στηκαν αφού, όπως μας αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, άρχισαν για τα καλά οι… γκρί-
νιες μεταξύ των ψηφοφόρων, που τελικά συνειδητοποιούν ότι καλούνται να ψηφίσουν υποψηφί-
ους – στελέχη του ΚΙΝΑΛ και της  ΝΔ σε ένα ψηφοδέλτιο… 

Συνθήματα και φιλοσοφία όμοια με αυτά  
που προβάλει  ο Ολυμπιακός, φαίνεται  να υιοθε-
τεί ο υποψήφιος δήμαρχος Κορδελιού – Ευό-
σμου Γιάννης  Καμαρινός, στην προεκλογική του 
εκστρατεία. Ο επικεφαλής της παράταξης «Ξε-
κινάμε από την αρχή» χρησιμοποίησε ως όνομα 
του συνδυασμού του τη φράση που έχει συνηθί-
σει να χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού 

Βαγγέλης  Μαρινάκης συχνά στις ομιλίες του. Επίσης, το σήμα του συνδυασμού του δείχνει να το 
έχει «εμπνευστεί» από τη στρόγγυλη σφραγίδα του σήματος του ΟΣΦΠ! Άλλωστε είναι γνωστό 
τοις πάσι ότι ο Γιάννης Καμαρινός είναι λάτρης και οπαδός της ομάδας του Πειραιά…

Μια οξύμωρη, αν μη τι άλλο, 
κατάσταση επικρατεί στον δήμο 
Κορδελιού – Ευόσμου, με πρώην 
στελέχη της διοίκησης του δήμου 
που έχουν αποσχιστεί να κατηγο-
ρούν το δήμαρχο για στασιμότητα. 
Ένας από αυτούς, ο Γιάννης Κα-
μαρινός, που μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2017 ήταν αντιδήμαρχος και 
δημοτικός σύμβουλος στην παρά-
ταξη του δημάρχου Πέτρου Σούλα, 
μίλησε προ ημερών σε τοπικό 
κανάλι (στη Βεργίνα τηλεόραση) και 
ανέφερε ότι «ο δήμος Κορδελιού – 
Ευόσμου, τα τελευταία πέντε χρόνια, 
δυστυχώς έμεινε στάσιμος. Εκτός 
από τις ασφαλτοστρώσεις για τις 
όποιες επαίρεται ο δήμαρχος –που 
κι εκεί υπάρχουν κακοτεχνίες– δεν 
έχει γίνει τίποτα άλλο. Όταν έχεις 

αποθεματικό εννέα εκατομμυρίων ευρώ, αυτό σημαίνει πως δεν έχεις κάνει κανένα έργο», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Καμαρινός. Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης του δήμου που μίλησαν στην  
Karfitsa, όσο ο κ. Καμαρινός ήταν αντιδήμαρχος δεν παραπονέθηκε για… στασιμότητα καθώς, 
κατά πως φαίνεται, τότε δεν την εντόπισε. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αν τα πρώην στελέχη 
έχουν παράπονα από τα πεπραγμένα του δήμου ίσως θα πρέπει να αναλογιστούν το δικό τους 
ρόλο ως προς την… εργατικότητα και την εκπόνηση έργων. 

▶ Μέχρι την τελευταία στιγμή παιζόταν η συμμετοχή κάποιων υποψη-
φίων περιφερειακών συμβούλων. Ο Απόστολος τελικά κατέληξε και μας 
έδειξε τον αριθμό 100. Είναι σαν το μπάσκετ, εκατό, κατοστάρα εκατό.

▶ Πάλι ξεφύγαμε και πάλι χάσαμε την μπάλα. Ο Απόστολος κατέβασε 
όλους τους φίλους μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Μέτρησα 12 άντρες και 
17 γυναίκες που πρέπει να ψηφίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω να κάνω 
κλήρωση, λέω να ψηφίσω μόνο γυναίκες ή στο τέλος να πάω στην Χαλκι-
δική για μπάνιο. Σαν το Ελλάδα ταλέντο είναι αυτή η εκλογή του Περιφε-
ρειάρχη της καρδιάς μου.

▶ Ο Ταχιάος είχε δεν είχε πάλι με αθλητικούς όρους μίλησε δημοσίως. 
Ίσως ήταν και η εμφάνισή του σε αθλητικό ραδιόφωνο και είπε να το παίξει 
επαΐων. «Η πόλη χρειάζεται δήμαρχο κι όχι διαιτητή, θέλει άνθρωπο να 
εκτελεί πέναλτι και να βάζει γκολ κτλ». Νίκο μου, για να εκτελέσει κά-
ποιος πέναλτι πρέπει να το κερδίσει προηγουμένως. Κι όσο λιγότερο μιλάς 
με αθλητικούς όρους τόσο καλύτερα για σένα. 

▶ Ο Ορφανός πάλι αισθάνθηκε υπερήφανος – είπε – που τον λένε 
αντάρτη για την πόλη του και μίλησε για σύγχρονους Μαυρογιαλούρους. 
Πάντως, οι απανταχού Γκρούεζες ζυγώνουν, Γιώργο μου... 

▶ Η Νοτοπούλου ακόμη δεν κατάλαβε τι γίνεται και συνεχίζει κάθε 
μέρα να ανακοινώνει από έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Μ’ αυτά 
όμως ξέχασε να πάει στο Προποτζίδικο το δικό της και κινδυνεύει. Κατερί-
να σου λέω άσε τους άλλους και ξεκίνα τον αγώνα γιατί οι στοιχηματικές 
δεν παίζουν.

▶ Ο Παναγιώτης μου τώρα λέει ότι ετοιμάστηκε όπως κι ο Ζέρβας. 
Αλλά και ο Σάββας Χαλιαμπάλιας βεβαίως βεβαίως.

▶ ΚΟΥΙΖ: Ποιος υποψήφιος δήμαρχος σε μάζωξη των υποψηφίων του, 
ζήτησε απ’ τον καθένα 1.500 ευρώ και γι’ αυτό έφυγαν καμιά σαρανταριά 
απ’ την αίθουσα;

▶ ΚΟΥΙΖ: Ποιος υποψήφιος δήμαρχος, ζήτησε απ’ τους δημοτικούς του 
συμβούλους 500 ευρώ και γι’ αυτό έφυγαν μετρημένοι δεκαέξι απ’ την 
αίθουσα που ήταν μαζεμένοι;

▶ Ποιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης ξέχασε ένα λάπτοπ, ένα 
φλασάκι και τον φάκελο με σημειώσεις για ψηφοφόρους ανάλογα με τα 
ρουσφέτια που έκανε και τον έψαχνε ο σεκιούριτι για του τα δώσει στο 
σπίτι του;

▶ Προς κον Πέτρο Λεκάκην και τους συνεργάτες αυτού: Θα διατηρήσε-
τε το μέτρο του μόνιμου κατοίκου στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα; 

▶ Μ’ αυτά και μ’ αυτά ξεχνάμε τις ευρωεκλογές και την σημασία τους. 
Πάντως στην ΝΔ πάλι μας μπέρδεψαν. Την φίλη μου την Μαρία Σπυράκη  
την κατέβασαν στο ευρωψηφοδέλτιο. Κι εγώ που έλεγα ότι θα είναι και 
υποψήφια και στις εθνικές εκλογές αλλά όρκο δεν παίρνω για το που.

▶ Ο φίλος μου ο Λίλτσης εκεί στην Σταυρούπολη εμφανίζεται με ωραί-
ες υποψήφιες. Δεν ξέρω αν κερδίσει και γίνει δήμαρχος αλλά από φωτο 
και μάλιστα ωραίες θα σκίσει!!!

▶ Για τις ευρωεκλογές γεμίσαμε υποψήφιους απ’ την Αθήνα. Έρχονται, 
βρίσκονται με φίλους τους εδώ στα μέρη μας και μας υπόσχονται. Πήρα 
καλάθι, πήρα σακούλες να τις βάλω τις υποσχέσεις.

▶ Δεν πήγα από την Ημαθία αλλά μαθαίνω ότι στην Αλεξάνδρεια ο 
Γκυρίνης πάει καλά. Αλήθεια σας λέω γιατί δεν τα πιστεύω αυτά.

▶ Στα Γιαννιτσά κατεβαίνει δήμαρχος κι φίλος μου ο Θόδωρος Θεο-
δωρίδης. Τι έγινε ξαφνικά, γιατί γύρισες πάλι Θόδωρε; Τι γίνεται και δεν 
φαίνεται και τι συμβαίνει και δεν κρύβεται;

▶ Εγώ πάντως στηρίζω και ψηφίζω (αλήθεια λέω…) για Περιφερειάρ-
χη τον φίλο μου τον Βάνη και δήμαρχο τον άλλο φίλο μου τον Σάββα 
Χαλιαμπάλια. Και στις ευρωεκλογές τον άλλο φίλο μου τον Σάββα τον 
πρώην υπουργό. Τελεία και παύλα._



Δύο υπέροχοι τραγουδοποιοί με παράλληλες διαδρομές συναντιούνται στη σκηνή του Bar-
barella Live κάθε Παρασκευή μέχρι τις 19 Απριλίου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λαυρέντης 

Μαχαιρίτσας μιλούν στην «Karfitsa» για τη μοναδική μουσική παράσταση...

Τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά
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Δύο τραγουδοποιοί με παράλληλες 
διαδρομές συναντιούνται στη σκηνή του 
Barbarella Live κάθε Παρασκευή μέχρι τις 19 
Απριλίου.   Δύο δημιουργοί με μεγάλη διάρ-
κεια και συνέπεια, ετοίμασαν μια μοναδική 
μουσική παράσταση με τις πιο γνωστές επι-
τυχίες τους.
Παρ’ όλο που οι πορείες σας έχουν παρό-
μοιες μουσικές αναφορές, αυτές είναι οι 
πρώτες κοινές σας εμφανίσεις.  

ΛΜ:  Ήταν απλά συγκυριακό το γεγονός 
ότι δεν συνεργαστήκαμε νωρίτερα.  Όταν 
έκανα εγώ πρόταση στο Νίκο να παίξουμε 
μαζί, τύχαινε να έχει ήδη κλείσει κάτι άλλο, 
και το αντίστροφο.  Σαν συγκροτήματα εγώ 
με τους Τερμίτες κι εκείνος με τους Φατμέ εί-
χαμε παίξει μαζί σε κάποιες συναυλίες, αλλά 
οι δυο μας δεν έτυχε να παίξουμε ποτέ πα-
ρέα.

ΝΠ: Πράγματι έχουμε πολλά κοινά με 
τον Λαυρέντη, είμαστε συνομήλικοι, έχουμε 
γεννηθεί στην ίδια πόλη, στο Βόλο, έχουμε 
ξεκινήσει και οι δύο στις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 με συγκροτήματα, εγώ με τους Φατμέ 
κι αυτός με τους τερμίτες, τα συγκροτήματα 
διαλυθήκαν την ίδια χρονιά το ’89 και μετά 
έχουμε δυο παράλληλες πορείες προσω-
πικές με πάρα πολλά τραγούδια και πάρα 
πολλές συνεργασίες.  Κι είναι πραγματικά 
παράδοξο το ότι δεν καταφέραμε να συνα-
ντηθούμε μέχρι τώρα.  Το συζητούσαμε εδώ 
και χρόνια και όλο κάτι συνέβαινε.  Η στιγμή 
ήρθε φέτος το χειμώνα και το θεωρώ πολύ 
καλό timing.
Τι διάθεση θέλετε να δημιουργήσετε στο 
κοινό σας μέσα από τις εμφανίσεις σας;

ΝΠ: Πολλές είναι οι διαθέσεις που δημι-
ουργούνται μέσα από αυτή την παράσταση.   
Και συγκίνηση .. και χαρά …και αυτό που 
υπερισχύει είναι μια πάρτι διάθεση, γιατί η 
συνάντησή μας μετά από όλα αυτά τα χρόνια 
είναι μια αφορμή για γιορτή.  Αλλά και για μια 
ανασκόπηση όχι μόνο της μουσικής μας πο-
ρείας, αλλά και της ίδιας μας της ζωής.  

ΛΜ:  Σ’ αυτές τις εμφανίσεις ζούμε όλο 
μας το μουσικό παρελθόν και όλα αυτά τα 
τραγούδια μας που έχουν μείνει στο χρόνο… 
Τραγούδια που ο κόσμος φαίνεται πως θέλει 
να τ’ ακούει μαζί κι από τους δυο μας κι εί-
ναι ωραίο αυτό.  Αν απομονώσει κανείς ένα 
εικοσάλεπτο που έχει ο καθένας μας για να 
βγάλει κάποια πράγματα προσωπικά, σ’ όλο 
το υπόλοιπο πρόγραμμα επί δυόμιση με τρεις 
ώρες είμαστε μαζί επί σκηνής, ερμηνεύουμε 

ένα τραγούδι του ενός, ένα του άλλου, κι 
υπάρχει μια ταύτιση στα τραγούδια μας.  Αι-
σθανόμαστε ότι έχουμε κάνει ίδια πράγματα 
και φαίνεται πως καταφέρνουμε να το περά-
σουμε και στον κόσμο αυτό.  Και να δούμε 
μαζί «τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά».  Γι’ αυτό 
ονομάσαμε έτσι και την παράσταση.
Βέβαια ο περισσότερος κόσμος την βλέπει 
ακόμη φουντωμένη τη φωτιά, αλλά μέσα 
από αυτή σας την αναζήτηση τι διαπιστώνε-
τε πως έχει μείνει απ’ αυτήν;

ΝΠ: Το ερώτημα το θέτουμε τόσο στους 
θεατές όσο και στον εαυτό μας. Μοιραζόμα-
στε με το κοινό τα πιο γνωστά κι αγαπημέ-
να τραγούδια μας και το αποτέλεσμα είναι 
πραγματικά μια γιορτινή συναυλία.  Κι όλος 
ο κόσμος τραγουδάει μαζί μας από την αρχή 
μέχρι το τέλος του προγράμματος.  Άρα κάτι 
έχει μείνει.

ΛΜ:  Η φωτιά φούντωσε από μια σπίθα 
που άναψε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και 
μεγάλωνε και κάναμε πράγματα και προχω-
ρούσαμε σε διαφορετικές πορείες, διαφο-
ρετικούς δίσκους, διαφορετικές ανησυχίες 
…. Αυτό έκλεισε έναν κύκλο ολόκληρο και 
είναι ευκαιρία για έναν κοινό απολογισμό.  
Και διαπιστώνουμε ότι αυτό που έμεινε είναι 
τα τραγούδια μας που τα αγαπάει πολύ ο κό-
σμος και μας εμπνέει για να ανοίξουμε νέους 
κύκλους.
Οι μουσικές σας επιλογές εκφράζουν κι 
έναν τρόπο ζωής;  Επηρεάζονται από αυτά 
που συμβαίνουν γύρω μας;

ΜΛ: Κυρίως … Δεν γράφουμε τραγούδια 
κλεισμένοι σε μια γυάλα για μας.  Τα τραγού-
δια είναι παρμένα από τον κόσμο και για τον 
κόσμο.  Αυτή τη λογική έχουμε.

ΝΠ:  Φυσικά… Τα τραγούδια που γράφω 
είναι το ημερολόγιο της ζωής μου.  Καταγρά-
φουν όλες μου τις εμπειρίες, τις σκέψεις τα 
συναισθήματα, από τότε που ήμουν 17 -18 
χρονών μέχρι σήμερα.
Θεωρείτε ότι πριν από την δική σας γενιά 
καλλιτεχνών υπήρχε αυτό που λέμε Ελλη-
νικό ροκ;

ΝΠ: Για μένα το Ελληνικό ροκ ήταν ο 
Βαμβακάρης κι ο Τσιτσάνης κι αργότερα ο 
Σαββόπουλος.  Όλοι οι άλλοι ακολουθήσα-
με.

ΛΜ:  Το ροκ είναι μια έννοια παγκόσμια.  
Με το Ελληνικό ροκ είναι κάπως συγκεχυ-
μένα τα πράγματα γιατί κάποιοι νομίζουν 
ότι είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα το ροκ.  
Υπάρχουν διάφορες απόψεις ότι «εμείς κάνα-

με το ροκ», «εμείς είμαστε ροκ κι αυτοί δεν 
είναι»…..Το ροκ παγκοσμίως είναι μια φόρ-
μουλα η οποία περιέχει ένα τεράστιο φάσμα 
μουσικής.  Εμείς δημιουργήσαμε το δικό μας 
ροκ.  Μια μουσική ηλεκτρική, επηρεασμένη 
από το ραδιόφωνο της εποχής μας, από τα 
ξένα ροκ συγκροτήματα, συνθέσαμε διάφο-
ρα στοιχεία, την προχωρήσαμε και δημιουρ-
γήσαμε μία τεράστια σκηνή η οποία αρέσει 
και αντέχει στο χρόνο. Και εκφράστηκε από 
ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.  
Όπως ο Σιδηρόπουλος, ο Παπακωνσταντί-
νου, οι Κατσιμίχες και συγκροτήματα όπως οι 
Socrates, οι Τρύπες και τα δικά μας συγκρο-
τήματα, οι Τερμίτες και οι Φατμέ… Αυτό είναι 
το ροκ.  Ένα τεράστιο φάσμα.  Και δεν έχω 
υποχρέωση να δίνω λογαριασμό σε κανέναν 
και κανένας δεν μπορεί να μου απονείμει 
κατά το δοκούν ροκόσημα, αν είμαι ροκ ή 
δεν είμαι.  
Ποιο θα είναι το επόμενο δισκογραφικό 
σας βήμα;

ΛΜ: Εγώ κοντεύω να ολοκληρώσω ένα 
δίσκο τώρα. Επειδή αισθάνομαι φλομωμέ-
νος, γεμάτος ψέματα, εδώ και μια δεκαετία 
που το ψέμα κυριαρχεί παντού, από τις προ-
σωπικές σχέσεις μέχρι τα κορυφαία κοινωνι-
κά θέματα και επηρεασμένος από αυτό κάνω 
ένα δίσκο που λέγεται «Ψέμα στο ψέμα».  Και 
αναλύω το ψέμα έτσι όπως το βλέπω γύρω 
μου.  Και υπάρχουν σ’ αυτόν τραγούδια ερω-
τικά αλλά και κοινωνικά γιατί έτσι λειτουργώ, 
τα βλέπω αυτά να λειτουργούν παράλληλα.

ΝΠ:  Δεν υπάρχει κάτι στα άμεσα σχέδια. 
Σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσω κάποιο 
νέο single. Σχετικά με τις εμφανίσεις μας θα 
ήθελα να προσθέσω πως μαζί μας εμφανί-
ζεται και η Μιρέλλα Πάχου, ένα νέο ταλα-
ντούχο κορίτσι που τραγουδάει πολύ ωραία, 
αλλά και γράφει τραγούδια. Επίσης μαζί μας 
είναι και ο Steve Tesser που κι αυτός είναι 
τραγουδοποιός και τραγουδιστής και κιθα-
ρίστας.  Και η Αγάπη Διαγγελάκη, μια δική 
μου ανακάλυψη που την έχω κοντά μου τα 
τρία τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλο ταλέντο 
κι ελπίζω σύντομα να κυκλοφορήσει κάτι 
δικό της… Και φυσικά μια μεγάλη ομάδα 
ταλαντούχων μουσικών που παίζει πολλά 
όργανα ο καθένας και τραγουδάνε όλοι μαζί 
μας.  Μια δυναμική και εκρηκτική, θα έλεγα, 
ομάδα.

ΛΜ: Ελπίζω ο κόσμος που θα δει τις πα-
ραστάσεις μας να τα διαπιστώσει όλα αυτά 
και να ευχαριστηθεί.
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Λαυρέντης Μαχαιρίτσας – Νίκος Πορτοκάλογλου

«Τι έχει μείνει απ’ τη φωτιά»
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Νίκος  
Πορτοκάλογλου

Λαυρέντης  
Μαχαιρίτσας

Το ελληνικό ροκ ήταν ο 
Βαμβακάρης κι ο Τσιτσάνης κι 
αργότερα ο Σαββόπουλος.   
Όλοι οι άλλοι ακολουθήσαμε.

Δεν γράφουμε τραγούδια 
κλεισμένοι σε μια γυάλα για μας.   
Τα τραγούδια είναι παρμένα από 

τον κόσμο και για τον κόσμο.
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Να βάζουμε γκολ και 
να μην ξέρουμε ποιον να 

ευχαριστούμε.   
Τους διεθνείς  

ή την Παναγιά; 

Social 
Media ▶ Κάθε Παρασκευή Λαυ-

ρέντης Μαχαιρίτσας,Νίκος 
Πορτοκάλογλου και Μιρέλα 
Πάχου στο BARBARELLA live 
party με την παράσταση ‘Τι 
έχει μείνει απ’την φωτιά’.
▶ Ο Φοίβος Δεληβοριάς σή-
μερα Σάββατο στο club του 
Μύλου με όλα τα τραγούδια 
που έχει γράψει έως τώρα 
αλλά και με τα καινούργια 
του που θα τα ερμηνεύσει 
πρώτη φορά στην Θεσσα-
λονίκη.
▶ Ο εξαιρετικός Γιώργος 
Περρής για μία και μόνο εμ-
φάνιση στο Βασιλικό Θέατρο 
της Δευτέρα 1 Απριλίου με 
Ελληνικά και ξένα τραγού-
δια.
▶ H εξαιρετική παράσταση 
‘Το τίμημα’ στο Αριστοτέλειο 
από Τετάρτη έως Σάββατο.
▶ Ο Σωκράτης Μάλαμας από 
αυτό το Σάββατο και για 4 
Σάββατα στο FIX Factory 
of Sound.
▶ Από την επόμενη 
Παρασκευή και έως τις 

25 Απριλίου η κωμωδία 
‘Υπάρχει και φιλότιμο’ 
έρχεται Θεσσαλονίκη στο 
Αριστοτέλειον.
▶ Η εξαιρετική παράσταση 
‘Ριχάρδος Β’-Το ρέκβιεμ 
ενός βασιλιά’ συνεχίζεται 
έως 31 Μαρτίου στο θέατρο 
Αθήναιον.
▶ ’Ή νεράιδα και το παλη-
κάρι΄ 50 χρόνια μετά και για 
πρώτη φορά στο θέατρο, στο 
ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ σε μία υπερπα-
ραγωγή με 30μελή θίασο 
αλλά και ζωντανή ορχήστρα 
με τον Νίκο Ζωιδάκη.
▶ Το πολυβραβευμένο έργο 
‘Φεγγίτης’ σε σκηνοθεσία 
του Κωνσταντίνου Μαρκου-
λάκη από 3 Απριλίου στο 
Θέατρο Κολοσσαίον.
▶ Ο Μίκης ο Ευξείνιος’ 
από τους Κωνσταντίνο και 
Ματθαίο Τσαχουρίδη στο 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης την Παρασκευή 5 
Απριλίου με μία διαφορετική 
προσέγγιση στα τραγούδια 
του Μίκη Θεοδωράκη.
▶ Οι εκπληκτικοί Νορβηγοί 
Madrugada την Παρασκευή 
5 Απριλίου στο PAOK Sports 
Arena για μία και μοναδική 
εμφάνιση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Γιατί Bliss; Γιατί show band; Το ‘Bliss’ 
μας άρεσε πολύ σαν λέξη γιατί ήταν 
σύντομο, εύηχο και αντιπροσώπευε 
πλήρως αυτό που θέλουμε να περά-
σουμε από τη μουσική μας (σημαίνει 
ευτυχία, χαρά). Το ‘ShowBand’ δεν είναι 
μέρος του ονόματος, απλώς έτυχε να 
το διαλέξουμε για να κατοχυρώσουμε 
τη σελίδα μας στο Facebook. Επειδή 
το ‘Bliss’σαν όνομα είναι αρκετά δημο-
φιλές, έπρεπε να το συνοδεύσουμε με 
κάτι και πιστεύουμε ότι το ‘show’είναι 
αρκετά ταιριαστό σε μας.
Ποια είναι η χημεία ανάμεσα στα μέλη 
της ομάδας που δίνει αυτή την εκρη-
κτική αντίδραση στις μουσικές και 
στα live σας; Είναι αλήθεια ότι για να 
καταλήξουμε σε αυτή την τωρινή  μας 
σύνθεση έγιναν πολλές αλλαγές. Πλέ-
ον όμως έχουμε γίνει μια ομάδα που 
συνεργάζεται πολύ ωραία. Ο καθένας 
φέρνει τις επιρροές του και τις ιδέες 
του και υπάρχει μεγάλος αλληλοσε-
βασμός. Έχουμε όλοι τον ίδιο μουσικό 
στόχο και ενθουσιασμό και θέλουμε 
αυτό να το περάσουμε και στον κόσμο, 
σε κάθε μας live.

Πώς θα προσδιορίζατε το είδος της 
μουσικής που υπηρετείτε; Το είδος μας 
είναι κυρίως pop, με σαφείς επιρροές 
από τη rock μουσική, αλλά και από είδη 
όπως η dance και η R&B.
Στα δικά μας κομμάτια προσπαθούμε 
να περάσουμε όλες αυτές τις επιρρο-
ές, γι’ αυτό και είναι αρκετά διαφορε-
τικά μεταξύ τους. Στα κομμάτια που 
διασκευάζουμε προσπαθούμε να περά-
σουμε μια πιο rock αισθητική, να τους 
δώσουμε μια ιδιαίτερη ‘live’ενέργεια.

Τι υπάρχει μέχρι τώρα στη δισκογρα-
φία σας και τι πρόκειται να υπάρξει 
στο άμεσο μέλλον; Πριν τη συνεργασία 
με τη RealMusic είχαμε κυκλοφορήσει 
τα κομμάτια ‘Ανεβαίνω’, ένα δυναμι-
κό pop κομμάτι, και το ‘Breathe’, μία 
μίξη country και dance μουσικής, 
σε αγγλικό στίχο. Από την άνοιξη 
του 2018 ξεκίνησε η συνεργασία 
μας με τη RealMusic με το τραγούδι 
‘Μείνε’, που κυκλοφόρησε με το βίντεο 
κλιπ του σε σκηνοθεσία Γιάννη Τόμτση.
Τελευταία μας κυκλοφορία είναι το 
‘Πες Ότι Θες’, ένα άκρως χορευτικό 
κομμάτι, και αυτό με το υπέροχο βίντεο 
κλιπ του! Και βέβαια δεν σταματάμε 
εδώ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δουλειά σε 
επόμενες συνθέσεις, που θα κυκλοφο-
ρήσουν πολύ πολύ σύντομα.
Ποιος γράφει τα τραγούδια σας; Είναι 
μια κοινή, και θα λέγαμε πολύ όμορφη, 
δουλειά, γιατί είναι μια διαδικασία που 
όλοι βάζουμε τις ιδέες  μας. Συνήθως 
κάποιος θα έχει μια αρχική, πρώιμη 
ιδέα και θα την παρουσιάσει σε όλους 
μας. Από κει και πέρα όμως χτίζουμε 
μαζί το κομμάτι, που συνήθως κατα-
λήγει να είναι αγνώριστο σε σχέση 
με την αρχική ιδέα!
Πού και πότε είναι τα επόμενα live 
σας; 5 Απριλίου ταξιδεύουμε Αλε-
ξανδρούπολη για άλλη μια εμφάνιση 
στο Soho. Και 19 Απριλίου ταξιδεύου-
με Τύρναβο στο Group!e. Επειδή όμως 
συνεχώς ανακοινώνουμε νέες εμφα-
νίσεις σε διάφορα μέρη, μπορείτε να 
ενημερωθείτε μέσω των social media 
μας - https://www.facebook.com/
Blissshowband/ στο Facebook και @
blissbandgr στο Instagram.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΡΙΩΣ POP ΜΕ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ROCK, DANCE ΚΑΙ R&B 

Οι εκρηκτικοί BLISS ενθουσιάζουν
Σχηματίστηκαν στα μέσα του 2014 και έκτοτε κάνουν ασταμάτητα 
ζωντανές εμφανίσεις σε μικρές και μεγάλες σκηνές σε όλη τη χώρα, 
ενώ έχουν κυκλοφορήσει και κάποια πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια.  
Είναι οι Bliss Show Band και αποτελούνται από τους: Εβίτα Αγαΐτση 
στα φωνητικά, Στέλιο Σεκέρογλου (πλήκτρα, φωνητικά), Δημήτρη 
Κολυμβάνο (κιθάρα), Μάκη Γεωργίου (μπάσο, φωνητικά) και Στέργιο 
(τύμπανα). #Εθνική_Ελλάδας

#BIHGRE

Άσσος ημίχρονο,  
Παναγιά τελικό.

#AGENDA_MOU

Αλέξη, δεν παίζουμε με 
δυο ομάδες ταυτόχρονα. 

Ένα κράτος είναι η Βοσνία 
Ερζεγοβίνη.

Κερδισμένο πέναλτι και 
καπάκι αποβολή για τους 
Βόσνιους. The Panagia 

effect

Με το σύστημα *Η 
Παναγια μαζί μας* παίζει 

πλέον η Εθνική μας με τον 
Άγγελο Αναστασιάδη.
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The Media
▶ ΛΙΓΟ ΑΠΟ .. ΤΙΠΟΤΑ
Λίγο Κανάκης, λίγο 
Φουρθιώτης (μακριά 
από μας), λίγο Θέμος 
(Θεός σ’γχωρεσ’ τον) 
αηδία η εκπομπή του 
Κωστόπουλου στο OPEN.  
Θλιβερό να βλέπεις τον 
ηλικιωμένο με τα τατουάζ 
στα μπράτσα να μιμείται 
αμήχανα και αποτυχημέ-
να ξεπερασμένα  concept.  Άσε που βρωμοκόπησε το σαλόνι 
90ντίλα.  Όλα λάθος… όνομα και πράμα.

▶ ΣΤΕΙΛΕ PHOTO
Απορία το ‘χω.  Πώς να είναι άραγε αυτοί οι τηλεθεατές που 
δίνουν νούμερα τηλεθέασης στα μεταμεσονύκτια talk shows 
που καλούν κάθε πικραμένο να πει τον πόνο του?  Καμιά 
photo έχουμε?

▶ ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
Όταν «έκαναν νούμερα» οι ημίωρες παρεμβάσεις του Βερύ-
κιου στο πρωινάδικο του Alpha, έβγαινε και τις κοκορευόταν.  
Θα μας πει τώρα πού κατρακύλησαν τα νούμερα και υποχρεώ-
θηκε να μειώσει τις παρεμβάσεις του στο τέταρτο?

▶ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Ακούς “top story” καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για θέμα που 
βρίσκεται στην αιχμή της επικαιρότητας.  Αυτός πάλι που κάνει 
εκπομπή μ’ αυτόν τον τίτλο, προσπαθεί να σε πείσει ότι πρόκει-
ται για θέματα ψυγείου… Ε, να μας φτουρήσουν και σε καμιά 
ενδεχόμενη επανάληψη.

▶ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΟ ΕΡΜΗ
Αλύπητα τον χτυπάει τον 
Λάκη ο ανάδρομος Ερμής.  
Την Τρίτη που μας πέρασε 
δεν έβρισκαν τα video τον 
δρόμο προς το στούντιο, 
την Τρίτη μου μας έρχεται 
δεν θα προβληθεί, λόγω 
Εθνικής Ελλάδας…..  
Στέλνει σημάδια το Σύ-
μπαν αν έχεις την διάθεση 
να το ακούσεις. 

▶ YFSF
Κι έρχεται η Κατερίνα 
Στικούδη να αποδείξει ότι 
από το εμπορικό στο έντε-
χνο μια περούκα δρόμος.

Le Nouveau Cafe

Με το αεράκι από τη Δύση και αρώματα Ανατολής, αρχίζει το νέο μουσικό τα-
ξίδι της Natali Thanou! «All Again» στα Αγγλικά και «Δεν έχουμε χωρίσει» στα 
Ελληνικά, σε μουσική Βίκτωρα Πολυδώρου ,στίχους Μιχάλη Κεχαγιά και Εύας 
Κυρογλάνη αντίστοιχα, δύο συναρπαστικά singles με το μαγικό άγγιγμα του DJ 
Pantelis που απογειώνει την Ethnic Dance παραγωγή. Η Natali με την δυναμι-
κή και αισθησιακή ερμηνεία της παντρεύει δύο κόσμους και μας ταξιδεύει σε 
νέα μουσικά μονοπάτια όπου το ουσάκ παντρεύεται με το Beat  κάτω από τους 
ήχους του Ούτι και του Ney.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Καθώς η μέρα κυλάει και ο ήλιος χαμηλώνει πάνω από την πόλη, κανένα μέρος δεν μοιάζει με ιδανικότερο από 
το Le Nouveau Cafe. Τοποθετημένο στην Πλατεία της Αριστοτέλους, αποτελεί τον ορισμό του πολυμορφικού Cafe 
Bar. Lounge αισθητική, μουσικές που φτιάχνουν τη διάθεση, κάτι παραπάνω από ευγενικό σέρβις και μια υποψία 
ότι οι νύχτες στην πλατεία είναι μαγικές. Και όταν φύγετε, αμέσως θα αρχίσετε να αναζητάτε το επόμενο πρωινό 
ή βραδινό ραντεβού στο Le Nouveau Cafe.Εδώ και 18 χρόνια αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς στην day & 
night διασκέδαση της πόλης! Διεύθ. Πλατεία Αριστοτέλους.Τηλ.2310 224557.

Στις εποχές του απίστευτου glam,των λαμπερών party,της διασκέδασης.Ήταν το party αμέσως μετά την πρεμιέρα 
θεατρικής παράστασης της Μιμής Ντενίση στο καλοκαιρινό ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ και στον υπέροχο χώρο του εστιατο-

ρίου.Η Μιμή –που τότε ζούσε και τον σφοδρό έρωτα με τον Απόστολο Γκλέτσο-με την αλησμόνητη Ζωή Λάσκα-
ρη,τον Ηλία Ψινάκη και τον θεατρικό επιχειρηματία Μάρκο Τάγαρη.
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Είναι  μόλις 33  ετών  και  αν  κοιτάξεις  την 
πορεία που έχει γράψει στο θέατρο, τον κινημα-
τογράφο και τις τηλεοπτικές σειρές είναι τόσο γε-
μάτη  που  αναρωτιέσαι  τι έπεται  στη  συνέχεια.  
Ο  Ορφέας  Αυγουστίδης  προσθέτει  στην  λίστα 
του ακόμη  ένα  αριστούργημα  αυτή  τη  φορά  το 
νεανικό έργο του μεγάλου ποιητή Ουίλλιαμ Σαίξ-
πηρ την «Κωμωδία των Παρεξηγήσεων». Μια  
κωμωδία  σπαρταριστή με έντονο το στοιχείο της 
φάρσας.   

Η λέξη παρεξήγηση, που υπάρχει στον τίτλο 
του έργου, με ποιον τρόπο ερμηνεύεται;

Δεν αναφέρεται με τον τρόπο που την εξηγού-
με, δηλαδή είναι η πλάνη, η λανθασμένη αντίλη-
ψη της στιγμής. Το error έχει πολλές ερμηνείες, 
ενώ συνήθως η παρεξήγηση είναι μια. Για αυτό 
και η λέξη πλάνη είναι λίγο πιο σωστή λέξη για 
την συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μια κωμωδία 
με πλάνες.

Ως πολίτες βρισκόμαστε σε πλάνη;
Από την στιγμή που είμαστε σε ένα ανθρώπινο 

είδος και έχουμε την δυνατότητα να δημιουργού-
με κόσμους με την φαντασία μας και αλήθειες, οι 
οποίες δεν υφίστανται, όπως το χρήμα και η ιδέα 
του κράτους, τότε ήμασταν και θα συνεχίσουμε 
να είμαστε σε κάποιου είδους πλάνη.

Από την άλλη, σίγουρα δεν μπορώ να πω, 
γιατί θα ήταν λάθος, ότι κάποιος μας κοροϊδεύει 
και πριν ήμασταν στο φως και τώρα όχι, γιατί εί-
ναι πάρα πολύ εύκολο να κατηγορούμε κάποιον 
άλλο ότι μας κοροϊδεύει και ότι πριν ήμασταν κα-
λύτερα.

Επί σκηνής σε αυτό το έργο οι μορφές των 
ηθοποιών απέχουν από το σύνηθες και το ρεα-
λιστικό. Υπάρχει θεωρείτε όμως φοβία γενικό-
τερα στους ηθοποιούς να τσαλακωθούν;

Το θέατρο τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχει 
πάει σε λίγο πιο ρεαλιστικές κατευθύνσεις όμως 
δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε η εξαίρεση. Οι 
ακραίες ή διαφορετικές αισθητικές, οι όχι ρεαλι-
στικές, θα μπορούσαν κάλλιστα να μην είναι το 
παράδοξο, το περίεργο ή άξιο σχολιασμού.

Στο θέατρο τουλάχιστον που δουλεύω και 
με συναδέλφους που συνεργάζομαι βλέπω ότι ο 
ηθοποιός διψάει για τσαλάκωμα και μεταμόρφω-
ση. Δεν που περνάει από το μυαλό να υπάρχουν 
ηθοποιοί που αγαπούν αυτό που κάνουν και όταν 
τους δοθεί μια τέτοια ευκαιρία να μην τους αρέ-
σει. Μου φαίνεται περίεργο. Αν υπάρχουν τέτοιες 
περιπτώσεις στεναχωριέμαι, γιατί είναι χαμένη 
ευκαιρία.

Υπάρχουν επιλογές στο θέατρο  για  τον  
ηθοποιό;  Γιατί  από  πλευράς  κοινού  ανεβαί-

νουν  συνεχώς  νέες  παραστάσεις.
Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές παραστάσεις 

έχει τα καλά του, αλλά και τα κακά του. Επιλογές 
υπάρχουν, όμως τι είδους επιλογές είναι αυτές; 
Για παράδειγμα υπάρχουν εκατοντάδες παραστά-
σεις όμως σαν παραγωγές δεν μπορούν να συ-
ντηρήσουν πραγματικά τους ηθοποιούς και τους 
συντελεστές που τις υπηρετούν. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν βιοπορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το 
θέατρο εκείνες οι παραστάσεις, είτε επειδή είναι 
μικρότερες παραγωγές, είτε επειδή είναι ποσο-
στιούχοι σε πολύ περιορισμένης χωρητικότητας 
θέατρα, είτε κατεβαίνουν νωρίς γιατί δεν μπορεί 
να πάει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να 
στηρίξει 1.000 παραστάσεις τη σεζόν και το έχει 
αποδείξει αυτό, εκτονώνεται και οι πολύ μικρές 
παραστάσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν. Οπό-
τε δεν μπορούν να συνεχίσουν λόγω budget ή 
επειδή οι ηθοποιοί που συμμετέχουν σε αυτές 
αναγκάζονται να τις αντιμετωπίζουν ως κάποιο 
χόμπι και όχι σαν μια δουλειά που μπορούν να 
βασιστούν σε αυτή. 

Τώρα όσον αφορά την ποιότητα, το θέατρο 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί να φαίνεται 
ότι είναι εύκολο γιατί είναι πιο προσιτό σε σχέση 
με τον κινηματογράφο όμως πιστεύω ότι το θε-
άτρο είναι δύσκολο ειδικά το να πετύχει μια πα-
ράσταση. Το να παραμυθιαστείς από μια μέτρια 
ταινία γίνεται, και σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει 
η μουσική, η εναλλαγή των εικόνων, όμως στο 
θέατρο, όπου ο θεατής μπαίνει σε έναν χώρο που 
ξέρει που θα βρίσκεται και ότι οι ηθοποιοί θα είναι 
μπροστά του είναι δύσκολο να ταξιδέψει με μια 
μέτρια παράσταση. 

Είστε 33 ετών, σε μια ηλικία που άλλοι νέοι 
έφυγαν από την Ελλάδα. Εσείς το σκεφτήκατε;

Μου είχε περάσει από το μυαλό, αλλά όχι για 
να πάω να κάνω καριέρα, αλλά για άλλους λό-
γους,  για  τους  οποίους πολλοί άνθρωποι έφυ-
γαν από αυτή τη χώρα γιατί πληγώνονταν και δεν 
έβλεπαν διέξοδο.   

Σαν ηθοποιός φυσικά θα ήθελα να πάω στο 
εξωτερικό αν υπήρχε μια τέτοια προοπτική, αλλά 
δεν με ενδιαφέρει να πάω σε μια χώρα, να ξεκι-
νήσω από το μηδέν ελπίζοντας ότι θα πάρω κάτι 
που μου αναλογεί.  Έχω διαδρομή πίσω μου και 
έχω δρόμο μπροστά μου για να το ευχαριστηθώ. 
Τα τελευταία χρόνια στο θέατρο κάνω πράγματα 
που με γεμίζουν, συνδέομαι με αυτά και μου δί-
νουν νόημα. 

* «Κωμωδία των παρεξηγήσεων» από  10  
έως  14  Απριλίου,  στο  Μέγαρο  Μουσικής  
Θεσσαλονίκης
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Ορφέας Αυγουστίδης: 

«Μου πέρασε από το μυαλό να 
φύγω από την Ελλάδα»

«Ο κόσμος δεν 
μπορεί να στηρίξει 
1.000 παραστάσεις 
τη σεζόν και το έχει 
αποδείξει αυτό, 
εκτονώνεται και 
οι πολύ μικρές 
παραστάσεις 
δεν μπορούν να 
επιβιώσουν»
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Φρέντυ Πυτιλάκης

Ο άνθρωπος που 
αφιέρωσε 

τη ζωή του στην 
Μαρινέλλα

Σε ηλικία 7 ετών ο Φρέντυ γνώρισε 
τη Μαρινέλλα από το ραδιόφωνο που 
άκουγε τα τραγούδια της κοιτώντας τον 
ουρανό της Νάξου. Μέσα σε λίγα χρό-
νια, έγινε ο τρίτος αγαπημένος Φρέντυ 
της πασίγνωστης Ελληνίδας τραγουδί-
στριας, μετά τον Φρέντυ Σερπιέρη –πα-
τέρα της αγαπημένης μοναχοκόρης της 
Τζωρτίνας– και τον Φρέντυ Γερμανό.

Ο Φρέντυ Πυτιλάκης για την πρώ-
τη δισκογραφική συνάντησή του με τη 
Μαρινέλλα έχει να πει συγκινημένος: 
«Εφτά μόνο χρόνων στην Νάξο, σε ένα 
γλέντι κέρδισα τον δίσκο της Μαρι-
νέλλας “Σ’ αγαπώ” σε μια λαχειοφόρο 
αγορά, καθώς είχα ζητήσει επίμονα από 
τον πατέρα μου να μου αγοράσει λα-
χνό! Και στάθηκα τυχερός», αναφέρει 
και συμπληρώνει: «Τη δεκαετία του ’90 
ήρθα με τους γονείς μου στην Αθήνα 
από την Νάξο». Έναν χρόνο αργότερα 
είδε  τη Μαρινέλλα με το Γιάννη Πάριο 
να τραγουδάνε στη «Νεράιδα». «Εκείνο 
το βράδυ με εντυπωσίασε ο τρόπος που 
τραγουδούσε, που χόρευε και γενικά 
όλη η σκηνική της παρουσία. Την θυ-
μάμαι σαν τώρα, όταν φορώντας παντε-
λόνια τραγουδούσε το “Απόψε χάνω μια 
ψυχή”», τόνισε ο Φρέντυ.

Ο Φρέντυ γνώρισε τη Μαρινέλλα το 
1995 στην παράσταση της «Γυναικών 
πάθη» στο Ηρώδειο.  «Στην πορεία, 
καθώς τη γνώρισα, θαύμασα και τον 
άνθρωπο Μαρινέλλα, την ψυχή της, την 

προσωπικότητά της, το θάρρος της, τη 
γενναιοδωρία της, την ακομπλεξάριστη 
συμπεριφορά της, και γενικά την τόλ-
μη της να μεταπηδάει από το ένα είδος 
μουσικής στο άλλο», αναφέρει ο Φρέ-
ντυ. «Στην παρουσίαση του cd “Μαζί” 
με τον Γιώργο Νταλάρα, βγάλαμε μαζί 
φωτογραφία και της είπα ότι σκέφτομαι 
να κάνω διάφορα πράγματα για εκείνη. 
Μου απάντησε “Προχώρα”»! 

Ο ίδιος είναι συλλέκτης του έργου 
της Μαρινέλλας και έδειξε την ευγνω-
μοσύνη του στο πρόσωπο της αγαπη-
μένης του  με την ίδρυση του Κέντρου 
Έρευνας, Τέχνης & Πολιτισμού για την 
Μαρινέλλα.

 «Είμαι χαρούμενος και συγκινημέ-
νος που σιγά-σιγά υλοποιώ το όνειρό 
μου. Η δημιουργία του “Κέντρου Έρευ-
νας, Τέχνης & Πολιτισμού για την Μαρι-
νέλλα” έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα Κέντρο 
που βασίζεται πάνω στην προσφορά, 
Ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, 
με ένα τεράστιο ψηφιακό αρχείο, που 
θα περιλαμβάνει δισκογραφία, αποκόμ-
ματα από περιοδικά και εφημερίδες, 
δημοσιευμένες συνεντεύξεις της, εκ-
πομπές, ηχητικά ντοκουμέντα, αφίσες, 
κινηματογραφικές ταινίες… Επίσης πε-
ριλαμβάνει ένα τεράστιο φωτογραφικό 
αρχείο που ξεπερνά τις 160.000 φωτο-
γραφίες. Μιλάμε για ρεκόρ Γκίνες για τα 
ελληνικά δεδομένα!».
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Για την μεγάλη απόφαση να συμμετάσχει 
στην θεατρική παράσταση «Η νεράιδα και το 
παλικάρι», τον προσωπικό ΤΟΥ μόχθο να δίνει 
πάντα τον καλύτερο του εαυτό, αλλά και για 
την ποιότητα της ελληνικής θεατρικής παρα-
γωγής στο τομέα του μιούζικαλ, μίλησε μεταξύ 
άλλων ο γνωστός ηθοποιός, Παναγιώτης Πε-
τράκης, ή αλλιώς ο «Μανούσος», σε συνέντευ-
ξη του στην Karfitsa.

Πως αποφασίσατε να πείτε το «ναι» για 
τη συγκεκριμένη παράσταση; Είχα ήδη μια 
εξαίσια συνεργασία με τον σκηνοθέτη Γιώργο 
Βάλαρη, όπως επίσης με την συμπρωταγω-
νίστρια Μαρία Κορινθίου και τον συνάδελφο 
Πέτρο Ξεκούκη, στην παράσταση «Γοργόνες 
και μάγκες». Έπαιξαν μεγάλο ρόλο και οι 
υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι ένας και ένας 
είναι εξαίρετοι. Τόσο το έργο όσο και ο ρόλος 
με ενδιέφεραν πολύ.
Φοβηθήκατε μήπως σας… καταπιεί ο ρόλος 
και ο γενικότερος θόρυβος γύρω από την 
παράσταση; Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να με 
καταπιεί κάτι, εγώ βγάζω την δική μου αλή-
θεια. Υπάρχει κόσμος που με ακολουθεί και με 
αγαπάει για αυτό που βγάζω. 
Σας έχει επηρεάσει η πίεση από τον κόσμο, 
αλλά και τα μέσα σε έναν ρόλο που φέρνει 
τη «σφραγίδα» του Δημήτρη Παπαμιχαήλ; 
Όλη αυτή η πίεση από τα μέσα σίγουρα δεν 
με επηρεάζει. Δεν είναι τίποτα άλλο από μία 
παράπλευρη, παράλληλη διαφήμιση.
Πώς θα χαρακτηρίζατε για εσάς την θεατρι-
κή παράσταση «Η νεράιδα και το παλικάρι»; 
Η συγκεκριμένη παράσταση σημαίνει για μένα 
μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και μία πολύ 
καλή συνεργασία με ηθοποιούς και συντε-
λεστές που έχουμε συνεργαστεί ξανά με ένα 
πολύ επιτυχημένο αποτέλεσμα.
Το μιούζικαλ αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
θέαμα που συνδυάζει υποκριτική, χορό και 
τραγούδι. Πιστεύετε ότι μπορεί μια ελληνι-
κή παραγωγή να ανταποκριθεί στα διεθνή 
στάνταρ του μιούζικαλ; Δεν θα μπορούσα 
να πω ότι η ελληνική παραγωγή μπορεί να 
στηρίξει τα στάνταρ του εξωτερικού. Κυρίως 
όσον αφορά τον οικονομικό παράγοντα. Τα 
μιούζικαλ που ανεβαίνουν στο εξωτερικό 
έχουν προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων, 
γιατί αποτελούν τουριστική επένδυση εκτός 
από πολιτιστική, για παραγωγές που παίζονται 
και θα παίζονται για πολλά χρόνια και κατα-

φέρνει η παραγωγή να βγάλει μεγάλο κέρδος. 
Στην Ελλάδα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ο 
πρώτος λόγος είναι ότι στην χώρα μας το 
κοινό εξαντλείται πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε 
τουρισμό που θα προτιμήσει να δει μία ελληνι-
κή παραγωγή μιούζικαλ. Και ο δεύτερος λόγος 
είναι ότι η παλαιότερη γενιά, αλλά και η δική 
μου γενιά δεν είχε τα μέσα και τις υποδομές 
για την κατάρτιση σε τόσο ιδιαίτερο είδος όπως 
το μιούζικαλ. Συνήθως ο χώρος επανδρώνεται 
από άτομα που δεν έχουν τις ικανότητες να το 
υποστηρίξουν, οπότε αυτό επηρεάζει και το 
θέαμα το ίδιο. Επομένως δεν είναι αυτό που 
έχουμε συνηθίσει στα διεθνή στάνταρ. Βέβαια 

η νέα γενιά εκπαιδεύεται και στο τραγούδι και 
στο χορό και υπάρχει ελπίδα για πολύ καλύτε-
ρες ερμηνείες στο μέλλον.
Ενστερνίζεστε και εσείς την άποψη που 
ακούγεται για το δύσκολο κοινό της Θεσσα-
λονίκης; Δεν θα το έλεγα. Δεν έχω αντιμετω-
πίσει ποτέ κάποια δυσκολία με το κοινό. Είναι 
άνθρωποι που συνήθως είναι πολύ ψαγμένοι 
καλλιτεχνικά και επιλέγουν μια παράσταση 
έχοντας υψηλές απαιτήσεις. Αυτό δεν καθιστά 
απαραίτητα το κοινό δύσκολο, αλλά το κάνει 
ένα κοινό που μπορεί να εκτιμήσει σωστά το 
θέαμα που θα παρακολουθήσει.

Π. Πετράκης:

Οι Θεσσαλονικείς είναι ένα κοινό  
με υψηλές απαιτήσεις
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Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) και 
διαφραγματοκήλη είναι ένα ιδιαίτερα συχνό πρό-
βλημα που συνήθως εκδηλώνεται με ξινίλες, καού-
ρες και οπισθοστερνικό άλγους/βάρους. Στο κατώ-
τερο τμήμα του οισοφάγου υπάρχει ένας σύνθετος 
μυώδης σφιγκτήρας που ενεργεί σαν βαλβίδα. Όταν 
υπάρχει ΓΟΠ αυτός δυσλειτουργεί, επιτρέποντας στα 
οξέα του στομάχου και στις τροφές να παλινδρο-
μούν, προκαλώντας οισοφαγίτιδα, στενώσεις, έλκη 
και αιμορραγία, ενώ είναι δυνατόν να προκληθεί 
κακοήθης εξαλλαγή και τελικά ανάπτυξη καρκίνου.

Τα είδη της θεραπείας 
και η ρομποτική χειρουργική

Στη θεραπεία της ΓΟΠ αρχικά συστήνεται αλλαγή 
της διατροφής, απώλεια βάρους, μείωση του καπνί-
σματος και του αλκοόλ, καθώς και κατάκλιση μετά 
την πάροδο μερικών ωρών από το φαγητό. Συμπλη-
ρωματικά χορηγείται φαρμακευτική αγωγή για τη 
μείωση της οξύτητας του στομάχου. Μελέτες όμως 
των τελευταίων ετών δείχνουν πως η χρόνια αγωγή 
με αντίστοιχα φάρμακα μπορεί να προκαλέσει αυξη-
μένη συχνότητα καρκινωμάτων του πεπτικού, νεφρι-
κής ανεπάρκειας και πιθανότητας εμφάνισης άνοιας.

Η χειρουργική αντιμετώπιση συστήνεται σε 
ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται καλά στην συ-
ντηρητική αγωγή ή εμφανίζουν υποτροπιάζουσα 
συμπτωματολογία με τη διακοπή της. Η επέμβαση 
ονομάζεται θολοπλαστική και  είναι ιδιαίτερα απο-
τελεσματική στη θεραπεία της ΓΟΠ. Οι επεμβάσεις 
αυτές για πολλά χρόνια γίνονταν λαπαροσκοπικά, 
ενώ η μετεξέλιξη αυτής της τεχνικής είναι η πολύ πιο 
σύγχρονη και λεπτομερής τεχνική της ρομποτικής 
χειρουργικής.

Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται πλέον ρομποτικά σε 
όλα τα σύγχρονα και εξειδικευμένα κέντρα, καθώς η 
τεχνική αυτή φαίνεται να υπερτερεί συνολικά έναντι 
της λαπαροσκόπησης, ειδικά στις πιο σύνθετες πε-
ριπτώσεις. Γίνονται στα πλαίσια 24ώρης νοσηλείας, 
ενώ η ρομποτική χειρουργική διασφαλίζει μια πλή-
ρως αναίμακτη και ανώδυνη διαδικασία, που επιτρέ-
πει την άμεση επάνοδο του ασθενούς στην καθημε-
ρινότητά του.

Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τη σύγχρονη ρομπο-
τική τεχνολογία είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε 
την επιτυχία ακόμα και στα πιο δύσκολα και σύνθετα 
περιστατικά διαφραγματοκήλης και γαστρο-οισοφα-
γικής παλινδρόμησης.

Ρομποτική χειρουργική στην παλινδρόμηση και τη διαφραγματοκήλη 

Η ανώδυνη και αποτελεσματική  
λύση ενός συχνού προβλήματος

Υγεία

Δρ Χάρης Δ. Κωνσταντινίδης, Γενικός Χειρουργός MD-PhD
Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Γενικής Χειρουργικής και Ογκολογίας
Head of American Institute of Minimally Invasive Surgery (AIMIS) Robotic General Surgery Department
www.hariskonstantinidis.gr, Τηλ. 2310.421428
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αθλητισμός
 

ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ INSTAGRAM ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Θεσσαλονίκη εσύ super star...
Θεσσαλονίκη. Η πόλη που ενώνει και γοητεύει. Αναρωτιέστε τι κοινό μπορεί να 

έχουν οι ξένοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Αρη και του Ηρακλή; Μια ματιά πα-
ρακάτω αρκεί για να καταλάβετε. Θεσσαλονίκη: η πόλη που την ερωτεύεσαι με την 
πρώτη ματιά. Η πόλη που για χατήρι της γράφτηκαν τόσα και τόσα τραγούδια. 

Ο Λευκός Πύργος, τα λαδάδικα, η Πλατεία Αριστοτέλους, η νέα παραλία, τα κά-
στρα είναι ορισμένα μόνο από τα must μέρη που ο καθένας μπορεί να τα επισκεφθεί 
και να γοητευτεί από την ομορφιά τους. Οι ξένοι ποδοσφαιριστές των τριών ομάδων 
της πόλης μας δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Όποτε τους 

το επιτρέπει το πρόγραμμά τους θα πάρουν το δρόμο για το κέντρο ή κάποιο προά-
στιο της πόλης, θέλοντας να απολαύσουν τη βόλτα τους ή να πιουν τον καφέ τους. 
Και πως να μη το κάνουν άλλωστε; 

Η Karfitsa έψαξε, βρήκε και σας παρουσιάζει φωτογραφίες με πρωταγωνι-
στές τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και τις... εμπειρίες τους στη Θεσσαλονίκη. 
Στιγμές που οι ίδιοι θέλησαν να μοιραστούν με τους χιλιάδες ακόλουθούς τους.  
Από τη βόλτα με το ηλεκτρικό πατίνι του Σέρτζιο Ολιβέιρα, μέχρι και τη πανοραμική 
θέα της νύμφης του Θερμαϊκού που αποθανάτισε ο Λέο Ζαμπά από το Επταπύργιο. 

Του Θωμά 
Μίχου

Η θέα από το μπαλκόνι του Πέδρο Ενρίκε

Ο Χοσέ Κάνιας στην γιορτινή πλατεία Αριστοτέλους 

Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα με τη σύντροφό του εξερευνούν την πόλη με 
το ηλεκτρικό πατίνι

Ο Χαμζά Γιουνές στην Πλατεία Αριστοτέλους Ο Χουλιάν Κουέστα με τη σύντροφό του στη Ν. Παραλία

Ο Λέο Ζαμπά στα Κάστρα Ο Κάρολ Σβιντέρσκι στη Νέα Παραλία 

Ο Εβγέν Σάκχοφ στη Χριστουγεννιάτικη Πλατεία Αριστοτέλους Ο Εστεμπάν Μουνιόθ στην παραλία των Ν. Επιβατών
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Ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ... ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΕΦΕΤΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΟΥ: 

Ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό... θαύμα κυνηγάει να πε-
τύχει ο Απόλλων Πόντου, που το καλοκαίρι έφτασε ένα 
βήμα από το φάσμα της διάλυσης και οκτώ μήνες μετά 
βρίσκεται σε θέση ανόδου. Το συγκρότημα του Δημήτρη 
Καλαϊτζίδη, ξεκίνησε τη σεζόν ουσιαστικά με ελλιπή προ-
ετοιμασία (λόγω του χρόνου που χάθηκε) έχοντας στο 
ρόστερ μόλις 14 ποδοσφαιριστές και αρκετούς νεαρούς 
από την Κ19. Τότε όσοι γνώριζαν έλεγαν πως θα είναι επί-
τευγμα αν οι Κοκκινόμαυροι, καταφέρουν και παραμεί-
νουν στην κατηγορία. Ο εκ των αρχηγών του Απόλλωνα 
Πόντου, Νίκος Πουρτουλίδης, εξήγησε τη... συνταγή της 
επιτυχίας, αλλά και την «μάχη» που θα δώσουν όλοι για 
να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το... θαύμα!

Νίκο, συμφωνείς με αυτό που λένε πολλοί πως η 
φετινή σας πορεία μοιάζει με ένα σύγχρονο ποδοσφαι-
ρικό θαύμα;  «Nαι, έτσι φαίνεται. Υπήρχαν πολλές δυ-
σκολίες από το ξεκίνημα της χρονιάς. Όμως αν υπάρχει 
θέληση από όλους όλα γίνονται και όλα ξεπερνιούνται με 
πιο τρανό παράδειγμα γι’ αυτό να αποτελεί η φετινή μας 
πορεία».

Το καλοκαίρι είσαι ένα βήμα κοντά από την επιστρο-
φή σου στον Ηρακλή, τελικά καταλήγεις στον Απόλ-
λωνα γνωρίζοντας εκ του προοιμίου πως τα πράγματα 
είναι και εκεί σε οριακό σημείο. Τι σε πείθει να πεις το 
«ναι»;

«Το καλοκαίρι είχα μιλήσει και ήθελα να επιστρέψω 
στον Ηρακλή. Μια ομάδα που καταξιώθηκα μέσα από αυ-
τήν και χρωστάω πολλά. Τελικά όλα έμειναν στα λόγια. 
Όμως κάθε εμπόδιο σε καλό. Ο Απόλλων Πόντου είναι μια 
ιστορική ομάδα, λόγω και της ποντιακής καταγωγής μου 
και ήταν ένα όνειρο του πατέρα μου, το οποίο εκπλήρω-
σα, αφού είναι οπαδός του Απόλλωνα».

Με το χέρι στην καρδιά εδώ που φτάσατε ο στόχος 
είναι πλέον η άνοδος; «Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λό-
για. Εδώ που φτάσαμε πλέον διεκδικούμε ότι καλύτερο 
μπορούμε. Η ομάδα είναι πάνω από το «εμείς». Θα το πα-
λέψουμε και μακάρι να πετύχουμε αυτό το όνειρο και 
να γράψουμε ιστορία».

Πάντως Νίκο δυστυχώς προβλήματα εξα-
κολουθούν να υφίστανται και φτάσατε μέχρι τη 
λύση της αποχής για να βρεθεί κάποια λύση... 
«Προβλήματα δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν όλες 
οι ομάδες. Κάναμε κάποιες συζητήσεις και θέλουμε 
να κινητοποιήσουμε ανθρώπους να έρθουν κοντά 
στην ομάδα, να στηρίξουν. Οικονομικά και ηθικά. Εκπρο-
σωπούμε μια ολόκληρη πόλη. Πιστεύω πως μέσα από τις 
επιτυχίες θα έρθουν και καλύτερες ημέρες».

Στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή, αστόχησες από την 
άσπρη βούλα. Ήταν μόλις το δεύτερο χαμένο πέναλτι 
στην καριέρα σου, αφού μέχρι τότε μετρούσες 19/20 
εκτελέσεις... « Έχω χάσει ένα πέναλτι όταν ήμουν στον 
ΟΦΗ, έστειλα την μπάλα στο δοκάρι και ένα τώρα που 

πήγε άουτ. Τουλάχιστον δεν μου έχουν πιάσει πέναλτι. 
Αλλά δε με πειράζει. Σημασία έχει να μη ξαναχάσει η ομά-
δα βαθμούς και όχι τόσο να συνεχίσω εγώ το δικό μου 
ρεκόρ».

Νίκο, είσαι ο ρέκορντμαν συμμετοχών στη Football 
League, έχεις πανηγυρίσει ανόδους και αμέτρητες 
επιτυχίες. Πως ονειρεύεσαι το φινάλε της καριέρας 
σου; «Δεν ξέρω αν είναι παράσημο για μένα ότι είμαι ο 

ρέκορντμαν συμμετοχών, πάντα ήθελα να παίξω στο 
ανώτατο επίπεδο. Δεν σκέφτομαι το πως θα σταμα-
τήσω, αλλά το πως θα συνεχίσω να προσφέρω και 
να κάνω αυτό που αγαπάω».

Ποια στιγμή συνολικά από την ποδοσφαιρική 
σου καριέρα σου έχει μείνει για πάντα χαραγμέ-
νη μέσα σου; «Δε θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μου 
επαγγελματική συμμετοχή όταν ήμουν στην ΑΕΚ με 

προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Είχα μπει ως αλλαγή 
του Μιχάλη Κασάπη σε έναν αγώνα κυπέλλου. Και φυσικά 
δε θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που συνάντηση τα είδωλά 
μου. Ήταν όταν η ΑΕΚ έπαιζε με την Ρεάλ Μαδρίτης για 
το Champions League. Εγώ νέος τότε, λίγους μόνο μήνες 
αφού είχα φύγει από το μέρος που μεγάλα την Ν. Καρβά-
λη Καβάλας και έφτασα να βλέπω όλα εκείνα τα αστέρια 
από κοντά».

«Μακάρι το φετινό... παραμύθι 
να έχει happy end»

αθλητισμός
Το όνειρο του Ηρακλή

που έγινε εφιάλτης

Τα χαμόγελα αισιοδοξίας που κυριαρχούσαν στους 
φίλους του Ηρακλή τον περασμένο Αύγουστο, μετατρά-
πηκαν πλέον σε έντονο προβληματισμό.

Πριν από οκτώ μήνες ο Ηρακλής ένιωθε ευτυχι-
σμένος που κατάφερε ύστερα από μία σοβαρή κρίση 
που δημιούργησε ο υποβιβασμός στην Γ’ Εθνική, να 
προβιβαστεί στη Football League. Λίγο αργότερα η ικα-
νοποίηση πολλαπλασιάστηκε με την εμφάνιση του Τομ 
Παπαδόπουλου, ομογενή επιχειρηματία από τις ΗΠΑ με 
οικονομική ισχύ. 

Ο κ. Παπαδόπουλος μπήκε με fast track διαδικασίες 
στην ΠΑΕ κι ίσως αυτό να ήταν το πρώτο μεγάλο λά-
θος. Αυτοί οι οποίοι τον έπεισαν να αναλάβει τους «κυ-
ανόλευκους» ή δεν του είπαν όλη την αλήθεια ή δεν 
υπολόγισαν καλά τα οικονομικά βαρίδια που παίρνει 
στην πλάτη του ο νέος ιδιοκτήτης. Αποτέλεσμα; Με το 
καλημέρα δεσμεύτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός της 
ΠΑΕ με το μετοχικό κεφάλαιο από πιστωτές, κι έτσι ο 
Ηρακλής άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα δυσλει-
τουργίας στις πληρωμές. Αυτό θα ήταν το ελάχιστο αν 
η ομάδα είχε αγωνιστική δυναμική. Στην πράξη όμως 
αποδείχθηκε ότι το μοντέλο Παύλου Μυροφορίδη αυτή 
την φορά είχε κατασκευαστικό λάθος. Ο τεχνικός διευ-
θυντής απομακρύνθηκε, ακολούθησε και η απόλυση 
του κ. Βοσνιάδη κι έτσι ο Ηρακλής έχασε την… ισορρο-
πία του. Το αγωνιστικό αποτύπωμα έδειχνε μία ομάδα 
η οποία δεν είχε ηρεμία, ρόστερ για πρωταθλητισμό και 
προσανατολισμό. Ακολούθησαν άλλες τέσσερις απο-
λύσεις προπονητών κι έτσι ο Ηρακλής θα τελειώσει το 
Πρωτάθλημα με έξι διαφορετικούς κόουτς στον πάγκο. 
Απόδειξη ότι εκτός από αγωνιστική δεν είχε και διοι-
κητική ηρεμία. Ο Τομ Παπαδόπουλος, δεν γνώριζε την 
ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ελλάδας, αλλά δεν 
είχε και την εμπειρία για να διαχειριστεί τα προβλήματα 
που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο.

Ο Ηρακλής λοιπόν στην ουσία πήγαινε αγωνιστικά 
με τον αυτόματο πιλότο, αγωνιώντας και για την ψήφιση 
της τροπολογίας για τα χρέη της εποχής Παπαθανασά-
κη. 

Η τροπολογία ψηφίστηκε τελικά την περασμένη 
Πέμπτη, απαλλάσσει την ΠΑΕ από χρέη προς τρίτους 
περίπου 1 εκατ. ευρώ, αλλά όχι και από το 1 εκατ. προς 
το δημόσιο και περίπου 400 ευρώ προς του ποδοσφαι-
ριστές που έχουν στα χέρια τους τελεσίδικες αποφάσεις.

Χρέη τα οποία αποτελούν «βόμβα» στα θεμέλια του 
Ηρακλή και η οποία παραμένει άγνωστο αν ο κ. Παπα-
δόπουλος έχει την ικανότητα να την απασφαλίσει.    

Συγχρόνως η ομάδα έξι αγωνιστικές πριν από το 
τέλος βρίσκεται στην 11η θέση και κινδυνεύει με υποβι-
βασμό αν ισχύσει η αναδιάρθρωση.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο
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Αναστασία Τζαμπαζλή: Επιχειρηματίας, Πρόεδρος του ΣΕΠΠΠ,  
μέλος στο δ.σ. ΕΕΘ και μέλος του Μητρώου της ΝΔ

Κυρία Τζαμπαζλή ασχολείστε με 
την επιχειρηματικότητα και τα κοινά. 
Μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρί-
σης, ποια πιστεύετε ότι είναι σήμερα η 
κατάσταση; «Η κατάσταση στην οικονο-
μία συνεχίζει να είναι κάκιστη. Oι λόγοι 
είναι συγκεκριμένοι καθώς η πολιτική 
που ακολουθείται από την σημερινή 
κυβέρνηση στους τομείς της ανάπτυξης 
και της οικονομίας είναι εντελώς λάθος. 
Κατά συνέπεια δεν γίνεται να οδηγηθού-
με σε πραγματική έξοδο από τα μνημόνια 
και κατ’ επέκταση σε ανάπτυξη. Υπάρχει 
υπερφορολόγηση, υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές, αβεβαιότητα και γενικά ένα 
καθεστώς που λειτουργεί ως μέγγενη. 

Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να ανα-
κάμψει η οικονομία και η επιχειρηματι-
κότητα. Επιπλέον, εδώ στη Θεσσαλονί-
κη αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, 
πολλές επιχειρήσεις διάλεξαν και συνε-
χίζουν να επιλέγουν να δημιουργούν την 
έδρα τους στις γειτονικές χώρες, καθώς 
η διαδικασία είναι γρήγορη και με μηδε-
νικό σχεδόν κόστος,  με ότι αυτό συνε-
πάγεται για την ανεργία και τα έσοδα του 
κράτους. 

Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει εφό-
σον ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική, 
όπως έχει αναλυθεί από τη ΝΔ».

Ακούγεται έντονα το τελευταίο και-
ρό ότι θα είστε υποψήφια βουλευτής με 
τη ΝΔ, ισχύει; «Όπως γνωρίζετε είμαι στο 
μητρώο της ΝΔ. Πιστεύω στη ΝΔ όπως 
πιστεύω βαθιά ότι ο πρόεδρος, Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρω-
θυπουργός. Έχει όραμα, έχει πρόγραμ-
μα και τις γνώσεις να βγάλει την χώρα 
πραγματικά από τα μνημόνια. Από εκεί 
και πέρα, προφανώς είμαι στη διάθεση 
του κόμματος να προσφέρω από όποια 
θέση μου ζητηθεί».

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγάλα 
προβλήματα της Θεσσαλονίκης; «Η 
Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει πολλά και 
σοβαρά προβλήματα. Σας περιέγραψα 
το πρόβλημα της επιχειρηματικής μετα-
νάστευσης το οποίο συντελείται εδώ και 
χρόνια με ορατό αποτέλεσμα την υψη-
λή ανεργία. Δεν είναι δυνατόν, η πόλη 
να αναπτύσσεται μέσω του κλάδου της 
εστίασης που ναι μεν είναι απαραίτητη 

καθώς ανθίζει ο τουρισμός αλλά δεν 
μπορεί να αποτελεί μονόδρομο. Δεν πρέ-
πει να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψουν 
οι βιοτεχνίες που έφυγαν; Δεν πρέπει να 
ζωντανέψει η «νεκρή» ΒΙΠΕ στην Σίνδο; 
Από εκεί και πέρα, η Θεσσαλονίκη αντι-
μετωπίζει σοβαρό πρόβλημα συγκοινω-
νιών με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς που 
κοστίζει ακριβά στο Θεσσαλονικιό και τε-
λικά δεν εξυπηρετείται. Είναι μια πληγή 
για την πόλη που πρέπει να διορθωθεί 
άμεσα. Θεωρώ σημαντικό το πρόβλημα 
της ασφάλειας. Κάτοικοι σε πολλές γει-
τονιές φοβούνται να βγουν από τα σπίτια 

τους  όχι μόνο όταν νυχτώνει αλλά και 
την ημέρα. Χαρακτηριστική περίπτωση, 
είναι η περιοχή του μνημείου της Ροτό-
ντας αλλά και της πανεπιστημιούπολης. 
Δυστυχώς, η λίστα με τα προβλήματα της 
πόλης δεν σταματά εδώ.». 

Πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί μια 
πετυχημένη επιχειρηματίας όπως εσείς 
να ασχοληθεί με την πολιτική και γιατί 
με τη ΝΔ; «Παράλληλα με την επιχειρη-
ματική μου δραστηριότητα ασχολούμαι 
με τα κοινά μέσα από επαγγελματικά σω-
ματεία και το ΕΕΘ όπου είμαι εκλεγμένη 
στο διοικητικό συμβούλιο. Πιστεύω στον 

πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη και στο 
δρόμο που έχει οραματιστεί για να βγει η 
Ελλάδα από το τέλμα στο οποίο έχει πέ-
σει όλα αυτά τα χρόνια. Κι αυτός ο δρό-
μος είναι της αλήθειας, της ευθύνης, του 
ρεαλισμού και της εξωστρέφειας. Είναι ο 
δρόμος για να γιορτάσει η Ελλάδα μας 
τα 200 χρόνια από την Εθνοσυνέλευση 
της Επιδαύρου με το κεφάλι ψηλά. Για να 
μπει η Πατρίδα μας στην τρίτη δεκαετία 
του 21ου αιώνα, με την προσδοκία μιας 
καλύτερης ζωής και ενός καλύτερου αύ-
ριο. Για όλους, και ιδιαίτερα για τα παιδιά 
μας».

«Η ΝΔ μονόδρομος για την ανάπτυξη» 
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ΚΡΙΟΣ
Η δύναμη της λέξης… 
«ευχαριστώ»

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτήν την εβδομάδα θα μπορέσεις 
να προωθήσεις τις ιδέες και τις 

απόψεις σου σε πολλά άτομα που σε 
ενδιαφέρουν. Βέβαια, δε θα λείπουν 

τα απρόοπτα σε συζητήσεις, αλλά και 
σε καινούργια θέματα που θέλεις να 
προωθήσεις, αλλά ευτυχώς θα είναι 

εύκολα αντιμετωπίσιμα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,36.

Φρόντισε να αποβάλλεις το άγχος 
και την ένταση που έχεις, ώστε να 

μην παρασυρθείς από τον υπέρμετρο 
δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή σου. 
Ευνοούνται οι συλλογικές προσπάθειες, 

από τη στιγμή που θα καταφέρεις να 
έχεις δίπλα σου τους κατάλληλους 

ανθρώπους, για αυτό κυνήγησε τες. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,33,39,41.

Αυτή την εβδομάδα θα προκύψουν 
προβλήματα από εκεί που δεν τα 
περίμενες, γι’ αυτό θα πρέπει να 
αποφεύγεις να αγχώνεσαι με το 

παραμικρό και, να μην πάρεις βιαστικές 
αποφάσεις. Ένα μικρό χάος είναι 

αναπόφευκτο στη ζωή σου και θα σε 
κάνει να νιώσεις  μετέωρος. Τα πράγματα 

και οι καταστάσεις θα αρχίσουν να 
βρίσκουν το δρόμο τους και εσύ θα 

απαγκιστρωθείς από ανθρώπους 
που σε κρατούν δέσμιο. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…6,22,38,47.

Η εβδομάδα είναι αρκετά έντονη και ότι 
κάνεις, πρέπει να το προσέχεις πολύ, θα 
μπορέσεις να προλάβεις προβληματικές 

καταστάσεις, που έχεις εδώ και καιρό 
και σε βάλλουν από παντού. Επίσης, 

μίλησε με άτομα της οικογένειάς σου, 
που μπορεί να έχουν πρόβλημα, γιατί 

έχουν ανάγκη τη βοήθειά σου και 
οφείλεις να τους στηρίξεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,11,28,42.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι ίσως γεμάτη 
απρόοπτα που θα σε ξαφνιάζουν, άλλοτε 

ευχάριστα και άλλοτε δυσάρεστα. 
Πρέπει να προσέχεις αυτά που λες και 
ειδικότερα με δικά σου άτομα, για να 

μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πάρε 
τον έλεγχο των καταστάσεων στα χέρια 
σου και ανάλαβε πρωτοβουλίες που θα 
βελτιώσουν τη ζωή σου, γιατί θα βγουν 

σε καλό. Καλύτερα να προσπαθήσεις 
να συντηρήσεις τα κεκτημένα σου και 

να μην προβείς σε σημαντικές αλλαγές. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,10,29,47.

Η εβδομάδα αυτή θα σου φέρει πολλές 
ευκαιρίες σε όλους τους τομείς που σε 
απασχολούν και θέλεις να βελτιώσεις. 

Θα έχεις τη δυνατότητα να βάλεις τη 
σφραγίδα σου σε πολλά γεγονότα και θα 

δεις τις υποθέσεις σου να εξελίσσονται 
όπως επιθυμείς. Τέλος, κάποια 

οικογενειακά προβλήματα που είχες, 
σύντομα θα είναι παλιές αναμνήσεις, 

αν αποφασίσεις να ξεμπερδεύσεις 
μια και καλή μαζί τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,18,29,46.

Σε εσένα Άνθρωπε. Σε σένα και σε 
μένα απευθύνομαι. Και ερωτώ: 
«Ένιωσες, αλήθεια, «Ευχαριστώ», 
για ό,τι καθημερινά σου δίδεται 
απλόχερα σ’ αυτό το επί γης 
ταξίδι;»
«Ευχαριστώ». Που αναπνέεις. 
Που έχεις να τρως. Που μπορείς 
και τρως. Που έχεις πόδια. Που 
μπορείς και περπατάς. Που σου 
έμαθαν οι δάσκαλοι να διαβάζεις. 
Που σου έμαθε η μάνα σου τι πα 
να πει ζεστή αγκαλιά.
«Ευχαριστώ». Που είδες ένα 
παιδί να ελπίζει. Που είδες ένα 
συνάνθρωπο σου να βοηθά 
έναν άλλο. Που είδες λίγους να 
πιστεύουν, όταν οι πολλοί έχουν 
ήδη απελπιστεί.
«Ευχαριστώ». Που σου έμαθε η 
γιαγιά σου το πρώτο σου τραγού-
δι. Που σε πρόσεχε ο παππούς, 
όταν είχες για πρώτη φορά 
πυρετό. Που σου σκούπισε τα 
δάκρυα ο πατέρας, όταν έτρεχες 
και χτύπησες, μικρός.
Ευχαριστώ. Που έπεσες. Που 
σηκώθηκες. Που φοβήθηκες. Που 
τόλμησες. Που έζησες
«Ευχαριστώ». Που μαύρισαν τα 
γόνατά σου, από τα παιχνίδια στις 
αλάνες. Που έμαθες κάθε στενό 
της παιδικής σου γειτονιάς. Που 
είχες γειτονιά. Που είχες γείτονες. 
Που έχεις σπίτι.
«Ευχαριστώ». Που μύρισες τη 
βροχή. Που άκουσες την καται-
γίδα. Που είδες τον ήλιο. Και που 
γνωρίστηκες με το βασίλεμα του.
«Ευχαριστώ». Που διάβασες ένα 
ωραίο ποίημα. Που ήπιες ένα ζε-
στό καφέ. Που πήγες βόλτα δίπλα 
στην ακρογιαλιά. Που μύρισες τα 
λουλούδια, μόλις μπήκε η Άνοιξη.
«Ευχαριστώ». Που χαμογελάς. 
Που χαμογελούν οι αγαπημένοι 
σου. Που έκλαψες μαζί τους. Που 
χόρεψες μαζί τους. Που ταξίδεψες 
μαζί τους. Που ονειρεύεσαι μαζί 
τους.
«Ευχαριστώ». Που κατάλαβες 
πως κανένα πρόβλημα, δεν είναι 
πρόβλημα, αλλά δοκιμασία. Που 
ενώ νόμισες πως είδες το χείλος 
του γκρεμού, τελικά τα κατάφε-
ρες και πέρασες από πάνω του. 
Που ενώ ένιωσες να απελπίζεσαι, 
κατάλαβες πως όλα στο τέλος θα 
πάνε καλά.
«Ευχαριστώ». Που γνωρίστηκες 
με το μέσα σου. Και που γνωρίζε-
σαι ακόμη.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα θα είναι αρκετά καλή για εσένα, 
παρόλο που θα έχεις πολύ τρέξιμο και 
υποχρεώσεις, που δε θα σε αφήνουν 
να κάτσεις ούτε λεπτό. Τώρα πρέπει να 
επικεντρωθείς στο να προβάλλεις τον 
εαυτό σου και τις ιδέες σου, ώστε να 
πετύχεις τους στόχους σου. Η λογική σου 
είναι πανίσχυρη και θα σε βοηθήσει να 
πετύχεις συμφωνίες, κυρίως σε σχέση με τα 
οικονομικά, επικοινωνία ή ταξίδια. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,26,32.

Η επικοινωνιακή σου ικανότητα θα είναι 
αυξημένη αυτήν την εβδομάδα, και θα 
μπορέσεις να προωθήσεις τα σχέδιά σου 
και να δώσεις πνοή σε κάποια προσωπικά 
σου όνειρα. Τα εύστοχα επιχειρήματα σου 
θα κάνουν τους ανωτέρους αλλά και το 
σύντροφό σου να σε δουν με άλλα μάτια, 
γεγονός που θα σε χαροποιήσει ιδιαίτερα. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,48.

Το νευρικό σου σύστημα δε θα είναι στα 
καλύτερά του αυτήν την εβδομάδα, και 
θα καθυστερήσει αισθητά την έκβαση 
κάποιων σημαντικών σου υποθέσεων, 
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν ένα 
οικονομικό σου θέμα. Έτσι, παρά το 
γεγονός ότι έχεις αποφασίσει να δουλέψεις 
σκληρά για να βελτιώσεις τα έσοδά 
σου, κάποιες οφειλές θα σε αναγκάσουν 
να δανειστείς ή να διαφοροποιήσεις το 
οικονομικό σου οργανόγραμμα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,25,31,44.

Πρέπει όλη την εβδομάδα να προσέχεις σε 
ότι δραστηριότητα θέλεις να κάνεις, γιατί 
θα έχεις αρκετό εκνευρισμό σε θέματα που 
θέλεις να τελειώσεις, ίσως θα έχουν κάποιες 
αναβολές. Να κρατήσεις την ψυχραιμία 
σου και μην εξωθήσεις τις καταστάσεις 
στα άκρα. Οι μέρες είναι σημαντικές για 
να φέρεις τα πράγματα εκεί που θέλεις, 
γι’ αυτό προγραμμάτισε τις κινήσεις σου 
και σκέψου προτού πράξεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,31,42,48.

Κάποια γεγονότα που θα αποκαλυφθούν στο 
οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, βάλουν 
τέλος σε μυστικά και ψέματα που αγνοούσες 
και γίνουν αιτία να χαράξεις μία νέα αρχή. 
Αναζήτησε νέους τρόπους διασκέδασης 
και μην το βάζεις κάτω με την πρώτη 
δυσκολία και αποσυντονίζεσαι. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,34,36,42.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 23/3 ΕΩΣ 29/3

Η εβδομάδα αυτή θα σε βάλει σε έντονη 
σκέψη, και θα δεις πολλά θέματα με 
διαφορετικό μάτι, θα σκεφτείς με περισσότερη 
σοφία και θα βγάλεις τα συμπεράσματά σου 
με πιο ορθή κρίση. Η επικοινωνία σου θα είναι 
στα ύψη, ενώ θα τονωθεί και η κοινωνική σου 
ζωή. Καταστάσεις που σε καταπίεζαν, τώρα 
θα πάρουν τέλος και εσύ πιο δυναμικά και 
αισιόδοξα θα καταφέρεις να δρομολογήσεις νέα 
σχέδια, που σε ικανοποιούν πλήρως. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,17,26,45.
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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: 
.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, σε όλα τα café της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους(από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»,στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή ,στην Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ.Παύλου».
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
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη 
Δημήτριου 1, Λευκός Πύργος, 
2310 273307
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
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 

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
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
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

ση
με

ία
 δι

αν
ομ

ής

Πού θα μας βρείτε




