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Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ό Ν Ι Α Σ
Ο Γιάννης Μπέζος µιλά στην «Κ» και στη Φιλίππα Βλαστού αφιλτράριστα, όπως το συνηθίζει, 

για την ελληνική πατέντα του φιλότιµου, που όµως είναι και παγκόσµιο φαινόµενο, αλλά και 

για το ρόλο του «Μαυρογυαλούρου» που έξοχα υποδύεται στο Αριστοτέλειον.

Κι όµως υπάρχει φιλότιµο
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s ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗΗ Κική Τσιλιγγερίδου στην πρώτη της συγγραφική απόπειρα, µιλά για το «Βυθισµένο Ουρανό»

Η Νατάσα Μποφίλιου έρχεται µε την παράσταση ‘Ελληνικά διάφορα’ για τρία µόνον Σάββατα

Στο BARBARELLA συνεχίζουν τις sold out εµφανίσεις τους οι MELISS-ES κάθε Κυριακή

Ο Παύλος Παυλίδης έρχεται να µας παρουσιάσει ένα live πέρα από τα καθιερωµένα, την Πέµπτη 11/4 στο ΜΥΛΟΣ club

Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου αποκαλύπτει στη Φιλίππα Βλαστού τα µυστικά του τελευταίου βιβλίου της τριλογίας του για τον Μακεδονικό Αγώνα «Συναξάρια της µικρής 
Πατρίδας»
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∆ρ Χάρης ∆. Κωνσταντινίδης, Γενικός Χειρουργός MD-PhD
∆ιευθυντής 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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Οι άλλοι λογοδοτούν στα κόμματα.  
Εγώ λογοδοτώ στους πολίτες.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου  
γηπέδου του ΠΑΟΚ θα αναβαθμίσει  
όλη την περιοχή και θα της δώσει 
προστιθέμενη αξία.

▶

▶
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Ό Κων. Ζέρβας  
στην «Karfitsa»

Το σκηνοθετημένο δίδυμο 
Ταχιάου - Νοτοπούλου είναι 
ήττα για τη Θεσσαλονίκη
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Τα πιθανά οφέλη για την Ελλάδα  
από τη διαμάχη Τουρκίας - ΗΠΑ

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας θυμίζουν τεντωμένο σχοινί έτοιμο να κοπεί. Οι κινήσεις του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ιδίως η στροφή προς τη Ρωσία, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό 
στα κέντρα λήψεως αποφάσεων στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Με απλά λόγια, με την 
Ουάσινγκτον και τη Μόσχα να κοντράρονται σε μία περιοχή που αλλάζουν οι συσχετισμοί 
και οι γεωστρατηγικές ισορροπίες, η Ελλάδα έχει χρυσή ευκαιρία να αποκομίσει οφέλη. 
Τόσο σε διπλωματικό όσο και αμυντικό επίπεδο. Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και οι 
αγωγοί θα καθορίσουν τις συμμαχίες της επόμενης ημέρες και θα αναδείξουν νικητές και 
ηττημένους αυτού του ιδιότυπου πόκερ στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. 

Το επισημάναμε και την περασμένη εβδομάδα, στον απόηχο της τριμερούς Συνόδου Ελ-
λάδας - Κύπρου - Ισραήλ, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ: Μόνο κέρδη μπο-
ρεί να αποκομίσει η χώρα μας από την αλλαγή στάσης και τις... παλαβομάρες του «Σουλτά-
νου». Οι «φωτιές» που άναψαν με την επικείμενη απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού 
- αντιπυραυλικού συστήματος S-400 είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ ό,τι αρχικά εκτιμούσαν οι 
διεθνείς αναλυτές. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου άκουσε «παγωμένος» τον Αμερικανό αντι-
πρόεδρο, Μάικ Πενς, όχι απλώς να ξεκόβει τη συζήτηση για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, 
αλλά να κατακεραυνώνει την πολιτική του Ερντογάν. 

Μια και ο λόγος για τα F-35, τα οποία πέταξαν πάνω από τους ελληνικούς ουρανούς 
στο πλαίσιο της άσκησης «Ηνίοχος», αξίζει να σημειώσουμε ότι τυχόν απόκτηση τους –είτε 
από τη μία είτε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου– θα άλλαζε τις ισορροπίες! Το κόστος για 
κάθε μαχητικό α/φ 5ης γενιάς είναι αυτήν τη στιγμή απαγορευτικό για την Ελλάδα. Αυτό, 
όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει η Αθήνα να ξεκόψει κάθε συζήτηση για το μέλλον. Πολλώ 
δε μάλλον όταν ακόμη και μόλις μία μοίρα μπορεί να δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα στη 
χώρα μας, ιδίως εάν ισχύει το εμπάργκο για το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα προς την 
Τουρκία. Από μόνο του βέβαια, ακόμη και το πλέον σύγχρονο και ικανό όπλο δεν μπορεί να 
αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στις φιλοδοξίες της Άγκυρας.

Γι’ αυτό –και περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν– είναι αναγκαίο η ελληνική 
διπλωματία και οι εγχώριες πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε ένα μίνιμουμ εθνικής 
στρατηγικής. Δεν είναι εποχή για κορόνες ενάντια στο ΝΑΤΟ, στη Δύση και στην υπερδύναμη 
ΗΠΑ. Άλλωστε, όταν στον βάλτο μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Κι 
επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση το βατράχι είναι η χώρα μας, καλό θα είναι να δεθεί 
στο άρμα ενός... βουβαλιού!
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προς Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις.

Επιχειρηματικά Δάνεια

Νέα Δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ”
Η Alpha Bank συνεχίζει δυναμικά να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επενδυτική δραστηριότητα των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή της στη νέα Δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ”,
που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ. Μέσω της Δράσεως, η Τράπεζα παρέχει προς τις επιχειρήσεις επενδυτικά δάνεια
και δάνεια για κεφάλαια κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού, με επιτόκιο και εισφορά του Ν.128/75 μειωμένα
κατά 40%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Για τη συμμετοχή της επιχειρήσεώς σας στη Δράση, επιλέξτε την Alpha Bank, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας
αιτήσεως στο www.ependyseis.gr/mis. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε σήμερα ένα Κατάστημα της Τραπέζης ή το 
www.alpha.gr

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
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«Δεν κάναμε εδώ απόβαση, ούτε ήρθαμε 
σαν Άγιοι Βασίληδες». Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκε-
ται στα Σκόπια, στο βήμα του επιχειρηματικού 
φόρουμ μεταξύ της Ελλάδας και της γειτονικής 
χώρας. Αισθάνεται ισχυρός, καθώς η ιστορική 
επίσκεψη που πραγματοποιεί μπορεί οικονομι-
κά να αποδώσει σε βάθος χρόνου, διπλωματικά 
όμως θεωρήθηκε από την κυβέρνηση ότι ήταν 
μία τριπλή νίκη.

Ο  Έλληνας πρωθυπουργός έβλεπε ικανοποι-
ημένος το ηλιόλουστο πρωινό της περασμένης 
Τρίτης 2 Απριλίου, στο πρώτο επίσημο ταξίδι Έλ-
ληνα πρωθυπουργού στα Σκόπια, από την ανε-
ξαρτησία της χώρας, να τον ακολουθούν ισχυροί 
Έλληνες επιχειρηματίες από μεγάλους ομίλους. 
Αισθάνθηκε ειδικά ικανοποιημένος επειδή δεν 
άκουσαν πολλούς συναδέλφους τους στη Βό-
ρεια Ελλάδα οι οποίοι αντιδρούν στην αποστολή 
που έγινε. Έβλεπε ότι το ίδιο αισθανόταν και ο 
φίλος του, όπως αποκάλεσε τον ομόλογό του, 
Ζόραν Ζάεφ με τους ντόπιους επιχειρηματίες. Οι 
πραγματικοί λόγοι όμως που ο πρωθυπουργός 
αισθανόταν ισχυρός δεν ήταν αυτοί.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας 
έστελνε πολλαπλά μηνύματα, καθιστώντας τη 
χώρα μας ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια. Και 
αυτό κατέστησε σαφές και ο πρωθυπουργός της 
γειτονικής χώρας Ζόραν Ζάεφ. «Για είναι στέρεες 
οι βάσεις πρέπει η Βόρεια Μακεδονία να εφαρ-
μόσει όλα τα σημεία της Συμφωνίας των Πρε-
σπών», είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται όλο αυτό 
το κόστος να το πληρώσει διπλό στην Ελλάδα 
επειδή οι γείτονες κάνουν… παρασπονδίες. Η 
χρήση ονομάτων και σημάτων στις διεθνείς εκ-
θέσεις και ειδικά το «μακεδονικό» κρασί του… 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Ντίσελντορφ φαίνεται 
ότι ενόχλησε τον κ. Τσίπρα, μετά και τις έντονες 
αντιδράσεις που ακούστηκαν και γι’ αυτό έκανε 
την κίνηση να βάλει στη θέση τους, τους γείτο-
νες και μάλιστα στην έδρα τους. Ήδη μάλιστα 
η πρώτη αντίδραση του οικοδεσπότη Ζ.  Ζάεφ 
ήταν θετική, ικανή να αφήσει ικανοποιημένος 
και νικητή τον Αλ. Τσίπρα. «Διαβεβαιώνουμε τον 
ελληνικό Λαό ότι θα τηρήσουμε απαρέγκλιτα τη 
Συμφωνία», είπε. Λίγες ώρες αργότερα, το καυ-
τό θέμα των σημάτων στα προϊόντα ενισχυόταν 
ελληνικά. Από το βήμα του επιχειρηματικού φό-
ρουμ ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε 

πως η ρύθμιση των ζητημάτων ονομασίας «θα 
γίνουν με τους διεθνούς κανόνες, με τους ευρω-
παϊκούς κανόνες που αφορούν τη γεωγραφική 
προέλευση των προϊόντων».

Ισχυρό χαρτί η αεράμυνα
Η δεύτερη βολή Τσίπρα, αφορούσε τους εξ 

ανατολών γείτονες, την Τουρκία. Η ελληνική 
αποστολή έδειχνε ικανοποιημένη από το γεγο-
νός ότι με εισήγηση του ΝΑΤΟ η χώρα μας επε-
κτείνει την εναέρια αστυνόμευση σε μία ακόμη 
βαλκανική χώρα. «Ξέρετε καλά και δεν χρειάζε-
ται να αναλύσουμε τους λόγους, ότι η αεροπο-
ρία μας είναι από τις καλύτερες στην ανατολική 
Ευρώπη», απλώνοντας με αυτόν τον τρόπο χεί-
ρα βοηθείας προς τον ομόλογό του Ζ. Ζάεφ ότι 
εκτός της επιτήρησης του εναέριου χώρου του 
κράτους, θα εκπαιδευτούν και πιλότοι, όπως και 
θα παρασχεθεί τεχνογνωσία για την αεροπορία, 
τόσο τη στρατιωτική όσο και την πολιτική. Η 
διπλωματική αυτή νίκη, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, 
φάνηκε από την αντίδραση του τούρκου υπουρ-
γού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος έσπευσε 
να επισκεφτεί αμέσως την επόμενη μέρα, την 

Τετάρτη, τα Σκόπια. Στις δηλώσεις του αναφέρ-
θηκε εκτενώς στη συνεργασία που έχει η χώρα 
του στο αμυντικό επίπεδο, με κοινές ασκήσεις 
και εκπαιδεύσεις. Έδειξε την ενόχλησή του λέ-
γοντας ότι «πάντα υποστηρίζαμε τη Μακεδονία 
με το Σύνταγμά της», ενώ εξέφρασε την ελπίδα 
«να γίνει ηγέτιδα χώρα στα Βαλκάνια».

Το τρίτο μήνυμα Τσίπρα είχε παραλήπτη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός 
ξέρει καλά ότι έδωσε γη και ύδωρ για την οικο-
νομική διάσωση της Ελλάδας, όπως και για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Πιστεύει ότι ήρθε η 
ώρα να εισπράξει. Κάλεσε – σχεδόν παρακάλεσε 
– τους ευρωπαίους ομολόγους του «να ξεκινή-
σουν άμεσα τις ενταξιακές διαδικασίες της Βόρει-
ας Μακεδονίας, από τον Ιούνιο», όπως ακριβώς 
είπε. Και συμπλήρωσε ότι ήδη με πρωτοβουλία 
της Ελλάδας ανοίγει πάλι το κεφάλαιο ένταξης 
στην ΕΕ των χωρών των δυτικών Βαλκανίων. 
«Αποφασίστηκε στην τετραμερή της Σόφιας και 
ευτυχώς ανοίγει», είπε, λαμβάνοντας πάλι θέση 
επικεφαλής στη βαλκανική.

Ο απολογισμός από την ιστορική επίσκεψη  
του πρωθυπουργού στα Σκόπια 

Γιατί αισθάνεται ισχυρός  
ο Αλέξης Τσίπρας

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η





6 06.04.2019

Έχοντας καταφέρει να εδραιώσει την συνή-
θεια της ανακύκλωσης σε ένα μεγάλο ποσοστό 
των κατοίκων του δήμου Αμπελοκήπων – Με-
νεμένης, ο  δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου και 
η δημοτική αρχή δημιούργησε μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα για να επιβραβεύει τους πολίτες που 
ανακυκλώνουν. Ο κ. Κυρίζογλου αναλύει στην 
Karfitsa το σκεπτικό ίδρυσης αυτής της διαδι-
κτυακής πλατφόρμας, αλλά και τα οφέλη που 
έχουν οι πολίτες από αυτήν την εφαρμογή.

Πότε άρχισε να λειτουργεί η πλατφόρμα; 
Στον δήμο μας η πλατφόρμα (www.

followgreen.gr/ampelokipi-menemeni) λει-
τουργεί από τις 7 Νοεμβρίου 2018 και έχει ήδη 
66 προσφορές από 40 τοπικές επιχειρήσεις με 
μεγάλη αποδοχή από τους συμπολίτες μας. Οι 
προσφορές δίνονται από τις επιχειρήσεις που 
έχουν έδρα τον δήμο Αμπελοκήπων – Μενε-
μένης και φυσικά περιμένουμε και άλλες επι-
χειρήσεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή, 
αλλά ταυτόχρονα να προβληθούν. Μέσω αυτής 
της πλατφόρμας οι πολίτες συγκεντρώνουν πό-
ντους για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την 
ενημέρωση που λαμβάνουν καθώς και για την 
ανακύκλωση που κάνουν. Οι πόντοι εξαργυ-
ρώνονται σε παροχές και εκπτώσεις προϊόντων 
και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων. Πα-
ράλληλα μαθητές και εκπαιδευτικοί μαθαίνουν 
και κάνουν ανακύκλωση στο σχολείο τους και 
επιβραβεύονται με πλούσια και χρήσιμα δώρα. 
Το Followgreen ενώνει πολίτες, σχολεία και επι-
χειρήσεις του δήμου, με στόχο την αύξηση της 
ανακύκλωσης, τη μείωση των αποβλήτων και τη 
σταδιακή ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνεί-
δησης σε μικρούς και μεγάλους. Μέσα από την 
πλατφόρμα Followgreen:  

• Επιτυγχάνεται η  αύξηση του ποσοστού της 
ανακύκλωσης των παραγόμενων αποβλήτων 

του Δήμου. 
• Ο Δήμος αποκτά ένα εργαλείο για να επι-

βραβεύει τους ευαισθητοποιημένους σε θέματα 
ανακύκλωσης πολίτες, παρέχοντάς τους εκπτώ-
σεις σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρή-
σεις του ίδιου του Δήμου.

• Με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, οι πο-
λίτες και οι μαθητές εκπαιδεύονται στην ανακύ-
κλωση και μαθαίνουν να ανακυκλώνουν στην 
πράξη.

• Οι μαθητές γίνονται πρωταγωνιστές στην 
ανακύκλωση του Δήμου.

• Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επιχει-
ρήσεις λαμβάνουν δωρεάν προβολή μέσω της 
πλατφόρμας του Δήμου.

Πώς συμμετέχει κανείς στην πλατφόρμα 
Followgreen;

Οι πολίτες που κατοικούν ή εργάζονται στον 
δήμο μας μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους 
εντελώς δωρεάν στην πλατφόρμα, δηλώνοντας 
τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασία τους στον 
δήμο. Από την εγγραφή τους συγκεντρώνουν 
πόντους επιβράβευσης

• μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωση 
που λαμβάνουν από βίντεο, κουίζ και άρθρα που 
μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα για την πρό-
ληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

• κάνοντας και δηλώνοντας την ανακύκλω-
σή τους σε διάφορα σημεία του δήμου, όπως 
στους μπλε κάδους/ κώδωνες γυαλιού

• λαμβάνοντας κουπόνι ανακύκλωσης όταν 
κάνεις ενεργά είτε επαναχρησιμοποίηση ή ανα-
κύκλωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δωρεά 
συγκεκριμένων αγαθών στο κοινωνικό παντο-

πωλείο και στο κοινωνικό φαρμακείο, δηλαδή, 
όταν οι πολίτες δίνουν ρούχα, βιβλία, παιχνίδια, 
φάρμακα και άλλα χρήσιμα αντικείμενα που 
δεν τα έχουν ανάγκη. Το κουπόνι έχει μοναδικό 
αριθμό και όταν καταχωρείται στην πλατφόρμα, 
αντιστοιχεί σε πόντους επιβράβευσης. Στο μέλ-
λον οι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται το 
πράσινο σημείο του δήμου ή διάφορες γωνιές 
ανακύκλωσης και να λαμβάνουν πόντους επι-
βράβευσης.

Οι πολίτες χρησιμοποιούν τους πόντους επι-
βράβευσης για να λαμβάνουν ειδικές προσφο-
ρές και εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες 
των τοπικών επιχειρήσεων. Επίσης για να δωρί-
σουν πόντους στα δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο 
του Σχολικού Διαγωνισμού “Πάμε Ανακύκλω-
ση”, ενισχύοντας τις προσπάθειες των μαθητών.

Τι είναι ο σχολικός διαγωνισμός «Πάμε 
ανακύκλωση»;

Από τον Δεκέμβριο του 2018 έχουμε ξεκινή-
σει τον σχολικό διαγωνισμό «Πάμε ανακύκλω-
ση», με την συμμετοχή 13 Δημοτικών Σχολείων 
του Δήμου και 2.500 μαθητών. Ο Διαγωνισμός 
υλοποιείται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης και σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Κεντρι-
κής Μακεδονίας, την ΕΕΑΑ, την ΑΦΗΣ Α.Ε. και το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε 
Κουτί Μετράει». Οι μαθητές συλλέγουν τα ανα-
κυκλώσιμα υλικά (χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίες) 
στους κάδους που έχουν τοποθετηθεί εντός των 
σχολείων. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνουν 
πόντους για την σχολική τους μονάδα. Επιπλέ-
ον, οι πόντοι αυτοί μπορούν να ενισχυθούν από 
τις δωρεές των γονέων/μελών της πλατφόρμας. 
Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στον διαγωνι-
σμό θα επιβραβευτούν για την προσπάθεια τους! 
Όλοι οι μαθητές θα λάβουν έπαινο συμμετοχής, 
ενώ τα πρώτα σχολεία του διαγωνισμού θα λά-
βουν χρηστικά δώρα για τις σχολικές τους μονά-
δες. Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος διοργανώνει 
ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 
17 Απριλίου και ώρα 10:00 στην αίθουσα «Κα-
ραπάντσειο», του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπε-
λοκήπων. Καλούμε μικρούς και μεγάλους να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση και να απολαύ-
σουν τις ψυχαγωγικές αλλά και εκπαιδευτικές 
δράσεις που θα λάβουν χώρα, καθώς και να επι-
κροτήσουν την προσπάθεια των συμμετεχόντων 
με την παρουσία τους.

Λ. Κυρίζογλου για την πλατφόρμα Followgreen:

Στο δήμο μας η ανακύκλωση επιβραβεύεται!
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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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Οι ευρωεκλογές του Μαΐου θα είναι καθοριστικής σημασίας, για το πα-
ρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, μέσα σε έναν κόσμο 
που αλλάζει ραγδαία, η ανάγκη για ισχυρή Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από 
ποτέ, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις νέες οικονομικές, κοινωνικές 
και τεχνολογικές προκλήσεις, που αναδύονται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Την ίδια ώρα, όμως, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα είναι σοβαρότεροι από ποτέ, με τους πολίτες να αισθάνονται 
απογοητευμένοι και να έχουν χάσει την πίστη τους στην αξία του ευρωπα-
ϊκού οικοδομήματος. Σε αυτό συνέβαλαν παράγοντες όπως οι πολιτικές 
λιτότητας των προηγούμενων ετών, αλλά και η αδυναμία της ευρωπα-
ϊκής ηγεσίας να διαχειριστεί αποτελεσματικά και με συνοχή την αύξηση 
των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Ήταν επόμενο οι δυνάμεις 
του λαϊκισμού να επενδύσουν σε αυτά τα θέματα, τροφοδοτώντας το 
φόβο, την απογοήτευση και την ανασφάλεια των πολιτών, με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση των εθνικιστικών ρευμάτων σε πολλές χώρες. 

Ωστόσο, η αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχε καταστρο-
φικές συνέπειες για όλους. Η σημαντικότερη πρόκληση για την Ευρώπη 
σήμερα, είναι να συνδεθεί ξανά με τους πολίτες της. Να τους πείσει ότι 
εξακολουθεί να αποτελεί την ισχυρότερη ασπίδα προστασίας, απέναντι σε 
παλιούς και νέους κινδύνους, αλλά και το αποτελεσματικότερο μέσο για 
την ευημερία και την πρόοδο των λαών της. 

Οι εκλογές αυτές είναι η ευκαιρία να εκφράσουμε το αίτημα για μια 
ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα υπερασπίζεται αποτελεσματικότε-

ρα τις θεμελιώδεις αξίες και τις μεγάλες κατακτήσεις της, προτάσσοντας 
τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της συμμετοχής στη λή-
ψης αποφάσεων. Οφείλουμε, παράλληλα, να διεκδικήσουμε μια Ευρώ-
πη με ανταγωνιστική οικονομία, η οποία θα μπορεί να επιβιώσει και να 
αναπτυχθεί στον παγκόσμιο στίβο.  Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι. 
Η ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά 
προϋπόθεση και μέσο για τη διατήρηση του κοινωνικού της προσώπου, 
για τη διασφάλιση της ευημερίας που έχτισαν όλοι μαζί οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις της, τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, στα επόμενα 
χρόνια θα χρειαστούμε πανευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και γενναίες πολιτικές, για την 
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να θε-
ωρούμε ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές δεν μας αφορά ή μας αφορά λι-
γότερο. Ως πολίτες έχουμε την ευθύνη και την ευκαιρία να επηρεάσουμε 
την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις που θα ληφθούν 
τα επόμενα πέντε χρόνια. Από την άλλη, τα κόμματα και οι υποψήφιοι 
ευρωβουλευτές, οφείλουν να παρουσιάσουν ξεκάθαρα τις θέσεις και τις 
προτάσεις τους, αποδίδοντας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση την ουσία 
και τη βαρύτητα που απαιτούν οι περιστάσεις. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Κρίσιμες ευρωεκλογές 
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *



Ομιλία Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΌΔΌ: ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΌΌΠΤΙΚΕΣ
ΠΡΌΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΌ ΠΡΌΤΥΠΌ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το 2019 σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας πορείας της ελληνικής οικονομίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 
του 2018, την αποσαφήνιση του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας και την υπαγωγή της Ελλάδος στο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η 
ελληνική οικονομία καλείται να λειτουργήσει σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής. Όλοι μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, καλούμεθα να αποδείξουμε ότι 
τα μαθήματα από την κρίση έχουν γίνει κτήμα μας. 

Το 2018 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και καταγράφηκε ρυθμός ανόδου 1,9%. Κινητήριες δυνάμεις ήταν η άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που 
αντανακλά τη βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας, καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που υποστηρίχθηκε από την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. 

Η ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος, η βελτίωση της εμπιστοσύνης και η συνακόλουθη επιτάχυνση της ανάπτυξης οδήγησαν στην επιστροφή των καταθέσεων 
στις τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη με τη σειρά της επέτρεψε την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών, το σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 
(ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη της τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά και την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση 
κεφαλαίων. 

Όλα τα προηγούμενα οδήγησαν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και επέτρεψαν την επιστροφή στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές μετά 
από ένα έτος, το Φεβρουάριο του 2019, όταν το Ελληνικό Δημόσιο, επωφελούμενο και από το θετικό διεθνές επενδυτικό κλίμα, εξέδωσε επιτυχώς πενταετές ομόλογο. Η επιτυχής έκδοση 
πενταετούς ομολόγου ήταν ένα πρώτο βήμα, ώστε η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα. 

Η επιτυχής έκδοση δεκαετούς ομολόγου το Μάρτιο του 2019, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους το 2010, αποτελεί ένα πιο αποφασιστικό βήμα προς την 
ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την επανασύνδεση της χώρας με τις αγορές. Η πρόσφατη υπερψήφιση από τη Βουλή της διάταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας επίσης συμβάλλει προς 
την κατεύθυνση αυτή, αφού αναμορφώνει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας.  

Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, σε συνδυασμό με την αυξημένη εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για το 
σχηματισμό του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα. Εντούτοις, καθώς οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου πα-
ραμένουν κάτω από την επενδυτική βαθμίδα και ελλείψει πρόσβασης σε προληπτική γραμμή στήριξης, η Ελλάδα παρέμεινε εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕKT), το οποίο θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και στην περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου των ελληνικών τίτλων. Οι αποδόσεις των ελ-
ληνικών ομολόγων παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες. Εμφανίζουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας σε πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και επηρεάζονται από την 
αβεβαιότητα σχετικά με τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περιθώριο απόδοσης (spread) των ελληνικών δεκαετών ομο-
λόγων ακόμη παραμένει λίγο κάτω από τις 400 μονάδες βάσης, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους. Αυτό το επίμονο φαινόμενο πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. 

Το 2019 αποτελεί έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου λόγω του εντεινόμενου εμπο-
ρικού προστατευτισμού ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών.  

Στο εγχώριο περιβάλλον, η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και οι περιορισμοί από την πλευρά της χρηματοδότησης επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. 
Η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία χρόνια περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκρατεί τη βελτίωση της 
εμπιστοσύνης και δημιουργεί φορολογική κόπωση, με συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. 

Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2018, παρά την περαιτέρω επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής 
ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και, κυρίως, στην ευρωζώνη. Αυτό όμως προϋποθέτει την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την εφαρμογή του προγράμματος 
ιδιωτικοποιήσεων χωρίς καθυστερήσεις και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν πρωταρχική σημασία για την ολοκλήρωση της επιτυχούς μετάβασης 
σε ένα βιώσιμο και εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,9% και το 2019, με τις εξαγωγές 
και την ιδιωτική κατανάλωση να παραμένουν οι βασικοί αναπτυξιακοί μοχλοί. Ωστόσο, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες απώλειες που υπέστη η ελληνική οικονομία σε όρους προϊόντος 
και απασχόλησης κατά τη μακρά περίοδο της ύφεσης, απαιτούνται ταχύτεροι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης. 

Τα χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων, η ανεπαρκής εγχώρια αποταμίευση, το υψηλό − αν και μειούμενο − απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μεγάλη απώλεια υλικού και 
ανθρώπινου κεφαλαίου κατά τα χρόνια της ύφεσης, καθώς και οι διαγραφόμενες χαμηλές προσδοκίες για την πορεία του δυνητικού προϊόντος μεσομακροπρόθεσμα λόγω των ισχνών δημο-
γραφικών εξελίξεων και της βραδείας ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, είναι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική. Παράλληλα, 
οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και από τις εισροές διεθνών κεφαλαίων στη χώρα. 

Στο εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό πεδίο, η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυ-
νταγματικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. 

Καθώς μάλιστα η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύονται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και δημοσιονομικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα 
να επιτείνεται η οικονομική αβεβαιότητα. Ελλοχεύει συνεπώς ο κίνδυνος ανατροπής της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.    

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΌΌΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑΣ ΤΌ 2019
Η άνοδος του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2018 και οι προοπτικές για το 2019 δηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο η 

διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, αλλά και η σημαντική ενίσχυσή της, ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Και τούτο διότι η αναπτυξιακή δυναμική δεν έχει ακόμη εδραιωθεί επαρκώς, όπως αποτυπώνεται από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής των επενδύσεων, το αρνητικό ποσοστό αποτα-

μίευσης επί του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και το υψηλό – παρά τη μείωσή του – ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική δρα η συνεχιζόμενη 
περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης το 2019 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα από την πορεία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, 
αλλά και από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. 

Ειδικότερα για την ευρωζώνη, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη και το 2019, με σημαντικά χαμηλότερο όμως ρυθμό (1,1%), καθώς ήδη καταγράφεται αξιοσημείωτη 
υποχώρηση σε σύγκριση με τους υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Για την αποτροπή του κινδύνου περαιτέρω επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη και τη διασφάλιση 
σταθερής πορείας σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε 
το Μάρτιο του 2019 τη διατήρηση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής μέσω της διατήρησης αμετάβλητων των βασικών επιτοκίων μέχρι και το τέλος του έτους και 
της διεξαγωγής μιας νέας σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας δύο ετών. Η απόφαση αυτή βοηθά στη βελτίωση των εγχώριων 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών και στηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τόνισε επίσης, όπως κάνει παγίως εδώ και καιρό, ότι και η δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη πρέπει, στις περιπτώσεις κρατών-μελών όπου 
παρατηρείται η ύπαρξη ικανού δημοσιονομικού περιθωρίου, να βοηθά και αυτή την αναπτυξιακή δυναμική. 

Κύριοι αναπτυξιακοί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος προβλέπεται να είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές, οι οποίες όμως εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 
με βραδύτερο ρυθμό. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη διατήρηση της θετικής πορείας του τουρισμού, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις θα ενισχυθούν κυρίως από τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων. 

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε σε 0,8% το 2018 από 1,1% το 2017. Η απουσία σημαντικών νέων αυξήσεων στην έμμεση φορολογία κατά το 2018, η ταχεία υποχώρηση 
των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου από τον Οκτώβριο, αλλά και οι έντονες επιδράσεις βάσης, συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που συγκράτησαν τον πληθωρισμό σε 
χαμηλότερα επίπεδα. Για το 2019 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να καταγράψει βραδύτερο ρυθμό, λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, της επιβράδυνσης 
της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην εγχώρια λιανική αγορά τροφίμων. 

ΔΗΜΌΣΙΌΝΌΜΙΚΗ ΠΌΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2017 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης, για τρίτο συνεχές έτος, σε σχέση με το στόχο του προγράμματος. Το 2018 αναμένεται επίσης 

υπέρβαση, σύμφωνα τόσο με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 όσο και με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Εντούτοις, για άλλη μία χρονιά, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περικόπηκαν έναντι του αρχικού στόχου. Παρατηρήθηκε εξάλλου μεγάλη καθυστέρηση 

στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τους προμηθευτές τους, παρά τις στοχευμένες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης. 
Τα φαινόμενα αυτά, που επαναλαμβάνονται τα τελευταία έτη, στερούν πολύτιμους πόρους από την πραγματική οικονομία, μεγεθύνουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης της 
ιδιωτικής οικονομίας και επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης, όπως άλλωστε επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.  

Για το 2019 προβλέπεται η εφαρμογή μιας επεκτατικής δέσμης δημοσιονομικών μέτρων ύψους περίπου 0,6% του ΑΕΠ, μερικώς αντισταθμιζόμενης από τη μείωση των δαπανών του 
ΠΔΕ κατά 0,3% του ΑΕΠ. 

Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ο δημοσιονομικός κίνδυνος που ελλοχεύει για το 2019 από ενδεχόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική επέκταση εν όψει του εκλογικού κύκλου. 
            
ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2018 προσδιορίστηκαν από την επιταχυνόμενη επιστροφή των τραπεζικών καταθέσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διαφοροποί-

ηση των πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών με πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και ως εκ τούτου σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 
(ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη της τραπεζικής χρηματοδότησης καθώς και τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, 
η κερδοφορία παρέμεινε αδύναμη.  

Στις αρχές του 2018 διενεργήθηκε πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προκειμένου να 
εξεταστεί η ανθεκτικότητά τους σε υποθετικές διαταραχές για την τριετία 2018-2020. Το αποτέλεσμα της άσκησης έδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα. 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Ωστόσο, βασικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να είναι το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους, το οποίο δεν επι-

τρέπει την ενίσχυση της πιστοδοτικής τους ικανότητας. Οι τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το βελτιωμένο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω του οποίου έχουν αρθεί 
σημαντικά θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθειά τους να μειώσουν το υπέρογκο ύψος των ΜΕΔ. Οι σημαντικές αυτές μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει 
να αποδίδουν καρπούς, όπως φαίνεται από τη μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ σε 81,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 (ή 45,4% του συνόλου των δανείων), από 107,2 δισεκ. 
ευρώ που ήταν στην κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, το απόθεμα αυτό παραμένει σε εξαιρετικώς υψηλά επίπεδα. 

Οι τράπεζες υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 στην ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, ενσωματώνοντας τις 
πρόσφατες αλλαγές στη στρατηγική τους μετά το Σεπτέμβριο του 2018, αλλά και τυχόν διαφορετικές παραδοχές για το μακροοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την προηγούμενη υποβολή 
στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στόχευση των τραπεζών ήταν η διαμόρφωση των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισεκ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συ-
νόλου των δανείων. Με τη νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του λόγου των ΜΕΔ, λίγο κάτω από το 20%. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, το ποσοστό 
αυτό παραμένει περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-28, συνεπώς πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του. 

Η επιτυχής επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να επιτύχει 
διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, λόγω δομής και μεγέθους, αλλά και των νοικοκυριών, γίνεται κυρίως μέσω τραπε-
ζικού δανεισμού. Η απαλλαγή των τραπεζών από το πρόβλημα των ΜΕΔ θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησής 
τους, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε διατηρήσιμη βάση που θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν εκ νέου το διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Θα 
ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους και η δυνατότητά τους να απορροφούν κλυδωνισμούς από ενδεχόμενες μελλοντικές διαταραχές. Θα αυξηθεί η οργανική κερδοφορία τους και θα δημιουργη-
θούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και σε μείωση των επιτοκίων δανεισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, εξέλιξη που θα 
επιτρέψει την άνετη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα, πιο συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει μία συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά 
προβλήματα, τα ΜΕΔ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση για την προώθηση προς έγκριση στις αρμόδιες 
ευρωπαϊκές αρχές και, τελικώς, για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συστημικών λύσεων για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ. 

Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, η νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα προς την πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου 
για την ολιστική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων. Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης, η οποία περιέχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφα-
λείας, αποσκοπεί στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην αποφυγή δημιουργίας ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη επίπτωση 
στα κεφάλαια των τραπεζών. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ως επακόλουθο των διατάξεων της Φερεγγυότητας ΙΙ, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά διακρίθηκε το 2018 από βελτίωση της ωριμότητάς της όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρ-

νησης και του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση των κινδύνων και της φερεγγυότητας με τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίων, αλλά και την προστασία 
των ασφαλισμένων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνέχισαν εντός του 2018 την προσπάθεια περιορισμού των μακροχρόνιων εγγυήσεων που παρέχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ειδικότερα, 
ο χρονικός ορίζοντας των καλύψεων μειώνεται και οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Οι πρακτικές 
αυτές λειτουργούν θετικά τόσο για την επιχείρηση, με ενίσχυση της φερεγγυότητάς της, όσο και για τον ασφαλισμένο, με μείωση του κόστους ασφάλισης και βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκή διαχρονική προστασία, ώστε να καταβάλλονται στους ασφαλισμένους τα 
κέρδη των επενδεδυμένων αποταμιεύσεών τους. 

Στις ασφαλίσεις ζωής σχεδιάζονται και διατίθενται όλο και περισσότερο ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η στρατηγική αυτή αφενός ενισχύει τη χρηματοοικονομική 
ισορροπία της ασφαλιστικής επιχείρησης και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παρέχει υψηλότερη απόδοση στις αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων, εκθέτοντάς τους όμως σε 
κινδύνους που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι. Επομένως, η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης από την επιχείρηση προς τους ασφαλισμένους είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή 
εκτίμηση των κινδύνων και την αποφυγή απωλειών. Με το ν. 4583/2018 η Ελλάδα ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2016/97 στην εθνική της νομοθεσία και ανατέθηκε στην Τράπεζα 
της Ελλάδος το έργο της εποπτείας των διαμεσολαβητών και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.  

Οι προοπτικές για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι ευνοϊκές. Αναλυτικότερα, με βάση την πρόσφατη πρόταση ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους όρους και τις προϋποθέσεις 
παραγωγής, διανομής και εποπτείας ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (Pan-European Personal Pension Product − PEPP), δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναλάβουν νέο ρόλο παρέχοντας προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε αποταμιευτές που θέλουν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές τους απολαβές. Κατ’ 
αναλογία, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών και κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Επιπλέον, για την ακριβέστερη εκτίμηση των κινδύνων και την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση των προϊόντων τους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων μεγάλης συχνότητας και εύρους σε πραγματικό χρόνο (big data analytics), η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση 
(machine learning).   

ΚΙΝΔΥΝΌΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα και καταγράφεται σε σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, παραμένουν. 
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας 

το 2019 λόγω της αύξησης του εμπορικού προστατευτισμού, γεωπολιτικών κινδύνων και ευπαθειών στις αναδυόμενες οικονομίες. Η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί 
σημαντική πηγή ανησυχίας που, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit, ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών και του τουρισμού.  

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες 
περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα. Και τούτο διότι η πρόσθετη δαπάνη δρα επι-
βαρυντικά στην ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, καθώς οδηγεί στην αναθεώρηση προς τα άνω της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τροφοδοτεί αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική 
πολιτική και την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.   

Στους εγχώριους κινδύνους περιλαμβάνονται επίσης η υψηλή φορολόγηση και γενικότερα το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και τυχόν ανάκληση μεταρρυθμίσεων ή 
καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, στην αγορά εργασίας η αύξηση του κατώτατου μισθού που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρότι εκτιμάται ότι θα αποφέρει 
βραχυχρόνια οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατ’ επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης, μεσοπρόθεσμα αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, 
κυρίως των νέων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του μέσου μισθού πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να 
διασφαλιστούν τα οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης από την επίπονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια από το 2010 μέχρι σήμερα. 

ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: αφενός να επιτύχει ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και αφετέρου να εξασφαλίσει 

υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου 2018 και 
από το ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.  

Η ελληνική οικονομία κατά τη μακρόχρονη περίοδο προσαρμογής επέτυχε να διορθώσει πολλές ανισορροπίες σε κρίσιμα οικονομικά μεγέθη. Εντούτοις, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
ευπάθειες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά της κρίσης, αλλά ο πολυδιάστατος και αλληλένδετος χαρακτήρας τους αποκαλύπτει χρόνιες αδυναμίες. 

Ειδικότερα: 
- Η μόνιμη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές με βιώσιμους όρους αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση στο άμεσο μέλλον. Η 

ύπαρξη ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, αν και χρήσιμη, είναι προσωρινό μέσο αναχρηματοδότησης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και με περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε 
περίπτωση μελλοντικών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη εξόδου στις αγορές σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βιώσιμους όρους. 

- Το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει το κόστος δανεισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική. Παρότι η βιωσιμότητα 
του χρέους έχει βελτιωθεί σημαντικά με τα μέτρα που υιοθέτησε το Eurogroup, από το 2012 μέχρι και τα πλέον πρόσφατα του Ιουνίου 2018, η αποκλιμάκωση του χρέους εξαρτάται αφενός από 
τη δυνατότητα επίτευξης των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και αφετέρου από την προσήλωση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή αύξηση του ΑΕΠ.  

- Η διατήρηση μεγάλων πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για μια παρατεταμένη περίοδο (3,5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την 
περίοδο 2023-2060), όταν μάλιστα συνοδεύεται από υψηλή φορολογία, επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα του χρέους.  

- Το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί τροχοπέδη στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αφού δεσμεύει τραπεζικά 
κεφάλαια και χρηματοδοτικούς πόρους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
του ενεργητικού των τραπεζών, γεγονός που θα ενισχύσει την πρόσβαση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην τραπεζική χρηματοδότηση. 

- Το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό και είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή ανεργία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, 
δημιουργεί ανισότητες που απειλούν την κοινωνική συνοχή, απαξιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο, αποδυναμώνει κάθε κίνητρο για καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση και εργασία και αυξάνει 
το κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης. 

- Η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, με τάση μάλιστα υποχώρησης. 
- Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων παραμένει αρνητικός και υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις ανάγκες ενίσχυσης του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας, ύστερα μά-

λιστα από μια παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης. Εξάλλου, η συνεχιζόμενη περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δυσχεραίνει την επιτάχυνση της ανάπτυξης, αφού μειώνει 
τη συνολική ενεργό ζήτηση, αποδυναμώνει την ποιότητα των δημόσιων υποδομών και αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.    

- Οι χαμηλές εγχώριες αποταμιεύσεις. Η αύξηση του κατά κεφαλήν ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος, ιδίως των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων, η οποία υποστηρίχθη-
κε από την αύξηση της απασχόλησης κυρίως των νέων και των εργαζομένων με συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, διοχετεύθηκε από τα νοικοκυριά στην κατανάλωση, με 
αποτέλεσμα το ποσοστό της αποταμίευσης στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να παραμένει σε αρνητικό έδαφος.  

- Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το δείκτη αποτελεσματικής επίλυσης εμπορικών διαφορών της έκθεσης Doing Business για το 2019 της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, απαιτείται τριπλάσιος χρόνος για την εκδίκαση μιας υπόθεσης και την εκτέλεση της απόφασης, καθώς και διπλάσιος χρόνος για την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας, σε 
σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, η γρήγορη και αξιόπιστη επίλυση των δικαστικών διαφορών εντός ενός διαφανούς και σταθερού νομικού πλαισίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

- Η ποιότητα των θεσμών και ο σεβασμός στις ανεξάρτητες αρχές. Χώρες με αδύναμους θεσμούς διακρίνονται από μικρότερο βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ο οποίος 
εκδηλώνεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης οικονομικών διαταραχών και μεγαλύτερη δυσκολία απορρόφησής τους. 

- Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται δραματική επιδείνωση των δημογραφικών δεδομένων της Ελλάδος, με κύρια χαρακτηριστικά τη μείω-
ση του πληθυσμού της, την ταχεία γήρανσή του και τον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη γονιμότητας. Η διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών πληθυσμιακών δεδομένων επιταχύνθηκε 
από το μαζικό πρόσφατο κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης τμήματος του πληθυσμού σε ηλικία αναπαραγωγής. Η δημογραφική κρίση είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει 
να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονομία στο άμεσο μέλλον, καθώς η ταχεία συρρίκνωση του πληθυσμού και η ραγδαία γήρανσή του επηρεάζουν δυσμενώς μεσομακροπρόθεσμα 
το δυνητικό προϊόν και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. 

- Ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Με βάση το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα για το 2018 κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ των 
28 χωρών της ΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι ο ρυθμός ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας παραμένει αργός, με αποτέλεσμα η χώρα να χαρακτηρίζεται ψηφιακά ανώριμη. Κατά 
συνέπεια, είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη δράσεων πολιτικής για την αποτροπή του κινδύνου της τεχνολογικής υστέρησης και του χαμηλού ψηφιακού αλφαβητισμού.

- Η κλιματική αλλαγή και η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας με την υιοθέτηση της “κυκλικής” 
(circular) οικονομίας είναι κρίσιμος για την πορεία μας στο μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2019, από τους πέντε σοβαρότερους κινδύνους για 
την παγκόσμια οικονομία, οι τρεις είναι περιβαλλοντικοί και όλοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο σύνολο παρεμβάσεων πολιτικής:
Πρώτον, συνέχιση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να  διαφυλαχθούν τα ως τώρα οικονομικά επιτεύγματα, να ενισχυθεί η αξιοπιστία της 

οικονομικής πολιτικής και να βελτιωθεί περαιτέρω η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η μόνιμη επιστροφή της στις διεθνείς αγορές με βιώσιμους όρους. Στο 
πλαίσιο αυτό, υψηλή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την ασφάλεια δικαίου, ιδιαιτέρως στις χρήσεις γης, 
και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Δεύτερον, μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για υγιείς επενδύσεις, να διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρ-
θρωσης του επιχειρηματικού τομέα και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Παράλληλα, οι συντελούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο οφείλουν να προάγουν πρότυπα ηθικής συναλλακτικής 
συμπεριφοράς. 

Τρίτον, αλλαγή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης των υπέρμετρα υψηλών φορολογικών συντελεστών, του περαιτέρω εξορθολογισμού 
των δημόσιων δαπανών και της ενίσχυσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θα ήταν μάλιστα ευκταίο να συνδυαστεί η αλλαγή αυτή με ρεαλιστικότερους στόχους πρωτογενών 
πλεονασμάτων, δεδομένου ότι με το δημόσιο χρέος κοντά στο 170% του ΑΕΠ, μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ είναι 1,7 φορές πιο πολύτιμη για τη μείωση του λόγου του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από ό,τι μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος.    

Τέταρτον, συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες βοηθούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνο-
λογιών, στην ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας και στην αξιοποίηση του ανενεργού ανθρώπινου δυναμικού της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής παραγω-
γικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις με ενίσχυση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και να αρθούν 
σημαντικά αντικίνητρα για τους επενδυτές. 

Πέμπτον, ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία). Σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες τάσεις, στις σύγχρονες προσπάθειες συμβιβασμού μεταξύ 
της λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας, δηλαδή του καπιταλισμού, και της δημοκρατίας, η επένδυση στη γνώση και η δυνατότητα πρόσβασης όλων σε αυτήν είναι καταλυτικής σημασίας 
τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αν και δημιουργεί μια μεγάλη δεξαμενή υψηλά καταρτισμένων ανθρώπων, 
αδυνατεί να τους εφοδιάσει με εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στο νέο ψηφιακό κόσμο. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης υπό την προϋπόθεση της 
ταχείας προσαρμογής της εργασίας σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν η γνώση, οι δεξιότητες, η ατομική πρωτοβουλία, η κινητικότητα, η ευελιξία και η 
συνεργασία. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι στρατηγικές καίριας σημασίας για την επιτυχή προσαρμογή της αγοράς εργασίας. Αναγκαίος 
επομένως είναι ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας εκείνων των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας. Η στενότερη συνεργασία της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

***
Το 2019 είναι έτος σημαντικών προκλήσεων, καθώς οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, παραμένουν. Δεν υπάρχουν επομένως περιθώρια εφησυχασμού. Η επιτυχής πορεία της 

Ελλάδος στη νέα, μετά την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγεται αυστηρές δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα πολύ σημαντικών επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής 
οικονομικής πολιτικής για την εξάλειψη των εναπομενουσών ανισορροπιών και την απαρέγκλιτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ασφαλούς μετάβασης της 
ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τη γνώση και την κοινωνική συνοχή και, 
παράλληλα, με σεβασμό προς τις κοινωνικές ευαισθησίες και το φυσικό περιβάλλον. Τα οφέλη είναι σημαντικά: ταχεία μείωση του ποσοστού ανεργίας, αναστροφή του κύματος εξερχόμενης 
μετανάστευσης, αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, αύξηση της αμοιβής εργασίας και των εισοδημάτων.

Κρίσιμες ευρωεκλογές 



10 06.04.2019

Kαλοκαίρι και αποτρίχωση

Θεσσαλονίκη: Ναυτιλιακό συνέδριο προκρίνει την ανακοπή του brain drain 

Το καλοκαίρι είναι η εποχή, που όλοι εν-
διαφέρονται για ένα αποτριχωμένο και βε-
λούδινο δέρμα. Με την αποτρίχωση όμως, τι 
κάνουμε; Η πιο ασφαλής και παράλληλα η 
πιο αποτελεσματική μέθοδος για αποτρίχω-
ση είναι με Laser Alexandrite.

Μέχρι σήμερα ο κανόνας για την ασφα-
λή εφαρμογή του Laser ήταν η αποτρίχωση 
να γίνεται κατά τους χειμερινούς μήνες του 
χρόνου. 

Πλέον μπορείτε να συνεχίζετε άφοβα τις 
συνεδρίες αποτρίχωσης που ξεκινήσατε το 
χειμώνα χωρίς κανένα φόβο και κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι συνεδρίες μπορούν να αρχίσουν ή να 
συνεχιστούν (αν ήδη έχουμε ξεκινήσει) και 
μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, υπό 
προϋποθέσεις :

• Αρχίζουμε ή συνεχίζουμε άφοβα την 
αποτρίχωση με laser, αρκεί να μην έχουμε 
ξεκινήσει ηλιοθεραπεία ή solarium.

• Εφόσον συνεχίζουμε τις συνεδρίες 
μας, είναι σημαντικό να προστατεύουμε το 
δέρμα μας από την ηλιακή ακτινοβολία, 
αποφεύγοντας την ηλιοθεραπεία αλλά και 
χρησιμοποιώντας συστηματικά αντηλιακή 
προστασία.

• Για μία εβδομάδα έπειτα από κάθε συ-
νεδρία, πρέπει να είμαστε προσεχτικές, απο-
φεύγοντας την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

• Δεν χρησιμοποιούμε self tanning καλ-

λυντικά προϊόντα, τουλάχιστον για 3-4 μέ-
ρες μετά τη συνεδρία.

• Αν διακόψουμε τις συνεδρίες και φύ-
γουμε για διακοπές, μπορούμε να τις συνε-
χίσουμε δύο εβδομάδες αφότου σταματή-
σουμε τη συστηματική ηλιοθεραπεία.

Γιατί απαγορευόταν μέχρι τώρα; Κανο-
νικά η Laser αποτρίχωση πρέπει να αποφεύ-
γεται κατά  την διάρκεια του καλοκαιριού 
και αυτό γιατί λόγω της υπερδιέγερσης των 
μελανοκυττάρων του δέρματος, μεγάλο μέ-
ρος της ενέργειας απορροφάται από το δέρ-

μα και όχι από τους θύλακες των τριχών, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να χτυπηθούν 
αποτελεσματικά. 

Τι άλλαξε και επιτρέπεται; Οι μεγάλες 
διάρκειες παλμού,παράμετροι που υπάρ-
χουν στα laser νέας τεχνολογίας, μας επι-
τρέπουν ασφαλή αποτρίχωση ακόμα και σε 
ηλιοκαμένες επιδερμίδες.

 Κάνουν  όλα τα μηχανήματα Laser για 
μαυρισμένες επιδερμίδες; Μόνο τα νέας τε-
χνολογίας, όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε 
την διάρκεια του παλμού. Μεγαλύτερη δι-

άρκεια, μεγαλύτερη προστασία του μαυρι-
σμένου ή μελαχρινού δέρματος. 

Μπορεί να πάθω έγκαυμα, δυσχρωμί-
ες ή  να βγάλω πανάδες; Εφόσον γίνει από 
έμπειρο γιατρό, ο οποίος και θα ρυθμίσει 
όλες τις παραμέτρους της θεραπείας, όχι, 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.  

Η αποτελεσματικότητα του μηχανήμα-
τος  είναι η ίδια με τα άλλα συμβατικά μη-
χανήματα Laser; Τα αποτελέσματα είναι τα 
ίδια είτε οι συνεδρίες γίνονται χειμώνα είτε 
καλοκαίρι

 Πονάει περισσότερο; Αντιθέτως, επειδή 
τα νέας τεχνολογίας laser έχουν διπλό κρυ-
ογόνο, οι εφαρμογές είναι πιο ανώδυνες. 

Κοστίζει περισσότερο; Όχι, δεν υπάρχει 
κάποια επιπλέον χρέωση. 

Μετά την αποτρίχωση;  Για ένα εικο-
σιτετράωρο θα πρέπει να εφαρμόζεται μια 
κορτιζονούχος αλοιφή, ενώ για τις 2-3 επό-
μενες ημέρες μια ενυδατική κρέμα που πε-
ριέχει Aloe vera, είναι καλό να εφαρμόζεται 
στις πάσχουσες περιοχές. Επίσης, χρειάζεται 
τις πρώτες ημέρες να προστατεύουμε τις πε-
ριοχές που έγινε η εφαρμογή με αντηλιακά 
προϊόντα. 

 Μπορώ να κάνω ηλιοθεραπεία; Καλό 
θα ήταν να παρεμβάλλεται μια  εβδομάδα 
από την συνεδρία με το laser έως την συ-
στηματική έκθεση στον ήλιο.

Την ανάγκη βελτίωσης του παραλιακού 
μετώπου από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελο-
χώρι, μέσα από το χωρικό σχέδιο που έχει 
κατατεθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος, 
τόνισε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Πάλλας 
από το βήμα του Maritime Economic Forum.

Μιλώντας στο πρώτο συνέδριο με θέμα 
«Η Οικονομία της Ναυτιλίας και της Γαλά-
ζιας Ανάπτυξης στην Θεσσαλονίκη & η αξία 
της Παιδείας και της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης», ο κ. Πάλλας αναφέρθηκε στα 
έργα που αναμένεται να γίνουν μέσω ΕΣΠΑ 
για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού 
δικτύου  λιμανιού – σιδηροδρομικού σταθ-
μού, ενώ μίλησε και για τα έργα της οδικής 
σύνδεσης του λιμανιού με την ΠΑΘΕ και την 
Εγνατία Οδό. «Η Θεσσαλονίκη είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, και η ΠΚΜ 
προσπαθεί να αναδείξει αυτό το ρόλο», ση-
μείωσε.

Ο πρόεδρος του ΟΛΘ, Σωτήρης Θεο-
φάνης που παρενέβη στο συνέδριο μέσω 
skype, μίλησε μεταξύ άλλων για τη χρησι-

μότητα της επαγγελματικής κατάρτισης των 
φοιτητών και των πτυχιούχων των ναυτιλι-
ακών σπουδών. Όπως ανέφερε, προς αυτήν 
την κατεύθυνση έχει υπογραφεί  μνημόνιο 
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
το Ινστιτούτο Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ και το 
ΕΚΕΤΑ, ενώ αναμένονται άλλα δύο τέτοια 
μνημόνια συνεργασίας με το ΑΠΘ και με το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονία, με στόχο τη δη-
μιουργία προγραμμάτων κατάρτισης. Ο κ. 
Θεοφάνης μίλησε για τους στόχους του ΟΛΘ 
για το 2019, με πρώτον αυτόν της επέκτα-
σης της Α’ προβλήτας, η οποία όταν ολο-
κληρωθεί θα έχει, μεταξύ άλλων, τη δυνα-
τότητα να δέχεται πλοία κύριων γραμμών.

Την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
επιστημόνων ναυτιλιακών σπουδών για να 
μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στο λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης, προέκρινε ως ση-
μαντικό ζήτημα από το βήμα του συνεδρίου 
ο επίτιμος πρόξενος της Ουρουγουάης στην 
Ελλάδα και πρόεδρος του Ελληνοβουλγα-
ρικού Επιμελητηρίου, Χρήστος Καζαντζής. 
«Είναι μια καλή ευκαιρία να ανακόψουμε το 
brain drain και να συνδέσουμε τους ανθρώ-

πους μας με την πραγματική οικονομία», 
τόνισε και προέτρεψε τους υποψηφίους ευ-
ρωβουλευτές να έχουν αυτόν τον σκοπό ως 
σύνθημα στις επαφές τους με τους Ευρω-
παίους συναδέρφους τους. Ο ίδιος ανέφερε 
ότι η αγορά της Ουρουγουάης είναι έτοιμη 
να συνεργαστεί με τη Θεσσαλονίκη και το 
λιμάνι της, ενώ τόνισε ότι ο λαός της Ουρου-
γουάης λατρεύει την Ελλάδα, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τους περισσότερους από 
6.000 πολίτες της χώρας που μαθαίνουν 
σήμερα ελληνικά μέσα από τις υποτροφίες 
του ιδρύματος «Τσάκου».

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου που 
φιλοξενήθηκε στο CEDEFOP, θα διανεμη-
θούν σε επιμελητήρια και σχολές σε Ελλάδα 
και Βαλκάνια. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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Ζεις στη Θεσσαλονίκη και θέλεις 100% οπτική 
ίνα μέχρι το σπίτι; Πλέον μπορείς χάρη στο COSMOTE 
Fiber, που φέρνει και στο νομό Θεσσαλονίκης τις 
απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών μέχρι 
το σπίτι!

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανα-
βάθμισης υποδομών των τελευταίων δεκαετιών, που 
δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα χαμηλής ταχύτητας 
που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι κατα-
ναλωτές στο νομό Θεσσαλονίκης.

Η αρχή έγινε σε περιοχές των δήμων Θεσσαλο-
νίκης και Καλαμαριάς και εντός του έτους και άλλες 
περιοχές του νομού θα μπορούν να απολαύσουν τα 
απίστευτα προνόμια του COSMOTE Fiber, του μεγαλύ-
τερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα.

Πλέον, στον κεντρικό δήμο της πόλης αλλά και 
στην Καλαμαριά, 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
έχουν πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες Internet 
100 & 200Mbps, με δυνατότητα μελλοντικής ανα-
βάθμισης σε 1Gbps. 

Έως το τέλος του 2019, η υποδομή Fiber Τo Τhe 
Home (FTTH), με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, θα 
είναι διαθέσιμη σε ακόμα περισσότερες περιοχές του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Πανόραμα, την 
Ευκαρπία και το Ωραιόκαστρο, αυξάνοντας σταδιακά 
την κάλυψη στον νομό σε πάνω από 55.000 γραμ-
μές.

Οι χρήστες έχουν 100% εγγυημένη ταχύτητα για 
downloading σε δευτερόλεπτα, online gaming χωρίς 
καθυστερήσεις, HD video χωρίς διακοπές, ενώ διατη-
ρούν και όλες τις smart συσκευές τους ταυτόχρονα 
online, όπως ποτέ άλλοτε!

«Ο Όμιλος ΟΤΕ φέρνει την οπτική ίνα στα σπίτια 
των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύ-
τερα έργα αναβάθμισης υποδομών των τελευταίων 
δεκαετιών, που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην Κοι-
νωνία των Gigabit. Με την τεχνολογία, δημιουργούμε 
έναν κόσμο καλύτερο για όλους», δήλωσε σχετικά ο 
Chief Officer Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, 
Στέφανος Θεοχαρόπουλος.

Βάσει του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ, 
το δίκτυο FTTH θα είναι διαθέσιμο έως το τέλος του 
2019 σε 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Ατ-
τική, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα.

Σταδιακά μέχρι το 2022, η κάλυψη FTTH ανα-
μένεται να φθάσει τα 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, ενώ προβλέπεται ότι το δίκτυο θα κα-
λύπτει με οπτικές ίνες και εγκαταστάσεις μεγάλης 
κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και 
δημόσια κτίρια.

Και επιδότηση νέων συνδέσεων 360 ευρώ!
Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν στο σπίτι 

τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας, δεν 
θα πρέπει να προβληματίζονται για το κόστος. Την 
απάντηση δίνει η δράση Superfast Broadband του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης, μέσω της οποίας μπορούν να λά-
βουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360. Η 
δράση υλοποιείται απλά με τη μέθοδο κουπονιού 
(voucher) που επιδοτεί το πάγιο του προγράμματος 
COSMOTE Double Play Fiberspeed με €13/μήνα, για 
μέγιστο διάστημα 24 μηνών και το εφάπαξ κόστος 
σύνδεσης με €48.

Για τη διαθεσιμότητα και όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες σχετικά με τη δράση Superfast 
Broadband, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φθούν το ειδικό site www.sfbb.gr.

Η διαδικασία εγκατάστασης  
οπτικών ινών στο σπίτι σου

Η διαδικασία για εγκατάσταση οπτικών ινών συ-

νοψίζεται στα παρακάτω βήματα:
- Επιθεώρηση κτιρίου: Ο μηχανικός του ΟΤΕ, σε 

συνεννόηση με εσένα και τον διαχειριστή της πολυ-
κατοικίας (εφόσον διαμένεις σε πολυκατοικία), επι-
σκέπτεται το κτίριο και συντάσσει τη μελέτη υλοποί-
ησης της οπτικής υποδομής του.

- Κατασκευή οπτικής υποδομής: Ο εξουσιοδο-
τημένος συνεργάτης του ΟΤΕ, σε συνεννόηση με τον 
διαχειριστή, ξεκινά να κατασκευάζει την υποδομή 
οπτικής ίνας του κτιρίου.

- Υλοποίηση διασύνδεσης κατοικίας: Ο ίδιος συ-
νεργάτης, σε συνεννόηση μαζί σου, προχωρά στην 
εγκατάσταση οπτικής ίνας σε οπτική πρίζα μέσα στο 
σπίτι σου.

- Ενεργοποίηση υπηρεσίας: Ο τεχνικός του ΟΤΕ 
έρχεται στο σπίτι σου, εγκαθιστά τον κατάλληλο εξο-
πλισμό και ενεργοποιεί την υπηρεσία.

Τεχνολογία
Το COSMOTE Fiber φέρνει 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και στην πόλη μας!

Τέλος οι χαμηλές ταχύτητες  
στη Θεσσαλονίκη!
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
 40 ευρώ η συνεδρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα το ΚΙΝΑΛ δείχνει να ξα-
ναβρίσκει τον βηματισμό του. Χρειάστηκε βέβαια η οφθαλμοφανής 
προσπάθεια του Α. Τσίπρα να το διαλύσει αναζητώντας σαμπρέλες 
σωτηρίας σε γεφυροποιούς και πρεσπαδόρους. Χρειάστηκε η αποχώ-
ρηση στελεχών , του ΠΟΤΑΜΙΟΥ και της ΔΗΜΑΡ( με αρκετές βέβαια 
εξαιρέσεις σε επίπεδο στελεχών)  που είναι δημοσκοπικά τουλάχιστον 
εξαφανισμένα. Χρειάστηκε η υπουργοποίηση Μωραίτη και Τόλκα που 
έδειξε ότι εργάζονται συστηματικά επιχειρηματικοί και πολιτικοί κύ-
κλοι για να σώσουν όσο μπορούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκαν εν πάσει 
περιπτώσει μια σειρά γεγονότα συν τις όχι και τόσο ικανοποιητικές 
δημοσκοπικές επιδόσεις για να υπάρξει μια αφύπνιση. Άλλωστε όσα 
συνέβησαν από την εκλογή της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ μέσα από μια μα-
ζική, ελπιδοφόρα  διαδικασία οδηγούσαν σε μια πολιτική κατάθλιψη.

Το Συνέδριο έδειξε ότι υπάρχει ένας κόσμος που ανησυχεί για τα 
γεγονότα στον χώρο της Κεντροαρστεράς και δεν θα ήθελαν με τίποτα 
να δουν τον χώρο τους να αντιμετωπίζει εκλογικά παιχνίδια με την 
φωτιά. Ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δεν θέλει ο χώρος 
τους να γίνει παιχνιδάκι στα χέρια των αριστεροακροδεξιών λαϊκιστών 
ενός ψεύτικου προοδευτικού πόλου και που επιθυμεί να τιμωρηθούν 
όσοι έβαλαν στην ζωή μας τον φανατισμό, τον λαϊκισμό, τον διχασμό, 
το συστηματικό ψέμα δίχως όρια, την κοροιδία. Ότι υπάρχει ένας ολό-
κληρος κόσμος που δεν θέλει Τρίτη δύναμη να βγει η συμμορία της 
Χρυσής Αυγής. Γι αυτό στο Συνέδριο υπήρχε παλμός, πάθος και μια 
νέα ελπίδα για μια συνέχεια διαφορετική από την πορεία του τελευ-
ταίου χρόνου. Διέθετε δε και νοσταλγία, πολύ νοσταλγία. Απέκτησε δε 
αξία ότι έγινε το αυτονόητο: Ότι εκλέχτηκε το κεντρικό όργανο έστω 
μέσα από διαδικασίες λιστομαχιών, σε αντίθεση με τον διορισμό των 
πάντων.

Το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται επομένως σε μια επόμενη μέρα. Μόνο που η 
πολιτική του πορεία δεν θα εξαρτηθεί από το κλίμα του Συνεδρίου. 
Αυτό σε λίγες μέρες θα ξεχαστεί. Αυτό που θα κρίνει την πορεία του, 
που θα διατηρεί την μαχητικότητα και την ελπίδα για ένα πρωταγω-
νιστικό ρόλο  είναι οι πολιτικές αποσαφηνίσεις που αναμένουν πάρα 
πολλοί άνθρωποι που αυτοκαθορίζονται ως κεντρώοι ή κεντροαρι-
στεροί. Αυτό συνδέεται με την πολιτική ατζέντα που θα προβάλει και 
μια πολιτική στάση για την επομένη μέρα που να αντιστοιχεί στους χα-
ρακτηρισμούς της Προέδρου για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΚΙΝΑΛ θα κατοχυρώνει τον πολιτικό, μεταρρυθμιστικό, πατρι-
ωτικό αυτόνομο ρόλο του όσο δείχνει ότι συνειδητοποιεί την κρίσιμη 
κατάσταση της χώρας και ότι επομένως είναι αναγκαίες οι μεγαλύτε-
ρες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις χωρίς αυτούς που 
δίδαξαν λαϊκισμό και ευτέλισαν κάθε έννοια αριστεράς, δείχνοντας 
την αντίληψή τους για τους θεσμούς, την δημοκρατία, την Δικαιοσύνη, 
την οικονομία. Όσο ξεκαθαρίζει που θα πάει η ψήφος στο ΚΙΝΑΛ και 
ποιες πολιτικές διεργασίες θα δρομολογήσει την επομένη των εκλο-
γών, μιας και στις εκλογές οι πολίτες ψηφλιζουν αν θα παραμείνει ή θα 

φυγει η εάστοτε Κυβέρνηση.
Το Συνέδριο εξέπεμψε από αυτή την άποψη μάλλον θολά μηνύμα-

τα που μπορούν και πρέπει να ξεκαθαρίσουν στην συνέχεια. Φαίνεται 
ότι στελέχη του μάλλον εύχονται να υπάρξει αυτοδυναμία της Ν.Δ, 
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ τρίτο με την άνεση να κάνει αντιπολί-
τευση ελπίζοντας σε δυνάμωμα του. Και αν δεν έρθουν τόσο όμορφα 
τα πράγματα; Τι θα κάνει τότε το ΚΙΝΑΛ; Υπάρχει περίπτωση να αφήσει 
ακυβέρνητη την χώρα; Να εμφανιστεί ως Πόντιος Πιλάτος, ενώ η χώρα 
πιθανά θα σέρνεται σε εκλογές με απλή αναλογική ενώ θα καταρρέει 
η χώρα με μόνο να χαίρεται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει μπει έτσι στο 
παιχνίδι ενώ θα έχει υποστεί τέσσερις εκλογικές συντριβές σε λίγους 
μήνες;

Θεωρώ πως αν δεν αποσαφηνιστούν αυτά τα πολιτικά θέματα, 
τότε ο ενθουσιασμός του Συνεδρίου θα εξατμιστεί για άλλη μια φορά 
σύντομα και ότι θα αποδεσμεύονται δυνάμεις να ψηφίσουν Ν.Δ θέλο-
ντας να σιγουρέψου ότι θα υπάρχει ισχυρή Κυβέρνηση και πραγματική 
και στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το σκεφτούν αυτό τα όργανα του 
ΚΙΝΑΛ κλείνοντας κλείνοντας τα αυτιά τους στους διάφορος Ευρωπαί-
ους σοσιαλιστές που έρχονται στην Ελλάδα ως αντιδεξιοί και γυρνούν 
στην χώρα τους όπου συγκυβερνούν με την δεξιά και τον ΣΥΡΙΖΑ που 
ασκεί πίεση μη έχοντας και κανένα δικαίωμα να το κάνει έχοντας συ-
γκυβερνήσει και μάλιστα με την ακροδεξιά επί τέσσερα χρόνια.

Στην Πολιτική χρειάζονται καθαρές λύσεις και απαντήσεις για να 
προχωρήσεις μπροστά.

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Χρειάζονται καθαρές απαντήσεις
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Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε 
να κατέβει για ακόμα μια φορά υποψήφιος στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές στο πλευρό του περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου 
Τζιτζικώστα, αντί να δώσει τη «μάχη» του στον 
στίβο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αναλύει 
στην Karfitsa ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, 
Γιάννης Γιώργος. Στη συνέντευξή του ο κ. Γιώρ-
γος μιλάει για τους στόχους του στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση καθώς και για τα έργα που θα υλο-
ποιηθούν στο επόμενο διάστημα και θα δώσουν 
νέα πνοή στο νομό.

Για ποιό λόγο αποφασίσατε να κατεβείτε 
ξανά στις εκλογές της αυτοδιοίκησης (τώρα 
που τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα 
με τον «Κλεισθένη») και όχι στην κεντρική 
πολιτική σκηνή; Ο ένας λόγος είναι ότι η κεντρι-
κή πολιτική σκηνή μπορεί να περιμένει, εξάλλου 
στην παρούσα φάση, ως χωρικός αντιπεριφε-
ρειάρχης δεν μου δίνεται η δυνατότητα να κατέ-
βω στις εθνικές εκλογές. Ο δεύτερος λόγος είναι 
η ιδιαίτερα καλή προσωπική σχέση που έχει ανα-
πτυχθεί ανάμεσα σε μένα και τον περιφερειάρχη 
Απόστολο Τζιτζικώστα. Το 2014 είχαμε υποσχε-
θεί να στηρίξει ο ένας τον άλλον μέχρι το τέλος. 
Επιπροσθέτως, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να 
κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο και η κοινω-
νία περιμένει πολλά από εμάς. Η ζωή των συ-
μπολιτών μας γίνεται χειρότερη. Οι θεσμοί και η 
ποιότητα της Δημοκρατίας μας υποβαθμίζονται. 
Βλέπουμε απαράδεκτες υποχωρήσεις σε μεγά-
λα εθνικά θέματα, όπως αυτό της Μακεδονίας. 
Η πατρίδα πληγώνεται και οι πολίτες ζημιώνο-
νται. Το μέλλον των παιδιών μας υποθηκεύεται.

Ποιο ήταν το έναυσμα να ασχοληθείτε με τα 
κοινά; Πώς θα χαρακτηρίζατε την μέχρι τώρα 
πολιτική πορεία σας;

Το 1994 ήταν χρονιά ορόσημο για την αυ-
τοδιοίκηση. Η καθιέρωση της αιρετής νο-
μαρχιακής αυτοδιοίκησης ήταν πρόκλη-
ση για κάθε νέο άνθρωπο που ήθελε να 
ασχοληθεί με τα κοινά. Ο αυτοδιοικητικός 
στίβος προσφέρονταν για όλους όσους εί-
χαν διάθεση προσφοράς και αγαπούσαν τον 
τόπο τους. Εξάλλου, ποιός δεν είναι ερωτευ-
μένος με τη Χαλκιδική και δεν θέλει να την 
δει να μεγαλουργεί σε κάθε επίπεδο; Όσο για 
την πολιτική μου πορεία, οι συνεχόμενες επί 
25 χρόνια πρωτιές στις εκλογικές αναμετρήσεις 
δείχνουν την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου 
στο πρόσωπό μου.

Ποιά έργα θα δούμε φέτος να γίνονται στη 
Χαλκιδική;

Φέτος θα υλοποιηθούν από την περιφερεια-
κή ενότητα Χαλκιδικής (ΠΕΧ) έργα συντήρησης 
των εθνικών και επαρχιακών δικτύων ύψους 
προϋπολογισμού πάνω από 15 εκατομμύρια 
ευρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντιπλημ-
μυρικά έργα σε όλο το νομό, καθαρισμό ρεμά-
των, άρσεις καταπτώσεων, αποκομιδές φερτών 
υλικών και κορμών δέντρων, κατασκευή «σαρ-
ζανετίων» κ.α. ύψους πάνω από 12 εκατομμύ-
ρια ευρώ, ολοκλήρωση λιμενικών υποδομών 
(Συκιά, Ουρανούπολη κ.α.) ύψους πάνω από 7 
εκατομμύρια ευρώ και πολλές άλλες παρεμβά-
σεις που θα βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα 
του νομού μας.

Ποιά έργα έχουν μείνει ανολο-
κλήρωτα μέχρι στιγμής και για 
ποιο λόγο; Συνεχίζετε τις 
προσπάθειες παρά την 
προεκλογική περίοδο; 
Το έργο του λιμανιού 
της Ουρανούπολης και 
ο δρόμος Ριζά-Πλατα-
νοχώρι αρμοδιότητας 
της ΠΕΧ καθώς και ο 
δρόμος Ν. Μουδανιά 
– Ποτίδαια και Θέρμη – 
Γαλάτιστα αρμοδιότητας 
της Εγνατίας Οδού. Τα δύο 
πρώτα που μας αφορούν 
δεν ολοκληρώθηκαν κυ-
ρίως λόγω αλλαγής 
του νομοθετικού 
π λ α ι σ ί ο υ 

αλλά και μελετητικών αστοχιών που οδήγησαν 
σε επιπλέον σύνταξη μελετών και επιπλέον χρη-
ματοδοτήσεις των έργων. Οι προσπάθειές μας 
όχι απλώς θα συνεχισθούν, αλλά θα ενταθούν 
ακόμη περισσότερο.

Ποιος θα είναι ο πρώτος φάκελος έργου 
που θα ανοίξετε αν αναλάβετε πάλι τη θέση 
του αντιπεριφερειάρχη την 1η Σεπτεμβρίου 
2019; Ως έργο πρώτης προτεραιότητας θεωρώ 
αυτό της κατασκευής του Φράγματος του Χαβρία 
και της κατασκευής μικρολιμενοδεξαμενών 
στον Ολύνθιο, που θα λύσει οριστικά το πρό-
βλημα λειψυδρίας του νομού και άρδευσης των 
γεωργικών εκτάσεων. Είναι έργο πνοής, αλλά 
αφορά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

το ΥΠΕΚΑ, καθότι έχει τεράστιο κόστος. Ο δρό-
μος Ν. Μουδανιά – Νικήτη – Ν. Μαρ-

μαρά, είναι επίσης ένα έργο που 
θα αναβαθμίσει την τουριστική 

ανάπτυξη της Χαλκιδικής, 
όπως και ο άξονας Θέρμη 
– Πολύγυρος – Ουρανού-
πολη. Τέλος, το λιμάνι 
των Ν. Μουδανιών μπορεί 
να δώσει νέα πνοή στην 
επιχειρηματικότητα της 
νότιας Χαλκιδικής, όπως 
και η κατασκευή μαρινών 
στον Γλαρόκαβο της χερ-

σονήσου της Κασσάνδρας, 
στη Βουρβουρού και στην 

Ουρανούπολη.
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Θέλω να δω τη Χαλκιδική  
να μεγαλουργεί σε κάθε επίπεδο

Γιάννης Γιώργος:
Χρειάζονται καθαρές απαντήσεις
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ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ στις ορέξεις των δανειστών κατάντησε η άλλοτε υπερήφα-
νη χώρα μας και όπως φαίνεται σωτηρία δεν υπάρχει από πουθενά, αφού τα πά-
ντα λεηλατούνται ανεξέλεγκτα και αντισυνταγματικά. Η ελπίδα χάθηκε οριστικά, 
μαζί με την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη, αφού πλέον και αυτές 
οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
χώρας, βγαίνουν και μπαίνουν στο …συρτάρι (!) για να συνεχίσουν οι οσφυοκά-
μπτες της εξουσίας, με τις υποδείξεις και τις ευλογίες των «θεσμών» ανενόχλητοι 
το καταστροφικό τους έργο. Στο «παιχνίδι» εδώ και καιρό, μπήκε και «κούμπω-
σε» και η αντιπολίτευση, σιγοντάροντας την ανομία, γιατί αν «αντιδράσει» οι …
θεσμοί, δεν θα την αφήσουν ποτέ να δει την εξουσία… 

Φτάσαμε στο έσχατο θλιβερό σημείο, ένας Στουρνάρας να προειδοποιεί και να 
παρεμβαίνει αναίσχυντα στους προκαθήμενους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου ΣτΕ ότι αν επιμείνουν να δοθούν οι παράνομες περικοπές συντάξεων και δώ-
ρων στους συνταξιούχους, τότε «κλωνίζεται» η οικονομία – δηλαδή, η ληστεία 
του λαού - και το πλεόνασμα που επέβαλαν υποχρεωτικά και ανάλγητα οι θεσμοί 
δεν θα επιτευχθεί! Άκουσον – Άκουσον (!) ...και κανείς – μα, κανείς - δεν έχει το 
σθένος να ψελλίσει κάτι, για να σταματήσει αυτήν την απίστευτη κατρακύλα που 
πήρε η Δημοκρατία μας;..

Δισεκατομμύρια αρπάξανε παρανόμως από τις συντάξεις προς χάριν των δα-
νειστών. Δισεκατομμύρια εισπράττουν από έναν παρανοϊκό ΕΦΚΑ, από τη συνεχι-
ζόμενη υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, από το πρώτο 
ευρώ του  τζίρου όλων των Ελληνικών επιχειρήσεων – και προπαντός όχι των 
πολυεθνικών (!), από τα διόδια, από τα καύσιμα, από την ενέργεια, από τα τρόφι-
μα, από παντού, επιβάλλοντας  καθημερινά και νέους έμμεσους φόρους, λεηλα-
τώντας το αίμα, την ανάσα και τον ιδρώτα του Ελληνικού λαού.

Μια νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λογίζει παράνομη την λει-
τουργία των «κουλοχέριδων» του ΟΠΑΠ που σημαίνει ότι το … «παιχνίδι του τζό-
γου» με τα εκατοντάδες «φρουτάκια» που στήθηκε από το 2017 σε κάθε γειτονιά 
για την αρπαγή των χρημάτων των πολιτών, είναι παράνομο και έτσι πρέπει άμε-
σα να κλείσουν. Πω! Πω!.. Tι πονοκέφαλος πάλι για το Υπουργείο Οικονομικών!.. 

Γιατί και ο ΟΠΑΠ ανήκει πλέον σε ξένους… Tι θα πούμε πάλι στους δανειστές;.. Ο 
μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, της Αθήνας, μιλάει για καταστροφή του αστικού 
ιστού των πόλεων με χιλιάδες ήδη κατεστραμμένες οικογένειες!  

Με εντολές του Βερολίνου και δια στόματος των εκπροσώπων της Τρόϊκας 
που αποτελείται από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Κομισιόν («Θεσμοί»), η λεηλασία 
της Ελλάδος συνεχίζεται κανονικά χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις, γιατί ο κόσμος 
είναι φοβισμένος, αφού οι ίδιοι φρόντισαν να του φορτώσουν εν μέσω οικονομι-
κής κρίσης, βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες, τράπεζες και ασφα-
λιστικά ταμεία. Δυστυχώς, η αντιπολίτευση «συμπλέει» με τις επιθυμίες και τις 
υποδείξεις των θεσμών, όπως το ίδιο συνέβη και στο θέμα της Μακεδονίας και 
έτσι η ελπίδα αναζητείται προσεχώς στις κάλπες!

Δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν το αιματοκύλισμα του ελληνικού 
έθνους, σε ηθικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι απαγορευτική, καθώς (ο τομέας) έχει 
ιδιωτικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να κοστίζει πολύ ακριβά.

Στις Εξαφανίστηκαν κατόπιν εντολών του Βερολίνου και διά στόματος των 
εκπροσώπων της τρόικας – της εγκληματικής συμμορίας που αποτελείται από το 
ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Κομισιόν.

συντάξεις έχει πέσει «ψαλίδι» για πέμπτη διαδοχική φορά. Πλέον, μοιάζουν 
σαν ένα πενιχρό βαλιτσάκι επιβίωσης.

Μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί έως και 50%.
Χιλιάδες άνθρωποι επιβιώνουν χάρη στα συσσίτια.
Η πλειονότητα των κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και ενός 

σημαντικού μέρους της εκπαίδευσης, έχει ιδιωτικοποιηθεί και ξεπουληθεί.Δεν 
υπάρχει τίποτα.

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος  
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας  

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Τ Ο Υ  Ν Τ Ι Ν Ο Υ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

opinion
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ΖΩ τη Θεσσαλονίκη από τη πρώτη μέρα της ζωής μου. 
Αυτή και εγώ συντονιστήκαμε και βρισκόμαστε σε αρμονία. 
Τι σημαίνει αυτό για μένα; Σημαίνει ότι δε θα μπορούσα να 
φανταστώ τη ζωή μου μακριά της.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ στην περιοχή της Σχολής Τυφλών. Εκεί 
έχω και τις πρώτες μου αναμνήσεις. Εκεί έπαιξα μπάλα με 
τους πρώτους μου φίλους στα πάρκα και ήπια νερό από τα 
μπεκ ποτίσματος, όταν δεν μας κυνηγούσε ο παρκοφύλακας 
με το ποδήλατο.

ΤΕΛΕΙΩΣΑ το Γυμνάσιο στο Ποσειδώνιο. Λυόμενο, λόγω 
του σεισμού του ΄78. Καινούριοι φίλοι και οι πρώτοι έρωτες. 
Θυμάμαι που πηγαίναμε στα κρυφά στις καφετέριες απένα-
ντι, οι οποίες υπάρχουν ακόμη. Και τα μπουγέλα το καλο-
καίρι, στο τέλος των μαθημάτων. Και αργότερα Λύκειο στην 
Ανθέων. 

ΕΜΑΘΑ να οδηγώ στα στενά της Τούμπας. Εκεί με πή-
γαινε ο δάσκαλος με ένα παλιό OPEL KADETT των 70s.  Όλο 
ανηφόρες και κατηφόρες. Φοιτητής στη Νομική τότε. Βιαζό-
μασταν να πάρουμε το δίπλωμα γιατί τα κορίτσια περίμεναν 
την βόλτα πως και πως.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ στου Χαριλάου. Από το μπαλκόνι μου 
έβλεπα την πλατεία και το καλοκαίρι την πανσέληνο. Τις Κυ-
ριακές οι μαμάδες με τα μωρά στα καρότσια κατέβαιναν για 
βόλτα και οι παρέες έπιναν χαλαροί τον καφέ τους.

ΑΓΑΠΗΣΑ τον ήλιο και τη θάλασσα του Θερμαϊκού. Δεν 
είναι λίγες οι φορές που απολαύσαμε τον ήλιο καθισμένοι 
στα παγκάκια. Εκεί που νιώθεις ότι ο χρόνος δεν υπάρχει πια 
και η στιγμή μετατρέπεται σε αιωνιότητα. Τότε ακόμα και το 
γραφείο ή το δικαστήριο μπορεί να περιμένει για μια στιγμή 
ευτυχίας.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΑ στα Λαδάδικα, στα ελληνάδικα, στα ροκά-
δικα. Απόλαυσα το φαγητό της Θεσσαλονίκης στα τσιπουρά-
δικα και στα μεζεδοπωλεία. Τα νόστιμα πιάτα επηρεασμένα 
από την Ανατολή που ενώ θέλεις να σταματήσεις, δε μπο-
ρείς. Γιατί εδώ μετά το φαγητό, σου φέρνουν και κερασμένο 
γλυκό. Και άντε να αντισταθείς…

ΤΣΑΤΙΣΤΗΚΑ με το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Με το 
ξεπούλημα της Ιστορίας μας.

ΑΠΌΦΑΣΙΣΑ να κατέβω στις δημοτικές εκλογές για να 
έχει και η επόμενη γενιά δικαίωμα σε τρυφερές αναμνήσεις, 
όπως έχω εγώ, και σε μια πόλη ασφαλή και φιλική για τους 
πολίτες της.

ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ στις δημοτικές εκλογές, γιατί σκέφτομαι ως 
δημότης. Όπως και εσείς..

*Ο Τάσος Βαβούσκος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονί-
κη υπεύθυνα»Βαβούσκος Τάσος
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 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
 08:00 – 08:30	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas	 Ελλήνων	έγερσις	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas
 08:30 – 09:00	 sales	 sales	 sales	 sales	 Ελλήνων	έγερσις	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas	 Ψυχαγωγική	εκπομπή-Pappas
 09:00 – 09:30	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales
09:30 – 10:00	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 Η	ώρα	του	λαού
 10:00 – 10:30	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 Kαλημέρα	με	χαμόγελο	 Η	ώρα	του	λαού
 10:30 – 11:00	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 Kαλημέρα	με	χαμόγελο	 sales
 11:00 – 11:30	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales
 11:30 – 12:00 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales
 12:00 – 12:30	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 sales	 Καλημέρα	με	Χαμόγελο
 12:30 – 13:00	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 sales	 Καλημέρα	με	Χαμόγελο
 13:00 – 13:30	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Κόντρα	και	ρήξη	 Κόντρα	και	ρήξη
 13:30 – 14:00	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Κόντρα	και	ρήξη	 Κόντρα	και	ρήξη
 14:00 – 14:30	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Ταινία	 Ταινία
 14:30 – 15:00	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Ταινία	 Ταινία
 15:00 – 15:30	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Ταινία	 Ταινία
 15:30 – 16:00	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Ταινία	 Ταινία
 16:00 – 16:30	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Ταινία	 Ταινία
 16:30 – 17:00	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Ταινία	 Ταινία
 17:00 – 17:30	 Ειδήσεις	 Ειδήσεις	 Ειδήσεις	 Ειδήσεις	 Ειδήσεις	 Ειδήσεις	 Ειδήσεις
 17:30 – 18:00	 sales	 Υπ’	όψιν		 sales	 Υπ’	όψιν		 Υπ’	όψιν		 θες	ζωη	 sales
 18:00 – 18:30	 Υπ’	όψιν		 Υπ’	όψιν			 Υπ’	όψιν			 Υπ’	όψιν		 Υπ’	όψιν			 Ανασκόπηση		 Ανασκόπηση
 18:30 – 19:00	 Υπ’	όψιν		 Η	ώρα	του	λαού	 Υπ’	όψιν		 Η	ώρα	του	λαού	 Σφήνα	στα	σπορ	 Ανασκόπηση	 Ανασκόπηση
 19:00 – 19:30	 Μετά	τα	γκολ		 Η	ώρα	του	λαού	 Η	ώρα	του	λαού	 Η	ώρα	του	λαού	 Σφήνα	στα	σπορ	 Ταινία	 Κίνημα	Δικαιοσύνης
 19:30 – 20:10	 Μετά	τα	γκολ			 Η	ώρα	του	λαού	 Η	ώρα	του	λαού		 Η	ώρα	του	λαού	 Σφήνα	στα	σπορ	 Ταινία	 Κίνημα	Δικαιοσύνης
 20:10 – 20:45	 Μετά	τα	γκολ			 Η	ώρα	του	λαού	 Η	ώρα	του	λαού		 Η	ώρα	του	λαού	 Σφήνα	στα	σπορ	 Ταινία	 Ταινία
 20:45 – 21:00	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 sales	 sales
 21:00 – 21:30	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 sales	 sales
 21:30 – 22:00	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 sales	 sales
 22:00 – 22:30	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανασκόπηση	της	Εβδομάδας	 Ανασκόπηση	της	Εβδομάδας
 22:30 – 23:00	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανασκόπηση	της	Εβδομάδας	 Ανασκόπηση	της	Εβδομάδας
 23:00 – 23:30	 Κόντρα	και	ρήξη	 Κόντρα	και	ρήξη	 Κόντρα	και	ρήξη	 Κόντρα	και	ρήξη	 Κόντρα	και	ρήξη	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ
 23:30 – 00:00	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ανατρεπτικό	Δελτίο	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ
 00:00 – 00:30	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales
 00:30 – 01:00	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 sales	 Τα	λέμε	(Ε)
 01:00 – 01:30	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε
 01:30 – 02:00	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Ντοκιμαντέρ	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε
 02:00 – 02:30	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)
 02:30 – 03:00	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τι	συμβαίνει
 03:00 – 03:30	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τι	συμβαίνει
 03:30 – 04:00	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Θες	ζωή
 04:00 – 04:30	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Θες	ζωή
 04:30 – 05:00	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Τα	λέμε	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε) 
05:00 – 05:30	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)
 05:30 – 06:00	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Υπ’	όψιν	
 06:00 – 06:30	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	 Μέσα	σε	όλα	 Υπ’	όψιν	
 06:30 – 07:00	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα 
07:00 – 07:30	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα
 07:30 – 08:00	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Μέσα	σε	όλα	(Ε)	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα	 Σχολιάζοντας	την	Επικαιρότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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
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Το πρόβλημα της ρύπανσης στους τοίχους με 
βαφές (βαφορύπανση) είναι μέρος του προβλή-
ματος της καθαριότητας, που αντιμετωπίζει η 
Θεσσαλονίκη και φυσικά όλες οι μεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας. Η πρώτη εντύπωση του δημάρχου 
της Σμύρνης, που επισκέφτηκε την πόλη μας 
πριν δύο χρόνια ήταν το εκπληκτικό θαλάσσιο 
μέτωπο, που βέβαια μοιάζει με αυτό της Σμύρ-
νης και η ρύπανση στους τοίχους.

Το πρόβλημα της βαφορύπανσης είναι σύν-
θετο και απαιτεί συστηματική αντιμετώπιση. 

Ακόμη και όταν λυθεί το πρόβλημα, η διοίκη-
ση του Δήμου πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση 
γιατί μπορεί να επανέλθει. Στην δεκαετία του 70 
στο Λονδίνο δεν υπήρχε επιφάνεια, που να μην 
ήταν βαμμένη. Για τρεις και πλέον δεκαετίες οι 
Άγγλοι λύσανε το πρόβλημα, όμως τώρα δείχνει 
να επανέρχεται. Υπάρχουν και κοινωνικές προε-
κτάσεις στην εμφάνιση του προβλήματος, όπως 
η οικονομική κατάσταση και η συνεπαγόμενη 
ανάγκη έκφρασης της αντίδρασης των νέων.  

Είναι αναγκαίο να κάνουμε διαχωρισμό των 
ειδών της βαφορύπανσης. Υπάρχει το σημάδεμα, 
η συνθηματογραφή και το γκράφιτι. Στην Ελλά-

δα όλα αυτά ταυτίζονται λανθασμένα και λέ-
γοντας γκράφιτι εννοούμε και τα τρία. Έτσι κι 

αλλιώς όμως λόγω έλλειψης επιφανειών, 
στις οποίες επιτρέπεται η εκτόνωση των 
καλλιτεχνικών ανησυχιών των νέων και 
το γκράφιτι γίνεται ανεξέλεγκτα και έτσι 
ρυπαίνει. Σε πολλές δυτικές κοινωνίες η 
βαφορύπανση γίνεται μόνο στις φτωχές 
συνοικίες, αποτέλεσμα της δράσης συμ-
μοριών. Στην Ελλάδα όμως γίνεται πα-
ντού. Πρόκειται όμως και εδώ και στο εξω-
τερικό για ένα είδος βανδαλισμού ακίνητης 
περιουσίας. Στον δήμο του Άμστερνταμ αν 
κάποιος συλληφθεί  για πρώτη φορά δικά-

ζεται με επιείκεια, ενώ αν ξανασυλληφθεί 
τότε πέφτει πάνω του βαρύς ο πέλεκυς του 

νόμου. Το νομικό πλαίσιο τον υποχρεώνει να 
καταβάλει 150 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέ-
τρο, που έχει βανδαλίσει. Πολλές χώρες έχουν 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα πρακτικά, αλλά 
και νομικά. Άλλες χώρες με αυστηρότη-

τα, άλλες με ανεκτικότητα, με μεθοδι-
κότητα και επιμονή. Όλες οι λύσεις 
όμως έχουν έναν κοινό παρονο-
μαστή. Είναι αναγκαίο οι νέοι που 
ρυπαίνουν να αφήσουν την βρα-
δινή τους δραστηριότητα και να 
εκτονώσουν τις καλλιτεχνικές 
ή ακόμη και τις αντιδραστικές 
τους ανησυχίες σε συγκεκρι-
μένο χώρο, κάτω από ένα 
συγκεκριμένο οργανωτικό 
πλαίσιο. Η διοίκηση του 
Δήμου δεν καλείται να ανα-
καλύψει τον τροχό. Μπορεί 
να υιοθετήσει στοιχεία από 
αποτελεσματικές λύσεις, 
που έχουν εφαρμοστεί πα-

γκοσμίως και να τις προσαρμόσει στην Ελληνική 
πραγματικότητα. Ακραία παραδείγματα όπως 
αυτό της Ταϋλάνδης, όπου Βρετανός τουρίστας 
καταδικάστηκε σε δέκα έτη φυλάκισης γιατί 
έγραψε σε τοίχο οκτακοσίων ετών, πρέπει να 
αποφεύγονται. Η θέσπιση αγώνων γκράφιτι θα 
αναδείξει τους καλλιτέχνες, θα γίνουν γνωστοί 
και φεύγοντας από την παρανομία θα συμπαρα-
σύρουν και μέρος των νέων που ρυπαίνουν με 
συνθήματα ή οτιδήποτε άλλο. Συμπερασματικά 
πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Ορισμός συγκεκριμένων χώρων, όπου θα 
επιτρέπεται το γκράφιτι όπως τα ‘’walls of fame’’ 
στο Άμστερνταμ ή όπως η μεγάλη επιφάνεια, πα-
ράλληλα του Τάμεση στο Λονδίνο.

2. Θέσπιση αγώνων και ένταξη του γκράφιτι 
στην ανάπλαση περιοχών. Ανάδειξη των καλλι-
τεχνών και προβολή της δραστηριότητάς τους 
ως μια πρόταση τέχνης.

3. Συστηματική ενημέρωση για την ρύπανση 
των βαφών στα σχολεία, από τους ίδιους τους 
καλλιτέχνες.

4. Πιλοτική επιτήρηση συγκεκριμένων μνη-
μείων και ένταξή τους στην επιτήρηση των περι-
οχών που ανήκουν.

5. Συνεργασία με συλλόγους, που έχουν 
αντικείμενό τους τον καθαρισμό και ευπρεπισμό 
περιοχών .

6. Ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος και 
υιοθέτηση  θεσμικού πλαισίου υιοθέτησης επι-
φανειών και εκτάσεων, από συλλόγους, επιχει-
ρήσεις και λοιπούς συλλογικούς φορείς.

Το πρόβλημα της βαφορύπανσης δεν είναι 
πρόβλημα, του οποίου η λύση απαιτεί πολλά 
χρήματα. Είναι μία λύση που πρέπει να εφαρ-
μοστεί σταδιακά, όπως σταδιακά πρέπει να γίνει 
και ο καθαρισμός της πόλης, συγχρόνως με τα 
βήματα, που προαναφέρθηκαν. Το πιο σπουδαίο 
όμως είναι να επιμένει η διοίκηση με προσήλω-
ση στο στόχο και να εμφυσήσει στα νέα παιδιά 
τον σεβασμό στην περιουσία, ιδιωτική ή δημό-
σια.

*Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υποψήφι-
ος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό 
του Νίκου Ταχιάου ‘’Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα’’ 
Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανι-
κός ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 
επιχειρηματίας. Είναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ 
του συλλόγου Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυ-
μνασίου-Λυκείου της πόλης μας.
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Η βαφορύπανση (γκράφιτι, σημάδεμα, 
συνθηματογραφή) στη Θεσσαλονίκη

Γιάννης Χατζόπουλος:
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Πώς να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό χάος από τις πορείες
Ως κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης της Θεσσαλονίκης, 

γινόμαστε σε σχεδόν καθημερινή βάση μάρτυρες κυκλο-
φοριακού χάους εξαιτίας διαφόρων εκδηλώσεων, πορειών 
ή συγκεντρώσεων κομμάτων,  συνδικαλιστικών  φορέων,  
συλλογικοτήτων, κινημάτων, λήψης μέτρων ασφαλείας για 
μετακινούμενα πολιτειακά στελέχη. Το αποτέλεσμα είναι 
πάντα το ίδιο: εφιαλτική κυκλοφοριακή συμφόρηση, απρο-
σπέλαστο κέντρο της πόλης, ταλαιπωρία των πολιτών, μη 
ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η Αστυνομία σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνει –ταυ-
τόχρονα με την ευθύνη της περιφρούρησης– και την δύσκο-
λη προσπάθεια για την ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής 
κατάστασης, με εκτροπή της πορείας των οχημάτων, μετα-
φέροντας όμως ταυτόχρονα  το πρόβλημα περιφερειακά του 
Κέντρου.

Υπάρχουν όμως  λύσεις για την επίλυσητου σοβαρού 
αυτού προβλήματος;

Η παράταξη του Νίκου Ταχιάου  «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΑ» με ρεαλιστικές παρεμβάσεις  και στοχεύοντας:

▶ στην  αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και των επισκεπτών της πόλης 

▶ στην  βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λει-
τουργικότητας της αγοράς 

▶ στην  εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας 
οχημάτων και  πεζών

Προτείνει:
▶ Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του δικαιώματος του 

«συνέρχεσθαι» από τους διαδηλωτές, πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπο που να μην παρακωλύονται οι υπόλοιποι πολίτες στην 
άσκηση των δικών τους δικαιωμάτων.

▶ Την συνεργασία της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυ-
νομίας.

▶ Την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών για λήψη μέ-
τρων, ειδικά για διαδηλώσεις,  πορείες, συγκεντρώσεις.  

▶ Να επιλέγονται ιδιαίτεροι χώροι για εκδηλώσεις, συ-
γκεντρώσεις.

▶ Να καλύπτονται, κατά τις πορείες το μισό κατάστρω-
μα του δρόμου ή έστω μόνο τα πεζοδρόμια, ανάλογα με τον 
αριθμό των διαδηλωτών, ώστε να μην εμποδίζεται η πρό-
σβαση και η διέλευση από το κέντρο.

▶ Να ενημερώνονται έγκαιρα οι πολίτες για τις κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις και να παροτρύνονται για τη χρήση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς.

Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα φιλικό κυκλο-
φοριακό περιβάλλον για να ζούμε σε μια πόλη, όπως αξίζει 
στους κατοίκους της και στους επισκέπτες.

* Ο Γ. Χατζίκος είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσα-
λονίκη Υπεύθυνα» του Ν. Ταχιάου

Γιώργος Χατζίκος

Με μπαράζ ψηφοφοριών και άγρια «παζάρια», 
η Τερέζα Μέι έδωσε μάχη προκειμένου να πάει την 
Τετάρτη στις Βρυξέλλες με ένα εναλλακτικό σχέδιο 
που θα αποτρέψει το «no deal» και τις όποιες συνέ-
πειες αυτό επιφέρει. 

Γεγονός είναι πως η Βρετανία παραμένει ακόμη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι απλά τίποτα απολύ-
τως δεν έχει συμφωνηθεί και κανείς δεν θέλει να 
πάρει την ευθύνη. Τα σενάρια, ακόμη και αυτή την 
τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, δίνουν και παίρ-
νουν.

Ποτέ μη λες ποτέ
Στο Brexit βρίσκει απόλυτη εφαρμογή η φρά-

ση «ποτέ μη λες ποτέ» , αν προσπαθήσει κανείς 
να εξηγήσει πόσες φορές μέσα σε διάστημα λίγων 
μόλις ημερών έφερε η Τερέζα Μέι τη συμφωνία 
προσθέτοντας και αφαιρώντας διατάξεις, εισπράτ-
τοντας ωστόσο βροντερά «όχι».

Η απειλή παραίτησης της Μέι υπήρξε ένα πρώ-
της τάξεως καρότο για τους ευρωσκεπτικιστές Συ-
ντηρητικούς και τους αντάρτες των Τόρις, οι οποίοι 
αποφάσισαν τελικά να την στηρίξουν. Τώρα η Μέι 
χρειάζεται να πείσει το DUP, το μικρό ενωτικό κόμ-
μα της Βόρειας Ιρλανδίας, ίσως και τους 34 Τόρις 

που ψήφισαν «όχι» σε αλληλεγγύη προς το DUP, 
το οποίο διαφωνεί κάθετα με το «backstop», το 
λεγόμενο δίχτυ ασφαλείας για την αποφυγή των 
σκληρών συνόρων. Εάν η Βρετανίδα πρωθυπουρ-
γός τα καταφέρει, τότε η χώρα θα ανοίξει ομαλά 
την πόρτα της εξόδου της Ευρώπης στις 22 Μαΐου.

Το «ατύχημα»
Η έξοδος χωρίς συμφωνία παραμένει πάντα 

ένα πιθανό σενάριο, έστω και από «ατύχημα». 
Ορισμένοι Τόρις επιμένουν ότι αυτό δεν τους φοβί-
ζει, όμως το Κοινοβούλιο έχει πολλές φορές συμ-
φωνήσει, αν μη τι άλλο, ότι δεν επιθυμεί άτακτο 
Brexit. Ωστόσο αυτό θα είναι αναπόφευκτο αν στις 
10 Απριλίου η Τερέζα Μέι δεν έχει τίποτα επί της 
ουσίας να παρουσιάσει στους Ευρωπαίους ηγέτες, 
οπότε και εκείνοι με τη σειρά τους θα δείξουν την 
πόρτα της εξόδου στις 12 Απριλίου, όπως έχουν 
πολλές φορές απειλήσει ότι θα κάνουν.

Εκλογές 
Κάποιοι επιμένουν πως η Μέι θα προσπαθήσει 

να προκηρύξει εκλογές, ένα σενάριο που έχει προ-
ταχθεί από πολλούς ως η καλύτερη λύση. Είναι 
αυτό που ζητεί μετ’ επιτάσεως ο ηγέτης των Εργα-
τικών Τζέρεμι Κόρμπιν. Όπως λένε οι υποστηρικτές 
της προσφυγής στις κάλπες, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα αναγκαστεί συναινέσει σε μεγαλύτερη παράτα-
ση του Brexit, χωρίς κανείς να δηλώνει με σιγουριά 
αν αυτό λύσει το πρόβλημα. Την τελευταία φορά 
πάντως που η Μέι προκήρυξε εκλογές, το 2017, οι 
Τόρις έχασαν την πλειοψηφία στη Βουλή και χρει-
άστηκαν τη στήριξη του DUP, που τώρα γυρίζει την 
πλάτη στην πρωθυπουργό και στη συμφωνία της.

Ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω κάνει η βρετανική κυβέρνηση 
στο παρά… ένα του Βrexit

Η τελευταία στροφή
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Παρά το ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα 
βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, αλλά και 
με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών με τη 
Χαμάς, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να 
ηγηθεί και πάλι του κυβερνητικού σχήματος που 
θα προκύψει από τις κάλπες της ερχόμενης Τρί-
της.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί, οι κανόνες του 
κοινοβουλευτικού συστήματος στο Ισραήλ, ο 
φόβος της εβραϊκής πλειοψηφίας μήπως κατα-
στούν τα αραβικά κόμματα ρυθμιστές της πολι-
τικής ζωής, ενόψει μάλιστα παραχωρήσεων στο 
Παλαιστινιακό, αλλά και η κυρίαρχη πεποίθηση 
στους Ισραηλινούς ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει 
άλλη εναλλακτική πλην του Νετανιάχου, καθι-
στούν απόλυτο κυρίαρχο τον επί ήδη μία δεκαε-
τία πρωθυπουργό.

Η δημοτικότητά του εκτινάχθηκε με την 
απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει την 
αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, προ-
καλώντας ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία στους 
πολιτικούς του αντιπάλους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και πριν 
ανακοινωθεί το πόρισμα της Εισαγγελίας για 
τις υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκεται, ο 
Νετανιάχου εμφανιζόταν στις δημοσκοπήσεις 
να συγκεντρώνει ποσοστά άνω του 40% στην 
ερώτηση «ποιος είναι ο καταλληλότερος πρω-
θυπουργός» και τα κόμματα της κυβερνώσας 
Δεξιάς συγκέντρωναν πάνω από τις μισές έδρες 
στο Κοινοβούλιο.

Λίγο πριν από τις εκλογές ισραηλινός στρα-
τός και ισλαμιστές της Χαμάς επιδόθηκαν σε 
έναν νέο κύκλο επιθέσεων με αντίποινα επί αντι-
ποίνων, επαναφέροντας τους φόβους γενικευ-
μένης σύρραξης.

Στην προεκλογική περίοδο ο Νετανιάχου κα-
τηγορήθηκε τόσο από τα δεξιά, όσο και από τα 
αριστερά ότι δεν κάνει αρκετά και δεν είναι σε 
θέση να λύσει το πρόβλημα στη Γάζα, καταλο-
γίζοντάς του ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει τη 
Χαμάς από το να χτυπά το Ισραήλ, παρότι κυβερ-
νά τη χώρα εδώ και 10 χρόνια.

Ωστόσο ακόμη και ο σημαντικότερος πολι-

τικός του αντίπαλος, ο πρώην αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Μπένι Γκαντς, δεν φαίνεται να 
μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη νέα κρίση με τη 
Χαμάς, αφού τον κατηγορούν ότι δεν εκμεταλ-
λεύεται την κατάσταση για να καταθέσει εναλ-
λακτικές προτάσεις καταλήγοντας σε παρόμοιες 
με τον Νετανιάχου θέσεις.

Έτσι, ακόμα και εάν το κόμμα του πρωθυ-
πουργού, το Λικούντ, δεν έρθει πρώτο σε ψή-
φους, θα καταφέρει μαζί με τα υπόλοιπα κόμ-
ματα της Δεξιάς να ελέγξει τουλάχιστον τις 61 
από τις συνολικά 120 έδρες του Κοινοβουλίου. 
Σε αντίθετη περίπτωση, για να μακροημερεύσει 
οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση συνασπισμού, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει την ψήφο 
ανοχής των Αράβων βουλευτών, κάτι που, αν 
δεν φοβίσει, σίγουρα θα προβληματίσει σοβα-
ρά τον μέσο Εβραίο Ισραηλινό ψηφοφόρο στην 
επιλογή του, ανεξαρτήτως ιδεολογικών καταβο-
λών.

Γ. Μ.

Διεθνή
Ο Νετανιάχου αναμένεται να ηγηθεί και πάλι του κυβερνητικού σχήματος 

που θα προκύψει από τις κάλπες της ερχόμενης Τρίτης

Απλά δεν βλέπουν καλύτερο στο Ισραήλ!
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«Χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, να πάμε στα 
σύνορα, με τον διάλογο θα καταφέρουμε να τα 
ανοίξουμε». Ο 35χρονος Ντάρια, από το Ιράκ 
δείχνει αποφασισμένος ότι αυτή τη φορά θα τα 
καταφέρουν. Ότι η είδηση πως θα προσπερά-
σουν τα σύνορα, θα είναι αληθινή. Είχε πάρει από 
τη Χαλκίδα τη γυναίκα και τα παιδιά του. Πήραν 
το λεωφορείο και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. 
Όπου βρήκαν μία νέα μικρή Ειδομένη, ακριβώς 
έξω από τον καταυλισμό προσφύγων των Δια-
βατών. Λίγη ώρα αργότερα βρισκόταν απέναντι 
από τους αστυνομικούς ουρλιάζοντας μπροστά 
στις ασπίδες τους: «Ψάχνουμε ελπίδα».

Κάπως έτσι έσβησε και αυτό το όνειρο περισ-
σότερων από 600 προσφύγων και μεταναστών 
που συγκεντρώθηκαν έξω από το κέντρο φιλο-
ξενίας προσφύγων στα Διαβατά. Είδαν ότι αυτοί 
που τους πούλησαν τη «λάμψη ελπίδας» (glitter 
hope) από τα social media, για μία ακόμη φορά 
δεν είχαν δίκαιο. Οι πρόσφυγες που δημιούργη-
σαν με μικρές σκηνές έναν ακόμη άτυπο καταυ-
λισμό, διαπίστωσαν πως το να φτάσει κάποιος 
στα σύνορα, είναι άδικος κόπος. Κι ας φώναζε 
ενθουσιασμένος ο Ντάρια «ευχαριστούμε κυ-
ρία Μέρκελ», ελπίζοντας πάλι σε παρέμβαση 
της Γερμανίδας καγκελαρίου, όπως είχε γίνει το 
2015 και έφτασαν στην υπόλοιποι Ευρώπη περί-
που 1 εκατομμύριο πρόσφυγες.

Η ψεύτικη είδηση που πλασαρίστηκε στο 
διαδίκτυο εδώ και περίπου τρεις μήνες, όμως 
γιγαντώθηκε τις τελευταίες δύο βδομάδες, δεν 
είναι η πρώτη φορά που βάζει σε μία επιπλέον 
δοκιμασία τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, 
οι οποίοι αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο γα-
ντζώνονται από οποιαδήποτε πληροφορία. Αρ-
κεί να τους προσφέρει ελπίδα. Στο facebook και 
στο youtube κυκλοφόρησαν χάρτες και πλάνα 
για τον δρόμο της μεγάλης φυγής. Μάλιστα οι… 
έξοδοι ήταν δύο. Η μία η γνωστή της βαλκανικής 
οδού από την Ειδομένη Κιλκίς και η δεύτερη στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου το τελευταίο δι-
άστημα παρατηρείται μία δραστηριότητα. Και το 
δημοσίευμα συνοδευόταν από την πληροφορία 
ότι μαζικές συγκεντρώσεις θα γίνουν και στην 
Τουρκία.

Το ποτάμι της οργής
Έτσι είχε γίνει και μικρό διάστημα μετά τον 

αποκλεισμό της Ειδομένης στα ελληνοσκοπιανά 
σύνορα. Χάρτες είχαν κυκλοφορήσει στα κρυ-

φά, από σκηνή σε σκηνή, στον καταυλισμό των 
13.000 προσφύγων. Η ελπίδα για τη συνέχιση 
του ταξιδιού είχε ανάψει πάλι. Περίπου 3.000 
άνθρωποι, κρατώντας αγκαλιά τα παιδιά τους 
και στην  πλάτη όσα ρούχα  και σάκους είχαν 
οδηγήθηκαν στο χωριό Χαμηλό, όπου αναγκά-
στηκαν να περάσουν έναν ορμητικό χείμαρρο για 
να φτάσουν στη γραμμή των συνόρων.

Οι φωτογραφίες από όσα είχαν συμβεί στις 
14 Μαρτίου 2016 αποτύπωναν την αγωνία και 
τον αγώνα των ανθρώπων αυτών να κρατιού-
νται από τα σχοινιά, να βρέχονται μέχρι το κόκ-
καλο μαζί με τα παιδιά τους, για να βρουν το αύ-
ριο. Την επόμενη μέρα, οι ελπίδες κατέρρευσαν. 
Οι αστυνομικοί του γειτονικού κράτους ξυλοκό-
πησαν τη μεγάλη πλειοψηφία τους και τους  πέ-
ταξαν πίσω, στο ελληνικό έδαφος τραυματισμέ-
νους. Η έρευνα για τον χάρτη που κυκλοφόρησε 
δεν κατέληξε σε πρόσωπα. Οι πληγές που άφησε 
στους πρόσφυγες εκείνη η μέρα, έμειναν ανεξί-
τηλες.

Με σχεδόν ίδιο τρόπο έγινε η δεύτερη – και 
πάλι αποτυχημένη – προσπάθεια μαζικής φυγής 
προσφύγων. Αυτή τη φορά σημείο συνάντησης 
ορίστηκε η πλατεία Αριστοτέλους. Εκατοντάδες 

πρόσφυγες και μετανάστες με τις οικογένειές 
τους βλέπουν ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμ-
μα μετεγκατάστασης, όμως αυτοί είχαν έρθει 
αργότερα και δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης 
και νόμιμης μετάβασης σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Είχαν πιστέψει όσα κυκλοφόρησαν στο 
διαδίκτυο, στα social media, πως τα σύνορα 
ανοίγουν. Έκαναν πορεία, κατάφεραν να φτά-
σουν μέχρι τη διασταύρωση των οδών μοναστη-
ρίου και Μιχαήλ Καλού. Εκεί τους μπλόκαρε η 
αστυνομία, λέγοντας ότι κινδυνεύουν εάν επιχει-
ρήσουν να περάσουν τα σύνορα.

Στο νέο πρόχειρο καταυλισμό των Διαβατών, 
πάνω σε ένα χωράφι καλαμπόκια ο Χαμίντ από 
το Ιράκ παίζει με τα τέσσερα παιδιά του, τα δύο 
κορίτσια και τα δύο αγόρια. Ειδικά με το μικρό το 
κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 6 μηνών, που γεννήθη-
κε στην Ελλάδα. «Οι πρόσφυγες κουράστηκαν 
στην Ελλάδα, δεν έχουμε τι να κάνουμε, κάποτε 
πρέπει να φτιάξουμε τη ζωή μας, στην πατρίδα 
μας έχει ακόμη πόλεμο, πρέπει να βρούμε μία 
χώρα να δουλέψουμε», είπε και έκλεισε την 
«πόρτα» της μικρής σκηνής όπου κοιμήθηκαν 
όλοι το βράδυ της Πέμπτης.

Οικογένειες με μωρά βρέθηκαν πάλι στο δρόμο  
της απάτης για ανοιχτά σύνορα

Φρούδες ελπίδες και fake news 
ξεσηκώνουν τους πρόσφυγες
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Η ψήφος σου  
είναι η φωνή σου

Όλοι λίγο ή πολύ διαμαρτυρόμαστε για τα προβλήματα 
της καθημερινότητας στη Θεσσαλονίκη. Γκρινιάζουμε για την 
εικόνα της καθαριότητας στην πόλη, για το έντονο κυκλοφο-
ριακό στους δρόμους, για την απουσία θέσεων στάθμευσης, 
για την έλλειψη πρασίνου, για τους λιγοστούς ελεύθερους 
χώρους άθλησης, για την κατάσταση που βρίσκονται τα σχο-
λικά συγκροτήματα και οι παιδικές χαρές.

Το θέμα όμως είναι τι γίνεται την ώρα της κρίσης; Την 
ώρα που θα χρειαστεί όλοι να βρεθούμε μπροστά στην 
κάλπη. Η αποχή στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
σίγουρα δεν είναι λύση και λόγω του νέου συστήματος της 
απλής αναλογικής η κάθε ψήφος μετράει από την πρώτη 
κιόλας Κυριακή. Μετράει γιατί αυτός που θα επιλέξεις να σε 
εκπροσωπήσει θα είναι η δική σου φωνή στα έδρανα του δη-
μοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Και θα πρέπει η φωνή 
να είναι όσο πιο βροντερή...

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία με αξιο-
κρατικά κριτήρια να αποφασίσουν για τον επόμενο δήμαρχο 
και τους επόμενους δημοτικούς συμβούλους, αφήνοντας 

πίσω επιλογές που στηρίζονται είτε σε συγγένειες, σε συ-
μπάθειες ή ακόμη και μικροεξυπηρετήσεις. Δεν υπάρχουν 
περιθώρια για χαλαρή ψήφο σ’ έναν υποψήφιο δήμαρχο και 
μία παράταξη που μπορεί να υπόσχονται πολλά προεκλογικά 
αλλά γνωρίζουν πως δεν μπορούν να υλοποιήσουν ούτε τα 
ελάχιστα. 

Προσωπικά, με την παρουσία των πέντε χρόνων στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης θεωρώ 
πως απέδειξα ότι δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω βήμα 
πίσω όταν ένα έργο είναι απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη 
μας. Θέλω να πιστεύω ότι τίμησα την ψήφο των δημοτών 
με γόνιμη, διεκδικητική και μαχητική αντιπολίτευση και το 
ίδιο υπόσχομαι ότι θα κάνω και στο μέλλον με την παράταξη 
“Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα” και τον Νίκο Ταχιάο στη θέση του 
δημάρχου.

*Ο Νίκος Ζεϊμπέκης είναι δημοτικός σύμβουλος και θα 
είναι εκ νέου υποψήφιος σύμβουλος με την παράταξη του 
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»Νίκος Ζεϊμπέκης
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Σε αμιγώς προεκλογικούς ρυθμούς άρχισε να κινείται τα τελευταία εικοσι-
τετράωρα τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και η Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με 
ασφαλείς δημοσιογραφικές πληροφορίες, μόλις συγκροτήθηκε η νέα επικοινω-
νιακή ομάδα που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τόσο τις ευρωεκλογές όσο και 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Του Γιώργου Σαρρή
 Πρόκειται για στελέχη που θητεύουν ως επί το πλείστον στα γραφεία τριών 

σημαντικών στελεχών, που χαίρουν της αμέριστης εμπιστοσύνης του πρωθυ-
πουργού. Αναφερόμαστε στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ 
και τέως υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, στον υπουργό Επικρατείας 
Χριστόφορο Βερναρδάκη, που έχει και τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, 
καθώς και στον έτερο υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, 
Δημήτρη Τζανακόπουλο. 

Η επιλογή των προσώπων που θα «τρέξουν» το επικοινωνιακό μέρος των 
επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων έγινε προφανώς από τα ίδια τα προα-
ναφερθέντα στελέχη, σε συνεννόηση με τον κ. Τσίπρα. Όπως μαθαίνουμε, στη 
συντριπτική πλειοψηφία τα άτομα αυτά είναι νέα σε ηλικία και τα περισσότερα 
έχουν σπουδάσει στον τομέα της επικοινωνίας, της διαφήμισης, των πολιτικών 
επιστημών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γνωρίζοντας καλά τόσο τους 
πολιτικούς συσχετισμούς, όσο και τον τρόπο που λειτουργούν τα social media, 
στα οποία άλλωστε το κυβερνών κόμμα θα ρίξει και το μεγαλύτερο βάρος της 
προεκλογικής εκστρατείας.

Παράλληλα, όπως μαθαίνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συζητήσει τους όρους 
συνεργασίας με διαφημιστικές εταιρείες. Την κεντρική καμπάνια θα αναλάβει το 
πρακτορείο MullenLowe, όπως είχε συμβεί και στις τελευταίες διενεργηθείσες 
εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015. Πρόκειται για εταιρεία που δημιουρ-
γήθηκε πριν από 50 χρόνια στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο 
έχει δημιουργήσει και ελληνικό παράρτημα με γραφεία σε βόρειο προάστιο της 
Αθήνας. Αυτή θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία διαφημιστικών σποτ 
και εύρεσης έξυπνων σλόγκαν, ενώ θα κατευθύνει τον ΣΥΡΙΖΑ στους τομείς 
που θα πρέπει να στοχεύσει, ούτως ώστε να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους 
ή να επαναπατρίσει πολιτικά αυτούς που δηλώνουν πως αυτήν τη φορά δεν θα 
επιλέξουν το μεγαλύτερο κόμμα της Αριστεράς, αλλά θα προτιμούσαν άλλα 
μικρότερα, ή λοξοκοιτάνε προς τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. 

Η εταιρεία MullenLowe, που εδρεύει 
στη Νέα Υόρκη και έχει παράρτημα 
στα βόρεια προάστια, αναλαμβάνει  

τα σποτ

 «Made in USA»  
η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ
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Γιάννης Καρτάλης:  
«Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  

Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»
Ο Γιάννης Καρτάλης γεννήθηκε στην Πυλαία 

Θεσσαλονίκης το 1979.
Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστήμιου και έχει Μεταπτυχιακές 
σπουδές στο MSc Management Strategy & 
Entrepreneusrhip) από το Πανεπιστήμιο του 
Sheffield.

Είναι ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρίας 
και co-οwner της G-Sports, εταιρείας που επεν-
δύει σε πρωτοποριακά συστήματα και τεχνικά 
μέσα τελευταίας γενιάς. Υπήρξε επαγγελματίας 
ποδοσφαιριστής επί σειρά ετών σε ομάδες Α’ 
Εθνικής της χώρας μας και του Εξωτερικού 
(Ισπανία).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΚΕΠΑΠ από το 
2010 έως το 2014.

Τον Σεπτέμβριο του 2014  ανέλαβε αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας - Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης των δημοτικών ενοτήτων 
Πανοράματος - Πυλαίας, με θητεία έως και τον 
Μάιο του 2015.

Τον Μάιο του 15 ανέλαβε εκ νέου την προε-
δρία της ΚΕΠΑΠ.

Είναι παντρεμένος από το 2015 με την Βασι-
λική Hλιούδη, στέλεχος του Ομίλου Βιοϊατρικής 
Θεσσαλονίκης και έχουν μία κόρη, την Ελπινίκη. 
Παραμένει ενεργός και συνειδητοποιημένος, 
με απόλυτη προσήλωση στα κοινά του δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη και οραματίζεται έναν 
σύγχρονο δήμο με οικολογική συνείδηση και 
κοινωνικές ευαισθησίες.
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Με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
προσδώσει δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις ευ-
ρωεκλογές, εφόσον αυτές γίνουν πριν από τις εθνι-
κές εκλογές, προκειμένου να σταλεί ένα σαφές μή-
νυμα πολιτικής αλλαγής, ο πρόεδρος της ΝΔ έχει 
βγει για τα καλά… στον δρόμο, καθώς συνεχίζει τις 
περιοδείες και τις στοχευμένες επισκέψεις του.

Έτσι, μετά τους νομούς της Κεντρικής Μακεδο-
νίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σειρά είχαν 
τα Σεπόλια την Τρίτη, η Λακωνία την Πέμπτη και η 
Αιτωλοακαρνανία την Παρασκευή. Και έπεται και 
συνέχεια, όσο μπαίνουμε βαθύτερα στην προεκλο-
γική περίοδο. 

Και μπορεί ο πρόεδρος της ΝΔ να περιγράφει 
ένα οριζόντιο, θετικό αφήγημα, υπάρχουν, όμως, 
και επιμέρους target groups, στα οποία η ΝΔ εστι-
άζει την προσοχή της το τελευταίο διάστημα. Ένα 
από αυτά είναι οι «πρωτάρηδες» αυτής της κάλ-
πης. Αν το σκεφτεί κανείς, με δεδομένο ότι έχουν 
να γίνουν στη χώρα εκλογές από το 2015, φέτος 
θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι ψηφοφό-
ροι, οι οποίοι ενηλικιώθηκαν στην παρελθούσα 
τετραετία. Υπάρχει, δε, και ακόμα μία παράμετρος: 
Στις φετινές εκλογές, με βάση πρόσφατη εγκύκλιο 
του υπουργείου Εσωτερικών και τον νέο εκλογικό 
νόμο που ψηφίστηκε το 2016, δικαίωμα ψήφου θα 
έχουν περίπου 100.000 μαθητές της Γ΄ Λυκείου, 
ως επί το πλείστον, οι οποίοι έχουν γεννηθεί το 
2002. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς στα κομματι-
κά επιτελεία, συνεπώς, από το 2015 έως και σήμε-
ρα, και με δεδομένα και τα δημογραφικά στοιχεία, 
στους εκλογικούς καταλόγους προστίθενται περί-
που 400.000 νέοι ψηφοφόροι. Δεν πρόκειται για 
διόλου αμελητέο ποσοστό, παρά το ότι στο ίδιο δι-
άστημα υπήρξαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες 
θάνατοι, αν σκεφτεί κανείς ότι στις εθνικές εκλογές 
του Σεπτεμβρίου του 2015 ψήφισαν περίπου 5,5 
εκατ. ψηφοφόροι.  

Κινήσεις στήριξης των Μακεδόνων 
Πέραν της νέας γενιάς, όμως, ο πρόεδρος της 

ΝΔ εστιάζει την προσοχή του και σε ένα ακόμα 
«ειδικό ακροατήριο», με ευρύτερα χαρακτηριστι-
κά: τους Μακεδόνες. Μπορεί να μη θεωρείται ως 
πρωτεύον κριτήριο, αλλά για πολλούς πολίτες η 
Συμφωνία των Πρεσπών βαρύνει στην επιλογή 
τους στις επικείμενες εκλογές, κάτι που λειτουρ-
γεί και ως στοιχείο πίεσης για την κυβέρνηση. Από 
την άλλη, ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, ανακύπτουν διαρκώς σοβαρά πρακτικά 
προβλήματα, όπως αυτό με τις «εμπορικές ονομα-
σίες», το οποίο ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη σύ-
σκεψή του με επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας 
προσποιήθηκε ότι δεν γνώριζε καλά. 

 Στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ελλη-
νικότητας των προϊόντων της Βορείου Ελλάδος, 
συνεπώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει 
δύο βασικές δεσμεύσεις: αφενός, έκανε λόγο για 
μια μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια προβολής 
της ελληνικότητας της Μακεδονίας, η οποία θα 
σχεδιαστεί από κοινού με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, κατά βάση, ενώ, παράλληλα, 
δεσμεύεται για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
και των παραγωγών της περιοχής, π.χ. με διευκό-
λυνση στην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και κατοχύρωση πε-
ρισσότερων μακεδονικών προϊόντων ως ΠΟΠ. Από 
εκεί και πέρα και με δεδομένη τη δέσμευσή του ότι 
θα κάνει αγώνα για την άμβλυνση των αρνητικών 
συνεπειών της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ. Μη-
τσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι 
δεν πρόκειται να απεμπολήσει το βέτο της Ελλά-

δας στην ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακε-
δονίας στην ΕΕ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει 
από το καλοκαίρι και εντεύθεν. Τέλος, στο πλαίσιο 
του αναπτυξιακού σχεδίου που έχει εξαγγείλει ο κ. 
Μητσοτάκης για τη Βόρεια Ελλάδα, περιλαμβάνο-
νται και οι δεσμεύσεις για έργα υποδομής στη Μα-
κεδονία, όπως π.χ. η σύνδεση της Δράμας με την 
Εγνατία, η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμ-
μής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης, το μετρό 
της Θεσσαλονίκης κ.ο.κ. 

Σημειωτέον, στην τελευταία δημοσκόπηση της 
Opinion Poll για την «Karfitsa», στην Α΄ Θεσσαλο-
νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημάδια κατάρρευσης, 
καθώς καταγράφει ποσοστά της τάξης του 11,1% 
στην πρόθεση ψήφου και 12,7%, με αναγωγή επί 
των εγκύρων. Αντίθετα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 
28,8% στην πρόθεση και 33% επί των εγκύρων, με 
τη διαφορά να πηγαίνει πάνω από τις 20 μονάδες.

Πού στοχεύει η Νέα Δημοκρατία

Επιχείρηση «ειδικά εκλογικά κοινά»
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Τ Ο Υ  Σ Α Κ Η 
Τ Ζ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 

Το άνοιγμα των συνόρων, η ανάδυση και διεύρυνση νέων διακρα-
τικών σχηματισμών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάγκη 
επαναπροσδιορισμού του ρόλου κάθε πόλης μέσα σε ένα διαρκώς με-
ταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλουν εγρήγορση, 
τόλμη και έγκαιρο προγραμματισμό στις νέες προκλήσεις. 

Αυτές οι εξελίξεις εστιάζουν το ενδιαφέρον κυρίως στην ποιότητα 
ζωής στις πόλεις αλλά πιο συγκεκριμένα στην αναβάθμιση των δημό-
σιων αστικών χώρων με την υλοποίηση εμβληματικών παρεμβάσεων 
ή παρεμβάσεων-ναυαρχίδων. 

Έτσι και η Θεσσαλονίκη μαζί με την άμεση περιφέρειά της, καλείται 
να ανταγωνιστεί άλλες πόλεις σε όλο και ευρύτερη κλίμακα, ουσια-
στικά και εν τέλει σε παγκόσμιο επίπεδο. Για αυτό έχουμε πει όλοι ότι 
πρέπει να συγκροτήσει ένα σχέδιο που θα αξιοποιεί τα όποια συγκρι-
τικά της πλεονεκτήματα και θα διεκδικεί, προωθεί ή αναπροσδιορίζει 
τη θέση της στην αγορά, δηλαδή στον διεθνή ανταγωνισμό. Η πόλη 

καλείται να δημιουργήσει και να προβάλλει την εικόνα της, 
μέσα σε ένα διαρκές marketing.

Πρέπει να γίνει ελκυστικότερη, να «μπει στον χάρτη», 
συνδυάζοντας το παλιό και ότι απέμεινε από αυτό με το νέο. 
Να αναδείξει  την ιστορία βάζοντας την πινελιά της γενιάς 
μας. Γιατί σίγουρα οι έντονες πολεοδομικές και αρχιτεκτο-
νικές παρεμβάσεις δεν συντελούνται εν κενώ ή σε λευκό 
χαρτί, αλλά πρέπει να εντάσσονται σε ευρύτερες, συνεπείς 
αλλά και οραματικές, πολιτικές αστικής ανασυγκρότησης ή 
αναγέννησης.

Η Θεσσαλονίκη όμως σήμερα βιώνει ένα γραφικό πα-
λιομοδίτικο ενδιαφέρον για την ποιότητά της. Λειτουργώ-
ντας εδώ και είκοσι χρόνια μια μικρή ομάδα συμπολιτών 
μας στην λογική του μαύρου άσπρου σαν «ξερόλες» και 
ιππότες της ιεράς εξέτασης νομίζουν ότι μας προστατεύουν 
από το δαιμονικό και το άσχημο. Βάζοντας στην ζωή μας 
ασχήμιες που κάνουν οι ίδιοι και σταματώντας ότι και αν ξε-
κίνησε να γίνει. Μήπως δεν ζήσαμε το παράλογο του μετρό 
ή τραμ, της υποθαλάσσιας, της νέας παραλίας, των Parking 
και της πλατείας Διοικητηρίου, της ΔΕΘ και των χώρων του 
Γ’ Σώματος Στρατού, των χώρων των Στρατοπέδων, του Σέ-
ιχ-Σου και των διατηρητέων της Άνω Πόλης. Οι θύμισες των 
προαναφερόμενων και εν όψει των Δημοτικών Εκλογών 
έφεραν ξανά στην ζωή μας την Πλατεία Αριστοτέλους, την 
ΔΕΘ, το μετρό, το θαλάσσιο μέτωπο και τον Λευκό Πύργο ή 
ότι κτίριο μέλλεται να γίνει.  

Η ιστορία όμως δεν προστατεύεται με φαντάσματα, με δράκους 
και ιεροξεταστές. Οι πολίτες της άλλωστε θίγονται όταν προβάλλονται 
μέσα από σκοταδιστές και συνεχιστές της ακινησίας. Η ποιότητα και 
η ανάπτυξη έρχονται με δράση και τόλμη και η Θεσσαλονίκη πρέπει 
επιτέλους να βρεθεί στον δρόμο μιας νέας προοπτικής προβάλλοντας 
και την ιστορία της αλλά και αυτά που θα την φέρουν ξανά πρώτη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει σοβαρό ρόλο στον σχεδι-
ασμό και στην ιεράρχηση στόχων. Να αποκτήσει την δύναμη και την 
αυτοτέλεια για να ξεπεράσει να σύνδρομα για τις πλακοστρώσεις και 
τις εκδηλώσεις. Να βελτιώσει την καθημερινότητα με απλές και εφι-
κτές λύσεις, να συντονίσει και να συνεργαστεί με τους πολίτες που πε-
ριορίστηκαν στο ρόλο του θεατή και δεν ασκούν πλέον τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους αυτενεργώντας συνειδητά. Όταν ο πολίτης 
πάψει να αποτελεί χειροκροτητή ιθαγενή και εξελιχθεί σε δημιουργό 
και εκφραστή, τότε η διεκδικήσεις μπορούν να συναντήσουν ευήκοα 
ώτα και οι τοπικοί άρχοντες να είναι αποτελεσματικοί.

Είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, με τον Ν. 
ΤΑΧΙΑΟ, γιατί ΥΠΕΥΘΥΝΑ:

Με τη ζωή μας δεν παίζουμε
Αγωνιζόμαστε για να τη βελτιώσουμε. Τα πράγματα δεν μας χα-

ρίζονται. Αγωνιζόμαστε για να τα κατακτήσουμε. Να βρούμε το ουσι-
αστικό και να το διεκδικήσουμε. Να φτιάξουμε  το όνειρό μας και να 
προσπαθήσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Με μέσα: τις αξίες 
μας, τις σπουδές μας, την ενασχόληση με τα κοινά, τη συνεργασία, την 
εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, τη γνώση που διαρκώς ανανεώνεται,  
την εμπειρία που συσσωρεύεται.

Με την πόλη δεν παίζουμε
Γιατί  εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ ζούμε, σπουδάζουμε, δουλεύ-

ουμε, κυκλοφορούμε, διασκεδάζουμε, ερωτευόμαστε, φέρνουμε στον 
κόσμο και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, χτίζουμε βαθειές φιλίες και 
καθημερινές σχέσεις, εδώ ζουν οι αγαπημένοι μας, οι συνεργάτες μας 
και  οι γείτονές μας. Η πόλη είναι το κέλυφος για την καθημερινότητά 
μας, τη δραστηριότητά μας, τη ζωή μας. 

Και  δεν παίζουμε με τη ζωή μας στην πόλη
Ούτε  επιτρέπουμε σε κανέναν να παίξει μαζί τους. Θέλουμε οι άν-

θρωποι που έχουν λόγο για την καθημερινότητά μας να μπορούν να 
αποδείξουν όχι μόνο το ενδιαφέρον τους και τις καλές τους προθέσεις 
αλλά την ικανότητά τους να διαχειριστούν τα πράγματα προς όφελός 
μας. 

Γι΄αυτό κατεβαίνω σ΄αυτό τον αγώνα.
Γιατί θέλω και μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
Και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έλθουν μαζί μας για 

μια υπεύθυνη διοίκηση στην Θεσσαλονίκη.
*Ο κ. Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ΤΑ-

ΧΙΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Η Θεσσαλονίκη της ανταγωνιστικότητας και όχι των φαντασμάτων
opinion

Η ιστορία δεν 
προστατεύεται με 

φαντάσματα, με 
δράκους και ιερο-

ξεταστές. Οι πο-
λίτες της θίγονται 

όταν προβάλλονται 
μέσα από σκοταδι-
στές και συνεχιστές 

της ακινησίας
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Η Θεσσαλονίκη της ανταγωνιστικότητας και όχι των φαντασμάτων

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς 
στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. 
Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να 
στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση και να δείχνεις
µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις 
την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Σοφοκλής Κάλτσιος:  
«Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  

Πανοράματος»
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1978 και 

μεγάλωσα στο Πανόραμα. Γονείς μου είναι ο 
Δημήτριος και η Φωτεινή και αδέλφια μου ο 
Παντελής και ο Αλέξανδρος. Είμαι πατέρας του 
Δημήτρη (17 ετών) και της Βίλυς (14 ετών). 

Φοίτησα στην Ελληνογαλλική σχολή Καλα-
μαρί. Είμαι Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του American 
College of Thessaloniki (ACT) – Κολλέγιο 
Ανατόλια.

Από το 2009 είμαι Διευθύνων Σύμβουλος 
και Οικονομικός Διευθυντής της Εμπορικής 
και Βιομηχανικής Εταιρείας Αυτοκινήτων “Auto 
Κάλτσιος ΑΕ” και έχω διατελέσει Διευθύνων 
Σύμβουλος της “ Fiat Auto Quatro ΑΕ” και Διευ-
θυντής Προσωπικού της “Fiat Ανδρεάδης ΑΕ”. 

Είμαι Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, Πιστοποι-
ημένος Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων και 
βραβευμένος Σύμβουλος Ασφαλιστικών και 
Οικονομικών Προϊόντων της Interamerican. 

Είμαι Μέλος του Επαγγελματικού, του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και 
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.) 
και συμμετέχω στη Μεικτή Χορωδία και στη 
Νεανική Χορωδία του δήμου Πυλαίας – Χορ-
τιάτη. Είμαι Μέλος στην Ελληνική Εταιρία για 
τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και στη “Λάμψη”. 
Έχω έντονη κοινωνική και πολιτιστική δράση σε 
σωματεία και φορείς εθελοντικής εργασίας.

Μιλάω άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και 
Ιταλικά. 
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Σύμβουλος επενδύσεων ακίνητης περιουσίας - Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά... ΘΕΤΙΚΑ! 

www.kyrizidis.gr

Βαγγέλης Πολυμεράς

Η έξυπνη πόλη, δεν θα έπρεπε  
να είναι πολιτική πρόκληση

Μέσα στο 2019, αντιμετωπίζουμε ένα από τα μεγαλύτερα λαϊκιστικά
προβλήματα. Υποψήφιοι και μη πολιτικοί προσπαθούν να περάσουν την
τεχνολογική ανάπτυξη σαν ένα πολιτικό ρίσκο.

Αγαπητοί φίλοι,
Τεχνολογική ανάπτυξη δεν σημαίνει κόσμος που χάνει τις δουλειές του.
Δεν σημαίνει μεγάλα κονδύλια για την υλοποίηση.
Τεχνολογική ανάπτυξη είναι η διαδικασία μέσα από την οποία δίνουμε λόγο 
σε νέους ανθρώπους. Σε τεχνοκράτες που έχουν την δυνατότητα να λύσουν
προβλήματα με μικρό κόστος.

Η έξυπνη πόλη, η έξυπνη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολιτική πρόκληση. Είναι
ένα μικρού κόστους ρίσκο, τόσο κοστολογικά αλλά και χρονολογικά, που θα
μπορέσει να δώσει λύσεις στην καθαριότητα, στο εμπόριο και στα πολιτιστικά
της χώρας μας.

Μια έξυπνη πόλη συστηματικά δημιουργεί και ενθαρρύνει τις καινοτομίες 
στα συστήματα της πόλης που διευκολύνονται από την τεχνολογία, που 
αλλάζουν τις σχέσεις μεταξύ της δημιουργίας οικονομικής και κοινωνικής 
αξίας και την κατανάλωση των πόρων που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός 
οράματος και σαφείς στόχους που υποστηρίζονται από μία ευρεία και 
ενεργή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων της πόλης.

Σαφώς μια έξυπνη πόλη, δεν μπορεί να διαμορφώσει μόνη της κομμάτια της
καθημερινότητας όπως η οικονομία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η διοίκηση 
είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πάντοτε.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μέρος της έξυπνης πόλης. Είναι μέρος μιας
κατευθυντήριας δύναμης με σκοπό την υλοποίηση πράξεων και όχι φθηνών
ανακοινώσεων. Είναι μέρος της υλοποίησης πρωτότυπων ιδεών και εύρεσης
ανθρώπων που μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος αυτών των έργων. Δεν
είναι όμως μέρος κατευθυντήριων γκάλοπ με μοναδικό σκοπό να 
μπερδέψουν και να κατευθύνουν τον κόσμο σε προβλήματα πολιτικής 
πρόκλησης.

Η θέση μου σαν Βαγγέλης και φυσικά σαν «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΑ» είναι:
1. Να δώσουμε έναυσμα στην νέα γενιά να παρουσιάσει για την
Θεσσαλονίκη έξυπνα και δυνατά Projects
2. Την διευκόλυνση στην υλοποίηση των νέων ιδιωτών με χρηματοδότηση
από Investment Funds.
3. Παραχώρηση γραφείων / χώρων για την υλοποίηση Project κάτω από
την αιγίδα του δήμου.

Κανείς μέχρι τώρα δεν πίστευε ότι ο «Σουλτάνος» μπορούσε να υποστεί μια 
πραγματική ήττα, αφού και οι τελευταίες προεδρικές εκλογές έγιναν μάλλον για το 
θεαθήναι, με έναν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε κρίση προς 
όφελός του.

Αυτήν τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το θέμα είναι αν ο ίδιος γνω-
ρίζει πόσο άσχημη είναι η κατάσταση της οικονομίας, για την οποία φαίνεται πως τον 
τιμώρησαν οι συμπατριώτες του.

Μέχρι τις επόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2023, πρέπει να 
βρει τρόπους να μη χάσει τους ψηφοφόρους του. Η πρώτη του κίνηση στο εσωτερικό 
θα είναι σίγουρα να πέσουν «κεφάλια». Όμως το μεγάλο μέτωπο είναι η οικονομία. 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως ακόμη και αν δεν αναγκαστεί να χτυπήσει την 
πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ένα 
μνημόνιο… χωρίς μνημόνιο.

Προειδοποιούν οι χρηματαγορές 
Ο Τούρκος πρόεδρος αποτελεί «κόκκινο πανί» για τις παγκόσμιες χρηματοπιστω-

τικές αγορές, καθώς τα μέτρα κατά των ξένων επενδυτών και των τραπεζών έχουν 
οδηγήσει πολλούς στο να σβήσουν την Τουρκία από τον χάρτη.

Ο Ερντογάν θα μπορούσε τώρα να εντείνει και πάλι τις επιθέσεις του στις χρημα-
τοπιστωτικές αγορές για να αποδείξει τη δύναμή του. Θα μπορούσε επίσης να προ-
σπαθήσει να πανικοβάλει, ασκώντας πίεση στην κεντρική και στις ιδιωτικές τράπεζες 
να μειώσουν τα επιτόκια, καθώς η οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη σε ύφεση. Και 
οι δύο επιλογές ωστόσο, όπως προειδοποιούν αναλυτές, απειλούν να καταποντίσουν 
ακόμη περισσότερο τη λίρα.

Η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές βαραίνει επίσης τη πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας, που εξακολουθεί να έχει μεγάλη ανάγκη από ξένους επενδυτές, 
λόγω της εξάρτησης από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό σημαίνει πως όσο πε-
ρισσότερο επεμβαίνει ο Ερντογάν αποθαρρύνοντας τους επενδυτές, τόσο πιο κρίσιμη 
γίνεται η κατάσταση.

Για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια οι μεγάλες πόλεις έστρεψαν την πλάτη στον 
πρόεδρο, που βλέπει την πρωτεύουσα και μεγάλα αστικά κέντρα να εγκαταλείπουν 
την εθνικιστική του συμμαχία εν μέσω μιας κλυδωνιζόμενης οικονομίας.

Στην απλή λογική των αριθμών βέβαια, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης κατάφερε να κρατήσει πόλεις στο εσωτερικό συγκεντρώνοντας ποσοστό 
51,67% σ’ ολόκληρη τη χώρα, μόλις 0,2% λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη 
αναμέτρηση, και πάνω σε αυτό το επιχείρημα πατούν όσοι θέλουν να περάσουν ανώ-
δυνα το «χαστούκι» στις τρεις μεγάλες πόλεις.

Προσωπική ήττα
Όμως όπως και να το πλασάρουν, το πλήγμα είναι βαρύ.  Αν και το όνομα του 

Τούρκου προέδρου δεν περιλαμβανόταν στα ψηφοδέλτια, το διακύβευμα ήταν η πολι-
τική του ισχύς μετά από τόσα χρόνια κυριαρχίας του κόμματός του σε Άγκυρα και Κων-
σταντινούπολη. Στην πορεία προς τις κάλπες άλλωστε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
το πήρε πάνω του, έκανε πάνω από 100 προεκλογικές συγκεντρώσεις, μιλώντας έως 
και οκτώ φορές τη μέρα σε κάποιες περιπτώσεις. Ανέλαβε εκείνος τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στον προεκλογικό αγώνα και παραχωρούσε συνεντεύξεις στο κρατικό δίκτυο, 
την ώρα που οι υποψήφιοί του άκουγαν όσα έλεγε από το ακροατήριο.

Η απώλεια της Άγκυρας, που είναι συνώνυμη της πολιτικής εξουσίας, συνιστά από 
μόνη της πολύ σημαντική ήττα, ενώ και η αλλαγή σκυτάλης στην Κωνσταντινούπολη 
δείχνει ότι το ΑΚΡ και ο εθνικιστικός του σύμμαχος πληρώνουν το τίμημα της ύφεσης 
της οικονομίας. 

Αν και κάποιοι εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα της κάλπης δεν θα επηρεάσει σοβα-

Η αποτυχία του Ερντογάν είναι πολύ 
μεγάλη για να κρυφτεί κάτω από το χαλί

   Πήρε το μάθημα  
από το «χαστούκι»;
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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!

ρά την ισχύ του Τούρκου προέδρου στην άσκηση της 
εκτελεστικής εξουσίας, η διάβρωση της υποστήριξης 
αναμένεται να επιτείνει την αίσθηση του κατεπείγοντος 
για τη λήψη μέτρων που θα επαναφέρουν την οικονομία 
σε αναπτυξιακή τροχιά και θα ανακτήσουν την εμπιστο-
σύνη των επενδυτών μετά τις λαϊκιστικές παρεμβάσεις 
των τελευταίων ετών.

Η ανεργία κυμαίνεται από 10% έως 30% στις τάξεις 
των νέων. Η τουρκική λίρα έχασε το 28% της αξίας της 
το 2018 και συνεχίζει να κατρακυλά, ενώ και ο πληθω-

ρισμός έφθασε το 20% τους τελευταίους μήνες.
Με την οικονομία να πέφτει σε ύφεση και τη λίρα 

να κλυδωνίζεται, ο Ερντογάν το μόνο που έκανε ήταν 
να εξαπολύει πυρά κατά εσωτερικών και εξωτερικών 
εχθρών, προειδοποιώντας τους τραπεζίτες ότι θα πλη-
ρώσουν «βαρύ τίμημα» μετά τις εκλογές για τον ρόλο 
που κατά τη γνώμη του έπαιξαν στο χάος με το εθνικό 
νόμισμα της χώρας.

Το ΑΚP του Ερντογάν έχασε σημαντικές ψήφους στα 
οικονομικά κέντρα της χώρας, καθώς η ύφεση σκότωσε 

την αίσθηση του ανίκητου «Σουλτάνου».

Η ευκαιρία της αντιπολίτευσης
Για την αντιπολίτευση, το αποτέλεσμα συνιστά μια 

ώθηση για να κάνει ακόμη πιο δύσκολο τον κοινοβου-
λευτικό βίο στο κυβερνών κόμμα, το οποίο θα βρίσκεται 
συνεχώς σε θέση απολογουμένου λόγω του πληθωρι-
σμού και της ύφεσης.

Οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης έβγαιναν στα μπαλ-
κόνια εξαγγέλλοντας δραστικές αλλαγές, υποσχόμενοι 
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν την 
εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, χωρίς να μα-
σούν τα λόγια τους στις επιθέσεις που εξαπέλυαν κατά 
του Ερντογάν.

Μπορεί η μοιρασιά των ψήφων να μην άλλαξε 
δραματικά για τη συμμαχία του Ερντογάν σε σχέση με 
τις περσινές προεδρικές εκλογές, αφού κατάφερε να 
διατηρήσει τον έλεγχο στο εσωτερικό, με την εθνικι-
στική-θρησκευτική ρητορική του να εξακολουθεί να 
βρίσκει απήχηση στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους, 
ωστόσο η αντιπολίτευση εκτιμά ότι οι απώλειες που κα-
τέγραψε ο πρόεδρος σε μεγάλες πόλεις σηματοδοτούν 
την αρχή του τέλους της πολύχρονης κυριαρχίας του. 

Όι μεγαλύτερες «πληγές»
Οι επικριτές του λένε ότι από τη στιγμή που επικρά-

τησε το προεδρικό σύστημα με τις διευρυμένες εξου-
σίες ο Ερντογάν κυβερνά ολοένα και αυταρχικότερα, 
περιστέλλοντας την ελευθεροτυπία, εξαπολύοντας 
«τσουνάμι» συλλήψεων κατά αντιφρονούντων, σέρνο-
ντας πολιτικούς αντιπάλους στα δικαστήρια και προκα-
λώντας μια άνευ προηγουμένου πόλωση και διχασμό 
στην τουρκική κοινωνία, κάτι που έγινε εμφανές και την 
ημέρα των εκλογών όταν και δεν έλειψαν τα αιματηρά 
επεισόδια.

Συνολικά εννέα πόλεις αλλάζουν χέρια, καθώς, πέρα 
από την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, η Αττά-
λεια, τα Άδανα και η Μερσίνη περνούν στον έλεγχο της 
αντιπολίτευσης.

Το ερώτημα είναι αν ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος 
έχει λάβει το μήνυμα των ψηφοφόρων. Μέχρι σήμερα 
ο Ερντογάν ήξερε μόνο μια συνταγή κάθε φορά που 
αισθανόταν ότι απειλείται: να ασκεί όλο και μεγαλύτερες 
πιέσεις. Ο χρόνος θα δείξει εάν οι δημοτικές εκλογές τού 
έγιναν μάθημα.
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Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ερχόμενες τριπλές εκλογές. Καθη-
μερινά βομβαρδιζόμαστε από ανακοινώσεις υποψηφίων για δήμους, περι-
φέρειες και ευρωκάλπη. Κυκλοφορεί μια έντονη <<φήμη>> ότι ένας στους 
τέσσερις Έλληνες τον ερχόμενο Μάιο θα είναι υποψήφιος για κάποια θέση. 
Κάθε σοι, ένας υποψήφιος. Είναι θετικό ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εκα-
τοντάδες συμπολίτες μας να θέσουν εαυτούς υποψηφίους στον εκλογικό 
αγώνα. Χαιρόμαστε καθώς βλέπουμε να κινείται χρήμα στην αγορά διότι 
όλες και όλοι που ζητούνε την ψήφο μας… ανακύπτει εύλογα  η ανάγκη 
τους να διαφημιστούν σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα, να τυπώσουν κάρτες, 
φυλλάδια και  να προγραμματίσουν καμπάνιες. Σκεφτείτε πόσοι άνεργοι 
θα βρουν δουλειά έστω για αυτό το διάστημα. 

Ας κάνουμε όλες και όλοι όμως ένα στάσιμο και ας αναρωτηθούμε το 
εξής : ψηφίζουμε κόμματα ή άτομα; Προφανώς, τα κόμματα αποτελούν τον 
οργανισμό της σύγχρονης πλουραλιστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατί-
ας. αφού μέσω αυτών μετουσιώνεται η ιδεολογία του κάθε χώρου. Ίσως, 
οι περισσότεροι από εμάς να στηρίζουμε με πάθος και λογική το κόμμα της 
επιλογής μας, το κίνημα που προκρίνουμε, τα οράματα και τα όνειρα που 
κρύβουμε μέσα μας. Μα πρόσεξε, φίλη / φίλε! Επίλεξε σωστά εκείνο το 

άτομο που αξίζει να το εμπιστευτείς. Όχι εκείνον που προωθήθηκε μέσω 
του κομματικού σωλήνα. Επίλεξε άτομα με μόρφωση, εργασία, κουλτού-
ρα, αγάπη για τη Δημοκρατία και την Πατρίδα. Όχι κομματόσαυρους και 
σκελετούς από την ντουλάπα. Από την λαϊκή δεξιά μέχρι την κομμουνι-
στική αριστερά υπάρχουν γυναίκες και άνδρες που συγκεντρώνουν στο 
πρόσωπό τους όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ας δαπανήσουμε λίγο 
χρόνο να μελετήσουμε ονόματα και βιογραφικά και ας ψηφίσουμε πια με 
υγιή κριτήρια. Το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 
τα απαραίτητα εργαλεία για τον παραπάνω σκοπό.

Οφείλουμε να στείλουμε στις θέσεις των τοπικών αρχόντων και στην 
ευρωβουλή άτομα κατηρτισμένα, με σχετική εμπειρία στον εργασιακό βίο 
και σοβαρό κοινωνικό πρόσωπο. Με ξένες γλώσσες και εμπειρίες. Μεστω-
μένα άτομα κάθε ηλικίας, αντί  για εκείνους που θέλουν να βολευτούν για 
μερικά χρόνια σε έμμισθες ή άμισθες θέσεις. Φτάνει πια με τις κομματικές 
γλάστρες και τις μαριονέτες προέδρων. Ας επιλέξουμε το κόμμα, κίνημα, 
παράταξη, συνδυασμό και ύστερα ας ψηφίσουμε άτομα ικανά για τη θέση 
για την οποία έχουν δηλώσει υποψηφιότητα. Για να μπορείς να πεις μετά 
και εσύ ‘’Ναι, επέλεξα το καλύτερο και νιώθω  περήφανος!’’

**H Αναστασία είναι δυναμικά ανερχόμενη στον χώρο της Δημοσι-
ογραφίας και της Αρθρογραφίας και ενεργή πολιτικά. Ο Θωμάς, είναι 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την 
Ενωτική Δύναμη Κιλκίς, του κύριου Δ.Β. Τσαντάκη

Ψηφίζεις άτομα, όχι μόνο κόμματα!

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

Κ Α Ι  Τ Ο Υ 
Θ Ω Μ Α  Χ . 

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *
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Ψηφίζεις άτομα, όχι μόνο κόμματα!
Ο Αλέξανδρος Θάνος μιλά για τη σημασία της ανασύστασης  
του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 

Η ανάδειξη της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της πόλης ήταν από τους πυ-
λώνες της πολιτικής που εφάρμοσε ο 
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πο-
λιτισμού Αλέξανδρος Θάνος. Παράλλη-
λα, μέσω των δράσεων αναδείχτηκαν τα 
σημαντικότερα Μνημεία της πόλης ενώ 
το Κέντρο Πολιτισμού με τις εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης στάθηκε δίπλα στις ευπα-
θείς ομάδες ανθρώπων αναδεικνύοντάς 
τον ρόλο του ως φορέα κοινωνικής προ-
σφοράς.   

Δώσαμε όραμα στο Κέντρο Πολιτισμού  
Από τη πρώτη στιγμή, θελήσαμε στη 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να 
βάλουμε στο επίκεντρο της Πολιτικής 
μας τον Πολιτισμό. 

Για να μπορέσουμε να το πετύχου-
με έπρεπε να έχουμε ένα φορέα,   που 
να δημιουργήσει πολιτιστικό αγαθό,  να 
αξιοποιήσει το δυναμικό της πόλης και 
παράλληλα  να λειτουργήσει έξω  από τα 
δεδομένα τα πολιτικά. Αυτός ο Φορέας 
είναι το Κέντρο Πολιτισμού. Βρεθήκαμε 
μπροστά στην πρόκληση κάτω από δύ-
σκολες οικονομικά συνθήκες, και -αυτό 
ήταν το πρώτο βήμα- να επανασυστή-
σουμε το φορέα μας, στην Περιφέρεια 
μας 

-Πραγματοποιήσαμε πάνω από 400 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,  που τις πα-
ρακολούθησαν πάνω από 180.000 θεα-
τές,  το 80% των εκδηλώσεων έγιναν με 
ελεύθερη Είσοδο.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 
έγινε το σπίτι των καλλιτεχνών της πό-
λης που μπορούν πια  να εκφραστούν, 
είτε σε ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο.

Το δεύτερο βήμα ήταν το Κέντρο Πο-
λιτισμού να ρίξει γέφυρες προς όλους 
τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. 
Έτσι γεννήθηκαν συνεργασίες με το  
Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το 
Μέγαρο Μουσικής, με τις μεγάλες ορχή-
στρες της πόλης μας.

Ίσως το πιο σημαντικό όμως από όλα, 
είναι ότι  μπολιάσαμε την παιδεία με το 
Πολιτιστικό στοιχείο

Πάνω από 6.500 παιδιά, ήρθαν σε 
επαφή με τα σημαντικότερα έργα της 
κλασικής μουσικής και του λυρικού θεά-

τρου. Πολιτισμός λοιπόν με όραμα δίπλα 
στον συνάνθρωπο, χωρίς αποκλεισμούς, 
χωρίς ιδεοληψίες, όπου το νέο και το 
πρωτοποριακό συμπλέκονται με το κλα-
σικό.

Το Κέντρο πολιτισμού έχει πλέον 
ισχυροποιηθεί οικονομικά, έχει αποκτή-
σει τους συνεργάτες και τα εφόδια  για 
να μπορέσει να προσφέρει πολιτισμό για 
όλους.

Η ιστορία του έχει ήδη αφήσει ένα 
θετικό πολιτιστικό πρόσημο και έπεται 
συνέχεια….

Αναδείξαμε τα Μνημεία  
δίνοντάς τους υπόσταση

Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν 
η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων 
της περιοχής μας, μέσα από σύγχρονα 
καλλιτεχνικά δρώμενα.

Πάντα ένας μνημειακός χώρος με-
τουσιώνεται όταν τον εμπλουτίζεις με 
μία καλλιτεχνική παράσταση. Αποκτά 
ξαφνικά νέα υπόσταση,  ακόμη κι ως ει-
κόνα, δημιουργεί νέες συνθήκες προβο-
λής και ανάδειξης.

Για να το πετύχουμε αυτό έπρεπε να 
κάνουμε ένα άλμα, μία υπέρβαση.

Έπρεπε το Κέντρο Πολιτισμού να συ-
νεργαστεί με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων 
της Περιφέρειας μας,   στοχεύοντας σε 
μνημεία τοπόσημα όπως η Ροτόντα, το 
Επταπύργιο και το Βυζαντινό Λουτρό και 
να παρουσιάσει σε αυτούς εκδηλώσεις 
υψηλού κύρους και αισθητικής. 

Χαρακτηριστική ήταν η προσπάθεια 
να αναθέσουμε  σε ένα καλλιτέχνη να 
γράψει ένα έργο αποκλειστικά για ένα 
μνημείο, όπως η Μουσική της Ροτόντας 
του Δημήτρη Μαραμή.

Συνεχίσαμε με πολλές εκδηλώσεις, 
που έφεραν πάρα πολύ κόσμο, ουσια-
στικά επανασύστησαν τα μνημεία στους 
ίδιους τους πολίτες της πόλης και έδω-
σαν  και μία καινούρια δυναμική, ακόμη 
και στη τουριστικής τους  προβολή.

Εξελίξαμε αυτή την προσπάθεια σε 
έναν ιδιαίτερο, σχεδόν ξεχασμένο για τη 
Θεσσαλονίκη μνημείο, το Επταπύργιο. 

Η απήχηση στον κόσμο αυτής της 
προσπάθειας μας, μας οδήγησε να δη-
μιουργήσουμε ένας θεσμό μόνιμο, ένα 
Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ Επταπυργίου, σ’ ένα 

μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, από το Καλοκαίρι του 2019 
θα αλλάξει τα πολιτιστικά δεδομένα της 
περιοχής.

Η ιστορία των μνημείων έχει συνέ-
χεια και η πιο όμορφη συνέχεια θα είναι 
οι μελλοντικές ιστορίες των ανθρώπων 
που έζησαν μια μοναδική βιωματική 
εμπειρία είτε σε μια παράσταση είτε σε 
μια συναυλία, που ταξίδεψαν μέσα στο 
χρόνο, μέσα στην ίδια την  ιστορία του 
μνημείου. 

Στηρίξαμε τους αδύναμους  
μέσω του Πολιτισμού

Η πολιτική μας επικεντρώθηκε στη 
στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομά-
δων που χτυπήθηκαν από την οικονομι-
κή κρίση. 

Η  Αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο 
είναι Πολιτισμός. 

Έτσι λοιπόν, το Κέντρο Πολιτισμού 
της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας 
δεν θα μπορούσε να μην λειτουργήσει  
και ως φορέας κοινωνικής προσφοράς.

 Κάθε μία παράσταση θεωρήσαμε ότι 
θα πρέπει να είναι και μία αφορμή για 
κοινωνική αλληλεγγύη. Στις εκδηλώσεις 
με ελεύθερη είσοδο αντί εισιτηρίου μα-
ζέψαμε τρόφιμα για κοινωνικές δομές. 
Σε όσες εκδηλώσεις υπήρξε  εισιτήριο, 
αυτό διατέθηκε εξ ολοκλήρου σε ιδρύ-
ματα που το είχαν άμεσα ανάγκη. 

Ενισχύθηκαν με αυτό τον τρόπο πάνω 
από 30 κοινωνικοί φορείς της Περιφέρει-
ας μας.

Και προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέ-
ρα, καθώς πήγαμε εμείς σε αυτούς που 
δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν 
τις εκδηλώσεις  μας.

Τη δράση αυτή την ονομάσαμε «βα-
λιτσάκι της αγάπης»  και ουσιαστικά 
γεφυρώσαμε την απόσταση που μας χώ-
ριζε από τους κοινωνικά ασθενέστερους  
συμπολίτες μας. 

Με 80 εκδηλώσεις σε ορφανοτρο-
φεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, ιδρύματα.

Ήταν πολλές οι ανθρώπινες στιγμές, 
οι ανθρώπινες  ιστορίες που μοιραστήκα-
με με τους συνανθρώπους μας σε αυτό 
το ταξίδι. Πάνω από όλα αυτές είναι που 
μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε.

Τρία αφηγήματα για τον Πολιτισμό 
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«Ήττα» για τη Θεσσαλονίκη θεωρεί το «σκη-
νοθετημένο» δίδυμο Ταχιάου – Νοτοπούλου ο 
ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Στη συνέντευξή του 
στην Karfitsa, o κ. Ζέρβας καταφέρεται κατά των 
κομματικών υποψηφίων που θεωρούν τους ψη-
φοφόρους «δεδομένους», εξηγεί γιατί η πόλη 
δεν χρειάζεται παράγοντες για δημόσιες σχέσεις, 
αλλά έναν δήμαρχο που θα εργάζεται σκληρά 
και θα λογοδοτεί στους πολίτες και ανακοινώ-
νει έντεκα δεσμεύσεις για να αλλάξει εντός ενός 
έτους όψη η Θεσσαλονίκη και να «ανακτήσει την 
αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία της». Άλλω-
στε, όπως υποστηρίζει με νόημα, «χρωστάμε 
στην πόλη, δεν μας χρωστάει».

Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις, που δείχνουν μια ανοδική πορεία της 
παράταξής σας;

Πιστεύω πως αποτυπώνουν την επιβρά-
βευση της επιλογής μας να βάζουμε πάνω από 
όλα τη Θεσσαλονίκη. Πως είναι η πλειοψηφία 
εκείνοι που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα 
άμεσα στην πόλη. Και αυτό να γίνει άμεσα. Σε 
αυτούς απευθύνομαι. Δεν ξεχνώ επίσης ότι ένα 
μεγάλο μέρος των πολιτών βλέπουν όλες τις 
υποψηφιότητες με κριτικό μάτι. Από την πρώτη 
στιγμή απέδειξα ότι σέβομαι τους κατοίκους της 
Θεσσαλονίκης, καθώς επέλεξα να μιλήσω για τα 
ζητήματα της πόλης, της καθημερινότητας των 
πολιτών της. Σε αντίθεση με τους κομματικούς 
υποψηφίους που βλέπουν τους δημότες ως δε-
δομένους, θέλω να κερδίσω την εμπιστοσύνη 
τους για να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη 
για όλους. Αυτή τη φορά πρέπει να κερδίσει η 
πόλη. Και μην έχετε καμιά αμφιβολία πως αυτό 
θα συμβεί.

Το είπατε και στα εγκαίνια του εκλογικού 
σας κέντρου απευθυνόμενος προς τους ψηφο-
φόρους να μην τους θεωρούν δεδομένους τα 
κόμματα. Τι εννοείτε;

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα 
κόμματα την υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι 
ενδεικτικός της σημασίας που αποδίδουν. Επέ-
λεξαν υποψηφιότητες είτε ξεπερασμένες, είτε 
χιλιοδοκιμασμένες, είτε αναγκαστικές –αφού 
πολλοί αρνήθηκαν–, είτε παντελώς άσχετες με 
την πόλη και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τους 
ενδιαφέρει το χρώμα του χάρτη το βράδυ των 
εκλογών. Την επομένη των εκλογών, όμως, 
ο δημότης θα έχει να αντιμετωπίσει το κυκλο-
φοριακό, τα σκουπίδια, την εγκατάλειψη του 
δημοσίου χώρου… Εκείνοι θα λογοδοτήσουν 
στον αρχηγό τους εκείνο το βράδυ, εγώ θέλω να 
λογοδοτώ κάθε μέρα, για τέσσερα χρόνια στους 

Θεσσαλονικείς.
Γιατί το τελευταίο διάστημα έχετε σηκώσει 

τόσο πολύ τους τόνους προς τους ανθυποψη-
φίους σας;

Είναι μεγάλη η ένταση των προβλημάτων 
που κάνει επείγουσα την ανάγκη επίλυσής τους, 
είναι ηχηρή η απόγνωση και η απελπισία των 
ανθρώπων σε κάθε γειτονιά της πόλης που αι-
σθάνονται αόρατοι στην πόλη τους. Πως δεν 
τους νοιάζεται κανείς. Σηκώνω τους τόνους για 
να «εξαναγκάσω» μια σειρά υποψηφίων να μας 
πουν ανοιχτά τι πιστεύουν για την πόλη. Βολεύ-
ονται να φτάσουμε στις εκλογές χωρίς να γίνει 
ουσιαστικός διάλογος. Αυτό θα είναι μία τερά-
στια ήττα για την πόλη μας. Το σκηνοθετημένο 
δίπολο Ταχιάου – Νοτοπούλου, είναι ήττα για 
την πόλη. Είναι εγγύηση στασιμότητας και χα-
μένων ευκαιριών. Η πόλη όμως δεν έχει άλλο 
χρόνο για χάσιμο και οι πολίτες της δικαιούνται 
να τη δουν να γίνεται καλύτερη.

Έχετε ήδη παρουσιάσει δεκάδες υποψήφι-
ους του συνδυασμού σας. Ποια είναι τα κοινά 
τους χαρακτηριστικά;

Δεν μπήκαμε και δεν μπαίνουμε στη λογική 
του star system και των διασημοτήτων. Στην 
ομάδα μας –ομάδα εργασίας την αποκαλώ– 
βρίσκονται άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές 
και επαγγελματικές κατηγορίες, άνθρωποι άξιοι 
και ικανοί, της δημιουργίας και της προσφοράς. 
Κυρίως όμως θα έλεγα, άνθρωποι που ζούνε για 
την πόλη και όχι από την πόλη. Κοινό μας χαρα-
κτηριστικό είναι η αγάπη για τη Θεσσαλονίκη και 
η διάθεση προσφοράς.

Ποιο είναι το όραμά σας για τη Θεσσαλονί-
κη και, στην περίπτωση που εκλεγείτε, το σχέ-
διό σας για την υλοποίησή του;

Δυο είναι οι βασικοί άξονες της δικής μας 
πρότασης. Πρώτος: δουλειά, μεθοδικότητα, κι-
νητοποίηση δυνάμεων, για την αντιμετώπιση 
των καθημερινών θεμάτων της πόλης. Τα ζη-
τήματα της καθαριότητας, του πρασίνου, των 
μετακινήσεων είναι πρώτα στην ιεράρχηση των 
πολιτών. Θα σηκωθούν μανίκια και θα λερω-
θούμε. Η πόλη δεν θέλει παράγοντες και δημό-
σιες σχέσεις. Δήμαρχος που θα κάνει τη δουλειά, 
είναι η δέσμευσή μου. Δεύτερος άξονας είναι, να 
συνδεθεί η πόλη με τα μεγάλα ζητήματα που την 
αφορούν και θα την απασχολήσουν στο μέλλον 
όπως ο αστικός σχεδιασμός, η έξυπνη πόλη, η 
μητροπολιτική διοίκηση, ο παγκόσμιος ανταγω-
νισμός πόλεων. Θα φτιάξουμε μαζί μία σύγχρονη 
πόλη που κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον. Χρω-
στάμε στην πόλη. Δεν μας χρωστάει.

Τι πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη ώστε 

να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών;
Έντεκα δεσμεύσεις εντός του πρώτου χρό-

νου για να αλλάξει η πόλη και να ανακτήσει την 
αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία της.

1. Καθαρίζουμε την πόλη. Ο Δήμος έχει τα 
μέσα, το προσωπικό, τη γνώση για να κρατήσει 
την πόλη καθαρή. 

2. Φωτίζουμε την πόλη για να μην υπάρχει 
σκοτεινό σημείο. 

3. Αποτελεσματικές δημόσιες συγκοινωνίες. 
Ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα μετέχω στο διοι-
κητικό συμβούλιο του ΟΑΣΘ για να πιέζω για τη 
βελτίωσή του. 

4. Καθιερώνουμε καθημερινή επικοινωνία 
Δήμου Θεσσαλονίκης, Αστυνομίας και Τροχαίας 
για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και 
άμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος. 

5. Αναδιαρθρώνουμε το σύστημα ελεγχό-
μενης στάθμευσης με απόδοση περισσότερων 
θέσεων. 

6. Ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές για να 
ενισχύουμε όλους όσους το έχουν ανάγκη. 

7. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα σε 
όλες τις γειτονιές. 

8. Αντιμετωπίζουμε δραστικά το παρεμπόριο. 
9. ΑΤΜ πιστοποιητικών – Θεσσαλονίκη, έξυ-

πνη πόλη. 
10. Καθιερώνουμε μία φορά το εξάμηνο δια-

δικασία όπου ο δήμαρχος λογοδοτεί σε ερωτή-
ματα φορέων, δημοτών, κατοίκων.

11.  Περιορίζουμε την αφισοκόλληση και 
τους βανδαλισμούς τοίχων σε κεντρικά σημεία 
της πόλης.

Ήσασταν χρόνια αντιδήμαρχος με τον Γ. 
Μπουτάρη, αλλά δεν διστάσατε να συγκρου-
στείτε μαζί του. Κάντε έναν μικρό απολογισμό 
της διοίκησής του, με τα θετικά και αρνητικά.

Αυτό που σήμερα έχω να πω, είναι πως ο 
Γιάννης Μπουτάρης πέτυχε λιγότερα από αυτά 
που ενδεχομένως θα μπορούσε και σίγουρα 
πέτυχε λιγότερα σε σχέση με τη δύναμη και τη 
στήριξη που απόλαυσε όλα αυτά τα χρόνια. Η 
πρώτη τετραετία ήταν θετική, έγιναν πολλές αλ-
λαγές, άλλαξε ο προσανατολισμός της πόλης, 
ενισχύθηκε η εξωστρέφεια και μπήκαν οι βάσεις 
για ορισμένες παρεμβάσεις σε αρκετά πεδία. Η 
δεύτερη τετραετία ήταν σχεδόν απογοητευτική. 
Προσωπικές στρατηγικές, διοικητικές αστοχίες 
και ανεπάρκειες, σταριλίκια και τέλος αποσύν-
δεση από την ψυχή της πόλης και από τις ευαι-
σθησίες των πολιτών. Συγκρούστηκα και διαφώ-
νησα με τον Μπουτάρη πριν χρόνια, όταν ακόμη 
απολάμβανε υψηλά ποσοστά δημοφιλίας για να 
παραμείνω συνεπής στις αξίες μου.

Κωνσταντίνος Ζέρβας:

Το σκηνοθετημένο δίδυμο Ταχιάου – Νοτοπούλου είναι ήττα για την πόλη
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Κωνσταντίνος Ζέρβας:

Το σκηνοθετημένο δίδυμο Ταχιάου – Νοτοπούλου είναι ήττα για την πόλη

Κωνσταντίνος  
Ζέρβας

Όι άλλοι λογοδοτούν 
στα κόμματα. Εγώ 
λογοδοτώ στους 
Θεσσαλονικείς.

Πόσο θα επηρεαστεί η ψήφος από τη Συμφωνία 
των Πρεσπών;

Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν 
το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι η ίδια η 
πραγματικότητα που το επαναφέρει αλλά και η σταθερά 
απορριπτική στάση της πλειοψηφίας των Ελλήνων που 
δεν μπορεί να αποσιωπηθεί και να παραβλεφθεί. Σε ό,τι 
με αφορά πήρα καθαρή θέση πολύ πριν την υπερψήφιση. 
Και δεν την αλλάζω υποκριτικά, όπως κάνουν ανθυπο-
ψήφιοί μου που μέχρι πρόσφατα έκαναν λόγο για μακε-
δονομάχους. Είπα σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο πως 
είναι μία κακή συμφωνία, διότι πέραν του ονόματος της 
Μακεδονίας, υπάρχει ζήτημα με τη γλώσσα, την εθνότη-
τα και τις εμπορικές ονομασίες – προ ημερών ανέδειξα 
εντός του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα των Μακε-
δονικών κρασιών. Όμως μέλημά μας είναι να δούμε από 
εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω πως ο 
ρόλος της Θεσσαλονίκης στο ζήτημα της ονομασίας είναι 
κομβικός. Μόνο μια ισχυρή και ακμάζουσα Θεσσαλονίκη 
μπορεί να διασφαλίσει το όνομα μας. Νίκη για τη Θεσσα-
λονίκη ισοδυναμεί με νίκη για τη Μακεδονία. 

Το σχέδιο ανάπλασης του γηπέδου του ΠΑΟΚ ανα-
μένεται στο δημοτικό συμβούλιο. Πόσο σημαντικά θα 
είναι τα οφέλη από μία τέτοια εξέλιξη;

Η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου προφανώς 
αναβαθμίζει την περιοχή που μαζί με τις συνολικές δι-
αρρυθμίσεις του περιβάλλοντος χώρου και τις κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις θα δώσει προστιθέμενη αξία σε μια πε-
ριοχή που βρίσκεται στις παρυφές του Δήμου μας, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται! Υπάρχουν άλλωστε πολλά παραδείγ-
ματα που μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ανακαίνισαν εκ 
βάθρων τις παλιές τους εγκαταστάσεις μέσα στον αστικό 
ιστό. Το project αυτό είναι ώριμο, υπάρχει συναίνεση σε 
επίπεδο μεγάλων κυβερνητικών κομμάτων, ο ΠΑΟΚ με-
γαλώνει και ψηλώνει και μαζί με αυτόν γίνεται αντιλη-
πτή η ανάγκη για ένα σύγχρονο γήπεδο στα πρότυπα των 
ευρωπαϊκών. Προτείνω για ενσωμάτωση στο project την 
αναβάθμιση του όμορου δημοτικού κολυμβητηρίου, με 
προοπτική τη δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού πάρ-
κου. Η επένδυση στον αθλητισμό και σε όλες τις ιστο-
ρικές ομάδες της πόλης μας συνιστούν στρατηγική μας 
επιλογή και αποτελούν Νίκη για τη  Θεσσαλονίκη και των 
ανθρώπων της, όλων των ηλικιών.
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Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εκτείνεται από το 
βουνό του Χορτιάτη και φτάνει έως τον Θερμαϊκό 
Κόλπο, διαθέτοντας περιοχές εξαιρετικού φυσικού 
κάλλους και μία ανεκμετάλλευτη ακόμη παραλιακή 
ζώνη. Ποιά είναι τα σχέδια που έχουν οι πέντε υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι για την ανάπτυξη τόσο του ορεινού 
όγκου και των αξιόλογων φυσικών πόρων (Χορτιά-
τη, Σέιχ Σου, Κουρί και το άλσος του Φιλύρου) όσο 
και του θαλάσσιου μετώπου;

Η εφημερίδα Karfitsa ζήτησε να παρουσιάσουν 
τις ιδέες και προτάσεις των παρατάξεων τους και 
πώς μπορούν να υλοποιηθούν σε περίπτωση 
εκλογής μέσα στην επόμενη τετραετία.

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, δήμαρχος Πυ-
λαίας – Χορτιάτη, επικεφαλής του συν-
δυασμού «Δύναμη Ενότητας»:

Αξιοποιώντας τις τεράστιες και μο-
ναδικές δασικές εκτάσεις στα όρια του δή-
μου μας, δουλεύουμε αυτά τα χρόνια με στόχο να 
αναπτύξουμε πολλαπλά είδη τουρισμού, ώστε να 
καταστήσουμε τον ορεινό όγκο των πρώην δήμων 
Χορτιάτη και Πανοράματος οικολογικό, ψυχαγωγι-
κό, αθλητικό, αλλά και γαστρονομικό προορισμό 
για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο δήμος μας έχει ήδη καταθέσει και υλοποιή-
σει σχετικές προτάσεις μέσω του προγράμματος 
Leader. Επίσης προκειμένου να αναδείξουμε την 
ιστορική και θρησκευτική σημασία της περιοχής, κα-

ταθέσαμε μέσω Leader προτάσεις για την ανάπτυξη 
θρησκευτικού – ιστορικού τουρισμού σχετικά με το 
Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, του Βυζαντινού Ναού 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Χορτιάτη. 
Επιπλέον επιδιώκουμε ο δήμος μας να ωφεληθεί 
χωρίς να δαπανήσει ίδια κεφάλαια, μέσω ένταξης 
του σε ευρωπαϊκά -όπως το ΕΣΠΑ- ή άλλα επεν-
δυτικά προγράμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
η αξιοποίηση των πρώην Λατομείων Ασβεστοχω-
ρίου, όπου έχει εγκριθεί σχετική μελέτη καθώς και 
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του έργου κατασκευής 

ανοιχτού θεάτρου, προϋπολογισμού 2,5 εκ. 
ευρώ, που ταυτόχρονα θα αναπλάθει όλη 

την περιοχή αλλά και θα αναδεικνύει τη 
μοναδική ιστορικότητα των ασβεστοκα-
μίνων του Ασβεστοχωρίου και την ιστο-
ρία του ασβέστη.

Ως προς το θαλάσσιο μέτωπο ο δήμος 
Πυλαίας – Χορτιάτη:

- Από το 2012 πέτυχε με τεράστια προσπάθεια 
και δουλειά ώστε να εκδοθεί το ΦΕΚ για τη 
χωροθέτηση της μαρίνας και προχώρησε 
στην ανάπτυξη αναλυτικού project για 
την κατασκευή της με προϋπολογισμό 
40 εκ ευρώ, με δυναμικότητα 440 σκα-
φών και άριστες κτιριακές υποδομές.

- Προχώρησε στην οριστικοποίηση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου μετά από 15 χρό-

νια αναμονής που νοικοκυρεύει την παραθαλάσσια 
ζώνη, αλλά και όλα τα Εμπορικά Κέντρα που βρί-
σκονται στην περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν άναρ-
χα. Τώρα ξεκινήσαμε την πράξη εφαρμογής της.

- Εξασφάλισε τη συνεργασία της ανάδοχης εται-
ρείας προκειμένου το ΜΕΤΡΟ να διασχίζει όλη τη 
Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και να φτάνει ως το αε-
ροδρόμιο, γεγονός που αλλάζει θεαματικά το τοπίο 
στη μετακίνηση για τον δήμο μας. 

Παρά τα εμπόδια του υπουργείου Τουρισμού, 
το οποίο βάζει φρένο στην ανάπτυξη, η μαρίνα της 
Πυλαίας θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και πρακτικές, όπως τόσες άλλες μαρίνες 
στην Ευρώπη, αλλά και στη Λεμεσό της Κύπρου. 
Σε πείσμα όλων αυτών που την πολεμούν ή στην 
καλύτερη περίπτωση δείχνουν να αγνοούν την ευ-
ρωπαϊκή πρακτική, η μαρίνα της Πυλαίας και ου-
σιαστικά όλης της Θεσσαλονίκης είναι προσωπική 
μου υπόσχεση και στοίχημα που θα ολοκληρωθεί 

με επιτυχία δίχως ο δήμος μας να μπει σε οικο-
νομικές περιπέτειες.

Όδυσσέας Τζαμάλ Μαάιτα, υποψή-
φιος δήμαρχος, επικεφαλής της παρά-
ταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:

Ο  ορεινός  όγκος του  δήμου μας 
είναι  πνεύμονας πρασίνου συνολικά  στη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βασικό και πρω-
τεύον ζήτημα είναι η περιφρούρηση του. Είναι  άμε-

Πώς θα αξιοποιηθεί βουνό και θάλασσα  
- Όι προτάσεις των υπ. δημάρχων

Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη: 
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Ερώτηση:
Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος και το 
θαλάσσιο μέτωπο του δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη την επόμενη τετραετία; 
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ση η ανάγκη της αύξησης των κονδυλίων 
για την πυροπροστασία, που σήμε-
ρα είναι   πολύ χαμηλά. Να παρ-
θούν όλα τα αναγκαία μέτρα σε 
μέσα, υποδομές και προσωπικό 
για την ασφάλεια του δάσους.

Στην αντίληψη μας το δάσος 
και τα ζώα αποτελούν μία ενότητα 
που βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση 
με τον άνθρωπο. Η όποια αξιοποίηση του 
ορεινού όγκου πρέπει να γίνει με σεβασμό 
στο περιβάλλον, χωρίς επιχειρηματική δρα-
στηριότητα. Με παρεμβάσεις που δεν θα 
αλλοιώνουν το χαρακτήρα της περιοχής 
από την μια, και από την άλλη  θα δημιουρ-
γούν διαδρομές και χώρους (κιόσκια, παι-
χνίδια για τα παιδιά κ.α.) που θα μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε τόσο για την αναψυχή 
όσο και για την επαφή μας με το βουνό και 
την φύση.

Για το παραλιακό μέτωπο ήμασταν και 
συνεχίζουμε να είμαστε αντίθετοι στα σχέ-
δια για τη δημιουργία μαρίνας. Διεκδικούμε 
να διαμορφωθεί στην παραλία της Πυλαίας 
ένας δημόσιος χώρος αναψυχής, άθλησης 
για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη 
πρόσβαση για το λαό, ένας χώρος που θα 
στοχεύει στην κάλυψη των λαϊκών ανα-

γκών και όχι στα κέρδη των επιχειρημα-
τιών.

Κωνσταντίνος Καρπούζης, 
υποψήφιος δήμαρχος, επικε-
φαλής του συνδυασμού «Δημι-
ουργική Αλλαγή»:

Η σημερινή δημοτική αρχή 
ξέχασε ή θέλει να παραβλέπει ένα 

σημαντικότατο έργο, την πολυσυζητημένη 
παραλία της Πυλαίας ή την λεγόμενη Κά-
ραπλαζ. Ως ανεξάρτητος  υποψήφιος δή-
μαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη με την επιλο-
γή να μην έχω χρίσμα από κανένα κόμμα, 
ασχολήθηκα ενεργά από το 2014 και συνε-
χίζω να προασπίζομαι και να διαφυλάττω  
την παραλία μας από ιδιώτες επενδυτές.

Τάσσομαι υπέρ της αξιοποίησης του θα-
λάσσιου μετώπου με την δημιουργία ενός 
τουριστικού λιμένα, με τη διαφορά πως ο 
φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης, 
ανήκει δικαιωματικά στο δήμο μας.

Με την προοπτική της πολλαπλής αξιο-
ποίησης τόσο της μαρίνας όσο και του ορει-
νού όγκου του Χορτιάτη, θα ήταν χρήσιμο 
να ενισχυθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα της περιοχής. Όπως η ενίσχυση του πε-
ριπατητικού τουρισμού με την δημιουργία 
μονοπατιών και νέων διαδρομών καθώς 

Πώς θα αξιοποιηθεί βουνό και θάλασσα  
- Όι προτάσεις των υπ. δημάρχων

επίσης και προγράμματα μαζικής άθλησης 
στο φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε να αναδει-
χθεί μια εφαρμόσιμη και οικονομικά αποδοτι-
κή μορφή του τουρισμού, που θα συμβάλλει 
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
και στην προσέλκυση εναλλακτικών τουρι-
στών.

Σημαντικός παράγοντας, επίσης, για την 
περιοχή είναι το υδατικό απόθεμα το οποίο 
είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, αλλά δυστυχώς 
ανεκμετάλλευτο. Σε κάθε περίπτωση, ο δασι-
κός πλούτος του ορεινού όγκου του Χορτιά-
τη, όπως επίσης και το θαλάσσιο μέτωπο της 
Πυλαίας αποτελούν πόλο έλξης πολλών επι-
σκεπτών. Τα «δυνατά» μας σημεία οφείλουμε 
και πρέπει να τα αναδεικνύουμε κάτι που δεν 
έχει συμβεί εδώ και εννέα χρόνια από την τω-
ρινή διοίκηση.

Ελένη Ρουσάκη, υποψήφια δή-
μαρχος - επικεφαλής του συνδυ-
ασμού «Σύγχρονος Δήμος»: “Από 
την καταγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης των δομών λειτουργί-
ας και πλεονεκτημάτων- μειονεκτη-
μάτων του Δήμου, προκύπτει καταρχάς 
ότι πρέπει να υπάρξουν οι προθέσεις 
της δημοτικής αρχής για την ενερ-
γή αναβάθμιση της εικόνας του 
Δήμου μέσα από σημαντικά έργα. 
Ωστόσο εκκρεμούν ουσιαστικές 
παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στο 
Δήμο να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό του 
πλεονέκτημα. O συνδυασμός μας «Σύγχρο-
νος Δήμος» έχει καταλάβει πως η ουσιαστική 
δυναμική του Δήμου είναι η λανθάνουσα σχέ-
ση του πολίτη με το υφιστάμενο φυσικό πε-
ριβάλλον. Η στόχευση μας περνάει μέσα από 
την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου στηριζό-
μενη στο δίπολο θαλάσσιο - ορεινό περιβάλ-
λον που δεν θα αυξήσει μόνο κατακόρυφα 
την οικονομία δημιουργώντας και νέες θέσεις 
εργασίας, άλλα ταυτόχρονα θα βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των πολιτών, παραμένοντας 
συνεπής στις αρχές της βιωσιμότητας. Θεω-
ρούμε απαραίτητη την αξιοποίηση των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων που ευνοούν την  
υλοποίηση ενός μουσειακού δικτύου με την 
κατασκευή μουσείου ολοκαυτώματος, μου-
σείου οικοσυστήματος, ενός θεματικού πάρ-
κου εντός του λατομείου, και ενός δημοτικού 
θεάτρου, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 
άνθηση μιας οικονομικής δραστηριότητας με 
παράλληλες επαγγελματικές και πολιτιστικές 
δράσεις, αλλά και την εν γένει αξιοποίηση 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Βασι-
κός στόχος η τουριστική εκμετάλλευση του 
ορεινού όγκου και του θαλάσσιου μετώπου 
μέσω νέων επικερδών μορφών εναλλακτι-
κού τουρισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
δημιουργία υποδομών, όπως χιονοδρομικό 
κέντρο, ορεινά καταφύγια. Όπως και από την 
δημιουργία μαρίνας ιδιωτικών σκαφών μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους με όλες τις σχε-
τικές εξυπηρετήσεις καθώς και χώρο στάθ-

μευσης. Πολύ ψηλά στην ατζέντα μας 
βρίσκεται η βελτίωση της κινητικότητας 
των δημοτών με έμφαση στα ΑμεΑ. Προ-
τεραιότητα μας η διευκόλυνση των με-
τακινήσεων μέσω μιας ενδοδημοτικής 
αστικής συγκοινωνίας. Στην κουλτούρα 
μας βρίσκεται η ανάπτυξη της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης του δήμου. Τέλος 
επιβάλλεται να σχολιάσουμε και την 
αναγκαιότητα βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής στην μικροκλίμακα της καθημερι-
νότητας του δημότη, στοιχείο που συχνά 
δε γίνεται κατανοητό πχ. η δημιουργία 
χώρων προστασίας των αδέσποτων ή 
μία σύγχρονη μελέτη φωτισμού (led) 
ανάπλασης μιας πλατείας, η αύξηση των 
ποσοστών ανακύκλωσης και η νοοτρο-

πία ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων, μπορεί να αλλά-

ξει την ατμόσφαιρα μιας πόλης 
και τη φήμη της. Η έμπνευση 
της αγάπης για το δήμο μας, 

περνάει μέσα από το έργο της 
δημοτικής αρχής”.

Γιώργος Αντωνόπουλος, υπο-
ψήφιος δήμαρχος - επικεφα-

λής του συνδυασμού «Δύνα-
μη Αλλαγής»: «Το θαλάσσιο 
μέτωπο της Πυλαίας, η Καρα-

πλάζ, που σήμερα είναι εγκα-
ταλελειμμένο γεμάτο σκουπίδια, 

χρειάζεται να αποδοθεί σε χρήση 
στους πολίτες με την ανάπλαση του με 
χώρους πρασίνου, περιπάτου, ποδηλα-
τοδρόμων, αναψυχής και πάρκινγκ. Αυτή 
η ανάπλαση χρειάζεται να ενταχθεί στο 
μεγάλο έργο της δημιουργίας μαρίνας 
σκαφών με εμπορικές και ψυχαγωγικές 
χρήσεις. Ο δήμος βρίσκεται σε συζητή-
σεις με το υπουργείο Τουρισμού για την 
παραχώρηση άδειας χρήσης για 43 χρό-
νια. Ο δήμαρχος Καϊτεζίδης θέλει απλά 
να πάρει την άδεια χρήσης από το κράτος 
και μέσα από διαγωνισμό να δώσει την 
κατασκευή, τη διαχείριση σε ιδιώτη, έχο-
ντας τα ελάχιστα οφέλη και μην έχοντας 
καμία ευθύνη και για αυτό έχει ανοίξει 
πόλεμο με το Υπουργείο. Εμείς υποστη-
ρίζουμε ότι σε ένα τέτοιο έργο πρέπει 
να είμαστε συμμέτοχοι. Να δημιουργή-
σουμε μικτή εταιρεία o Δήμος μας μαζί 
με ιδιώτη επενδυτή (βλ. το πετυχημένο 
παράδειγμα της Εταιρείας Αερίου ΕΔΑ) 
για την κατασκευή και τη διαχείριση. Έτσι 
θα πολλαπλασιαστούν και τα οφέλη του 
Δήμου. Στον ορεινό όγκο του Χορτιάτη, 
στο δάσος Κουρί που ενώνει Φίλυρο με 
Ασβεστοχώρι χρειάζεται να συντηρού-
νται τα μονοπάτια που ήδη υπάρχουν και 
να ανοιχτούν νέες διαδρομές που θα αξι-
οποιούν και πολιτιστικά και θρησκευτικά 
μνημεία για αύξηση της επισκεψιμότη-
τας, από πεζοπόρους, ποδηλάτες ακόμα 
και από ΑΜΕΑ».
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Αγώνα να αυξήσει τα ποσοστά της ανακύκλω-
σης δίνει ο δήμος Ωραιοκάστρου, την ώρα που η 
Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στις τελευταίες 
θέσεις μεταξύ των χωρών την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Karfitsa ρώτησε τους υποψήφιους δημάρχους 
για τα βήματα που σχεδιάζουν την επομένη των 
εκλογών, με στόχο αφενός να μειωθούν τα απορ-
ρίμματα που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ και αφετέρου 
να εξοικονομήσουν χρήματα εκμεταλλευό-
μενοι την ανακύκλωση.

Αστέριος Γαβότσης, δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου, υποψήφιος με τον 
συνδυασμό «Πολιτεία με Όραμα»:

Η ανακύκλωση αποτελεί αναμφι-
σβήτητα για κάθε αναπτυσσόμενη γωνιά 
του πλανήτη μια σημαντικότατη  προτεραι-
ότητα για το περιβάλλον. Είναι υποχρέωση κάθε 
πολιτισμένης κοινωνίας να σκεφτεί την πολύτιμη 
συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης.

Για τον δήμο Ωραιοκάστρου, η ανακύ-
κλωση αποτελεί προτεραιότητα. Ήδη 
έχουμε προμηθευτεί από την Ελληνι-
κή Εταιρία Ανακύκλωσης 300 νέους 
κάδους, ενώ από δωρεά έχει προστεθεί 
στον στόλο της καθαριότητας και ένα νέο 
απορριμματοφόρο ανακύκλωσης. Επίσης, 
έχουμε παραλάβει 950 νέους κάδους στερεών 
αποβλήτων από τον αγωγό ΤΑΡ ως ανταποδοτικά 
οφέλη. Να τονίσουμε επιπλέον, ότι σε διάφορα 
σημεία του δήμου υπάρχουν ειδικά κυτία ανακύ-
κλωσης, όπου οι πολίτες, εκτός από τα γνωστά 
ανακυκλώσιμα υλικά, μπορούν να ανακυκλώνουν 
και είδη ένδυσης και υπόδησης.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματά μας, ως 
διοίκηση έχουμε σχεδιάσει και για την επόμενη 

τετραετία, γιατί είναι υποχρέωση και καθήκον μας 
να βλέπουμε μακροπρόθεσμα τον τόπο μας. Να 
σας πω ότι έχουμε ήδη προετοιμάσει φάκελο για 
υποβολή στο ΕΣΠΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση 
δημιουργίας Κεντρικού Πράσινου Σημείου του 
δήμου Ωραιοκάστρου στη θέση Μπεϊλίκ, στη  Νεο-
χωρούδα, ενώ σχεδιάζονται ακόμη τρία Κεντρικά 
Πράσινα Σημεία, τα οποία θα γίνουν από ίδιους 

πόρους. Επίσης, έχουμε ενταχθεί στο Πρά-
σινο Ταμείο μελέτης για την «Προμήθεια 

βυθιζόμενων κάδων για τη Δημιουργία 
τριών Πράσινων Σημείων Γειτονιάς στη 
Δ.Ε. Ωραιοκάστρου».

Να επισημάνω, τέλος, και είναι πολύ 
σημαντικό, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 

υλοποίηση και λειτουργία του πρώτου Κέντρου 
Διαλογής Ταξινόμησης αποβλήτων Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ένα επίσης μεγάλο 
έργο, με πρωτοπόρο –στη Βόρεια Ελλάδα– τον 

δήμο Ωραιοκάστρου, το οποίο έχει επίσης 
ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπο-
ψήφιος δήμαρχος με τον συνδυασμό 
«Δύναμη Δημιουργίας»:

Ο δήμος Ωραιοκάστρου είναι αντιμέ-
τωπος με το τεράστιο θέμα της διαχείρισης 

των απορριμμάτων, δαπανώντας το 
2018 περίπου 700.000 ευρώ, αυξημένο 
περίπου κατά 114%, σε σχέση με το 
2014 (περίπου 328.000 €). Η προφα-
νής αποτυχία της απερχόμενης δημο-
τικής αρχής να διαχειριστεί τα απορ-
ρίμματα, οφείλεται στην μη εφαρμογή 
του σχεδιασμού καθώς οι δήμοι είναι πλέον 
υποχρεωμένοι να εκπονούν και να εφαρμόζουν 
Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

Άμεση μας προτεραιότητα, ως νέα δημοτική 
αρχή είναι η αύξηση της χωριστής συλλογής των 
ανακυκλώσιμων υλικών, η διαλογή στη πηγή των 
βιοαποβλήτων με σκοπό την ανάκτησή τους κατά 
ποσοστό 50% την ερχόμενη τετραετία (2019 – 
2023) προσδοκώντας περιβαλλοντικά, οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη. Βασικοί μας πυλώνες του 
προγράμματος ανακύκλωσης στον δήμο Ωραιοκά-
στρου είναι:

-Πλήρης εφαρμογή του προγράμματος 
ανακύκλωσης των 4 υλικών συσκευασίας (χαρτί, 
πλαστικό, αλουμίνιο και   γυαλί) σε όλες τις υπηρε-
σίες του δήμου, στις σχολικές μονάδες, καθώς και 
σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος με παράλληλα 
κίνητρα επιβράβευσης.

-Επέκταση του προγράμματος με την εγκατά-
σταση καφέ κάδου -για την διαλογή στην πηγή των 
βιοαποβλήτων- υποχρεωτικά στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος οικιακής 
κομποστοποίησης, με δωρεάν διάθεση κομποστο-
ποιητών και παράλληλη ενημέρωση  για την ορθή 
εφαρμογή της.

-Ενημερωτική εκστρατεία  του δήμου μέσω του 
ηλεκτρονικού και γραπτού Τύπου καθώς και  με 
την μέθοδο πόρτα – πόρτα για την ευαισθητοποί-

ηση των πολιτών και μαθητών  σε θέματα 
ανακύκλωσης. 

Ανέστης Πολυχρονίδης, υποψήφι-
ος δήμαρχος της παράταξης «Συνερ-
γασία Τώρα»:

Σήμερα, η ανακύκλωση στον δήμο 
Ωραιοκάστρου δεν προχωρά. Στόχος μας 

είναι να μειώσουμε επιτέλους τα απορρίμματα 
που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ και να αυξήσουμε την 
κυκλική ανακύκλωση με:

Τι αλλάζει στην ανακύκλωση  
τα επόμενα χρόνια 

Δ. Ωραιοκάστρου: 
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Ερώτηση:
Ποιά είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 
στον τομέα της ανακύκλωσης στον 
δήμο Ωραιοκάστρου και ποιες κινήσεις 
σχεδιάζετε σε περίπτωση εκλογής για την 
επόμενη τετραετία;
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-Ημερίδες, όπου θα επιδιωχθεί η ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών και των επαγ-
γελματιών για την κυκλική ανακύκλωση 
και τη σωστή χρήση των μπλε κάδων.

-οργάνωση των υπηρεσιών, λειτουργία 
των «πράσινων σημείων» και αύξηση των 
μπλε κάδων για την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των αναγκών.

-καμπάνιες ώστε οι πολίτες να αποφεύ-
γουν να αγοράζουν προϊόντα συσκευασμέ-
να σε πλαστικά μιας χρήσης.

-συνδιαχείριση με τους δημότες, με τη 
χρήση της κίτρινης σακούλας, των ανακυ-
κλώσιμων υλικών που δεν παίρνουν την 
«πράσινη βούλα» της ΕΕΑ και στη συνέ-
χεια περισυλλογή τους από τον δήμο και 
μεταφορά τους για περαιτέρω επεξεργασία 
στον ΦΟΔΣΑ.

-προώθηση της κομποστοποίησης και 
για τα μη αποδομήσιμα υλικά που δεν θα 
κομποστοποιούνται από τους δημό-
τες περισυλλογή σε κατάλληλες 
σακούλες που θα προμηθεύο-
νται οι πολίτες από τον δήμο.

Άγγελος Θεμελής, υποψή-
φιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»:

Η ανακύκλωση είναι ανοργά-
νωτη. Δεν πραγματοποιήθηκε 
σχεδιασμός ολοκλήρωσης που 
να ξεκινάει  από τα σχολεία με 
την εκμάθηση των μαθητών 
στη συγκέντρωση των υλικών 
κατά κατηγορία.Το κύριο όφελος θα 
ήταν η συνειδητοποίηση του μαθητόκο-
σμου κι από την άλλη μεριά θα υπήρχαν 

σοβαρά έσοδα για τις σχολικές επιτροπές 
και τους συλλόγους.

Οι μπλε κάδοι δεν επαρκούν, πολλές 
φορές δεν είναι στο σωστό σημείο, δεν 
προχώρησε η διακεκριμένη συγκέντρωση  
σε οργανικά, γυάλινα, προϊόντα αλουμι-
νίου κλπ απορρίμματα. Υπάρχουν κλοπές 
ανακυκλώσιμων υλικών. Οι βυθιζόμενοι 
κάδοι λειτουργούν προβληματικά. Δεν δη-
μιουργήθηκαν ακόμα πράσινα σημεία υπό 
την αποκλειστική διαχείριση του δήμου, 
υφίστανται «εγκαταλελειμμένες» χωματε-
ρές οι οποίες πρέπει να καθαρίσουν και να 
ανακυκλωθεί το περιεχόμενό τους.

Η ορθολογική διαχείριση της ανακύ-
κλωσης (ανάκτηση χρήσιμων υλικών, 
υγειονομική ταφή  υπόλοιπων σε ΧΥΤΥ), 
μόνον από τους ΟΤΑ, παραμένει ζητούμε-
νο. Η δημοτική αρχή θα πρέπει, σε συνερ-
γασία με δημόσιους φορείς (λ.χ. Αριστοτέ-

λειο Πανεπιστήμιο) να συμβάλλει 
στο θέμα της κομποστοποίησης 
στο σπίτι. Χρειάζεται να αναπτυ-
χθούν προγράμματα ανακύ-
κλωσης και κομποστοποίησης 

με τη συμμετοχή των πολιτών.
Παντελής Τσακίρης, υποψή-

φιος δήμαρχος, επικεφαλής της 
παράταξης «Πρωταγωνιστές 
Ξανά»:

Την ίδια στιγμή που οι 
Σουηδοί έχουν φτάσει στο 

σημείο να εισάγουν τα σκουπίδια 
άλλων χωρών προκειμένου να τα 

ανακυκλώσουν –και τελικά να κερδίσουν 
και χρήματα από αυτή τη δραστηριότητα–, 

στη χώρα μας αναλωνόμαστε ακόμη σε 
διαπιστώσεις. Ο δήμος Ωραιοκάστρου, συ-
γκεκριμένα, έχει χάσει τεράστιες ευκαιρίες 
στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και 
προγραμμάτων που θα εμπέδωναν την 
ανακύκλωση ως πρακτική και θα είχαν 
απτό όφελος για τους δημότες και το 
περιβάλλον.

Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός 
για να δει ότι κατ’ αρχήν ο αριθμός των 
κάδων ανακύκλωσης δεν επαρκεί για το 
μέγεθος του δήμου Ωραιοκάστρου. Επίσης, 
είναι αναγκαίο να εντατικοποιηθούν οι 
καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης για τη σωστή χρήση των κάδων 
ανάλογα με το ανακυκλώσιμο υλικό, ώστε 
να μη δημιουργούνται προβλήματα στη 
διαδικασία του διαχωρισμού.

Απαιτείται, ασφαλώς, η άρτια συνεργα-
σία δήμου, τοπικής κοινωνίας και ιδιωτι-
κού τομέα, αν θέλουμε να αλλάξουμε 
την ποιότητα της ζωής μας.

Παντελής Σκαρλάτος, υπο-
ψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής 
της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α»:

Η παρούσα κατάσταση στον 
τομέα ανακύκλωσης του δήμου 
μας θα τολμούσα να πω ότι βρίσκεται 
ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Οι μπλε κάδοι 
είναι ελάχιστοι ενώ από πλευράς δήμου 
δεν υπήρξε κανένας συντονισμός προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Η παράταξή μας, ως νέα δημοτική 
αρχή, θα έχει ως προτεραιότητα την 
υλοποίηση αναπτυξιακών έργων διαχείρι-
σης ΑΣΑ όπου, παρά το γεγονός ότι έχουν 

Τι αλλάζει στην ανακύκλωση  
τα επόμενα χρόνια 

προβλεφθεί για τον δήμο, έως τώρα δεν 
έχουν υλοποιηθεί. Στις προτεραιότητές 
μας είναι:

-Ανάπτυξη δικτύου κάδων χωριστής 
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε 
τέσσερα ρεύματα προ-διαλογής (χαρτί, 
γυαλί, πλαστικό, μέταλλο).

-Ανάπτυξη δικτύου κάδων χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων (οργανικών 
– καφέ κάδος), συμπεριλαμβανομένης 
της διανομής κάδων οικιακής κομπο-
στοποίησης για περιοχές με περιαστικό 
– αγροτικό οικιστικό περιβάλλον.

-Χωριστή συλλογή πράσινων 
αποβλήτων και κατά περίπτωση, γε-
ωργικών υπολειμμάτων, με στόχο την 
εκτροπή από την ταφή.

-Αδιάλειπτες δράσεις ενημέρωσης – 
συμμετοχής των πολιτών.

Σε επίπεδο υποδομών, οι προβλεπό-
μενες δράσεις για τις οποίες η υλοποί-
ησή τους κρίνεται άμεση, περιλαμβά-
νουν:

-Ανάπτυξη μονάδα κομποστοποίη-
σης οργανικών αποβλήτων με δυνατό-
τητα επεξεργασίας (κομποστοποίηση) 

του υλικού καφέκάδου (βιοαπόβλη-
τα), ποσότητες ιλύος από την ΕΕΛ 

Μυγδονίας και κατά περίπτωση, 
γεωργικών υπολειμμάτων.

-Ανάπτυξη δικτύου γωνιών 
ανακύκλωσης και πράσινου 

σημείου για τη συγκέντρωση 
υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 

– ανακύκλωση, προς αποκλειστική εξυ-
πηρέτηση των δημοτών Ωραιοκάστρου.

-Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης 
μικρής κλίμακας για την επεξεργασία 
των ζωικών υποπροϊόντων από ιδιωτι-
κές εκμεταλλεύσεις ζωικού κεφαλαίου.
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Σίγουρος πως με το έργο της διοίκησης του 
θα καταφέρει να πείσει τους δημότες να τον 
ψηφίσουν στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές εμφανίζεται ο δήμαρχος Δέλτα, Ευθύ-
μης Φωτόπουλος. Σε συνέντευξη του στην εφη-
μερίδα “Karfitsa” μιλάει για όλα όσα έγιναν και 
για όλα όσα έχουν δρομολογηθεί, τονίζοντας 
πως ο Δήμος Δέλτα δεν είναι πια “αφρόντιστος, 
αδιάφορος απέναντι στον πολίτη, τελευταίος και 

ανυπόληπτος”. Δηλώνει επίσης πως στο ψηφο-
δέλτιο του θα είναι ανανεωμένο, με νέες δυνά-
μεις και ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν 
στον τόπο τους.

Δήμαρχε, κατεβαίνετε εκ νέου υποψήφιος 
στις εκλογές. Πως θα πείσετε τους δημότες 
να σας ξαναψηφίσουν; Με το έργο μας. Με όσα 
κάναμε, με όσα ολοκληρώνουμε το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα και με όσα έχουμε 

δρομολογήσει ή προγραμματίσει για όλες τις 
κοινότητες του Δήμου μας. Με τα έργα που είχαν 
εγκαταλειφθεί, που εμείς επανεκκινήσαμε και 
ολοκληρώσαμε, όπως το 4ο Γυμνάσιο Εχεδώ-
ρου που λειτουργεί πια στη Νέα Μαγνησία, το 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας που παραδί-
δεται και θα λειτουργήσει σύντομα, τον Παιδικό 
Σταθμό Σίνδου που σε λίγο ολοκληρώνεται και 
το 2ο Λύκειο Διαβατών, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, 

Ευθύμης Φωτόπουλος:

«Θέλουμε κοντά μας τους καλύτερους»
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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

είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καταφέραμε να 
φτιάξουμε νέα σχολεία όπως το 5ο Νηπι-
αγωγείο Σίνδου, το 2ο Νηπιαγωγείο Νέας 
Μαγνησίας που από φέτος λειτουργούν, 
να ενώσουμε ξανά το Ανατολικό με τη 
Βραχιά φτιάχνοντας τη γέφυρα που είχε 
καταρρεύσει πριν 10 και πλέον χρόνια, 
να δρομολογήσουμε την μετατροπή της 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης 
Καλοχωρίου σε κανονική Βιομηχανική 
Περιοχή, ώστε να λυθούν προβλήματα 
δεκαετιών στο οδικό δίκτυο και στα αντι-
πλημμυρικά. 

Επίσης, ενδεικτικά σας λέω ότι ολο-
κληρώσαμε την αγροτική οδό προς το 
αλιευτικό καταφύγιο Λουδία, οδοστρω-
σίες σε όλες τις κοινότητες που είχαν να 
γίνουν για πολλά πολλά χρόνια. Δίνου-
με πλέον τη δυνατότητα στους δημότες 
ανακύκλωσης όλων των υλικών, όπως 
επίσης της επικοινωνίας με τον Δήμο, 
κάτι που δεν υπήρχε, μέσα από τη γραμ-
μή “Νοιάζομαι”. Ξέρετε, λύνονται τα προ-
βλήματα της καθημερινότητας σε ποσο-
στό πλέον του 85%. Βάζουμε τη ΔΕΥΑΔΔ 
σε τροχιά κανονικής λειτουργίας, με τρό-
πο ίσως επώδυνο για όλους μας αλλά 
έντιμο απέναντι στους δημότες, ώστε να 
λειτουργήσει πια κανονικά, αλλά και με 
οργάνωση των υπηρεσιών ώστε να αντι-
μετωπίζουμε άμεσα τα προβλήματα του 
δικτύου.

Δηλαδή έγιναν όλα όσα επιθυμού-
σατε; Σίγουρα δεν κάναμε όσα θα θέλα-
με, δεν πετύχαμε όλα όσα σχεδιάσαμε, 
υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες όπως 
η κατά 75% περικοπή των κρατικών 
πόρων, η οικονομική κρίση, η γραφει-
οκρατία. Όμως ο Δήμος Δέλτα δεν είναι 
πια αφρόντιστος. Μια σειρά έργων έχουν 
ολοκληρωθεί και άλλα είναι λίγο πριν 
την ολοκλήρωσή τους ή έχουν δρομο-
λογηθεί, όπως η διάσωση του Παλαιού 
Δημοτικού Σχολείου, έργα οδοποιίας 
ύψους 3 εκατ. ευρώ (μεταξύ αυτών η 
οδός Παπανικολάου στα Διαβατά), η 
ασφαλτόστρωση της στροφής Ανατολι-
κού αλλά και όλης της επαρχιακής οδού 
που ξεκινά από τη Σίνδο και διασχίζει τη 
Χαλάστρα, τα Κύμινα και τα Ν. Μάλγαρα. 
Ο Δήμος Δέλτα δεν είναι πια αδιάφορος 
απέναντι στον πολίτη. Είμαστε εκεί κάθε 
μέρα, όπου χρειαστεί. Ο Δήμος Δέλτα δεν 
είναι πια τελευταίος και ανυπόληπτος. 
Μετέχουμε σε όλα τα συλλογικά όργανα 
(ΠΕΔΚΜ, ΚΕΔΕ), έχουμε λόγο πια.

Ποιο έργο δεν καταφέρατε να υλο-
ποιήσετε και είναι πολύ σημαντικό για 
την περιοχή και τους δημότες;

Το θέμα του πόσιμου νερού στις κοι-
νότητες του Αξιού, που είναι ένα τερά-

στιο πρόβλημα εδώ και 15 χρόνια. Δεν 
είναι θέμα για πολιτική εκμετάλλευση. 
Εμείς ως Δήμος μέσω της ΔΕΥΑ κάνου-
με όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις 
(καθαρισμούς, εξυγιαντήρια κλπ) αλλά 
εδώ απαιτούνται υποδομές. Είναι ένα 
έργο που απαιτεί κυβερνητική οικονο-
μική συνδρομή, την τεχνογνωσία και τις 
υποδομές της ΕΥΑΘ. Είναι απαράδεκτο να 
έχουμε ακόμη κόσμο χωρίς πόσιμο νερό, 
μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονί-
κη. Αλλά είναι υποκριτικό να ισχυρίζο-
νται κάποιοι ότι μπορεί να λύσει ο Δήμος 
ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και είναι 
εκτός πραγματικότητας, με μια αυτοδιοί-
κηση χωρίς πόρους και προσωπικό εδώ 
και 10 χρόνια.

Πρόσφατα απαγορεύτηκε η διέλευ-
ση των βαρέων οχημάτων από τους οι-
κισμούς του δήμου Δέλτα. Τι θα αλλάξει 
πλέον στο οδικό δίκτυο της περιοχής;

Είναι, επίσης, ένα θέμα παλιό. Η λύση 
που προτείνουμε εμείς αλλά και οι διοι-
κήσεις από το 2010 είναι η μετακίνηση 
των διοδίων Μαλγάρων κατά 1,5 χλμ 
προς Αθήνα, κάτι που θα έλυνε διά πα-
ντός το πρόβλημα. Ωστόσο, οι πιέσεις 
μας για να σταματήσει η αθλιότητα που 
καθημερινά δημιουργεί πρόβλημα στους 
κατοίκους των Ν. Μαλγάρων, των Κυμί-
νων, της Χαλάστρας και των άλλων οι-
κισμών, έφεραν ένα πρώτο αποτέλεσμα, 
αν και πρέπει να πούμε ότι όλα εξαρτώ-
νται από τους ελέγχους που θα γίνουν 
από τις αρμόδιες αρχές.

Στα προεκλογικά, να περιμένουμε 
αλλαγές στην ομάδα σας; Τι εννοείτε 
όταν λέτε ψηφοδέλτιο ανοιχτό και δυ-
νατό;

Λογικός στόχος είναι η ανανέωση 
και η προσέλκυση νέων δυνάμεων, αν-
θρώπων που θέλουν να προσφέρουν 
στον τόπο μας. Ανοιχτό και δυνατό θα 
πει θέλουμε κοντά μας τους καλύτερους, 
έχουμε μαζί μας ανθρώπους με γνώση 
των θεμάτων, έτοιμους να δώσουν μάχες 
για το Δήμο Δέλτα.

Σας προβληματίζει ο νέος εκλογι-

κός νόμος και η απλή αναλογική; Με 
ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη 
μέρα; Πάντοτε είμαι υπέρ της ενότητας, 
ενωτικός ήμουν και στον τρόπο που δι-
οικήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και 
η αντιπολίτευση ανταποκρίθηκε –τους 
ευχαριστώ γι’ αυτό. Ο λόγος είναι απλός: 
τα προβλήματα είναι κοινά όπως και τα 
εμπόδια, δεν έχουμε άλλον αντίπαλο 
στην πραγματικότητα. Από κει και πέρα, 
όλα εξαρτώνται από τον απαράδεκτο 
εκλογικό νόμο. Από έναν εκλογικό νόμο 
που παραβιάζει την απλή λογική υπέρ 
ενός αχαλίνωτου κομματισμού, που λει-

τουργεί διαλυτικά. Την επόμενη μέρα θα 
συνεργαστούμε με όσους έχουμε κοινές 
αντιλήψεις και κοινό στόχο: το συμφέρον 
των τοπικών κοινωνιών. Ούτε κόμματα, 
ούτε ιδιοτέλειες.

Σε περίπτωση επανεκλογής ποιες 
θα είναι οι προτεραιότητες;. Πού θα ρί-
ξετε το βάρος;

Δυστυχώς, δεν χωρούν σε λίγες 
γραμμές. Εκτός από όσα είπα παραπάνω, 
θα σας αναφέρω ενδεικτικά ζητήματα 
που είναι αρμοδιότητα υπερκείμενων 
αρχών αλλά είναι ζωτικά για το Δήμο 
μας –πιστεύω και για όλη τη Θεσσαλο-
νίκη- και γι’ αυτό εμείς τα διεκδικούμε: 
η ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης του 
Λιμανιού με την ΠΑΘΕ αλλά και με την 
Εγνατία Οδό, η ολοκλήρωση της Ενω-
τικής Οδού ΠΑΘΕ-ΠΕΟ Θεσσαλονίκης 
– Έδεσσας, η ολοκλήρωση του ημιτε-
λούς κόμβου της Εγνατίας Οδού στη Νέα 
Μαγνησία. Είναι θέματα της στρεβλής 
αντιμετώπισης του Δήμου Δέλτα από τις 
κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Κάποια 
στιγμή πρέπει να τελειώνουν και θα τε-
λειώνουν… Ο Δήμος μας δεν είναι πια τε-
λευταίος τη τάξει, έχουμε φωνή, έχουμε 
λόγο, έχουμε προοπτική. 
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karfitsomata

Είμαι 53 ετών. 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Νέα 

Μουδανιά, όπου και δραστηριοποιού-
μαι σε όλη μου τη ζωή.

Είμαι παντρεμένος με την Πασχο-
πούλου Έλενα και έχουμε ένα γιο τον 
Όμηρο.

Αγαπάω τον τόπο μου και πιστεύω 
σε αυτόν και στους ανθρώπους του, γι’ 
αυτό και ότι έκανα είχε πάντα ως επίκε-
ντρο τα Νέα Μουδανιά και την περιοχή 
γύρω από αυτά.

Επένδυσα δημιουργώντας ένα ερ-
γοστάσιο επεξεργασίας αλιπάστων στα 
Νέα Μουδανιά. 

Όταν έκλεισε ο κύκλος αυτής της 
δραστηριότητας, λόγω έλλειψης πρώ-
της ύλης, η οποία έδωσε για χρόνια 
δουλειά σε δεκάδες ανθρώπους της 
ευρύτερης περιοχής, φρόντισα όλοι οι 
εργαζόμενοι να λάβουν όσα ο νόμος 
προβλέπει, να αποχωρήσουν ομαλά 
και να προχωρήσουν στη ζωή τους 
χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι αγορές 
για το εργοστάσιο, αν και ακριβότερες, 
ήταν πάντα από την περιοχή μας και 
κλείνοντας την επιχείρηση φρόντισα να 
εξοφληθούν όλοι οι προμηθευτές μου. 
Έτσι σήμερα κυκλοφορώ με το κεφάλι 
ψηλά.

Πλέον δραστηριοποιούμαι στον ίδιο 
κλάδο ως έμπορος, κάνοντας εισαγω-
γές και εξαγωγές ιχθύων.

Ασχολήθηκα για πολλά χρόνια με 
τον Παναθλητικό Όμιλο Μουδανιών 
(ΠΟΜ) και αγωνίστηκα και αγωνίζομαι 
για ένα ισχυρό ενιαίο όμιλο. Ως πρόε-
δρος του ΠΟΜ έδωσα μεγάλη έμφαση 
στην ανάπτυξη των παιδικών τμημά-
των. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός προ-
σφέρει μια όμορφη και δημιουργική 
απασχόληση στους νέους και τα παιδιά 
και τα βοηθά να εξελιχθούν σε ολο-

κληρωμένες προσωπικότητες.
Αρνήθηκα πολλές φορές προτάσεις 

να αναλάβω άλλες ομάδες. Προτάσεις 
που μου έγιναν από ανθρώπους της 
ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής, οι 
οποίοι έβλεπαν και εκτιμούσαν το έργο 
που γινόταν στον ΠΟΜ, και εγώ αρνή-
θηκα και δεν πήγα ούτε, παράδειγμα, 
στην Γαλάτιστα, ούτε στην Αρναία, ούτε 
στον Πολύγυρο.

Θέλω να συνεχίσω να συμβάλω 
στην ανάπτυξη του τόπου μου, στον 
οποίο πιστεύω τον λόγο έχουν οι επαγ-
γελματίες που χρόνια τώρα στηρίζουν 
τα Μουδανιά και πιστεύω σε αυτούς. 

Για το λόγο αυτό εκτίθεμαι ως 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
το συνδυασμό «Σύγχρονος Δήμος», 
του Δημάρχου Εμμανουήλ Καρρά.

Η προσωπικότητα του επικεφα-
λής και η ομάδα που τον περιβάλει, 
πιστεύω ότι αποτελεί εγγύηση για το 
μέλλον. Θέλω να είμαι μέρος αυτής της 
προσπάθειας.

Πιστεύω στις δυνατότητες του Δή-
μου Προποντίδας. Πιστεύω ότι οι Επαγ-
γελματίες, ο Τουρισμός, η Αγροτική 
Παραγωγή και η Αλιεία συνιστούν το 
μέλλον του τόπου και πρέπει η δημο-
τική αρχή να συμβάλει στην ανάπτυξή 
τους.

Ζούμε σε ένα από τα ομορφότερα 
μέρη της Ελλάδος, στον δυναμικότερο 
Δήμο της Χαλκιδικής, ο οποίος αποτε-
λεί τον ισχυρότερο οικονομικό και πο-
λιτιστικό πόλο του Νομού.

Αξίζει να προσπαθήσουμε για το 
καλύτερο και δεν θέλουμε φρούδες 
ελπίδες και υποσχέσεις. Δεν θέλουμε 
υποσχέσεις για υδροπλάνα, ούτε για 
τρένα, ούτε για φυσικό αέριο. Θέλουμε 
αναπτυξιακά έργα για την περιοχή που 
γίνονται και φαίνονται.

Στο Βόλο για καλό σκοπό ο Ζεϊμπέκης

Σε μια διαφορετική επίδειξη μόδας έδωσε το παρών ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσα-
λονίκης, Νίκος Ζεϊμπέκης. Βρέθηκε στο Βόλο για να παρακολουθήσει την 4η Πανελλήνια 
Επίδειξη Μόδας ΑμεΑ και από εκεί να σταλεί το μήνυμα ότι “δεν υπάρχουν άνθρωποι με 
ειδικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι”. Αυτός ήταν και ο λόγος που απουσίαζε από 
την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 



4106.04.2019

opinion

Το τελευταίο διάστημα επιχειρείται από τα μεγάλα κόμματα να δη-
μιουργηθεί κλίμα δικομματικής σύγκρουσης στην πόλη, ενόψει των 
δημοτικών εκλογών στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Ο κομματικός υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προ-
σπαθεί να πείσει τους δημότες που ανήκουν ιδεολογικά στο χώρο της 
κεντροδεξιάς -και όχι μόνο-, ότι υπάρχει η πιθανότητα η κυρία Νοτο-
πούλου να εκλεγεί δήμαρχος, αυτή τη χρονική στιγμή και μάλιστα στη 
Θεσσαλονίκη και συνεπώς θα πρέπει να συνταχθούν όλοι με την υπο-
ψηφιότητά του. Δεν νομίζω φυσικά ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπος που 
μπορεί να το πιστέψει αυτό.

Η κα Νοτοπούλου του «ανταποδίδει τη χάρη» και του επιτίθεται 
συνέχεια προσπαθώντας να συσπειρώσει το δικό της κομματικό ακρο-
ατήριο.

Όμως και οι δύο λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή την 
κοινωνία της πόλης. 

Οι δημότες της Θεσσαλονίκης θέλουν να δώσουν με τη ψήφο τους 
λύση στα καθημερινά προβλήματά τους και όχι διέξοδο στα δημοσκο-
πικά αδιέξοδα των κομματικών υποψηφίων.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με τη συμπαράσταση εκατοντάδων στελε-
χών του συνδυασμού του που πληθαίνουν καθημερινά και που προέρ-
χονται από όλους τους επαγγελματικούς χώρους της πόλης, μέρα με 
τη μέρα πείθει όλο και περισσότερους συνδημότες μας, ότι μπορεί να 
δώσει λύσεις στα προβλήματα της Θεσσαλονίκης με μια σειρά προτά-
σεων και πρωτοβουλιών.

Επί 22 χρόνια έχω συμμετάσχει ως εθελοντής μηχανικός σε εκατο-
ντάδες ομάδες εργασίας και επιτροπές του τεχνικού επιμελητηρίου για 

όλα τα θέματα που αφορούν το χωρικό σχεδιασμό, την πολεοδομία, 
το περιβάλλον, τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα στην πόλη. 
Εδώ και 12 χρόνια οι συνάδελφοι μου με τιμούν με την ψήφο τους και 
συμμετέχω στη διοικούσα επιτροπή του τμήματος Κεντρικής Μακεδο-
νίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα 
για δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης , γιατί πιστεύω και 
εγώ ότι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας εκφράζει την ελπίδα των συμπολιτών 
μου για ένα νέο ξεκίνημα στη διοίκηση της πόλης που θα ασχολείται 
με τα προβλήματα των πολιτών και όχι των κομμάτων. Θα βελτιώσει 
τη λειτουργία της  και θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία της. Και δεν 
είμαι ο μόνος.

Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της πόλης απαιτεί νίκες για τη 
Θεσσαλονίκη τώρα. Ο συνδυασμός του υποψηφίου δημάρχου Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», μπορεί να 
ικανοποιήσει αυτό το αίτημα και γι΄αυτό η κοινωνία της πόλης τον 
στηρίζει.

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

Ο Ζέρβας εκφράζει την κοινωνία της πόλης
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Εγγυήσεις χιλιάδων ευρώ και περιοριστι-
κούς όρους επέβαλαν οι δικαστικές αρχές του 
Πολυγύρου στον δήμαρχο κ. Ιωάννη Τζίτζιο και 
σε στελέχη της διοίκησης του δήμου Σιθωνίας 
για υπόθεση διαφθοράς μετά τις απολογίες τους 
στον ανακριτή για την υπόθεση ψηφιακών υδρο-
μέτρων. Η δικογραφία βρίσκεται στη κύρια ανά-
κριση μετά τις διώξεις σε βαθμό κακουργήματος 
που άσκησε η εισαγγελέας Πολυγύρου.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται ο δή-
μαρχος, στέλεχος της διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του δήμου, αντιδήμαρχος, υπάλληλος 
στην υπηρεσία δόμησης του δήμου, μέλος της 
οικονομικής επιτροπής, ενώ φέρεται να εμπλέ-
κονται και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι του δή-
μου Σιθωνίας.

Το προηγούμενο διάστημα όλοι οι κατηγο-
ρούμενοι κλήθηκαν να απολογηθούν για μια 
σειρά από κακουργήματα. Όλοι τους αφέθηκαν 
ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, ορισμένοι 
κατέβαλλαν εγγυήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ, 
συγκεκριμένα στον δήμαρχο επιβλήθηκε χρη-
ματική εγγύηση 25.000 ευρώ, ενώ σε κάποιους 
επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης 
εξόδου από τη χώρα και η παρουσία τους σε 
αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση
Η υπόθεση που ερευνούν οι δικαστικές αρ-

χές της Χαλκιδικής τους τελευταίους μήνες, 
αφορά σε προμήθεια έργου για την αναβάθ-
μιση δικτύων ύδρευσης στο δήμο Σιθωνίας, 
(ηλεκτρονική – ψηφιακή παρακολούθηση συ-
στημάτων ύδρευσης). Το έργο αφορούσε στον 
εκσυγχρονισμό της ύδρευσης με ψηφιακούς 
υδρομετρητές, που θα «ενημέρωναν» αν υπήρ-
χε διαρροή νερού και θα μετρούσαν με ακρίβεια 
την κατανάλωση μέσω ενός λογισμικού.

Η εν λόγω σύμβαση προμήθειας, συνολικής 
δαπάνης 9,4 εκατομμυρίων ευρώ (7.650.000 
εκ. ευρώ και ΦΠΑ), άλλωστε είχε απενταχθεί 
από το ΕΣΠΑ. Σχετική έκθεση της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων που 
συντάχθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και βα-
σίζεται σε έλεγχο που έγινε από τις 24 – 26 Φε-
βρουαρίου 2015 (και η οποία είναι στη διάθεση 
της εφημερίδας) αναφέρει πως «διαπιστώθηκε 
ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και 
συμβασιοποιήσης του ελεγχόμενου υποέργου, 
δεν είχε όμως αρχίσει η εκτέλεση του». Με βάση 
αυτή τη διαπίστωση, τα μέλη της Αρχής αποφά-

σισαν ομόφωνα τη διακοπή της προόδου διαδι-
κασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης 
«Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης του δήμου Σι-
θωνίας (ηλεκτρονική ψηφιακή παρακολούθηση 
συστημάτων ύδρευσης συμβατικού  τμήματος 
(…) 7.415.463 πλέον ΦΠΑ».

Το έργο σταμάτησε, ωστόσο με απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, στις 22 
Δεκεμβρίου 2016 εκδόθηκε διαταγή πληρωμής 
προς την κοινοπραξία (εργολαβική εταιρία) που 
είχε αναλάβει την εκτέλεσή του. Το ποσό της 
εντολής ήταν 3.018.980,88 ευρώ και είχε ζητη-
θεί από τον εργολάβο για την εκτέλεση μέρους 
του έργου. Τα χρήματα αυτά αποφασίστηκε να 
δοθούν στον εργολάβο ο οποίος, όπως προκύ-
πτει από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης της δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σιθω-
νίας με ημερομηνία 30/11/2016, είχε εκτελέσει 
την προμήθεια υλικών και την τοποθέτηση τους, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμ-
βασης.

Έργο φάντασμα 
Όπως αναφέρει μιλώντας στην «Κ» ο επικε-

φαλής της αντιπολίτευσης του δήμου Σιθωνί-
ας, κ. Σωτήρης Ληστής, το έργο που αφορούσε 
σε γεωτρήσεις και δεξαμενές σε 21 σημεία του 
δήμου Σιθωνίας, άρχισε να υλοποιείται από τον 
Νοέμβριο του 2018 μέχρι το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα με τον ίδιο, νω-
ρίτερα δεν είχε γίνει καμία εργασία.

Όπως εξήγησε άλλωστε στην «Κ», ο ίδιος 

ανακάλυψε την ύπαρξη του έργου λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα και διαπίστωσε ότι έχουν τοποθε-
τηθεί τα υδρόμετρα ψηφιακής ανάλυσης σε όλες 
τις γεωτρήσεις. Ο κ. Ληστής κατήγγειλε το θέμα 
στις δικαστικές αρχές και το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με εντολή 
εισαγγελέα αυτοψία στο συγκεκριμένο έργο, 
ενώ παράλληλα η δημοτική αρχή κλήθηκε να 
δώσει εξηγήσεις. Η δικαστική έρευνα συνεχί-
στηκε και κατέληξε στον εντοπισμό μιας σειράς 
κακουργηματικών παραβάσεων στις οποίες φέ-
ρονται να εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί.

Επιστολή για επανέλεγχο
Στο μεταξύ, με επιστολή του στις 19 Μαρτίου 

ο δημοτικός υπάλληλος στην υπηρεσία δόμη-
σης που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση 
καθώς κατηγορείται ότι βεβαίωσε ψευδώς την 
προμήθεια  και τοποθέτηση υλικών που ουδέ-
ποτε εκτελέστηκαν από την ανάδοχο κοινοπρα-
ξία, ζητά από τη δημοτική αρχή να δώσει εντολή 
ελέγχου ορθής εκτέλεσης της προμήθειας. Μά-
λιστα όπως αναφέρει στην σχετική επιστολή η 
υπογραφή του αποτελεί αποκλειστικά και μόνο 
αποτέλεσμα επιμερισμού υπηρεσιακού φόρτου  
και υπαλληλικής εμπιστοσύνης. 

Ο φάκελος με το κατηγορητήριο για τη συ-
γκεκριμένη υπόθεση,  αναμένεται  να διαβιβα-
στεί την εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προ-
κειμένου να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών 
Θεσσαλονίκης.

Κατηγορούνται δήμαρχος και υπηρεσιακοί παράγοντες  
για κακουργηματικές πράξεις 

Υπόθεση διαφθοράς  
ταλανίζει το δήμο Σιθωνίας 



4306.04.2019
«Με αγάπη για τους Θεσσαλονικείς και την Θεσσαλονίκη!»

Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες»
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος

Έκπληξη με Κυριάκο το Κιν. Αλ.  
στην Α’ Θεσσαλονίκης

Στη μάχη της Α’ περιφέρειας  
ο Γιάννης Μαγκριώτης

Καλύτερη ποιότητα ζωής,
ο στόχος του Σάκη Τζακόπουλου

Νέο «αίμα» έψαχνε η Φώφη Γεννηματά για την Α’  Θεσσα-
λονίκης και φαίνεται ότι το βρηκε στο πρόσωπο του Κυριά-
κου Κυριάκου. Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
και άνθρωπος που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Ιβάν 
Σαββίδη το σκέφτεται πολύ σοβαρά να είναι ένα από τα νέα 
πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ...

Καταλυτικό ρόλο προφανώς, έπαιξε η εξαιρετική προσω-
πική σχέση που έχει με τον Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο 
ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιώργο Καμίνη ο οποίος πρότεινε 
την υποψηφιότητά του προς την πρόεδρο του Κινήματος 
Φώφη Γεννηματά. Ο Κυριάκος Κυριάκος είναι 41 ετών και 

επί μια εικοσαετία ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σπούδασε φιλολογία, ενώ ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης φαίνεται 
ότι αποδέχεται την πρόθεσή του να πολιτευτεί έστω κι αν στην ίδια περιφέρεια θα διαγκωνιστεί με πρώην υπουργούς 
(Μαγκριώτης, Καστανίδης) διεκδικώντας μόλις μία έδρα!

Ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής με 
το ΠΑΣΟΚ

στην Α’ περιφέρεια  Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μαγκρι-
ώτης, ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της πρόεδρου 
του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά και θα είναι υποψήφιος 
βουλευτής του κόμματος στις επικείμενες εθνικές 
εκλογές. Ο Γιάννης Μαγκριώτης, θεωρείται “πολιτικό 
κεφάλαιο” για το χώρο του, γνωρίζει τα θέματα της Θεσ-
σαλονίκης, έχει εμπειρία και επιπλέον είναι απ αυτούς 
που ξέρουν να κερδίζουν το σταυρό προτίμησης. Μπορεί 
να πικράθηκε όταν το κόμμα του δεν τον επέλεξε για 
υποψήφιο περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά 
παρέμεινε στους κόλπους της παράταξης και δέχθηκε 
τη γνωστή γι αυτόν πρόκληση των εθνικών εκλογών. 
Την ίδια ώρα το ΚΙΝΑΛ, έχει θέμα εκπροσώπησης στην 
Α’περιφέρεια Θεσσαλονίκης , το οποίο επιθυμεί να καλύ-
ψει στοχεύοντας στην πρώτη θέση. Ο πρώην πρόεδρος 
του κόμματος Βαγγέλης Βενιζέλος θα είναι κατά πάσα 
πιθανότητα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας , επομένως 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για το Γιάννη Μαγκριώτη. Στο 
ίδιο ψηφοδέλτιο θα φιλοξενηθεί και ο πρώην υπουρ-
γός  και βουλευτής του κόμματος, Χάρης Καστανίδης. 
Σε κάθε περίπτωση το ΚΙΝΑΛ στοχεύει να επανακάμψει 
και να κερδίσει μέρος απο τις χαμένες του δυνάμεις στη 
Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως θέλει να καρπωθεί και μέρος 
της δυσαρέσκειας των πολιτών για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών.

Οι δημοσιογράφοι αγαπούν το Σάκη Τζακόπουλο, πρώην 
πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και πρώην πρόεδρο της ΕΥΑΘ και 
ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του, για μια φιλική συ-
ζήτηση για τα προβλήματα της πόλης. Ο Σάκης Τζακόπουλος,  
είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του 
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα», διεκδικώντας την 
ψήφο των Θεσσαλονικέων. Θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη  
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Θεσσαλονί-
κης, που έχει όπως υποστηρίζει υποβαθμιστεί τα τελευταία 
εννέα χρόνια με τις διοικήσεις του Γιάννη Μπουτάρη.

 Στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους τόνισε την ανά-
γκη για περισσότερα έργα στην πόλη, τονίζοντας ότι πρέπει 
να προχωρήσουν στάσιμες παρεμβάσεις και έργα, τα οποία 
δεν προχώρησαν για να τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών. 
Ακόμη, αναφέρθηκε και για τη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας θετικές 

τις προσπάθειες   για την ανάπλαση της. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι  πρέπει να φύγουν τα κάγκελα για να μπορεί ο κόσμος 
να χρησιμοποιεί το χώρο σαν ένα μεγάλο πάρκο στην καρδιά της πόλης.

karfitsomata
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Στοίβες από μπάζα, σκουπίδια και… έπιπλα 
βρίσκονται πεταμένα σε πολλά σημεία του δή-
μου Κασσάνδρας κοντά σε δασικές εκτάσεις με 
πουρνάρια, ακόμη και  δίπλα σε οικισμούς.

Στη Καλλιθέα επιλέχθηκε ένα σημείο έξω 
από το χωριό για τη συγκέντρωση ογκωδών υλι-
κών. Εκεί η κατάσταση δείχνει ανεξέλεγκτη κα-
θώς, όπως αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος 
του δημοτικού διαμερίσματος, Βασίλης Αβρα-
μίδης, αν και γίνεται αποκομιδή, δεν γίνεται με 
μεγάλη συχνότητα. Μάλιστα, όπως εξηγεί, «πριν 
από περίπου δέκα ημέρες, συνεργεία του δήμου 
προχώρησαν στην αποκομιδή βαρέων αντικει-
μένων, ωστόσο η περιοχή γέμισε μέσα σε τρεις 
ημέρες».

Στο Πευκοχώρι σε απόσταση μόλις λίγων μέ-
τρων από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει τον 
οικισμό με τη Χανιώτη, υπάρχουν πολλά σημεία 
γεμάτα μπάζα και ογκώδη υλικά. Οι εικόνες που 
κατέγραψε ο φακός της Karfitsa είναι ενδεικτικές 
της κατάστασης που επικρατεί: πεταμένα  παρά-
θυρα και παντζούρια από ξενοδοχεία, κομμάτια 
από παλιότερες πισίνες, καναπέδες, κρεβάτια 
και παλιά στρώματα σε σημεία που δεσπόζουν  
προειδοποιητικές πινακίδες που αναγράφουν 
«απαγορεύεται η ρίψη μπαζών»…

Οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων κά-
νουν ανακαινίσεις, με αποτέλεσμα ο χώρος από-
θεσης βαρέων υλικών να γεμίζει πολύ γρήγορα. 
Σύμφωνα με  τον πρόεδρο τω ν ενοικιαζομένων 
δωματίων Καλλιθέας Χαλκιδικής, Γιώργο Θω-
μασούλη, τα βαριά αντικείμενα που προέρχονται 
από τις ανακαινίσεις αναμένεται  να αυξηθούν τα 
επόμενο διάστημα όταν οι ιδιοκτήτες παραθερι-
στικών κατοικιών στο δήμο Κασσάνδρας επισκε-
φτούν τα σπίτια τους για να τα ετοιμάσουν για το 
καλοκαίρι.
Προειδοποιεί ο αντιδήμαρχος καθαριότητας

Με πρόσφατη απόφαση του, ο αντιδήμαρχος 
καθαριότητας Δημήτρης Σωτηριάδης εξέδωσε 
οδηγία για μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων 
που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από ιδιώτες σε 
μη εγκεκριμένους χώρους. Μάλιστα, ζητά τη 
συνδρομή των ιδιωτών, ώστε να μην επαναλη-
φθούν τέτοια φαινόμενα στους οικισμούς του 
δήμου. Στην οδηγία που έχει ως παραλήπτες 
όλους τους αρμόδιους φορείς, ξεκαθαρίζεται 
ότι ο δήμος μεριμνά για αποκομιδή των αστικών 
απορριμμάτων στους χώρους ευθύνης του και 
την μεταφορά προς τους κατάλληλους χώρους 
διάθεσής τους.

Ό εργολάβος δεν μάζεψε τα ογκώδη
Η αποκομιδή των ογκωδών υλικών –μπα-

ζών και άλλων– περιλαμβάνεται στους όρους 
της σύμβασης που έχει υπογράψει ο δήμος Κασ-
σάνδρας με τον εργολάβο που ανέλαβε την κα-
θαριότητα του δήμου πριν από σχεδόν τρία χρό-
νια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην Karfitsa 
o αντιδήμαρχος κ. Σωτηριάδης, στις συμβατικές 
του υποχρεώσεις της εργολαβίας ήταν και  η 
αποκομιδή των μπαζών, ωστόσο είναι… απορίας 
άξιο γιατί δεν τα μάζευε μέχρι πρότινος.

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας , ο οποίος ανέ-
λαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, απαίτησε από 
τον εργολάβο την αποκομιδή των υλικών αυτών 
από όλους τους οικισμούς του δήμου Κασσάν-
δρας. «Έπρεπε να τα είχαν μαζέψει μέχρι τώρα. 
Ζήτησα να προχωρήσουν άμεσα στο καθαρισμό 
των μπαζών», εξηγεί ο κ. Σωτηριάδης. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, έχει σταλεί και σχετική επιστολή στον 
εργολάβο, με την οποία ζητείτε να τηρηθούν 
κατά γράμμα οι όροι της σύμβασης. «Η αποκο-
μιδή έχει αρχίσει και τα βαριά απορρίμματα  με-
ταφέρονται με φορτηγά σε αδειοδοτημένο χώρο 
που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό Καλύβες 
Χαλκιδικής. Για την ολοκλήρωση της μεταφοράς 

θα χρειαστούν πολλά φορτηγά και πολλά δρο-
μολόγια, γι αυτό και απαιτείται αρκετός χρόνος», 
αναφέρει.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η  
σύμβαση με το συγκεκριμένο εργολάβο λήγει 
στα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σω-
τηριάδη, ήδη προχωράει ο διαγωνισμός για να 
ανατεθεί νέα σύμβαση σε ανάδοχο, η οποία θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποκομιδή των 
σκουπιδιών, των ογκωδών υλικών και τον κα-
θαρισμό των ακτογραμμών. «Η Κασσάνδρα δε 
θα μείνει ούτε μια ημέρα χωρίς εργολάβο απο-
κομιδής σκουπιδιών», δεσμεύτηκε μέσα από την 
Κarfitsa o αντιδήμαρχος καθαριότητας.
Επιφυλακτικοί οι επαγγελματίες 

Από την πλευρά τους, οι επαγγελματικοί 
σύλλογοι παρακολουθούν την κατάσταση όντας 
σε αναμονή, ενώ σε λίγες ημέρες γνωρίζουν ότι 
στις περιοχές τους θα καταλύσουν επισκέπτες 
για τις διακοπές του Πάσχα. Όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Καλλι-
θέας, Βασίλης Αβραμίδης, δεν είναι δυνατόν οι 
επαγγελματίες να πηγαινοέρχονται με τα αγροτι-
κά τους αυτοκίνητα μεταφέροντας ογκώδη αντι-
κείμενα, την ώρα που κάνουν ανακαινίσεις.

Εικόνες ντροπής με σκουπίδια και μπάζα στους παραθεριστικούς οικισμούς 

Αυτοσχέδιες χωματερές  
στο δήμο Κασσάνδρας 

Φωτο αρχείου
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Γεννήθηκα το 1994 και είμαι 24 ετών. Πήγα σχολείο στο Ελληνικό Κολέ-
γιο και στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη από όπου αποφοίτησα το 2012 
περνώντας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει πολύ αλλά δεν μου αρέσουν πολλά. Είμαι 
ένας από τους νεότερους υποψήφιους στο Δήμο Θεσσαλονίκης και 
αυτό σημαίνει πως δεν έχω ζήσει την πόλη μας στις εποχές της ευμά-
ρειας. Ο λόγος που αποφάσισα να δεχτώ την πρόταση του Κωνσταντί-
νου Ζέρβα και να είμαι υποψήφιος είναι γιατί πιστεύω βαθιά ότι εμείς 
οι νέοι άνθρωποι είμαστε αυτοί που θα προκαλέσουμε την αλλαγή σε 
όλα τα κακώς κείμενα γύρω μας.

Για αυτόν τον λόγο λέω ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη ως μια σύγχρονη, ευρω-
παϊκή πόλη. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη καθαρή. ΝΑΙ στη Θεσσα-
λονίκη μια πόλη καινοτόμα και φιλική προς τους νέους. ΝΑΙ στη Θεσσα-
λονίκη, μακριά από τις αγκυλώσεις του χθες.

Facebook: Xristos Antivalidis
Mail: chrisantivalidis@gmail.com

Instagram: chris_antivalidis

Χρήστος Αντιβαλίδης

karfitsomata
Ο Μήτρου για την «έκρηξη» ΜπουτάρηΟ Αλέκος Παπαδόπουλος «χρωμάτισε»  

την υποψηφιότητά του

Ο Δημήτρης Μήτρου, 
υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος για το Δήμο Θεσσα-
λονίκης με τον Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, δεν…χαρίστηκε στον 
κ. Μπουτάρη για τη συμπε-
ριφορά του στο τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο. Ο κ. 
Μήτρου έγραψε στη σελίδα 
του σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης την επόμενη 
ημέρα:

«Ο Δήμαρχος όταν 
αντιπαρατίθεται δημόσια με 
το Ζέρβα, βγάζει μονίμως 
μεγάλο μένος. Την ίδια ώρα 
μάλιστα που συναντιέται 
με κομματικούς (και μη) 
υποψηφίους δημάρχους 
και είναι όλο γλύκες. Κυρ 

Γιάννη ξέρουμε ότι μέρα με τη μέρα συνειδητοποιείς, ότι τελικά θα σας χαλάσουμε, με 
τη συμπαράσταση των πολιτών στις εκλογές, τα...»διακομματικά» σχέδια σας, αλλά σου 
συνιστώ ψυχραιμία... Ειδικά όταν είσαι στο δημοτικό συμβούλιο με θεσμικό ρόλο και όχι σε 
κανένα πανελάκι που λες και καμία...ομορφιά για να περνάει η ώρα...».

Με τα πιο φωτεινά και μουσικά 
χρώματα αναζωογόνησε μια γειτονιά 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η 
εκδήλωση της ανακοίνωσης της 
υποψηφιότητας του Αλέκου Παπα-
δόπουλου για δημοτικός σύμβου-
λος, με τον υποψήφιο δήμαρχο του 
συνδυασμού «Ναι στη Θεσσαλονί-
κη» Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες 
και συμπορευτές του κ.Παπαδόπου-
λου, βρέθηκαν χθες το απόγευμα 
στο Musicworkshop traditional 
& modern music, στην περιοχή 
Πτολεμαίων. Στην είσοδο της στοάς 

που βρίσκεται το workshop ένας μουσικός έπαιζε ήχους της τζαζ με το σαξόφωνο του 
και προϊδέαζε το κοινό για το concept της εκδήλωσης που περιστρεφόταν γύρω από τις 
τέχνες.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ερασιτέχνες καλλιτέχνες πραγματοποίησαν διά-
φορα act που το meaning τους αντανακλούσε σε διάφορα θέματα. Ένα από αυτά ήταν 
ένα ζευγάρι χορευτών που χόρεψε τάνγκο, ενώ στα χέρια τους φορούσαν πλαστικές 
σακούλες καθώς μέσα απ’ αυτό ο Αλέκος Παπαδόπουλος επιδίωξε να θίξει το θέμα της 
οικολογίας, της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία έθεσε 
ως προτεραιότητα εφόσον εκλεγεί.

Φωτο αρχείου
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Πέτσογλου και Σταυραετός υπέρ των συμβασιούχων Όλοι οι άνθρωποι του δημάρχου 

Οι ... αγροτικές συνήθειες του Παπαδόπουλου

Χαρές για Πασχαλίδη

Δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι δημοτικού σύμβουλοι που δηλώνουν την στήριξή τους 
στους 192 συμβασιούχους εργαζομένων καθαριόοτητας του Δήμου Θεσσαλονίκης που 
απειλούνται με απομάκρυνση από την υπηρεσία τους λόγω έφεσης που κατατέθηκε ενάντια 
στην πρωτόδικη απόφαση η οποια τους είχε δικαιώσει αναφορικά με τη μονιμοποίησή τους. 
Ανάμεσά τους στην τελευταία εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο Grand Hotel και μαζί με 
τον επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Πολιτών» Παναγιώτη Ψωμιάδη ο Υποψήφιος Δη-
μοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης Ιορδάνης Πέτσογλου και ο υποψήφιος διαμερισματικός 
Σύμβουλος Τούμπας Νίκος Σταυραετός.

Από τον Μπουτάρη στο πλευρό του Πέτρου Λεκάκη. Τρεις κοντινοί άνθρωποι του νυν 
δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη στηρίζουν τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Πέτρο 
Λεκάκη, στη μάχη για την διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου. Ο στενός συνεργάτης 
του δημάρχου, Κοσμάς Φουντουκίδης και ο αστυνομικός του Μανόλης Χατζηγεωργίου 
κατεβαίνουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Πρώ-
τη». Εν τω μεταξύ, με το φυλλάδιο του Πέτρου Λεκάκη φωτογραφήθηκε και η σύζυγος 
του Γιάννη Μπουτάρη, όταν συνάντησε τον υποψήφιο δήμαρχο σε περιοδεία του στο 
κέντρο της πόλης.

Ποιο είναι το χόμπι του δημάρχου Θέρμης, Θεόδωρου Παπαδόπουλου; Η ενασχό-
ληση με τον ...μπαχτσέ του! Ο κ.Παπαδόπουλος αγαπάει πολύ τη γη και ξοδεύει τον 
ελάχιστο ελεύθερο του χρόνο στο κτήμα του. Πηγαίνει καθημερινά από το χάραμα και 
για περίπου δύο ώρες ασχολείται με γεωργικές καλλιέργειες, προτού κατευθυνθεί στο 
δημαρχείο. Παράγει φρούτα και οπωροκηπευτικά και όπως λένε οι συνεργάτες του 
όποιος επισκέπτης περνάει από το κτήμα φεύγει ...φορτωμένος με τελάρα και σακού-
λες. 

Γεννητούρια στην παράταξη «Θεσσαλονίκη Πρώτη»… ο υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος, τραπεζικός υπάλληλος, με την παράταξη του Πέτρου Λεκάκη, Γιώργος 
Πασχαλίδης έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς. Η σύζυγος του Βάσω έφερε στον κόσμο 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι και το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας. 

Υπ. Περιφερειακός Σύμβουλος 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ellayghpkm.blogspot.com - ignatiadoumelina@gmail.com
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Τζιτζικώστας – Μαυρίδου εγκαινίασαν  
το πολιτιστικο κέντρο Καρίτσας

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στην Καρίτσα με το όνομα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εγκαινίασαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου. ‘’Το σύγχρονο αυτό πολιτιστικό 
κέντρο θα αποτελέσει ορόσημο, πυρήνα φιλοξενίας και παραγωγής πολιτισμού και τέ-
χνης για την περιοχή του Δήμου Δίου-Ολύμπου και όλου του νομού Πιερίας. Συνεχίζουμε 
να επενδύουμε και να έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευ-
ση, που είναι τα σημαντικότερα κεφάλαια κάθε τόπου’’, τόνισε η κ.Μαυρίδου.

karfitsomata
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ & FRIENDS. Κάλεσμα για κουβέντα  

και κρασί σε αίθουσα τέχνης
Υποψήφιος με... στυλ ο Πολυμεράς

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Κωνσταντίνου Ζέρβα με την παράταξη ‘’Ναι 
στη Θεσσαλονίκη΄΄ Κώστας Παρχαρίδης, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
προσκαλεί φίλους και υποστηρικτές στην αίθουσα τέχνης Chalkos Gallery (Ιουστινιανού 
21, δίπλα στην Παναγία Χαλκέων), την Τετάρτη στις 9μ.μ. για κουβέντα και κρασί. Στην 
εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας με μέλη 
της παράταξης.

«Παρών» δήλωσε σε φιλανθρωπικό Gala στη Remvi ο υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» του Μ. Κυριζίδη, Βαγγέλης Πολυμε-
ράς, ο οποίος, τελευταία, έχει κάνει αίσθηση στην πόλη με τις δράσεις του, αλλά και 
με την απίστευτη καλαισθησία του στο ντύσιμο! Ο κ. Πολυμεράς είναι ιδιοκτήτης του 
Olympus Real Estate και μάλλον... από τους πιο στιλάτους υποψηφίους. Στη φωτό με 
την υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της «Κ», Κατερίνα Χαρκιολάκη.
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Το γυναικείο επιχειρείν  

με την Ευαγγελία Τζιάκα

Στον Λαγκαδά επιστρέφει ο Ταχματζίδης

Ετοιμάζει το εκλογικό κεντρο η Νοτοπούλου

Δίνει βάρος στο Ε’ διαμέρισμα ο Ταχιάος 

Σούλας για παραβατικότητα Εγκαινίασε το «στρατηγείο»  
του ο Χάρης

Οι σέλφις με τον Κυριάκο 

Αρωμα γυναίκας 
από Λιάμα

Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, οι Startups, τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχειρηματικότητας αλλά και 
ο ρόλος του ΕΕΘ ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην 
Ημερίδα που διοργάνωσε για τη Γυναικεία Επιχειρημα-
τικότητα η υποψήφια Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη 
Θετικά του υποψηφίου δημάρχου Μάκη Κυριζίδη τη, 
Δευτέρα 1/4 στο ΕΕΘ.

Την επιστημονική επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε 
η υποψήφια Σύμβουλος Ε’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου 
Θεσσαλονίκης Ευαγγελία Τζιάκα η οποία ήταν αυτή που 
εισηγήθηκε την ίδρυση Κέντρου Γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας με χαρακτήρα εκπαιδευτικό και συμβουλευ-
τικό.

Στον τόπο του επιστρέφει ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και νυν περιφερειακός σύμβουλος, Γιάννης Ταχματζίδης. Με 
την εμπειρία που απέκτησε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα διεκδικήσει τον δήμο Λαγκαδά στις εκλογές 
του Μαΐου με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «Δύναμη ευθύνης για τον Λαγκαδά». Το 2014 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς 
περιφερειακός σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης 
αγροτικής οικονομίας για 2,5 χρόνια.

Στην οδό Αγίας Σοφίας ετοιμάζεται το προεκλογικό κέντρο της υποψήφιας δημάρχου Θεσσαλονίκης Κατερίνας Νοτο-
πούλου. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν νέα ονόματα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων καθώς και 
το πρόγραμμα του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη ΜΑΖΙ». Την περίοδο αυτή η κ. Νοτοπούλου μαζί με στελέχη της παράτα-
ξής της συνεχίζει περιοδείες σε γειτονιές και φορείς της Θεσσαλονίκης.

Οι περιοδείες του υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης, Νίκου Ταχιάου, στις γειτονιές συνεχίζονται ενώ ξεκινάει και ο 
κύκλος παρουσίασης των κοινοτικών υποψηφίων του συνδυασμού. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους του Ε’ δημοτικού 
διαμερίσματος και ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα σε όλα τα διαμερίσματα. Στο μεταξύ σε φουλ 
ρυθμούς δουλεύουν τα συνεργεία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες στο εκλογικό κέντρο της 
παράταξης “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα”. Το εκλογικό θα στηθεί στην “καρδιά” της πόλης και τα εγκαίνια αναμένονται τις 
επόμενες ημέρες εκεί όπου ο υποψήφιος δήμαρχος, Νίκος Ταχιάος, θα έχει μία ακόμη επαφή με τους πολίτες.

Για τα προβλήματα παραβατικότητας και ασφάλειας 
στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου συζήτησαν ο δήμαρχος 
Πέτρος Σούλας και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, 
Φώτης Δομζαρίδης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα 
περιστατικά που σημειώθηκαν στον πεζόδρομο Εθνικής 
Αντιστάσεως στο Ελευθέριο Κορδελιό, όπου ομάδα 
περιθωριακών ατόμων κατέστρεψε δημοτική περιουσία 
και απείλησε καταστηματάρχες. Ο αστυνομικός διευθυ-
ντής δεσμεύτηκε για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην 
περιοχή.

 Στην οδό Εγνατία βρίσκεται το “στρατηγείο” του 
υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης Χάρη Αηδονόπου-
λου. Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παράταξης 
«Συνέργεια πρώτα η πόλη μας» έγιναν παρουσία όλων 
των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, ενώ ακολού-
θησε συζήτηση για τα επόμενα βήματα της προεκλογι-
κής εκστρατείας.

Χαμόγελα και πληθώρα φωτογραφιών περιελάμ-
βανε η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη. 
Πολλά στελέχη του κόμματος φωτογραφήθηκαν μαζί 
του κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Σε κάποιες από τις 
φωτογραφίες είναι με τους δημοτικούς συμβούλους και 
εκ νέου υποψήφιους με τον «γαλάζιο» συνδυασμό στον 
δήμο Θεσσαλονίκης όπως τον Σωκράτη Δημητριάδη.

Έντονη είναι η παρουσία 
γυναικών, νέων, αλλά και 
μεγαλύτερων σε ηλικία 
πρωτοεμφανιζόμενων στα 
κοινά στο ψηφοδέλτιο του 
συνδυασμού «Βόλβη Μπρο-
στά», με επικεφαλής τον 
νυν δήμαρχο Διαμαντή Λιά-
μα. Οι υποψήφιοι δημοτικοί 
και κοινοτικοί σύμβουλοι 
παρουσιάστηκαν σε μεγάλη 
εκδήλωση στον Σταυρό, 
ξεκινώντας και επίσημα την 
προεκλογική εκστρατεία 
του συνδυασμού.
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Μαζί Ταχιάος – Γκιουλέκας  
στο κάλεσμα Τουντούρη!

Μπορεί οι σχέσεις του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Ταχιάου με τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης 
Κώστα Γκιουλέκα να –θρυλείται πως– έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο, μαζι σε κοινή εκδήλωση είχαν 
να εμφανιστούν πολύ καιρό. Το έκαναν στο κάλεσμα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου στο ψη-
φοδέλτιο του ΝίκουΤαχιαού «Θεσσαλονίκη- Υπεύθυνα», Πασχάλη Τουντούρη, ο οποίος υποδέχθηκε 
φίλους και συνεργάτες για να τους ευχαριστήσει για την αμέριστή στήριξή τους. 

O Πασχάλης Τουντούρης μετά από μια μεγάλη επαγγελματική πορεία αποφάσισε συνειδητά ενα-
σχοληθεί με τα κοινά γιατί πιστεύει ότι η Θεσσαλονίκη αξίζει να γίνει μια καλύτερη πόλη. Ο ίδιος έχει 
δηλώσει: «Στην πιο παραγωγική μου ηλικία, με κληρονομιά την εμπειρία άλλα και με σπουδαίους 
συνεργάτες αποφάσισα, παράλληλα με το απαιτητικό μου επάγγελμα να αναλάβω δράση για την πόλη 
μου. «Υπεύθυνα».  Η απόφαση να συμμετέχω στον συνδυασμό του Νίκου Ταχιάου για τον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης εκφράζει την ανάγκη μου να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στη βελτίωση της κα-
θημερινότητας και της ποιότητας ζωής μας. Οι εικόνες μιας βρώμικης, εγκαταλελειμμένης και χωρίς 
υποδομές πόλης δεν αξίζουν στις οικογένειες μας και στα παιδιά μας.

Σε όλη μου τη ζωή έμαθα να αγωνίζομαι κι αυτό ζητώ να κάνουμε και τώρα μαζί. Να κάνουμε τη 
Θεσσαλονίκη μας την πόλη που μας αξίζει. Σύγχρονη, καθαρή, εξωστρεφή, ανθρώπινη με κοινωνική 
συνοχή και ανοιχτή στις νέες τεχνολογίες. Με όραμα για τη νεολαία, τον αθλητισμό και τους ανθρώ-
πους με αναπηρία. Γιατί ο πλούτος της πόλης μας είναι οι άνθρωποι που καινοτομούν και αναλαμβά-
νουν το ρίσκο!»

▶ Με μεγάλη μου χαρά έμαθα ότι ο γνωστός ουρολόγος και υποψή-
φιος δήμαρχος την περασμένη Δευτέρα απέκτησε και την ειδικότητα του 
γυναικολόγου. Ήδη εντατικά και καθημερινά συμπληρώνει και το γυναι-
κείο ψηφοδέλτιό του.

▶ Άλλες δύο τοποθετήσεις σαν αυτήν της υπουργάρας Κατερίνας Πα-
πακώστα για τον φίλο μου τον Γιώργο Ορφανό και θα ξεκαθαρίσει η δυάδα 
για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

▶ Μόλις η Κατερίνα Νοτοπούλου έμαθε την τοποθέτηση Παπακώστα 
για τον Γιώργο Ορφανό, διαμαρτυρήθηκε αμέσως προς τον πρωθυπουργό 
Αλέξη, γιατί η δικιά μου η Κατερίνα έκανε μόνο μια φορά την δήλωση 
υποστήριξης.

▶ Φαντάσου τι έχει να γίνει όταν στον υποψήφιο δήμαρχο και πρώην 
υπουργό αρχίζουν να δηλώνουν στήριξη η Κουντουρά, ο Κόκκαλης και 
η Μεγαλοοικονόμου. Α! ξέχασα και τον Αντώναρο και τον άλλο τον φίλο 
μου τον κοντό βεβαίως, βεβαίως!!

▶ Πάντως, εκεί στα ψηλά πατώματα της Τσιμισκή στο γραφείο του φί-
λου μου του Νίκου του Ταχιάου οι κακές γλώσσες λένε ότι πρωτοκλασσά-
τοι σύμβουλοι που κληρονόμησε από τον Καλαφάτη σήκωσαν μπαϊράκι 
για το θέμα των συμβασιούχων στην καθαριότητα. 

▶ Αλλοι πάλι, διαγκωνίζονται για να πλειοδοτήσουν σε νεοφιλελευθε-
ρισμό τασσόμενοι στο δόγμα του Κούλη. Συνενοηθείτε παιδιά... Ή παπάς 
παπάς, ή ζευγάς ζευγάς... Και «Δράση» και μονιμοποίηση συμβασιούχων 
δεν γίνεται...

▶ ΚΟΥΙΖ 1: Η γνωστή τηλεπερσόνα του Μάρκου Μπόλαρη, πρόσωπο 
των ημερών, με ποιόν υποψήφιο δήμαρχο της ανατολικής Θεσσαλονίκης 
νταλαβεριζότανε για καιρό; Ονόματα δεν λέμε, σπίτια δεν κλείνουμε... 

▶ ΚΟΥΙΖ 2: Η ίδια τηλεπερσόνα, σε ποιό γνωστό κομματικό στέλεχος 
της ΝΔ έστελνε φιλάκια σε περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδο-
νίας;

▶ Αχ! Μάρκο, τρίτος ήρθες και καταϊδρωμένος. Μας το είχαν πρώτοι 
άλλοι το κορμί και μάλιστα από τον συντηρητικό χώρο βεβαίως βεβαίως. 
Λίβελος αυτός για την πρώτη κυβέρνηση Αριστερά έχω να πω. Το χάσαμε 
το κορμί πατριώτη! Για την Ελλάδα, ρε γ…..

▶ Ο Ψωμιάδης ανακοινώνει το ψηφοδέλτιο με τραγουδιάρες, μπα-
λαρίνες, λιοντάρια, τζιβαέρια και κάποιους υποψήφιους. Παναγιώτη σε 
βλέπω από ΖΟΡΡΟ να γίνεσαι και μοναχικός «καβαλάρης». Εμάς δεν μας 
σκέπτεσαι;

▶ Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Καρυπίδης και πάλι υποψή-
φιος έκανε φοβερή πρόταση. Οι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας, 
Ημαθίας και Πέλλας να πανε στα διοικητικά όρια της Δυτικής Μακεδονίας 
για να πέσει το ΑΕΠ της και να μπει σε αναπτυξιακά προγράμματα. Ο Γιαν-
νούλης το ξέρει; Ε! ρε Απόστολέ μου, το κοκκαλάκι της νυχτερίδας είχες, 
που τους βρήκες, πάλι περίπατο θα κάνεις.

▶ Πάντως καλύτερα για τον Καρυπίδη να έλεγε να έρθουν τα Σκόπια 
στην Δυτική Μακεδονία σαν επαρχία του Νομού Γρεβενών. Έτσι και τον 
φίλο του τον Αλέξη θα έβγαζε από την δύσκολη θέση αλλά και μόνο έτσι 
θα έκοβε την άνετη νίκη του φίλου μου του Ντένη Κουπτσίδη για δήμαρ-
χος Γρεβενών και πάλι.

▶ 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._
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου δυστυχώς 
αποτελεί μια μάστιγα της εποχής μας. Εμφανίζε-
ται συνήθως μετά τα 50, αφορά και τα δύο φύλα, 
ενώ υπολογίζεται πως αποτελεί τον τρίτο συχνό-
τερο καρκίνο. 

Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνι-
ση του είναι: η μεγάλη κατανάλωση κρέατος και 
λιπών, η πτωχή δίαιτα σε φυτικές ίνες, η κληρο-
νομικότητα, το κάπνισμα, το ιστορικό γυναικο-
λογικών καρκίνων, οι φλεγμονώδεις νόσοι του 
εντέρου και η ύπαρξη πολυπόδων. 

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι η 
αναιμία, η αποβολή αίματος στα κόπρανα και η 
δυσκοιλιότητα, ενώ η πρόληψή του γίνεται με 
κολοσκόπηση μετά τα 45 και κάθε 5ετία. Η θε-
ραπεία του είναι κατά βάση χειρουργική, ενώ η 
χήμειο- και άκτινο- θεραπεία έχουν συμπληρω-
ματικό και επικουρικό ρόλο. 

Η Ρομποτική Χειρουργική βρίσκει απόλυτη 
εφαρμογή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του 
παχέος εντέρου, προσφέροντας δυνατότητες 
πολλαπλάσιες όλων των άλλων τεχνικών. Το 
ρομποτικό σύστημα προσφέρει τρισδιάστατη ει-
κόνα, με μεγέθυνση 20-30 φορές, ενώ οι βραχί-
ονες του ρομπότ  είναι σε θέση να εκτελούν κάθε 
κίνηση με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι τελικά παρέχει 
λεπτομερέστατο καθαρισμό των λεμφαδένων, 
γεγονός που αποτελεί μια από τις βασικότερες 
απαιτήσεις της ογκολογικής χειρουργικής. 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες έχουν ιδιαί-
τερη αξία σε περιπτώσεις όγκων που βρίσκονται 
κοντά στον πρωκτό, αφού η χρήση του ρομπότ 
μειώνει δραματικά την ανάγκη διενέργειας κο-
λοστομίας (παρά φύση έδρας). 

Επιπλέον, ο ασθενής απολαμβάνει και τα γε-
νικότερα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής 
τεχνολογίας όπως:

• Πολύ μικρές τομές και ελάχιστος πόνος
• Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ουλές
• Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη έξο-

δο από το νοσοκομείο
• Εξάλειψη επιπλοκών που έχουν σχέση με 

το τραύμα, όπως μολύνσεις, κήλη, χρόνιος πό-
νος κλπ.

• Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγεια-
κές επιπλοκές

• Μικρότερη απώλεια αίματος και ανάγκες 
μετάγγισης

• Αποφυγή μετεγχειρητικών συμφύσεων και 
ειλεού

Η ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιείται 
διεθνώς όλο και περισσότερο στις επεμβάσεις 
αντιμετώπισης του καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου και τείνει σταδιακά να αντικαταστήσει τη 
λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ η ανοικτή χει-
ρουργική σπάνια προτείνεται πλέον από εξειδι-
κευμένα ογκολογικά κέντρα. Το σύνολο σχεδόν 
των ανάλογων επεμβάσεων στις μέρες μας μπο-
ρούν και πρέπει να γίνονται ρομποτικά, ενώ αυτό 
είναι ακόμα πιο επιβεβλημένο για την αποφυγή 
της κολοστομίας (παρά φύση έδρας) σε καρκι-
νώματα πλησίον του πρωκτού.

Καρκίνος του παχέος εντέρου

H Ρομποτική Χειρουργική αλλάζει ριζικά  
τα δεδομένα στη θεραπεία του
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Ο Γιάννης Μπέζος μιλά στην «Κ» και στη Φιλίππα Βλαστού αφιλτράριστα, όπως το συνηθίζει, 
για την ελληνική πατέντα του φιλότιμου, που όμως είναι και παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και 

για το ρόλο του «Μαυρογυαλούρου» που έξοχα υποδύεται στο Αριστοτέλειον.
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ΒΙΒΛΙΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Η Κική Τσιλιγγερίδου στην 
πρώτη της συγγραφική 
απόπειρα, μιλά για το 
«Βυθισμένο Ουρανό»

Η Νατάσα Μποφίλιου 
έρχεται με την παράσταση 

‘Ελληνικά διάφορα’ για τρία 
μόνον Σάββατα

Στο BARBARELLA 
συνεχίζουν τις sold out 

εμφανίσεις τους οι MELISS-
ES κάθε Κυριακή

Ο Παύλος Παυλίδης 
έρχεται να μας παρουσιάσει 

ένα live πέρα από τα 
καθιερωμένα, την Πέμπτη 

11/4 στο ΜΥΛΟΣ club

Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου 
αποκαλύπτει στη Φιλίππα 

Βλαστού τα μυστικά 
του τελευταίου βιβλίου 
της τριλογίας του για 

τον Μακεδονικό Αγώνα 
«Συναξάρια της μικρής 

Πατρίδας»
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Δημιουργήθηκε 
θέμα γιατί στο 

γραφείο του Μπόλαρη 
εργάζονται όμορφες 

κοπέλες, ενώ θα έπρεπε να 
προσλάβει κλώνους της 

Παπαρήγα, ας πούμε.

Social 
Media ▶ Η Νατάσα Μποφίλιου 

έρχεται με την παράσταση 
‘Ελληνικά διάφορα’ για τρία 
μόνον Σάββατα 6,13 και 20 
Απριλίου στην Αποθήκη του 
ΜΥΛΟΥ.
▶ Τελευταία Παρασκευή η 
επόμενη για τους Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα,Νίκο Πορτοκά-
λογλου και Μιρέλα Πάχου 
στο BARBARELLA live party 
με την παράσταση ‘Τι έχει 
μείνει απ’την φωτιά’.
▶ Στο BARBARELLA συνεχί-
ζουν τις sold out εμφανίσεις 
τους οι MELISSES κάθε 
Κυριακή.
▶ Ο Σωκράτης Μάλαμας 
αυτό το Σάββατο και για τα 
επόμενα 2 Σάββατα στο FIX 
Factory of Sound.
▶ Η κωμωδία ‘Υπάρχει και 
φιλότιμο’ τώρα και στην  
Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέ-
λειον έως τις 21 Απριλίου.
▶ ’Ή νεράιδα και το 
παληκάρι΄ 50 χρόνια 
μετά και για πρώτη φορά 
στο θέατρο, στο ΡΑΔΙΟ 

ΣΙΤΥ σε μία υπερπαραγωγή 
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.
▶ ’Η κωμωδία των παρεξη-
γήσεων’,το νεανικό έργο του 
Ουίλιαμ Σαίξπηρ από 10 έως 
14 Απριλίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης.
▶ Ο Παύλος Παυλίδης έρχε-
ται να μας παρουσιάσει ένα 
live πέρα από τα καθιερω-
μένα,αυτήν την Πέμπτη 11 
Απριλίου στο ΜΥΛΟΣ club.
▶ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΠΙΘΗΚΟΣ 
live σήμερα Σάββατο στον 
πολυχώρο  WE.

▶ Οι Bullet for my 
Valentine έρχονται για μία 
και μοναδική συναυλία σή-
μερα Σάββατο στο Principal 
Club Theater.
▶ Αντώνης Ρέμος και Δέ-
σποινα Βανδή συνεχίζουν τις 
εμφανίσεις τους στην ΠΥΛΗ 
Α σε μία πολύ αξιόλογη 
παραγωγή.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να 
γράψεις ένα βιβλίο; Ξεκίνησα να γρά-
φω όταν ο Κυριάκος Αθανασιάδης που 
είναι ο σύζυγός μου έγραψε ένα βιβλίο 
που λέγεται «Οδηγός συγγραφής».  Στο 
βιβλίο αυτό δίνει όλες τις οδηγίες για 
το πώς μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο 
και να το τελειώσεις…  Οπότε έτσι ξε-
κίνησα να γράφω το βιβλίο μου..είχα 
βέβαια και τη δική του καθοδήγηση 
που είναι πολύ σημαντική.. να έχεις δί-
πλα σου έναν τόσο έμπειρο συγγραφέα 
και άνθρωπο των βιβλίων .. κι αφού 
το ενέκρινε το στείλαμε κι είμαι πολύ 
χαρούμενη που εκδόθηκε από τις εκ-
δόσεις BELL. 
Γιατί αστυνομική λογοτεχνία; Γιατί 
από παιδί ακόμη διάβαζα μανιωδώς 
αστυνομική λογοτεχνία, είναι το είδος 
που μου αρέσει περισσότερο απ’ όλα, 
διάβασα όλους τους κλασσικούς αστυ-
νομικούς συγγραφείς και συγγραφείς 
μυστηρίου και συνέχισα, βέβαια, με τα 
σύγχρονα αστυνομικά με τα Αμερικανι-
κά, τα Σκανδιναβικά, με τα Ευρωπαϊκά 
γενικότερα τελευταία, οπότε δεν θα 
μπορούσα να γράψω κάτι άλλο.
Σύστησέ μας την ηρωίδα σου... Η 
ηρωίδα μου είναι η Στέλλα Άνταμς.  Εί-

ναι μια bad-ass αστυνομικός, είναι η 
επικεφαλής του 4ου τμήματος ανθρω-
ποκτονιών στην Αθήνα, έχει μια δική 
της ομάδα που είναι πολύ ιδιαίτερη, εί-
ναι ένας χαρακτήρας πολύ προβλημα-
τικός, είναι μονόχνωτη, αντικοινωνική, 
απότομη, βίαιη, μονομανής και κάνει τα 
πράγματα με το δικό της τρόπο ακόμη 
αν κι αυτό σημαίνει ότι περπατάει στα 
όρια του νόμου ή ακόμη και πέρα απ’ 
αυτά.
Η ηρωίδα σου κλέβει την παράσταση 
από την πλοκή; Νομίζω πως ναι… Και 
μου αρέσει αυτό … το ήθελα.
Γιατί όλα αυτά διαδραματίζονται 
στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονί-
κη που σου είναι και πιο οικεία; Δεν 
μπορούσα να δω τη Θεσσαλονίκη 
τόσο σκοτεινή και δυστοπική.  Ενώ 
την Αθήνα μπορώ να τη δω έτσι.. Εί-
ναι μια τεράστια πόλη, μία mega-city, 
μια metropolis και μπόρεσα να τη δω 
σκοτεινή όπως την δίνω κι όπως την 
περιγράφω στο βιβλίο.
Θα υπάρξει συνέχεια; Ο «Βυθισμένος 
Ουρανός» είναι το πρώτο βιβλίο της 
τριλογίας με ηρωίδα τη Στέλλα Άνταμς, 
θ’ ακολουθήσουν άλλα δύο.

ΚΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Ό «Βυθισμένος ουρανός» 
ταξιδεύει από τις εκδ. Bell

Προερχόμενη από το χώρο της δημοσιογραφίας, η Κική Τσιλιγγερί-
δου στην πρώτη της συγγραφική απόπειρα, δημιουργεί ένα σύγχρο-
νο αστυνομικό μυθιστόρημα με δράση, μυστήριο και κινηματογρα-
φική αγωνία αλλά και μια μοναδική σκιαγράφηση του περίπλοκου 
χαρακτήρα της ηρωίδας της, Στέλλας Άνταμς. Την συναντήσαμε 
στην παρουσίαση του «Βυθισμένου Ουρανού» στη Θεσσαλονίκη και 
μιλήσαμε γι’ αυτό.

#Μπόλαρης
#Θωμαρίτα

#AGENDA_MOU

Μπόλαρη είσαι 
σίγουρος πως τα 

επέλεξες τα κορίτσια με 
βάση τα 3ε και όχι τα 3α? 
«αααβάδιστα στο χώρο 

σας»?

Αγόρια, κοιμηθείτε! Δε 
θα στείλει. Στέλνει στον 

Μπόλαρη!

Αν πιστεύατε πως 
το γούστο του Μάρκου 

Μπόλαρη εξαντλήθηκε σε 
grannies τύπου Θωμαρίτας, 

γελιέστε. Στο ρόστερ 
έχουμε μέχρι και τέως 

Σταρ Ελλάς.

Άντε τώρα να 
πείσεις τον Μπόλαρη 

για το πολιτικό όφελος 
των πρόωρων 

εκλογών.
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The Media
▶ ΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ  
Ο ΝΤΑΛΑΡΑΣ
Χαμός έγινε στο hashtag 
#vinylio το βράδυ της 
Τρίτης.  Κανένας καλλιτέ-
χνης δεν προκαλεί τόσο 
αντιφατικές αντιδράσεις 
όσο ο Γιώργος Νταλάρας.  
Λατρεία για τραγούδια του 
και τη φωνή του από τη 
μία, αποστροφή για την 
προσωπικότητά του από την άλλη.  Ευτυχώς που πήρε ο ίδιος 
πάνω του την εκπομπή (βρήκε τον δάσκαλό του ο Κανάκης 
στην πολυλογία) κι έσωσε το team της εκπομπής από την 
υπερέκθεση.

▶ ΤΑΤΟΥΑΖ
Ενέταξε, λέει, τον Ντάνο στο cast επειδή προερχόταν από το 
Survivor, για να χτυπήσει στις τηλεθεάσεις το Survivor που το 
έχει απέναντι.  Πού να ήξερε ότι φέτος το παιχνίδι επιβίωσης 
θα πήγαινε άπατο. Στο επόμενο project τον Τανιμανίδη να 
πάρετε… Μάλλον ελεύθερος θα είναι.

▶ ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ
Σενάρια εμπνευσμένα από αληθινές ιστορίες, δοσμένα αριστο-
τεχνικά, ωραίες ερμηνείες από τους ηθοποιούς που προκαλούν 
συζητήσεις με κοινωνικό περιεχόμενο στα social media.  Αυτό 
αθωώνει κάπως την περιττή σκοτεινιά στην ματιά του Κοκκινό-
πουλου που προκαλεί κατάθλιψη πριν καν γίνει ο φόνος.

▶ ΑΠ’ ΤΗ ΜΥΓΑ ΞΥΓΚΙ 
Πάντως αν κάτι αναγνωρίζω στην Τατιάνα είναι ότι δεν ξεχνάει 
τα θέματά της όταν φύγουν από την επικαιρότητα.  Επιμένει… 
εκεί!!!! Ξανά και ξανά μέχρι να βγει απ’ την μύγα ξύγκι.  Κι 
επειδή δεν θα βγει ποτέ… γι’ αυτό δεν βλέπεται η εκπομπή.

▶ ΝΤΕΝΙΣΗ 
 vs ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Μερικές φορές πρέπει οι 
καλλιτέχνες να «εκτίθε-
νται» για να διαψεύδουν 
τους επικριτές τους.  Το 
«ξεδίπλωμα» της Μιμής 
Ντενίση στο YFSF αποκά-
λυψε μια προσωπικότητα 
ευγενική και πολυπράγ-
μονα που απαντά αποστομωτικά στις εμμονές του Λαζόπουλου 
που την αδικεί κατάφορα τόσα χρόνια τώρα.

ΤΕΤΟΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
Και για να μην στάζω συνέχεια χολή ας πω κι έναν καλό λόγο 
να γλυκάνει λίγο το στόμα μου.  Ευχάριστα μας ξάφνιασε η 
πρωτοβουλία της TV 100 να καλύψει τους αγώνες του πρωτα-
θλήματος K15 της Super League.

Μεζέ-Μεζέ

Κάθε Κυριακή βράδυ το party αρχίζει στις 10.00…. Στο BARBARELLA 
LIVE PARRTY, φυσικά, με το κορυφαίο Ελληνικό συγκρότημα.  Οι 
MELISSES συνεχίζουν τις εκρηκτικές εμφανίσεις τους και ξεσηκώ-
νουν με αγαπημένα τραγούδια που κάνουν το κοινό να ανταποκρί-
νεται με τον πιο ζεστό τρόπο.  Μετά από έναν αξέχαστο χειμώνα, το 
πρόγραμμα που τόσο αγαπήθηκε συνεχίζει να ανεβάζει τη διάθεσή 
μας και τις Κυριακές της άνοιξης.  Αυτό το party απλά δεν χάνεται!

BARBARELLA  
SUNDAYS PARTY

Μεθυστικά αρώματα και γεύσεις που ταξιδεύουν τον ουρανίσκο σε συνδυασμό με έναν άνετο χώρο για εσάς και 
την παρέα σας! Η γλυκιά θαλπωρή, τα πεντανόστιμα πιάτα και τα γνωστά πρόσωπα που αγαπάτε, καθημερινά στο 
μεζέ μεζέ! Όσο εσείς απολαμβάνετε το γεύμα σας, οι μικροί φίλοι της παρέας μπορούν να παίξουν στον ειδικά δια-
μορφωμένο παιδότοπό μας!Ζήστε και εσείς την μοναδική γαστρονομική εμπειρία του ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ με τα εκλεκτότε-
ρα πρώτα υλικά,την ατελείωτη κάβα αλλά και τα πιάτα μας που έγιναν γνωστά σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνον.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ζωντανή μουσική.Διεύθ. Κων. Καραμανλή 6,Ελευθέριο,Κορδελιό.Τηλ. 2310 700100.

Ήταν το 1992.Οι 3 κολλητοί φίλοι Σταύρος Φωτιάδης,Ζαφείρης Μελάς και Πασχάλης Τερζής αναστατώνανε τις πίστες 
της Θεσσαλονίκης και είχαν γράψει την δική τους ξεχωριστή ιστορία.Η συγκεκριμένη φωτογραφία από το ραδιοφωνι-

κό στούντιο από ‘Τα παιδιά της Καλαμαριάς’ –που οι παλαιότεροι σίγουρα θα θυμούνται- για κοινή συνέντευξη!
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Όταν αναφέρεσαι στον Γιάννη Μπέζο 
οποιαδήποτε εισαγωγή, χαρακτηρισμοί ή 
επεξηγήσεις δεν χρειάζονται. Ξέρουμε όλοι 
μικροί, μεγάλοι, θεατρόφιλοι, τηλεορασά-
κιδες, κάτοικοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή 
επαρχίας, τι έχει καταθέσει ο Γιάννης Μπέζος 
στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου 
και πόσο ευγνώμονες του είμαστε ως θεατές 
που υπάρχει στην τέχνη της υποκριτικής στην 
Ελλάδα. Οι απόψεις του πάντα συζητιούνται 
γιατί είναι ειλικρινείς και αφιλτράριστες, ενώ 
με ό,τι καταπιάνεται είναι προδεδικασμένο να 
πετύχει!Ο ηθοποιός που φέτος υποδύεται τον 
Μαυρογιαλούρο στο «Υπάρχει και φιλότιμο» 
μίλησε μεταξύ άλλων στην karfitsa για το δι-
αχρονικό αυτό έργο και το θέατρο, λίγο πριν 
βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την παράσταση.

Επιλέγετε άλλη μια ελληνική κωμωδία; 
Πιστεύετε ότι αυτό το είδος έχουν ανάγκη 
οι θεατές; Να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω 
τι έχουν ανάγκη να δουν οι θεατές. Πιστεύω 
το θέμα είναι  τι έχουν ανάγκη οι καλλιτέχνες.

Όπότε η κωμωδία είναι η ανάγκη των 
ηθοποιών; Εξαρτάται τι λέει η καρδιά σου 
κάθε φορά. Με τι θες να αναμετρηθείς ή τι 
θες να καταθέσεις στη σκηνή. Δεν ορίζει το 
κοινό το ρεπερτόριο. Ο κόσμος νομίζει του 
δείχνουμε αυτό που θέλει. Δεν πάει όμως έτσι 
γιατί αλλιώς δεν θα προχωρούσαμε ποτέ. Το 
θέατρο δεν καθορίζεται σύμφωνα με τις επι-
θυμίες του κοινού ή το τι λέει η αγορά.

Το θέμα είναι αν ο καλλιτέχνης έχει να πει 
κάτι μέσα από αυτή τη δουλειά κάθε φορά. 
Αν δεν έχει να πει τίποτα ή αυτό που λέει δεν 
έχει ενδιαφέρον ό,τι και να κάνει δεν θα έχει 
αποτέλεσμα.

Μέσα από αυτό το έργο τι θέλετε να 
καταθέσετε; Εδώ έχουμε ένα έργο που είναι 
γραμμένο το 1950, ένα από τα καλά έργα της 
δυάδας Σακελλάριος-Γιαννακόπουλος, για-
τί έχουν γραφτεί και έργα που δεν είναι της 
ίδιας αξίας. Το έργο αυτό λοιπόν έχει ανταπό-
κριση στο μέλλον και δείχνει όλες αυτές τις 
παθογένειες, όχι μόνο του ελληνικού πολι-
τικού συστήματος, αλλά και όλων μας, διότι 
δεν πρέπει να εξαιρούμε τον λαό όταν μιλάμε 
για την πολιτεία.  Η συναλλαγή, η επιπολαιό-
τητα όταν ψηφίζουμε, οι πολιτικοί, ο αμορα-
λισμός, η ανηθικότητα των μεσαίων και των 
κατωτέρων στελεχών που εκμεταλλεύονται 
την εξουσία είναι το κλίμα που καυτηριάζεται 
εντονότατα στο έργο και βλέπουμε ότι είναι 
απελπιστικά παρόν ακόμα. Αυτός είναι ο λό-
γος που αξίζει να καταθέσεις για ακόμη μια 

φορά το συγκεκριμένο έργο, για να δεις ότι 
τα πράγματα δεν αλλάζουν τόσο εύκολα.

Υπάρχει φιλότιμο στις μέρες μας; Βεβαί-
ως υπάρχει. Είναι θέμα εσωτερικής συνεί-
δησης αυτό, δεν είναι κάτι που μαθαίνεται ή 
που διδάσκεται, αλλά κάτι που βιώνεται. Το 
φιλότιμο ως λέξη είναι μια ελληνική πατέντα 
αλλά είναι και ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Το θέατρο στην Ελλάδα εξελίσσεται; 
Ναι, εξελίσσεται με την έννοια ότι  είναι μια 
τέχνη η οποία είναι ανάγκη όλων  των αν-
θρώπων, καθώς όλοι έχουμε την ανάγκη της 
μεταμόρφωσης. Aπλώς εδώ το επαγγελματι-
κό θέατρο δημιουργεί έναν καινούργιο χρόνο 
πάνω στη σκηνή ζωντανό, παρόντα, όχι σαν 
τον κινηματογράφο που έχει γίνει ήδη, και 
αυτό είναι που συγκινεί και το κάνει αθάνατο. 
Στην Ελλάδα έχουμε υλικό, πολλοί καλούς 
ηθοποιούς με διάθεση και πάθος, έχουμε 
καλό θέατρο.

Έχετε πιάσει τον εαυτό σας ποτέ σε κά-
ποια παράσταση ή σειρά που τελικά δεν 
σας άρεσε; Δεν θα το έλεγα. Υπήρξαν πράγ-
ματα που μου άρεσαν περισσότερο και άλλα 
λιγότερο, αλλά κάτι που να μη μου άρεσε κα-
θόλου όχι, γιατί τα επιλέγω εγώ. Εκ του απο-
τελέσματος μπορεί να μη με ενθουσίασαν 
αλλά όσον αφορά τις προθέσεις μου πάντα 
έκανα πράγματα που τα ήθελα.

Το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το ξέρεις 
δυστυχώς ή και ευτυχώς, πάντα υπάρχει ένα 
ρίσκο.

Έχετε εκφράσει δημόσια ότι συμφω-
νείτε με τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Έχετε 
δεχθεί λεκτική επίθεση ή αρνητικά σχόλια 
για αυτό; Δεν έχω δεχθεί καμία επίθεση και 
κανένα αρνητικό σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι αν 
αγαπάμε την πατρίδα θα πρέπει να την υπε-
ρασπιζόμαστε κάθε μέρα. Δεν μου αρέσει να 
δουλευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό που θέλω 
να πω είναι ότι μας πιάνει ο πόνος για τη Μα-
κεδονία και όταν χρειαστεί την βρίζουμε. Αν 
αγαπάς τη Μακεδονία οφείλεις να μάθεις την 
ιστορία της και να την υπερασπίζεσαι κάθε 
μέρα με την συμπεριφορά σου, με τις φορο-
λογικές σου υποχρεώσεις, να τηρείς τους νό-
μους και να υπερασπίζεσαι την πατρίδα στο 
σύνολο της και όχι μόνο με τις σημαίες και 
τα συνθήματα.

Όσα χρόνια ζω υπάρχει αυτή η αντιπαλό-
τητα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ελ-
λάδας, αυτό δεν είναι δείγμα επιπολαιότητας 
και ότι δεν είμαστε επαρκείς μέσα μας;

Αφού λοιπόν αγαπάς την Μακεδονία υπε-

ρασπίσουν την, μη σε πιάνει ο πόνος όταν 
σου παίρνει κάποιος άλλος το όνομα. Έχουμε 
μάθει να παγιδευόμαστε σε ονόματα και συν-
θήματα.

Σε ότι αφορά τις εθνότητες, τις ταυτότητες 
και όλα αυτά είναι πρακτικά θέματα πιστεύω  
θα τα καλύψει ο χρόνος. Νομίζω ότι αν θέ-
λουμε να υπερασπιστούμε την ελληνικότητα 
μας, θα πρέπει πρώτα να τη μάθουμε.

Για αυτό δεν με φοβίζει το Βόρεια και το 
Νότια,  γιατί κανείς δεν ήξερε ότι από το ‘48 
και μετά ονομάζεται Μακεδονία το κρατίδιο 
αυτό.

Πλησιάζουν οι αυτοδιοικητικές. Σας 
έχουν προσεγγίσει για να κατεβείτε; Δεν με 
έχει προσεγγίσει κανείς γιατί έχω δώσει αυτό 
το σήμα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολι-
τική σκηνή και ο τρόπος  αυτός της πολιτικής. 
Προτιμώ η πολιτική  να εξαντλείται σε ότι 
αφορά την δουλειά, εφόσον είναι δημόσια.

To κοινό της Θεσσαλονίκης είναι θεατρό-
φιλο. Παρ’ όλα αυτά μεγάλες παραστάσεις 
δεν ξεκινούν από εδώ.

Αρχικά πως ξέρετε ότι είναι θεατρόφι-
λο; Αυτό είναι άλλο θέμα... Η Θεσσαλονίκη 
είναι μια μεγάλη πόλη, οπότε αναλογικά έχει 
το κοινό για να συντηρήσει τις σκηνές αυτές. 
Δεν μου αρέσει να βάζουμε ταμπέλες λέγο-
ντας ότι αυτό το κοινό είναι θεατρόφιλο, ενώ 
ένα άλλο κοινό δεν είναι. Αυτά τα λένε οι 
συνάδελφοι μου για να λαϊκίσουν συνήθως. 
Το κοινό είναι παντού το ίδιο. Υπάρχει κοινό 
που ενδιαφέρεται για το θέατρο, κοινό που 
ενδιαφέρεται λιγότερο και ένα άλλο που δεν 
ενδιαφέρεται καθόλου.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια τεράστια πόλη 
και έχει κοινό που μπορεί να συντηρήσει κά-
ποιες σκηνές και κοινό που μπορεί να παρα-
κολουθήσει κάποιες παραστάσεις.

Όσον αφορά τις πρεμιέρες, δεν γίνεται 
αλλιώς. Δεν μπορεί να συντηρηθεί μια πα-
ράσταση στη Θεσσαλονίκη για έξι μήνες, ενώ 
στην Αθήνα μπορεί και δυο και τρία χρόνια. 
Εγώ έχω σκεφτεί πολλές φορές να ξεκινή-
σουμε από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν θα 
μπορέσει να μείνει παραπάνω από ενάμιση 
μήνα. Είναι πρακτικό το θέμα. Άλλωστε το 
θέατρο είναι ακριβό σπορ δεν είναι ‘’μαζευ-
όμαστε και κάνουμε την πλάκα μας’’ , έχει 
έξοδα.   

* «Υπάρχει και φιλότιμο», στο θέατρο 
Αριστοτέλειον, από 5 έως 21 Απριλίου

Γιάννης Μπέζος:

Aν θέλουμε να υπερασπιστούμε την ελληνικότητά μας, 
θα πρέπει πρώτα να τη μάθουμε
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Γιάννης  
Μπέζος

«Υπάρχει φιλότιμο. 
Είναι θέμα εσωτερικής 

συνείδησης αυτό, 
δεν είναι κάτι που 
μαθαίνεται ή που 

διδάσκεται, αλλά κάτι 
που βιώνεται».
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Με αφορμή αυτό  το μουσικό πρόγραμμα 
που εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερο φάσμα, από το 
ιδιοφυές μουσικό πνεύμα του Μάνου Χατζιδά-
κι ως τις μελωδίες του Πλέσσα και του Κου-
γιουμτζή και θα παρουσιαστεί  στις 12 και 13 
Απριλίου ο Αλέξανδρος Τζοβάνης  μίλησε στην 
Karfitsa. 

Πώς αποφάσισες να πραγματοποιήσεις 
αυτές τις συναυλίες; Μετά από 7-8 χρόνια 
μουσικής περιπλάνησης στην Ευρώπη, αποφά-
σισα να κάνω βάση μου και πάλι τη Θεσσαλονί-
κη. Ήθελα, λοιπόν, να δημιουργήσω ένα πρό-
τζεκτ που να αντανακλά τους λόγους που πήρα 
αυτή την απόφαση. Να υπάρξει μία σύνδεση 
ανάμεσα στη νοσταλγία της πατρίδας που νιώ-
θω μέσα μου και στην καλλιτεχνική μου ιδιότη-
τα ως τραγουδιστής. Κατέληξα ότι δεν υπάρχει 
πιο ταιριαστό θέμα από την ελληνική ποιοτική 
μουσική. Και να ΄μαστε... «Σαν τις χορδές του 
ανέμου...»

Είναι διαφορετικό να ερμηνεύεις στην μη-
τρική σου γλώσσα ; Αυτή είναι πολύ εύστοχη 
ερώτηση! Απολαμβάνω πολύ να τραγουδάω 
ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά και άλλες γλώσ-
σες. Όμως όταν τραγουδάω στα ελληνικά... 
δυσκολεύομαι να περιγράψω το πως αισθάνο-
μαι. Ίσως η λέξη ευλογημένος είναι η καταλ-
ληλότερη! Η ελληνική γλώσσα έχει κάτι το 
μοναδικό. Είναι σαν να τραγουδάς ενός είδους 
αρχέτυπο. Κάτι που περιέχει μία αρχή, άρα και 
το αληθινό νόημα των λέξεων.

Υπάρχουν στον χώρο της μουσικής άν-
θρωποι που σε στήριξαν; Νιώθεις να χρωστάς 
σε κάποιον ένα «ευχαριστώ»;   Φυσικά! Υπάρ-
χουν άνθρωποι που πίστεψαν βαθειά στο ταλέ-
ντο και την προσωπικότητά μου. Είναι κυρίως 
άνθρωποι που ήταν δάσκαλοί μου στα χρόνια 
των σπουδών μου στη Βιέννη. Υπήρξαν αυτό το 
χέρι που σε ωθεί όταν νιώθεις ότι οι δυνάμεις 
σου λιγοστεύουν και ξαφνικά επιστρέφεις στον 
αγώνα. Σε όλους αυτούς θα είμαι πάντα ευγνώ-
μων. Ωστόσο, τίποτα δεν θα ήταν πραγματικό 
χωρίς την αμέριστη και ανιδιοτελή αγάπη και 
στήριξη των γονιών μου. Εκεί πηγαίνει το μεγα-
λύτερό μου ευχαριστώ.

Αν μπορούσες να έχεις στην πραγματική 
ζωή τη μοίρα ενός ήρωα όπερας, ποιον θα 
διάλεγες; Ευτυχώς στη ζωή μου μέχρι σήμε-
ρα δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να μου 
έχουν δοθεί εύκολα. Για κάποιο λόγο πάντα 
συναντώ εμπόδια και δυσκολίες και καλούμαι 

να σκεφτώ, να βρω εναλλακτικές, να τολμήσω. 
Και λέω ευτυχώς, γιατί πάντα κανείς βγαίνει 
δυνατότερος και σοφότερος από τέτοιες πε-
ριστάσεις. Ο πρίγκιπας  Κάλαφ από την όπερα 
Τουραντότ έπρεπε να βρει τη λύση από τρία 
πολύ δύσκολα αινίγματα για να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και στο τέλος τον έρωτα της αγα-
πημένης του Τουραντότ. Ρίσκαρε τη ζωή του 
για να ακολουθήσει την καρδιά του. Αυτόν θα 
διάλεγα λοιπόν. Εκείνος βρήκε τις απαντήσεις, 
ελπίζω να ακολουθήσω τα χνάρια του!!

Πριν από περίπου έναν χρόνο είχες πα-
ρουσιάσει και την πρώτη σου ποιητική συλ-
λογή με τίτλο «Νοσταλγία σε Φα ελάσσο-
να». Τι σχέση έχει η ποίηση με το τραγούδι; Ο 
Οδυσσέας Ελύτης είχε πει ότι η ποίηση είναι μια 
πηγή αθωότητας γεμάτη από επαναστατικές 
δυνάμεις. Και έτσι την αντιλαμβάνομαι και εγώ. 
Είναι μία χαλάρωση μέσα σε ένταση. Όταν αυτή 
η δυναμική εκφράζεται μέσα από τη μουσική, 
όπως στη μελοποιημένη ποίηση, τη βιώνω ως 
την απόλυτη έκφραση αρμονίας. Είναι σαν να 
ανοίγει ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του 
ωραίου και της τόλμης. Ποίηση και τραγούδι, 
στα μάτια μου, είναι δυο τέχνες αλληλοεξαρ-
τώμενες.

Τραγούδι, όπερα, μιούζικαλ, ποίηση. Τι 
αγαπάς περισσότερο και γιατί;   Θα μου επι-

τρέψεις να απαντήσω κάπως πιο γενικευμένα 
σε αυτή την ερώτηση γιατί αυτό μου βγαίνει. 
Αγαπώ οτιδήποτε εκφράζει μία καθαρή ψυχή, 
κάθε τέχνη που μεταδίδει αρμονία. Αυτός είναι 
και ο μόνος δρόμος, για μένα, να κάνεις τέχνη 
με απήχηση στο κοινό.

Τι θα ακολουθήσει μετά από αυτές τις δύο 
συναυλίες  που θα πραγματοποιηθούν στο 
Δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς; Αναμένω με 
μεγάλη χαρά και συγκίνηση, δεν θα το κρύψω, 
τις δύο αυτές συναυλίες στις 12 και 13 Απριλί-
ου. Επιστρέφω στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονί-
κη μετά από πολύ καιρό με ένα δικό μου πρό-
τζεκτ, το οποίο μέσα μου είναι ο προάγγελος 
μιας πολύ δημιουργικής περιόδου της καλλι-
τεχνικής μου ζωής.  Όσον αφορά τα μελλοντικά 
πλάνα, υπάρχει ένα επίσης δυνατό πρότζεκτ με 
θέμα τη μεσογειακή μουσική το οποίο θα πα-
ρουσιάσω αρχικά στη Βιέννη στις 25 Μαϊου και 
είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους φορείς 
στη Θεσσαλονίκη έτσι ώστε μέσα στο καλοκαί-
ρι να το φέρουμε και στην πόλη μας!  Να ανα-
φέρω κλείνοντας ότι και στις δύο παραγωγές 
θα τραγουδήσω παρέα με την καρδιακή μου 
φίλη και συνάδελφο Μέλα Γεροφώτη και αυτό 
κάνει τη χαρά και την έμπνευσή μου ακόμα με-
γαλύτερη!

O Αλέξανδρος Τζοβάνης επιστρέφει στην Ελλάδα και παρουσιάζει  
στο κοινό της Θεσσαλονίκης ένα ξεχωριστό αφιέρωμα

«Σαν τις χορδές του ανέμου...»
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Από τη Φιλιππούπολη και τη Δράμα έως την 
Φλώρινα και την Καστοριά ο Θοδωρής Παπα-
θεοδώρου με επιτόπιες έρευνες του έψαχνε με 
εγκυρότητα γεγονότα που εξελίχθηκαν κατά την 
διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Σκοπός ήταν 
η συγγραφή των τριών βιβλίων του: τα «Λιανο-
κέρια της μικρής Πατρίδας», στη συνέχεια τις 
«Γυναίκες της μικρής Πατρίδας» και έπειτα ήρ-
θαν τα «Συναξάρια της μικρής Πατρίδας». Ο συγ-
γραφέας μιλώντας στην Karfitsa με αφορμή το 
πρόσφατο βιβλίο του εξηγεί ότι: «ο αναγνώστης  
θα ζήσει κυριολεκτικά τον αγώνα του δοκιμαζό-
μενου από τη σλαβική λαίλαπα Ελληνισμού στη 
Μακεδονία και τη Θράκη τα πρώτα χρόνια του 
περασμένου αιώνα». 

Μετά τα «Λιανοκέρια της μικρής Πατρί-
δας», τις «Γυναίκες της μικρής Πατρίδας» 
ήρθαν τα «Συναξάρια της μικρής Πατρίδας». 
Τι ενώνει αυτή την τριλογία; O τόσο σκληρός, 
αιματηρός και ύπουλος, αλλά συνάμα και τόσο 
ηρωικός Μακεδονικός Αγώνας. Η τιτάνια προ-
σπάθεια των Μακεδόνων και των Θρακών, και 
των εθελοντών από την Ελεύθερη Ελλάδα και 
την Κρήτη, να βασταχτεί ορθός ο Ελληνισμός, να 
μην εκσλαβιστεί πλήρως με τη βία και την τρο-
μοκρατία.

Ποια είναι τα «Συναξάρια της μικρής Πα-
τρίδας»; Τι θα γνωρίσει μέσα από το βιβλίο ο 
αναγνώστης; Όλα όσα σας ανέφερα παραπάνω. 
Μέσα από τα μυθιστορήματα: «Γυναίκες της μι-
κρής πατρίδας», «Λιανοκέρια της μικρής πα-
τρίδας» και «Συναξάρια της μικρής πατρίδας» 
που μόλις εκδόθηκε, θα ζήσει κυριολεκτικά τον 
αγώνα του δοκιμαζόμενου από τη σλαβική λαί-
λαπα Ελληνισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη 
τα πρώτα χρόνια του περασμένου αιώνα. Βήμα 
προς βήμα και γεγονός προς γεγονός, δίχως 
όμως αυτή η ιστορική πιστότητα να καλύπτει 
ή να εξοβελίζει την συνταρακτική, θέλω να πι-
στεύω, μυθιστορηματική πλοκή. Θα νιώσει, θα 
αισθανθεί, θα συμπάσχει με τους ήρωες, μυθι-
στορηματικούς, αλλά και ιστορικούς όπως ο 
Παύλος Μελάς, ο Τέλλος Άγρας και δεκάδες άλ-
λους που θυσιάστηκαν και απόμειναν για πάντα 
στα σπλάχνα της Μακεδονικής γης. 

Ποια είναι η «μικρή Πατρίδα» στον τίτλο 
των βιβλίων της σειράς; Πέρα από τη μεγάλη 
πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, υπάρχει και μια 
«μικρή πατρίδα» για τον καθένα μας, που σημαί-
νει το γενέθλιο ψυχικό τοπίο, αυτό που γέμισε με 
μνήμες και εμπειρίες την ψυχή του στην παιδική 
του ηλικία. Για εμένα, Βορειοελλαδίτη στην κα-
ταγωγή και μεγαλωμένο στα ακριτικά Δίκαια του 
Έβρου, αυτή η «μικρή πατρίδα» είναι η Θράκη 

μας. Την εποχή που διαδραματίζονται τα μυθι-
στορήματα, εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, η 
Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, αλλά και τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ήταν ακόμη σκλα-
βωμένα. Ολάκερη η Βόρεια Ελλάδα ήταν τότε η 
μικρή, αλύτρωτη πατρίδα του Ίωνα Δραγούμη, 
του Παύλου Μελά και πολλών πολλών άλλων. 
Σε τούτη τη βόρεια, σκλαβωμένη, μικρή πατρίδα, 
αναφέρεται ο τίτλος των βιβλίων.

Πόσο διήρκεσε η έρευνα σας και ποια κα-
τεύθυνση πήρατε για αυτήν; Από τα τρία και 
παραπάνω  χρόνια που κράτησε η συγγραφή 
των μυθιστορημάτων του Μακεδονικού Αγώνα, 
ο ένας ήταν εξολοκλήρου αφιερωμένος στην 
ιστορική έρευνα γιατί ήθελα τα γεγονότα να πα-
ρουσιάζονται με εγκυρότητα και πιστότητα, κα-
νείς αναγνώστης να μην παραπλανηθεί, κλείνο-
ντας το βιβλίο να έχει μία κατά το δυνατόν πλήρη 
γνώση για το τι συνέβη τότε στην Μακεδονία και 

τη Θράκη, τι σπουδαίο κερδήθηκε και με πόσες 
θυσίες των Μακεδόνων. Όταν βεβαίως μιλάω για 
έρευνα, δεν αναφέρομαι στο διαδίκτυο και το εύ-
κολο ψάξιμο στο Google που πολλές φορές δεν 
παρέχει αξιόπιστα στοιχεία, ενώ πολλάκις είναι 
παραποιημένα. Ούτε μιλώ μόνο για μελέτη σε βι-
βλιοθήκες και αρχεία. Μα και για επιτόπιες έρευ-
νες απανταχού της Μακεδονίας, της Θράκης από 
τη Φιλιππούπολη και τη Δράμα μέχρι τη Φλώρι-
να και την Καστοριά. Eπίσης μιλώ για κουβέντες 
με ηλικιωμένους, κυρίως, κατοίκους αυτών των 
περιοχών που άνοιξαν το σεντούκι της μνήμης 
τους και μοιράστηκαν μαζί μου ακούσματα και 
εμπειρίες από τους προπάτορές τους. Τους ευ-
χαρίστησα θερμά και ονομαστικά έναν έναν στο 
τέλος του βιβλίου μου, τους ευχαριστώ και από 
εδώ και εύχομαι ο Θεός να τους χαρίσει πολλά 
πολλά ακόμη χρόνια με υγεία και δύναμη.

Θοδωρής Παπαθεοδώρου 

Πέρα από την Ελλάδα μας υπάρχει και μια 
«μικρή πατρίδα» για τον καθένα μας
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αθλητισμός
 

Η Κ19 ΤΌΥ ΠΑΌΚ ΜΕ ΤΌΝ ΠΑΜΠΛΌ ΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΌΝ ΠΑΓΚΌ ΤΗΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΑΗΤΤΗΤΗ ΤΌ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΌΔΌΜΩΝ  
ΤΗΣ SUPERLEAGUE ΕΠΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΌ ΦΙΝΑΛΕ

«Μωρά» από... χρυσό ξανά 
στον θρόνο τους!

Λένε πως το «δύσκολο δεν είναι να ανέβεις στην 
κορυφή, αλλά το να διατηρηθείς σε αυτή». Η ομά-
δα του Πάμπλο Γκαρσία, έγραψε και πάλι τη δική 
της ξεχωριστή ιστορία. Για δεύτερη σερί χρονιά, 
στέφθηκε πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Κ19 
της Super League και τα «μωρά» του Ουρουγουα-
νού τεχνικού βροντοφώναξαν πως το μέλλον τους 
ανήκει. Αυτή η σεζόν δεν ήταν σαν όλες τις άλλες. 
Αυτή τη χρονιά οι νεαροί άσοι κατάφεραν κάτι ξεχωριστό, 
κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν κατάφερε όλα αυτά τα 
χρόνια. Πανηγύρισαν την μαθηματική εξασφάλιση του 
τίτλου, επτά στροφές πριν το φινάλε της σεζόν, έχοντας 
(μέχρι στιγμής) απολογισμό 22 νίκες και μόλις μία ισο-
παλία (0-0 με τον Αρη), σε 23 αγώνες. Για να βρει κα-
νείς πότε έχασε για τελευταία φορά αυτή η ομάδα θα 
πρέπει να γυρίσει πίσω στον χρόνο στο 2017 και 
πιο συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου, τότε που 
ο Παναθηναϊκός, είχε φύγει νικητής από τη Θεσ-
σαλονίκη. Εκ τότε, το «τρένο» του Γκαρσία δεν 
έκανε πουθενά στάση. Πολλοί μιλούν για την 
πληρέστερη γενικά ποδοσφαιριστών και 
όχι άδικα. Ηδη, τρεις εξ’ αυτών, έχουν 
υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαιο 
με την επαγγελματική ομάδα, παίρνο-
ντας και χρόνο συμμετοχής σε αυτή. 
Λευτέρης Λύρατζης, Μάριος Τσα-
ούσης και Συμεών Παπαδόπου-
λος έχουν ζήσει το παιδικό τους 
όνειρο και το σίγουρο είναι πως 
πολλοί από τους υπόλοιπους 
συμπαίκτες του θα κάνουν κάτι 
αντίστοιχο. Άλλωστε, επτά μέλη 
αυτής της ομάδας, κλήθηκαν 
προσφάτως από τον Ομοσπον-
διακό τεχνικό της Εθνικής Νέων, 
Γιάννη Γκούμα, για να στελεχώσουν την 
Εθνική Νέων στον δεύτερο όμιλο της Elite 
Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 

Ιωσηφίδης: «Θα παίξουν  
ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου»

Ο Κώστας Ιωσηφίδης αποτελεί την 
«ψυχή» αυτής της ομάδας. Είναι ο άνθρω-
πος που συνδέει δύο διαφορετικές γενιές 
μέσα στον σύλλογο και από το πόστο του 
γενικού αρχηγού προσπαθεί να μεταλαμπα-
δεύσει τις εμπειρίες του στους αθλητές του 
Γκαρσία. «Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο τα-

λέντο και θα παίξουν ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου. 
Το λέω σε καθημερινή βάση. Αυτό που έκαναν από 
πέρσι μέχρι και φέτος, όντας αήττητοι, δεν χωράει 
αμφισβήτηση. Όσοι ήταν και στο ευρωπαϊκό παιχνί-
δι, είδαν πόσο ταλέντο έχουν, πόσο συγκροτημένα 
άτομα είναι, είναι άδικο να τους αμφισβητήσει κα-
νείς», είπε και αναφέρθηκε και στον «αρχιτέκτονα» 
αυτής της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία: «Ο Πάμπλο εί-

ναι «πατέρας» γι΄αυτά τα παιδιά. Έχει γιο σε αυτήν την 
ηλικία, προπονητικά είναι πολύ καλός, μέρα με την ημέ-
ρα δίνει νέα πράγματα στα παιδιά. Τους δείχνει να είναι 
χαμηλών τόνων, να δουλεύουν σκληρά και να σέβονται 
κάθε αντίπαλο. Τον υπεραγαπάνε. Είναι σκληρός απένα-

ντί τους αλλά πάντα δίκαιος. Στο πρόσωπο του Πάμπλο 
βλέπουμε πως κάθε φορά γίνεται και καλύτερος...».

Γκαρσία: «Εχουν όλοι τους 
τον ΠΑΌΚ στο αίμα τους»

Είναι κάτι παραπάνω από προπονητής αυτής της 
ομάδας. Είναι ο δάσκαλος, το ίνδαλμά τους. Ο Πάμπλο 
Γκαρσία, «χτίζει» τη δική του παράδοση και ως προπο-
νητής του Δικεφάλου, με τον Ουρουγουανό τεχνικό να 
σημειώνει: «Όλα αυτά τα παιδιά είναι από μικρά οπαδοί 
του ΠΑΟΚ. Έχουν τον ΠΑΟΚ στο αίμα τους από μικρά. Το 
ποδόσφαιρο είναι νίκη και πάντα πρέπει να κερδίζουμε, 
αλλά με ωραίο τρόπο», είπε και σημείωσε: «Είχαμε πιο 
μικρά παιδιά φέτος. Άφησα κάποια παιδιά πιο μεγάλα 
λίγο εκτός γιατί στις πιο μικρές ηλικίες έχουμε καλύτε-

ρους παίκτες. Δουλέψαμε πολύ! Κάποιοι από αυτούς 
θέλανε πέντε μήνες για να είναι έτοιμοι. Κάναμε 

πολύ καλή και δυνατή δουλειά. Φέτος το πήρα-
με πιο άνετα γιατί είχαμε περισσότερη εμπειρία, 
οι παίκτες ήταν πιο έτοιμοι και συγκεντρωμέ-
νοι». Και κατέληξε λέγοντας: «Έχω άγχος για 
αυτά τα παιδιά γιατί θέλω να πάνε καλά και 
να τα προσέχουν. Πρέπει να κάνουμε ανά-
λυση ποιος πρέπει να μείνει, ποιος πρέπει να 
πάει δανεικός. Δεν ξέρω ποια παιδιά θα πάνε 
στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Εμείς 
πολύ βάση και στην φυσική κατάσταση και 
όλα καλά».

Του Θωμά 
Μίχου

ΤΌ ΡΌΣΤΕΡ ΤΗΣ Κ19 ΤΌΥ ΠΑΌΚ

Τερματοφύλακες: Ευάγγελος Συλλέκτης 
Χρήστος Ταλιχμανίδης Συμεών Παπαδόπουλος 
Αμυντικοί Μάριος Τσαούσης Χρήστος Βουτσάς 
Άγγελος Μουτζούρης Ευστάθιος Τάχατος Ελευθέ-
ριος Λύρατζης Δημήτριος Θεοδωρίδης Απόστολος 
Διαμαντής Ιωάννης Μιχαηλίδης Μέσοι Σπυρίδων 
Ατματζίδης Θεοχάρης Τσιγγάρας Θεόδωρος Πουρ-
ναράς Ζήσης Χατζηστραβός Σεραφείμ Μανιώτης 
Γεώργιος Νούκαρης Κωνσταντίνος Μπαλογιάν-
νης Αναστάσιος Μελετίδης Ιωάννης Καράκουτης 
Αχιλλέας Σαλαμούρας Κυριάκος Γιαξής Επιθετι-
κοί Αντώνιος Γαϊτανίδης Γεώργιος Δούμτσης Δη-
μήτριος Ξιφιλίνος Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης 
Πέτρος Καλουτσικίδης Κίμων Κορέας Δημήτριος 
Πανίδης Γεώργιος Τζοβάρας 
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ΌΔΗΓΕΙ ΤΌΥΣ ΚΙΤΡΙΝΌΥΣ ΌΛΌΤΑΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Είναι με διαφορά του δεύτερου ο πιο φορμαρισμένος 
ποδοσφαιριστής του Αρη. Ο Χαβιέ Ματίγια, οδηγεί εκ του 
ασφαλούς τους Κίτρινους στην Ευρώπη και η... επιβρά-
βευση για τα επιτεύγματα του ίδιου αποτελεί η αυτόματη 
ανανέωση του συμβολαίου του με τον σύλλογο της Θεσ-
σαλονίκης για την επόμενη σεζόν. 

Η πορεία του Χαβιέ Ματίγια στον Αρη δεν ήταν ρόδινη, 
ειδικά μετά την αποχώρηση του Πάκο Ερέρα, χρειάστηκε 
να περιμένει καρτερικά την ευκαιρία του. Την πήρε από 
τον Σάββα Παντελίδη και εκ τότε αποτελεί το Α και το Ω, 
πραγματοποιώντας έναν απίστευτο δεύτερο γύρο με τον 
σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Τα νούμερά του εντυπωσια-
κά. Τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Δεν τα λες και λίγα για 
αμυντικό χαφ... 

Ρόδινη βέβαια δεν ήταν και η καριέρα του 30χρονου. 
Κάθε άλλο μάλιστα. Λένε πως αν ο τρόπος διαχείρισης 
των δυσκολιών καταδεικνύει τον χαρακτήρα ενός αν-
θρώπου, τότε ο Χαβιέρ Ματίγια θα πρέπει να είναι πολύ 
σκληρός. Πραγματικό ατσάλι. Οι σοβαροί τραυματισμοί 
που είχε στην καριέρα του τον κράτησαν εκτός αγωνι-
στικής δράσης για 26 συνολικά μήνες. Για τον Ματίγια ο 
χρόνος σταμάτησε στις 10 Οκτωβρίου 2015. Ήταν η μέρα 
που άλλαξε τη ζωή του και κατ’ επέκταση την καριέρα 
του. Ήταν τότε που ο Κάρλος Ρουίζ διέλυσε το δεξί γό-
νατό του (σε αγώνα Μπέτις-Τενερίφη), ο Ματίγια μάλλον 
προσπάθησε να αποφύγει την αλήθεια. «Άκουσα έναν 
ισχυρό ήχο εσωτερικά και προσπάθησα να συνεχίσω το 
παιχνίδι. Λίγο μετά κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν 
ένιωθα σταθερό το γόνατό μου κι έβαλα τα κλάματα», 
είχε πει σε μια παλιότερη συνέντευξή του.

Οι περισσότερο στη θέση του το πιο πιθανόν είναι 
να τα είχαν παρατήσει, αυτός όμως δεν το έβαλε στιγμή 
κάτω. Η τύχη της καριέρας του θα ήταν αντιστρόφως 
ανάλογη, αν η μοίρα των τραυματισμών του είχε φερθεί... 
καλύτερα. Γιατί στα πρώτα του κι όλας βήματα, τότε που 
έφτιαχνε το όνομά του είχε πάρει το μεγαλύτερο ίσως πα-
ράσημο της καριέρας του όταν η βρετανική Telegraph το 
2009 είχε γράψει πως ήταν ο παίκτης που είχε μαγέψει 
τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σε σημείο να τον χαρακτη-
ρίσει «νέο Τσάβι». Καταλαβαίνετε, τι σήμαινε αυτό 
για τον νεαρό τότε Ματίγια...

Ο ερχομός του στον Αρη είχε την σφραγίδα του 
Πάκο Ερέρα. Ο Ισπανός τεχνικός τον γνώριζε καλά 
και δικαιώθηκε έστω και δια της... απουσίας του.  
Άλλωστε, ο 65χρονος σήμερα τεχνικός ήταν αυτός 
που το 2007, ως τεχνικός διευθυντής της Βιγιαρεάλ 
είχε εισηγηθεί την απόκτηση του έφηβου - τότε - Ματί-
για. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα του 30χρονου να παίξει 
ποδόσφαιρο εκτός Ισπανίας. Οι συστάσεις που συνόδευαν 
ερχόμενος στον Αρη, έκαναν λόγο για έναν ποδοσφαιρι-
στή με ατελείωτα τρεξίματα, εξαιρετική τεχνική και μετρ 
των εκτελέσεων στατικών φάσεων. Πως είπατε; Ο Ισπα-
νός μετράει ήδη τρία γκολ, που ισοδυναμούν με 7 βαθ-

μούς. Γκολ νίκης με Λαμία και ΟΦΗ και ισοφάρισης με 
τον Πανιώνιο. Τελευταίος ποδοσφαιριστής που στο 
πρωτάθλημα της Super League, είχε πετύχει κάτι 
αντίστοιχο, ήταν ο Τζίμι Ντουρμάζ του Ολυμπιακού 

τη σεζόν 2015-16. Για να βρούμε παίκτη του Αρη με 
ανάλογη επίδοση θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρό-
νο μια δεκαετία πίσω και πιο συγκεκριμένα τη σεζόν 
2009-2010 όταν ο Ντάρσι Νέτο, είχε πετύχει κάτι 

παρόμοιο. 
Ένα είναι το σίγουρο. Ο Ματίγια βρήκε στη Θεσσαλονί-

κη αυτό που έψαχνε. Έκανε ολικό... restart στην καριέρα 
του, δέθηκε με την ομάδα και απολαμβάνει τη κάθε του 
στιγμή και άπαντες στον Αρη τρίβουν τα χέρια τους από 
ικανοποίηση βλέποντας τις επιδόσεις του 30χρονου εντός 
γηπέδου!

Το... φαινόμενο Ματίγια

αθλητισμός
Τα νέα γήπεδα αξιοποιούνται
μόνο με ελκυστικό προϊόν

Σε τρεις ημέρες είναι προγραμματισμένη η καθορι-
στική σύσκεψη στην οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο σχετικά με την αναδιάρθρωση των επαγγελμα-
τικών κατηγοριών στο ποδόσφαιρο. Με δεδομένη την 
μέχρι τώρα καθυστέρηση γίνεται αντιληπτό ότι κάτι δεν 
πάει καλά. Ενώ επί του σχεδίου είχαν συμφωνήσει όλες 
οι εμπλεκόμενες πλευρές τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
στη συνέχεια άρχισαν οι ντρίμπλες σε μία προσπάθεια 
ή να υπάρξουν εκπτώσεις στο σχέδιο ή να μετατεθεί η 
εφαρμογή του για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021!

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι αντιδράσεις δεν 
έχουν να κάνουν με το αν το πλάνο της αναδιάρθρωσης 
θα ωφελήσει ή όχι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά 
με ιδιοτελείς σκοπούς. Η γνωστή δηλαδή πολιτική των 
ιδιοκτητών των ΠΑΕ η οποία είναι επί σειρά ετών κοντό-
φθαλμη. Σαφώς και για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου 
δεν υπάρχει μόνο μία λύση, αλλά όταν κάποιος επιχει-
ρεί να ακυρώσει μία τεχνοκρατικά δομημένη πρόταση 
στην οποία έχει συμφωνήσει και δεν κάνει μία σοβαρή 
αντιπρόταση, λογικό είναι να δίνει την εντύπωση ότι η 
αντίδραση του έχει άλλα ερείσματα. 

Σε κάθε μεταρρύθμιση επόμενο είναι να θίγονται τα 
συμφέροντα κάποιων ομάδων, οπότε θα υπάρχουν και 
διαμαρτυρόμενοι. Χωρίς μεταρρυθμίσεις όμως το πο-
δόσφαιρο παραμένει στάσιμο. Αρα ούτε αυτό είναι επι-
χείρημα για να μην προχωρήσει η αναδιάρθρωση.  

Η πρόταση του υφυπουργού Αθλητισμού είναι προϊ-
όν και της αξιοποίησης στοιχείων της έρευνας που έκανε 
το συνδρομητικό κανάλι με την Deloitte η οποία και κα-
τέληξε στο μοντέλο των 14 ομάδων στη Super League. 
Αρα έχει ως βάση την βελτίωση του ποδοσφαιρικού 
προϊόντος και την ελκυστικότητα του. Στοιχεία τα οποία 
θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες και να είναι 
αυτοί οι οποίοι θα προκρίνουν τις αλλαγές. Αντί αυτού 
όμως κάθε χρόνο βλέπουμε μία στασιμότητα και στην 
ουσία σερβίρετε στον κόσμο ξαναζεσταμένο φαγητό, με 
διαφορετικά απλώς καρυκεύματα, που είναι η ομάδα 
που θα πάρει τον τίτλο. 

Κι αυτό θα έπρεπε να προβληματίζει πρώτα τους 
ιδιοκτήτες των ομάδων οι οποίες έχουν, χτίζουν ή θα 
χτίσουν σύγχρονα γήπεδα. Γιατί το όραμα για την αξιο-
ποίηση τους δεν θα πρέπει να σταματάει μόνο στο στενό 
πλαίσιο της διεξαγωγής ενός αγώνα, αλλά θα πρέπει να 
αποτελεί «πηγή» σημαντικών εσόδων. Για να γίνει όμως 
αυτό θα πρέπει το προϊόν να γίνει περισσότερο ελκυστι-
κό.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Του Θωμά 
Μίχου
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Πέγκυ Βαρσαμά: Το όνειρό μου για τη Θεσσαλονίκη ύστερα από 20 χρόνια

Η Πέγκυ Βαρσαμά γέννημα θρέμμα 
Θεσσαλονικιά εργάζεται επαγγελματικά 
ως διαιτολόγος-διατροφολόγος, ενώ 
μέσα από μεταπτυχιακά που πραγματο-
ποιεί διευρύνει τις γνώσεις και τους ορί-
ζοντες της. Παράλληλα ασχολήθηκε με 
το  modeling, όπου συνεργάστηκε με τα 
μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Επίσης, 
έχει κατακτήσει διάφορες διακρίσεις ως 
παίκτρια του pig- pong. Μάλιστα, η Π.
Βαρσαμά κατεβαίνει υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη του Μάκη 
Κυριζίδη «Θεσσαλονίκη Θετικά». 

Αν και είστε αρκετά νέα έχετε κατα-
φέρει πολλά πράγματα. Μιλήστε μας 
για εσάς. Είμαι Διαιτόλογος – Διατρο-
φολόγος απόφοιτη του τμήματος Δια-
τροφής και Διαιτολογίας Κρήτης όπου με 
το πέρας των  σπουδών μου δραστηρι-
οποιήθηκα για ενάμιση χρόνο επαγγελ-
ματικά στην Αθήνα. Αυτό το διάστημα 
βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη από όπου 
κατάγομαι και μεγάλωσα ενώ συνεχί-
ζω να διευρύνω τις γνώσεις μου μέσω 
μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα 
με τις σπουδές μου αλλά και μετέπειτα 
ασχολήθηκα επαγγελματικά και με το 
modeling έχοντας κάνει συνεργασίες με 
κορυφαία ονόματα του χώρου. Επίσης 
έχω σημειώσει σημαντικές διακρίσεις 
τόσο στον αθλητικό τομέα ως παίκτρια 
του pig- pong αλλά και στον χώρο της 
ποίησης. Γυρνώντας πίσω στα σχολικά 
μου χρόνια αποφοίτησα από το Ελληνι-
κό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Η αγάπη για 
την πόλη όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα 
είναι μεγάλη γι αυτό ερχόμαστε στο σή-
μερα όπου έβαλα υποψηφιότητα ως Δη-
μοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του 
κ.Κυριζίδη «Θεσσαλονίκη Θετικά». 

Πως θα περιγράφατε τον εαυτό σας; 
Ως άνθρωπος μου αρέσει να βοηθάω 
τους συνανθρώπους μου γι’ αυτό εξάλ-
λου επέλεξα και το επάγγελμα μου. Αυτό 
που με χαρακτηρίζει είναι η ειλικρίνεια, 
η αποφασιστικότητα, η επιμονή μου για 
την επίτευξη των στόχων μου καθώς και 
η θετική ενέργεια που εκπέμπω ως άν-
θρωπος.

Ποιον άνθρωπο θαυμάζετε περισ-
σότερο και γιατί; Η λέξη θαυμασμός  
πιστεύω ότι είναι υπερτιμημένη. Για να 

πω ότι θαυμάζω κάποιον πρέπει να ξέρω 
επακριβώς την ιστορία του κάτι το οποίο 
υφίσταται δύσκολο. Προτιμώ τη λέξη σε-
βασμός καθώς είναι μια αρετή που πρέ-
πει να την αποκτήσεις από τους άλλους. 
Οπότε σέβομαι απόλυτα την οικογένεια 
μου καθώς είναι άνθρωποι με πολύ-
πλευρη προσωπικότητα και πετυχημένοι 
σε όλες τους τις ιδιότητες.

Έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό, 
ωστόσο υπάρχει κάτι που δεν έχετε κά-
νει ακόμα και θα θέλατε; Ο άνθρωπος 
θεωρώ ότι πρέπει καθ’όλη τη διάρκεια 
της ζωής του να έχει στόχους ώστε να 
έχει κίνητρο για συνεχή εξέλιξη. Προ-
σωπικά έχω ένα μακροπρόθεσμο πλάνο 
αλλά θέτω στόχους που θέτω αφορούν 

στο εγγύς μέλλον. Μέχρι στιγμής έχω 
πετύχει πολλούς από τους στόχους μου 
ενώ άλλοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνε-
πώς δεν μπορώ να σου απαντήσω συ-
γκεκριμένα καθώς τη δεδομένη στιγμή 
νιώθω πλήρης, όμως με το πέρας της 
ολοκλήρωσης τους αλλά και με τη δημι-
ουργία νέων συνθηκών θα θέσω εκ νέου 
στόχους.

Από ποια ‘’συστατικά’’ αποτελείται 
ένα καλό μοντέλο, αλλά και μια καλή 
διατροφολόγος; Τόσο γα το modeling 
όσο και για την Διαιτολογία πρέπει να 
γνωρίζεις την αξία σου! Πρέπει να είσαι 
σίγουρη για τον εαυτό σου και να έχεις 
αυτοπεποίθηση τόσο για την εξωτερική 
σου όσο και για την εσωτερική σου ει-

κόνα. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις την 
θέση σου ώστε να είσαι σε θέση να θέτεις 
όρια στους γύρω σου. Σαφώς χρειάζεται 
πολύ δουλειά, αφοσίωση σε αυτό που 
κάνεις και συνέπεια ώστε να έχεις συνε-
χή εξέλιξη.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας από-
φθεγμα; Υιοθετήστε το ρυθμό της φύ-
σης: το μυστικό της είναι η υπομονή, 
Ralph Waldo Emerson.

Τι σας αρέσει στη Θεσσαλονίκη και 
τι θα αλλάζατε; Στη Θεσσαλονίκη κα-
ταρχάς μου αρέσουν οι άνθρωποι της. Η 
Θεσσαλονίκη είναι μια ιδιαίτερη πόλη  με 
πλούσια ιστορία αλλά τα τελευταία χρό-
νια έχει χάσει την αίγλη που της αξίζει. 
Ομολογώ να πω ότι οι αλλαγές που πρέ-
πει να σημειωθούν είναι αρκετές αλλά 
ξεκινώντας από μικρά αλλά σπουδαία 
βήματα για τη ζωτικότητα της πόλης μας 
είναι να εξασφαλίσουμε μια πόλη καθα-
ρή και λειτουργική λύνοντας το θέμα της 
συγκοινωνίας.

Το σημείο της πόλης που σας ηρε-
μεί; Τα Κάστρα καθώς η θέα που σου χα-
ρίζεται είναι μαγευτική υπενθυμίζοντας 
σου το μεγαλείο της πόλης μας!

Πως φαντάζεστε τη Θεσσαλονίκη 
σε 20 χρόνια; Ως την πιο Θετική και πιο 
Ευρωπαϊκή πόλη της Ελλάδας η οποία 
όμως θα διατηρήσει το Βυζαντινό της 
στοιχείο.  Θέλουμε μια πόλη καθαρή, 
ασφαλή και πρόσφορη και για τις επιχει-
ρήσεις αλλά και για την ψυχαγωγία.

Για ποιον λόγο αποφασίσατε να 
κατεβείτε υποψήφια στις ερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές; Αποφάσισα 
να κατέβω ως υποψήφια, καθώς νιώθω 
συνένοχη όταν βλέπω να κακομεταχειρί-
ζονται την πόλη μου και να μην λαμβάνω 
ενεργά μέρος ώστε να πάρει τέλος αυτή 
η κατάσταση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι 
πολίτες εκτός από δικαιώματα έχουν και 
ευθύνες! 

Γιατί με τον Μάκη Κυριζίδη; Ο κ.Κυ-
ριζίδης είναι ένας νέος άνθρωπος με 
απαράμιλλη όρεξη για δουλειά, με και-
νοτόμες ιδέες, γνώσεις και εμπειρία για 
την θεμιτή αλλαγή- την αναγέννηση  
της  πόλη μας! Είναι ένας άνθρωπος που 
αντιπροσωπεύει την φωνή τον πολιτών 
της Θεσσαλονίκης και δεν υπονομεύεται 
από συμφέροντα. 

Η πιο θετική κι ευρωπαϊκή  
πόλη της Ελλάδας
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ΚΡΙΌΣ
Η αρνητικότητα  
των άλλων ανθρώπων 
δεν είναι δικό σας 
πρόβλημα!!!

ΔΙΔΥΜΌΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΌΣ

ΤΌΞΌΤΗΣ

ΥΔΡΌΧΌΌΣ

Η δουλειά σου θα σου δώσει την ευκαιρία 
να πλησιάσεις τους στόχους σου 
και να νιώσεις ικανοποίηση από 
την επαγγελματική σου ζωή. Τα 
οικονομικά σου πάνε καλύτερα, 

αλλά πρέπει οπωσδήποτε να 
μειώσεις τα περιττά έξοδα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,25,44.

Τα επαγγελματικά σου πάνε 
αρκετά καλά, αλλά εσύ αισθάνεσαι 

κουρασμένος και αυτό σου 
δημιουργεί εκνευρισμό και πίεση. 
Ηρέμησε και μην πιέζεις τόσο τον 
εαυτό σου, γιατί θα έχεις αντίθετα 

αποτελέσματα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,19,22,41.

Είναι μια πολύ καλή εβδομάδα  
προκειμένου να συγκεντρωθείς 

και να δεις με μεγαλύτερη 
ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα 

σε απασχολούν. Έχε το νου σου για 
κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί 

και θα αφορά στα σχέδιά σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,36,46.

Τα επαγγελματικά σου πάνε 
αρκετά καλά, αλλά ίσως θα έπρεπε 

να γίνεις πιο απαιτητικός με τη 
δουλειά σου αλλά και με τους 
συνεργάτες σου, ώστε να έχεις 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα 
οικονομικά σου βελτιώνονται, αλλά 

θα χρειαστεί και εδώ να πάρεις 
γενναίες αποφάσεις, για να δεις τα 

έσοδά σου να αυξάνονται. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,22,43.

Στα επαγγελματικά σου, θα 
προκύψουν κάποια προβλήματα 

αλλά αν είσαι ψύχραιμος, είναι 
σίγουρο ότι θα μπορέσεις να τα 

αντιμετωπίσεις. Ακόμα και τα 
οικονομικά σου είναι σε μια καλή 

μέρα, ωστόσο δεν πρέπει να 
παρασυρθείς σε έξοδα που θα σε 
βγάλουν πάλι από το πρόγραμμά 

σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,25,44.

Θα χρειαστεί να είσαι στο πλευρό 
του συντρόφου σου, που σε 

χρειάζεται. Δείξε την αγάπη σου 
και άφησε την γκρίνια. Αν πάλι 
έχεις βαρεθεί τη μοναξιά σου, 

να γνωρίζεις ότι οι πλανητικές 
συνθήκες σε ευνοούν πολύ, αρκεί 

να είσαι ανοιχτός και έτοιμος να 
γνωρίσεις νέα άτομα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,33,47.

Να είστε θετικοί όταν η αρνητι-
κότητα σας περιβάλλει.-
 Να χαμογελάτε όταν οι άλλοι 
προσπαθούν να σας τραβήξουν 
κάτω.
 Είναι ένας εύκολος τρόπος για 
να διατηρήσετε τον ενθουσια-
σμό σας και την εστίαση σας. 
Όταν οι άλλοι σας αντιμετωπί-
ζουν με άσχημο τρόπο, συνεχί-
στε να είστε ο εαυτός σας.
 Μην αφήσετε ποτέ την πικρία 
κάποιου άλλου να αλλάξει αυτό 
που είστε. Μην παίρνετε αυτά 
που λένε οι άλλοι προσωπικά, 
ακόμη και αν είναι προσωπικά.
 Σπάνια οι άνθρωποι κάνουν 
πράγματα εξαιτίας σας. Ότι κά-
νουν, το κάνουν εξαιτίας τους.

Πάνω από όλα, μην αλλάξετε 
ποτέ απλά για να εντυπωσιάσετε 
κάποιον που λέει ότι δεν είστε 
αρκετά καλός.
 Να αλλάξετε επειδή αυτό θα 
σας κάνει καλύτερο άνθρωπο 
και θα σας οδηγήσει σε ένα 
καλύτερο μέλλον.
 
 Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να 
μιλάνε για εσάς, ανεξάρτητα 
από το τι κάνετε ή πόσο καλά 
μπορείτε να το κάνετε.
 Έτσι να ανησυχείτε για τον 
εαυτό σας, πριν αρχίσετε να 
ανησυχείτε για το τι σκέφτονται 
οι άλλοι. Αν πιστεύουμε σε κάτι, 
δεν πρέπει να φοβόμαστε να 
αγωνιστούμε για αυτό.
 
Τη μεγάλη δύναμη θα τη βρείτε 
αν αγνοήσετε όσους υποστη-
ρίζουν ότι δεν μπορείτε να τα 
καταφέρετε.

Σίγουρα το έχετε ακούσει κά-
που: «Η ζωή έρχεται μόνο μία 
φορά». Αλήθεια είναι. Για αυτό, 
κάντε ό, τι σας κάνει ευτυχισμέ-
νο και να είστε μαζί με όποιον 
σας κάνει να χαμογελάτε.

ΤΑΥΡΌΣ

ΚΑΡΚΙΝΌΣ

ΠΑΡΘΕΝΌΣ

ΣΚΌΡΠΙΌΣ

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα αυτή είναι κατάλληλη για 
να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά 
σου, κάνοντας όμως τις απαραίτητες 
αλλαγές. Μη βιαστείς να αποφασίσεις 
και, αν θέλεις, συμβουλεύσου τα 
δικά σου άτομα, που μπορούν να 
σου δώσουν και μια άλλη οπτική 
των ζητημάτων που σε απασχολούν. 
TΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,14,23,46.

Αυτή την εβδομάδα θέλεις να 
βελτιώσεις κάποιους τομείς της ζωής 
σου, αλλά δεν ξέρεις πως. Πάντως 
για να βρεις τις λύσεις, θα πρέπει να 
εξωτερικευθείς περισσότερο και να μην 
επαναπαύεσαι, αναβάλλοντας τις λύσεις 
στα προβλήματά σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,24,29,43.

Αρκετά γεγονότα θα σπείρουν μέσα σου 
αμφιβολίες για διάφορες αποφάσεις 
που έχεις πάρει τον τελευταίο καιρό. 
Καλό είναι να μην επηρεάζεσαι και να 
μείνεις σταθερός στις απόψεις σου. 
Βρες επιχειρήματα να πείσεις τους 
γύρω σου για όσα σκέφτεσαι και μην 
υποχωρείς τόσο εύκολα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,42.

Αυτές τις ημέρες νιώθεις αρκετά 
καλά για όσα έχεις κατακτήσει μέχρι 
σήμερα, αλλά αυτή η στάση μπορεί 
να γίνει παγίδα και να σε κάνει να 
επαναπαυθείς σε όσα έχεις καταφέρει. 
Μην υποκύψεις και μην αναβάλεις 
τις υποχρεώσεις σου. Κινήσου χωρίς 
άγχος, αλλά με δυναμικότητα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,33,48.

Κάποια γεγονότα θα σε αναστατώσουν. 
Οι αποκαλύψεις και γενικά οι 
ειδήσεις που θα μάθεις, μπορεί να σε 
στενοχωρήσουν, αλλά θα σου δώσουν 
και κάποιες απαντήσεις, με αποτέλεσμα 
να δεις πιο ξεκάθαρα ορισμένα 
ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν 
και προχώρα με θάρρος. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,26,43.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 06/4 ΕΩΣ 12/4

Φρόντισε να δείξεις μεγάλη προσοχή 
σε κάποια σχέδια που θέλεις να 
υλοποιήσεις στην πορεία της δουλειάς 
σου, γιατί υπάρχουν κρυφοί εχθροί 
και ανταγωνιστές, που σου βάζουν 
τρικλοποδιές πίσω από την πλάτη σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,29,44,46.
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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 ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ
ΠΌΛΙΧΝΗ 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

ΕΥΌΣΜΌΣ (ΝΕΑ ΠΌΛΙΤΕΙΑ) 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

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΌΥ 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 ΠΌΛΗ 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

ΑΓΙΌΥ ΔΗΜΗΤΡΙΌΥ 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

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

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

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

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

ΚΑΤΩ ΤΌΥΜΠΑ  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, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΌ
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
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Πού θα μας βρείτε



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


