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Ο Αλέκος 
Παπαδόπουλος
μας ξεναγεί 
στο... Busking

Δικαιώθηκα  
που δεν πήγα  
στα Σκόπια 

Γαβότσης, Τσακίρης, 
Παπακωνσταντίνου 
ερίζουν για το δήμο

Τι προτείνουν για την  
ανάπτυξη του  δήμου 
Αμπελοκήπων  
– Μενεμένης 
οι υποψήφιοι  
δήμαρχοι 

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 63-73

Είμαι εδώ για  
να ενώσω και 
όχι να διχάσω

Σελ. 47

Στην τοπική αυτοδιοίκηση  
τα κόμματα δεν έχουν θέση. 

Είναι αδύνατο να επιτελέσεις  
σωστά και αποτελεσματικά  
το έργο σου ως δήμαρχος,  

αν έχεις εξάρτηση  
από κάποιο κόμμα.
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Ο Γιώργος Ορφανός 
στην «Karfitsa»

Σελ. 28

Η Νατάσσα Μποφίλιου µεταφέρει στην «Αποθήκη» µια υπέροχη µουσική παράσταση, 

συνεπικουρούµενη από τους Θέµη Καραµουρατίδη, Γεράσιµο Ευαγγελάτο και µιλά στην «Κ» 
τόσο για την εµφάνισή της όσο και για την έξοχη πορεία της 

«Ελληνικά διάφορα» στο Μύλο
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ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟΟ Αλέκος Παπαδόπουλος µας ξεναγεί στους... µουσικούς του δρόµου και στο busking 

Το τριµελές γκρουπ που ξεσηκώνει την πόλη, οι Monimas, παρουσιάζονται µε µουσική για όλους

Μόνον για σήµερα στο club του Μύλου, οι ΜΠΛΕ µαζί µε τον performer Georges 
Perin

Το βραβευµένο µυθιστόρηµα «Ο Αρίστος» επιστρέφει µε νέες παραστάσεις στο θέατρο 
Αθήναιον 

Το κορίτσι µε την κόκκινη κιθάρα και τη θερµή φωνή, η Μαρία Παπαγεωργίου, εξηγεί στη Φιλίππα Βλαστού τί κοινό έχoυν ο Μίκης Θεοδωράκης και η Tracey Chapman
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Σελ. 70

∆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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Του Νίκου Καραμανλή

Η Αστυνομία έδειξε 
πως, εάν έχει την 

απαραίτητη πολιτική 
στήριξη, μπορεί να 
επιβάλει τον νόμο 
χωρίς να... ανοίξει 

μύτη
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Πολιτική βούληση για το «άβατο»  
των Εξαρχείων

Η αστυνομική επιχείρηση της Πέμπτης στα Εξάρχεια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολο-
γεί πανηγυρισμούς. Είναι όμως μια αρχή, μια ένδειξη ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη –και κατά συνέπεια και η κυβέρνηση– έχει αντιληφθεί πλέον ότι σε 
μία σύγχρονη Δημοκρατία δεν χωρούν «άβατα». Ταυτόχρονα, είναι μία ένδειξη πως εάν η 
Αστυνομία λάβει την πολιτική στήριξη, τότε μπορεί να κάνει άριστα της δουλειά της χωρίς 
να... ανοίξει μύτη. Κι αυτό είναι κάτι που σε μεγάλο βαθμό πιστώνεται και στην υφυπουργό, 
Κατερίνα Παπακώστα, που με χαμηλούς τόνους έχει καταφέρει να καταστήσει σαφείς τις 
θέσεις της για τα Εξάρχεια. 

Πολύ σωστά και η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να πει ότι «η εκκένωση των κτιρίων που 
βρίσκονταν υπό κατάληψη και οι συλλήψεις που ακολούθησαν θα πρέπει να γίνουν οδηγός 
για την αποκατάσταση της νομιμότητας». Τα Εξάρχεια είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Όποιος 
δεν το αναγνωρίζει, προφανώς και δεν έχει μυρωδιά από τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. 
Είναι ένας τόπος που ζωντάνεψαν και αναδείχτηκαν πολιτικά και καλλιτεχνικά ρεύματα, ο 
τόπος που βρίσκεται το Πολυτεχνείο (σ.σ. απ’ όπου ξεκίνησε το τέλος της 7ετούς δικτατο-
ρίας), ο τόπος που συνδέθηκε με ορισμένες πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Για όλους 
αυτούς και για άλλους τόσους λόγους, πρέπει η συγκεκριμένη ιδιαίτερη γειτονιά της Αθήνας 
να μη θυμίζει «άβατο». 

Ακόμη κι αν για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας η κυβέρνηση δεν αποδέχεται τον όρο 
«άβατο», είναι πλέον εμφανές –τουλάχιστον από τις δύο σιδηρές κυρίες της Κατεχάκη– ότι 
η κατάσταση ξέφυγε πολύ και πρέπει να μαζευτεί. Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό των 
λιμενικών και κυρίως της εμφάνισης ενόπλων «πολιτοφυλάκων» θα έλεγε κανείς ότι απο-
τέλεσε θρυαλλίδα εξελίξεων. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί και να μην ήταν απλά ένα «πυρο-
τέχνημα», λόγω μιας δικαστικής απόφασης. Οι απλοί πολίτες είναι σίγουρο ότι θα στηρίξουν 
τις κινήσεις για να επιστρέψει η κανονικότητα στη γειτονιά αυτή. Απαιτούνται βέβαια «λε-
πτές», χειρουργικές θα έλεγε κανείς, κινήσεις. 

Οι μολότοφ, οι ένοπλες «πολιτοφυλακές» και τα ναρκωτικά δεν έχουν θέση στα Εξάρ-
χεια (σ.σ. όχι μόνο στα Εξάρχεια, γενικά σε μια πόλη, αλλά αυτό είναι γενικότερη συζήτηση). 
Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να επανέλθει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, να 
γίνει τόπος που τα κινήματα, οι φοιτητές, οι απλοί πολίτες θα ανταλλάσσουν ιδέες και από-
ψεις, όχι βόμβες μολότοφ. Ίσως ακούγεται ρομαντικό, αλλά πρέπει να γίνει...
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40% άτοκη
χρηματοδότηση

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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Επιδότηση 20%-50% ανάλογα με το εισόδημα 
και την οικογενειακή κατάσταση ή 30% για τις επι-
χειρήσεις δικαιούνται οι συνεπείς «κόκκινοι» δα-
νειολήπτες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με 
τις τράπεζες. 

Δικαιούχοι της επιδότησης του Δημοσίου είναι 
όσοι ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

1. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώ-
μενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: 

Α. Από 0€ έως 4.375,00€, ισούται με το 30% 
της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και 
με το 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Β. Από 4.375,01€ έως 8.750,00€, ισούται με το 
30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια 
και με το 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Γ. Από 8.750,01€ έως 13.125,00 €, ισούται με 
το30 % της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δά-
νεια και με το 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Δ. Από 13.125,01€ έως 17.500,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

2. Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώ-
μενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: 

Α. Από 0€ έως 5.625,00€, ισούται με το 30% 
της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και 
με το 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Β. Από 5.625,01€ έως 11.250,00€, ισούται με 
το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δά-
νεια και με το 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Γ. Από 11.250,01€ έως 16.875,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Δ. Από 16.875,01€ έως 22.500,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

3. Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισ-
σότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενει-
ακό εισόδημα: 

Α. Από 0€ έως 6.875,00€, ισούται με το 30% 
της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και 
με το 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Β. Από 6.875,01€ έως 13.750,00€, ισούται με 
το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δά-
νεια και με το 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Γ. Από 13.750,01€ έως 20.625,00€, ισούται 

με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Δ. Από 20.625,01€ έως 27.500,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

4. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρ-
τώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: 

Α. Από 0€ έως 5.250,00€, ισούται με το 30% 
της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και 
με το 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Β. Από 5.250,01€ έως 10.500,00€, ισούται με 
το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δά-
νεια και με το 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Γ. Από 10.500,01€ έως 15.750€, ισούται με το 
30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια 
και με το 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Δ. Από 15.750,01€ έως 21.000,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

5. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρ-
τώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδη-
μα: 

Α. Από 0€ έως 6.500,00€, ισούται με το 30% 
της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και 
με το 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Β. Από 6.500,01€ έως 13.000,00€, ισούται με 
το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δά-
νεια και με το 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Γ. Από 13.000,01€ έως 19.500,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Δ. Από 19.500,01€ έως 26.000,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

6. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρ-
τώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: 

Α. Από 0€ έως 7.750,00€, ισούται με το 30% 
της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και 
με το 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

Β. Από 7.750,01€ έως 15.550,00€, ισούται με 
το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δά-
νεια και με το 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Γ. Από 15.550,01€ έως 23.250,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Δ. Από 23.250,01€ έως 31.000,00€, ισούται 
με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά 
δάνεια και με το 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δα-
νείου.

Ποιοι «κόκκινοι» δανειολήπτες θα λάβουν επιδότηση δόσης και πόσο

Δώρο άδωρο για χιλιάδες νοικοκυριά  
με χαμηλό εισόδημα 
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Επιχειρούν να εξοντώσουν 
τη μόνη δημοκρατική φωνή 

που στέκει στήριγμα του λαού 
στον αγώνα για τη Μακεδονία,

την Ένωση Κεντρώων. 
Τη μόνη φωνή πατριωτισμού 

και οχι πατριδοκαπηλείας 
την οποία εκφράζουν οι φασίστες. 

Πληροφορίες: 6944-394437

Τηλ: 210-5220357 ,  2310-553182
E-mail: info@antidiaploki.gr

ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ
ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΑΑΔΕ δεν το βάζει κάτω! Έχει βάλει στόχο να εξοντώσει όλους τους 
Έλληνες. Έρχονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 66% των οφειλετών του Δημοσίου, 
ενώ ακολουθούν πάνω από 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις στους φορολο-
γουμένους για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Το σχέδιο «Αστραπή» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι έλεγχοι θα αφορούν 
τραπεζικούς λογαριασμούς, άνοιγμα θυρίδων, επιστροφές φόρου καθώς και 
μεταβιβάσεις ακινήτων και κληρονομιές. Από τους ελέγχους δεν θα εξαιρε-
θούν και όσοι έχουν εκκρεμότητες με την Εφορία. Στόχος οι εισπράξεις 2,6 
δισ. ευρώ.

Η επιβολή των προστίμων θα γίνεται το αργότερο εντός 3μήνου από τη 
διαπίστωση της παράβασης. Στο μικροσκόπιο θα μπουν και οι μεγάλοι οφει-
λέτες ,αφού 7.748 ιδιώτες οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας και 
συνολικά πάνω από το 90% των οφειλών. Το σχέδιο «αστραπή» στοχεύει 
από μεγάλους οφειλέτες τα 675 εκατ. ευρώ.

Επίσης το 66% των οφειλετών κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής εί-
σπραξης, ενώ μέσα στο 2019 αναμένεται να χαρακτηριστούν 4,5 δισ. ευρώ 
ως ανεπίδεκτα είσπραξης. H ΑΑΔΕ θα στείλει μηνύματα σε μικροοφειλέτες, 
ώστε να προχωρήσουν στη ρύθμιση. Να τονισθεί ότι 2.514.722 πολίτες οφεί-
λουν έως 500 ευρώ.

Πλέον, η νέα εξέλιξη θα ελέγχει Έλληνες φορολογουμένους που δηλώ-
νουν μεγάλη ακίνητη και κινητή περιουσία αλλά έχουν χαμηλά εισοδήματα. 
Θα ελεγχθούν

• Ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του ο φορολογούμενος.
• Ι.Χ. αυτοκίνητα που διαθέτει ένας φορολογούμενος. Τα σχετικά στοιχεία 

θα ληφθούν από το αρχείο οχημάτων που διαθέτει η ΑΑΔΕ αλλά και από τη 
φορολογική δήλωση.

• Σκάφη αναψυχής που έχει στην κατοχή του κάθε φορολογούμενος. Τα 
στοιχεία θα ληφθούν από το σχετικό αρχείο που τηρεί η ΑΑΔΕ.

• Αεροσκάφη που έχουν δηλωθεί από τους φορολογουμένους στο Ε1.
• Εισόδημα στις φορολογικές του δηλώσεις.
• Καταθέσεις που έχει ο φορολογούμενος, επενδύσεις σε κινητές αξίες, 

ομόλογα, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις.
• Δάνεια και ποσά που δαπανά για την εξυπηρέτησή τους.
• Τραπεζικές θυρίδες.
 
Όλα τα μέσα 
Το κράτος θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για άμεσους ελέγχους. Θα 

μπουν στη διαδικασία και τα κινητά, με 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις, «με 
σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την εκπλήρωση των φο-
ρολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων». Στόχος, 
ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφει-
λών! Σε δεύτερη φάση θα έρθει η επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, IBAN και email) για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και αντικλή-
τους έως και 30/04/2018. Θα ελεγχθούν:

1. Ακίνητα: Έλεγχος Φόρου Διαμονής, ώστε να παρακολουθείται η βρα-
χυχρόνια μίσθωσης ακινήτων έως το τέλος του χρόνου.

2. Επιστροφές: Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε πο-
σοστό 100% για όλους, ώστε στις 31/8/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς 
επιστροφές άνω των 90 ημερών.

3. Τροποποιητικές: Εκκαθάριση των τροποποιητικών, συμπληρωματι-
κών δηλώσεων σε κάθε μορφής φορολογία ώστε στις 31/8/2018 να μην 
υπάρχουν ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω των 90 
ημερών.

4. Τακτοποιήσεις: Δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών του νό-
μου 4152/2013, μέχρι 30/6/2018.

Το σχέδιο της Εφορίας για να πάρει και ό,τι έχει μείνει στις τσέπες μας – 
Έρχονται κατασχέσεις με... τηλεφωνικές προειδοποιήσεις 

«Αστραπή» στα κεφάλια μας!
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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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Σοφοκλής Κάλτσιος:  
Συμμετοχή των νέων στην κοινωνία της κρίσης

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που η Ελλάδα 
βιώνει έντονα τα τελευταία χρόνια, δεν περιορίζονται απο-
κλειστικά και μόνο στο οικονομικό περιβάλλον.  Επηρεά-
ζουν άμεσα τις ηθικές αρχές, με αποτέλεσμα τη γέννηση 
«κρίσης αξιών» που κυριαρχεί στην καθημερινότητα μας 
και συχνά παραβλέπουμε ή αποσιωπούμε.

Το μόνιμο άγχος που προκαλείται από την εργασία και 
την κοινωνική ζωή έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο 
σκεφτόμαστε, επικοινωνούμε, αντιμετωπίζουμε και ενερ-
γούμε.  Η καθημερινότητα έχει γίνει κουραστική και δεν 
έχουμε χρόνο και κουράγιο να ασχοληθούμε παρά μόνο 
με τις άμεσες ανάγκες του εαυτού μας και της οικογένειάς 
μας.  Έννοιες όπως προσφορά, συνύπαρξη, αλληλεγγύη, 
συνεννόηση, ανταποδοτικότητα, το κοινό καλό αλλά και η 
ουσιαστική επικοινωνία έχουν κλειδωθεί στο πίσω μέρος 
του μυαλού μας  και τις ανακαλούμε συνήθως όταν ανα-
πολούμε το παρελθόν.  Το προσωπικό συμφέρον κυριαρχεί 
στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και πράττουμε, ενώ 
δεν συνδέεται με την εσωτερικότητα των ανθρώπων.  Οι 
παραπάνω αρνητικές έννοιες μας κάνουν να αισθανόμαστε 
ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, συχνά θεωρώντας άλ-
λους υπεύθυνους για την κατάσταση αυτή, ενώ τοποθετού-
με τους εαυτούς μας στη θέση του θύματος.   Κατανοώντας 
ότι οδηγούμε την κοινωνία σε πνευματική κατάρρευση, 

οφείλουμε να λειτουργήσουμε προς όφελος της αναδόμη-
σης της και προς όφελος των επόμενων γενιών.  Πρέπει 
να κατανοήσουν οι νέοι πως η συμμετοχή και η συλλογική 
προσπάθεια μπορεί να ανατρέψει την αδιαφορία και να αλ-
λάξει το κοινωνικό σύνολο.  Ένα μέσο για την ευαισθητο-
ποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης είναι 
η συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις και δραστηριότητες 
όπως ομίλους, αθλητικούς, πνευματικούς ή άλλου ενδι-
αφέροντος συλλόγους όπου θα καλλιεργήσουν το αίσθη-
μα της κατανόησης και του αλληλοσεβασμού.  Πρέπει  να 
επενδύσουν στην πνευματική και στη συναισθηματική τους 
καλλιέργεια για να κερδίσουν τον αγώνα της κοινωνικής 
επιβίωσης και βελτίωσης.  Οφείλουν οι ίδιοι να προσεγ-
γίσουν τα ζητήματα που τους αφορούν ουσιαστικά και να 
τα αντιμετωπίσουν με ενεργή συνεισφορά.  Μπορούν να 
αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στην κακή άσκηση της 
εξουσίας με απώτερο σκοπό να αλλάξει το μέλλον της 
κοινωνίας μας.  Οι νέοι μπορούν να αναλάβουν θέσεις 
ευθύνης για να αλλάξουν το μέλλον, δημιουργώντας μια 
πνευματική ασφάλεια, χαρακτηριστικό που διέκρινε τους 
Έλληνες από την αρχαιότητα.

*Ο κ. Κάλτσιος είναι «Υποψήφιος Δημοτικός  
Σύμβουλος Πανοράματος»

5. Μεγάλος πλούτος: Έλεγχοι άνω των 450 από το 
ΚΕΜΕΠ και 550 από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου πλού-
του.

6. Έλεγχοι παντού: Επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστω-
ση φορολογικών υποχρεώσεων.

7. Συναλλαγές ομίλων: Αυστηρότεροι έλεγχοι επιχει-
ρήσεων που διενεργούν ενδοομιλικές συναλλαγές, μέχρι 
31/12/2018.

8. Γονικές παροχές-δωρεές: Επικαιροποίηση του Κώ-
δικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παρο-
χών και κερδών από τυχερά παίγνια.

9. Τήρηση βιβλίων: Προσδιορισμός των υποχρεώσε-
ων ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων 
από τους ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στα απο-
γευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής των 
διατάξεων του Ν. 2889/2001, μέχρι 31/3/2018.

10. Μισθοί, συντάξεις, μερίσματα, τόκοι: Επικαιρο-
ποίηση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της 
βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, 
τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι 
30/04/2018.

11. Ληξιπροθεσμα Συμμόρφωση των φορολογου-
μένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, . Η απείθεια θα 
διαβιβάζεται αρμοδίως -των μη συμμορφούμενων φο-
ρολογούμενων- για περαιτέρω ενέργειες.

12. ΦΠΑ: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των 
ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%. Δια-
βίβαση αρμοδίως του αρχείου των μη συμμορφούμενων 

φορολογουμένων για περαιτέρω ενέργειες.
13. Άμεσες εισπράξεις: Ποσό 2,8 δισ. ευρώ έναντι του 

παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοί-
κησης και 24% επί των νέων οφειλών.

Η Εφορία δεν κοιμάται...
Οι αριθμοί αμείλικτοι… Κατασχέσεις 2.000 ανά ημέ-

ρα! Έχουμε λοιπόν:
• 816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων.
• 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού.
• 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης.
• 8.350 υποθήκες.
Ο αριθμός των οφειλετών –κατά την ΑΑΔΕ– για τους 

οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 
(μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό 
των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της 
φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι 
στόχου 59%, αλλά για το 2019 ο πήχης ανεβαίνει στο 
66%, δείγμα του ότι η ΑΑΔΕ θα σφίξει κι άλλο τα λουριά. 

• Ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφει-
λέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ, 
διακραττούν το 2,4% (2.465,8 εκατ.) του συνολικού λη-
ξιπρόθεσμου υπολοίπου της 1/1/2019.

• Ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), 
με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, δια-
κραττούν το 89,5% (93.378,0 εκατ.). 

• Στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 
5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ποσοστό 11,5% των 
οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακραττούν το 8,2% 
(8.521,2 εκατ.) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοί-

που της 1/1/2019.

Ποια είναι τα ακατάσχετα
Ακατάσχετα είναι αντικείμενα της προσωπικής χρήσης 

του οφειλέτη και της οικογένειας του οφειλέτη και ιδί-
ως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα, εφόσον τα πράγματα 
αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της 
διαβίωσής τους, τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα 
στον οφειλέτη και την οικογένειά του για τρεις μήνες, 
τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χει-
ρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα 
επαγγελματικά βιβλία, βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία 
τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτε-
χνική και γενικότερα την πνευματική μόρφωση και ανά-
πτυξη του οφειλέτη ή της οικογένειάς του. 

Εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για 
πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν 
όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχα-
νήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα 
για την εργασία τους , για πρόσωπα που ζουν από γεωρ-
γική εργασία, και δύο ζώα για το άροτρο, ένα υποζύγιο, 
μία δαμάλα, έξι πρόβατα, έξι γίδες, ο σπόρος που χρειάζε-
ται έως την ερχόμενη συγκομιδή και η τροφή αυτών των 
ζώων για τρεις μήνες, για πρόσωπα που ζουν από την 
κτηνοτροφία, και δώδεκα μεγάλα ζώα ή εικοσιτέσσερα 
μικρά ζώα, και η τροφή τους για τρεις μήνες, για πρόσω-
πα που ζουν από την πτηνοτροφία, και εκατόν πενήντα 
πτηνά και η τροφή τους για τρεις μήνες. Οι μεταξοσκώ-
ληκες δεν μπορούν να κατασχεθούν πριν γίνουν τέλεια 
κουκούλια.
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Ο Όμιλος ΟΤΕ, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες 
και τις ταχύτητες της νέας εποχής, φέρνει την οπτική 
ίνα μέχρι το σπίτι, μέσω του COSMOTE Fiber, του με-
γαλύτερου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα. Πλέ-
ον, 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχές 
των δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς μπορούν 
να αποκτήσουν εγγυημένες ταχύτητες Internet 100 
& 200Mbps, χωρίς απώλειες, με δυνατότητα μελλο-
ντικής αναβάθμισης σε 1Gbps. 

Επιπλέον, εντός του έτους, νέες περιοχές θα 
μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των 
οπτικών ινών, καθώς η υποδομή Fiber Τo Τhe Home 
(FTTH) θα είναι διαθέσιμη σε επιπλέον περιοχές του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Πανόραμα, Ευ-
καρπία και Ωραιόκαστρο, αυξάνοντας σταδιακά την 
κάλυψη στο νομό σε πάνω από 55.000 γραμμές.

«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.

Πώς όμως γίνεται η εγκατάσταση  
των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι;

Η διαδικασία είναι απλή, δεν είναι χρονοβόρα και 
συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:

- Επιθεώρηση κτιρίου: Ο μηχανικός του ΟΤΕ, σε 
συνεννόηση με τον πελάτη και τον διαχειριστή της 
πολυκατοικίας (εφόσον διαμένει σε πολυκατοικία), 
επισκέπτεται το κτίριο και συντάσσει τη μελέτη υλο-
ποίησης 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 με τον πελάτη, προχωρά 
στην εγκατάσταση οπτικής ίνας σε οπτική πρίζα μέσα 
στο σπίτι του.

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

Στόχος η κάλυψη FTTH μέσω COSMOTE Fiber να 
φθάσει το 1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις

 Βάσει του νέου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου 
ΟΤΕ, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς – το οποίο φτάνει 
τα 2 δισ. ευρώ - το δίκτυο FTTH θα είναι διαθέσιμο 
έως το τέλος του 2019 σε 150.000 νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλα 
αστικά κέντρα. Η κάλυψη FTTH μέσω COSMOTE Fiber 
αναμένεται να φτάσει τα 1 εκατομμύριο νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, σταδιακά μέχρι το 2022. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το δίκτυο θα καλύπτει με οπτική ίνα 
και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, 

όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, 
βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

Και με επιδότηση για τις νέες συνδέσεις
Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν στο σπίτι 

τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας, 
μπορούν, μέσω της δράσης Superfast Broadband 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης, να λάβουν ειδική επιδότηση 
συνολικού ύψους €360. Η δράση υλοποιείται 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 διαθεσιμό-
τητα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τη δράση Superfast Broadband, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να επισκεφθούν το www.sfbb.gr

Τεχνολογία
«COSMOTE Fiber: 100% οπτική ίνα 
μέχρι το σπίτι για 15.000 νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη»
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Με αφορμή την πρόθεσή μου να σας γνωστοποιήσω την υποψηφιότητά μου εκ νέου στις Δημοτικές Εκλογές 
του 2019, θα ήθελα να εκφράσω αρχικά τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους εσάς για την υποστήριξή σας όλα 
αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής μου με τα κοινά, την εμπιστοσύνη που δείχνετε μέχρι σήμερα στο πρόσωπό μου 
και το αληθινό ενδιαφέρον σας με τις ουσιαστικές προτάσεις, τις παρεμβάσεις  και τις παρατηρήσεις σας. 

Υπόσχεση και σκοπός μου είναι να συνεχίσω την προσπάθεια με την ίδια αφοσίωση και συνέπεια ώστε να 
φανώ αντάξια των προσδοκιών, όχι μόνο του Δημάρχου μας, των συναδέλφων συμβούλων, των συνεργατών 
αλλά κυρίως των δικών σας, των συμπολιτών μου στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, γιατί αγαπώ τον 
τόπο που ζω.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974331148, 2310303289 Email: zotouniki@gmail.com
Facebook: Niki Zotou, Νίκη Ζώτου - Instagram: zotou jewels

Οικονομολόγος-Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος ΚΕΠΑΠ,  
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Νίκη Ζώτου

Τέλος στα ψέματα της μεταμνημονιακής 
ευφορίας της κυβέρνησης αναμένεται να βάλει 
το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που πρέπει 
να καταθέσει στους δανειστές για την περίοδο 
2019-2022 και θα δεσμεύει επί της ουσίας την 
επόμενη κυβέρνηση. 

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα συνε-
δριάσουν τα αρμόδια όργανα των ευρωπαϊκών 
θεσμών προκειμένου να εγκρίνουν ή να απορ-
ρίψουν το νέο Μεσοπρόθεσμο για την ελληνική 
οικονομία, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει καταθέσει 
ακόμη η κυβέρνηση! Το ενδιαφέρον για το νέο 
πρόγραμμα (το οικονομικό κόστος του οποί-
ου θα πληρώσουν οι πολίτες και το πολιτικό η 
επόμενη κυβέρνηση) σχετίζεται με τη μεταφορά 
τεράστιων υποχρεώσεων τα επόμενα χρόνια, 
ως αποτέλεσμα των εγκληματικών λαθών του 
2015. 

Εξάλλου, μεθαύριο λήγει η προθεσμία για 
την αποστολή στοιχείων από την κυβέρνηση 
έτσι όπως αυτά ζητήθηκαν από το τελευταίο 

Eurogroup, το οποίο επικύρωσε την εκταμίευ-
ση της δόσης των 973 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο 
ενδιαφέρον για τις δημοσιονομικές εξελίξεις 
των προσεχών ετών και έως το 2022 εστιάζεται 

στους στόχους που θα συμπεριλάβει η ελληνική 
κυβέρνηση σχετικά με την επιστροφή των ανα-
δρομικών στους συνταξιούχους αλλά και με τις 
καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημοσίου για χρη-
ματοδοτήσεις προς διάφορους φορείς και ΔΕΚΟ. 
Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσό εκτιμάται ότι 
μπορεί να πλησιάζει ακόμη και τα 20 δισ. ευρώ, 
κάτι που σημαίνει ότι επηρεάζεται καταλυτικά 
και αποφασιστικά όλο το σχέδιο για τη βιωσιμό-
τητα του δημόσιου χρέους. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις του τελευταίου 
Eurogroup, οι προϋπολογισμοί έως το 2022 
πρέπει να ενσωματώνουν τις μεταρρυθμίσεις 
που εξακολουθούν να παραμένουν στα χαρτιά, 
αλλά και τα μέτρα φορολογικής πολιτικής τα 
οποία έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. 
Σημειώνεται ότι οι τελικές ανακοινώσεις και οι 
παρατηρήσεις για το νέο Μεσοπρόθεσμο της 
περιόδου 2019-2022 θα γίνουν στις 5 Ιουνίου, 
κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
πλευράς timing... 

Η ώρα των... αποκαλυπτηρίων για την κυβέρνηση φτάνει – Στη γωνία 
περιμένουν οι δανειστές

Σταυρόλεξο το νέο Μεσοπρόθεσμο που θα 
εφαρμόσει η... επόμενη κυβέρνηση
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Η προσπάθεια της Ελλάδας για διατηρήσιμη ανάπτυξη μετά την οι-
κονομική κρίση,  περνά από την αποτελεσματική αξιοποίηση σημαντικών 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως είναι η καίρια γεωγραφική της θέση, 
αλλά και ο διαχρονικά σταθεροποιητικός ρόλος της στην ευρύτερη περι-
οχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.  Παρά την κρίση, η 
Ελλάδα παραμένει η χώρα των Βαλκανίων με το μεγαλύτερο ΑΕΠ, καθώς 
και ένα οργανωμένο ευρωπαϊκό κράτος, με καίρια στρατηγική θέση στο 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά και μέσα από τη διατήρηση σχέσεων συ-
ναντίληψης, συνεργασίας, αλλά και αμοιβαίου σεβασμού με τις γειτονικές 
της χώρες, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ξανά την ανά-
δειξή της σε έναν ισχυρό περιφερειακό οικονομικό και επιχειρηματικό 
πόλο. Σημαντικές ευκαιρίες σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργεί η τριμε-
ρής προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία έχει αποτυπωθεί 
τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, με την υπογραφή 
του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων των τριών χω-
ρών, τον περασμένο Μάιο. Στη βάση της προσέγγισης αυτής, δημιουρ-
γούνται νέα, γόνιμα πεδία συνεργασίας σε κρίσιμους κλάδους, όπως είναι 
το εμπόριο, ο τουρισμός, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η αγροτική 
ανάπτυξη, η άμυνα, η υγεία  και ο φαρμακευτικός κλάδος, η υψηλή τε-
χνολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η ναυτιλία, η εκπαίδευση. 

Εξέλιξη που μπορεί να προάγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ελλά-
δας είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών, με δεδομένο ότι οι δύο χώρες 
είναι γείτονες σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, για 
τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του διαμετακομιστικού εμπο-
ρίου – και βέβαια της ανάπτυξης των ανάλογων υποδομών. Προϋπόθεση 
για να υπάρξουν ουσιαστικά οφέλη από τη Συμφωνία, είναι  να επιλυθούν 

όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της 
στην πράξη. Αυτό το έργο, άλλωστε, έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας, η 
προβλεπόμενη από την ίδια τη Συμφωνία, επιτροπή διαβούλευσης των 
εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών, ώστε να μην 
υπάρξει καμία σύγχυση και αντιδικία που θα συνδέεται με τη χρήση του 
όρου «Μακεδονία» σε εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, γεωγρα-
φικές ενδείξεις προϊόντων κλπ.

Σήμερα βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της εφαρμογής των όρων της 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι κατανοητό ότι ορισμένες φορές μπορεί 
να υπάρξουν λάθη ή καθυστερήσεις στις λεπτομέρειες εφαρμογής των ει-
δικών διατάξεων, ωστόσο υπάρχουν θέματα που ήδη έχουν ρυθμιστεί και 
θεωρούνται αυτονόητα, όπως το ότι τα σήματα που έχουν κατοχυρωθεί 
από ελληνικές επιχειρήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και 
εμπεριέχουν τον όρο «Μακεδονία» και τα παράγωγα αυτού, είναι απολύ-
τως προστατευμένα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Τα Επιμελητήρια της χώρας συνεχίζουν να συμβάλλουν στη δικτύωση 
μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της Ελλάδας και των γειτονικών 
χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνεννόηση 
και συνεργασία με το υπουργείο εξωτερικών, αλλά και με τα αντίστοιχα 
επιμελητήρια  και φορείς εξωστρέφειας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
ήδη αποδείξει τη διάθεσή τους να αξιοποιήσουν δημιουργικά κάθε  ευκαι-
ρία προσέγγισης, προκειμένου να προχωρήσουν σε παραγωγικές, αμοι-
βαία επωφελείς συνεργασίες.

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

Ευκαιρίες συνεργασίας 
opinion
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opinion

Χρυσάνθη Χατζηστουγιάννη
Η ενασχόληση μου με την τοπική αυτοδιοίκηση ξε-

κίνησε πριν οχτώ χρόνια.  Αρχικά εκλέχτηκα το 2010 στο 
Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας της Πυλαίας 
και στη  συνέχεια  Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Πυ-
λαίας –Χορτιάτη στις εκλογές του 2014 με την παράταξη 
«Δύναμη Ενότητας» και Δήμαρχο τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Η αγάπη μου και το ενδιαφέρον μου για την αυτο-
διοίκηση πηγάζουν από την πεποίθηση ότι όλοι εμείς οι 
νέοι άνθρωποι, που είμαστε σε μια παραγωγική ηλικία, 
πρέπει να προσπαθούμε και να συμμετέχουμε ενεργά 
στη δημόσια ζωή κυρίως για τον τόπο μας, για τη ζωή 
μας και για τα παιδιά μας επιδιώκοντας  ένα καλύτερο 
παρόν και διαμορφώνοντας ένα ακόμη καλύτερο αύριο. 
Αν ο κάθε ένας από εμάς ατομικά δραστηριοποιείται 
και προσπαθεί έχοντας γνώμονα το κοινό καλό, αυτή η 
προσπάθεια οδηγεί σε ένα συλλογικό, θετικό αποτέλε-
σμα που βελτιώνει αργά αλλά σταθερά την ποιότητα της 
ζωής μας.

Αυτή τη στιγμή κατέχω τη θέση της Προέδρου στο 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας  του 
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και της Προέδρου της 
Επιτροπής Εθελοντισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Συνοχής . Επιπρόσθετα, συμμετέχω ως μέλος στην 
Οικονομική Επιτροπή και ως μέλος στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Δημοτικής επιχείρησης ΚΕ.Π.Α.Π., ενώ κατά 
τη χρονική περίοδο 2014 - 2017 διετέλεσα Γραμματέας 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.  

Είμαι έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών. Είμαι απόφοιτη 
του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτο-
χος Μεταπτυχιακού τίτλου της Παιδαγωγικής σχολής 
του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση τη Διδακτική της Γλώσσας, 
κάτοχος Πτυχίου Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμή-
μα Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική 
Διοίκηση στο N.U.P. της Κύπρου και κάτοχος άδειας 
Εκπαίδευσης υποψηφίων Οδηγών. Έχω εργαστεί στην 
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή 
εργάζομαι ως  Εκπαιδεύτρια υποψηφίων οδηγών στην 
οικογενειακή μας επιχείρηση που εδρεύει στην Πυλαία. 

Για μία ακόμη φορά θα είμαι υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος με το Δήμαρχό μας τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη 
στην Δημοτική Ενότητα της Πυλαίας και ελπίζω με την 
στήριξη των συνδημοτών μου να τα καταφέρω στην 
προσπάθεια αυτή.
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Ένα έργο – σταθμός αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι το καλοκαίρι στη Σιθωνία, δικαιώνοντας πλή-
ρως την απαίτηση των επαγγελματιών και των κατοί-
κων της περιοχής. Πρόκειται για το λιμάνι της Συκιάς, 
η κατασκευή του οποίου υποστηρίχθηκε έντονα από 
την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και τον αντιπε-
ριφερειάρχη Χαλκιδικής  Γιάννη Γιώργο, καθότι θεω-
ρήθηκε ως ένα έργο με τεράστια αξία για την περιοχή 
που αναβαθμίζει  την παραλία της Συκιάς.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, οι 
εργασίες που αφορούν στο λιμάνι της Συκιάς θα ολο-
κληρωθούν το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, οπότε 
και θα δοθεί σε χρήση.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ, εντάχθη-
κε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλλη-
λα έχει ολοκληρωθεί μελέτη, η οποία αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της θωράκισης του λιμανιού με την κατα-
σκευή προσήνεμου μόλου και την αύξηση των θέσε-
ων ελλιμενισμού. Το ύψος του προϋπολογισμού των 
επιπλέον εργασιών ανέρχεται στις 900.000 ευρώ, 
χρήματα τα οποία έχουν εξασφαλιστεί ήδη. Ο «λιμε-
νίσκος μικρών σκαφών Συκιάς», διαθέτει  χώρο ελ-
λιμενισμού μικρών σκαφών, χώρο γραφείων και χώ-
ρους υγιεινής και πάρκινγκ, για την εξυπηρέτηση των 
αλιέων της περιοχής αλλά και τουριστικών σκαφών.

Με την ολοκλήρωση του αναμένεται να ενισχυθεί 
η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της νότιας Σι-
θωνίας. Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν επαγγελμα-
τίες της περιοχής, θα δοθεί το έναυσμα για να αναπτυ-
χθούν δραστηριότητες παρεμφερείς με τον τουρισμό, 
όπως σχολές κατάδυσης και άλλων θαλασσίων σπορ. 
Το λιμάνι θα δώσει κίνητρο για την έλευση γιοτ και 
μικρών σκαφών το καλοκαίρι ενώ οι ντόπιοι ψαράδες 
του Συγγιτικού Κόλπου θα αποκτήσουν το δικό τους 
καταφύγιο στην περιοχή. 

«Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανά-
πτυξη της περιοχής, βγάζοντας από την απομόνωση 
έναν τόπο που για τόσα χρόνια είχε μόνο οδική πρό-
σβαση», αναφέρει στην Karfitsa o αντιπεριφερειάρχης 
Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος και συμπλήρωσε ότι «με 
την ολοκλήρωση του σε συνδυασμό με το λιμάνι της 
Σάρτης και του Πόρτο Κουφό, ενισχύεται ένα δίκτυο 
προορισμών στη νότια Σιθωνία όπου μπορεί ο αλιέας 
της περιοχής και ο τουριστικός επισκέπτης να εξερευ-
νήσει τις περιοχές αυτές και να νιώσει ασφάλεια».

Άλλωστε η τουριστική ανάπτυξη της Σιθωνίας 
αποτελεί στοίχημα κατά τον αντιπεριφερειάρχη, Χαλ-
κιδικής Γιάννη Γιώργο, γι αυτό γίνεται προσπάθεια για 
την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χερσο-
νήσου. Επίσης, στα σχέδια της αντιπεριφέρειας είναι η 
άμεση ολοκλήρωσης της μελέτης βελτίωσης του οδι-
κού άξονα Ν. Μουδανιά – Νικήτη και την επέκτασή της 
τουλάχιστον έως τον Ν. Μαρμαρά από τη μια πλευρά, 
και του Αγίου Νικολάου από την άλλη. 
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Έργο – σταθμός για τη Σιθωνία
Λιμάνι αποκτά η Συκιά μέχρι το καλοκαίρι 

Ένα έργο πνοής για την περιοχή της Σιθωνίας βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσής του. 
Η λειτουργία του λιμανιού αναμένεται να αρχίσει φέτος το καλοκαίρι.
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opinion
Ναι μπορούμε! 
Η τεχνολογία μας δίνει τα εργαλεία. Απαιτούνται όμως οι κατάλληλες 

πολιτικές  για τη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο όρος «έξυπνη πόλη» αναφέρεται σε ένα νέο τρόπο αστικής διακυ-
βέρνησης όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες θα παίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε 
όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Απαραί-
τητες προϋποθέσεις για αυτό είναι η ενίσχυση των ευρυζωνικών υπηρεσι-
ών και των υποδομών δικτύων υψηλών ταχυτήτων που θα πρέπει να είναι 
σταθερή επιδίωξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, με συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες προς τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης γενικά βρίσκεται στο δρόμο της αξιοποίησης 
της τεχνολογίας. Από το 2008 λειτουργεί και συνεχώς επικαιροποιείται με 
δεδομένα και εφαρμογές, ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, που 
επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση και συλλογή δεδομένων, σε ένα συμ-
μετοχικό σύστημα, που είναι σε θέση να συμβάλλει στη δημιουργία καινο-
τόμων σχεδίων και στην υλοποίηση προγραμμάτων και συνεργασιών στη 
μητροπολιτική περιοχή του Δήμου.

Με βάση αυτό το υπάρχον τεχνικό υπόβαθρο, υπάρχουν μια σειρά από 
πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η 
πλατφόρμα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες προκλήσεις και 
να αποκτήσει ένα νέο ρόλο αστικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβάνοντας 
τους πολίτες και τους φορείς της Θεσσαλονίκης, στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για μία βιώσιμη και ακμάζουσα πόλη.
Επίσης υπάρχουν μια σειρά καλών πρακτικών που εφαρμόζουν άλλες 

πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα μπορούσαμε να υιοθετήσου-
με και για την πόλη μας. Από τα πιο απλά όπως η δωρεάν παροχή σύνδεσης 
στο internet μέσω wifi σε όλα τα πάρκα και τις βασικές οδούς του Δήμου 
ή οι αισθητήρες στις τοποθεσίες και στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευ-
σης για να ενημερώνονται άμεσα οι οδηγοί για τις πλησιέστερες διαθέσιμες 
θέσεις, ως και οι πιο σύνθετες που απαιτούν μια σχετική διοικητική ωρί-
μανση-υποστήριξη, όπως τα ΑΤΜ για την έκδοση πιστοποιητικών και βε-
βαιώσεων.

Ακόμη η δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου στο Δημαρχείο, όπου 
θα μπορεί μια ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων -μικρών και μεγάλων-, 
έχοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες, για την κίνηση, τις θέσεις στάθ-
μευσης, τις συγκοινωνίες, την καθαριότητα, την ασφάλεια, τον ηλεκτροφω-
τισμό, την προσέλευση πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου, να εφαρμόζει 
πρωτόκολλα αντιμετώπισής τους, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των 
πολιτών, μπορεί να φαντάζει σε κάποιους ως επιστημονική φαντασία, όμως 
είναι ένας στόχος απόλυτα εφικτός για μια πόλη με πρόσβαση σε Ευρω-
παϊκά κονδύλια που διαθέτει επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό υψηλού 
επιπέδου, όπως η Θεσσαλονίκη.

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

Μπορούμε να έχουμε μια «έξυπνη» Θεσσαλονίκη;

Τ Ο Υ 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Μ Η Τ Ρ Ο Υ *
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Η ανάπτυξη του δημοτικού διαμερίσματος 
της Φούρκας και η μετατροπή του σε έναν οι-
κισμό που θα γίνει ακόμη πιο λειτουργικός για 
τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, ήταν το 
επίκεντρο της ομιλίας της υποψηφίας δημάρ-
χου Κασσάνδρας και επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωμένη Κασσάνδρα», Αναστασίας Χαλκιά 
στο ΚΑΠΗ της Φούρκας. Μέσα στην κατάμεστη 
αίθουσα του ΚΑΠΗ, η υποψήφια δήμαρχος Κασ-
σάνδρας παρουσίασε τις θέσεις του συνδυασμού 
της για την περιοχή, αναλύοντας παράλληλα 
το σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών στη 
Φούρκα.  

Μιλώντας στους κατοίκους της Φούρκας, 
δεσμεύτηκε να μετατρέψει τον παραθεριστικό 
προορισμό του δήμου Κασσάνδρας σε μια πε-
ριοχή φιλόξενη που θα εκπέμπει ομορφιά και 
ασφάλεια.

Η υλοποίηση μελέτης για την ανάπλαση του 
μεγαλύτερου μέρους του χωριού, είναι ένα από 
τα ζητήματα που ανέπτυξε η υποψήφια δήμαρ-
χος Κασσάνδρας στη ομιλία της. Στα σχέδια της 
παράταξης «Ενωμένη Κασσάνδρα», είναι η 
δημιουργία πλατείας, η πεζοδρόμηση δρόμων 
και ο ηλεκτροφωτισμός όλου του χωριού, ώστε   
να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Η Φούρ-
κα –ένας από τους γνωστούς παραθεριστικούς 
προορισμούς της Κασσάνδρας –είναι από τους 
οικισμούς που δεν έχουν αναπτυχθεί ολοκλη-
ρωτικά, καθώς υπάρχουν πολλές περιοχές που 
οι δρόμοι είναι ημιτελείς και άλλοι από χώμα και 
υποφωτισμένοι ή ακόμη και χωρίς ίχνος ηλε-
κτροφωτισμού.  

Η Αναστασία Χαλκια στην ομιλία της τόνισε 
την ανάγκη ασφαλτόστρωσης όλων των δρό-
μων του οικισμού ακόμη και όσων οδηγούν στην 
παραλία, που μέχρι σήμερα είναι… χωματόδρο-
μοι. 

Επίσης, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητο να 
πεζοδρομηθούν όλοι αυτοί οι δρόμοι που οδη-
γούν από τον οικισμό στην παραλία, προκειμέ-
νου να είναι εύκολη η μετακίνηση των πεζών 
που διασχίζουν τον οικισμό προς τη θάλασσα και 
να τοποθετηθούν φώτα σε όλους τους πεζόδρο-
μους. 

Στα σχέδια ανάπλασης της παράταξης «Ενω-
μένη Κασσάνδρα», περιλαμβάνεται η ανακαίνιση 
του κτιρίου της πρώην κοινότητας, η διαμόρφω-
ση του εξωτερικού περιγράμματος του κτιρίου 
καθώς και του γύρω χώρου. Επίσης, ένα ακό-
μη σημαντικό έργο που πρόκειται να συμβάλει 

στην ανανέωση της εικόνας του οικισμού είναι η 
δημιουργία πάρκινγκ σε ένα τμήμα πίσω από τη 
στάση λεωφορείων και η δημιουργία παιδικής 
χαράς. Η δημιουργία αντλιοστασίου στην παρα-
λία θα βοηθήσει στην επίλυση των πρόβλημα 
υδροδότησης τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Στο σχεδιασμό της παράταξης «Ενωμένη 
Κασσάνδρα», περιλαμβάνεται και ανάπλαση 
του παραλιακού μετώπου της Φούρκας με μια 
σειρά έργων υποδομής και βελτίωσης της εικό-
νας της περιοχής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ομιλία της 
η Αναστασία Χαλκιά, στο σχεδιασμό περιλαμβά-
νεται η μελέτη και η κατασκευή αμμοκρατών 
κατά μήκος της παραλίας, καθώς και η αποσυμ-
φόρηση του κεντρικού δρόμου της παραλίας. 
Επίσης, στα σχέδια της παράταξης της υποψη-
φίας δημάρχου Κασσάνδρας περιλαμβάνεται η 
αποπεράτωση του κόμβου, η ηλεκτροδότηση 
από τον οικισμό του Σχοινά μέχρι τον κόμβο Αγί-
ου Ιωάννη και η αποσυμφόρηση του κεντρικού 
δρόμου της παραλίας. Μάλιστα σύμφωνα με 
την υποψήφια δήμαρχο Κασσάνδρας Αναστασία 
Χαλκιά, η δημιουργία κόμβου στην είσοδο της 
Φούρκας είναι μείζονος σημασίας, καθώς μέχρι 
τώρα εξαιτίας της κακής ποιότητας του δρόμου 

και της έλλειψης φωτισμού έχουν γίνει πολλά 
τροχαία, μεταξύ αυτών και θανατηφόρα. 

«Όραμα μας είναι να αλλάξουμε την Κασ-
σάνδρα προς το καλύτερο και είμαστε βέβαιοι 
ότι με τις νέες ιδέες της παράταξής μας μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε», τόνισε η υποψήφια 
δήμαρχος. Η ίδια δεσμεύτηκε να μετατρέψει την 
περιοχή σε έναν δήμο ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, με όλα τα πλεονεκτήματα που θα παρέχει 
η ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Στα άμεσα σχέδια 
της παράταξης είναι να συνδέσει το δήμο με πα-
νεπιστημιακά προγράμματα μέσω ΑΠΘ. «Είμα-
στε νέοι στην πολιτική, όμως γνωρίζουμε πώς 
να δημιουργήσουμε έναν λειτουργικό και οικο-
νομικά συμμαζεμένο δήμο, με έργα υποδομής 
που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των 
πολιτών» τόνισε η Αναστασία Χαλκιά και εξήγη-
σε ότι με άμεσες παρεμβάσεις σε όλα τα δημοτι-
κά διαμερίσματα θα λυθούν προβλήματα ετών». 
Η επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένη Κασ-
σάνδρα» κάλεσε τους δημότες να στηρίξουν 
την προσπάθεια του συνδυασμού «που έχει ως 
στόχο την απεμπλοκή από το βεβαρυμμένο πα-
ρελθόν για να ανοίξουμε νέους δρόμους για ένα 
καλύτερο αύριο και ένα ελπιδοφόρο μέλλον».
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Σχέδιο ανάπτυξης  
και ανάπλασης της Φούρκας

Αναστασία Χαλκιά, υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας
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Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση (26 Μαΐου-2 Ιουνίου) από μόνες 
τους είναι πολύπλοκες, καθώς στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες θα 
κληθούν να ψηφίσουν σε τρεις διαφορε-
τικές κάλπες, προκειμένου να επιλέξουν 
τους «εκλεκτούς» τους για την επόμενη 
θητεία. Αρκετά πολύπλοκο είναι το σύ-
στημα και για τους άπειρους υποψήφιους 
περιφερειάρχες, δημάρχους, περιφερεια-
κούς, δημοτικούς και τοπικούς συμβού-
λους, γι’ αυτό σήμερα παρουσιάζουμε 
μια σειρά από «κρίσιμες ημερομηνίες» 
και διαδικασίες για την υποψηφιότητά 
τους.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι για πρώ-
τη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν οι νέοι 
17 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002 και είναι 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς κατα-
λόγους του δήμου τους. 

Λίγο πιο σύνθετα είναι τα πράγματα 
για τους 110.000 εκλογείς που είναι εγ-
γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους των ετεροδημοτών. Αυτοί θα ψηφί-
σουν είτε μόνο για τις ευρωεκλογές στον 
τόπο κατοικίας τους είτε μόνο για τις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές στον δήμο προέ-
λευσής τους. Για παράδειγμα αν κάποιος 
ζει στην Αθήνα αλλά είναι εγγεγραμμέ-
νος στο Ηράκλειο της Κρήτης είτε θα πάει 
στο Ηράκλειο και θα ψηφίσει μόνο για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές είτε θα ψηφίσει 
στην Αθήνα μόνο για τις ευρωεκλογές. Κι 
αυτό γιατί αφενός όπως είναι γνωστό ο 
θεσμός του ετεροδημότη δεν υφίσταται 
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα ήταν 
άλλωστε πρακτικά αδύνατο να στηθούν 
325 κάλπες για τους ετεροδημότες σε 
όλους τους δήμους της χώρας, ενώ αν 
για παράδειγμα σε έναν δήμο υπήρχε 
μόνο ένας ετεροδημότης από συγκεκρι-
μένη περιοχή θα παραβιαζόταν η μυστι-
κότητα της ψήφου.

Αυτός είναι και ο λόγος που το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών έδωσε παράταση δύο 
εβδομάδων στους ετεροδημότες είτε να 
μεταδημοτεύσουν και να ψηφίσουν και 
στις τρεις κάλπες στον τόπο κατοικίας 
,είτε να διαγραφούν από τους καταλό-
γους των ετεροδημοτών και να ψηφί-
σουν τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον δήμο 

προέλευσής τους.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες
Η ημερομηνία για μεταδημοτεύσεις 

ψηφοφόρων έχει παρέλθει από τις 28 
Φεβρουαρίου, αντίθετα περιθώριο μετα-
δημότευσης διατηρούν οι υποψήφιοι με 
αίτηση στους δήμους που σκοπεύουν να 
είναι υποψήφιοι μέχρι τις 4 Μαΐου. Υπό-
λοιπες ημερομηνίες που πρέπει να έχουν 
υπόψη τους οι υποψήφιοι στον δρόμο 
προς τις κάλπες, αποτελούν οι εξής:

• 5 Μαΐου: Λήγει η προθεσμία για την 
επίδοση στο Πρωτοδικείο της δήλωσης 
κατάρτισης συνδυασμού.

• 10 Μαΐου: Λήγει η προθεσμία υπο-
βολής παραίτησης όσων έχουν κώλυμα 
υποψηφιότητας.

• 11 Μαΐου: Ανακηρύσσονται οι συν-
δυασμοί από το Πρωτοδικείο.

• 18 Μαΐου: Γίνονται δεκτές τυχόν 
παραιτήσεις υποψηφίων προκειμένου να 
αντικατασταθούν.

• 24 Μαΐου: Δηλώνονται αντικατα-
στάτες.

Πολύπλοκη διαδικασία
Είναι γνωστό ότι οι πολίτες καλούνται 

να ψηφίσουν σε τρεις κάλπες μόνο για 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Περιφέρει-
ες, Δήμους και Κοινότητες. Το περιθώριο 
που έχει ο ψηφοφόρος να σταυροδοτήσει 
υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτι-
κούς συμβούλους κυμαίνεται κυρίως 
με βάση τον αριθμό εδρών που εκλέγει 
κάθε εκλογική περιφέρεια. 

Τα πράγματα είναι απλά στις περι-
φερειακές εκλογές, όπου ο πολίτης θα 
ψηφίσει υποψηφίους μόνο από την πε-
ριφερειακή του ενότητα. Δύο εκδοχές 
υπάρχουν για τους δήμους:

• Δήμοι που δεν προέρχονται από 
συνένωση «καποδιστριακών» δήμων 
και κοινοτήτων αποτελούν μία και ενιαία 
εκλογική περιφέρεια. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει 
σταυρό προτίμησης σε έως και τρεις υπο-
ψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

• Δήμοι που προέρχονται από συ-
νένωση «καποδιστριακών» δήμων και 
κοινοτήτων αποτελούνται από περισσό-
τερες εκλογικές περιφέρειες. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο ψηφοφόρος μπορεί να 

βάλει σταυρό: 1) Σε έναν υποψήφιο δη-
μοτικό σύμβουλο της εκλογικής του πε-
ριφέρειας εάν είναι μονοεδρική, διεδρική 
ή τριεδρική και σε ακόμη έναν υποψήφιο 
από όποια άλλη εκλογική περιφέρεια 
επιθυμεί. 2) Σε έως τρεις υποψήφιους 
δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής 
του περιφέρειας, εάν έχει περισσότερες 
από τρεις έδρες και σε ακόμη έναν υπο-
ψήφιο από άλλη εκλογική περιφέρεια.

Περισσότεροι από τους επιτρεπό-
μενους σταυρούς δεν ακυρώνουν το 
ψηφοδέλτιο, αλλά λογίζονται υπέρ του 
συνδυασμού χωρίς να λαμβάνεται υπό-
ψη κανένας σταυρός. Τη δεύτερη Κυρια-
κή, οι ψηφοφόροι δεν βάζουν σταυρό και 
ψηφίζουν μόνο για δήμαρχο ή περιφε-
ρειάρχη.

Τέλος, όσον αφορά τις κοινότητες, 
οι πολίτες μπορούν να σταυροδοτήσουν 
έως δύο υποψήφιους συμβούλους για 
συμβούλια άνω των 300 κατοίκων. Για 
τις κοινότητες έως 300 κατοίκων, ο ψη-
φοφόρος μπορεί να βάλει έως έναν μόνο 
σταυρό, υπέρ του υποψήφιου προέδρου 
της προτίμησής του.

Τι πρέπει να προσέξουν  
οι υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι 
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Τα παλιά και ακατοίκητα κτήρια, μπορεί να 
αποτελέσουν εστίες υγειονομικού κινδύνου, μπο-
ρούν όμως να δώσουν προοπτική αλλαγής του 
επιπέδου διαβίωσης στις γειτονιές. Τα δημοτικά 
οικόπεδα, που δεν έχουν οικοδομηθεί ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία. Είναι πολύ σημαντική η 
αξιοποίηση της σχέσης των δράσεων συλλογι-
κών κινήσεων πολιτών με αυτά τα ακίνητα γιατί 
οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία ανάπλασης 
θα πρέπει να έχει συνέχεια προς την κατεύθυν-
ση της συντήρησης και αυτό είναι δύσκολο να 
γίνει. Η διαμαρτυρία και η ευαισθησία για την 
κατάσταση αυτών των χώρων ανήκει με πολύ 
μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις κινήσεις, (Κ.Καβου-
λάκος-Προστασία και Διεκδίκηση Δημοσίων Χώ-
ρων), άρα είναι αυτές που μπορούν να εγγυηθούν 
την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και σε 
βάθος χρόνου.

 Το νομικό καθεστώς που διέπει την λειτουργία 
των οικοδομικών συνεταιρισμών έφερε τ ο 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα 
στην έκταση των οκτώ 
στρεμμάτων, εντός του 
κέντρου της πόλης ( 
πρώην συνοικία Βα-
ρώνου Χίρς, στον Π.Σ.
Σταθμό). Η υπόθε-
ση αυτή κρατάει 
πάνω από σαρά-
ντα χρόνια χωρίς 
αποτέλεσμα ανοι-
κοδόμησης, 
λόγω της 
μεθό-

δευσης του ΔΣ του οικοδομικού συνεταιρισμού 
‘’Άγιος Χριστόφορος’’ να προχωρήσει στην ανοικο-
δόμηση χωρίς να έχει την σύμφωνη γνώμη όλων 
των τιτλομεριδιούχων. Αυτό δεν προβλέπεται από 
το καταστατικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα 
ημιτελές κτίσμα εδώ και τριάντα χρόνια, που 
αποτέλεσε την βάση δημιουργίας ενός γκέτο με-
ταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή. Αποτελεί 
όμως και μία εν δυνάμει υγειονομική απειλή για 
τους κατοίκους της περιοχής.

 Η περιοχή της οδού Παρασκευοπούλου και 
των κάθετων οδών προς αυτήν έχει παλαιά και 
ακατοίκητα σπίτια, παρατημένα από τους ιδιοκτή-
τες τους, που έχουν μετατραπεί σε εστίες απορρι-
μάτων και σε καταφύγια αδέσποτων ζώων. Πολ-
λά από αυτά τα σπίτια έχουν αυλές, που μπορούν 
να καθαριστούν και να χρησιμοποιηθούν για καλ-
λιτεχνικές εκδηλώσεις από κινήσεις γειτονιάς, 
που υπάρχουν στην περιοχή. Ο νόμος υπαγορεύει 
στον Δήμο να ειδοποιήσει τον ή τους ιδιοκτήτες 
να καθαρίσουν το ακίνητό τους και αν αυτό δεν 

γίνει, τότε αναλαμβάνει αυτός να καθαρίσει 
και τους  στέλνει το αντίτιμο του κόστους 
προς πληρωμή. Το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς αυτών των κτηρίων λόγω των 
πολλών ιδιοκτητών ή και της μετοί-
κησης των ιδιοκτητών στο εξωτερικό 
δυσχεραίνει αυτό το έργο. Αυτό έγινε και 
στην πρωτοβουλία του καθαρισμού του 

Πύργου της Ευτυχίας, που κρίθηκε δι-
ατηρητέο και βρίσκεται ακριβώς δί-

πλα από την Βίλα Καπαντζή, όπου 
εδράζεται το Μορφωτικό Ίδρυμα 

της Εθνικής Τράπεζας, επί της 
οδού Βασ. Όλγας. 

Μία περίπτωση,  πιο 
εύκολη προς υιοθέτηση 

από κινήσεις πολιτών 
είναι τα δημοτικά 
οικόπεδα, που εί-

ναι ελεύθερα 
από ακίνητα, 
όπως το Πάρκο 
Τσέπης, αυτό 
στην γωνία των 
οδών Αγαπη-
νού και Μιχαήλ 
Ιωάννου, στο 
κέντρο της πό-
λης. Το πάρκο 
αυτό δημιουρ-
γήθηκε από την 

κίνηση των πολιτών και η αναμόρφωσή του είναι 
αποτέλεσμα εθελοντισμού και χορηγιών. 

Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση κτηρίων που 
περιμένουν την αποκατάστασή τους και αυτή η 
αναμονή μπορεί να γίνει καταστροφική σε δομι-
κό επίπεδο, όπως είναι το διατηρητέο κτήριο της 
οδού Κριεζώτου, έδρα του ιστορικού Πέμπτου 
Λυκείου της πόλης μας. Παρόλο που η διαδικασία 
αποκατάστασης προχωράει με την τελική μελέ-
τη, που προέκυψε από διαγωνισμό, να έχει ήδη 
παραδοθεί στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του 
δήμου, το κτήριο που δεν χρησιμοποιείται είναι 
εκτεθειμένο στις καιρικές διαβρωτικές δυνάμεις, 
αλλά και σε ομάδες νέων όμως, που εισβάλουν σε 
αυτό  για διάφορους λόγους. Ο σύλλογος αποφοί-
των του Πέμπτου Γυμνασίου-Λυκείου αιτήθηκε 
την υιοθεσία του κτηρίου για να το συντηρεί και 
να το χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις. Το νομικό 
καθεστώς όμως, για ακόμη μία φορά, στάθηκε 
εμπόδιο σε αυτήν την κίνηση, που θα έδινε ζωή 
σε αυτό το κτήριο, το οποίο αξίζει να σημειωθεί 
ότι το 1987 η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων το 
χαρακτήρισε σαν έργο τέχνης.

 Συμπερασματικά, αυτό που πρέπει να γίνει 
είναι μια αναθεώρηση του νομικού καθεστώτος 
που διέπει τα κτήρια που μένουν αχρησιμοποίητα 
για πολλά χρόνια, με στόχευση στην δυνατότητα 
χρήσης τους από κινήσεις πολιτών. Αυτό βέβαια 
δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι 
όμως πρώτα απ’όλα απαραίτητο να αλλάξει η 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων από την 
διοίκηση του Δήμου, καθώς επίσης και από τα μη 
αιρετά στελέχη του. Απαιτείται να δοθεί η δυνατό-
τητα σε κοινωνικούς φορείς, που βασίζονται στον 
εθελοντισμό, να τακτοποιήσουν και να καθαρί-
σουν αυτές τις εκτάσεις, για να ενταχθούν στην 
κοινωνική ζωή της γειτονιάς και να υιοθετηθούν 
από τους κατοίκους.

*Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του 
Νίκου Ταχιάου ‘’Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα’’. Εί-
ναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και επι-
χειρηματίας. Είναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ του 
συλλόγου Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυμνα-
σίου-Λυκείου της πόλης μας.
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Τα ακατοίκητα κτήρια, οι αύλιοι χώροι 
τους και οι αλάνες της Θεσσαλονίκης

Γιάννης Χατζόπουλος:



18 13.04.2019

Σωκράτης ∆ηµητριάδης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Πρ. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεσσαλονίκης 
Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε.
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
µε τον συνδυασµό του Νίκου Ταχιάου 
Θεσσαλονίκη #ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

www.tachiaos.gr
socratesdimitriadis@gmail.com

@socratis.dimitriadis
Socratis Dimitriadis

▶
▶
▶
▶
▶

Δεν ξέρουμε εάν στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί 
πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με το μπλόκο του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στο επενδυτικό 
πλάνο της Cosco στον Πειραιά. Τα παιχνίδια δεν μας ωφε-
λούν, καθώς οι Κινέζοι έστειλαν τα... μηνύματά τους προς 
πάσα κατεύθυνση. Μάλιστα, ενημέρωσαν την κυβέρνηση 
ότι υπάρχουν και αλλού... πορτοκαλιές, δρομολογώντας 
επενδύσεις στην Ιταλία. 

Ας ελπίσουμε ότι θα φωτίσει ο Θεός τους αρμόδιους, 
γιατί η επένδυση είναι εμβληματική από κάθε άποψη. Οι 
πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση κλείνει με συνοπτι-
κές διαδικασίες το θέμα υπέρ της επένδυσης. Λίγο μυαλό 
χρειάζεται... 

Eurobank: Mαζικές πωλήσεις ακινήτων
Ένα μεγάλο στοίχημα, που ταυτόχρονα θα τεστά-

ρει και τα αντανακλαστικά της αγοράς, αποτελεί για τη 
Eurobank η πώληση 700 ακινήτων. Η ανταπόκριση από 
τους επενδυτές σε μια τόση μαζική πώληση ακινήτων θα 
αποτελέσει τεστ και για τις υπόλοιπες τράπεζες οι οποίες 
είναι... φορτωμένες. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις τη 
μεγαλύτερη σημασία έχει η αντίδραση των υποψηφίων 
αγοραστών «κόκκινων» δανείων με εγγύηση ακινήτων. 
Σε τέτοιες εποχές δεν έχει τόση σημασία αυτός που που-
λάει όσο αυτός που είναι διατεθειμένος να αγοράσει και 
σε ποια τιμή... 

Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
Σπουδαίες επιχειρήσεις βρίσκονται μεταξύ των κορυ-

φαίων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα 
με την έρευνα «Best Workplaces 2019», στη λίστα των 
εταιρειών περιλαμβάνονται οι ΟΠΑΠ, DHL Express (Ελ-
λάς), Epsilon Net, Μασούτης, Πλαίσιο, ΚΑΥΚΑΣ, ΟΠΑΠ, 
Groupama Ασφαλιστική, British American Tobacco 

Hellas, AbbVie Φαρμακευτική, Workable, Bausch Health, 
Beiersdorf Hellas, Rokas Renewables, Μέλισσα Κίκιζας 
ABEE Τροφίμων, Performance Technologies, Genesis 
Pharma και Hellas Direct. S.C. Johnson Hellas, Sleed, 
Convert Group, Bizerba και Amuse concept events.

Attica Bank και ΕΤΕΑΝ… ρίχνουν χρήμα
Την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους προς μι-

Σε κίνδυνο η επεκτατική πολιτική τους 

Τα «πήραν στο κρανίο» οι Κινέζοι
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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.

κρομεσαίες επιχειρήσεις συμφώνησαν από κοινού Attica 
Bank και ΕΤΕΑΝ. Υπολογίζεται ότι το ύψος των δανείων 
θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ ενώ το 40% της συμ-
μετοχής θα είναι άτοκο. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
λάβουν επενδυτικά δάνεια από 25.000 έως 1.500.000 
ευρώ, διάρκειας 5-10 ετών με περίοδο χάριτος 24 μη-
νών, ή αναπτυξιακά με ύψος από 10.000 έως 500.000 
ευρώ και διάρκειας 24-60 μηνών. 

Σπουδαία διάκριση για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»
 Δεν είναι και μικρό πράγμα το «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος» να κατακτά την πρώτη θέση στον διαγωνισμό 
για την καλύτερα εξυπηρέτηση σε αεροδρόμια άνω των 
20 εκατ. επιβατών. Στη μεγαλύτερη συνάντηση του κλά-
δου των αερομεταφορών «ROUTES Europe 2019» που 
πραγματοποιήθηκε στο Ανόβερο, κατάφερε να κερδίσει 
και πάλι την πρωτιά με βάση τις ψήφους αεροπορικών 
εταιρειών και μάλιστα να αφήσει πίσω κορυφαία αερο-
δρόμια της Γερμανίας, της Ρωσίας, της Δανίας, της Νορ-
βηγίας και του Βελγίου. 

Η Fraport φέρνει επιβάτες
 Η ανάληψη της διαχείρισης των 14 περιφερει-

ακών αεροδρομίων από τη Fraport Greece ωθεί υψη-
λότερα την επιβατική κίνηση. Ο φετινός Μάρτιος έφερε 
αύξηση της κίνησης κατά 4,7% στις πτήσεις εσωτερικού 
και 4,8% στις αντίστοιχες εξωτερικού. Συνολικά φέτος 
καταγράφεται αύξηση της κίνησης κατά 8,2% (1,92 εκατ. 
επιβάτες). Αξιοσημείωτο γεγονός ο διψήφιος ρυθμός 
ανάπτυξης των αεροδρομίων Κω, Κεφαλονιάς, Ακτίου, 

Καβάλας, Μυτιλήνης, Κέρκυρας, Σαντορίνης, ενώ παρό-
μοιες αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν Θεσσαλονίκη και 
Σάμος. 

Μπαίνουν μπουλντόζες
 Η παραλιακή ζώνη του Λεκανοπεδίου πάει πολύ 

στις... μπουλντόζες. Έτσι, μετά το Ελληνικό, όπου αναμέ-
νεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, αρχί-
ζουν και οι διαδικασίες επιλογής της τεχνικής εταιρείας 
που θα αναλάβει την αξιοποίηση της έκτασης των 285 
στρεμμάτων στα Αστέρια Γλυφάδας. Η έκταση ανήκει 
στην Grivalia (συγχωνεύτηκε πρόσφατα με τη Eurobank), 
καθώς απέκτησε το 80% της εταιρείας Ναυσικά ΑΕ, η 
οποία έχει μισθωμένο το ακίνητο έως το 2081. Οι εργα-
σίες αναμένεται να αρχίσουν μετά την ολοκλήρωση της 
θερινής σεζόν. 

Το Τυνησιακό Δημόσιο μπήκε στη Forthnet!
Αίσθηση προκάλεσε στην αγορά η είσοδος της Δημο-

κρατίας της Τυνησίας στη Forthnet! Οι μεταβολές στη με-
τοχική σύνθεση της εταιρείας μετά τη μετατροπή ομολο-
γιών σε νέες μετοχές, είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφού 
τo τυνησιακό Δημόσιο ελέγχει πλέον το 14,421% των 
μετοχών μέσω των εταιρειών Tunisia Telecom, ΤΤ ML και 
Go. Σημειώνεται ότι ποσοστό 15,11% των μετοχών της 
εταιρείας κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς. 

Καλή χρονιά το 2018 για την Εθνική Ασφαλιστική
Αρκετά καλή χρονιά ήταν το 2018 για την Εθνική 

Ασφαλιστική, η οποία κατάφερε να καταγράψει νέα ενί-

σχυση των μεγεθών της. Ιδιαίτερα ξεχώρισε η αύξηση 
του τζίρου στους γενικούς κλάδους κατά 5,2%, κάτι που 
αποδίδεται κυρίως σε σημαντικές ανανεώσεις συμβολαί-
ων του κλάδου πυρός. Τα κέρδη μετά φόρων μπορεί να 
μειώθηκαν στα 63,1 εκατ. ευρώ έναντι 74,2 εκατ. ευρώ 
το 2017, ωστόσο η εξέλιξη αυτή συνδέεται με μη επανα-
λαμβανόμενες δραστηριότητες που έγιναν πέρυσι. Good 
news... 

Energean: Γεγονός το τρίτο κοίτασμα στην Καβάλα
Το τρίτο κοίτασμα πετρελαίου στην ιστορία της χώ-

ρας είναι γεγονός. Πρόκειται για το «ΕΨΙΛΟΝ», ανοικτά 
του Κόλπου της Καβάλας, το οποίο παράγει 1.000 βαρέ-
λια ημερησίως. Η Energean Oil, με τη λειτουργία του εν 
λόγω κοιτάσματος και με την αξιοποίηση των δύο άλλων 
στον Πρίνο, αυξάνει πλέον θεαματικά τη δυναμικότητά 
της, βάζοντας ακόμη πιο δυνατά την Ελλάδα στον ενερ-
γειακό χάρτη. 

Public: Νέα διεθνής διάκριση
Δύο βραβεία απέσπασε η αλυσίδα Public στον παγκό-

σμιο διαγωνισμό λιανεμπορίου. Η εταιρεία κατάφερε να 
διακριθεί ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές απ’ όλον 
τον κόσμο στην κατηγορία Retail Employer of the Year 
για την καινοτόμα πλατφόρμα Idea Management και 
στην κατηγορία Outstanding Store Design (για καταστή-
ματα πάνω από 1200 τ.μ.) λόγω του νέου καταστήματος 
της αλυσίδας στην Κύπρο, στo Nicosia Mall. 
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Βαγγέλης
Πολυμεράς
Σύμβουλος επενδύσεων ακίνητης περιουσίας
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Θετικά, 
Ακούραστα, 

Αποφασιστικά

► Να μεγαλώσουμε 
την πόλη 

► Μεγαλύτερη 
απορρόφηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

► Πρόγραμμα 
για την διαχείριση 
αδέσποτων ζώων

Ούτε δεξιά, 
ούτε αριστερά... ΘΕΤΙΚΑ! 

www.kyrizidis.gr

Μπορεί ο Χαλίφα Χάφταρ να εμφανίζεται ως «ο σωτή-
ρας» της Λιβύης, ωστόσο δεν είναι λίγοι, και όχι μόνο αντί-
παλοί του, αυτοί που τον κατηγορούν ότι υποκινεί πραξικο-
πήματα και ότι επιθυμεί να εγκαθιδρύσει μια νέα δικτατορία 
στη βυθισμένη από το 2011 στο χάος χώρα. 

Οι δυνάμεις του Λίβυου στρατάρχη προελαύνουν για την 
κατάληψη της Τρίπολης που, όπως καταγγέλλει, ελέγχεται 
από «τρομοκράτες» και «μισθοφόρους». Στόχος του δεν 
είναι άλλος από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον 
πρωθυπουργό και αντίπαλό του Φάγεζ αλ Σάραζ, παρότι εί-
ναι η μόνη που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Όμως την κυβέρνηση αυτή, που ελέγχει τη δυτική Λιβύη 
και την οποία στηρίζουν άλλες πολιτοφυλακές, δεν αναγνω-
ρίζουν οι Αρχές της ανατολικής χώρας και κυρίως το Κοι-

νοβούλιο που εξελέγη το 2014 και το οποίο προήγαγε τον 
Χάφταρ σε στρατάρχη.

Από «μαύρο πρόβατο»… λύκος
Ο Χαλίφα Χάφταρ αποτέλεσε το «μαύρο πρόβατο» των 

ισλαμιστών, καθώς κατάφερε το 2017 να θέσει υπό τον 
έλεγχό του την ανατολική Λιβύη μετά την επιχείρηση «Αξιο-
πρέπεια» και έπειτα από τρία χρόνια αιματηρών συγκρούσε-
ων να καταλάβει τη Βεγγάζη.

Για να εδραιωθεί ως ο κυρίαρχος της ανατολικής Λιβύης, 
ο Χάφταρ ξεκίνησε από την Ντέρνα, τη μοναδική πόλη στην 
Κυρηναϊκή που δεν ήταν υπό τον έλεγχό του, και στα τέλη 
του Ιουνίου του 2018 ανακοίνωσε την «απελευθέρωσή» της 
από τις εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Θα σταματήσει η Δύση την προέλαση του στρατάρχη 
Χάφταρ στην Τρίπολη;

Φοβούνται νέο Καντάφι
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Ακολούθησε επιχείρηση για την κατάκτηση των νό-
τιων περιοχών στην έρημο, που είναι πλούσιες σε πε-
τρέλαιο, ενώ έθεσε υπό τον έλεγχό του χωρίς μάχη τη 
Σέμπχα, όπου υπάρχει μεγάλο κοίτασμα μαύρου χρυσού. 

Η μεταφορά του σε νοσοκομείο του Παρισιού πυ-
ροδότησε φήμες για την κατάσταση της υγείας του, με 
κάποια Μέσα στη Λιβύη να ανακοινώνουν ακόμη και τον 
θάνατό του. Όμως ο στρατάρχης τα… διέψευσε όταν τον 
Απρίλιο του 2018 έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές στη Βεγ-
γάζη.

Από αιχμάλωτος… ήρωας
Στην πόλη που ανακήρυξε πρωτεύουσα της ανα-

τολικής Λιβύης, ο Χάφταρ αποτελεί έναν ήρωα, καθώς 
πρωταγωνίστησε στην εξέγερση εναντίον του Μουαμάρ 
Καντάφι. Ωστόσο, πολλοί σπεύδουν να θυμίσουν πως 
τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα ο εκπαιδευμένος από την 
τότε Σοβιετική Ένωση στρατιώτης συμμετείχε στο πραξι-
κόπημα του 1969 που ανέτρεψε τη μοναρχία του Σενούσι 
και οδήγησε στην εξουσία τον Καντάφι. Συμμετείχε στον 
εννεαετή πόλεμο μεταξύ Λιβύης και Τσαντ ως επικεφα-
λής μονάδας του στρατού, όμως αιχμαλωτίστηκε στην 
Ουάντι Ντουμ, στα σύνορα με το Τσαντ. Τότε ο Καντάφι 
τον αποκήρυξε, ισχυριζόμενος ότι ο στρατηγός δεν ανή-
κει στον στρατό του.

Οι Αμερικανοί απελευθερώνουν τον Χάφταρ σε μια 
επιχείρηση η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο 
ακόμη και σήμερα και του προσφέρουν πολιτικό άσυλο 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εντάσσεται στο κίνημα 
της λιβυκής αντιπολίτευσης.

Ο Χαφτάρ επέστρεψε στην Λιβύη μετά από 20 χρό-
νια στην εξορία, τον Μάρτιο του 2011, και λίγο μετά την 
πτώση του Καντάφι 150 αξιωματικοί του στρατού τον κή-
ρυξαν επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ένας τίτλος 
που ποτέ δεν επισημοποιήθηκε. Όπως έλεγαν οι επικρι-
τές του, ο Χάφταρ οφείλει τις στρατιωτικές του επιτυχίες 
στη στήριξη ξένων κρατών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Γαλλία ή και η Σαουδική Αραβία.

Πώς έφτασε να πολιορκεί την Τρίπολη
Μετά την εκτέλεση του Καντάφι, στις 20 Οκτωβρίου 

2011, οι αντικαθεστωτικοί μπορεί να διακήρυξαν την 
πλήρη απελευθέρωση της χώρας, όμως έκτοτε η Λιβύη 
έχει μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης διαφόρων ένο-
πλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και πολλών ισλαμι-
στικών. 

Το Εθνικό Γενικό Κογκρέσο, στο οποίο είχε παραδο-
θεί η εξουσία μετά την ανατροπή Καντάφι, αντικαταστά-
θηκε από ένα Κοινοβούλιο στο οποίο κυριαρχούσαν οι 
αντι-ισλαμιστές. Ένας συνασπισμός παραστρατιωτικών 
οργανώσεων, η Φατζρ Λίμπια, που μεταφράζεται «Αυγή 
της Λιβύης», μετά από σφοδρές μάχες, καταλαμβάνει την 
Τρίπολη και επαναφέρει στη θέση του το Εθνικό Γενικό 
Κογκρέσο αναθέτοντας την εξουσία στον Αμπντάλα αλ 
Θένι. Οι δυνάμεις που είχαν εκλεγεί αυτοεξορίζονται στην 
ανατολική Λιβύη και έτσι η χώρα βρέθηκε με δύο αντίπα-

λες κυβερνήσεις και δύο Κοινοβούλια. 
Τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από μήνες διαπραγμα-

τεύσεων, υπογράφουν στο Μαρόκο μια συμφωνία, υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ. Σχηματίζεται έτσι κυβέρνηση εθνι-
κής ενότητας και τον Μάρτιο του 2016 ο πρωθυπουργός 
Φάγιεζ αλ Σάρατζ καταφέρνει να εγκατασταθεί στην Τρί-
πολη. Όμως στην ανατολική Λιβύη, η παράλληλη κυβέρ-
νηση που στηρίζεται από τον Χάφταρ και το Κοινοβούλιο 
δεν τον αναγνωρίζουν.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2017, ξεκίνη-
σαν οι επαφές των δύο πλευρών με στόχο την αναζήτηση 
μιας λύσης ώστε να βγει η χώρα από το χάος. Το σχέδιο 
που εξέταζαν οι Φάγεζ αλ Σαράζ και Χαλίφα Χάφταρ ήταν 
η διοργάνωση εκλογών στο τέλος του 2018, όμως, παρά 
τα βήματα που έγιναν, τελική συμφωνία δεν επετεύχθη. 

Τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρω-
παϊκή Ένωση και η Ομάδα των Επτά απηύθυναν εκκλή-
σεις για εκεχειρία και επιστροφή στο ειρηνευτικό σχέδιο 
του ΟΗΕ, χωρίς να έχουν εισακουστεί. Αντίθετα, η σύ-
γκρουση εντείνεται, με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
να ζητά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του 
75χρονου στρατηγού Χαφτάρ, με την κατηγορία ότι διέ-
πραξε έγκλημα πολέμου βομβαρδίζοντας το μοναδικό εν 
ενεργεία διεθνές αεροδρόμιο της Μίτιγκα στην Τρίπολη, 
επιβεβαιώνοντας όσους φοβούνται πως η Λιβύη θα ξανα-
βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το παρεμπόριο
Το φαινόμενο της παραοικονομίας και των παράνομων 

μικροπωλητών που πωλούν την πραμάτεια τους σε κομβικά 
σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως το Καπάνι και η Παλιά Πα-
ραλία, είναι γνωστό σε όλους και έχει απασχολήσει πολλές 
φορές τις αρχές: το υπουργείο Οικονομικών, το ΣΔΟΕ, τους 
εμπορικούς συλλόγους, τους νόμιμους μικροπωλητές, την 
Ελληνική και τη Δημοτική Αστυνομία.

Με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου, γίνονται 
συντονισμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς της διεύθυνσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, αλλά το παραεμπόριο συνεχίζε-
ται αμείωτο παντού.

Προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα που σχετίζονται με το παρεμπόριο, δημιουρ-
γήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών ένα  
Συντονιστικό Όργανο, αλλά η τραγική εικόνα στην πόλη πα-
ραμένει.

Δεν είναι όμως πλέον  ανεκτό να συνυπάρχουν στην ίδια 
αγορά, αυτοί  που «επιχειρούν» με νόμιμο τρόπο να επιβιώ-
σουν και οι  υπόλοιποι που δημιουργούν υπερκέρδη, «λά-
θρα», σε βάρος της εθνικής οικονομίας.

Η αποδοχή απ΄ όλους ότι το  παρεμπόριο έχει ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση των εισοδημάτων των νόμιμων επιχειρή-
σεων, την απώλεια θέσεων εργασίας, τη μείωση των δημοσί-
ων εσόδων, τη διακίνηση επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία 
προϊόντων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει επιτέλους 
να μπει ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς, που καταστρατηγεί 

τους κανόνες  του υγιούς ανταγωνισμού.
Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο ενδεχομένως να 

φαίνεται με μια πρώτη ματιά.
Το παρεμπόριο πλέον είναι οργανωμένο έγκλημα, άρα 

και η καταπολέμησή του απαιτεί οργανωμένη αντιμετώπιση.
Η παράταξη του Νίκου Ταχιάου  «Θεσσαλονίκη Υπεύθυ-

να» με ρεαλιστικές   παρεμβάσεις προτείνει την:
- Επικαιροποίηση και αυστηροποίηση του θεσμικού 

νομικού πλαισίου
- Εντατικοποίηση των τελωνειακών ελέγχων
- Αύξηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού
- Σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Οικονομι-

κής, Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας
- Συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών και διωκτι-

κών αρχών, καθώς και των εμπορικών συλλόγων
Στην παράταξη του Ν. Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» 

στοχεύουμε στην αποκατάσταση της σημερινής εικόνας της 
Θεσσαλονίκης, ώστε να πάψει να οργιάζει η ανομία και η πα-
ραβατικότητα και μάλιστα σε τέτοια κλίμακα.

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. ΤαχιάουΓιώργος Χατζίκος

διεθνή
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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



Λάζαρος Κυρίζογλου:

Το κεντρικό εκλογικό κέντρο της 
Αδέσμευτης Δημοτικής Κίνησης Πολιτών 
του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στη Μενεμέ-
νη, εγκαινίασε ο δήμαρχος και εκ νέου 
υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές 
της αυτοδιοίκησης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Στην ομιλία του, ο επικεφαλής της 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» έκανε έναν 
σύντομο απολογισμό για τα έργα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της θητείας του στην ηγεσία του δήμου 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ ανα-
κοίνωσε και τα βασικά σημεία του νέου 
προγράμματος του συνδυασμού του  για 
την επόμενη τετραετία.

«Ασκήσαμε τα καθήκοντα που μας 
αναθέσατε με δικαιοσύνη, αξιοκρατία, 
διαφάνεια, υπευθυνότητα και ευαισθη-
σία. Δημιουργήσαμε με τους πολίτες μία 
μεγάλη συμμαχία εμπιστοσύνης, χωρίς 
διακρίσεις, η οποία αγκαλιάστηκε απ’ 
όλους ανεξαρτήτως ιδεολογίας», τόνισε 
ο κ. Κυρίζογλου.

Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενε-
μένης αναφέρθηκε ακόμα στα 20 σημα-
ντικότερα έργα υποδομής που πραγμα-
τοποίησε η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα. 
«Σταθήκαμε απέναντι στη λαίλαπα των 
δυσμενών για την αυτοδιοίκηση και για 
τους πολίτες μνημονιακών πολιτικών 
της κεντρικής εξουσίας, με όλες τις κυ-
βερνήσεις» τόνισε, ενώ στάθηκε και στη 
Συμφωνία των Πρεσπών λέγοντας ότι 
«δεν κρυφτήκαμε αλλά πήραμε θέση και 
ως Δήμος και με ομόφωνη απόφαση μας 
ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας κατά της κακής Συμφω-
νίας των Πρεσπών». 

Το πρόγραμμά  της επόμενης τετρα-

ετίας 
Στην ομιλία του ο κ. Κυρίζογλου έδω-

σε τους άξονες του νέου προγράμματος 
της παράταξής του για την επόμενη τε-
τραετία και ανακοίνωσε τα εξής:

• Αστικές αναπλάσεις
• Κατασκευή κολυμβητηρίου 
• Ολοκλήρωση πολιτιστικών Κέ-

ντρων Έλλης Αλεξίου (Μενεμένη), Κα-
ραπάντσειου (Αμπελόκηποι).

• Κατασκευή υπόγειων πάρκινγκ (δα-
σαρχείο, Φιλίππου).

• Εκτέλεση έργων στο Δυτικό Θαλάσ-
σιο Μέτωπο 

• Μονοδρόμηση  με διαπλάτυνση των 
πεζοδρομίων τους μετά από διαβούλευ-
ση με τους κατοίκους

• Κατασκευή κέντρου παιδείας – 
¬πρόνοιας – αθλητισμού – πολιτισμού.

• Κατασκευή υπόγειας οδού οχημά-
των, πεζογέφυρας με ανελκυστήρες

• Επέκταση του μετρό 
• Στρατόπεδο Ζιάκα:  Αξιοποίηση για 

χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνι-
κών υποδομών προς όφελος και των 
δύο δήμων.

• Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος»-  
Ολοκλήρωση των έργων 

• Κατασκευή νέου Ιερού Ναού Αγί-
ου Πολυκάρπου, νέου διδακτηρίου του 
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης και ανάπλασης με 
6 στρέμματα πράσινο στο οικόπεδο επί 
της οδού Μοναστηρίου απέναντι από το 
Grand Hotel. Κατασκευή νέου νηπιαγω-
γείου στο Βόσπορο, στην οδό Αφροδίτης 
στο ήδη αγορασμένο οικόπεδο.

Κάλεσμα στους δημότες 
να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους
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Πέτρος Σαµαράς 
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Ο Πέτρος Σαµαράς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Είναι ∆ικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω και από το 1996 µέχρι σήµερα ασκεί µάχιµη δικηγορία. Είναι κάτοχος 
τίτλου µεταπτυχιακών σποδών (Master), στον τοµέα Αστικού ∆ικονοµικού και 
Εργατικού ∆ικαίου, στο τµήµα Νοµικής της Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών 
Επιστηµών του ΑΠΘ. Από το 2014 εκλέγεται στο ∆Σ του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης και από  τον Ιανουάριο του 2018 είναι Γενικός Γραµµατέας του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Από το 2016 είναι µέλος του Συµβουλίου 
Επίλυσης Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Επιτροπής επίλυσης 
διαφορών Εµπορικών Μισθώσεων. Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ του Συλλόγου 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και υποψηφίων ∆ιδακτόρων και υπεύθυνος στο τοµέα 
Αστικού ∆ικαίου, µέλος της ειδικής επιτροπής του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, µε αντικείµενο τη νοµική βοήθεια (LEGAL AID), Πρόεδρος της 
Επιτροπής  Σχέσεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης µε τους φορείς της 
πόλης, εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Επιτροπής φιλικού 
διακανονισµού του ∆ήµου Καλαµαριάς, µέλος της εξεταστικής επιτροπής 
εισαγωγής δικηγόρων στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και µέλος 
εξεταστικών επιτροπών επιλογής ∆ικηγόρων στους ∆ήµους Καλαµαριάς και 
Ωραιοκάστρου. Είναι παντρεµένος µε την  Σπυριδούλα Λαµπίρη και έχουν ένα παιδί. 

Αλγερία: Μήπως βιάζονται να πανηγυρίσουν;
Στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση 

ο Αλγερινός πρόεδρος φάνηκε υπερήφα-
νος, αλλά ταυτόχρονα σεμνός, αφού έκανε 
αίσθηση το ότι δεν δίστασε να ζητήσει συγ-
γνώμη: «Επειδή τα λάθη είναι ανθρώπι-
να, σας ζητώ συγγνώμη για κάθε ένα από 
αυτά», είπε χαρακτηριστικά, σηματοδοτώ-
ντας το τέλος εποχής μετά από 20 χρόνια 
στην εξουσία.

Ωστόσο η αλλαγή στην πολιτική σκηνή 
της Αλγερίας προϋποθέτει και αλλαγή της 
πολιτικής κουλτούρας. Τα κόμματα στη 
χώρα αποδυναμώθηκαν πολύ τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Η πρόκληση τώρα για την 
Αλγερία και για την κοινωνία, συμπεριλαμ-
βανομένων και των πολιτικών κομμάτων, 
είναι να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορι-
κή ευκαιρία και να δημιουργήσουν ένα νέο 
όραμα για τη χώρα.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που έχει να αντιμετωπίσει η Αλγερία είναι 
η διαφθορά, καθώς αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο εμπόδιο στην ανάπτυξή της. Οι απόψεις 
για τα αίτια διίστανται. Άλλοι επιρρίπτουν 

την ευθύνη στον Αχμέντ Γκάιτ, δεξί χέρι 
του Μπουτεφλίκα, επειδή… φρόντισε για τη 
σύνταξη νόμων που δεν καταπολεμούσαν 
αποτελεσματικά τη διαφθορά. Άλλοι θεω-
ρούν το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης 
στην Αλγερία αποκλειστικά υπεύθυνο.

Το τιμόνι της χώρας αναλαμβάνει ο 
επικεφαλής του Συμβουλίου του Έθνους 
Αμπντελκαντέρ Μπενσαλάχ. Βάσει του αλ-
γερινού Συντάγματος ο Μπενσαλάχ ανα-
λαμβάνει την προεδρία για ένα διάστημα το 
πολύ 90 ημερών, στο οποίο θα πρέπει να 

οργανωθούν προεδρικές εκλογές.
Ο 77χρονος πιστός συνεργάτης του 

Μπουτεφλίκα, βουλευτής, πρεσβευτής, 
ανώτερος υπάλληλος, γερουσιαστής, έχει 
αναλάβει πολλές θέσεις και έχει προεδρεύ-
σει και των δύο σωμάτων του Κοινοβουλί-
ου, χωρίς να γίνει ποτέ υπουργός.

Το γεγονός ότι η παλιά φρουρά δεν θα 
καταφέρει να προσαρμοστεί εύκολα στις 
νέες αλλαγές είναι σαφές. Η αντιπολίτευση 
θεωρεί ότι μια πραγματική αλλαγή μπορεί 
να υπάρξει μόνο όταν η παλιά φρουρά εγκα-
ταλείψει τη χώρα, διότι είναι αυτή η οποία 
συνέβαλε στο να μην κάνει βήματα προς τη 
δημοκρατική κατεύθυνση η Αλγερία.

Όπως σημειώνουν διεθνείς αναλυτές, θα 
πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ώστε οι πο-
λιτικοί να κερδίσουν και πάλι την εμπιστο-
σύνη του αλγερινού λαού και τα πολιτικά 
κόμματα να γίνουν οι φορείς της ελπίδας. 
Αυτή είναι η πραγματική μάχη.

 Γ. Μ.

διεθνή
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17 Απριλίου και ώρα 18:00

Στις 17 Απριλίου, το απόλυτο Γαστρονομικό γεγονός! 

Φέτος είναι μια ιδιαίτερα χρονιά για τον όμιλο Γαστρονομίας  La Chef Levi σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 χρόνια 
λειτουργίας της και σας προσκαλεί στον επετειακό 30ο ∆ιαγωνισμό Γαστρονομί-
ας. Η εκδήλωση λόγω της περσινής μεγάλης προσέλευσης, θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, στον χώρο της ∆.Ε.Θ.
Σπουδαστές Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής θα διαγωνιστούν σε 4 κατηγορίες 
υψηλής Γαστρονομίας! Επώνυμοι Σεφ και επαγγελματίες του χώρου θα αποτελέ-
σουν τη κριτική επιτροπή και οι νικητές θα λάβουν πολύτιμα δώρα!
Παράλληλα υπό τους ήχους live μουσικής, ένας υπερπολυτελής μπουφές γεμάτος 
από δημιουργίες των Σεφ και σπουδαστών της Σχολής θα γεμίσουν το χώρο και θα 
απογειώσουν τον ουρανίσκο! Μη χάσετε τα live shows απο σοκολάτα, ζαχαρόπαστα 
και καραμέλα απο τους pastry Chef της Σχολής οι οποίοι θα ολοκληρώσουν μαζί με 
τους σπουδαστές υπέροχες κατασκευές μεγάλων διαστάσεων!

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης, ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
(Είσοδος από την Κεντρική Πύλη της Εγνατίας)

Είσοδος ελεύθερη • Parking Ελεύθερο • Πρόσβαση για ΑμεαΑ

«Σφράγισε» τη συμμαχία με τη Ρωσία

Η τρίτη, μέσα σε μόλις τέσσερις μή-
νες, επίσκεψη του Τούρκου προέδρου 
στη Ρωσία επισφράγισε τη συμμαχία, 
που, έστω και αν κάποιοι χαρακτηρίζουν 
ευκαιριακή, προκαλεί τους συμμάχους 
στο ΝΑΤΟ 

Η ρωσοτουρκική επαναπροσέγγιση 
δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε 
Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, από 
τη στιγμή που όχι μόνο προχωράει το 
«deal» με τους S-400, αλλά γίνεται λό-
γος και για πρόοδο στις συνομιλίες και 
για άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε 
να ταξιδέψει στη Μόσχα αγνοώντας τις 
προειδοποιήσεις του Αμερικανού αντι-
προέδρου Μάικ Πενς, πως διακινδυνεύει 
την «κόκκινη κάρτα» από το ΝΑΤΟ και τη 
συμμετοχή στην κοινοπραξία συμπαρα-
γωγής των μαχητικών F-35.

Η «καούρα» της Συμμαχίας και ειδι-
κά του Πενταγώνου είναι πως το ρωσικό 
αντιπυραυλικό σύστημα, το οποίο δεν εί-
ναι συμβατό με τα συστήματα του ΝΑΤΟ, 

αντιμετωπίζεται ως απειλή για τα μαχητι-
κά που θέλει να πουλήσει η αμερικανική 
πολεμική βιομηχανία.

Δεν είναι μόνο τα όπλα
Αν και κάποιοι μιλούν για «λυκοφι-

λία», γεγονός είναι πως Βλάντιμιρ Πούτιν 
και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντώνται 
συνεχώς και η ατζέντα δεν περιορίζεται 
μόνο στην αμυντική συνεργασία.

Η μεταφορά ρωσικού φυσικού αε-
ρίου στη Νότια Ευρώπη μέσω Τουρκίας 
και Βαλκανίων προχωρά με γοργούς 
ρυθμούς. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη 
είναι η κατασκευή του πυρηνικού σταθ-
μού στο Ακουγιού, ο οποίος θα καλύψει 
το 10% των αναγκών της Τουρκίας σε 
ηλεκτρικό ρεύμα.

Νέα τροπή έχει πάρει και η γεωπο-
λιτική προσέγγιση σε μέτωπα όπως στη 
Συρία. Αν και η Άγκυρα είχε επιλέξει αντί-
παλο στρατόπεδο από τη Μόσχα, φαίνε-
ται πως βρίσκουν σημείο επαφής. 

Πόσο θα το τραβήξουν οι Αμερικανοί
Οι Αμερικανοί είναι πολύ πιθανό να 

επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία με 
αφορμή την αγορά των S-400, ωστόσο 
δεν αναμένεται να φτάσουν μέχρι την 
αποβολή της από τους κόλπους της Βο-
ρειοατλαντικής Συμμαχίας. 

Όπως εκτιμούν ειδικοί αναλυτές, 
πρόκειται απλώς για μια ακόμη φάση ρη-
τορικού πολέμου ο οποίος ενδεχομένως 
να κορυφωθεί με την επιβολή οικονο-
μικών κυρώσεων. Όπως λένε χαρακτη-
ριστικά, το ότι μπορούν να επιβάλουν 
κυρώσεις κατά της Τουρκίας δεν αποτε-
λεί έκπληξη, καθώς οι Αμερικανοί υπα-
γορεύουν στους πάντες όρους, ενώ στη 
συγκεκριμένη περίπτωση εκτιμούν πως 
τα σημεία σύγκλισης των δύο χωρών 
είναι περισσότερα από τις μεταξύ τους 
διαφωνίες. 

Υπάρχουν παράλληλα και οι προει-
δοποιήσεις όσων εκτιμούν ότι οι πιέσεις 
που ασκούν οι ΗΠΑ, απειλώντας με την 
επιβολή κυρώσεων, θα ενισχύσουν τη 

θέση του Τούρκου προέδρου στη χώρα 
του, ενώ η αγορά των συστημάτων 
S-400 θα του επιτρέψει να πει στην Ου-
άσινγκτον ότι οι εποχές που τα μέλη του 
ΝΑΤΟ ήταν πιόνια στα χέρια του Λευκού 
Οίκου έχουν περάσει. 

Θα δοκιμαστεί 
Η συνεργασία Μόσχας και Άγκυρας 

ενισχύθηκε μετά την απόπειρα στρατιω-
τικού πραξικοπήματος στην Τουρκία, το 
2016, με τις δυο πλευρές να σημειώνουν 
πως οι πιέσεις που ασκούν οι ξένοι παί-
κτες με σκοπό να την αποδυναμώσουν 
δεν θα επιτύχουν. 

Θα κρατήσει, όμως, η συμμαχία αυτή; 
Το πόσο γρήγορα μπορεί να καταστραφεί 
έγινε εμφανής το 2016, με την κατάρρι-
ψη του ρωσικού Σουχόι από τα τουρκικά 
F16, διαμηνύουν ειδικοί και κρατούν επι-
φυλάξεις.

Διάλεξε στρατόπεδο ο Ερντογάν
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…Γιατί ΜΠΟΡΩ και ΘΕΛΩ
Όταν αποφάσισα να κατέβω στις δημοτικές εκλογές ως υπο-

ψήφιος δημοτικός σύμβουλος, το έκανα γιατί σκέφτηκα ότι τώρα 
όχι μόνο ήθελα αλλά μπορούσα κιόλας.

Και θα μου πείτε, παλιά ξινά σταφύλια. Αυτά τα έχουμε ακού-
σει πάμπολλες φορές. Όλοι λένε και υπόσχονται. Δεν διαφωνώ. 
Άλλωστε, και εγώ ως τώρα αυτά άκουγα πάντα. Και τα κατέκρινα, 
γιατί και εγώ δημότης ήμουνα μέχρι να κατέβω υποψήφιος. Τώρα 
είμαι και δημότης και υποψήφιος. 

Εκείνο, όμως, που σας βεβαιώνω ότι θα κάνω την επομένη 
των εκλογών, είναι ότι δεν θα πάψω να είμαι δημότης. Και αυτό 
έχει μεγάλη σημασία για μένα. Και ο λόγος είναι ένας και μοναδι-
κός. Θέλω να συνεχίσω εκτός από δημοτικός σύμβουλος να είμαι 
και δημότης, γιατί δεν θέλω να σταματήσω να σκέφτομαι ως δη-
μότης.

Γιατί μόνο όταν σκέφτομαι ως δημότης, έχω ως γνώμονα την 
κοινή λογική.  

Γιατί μόνο όταν σκέφτομαι ως δημότης, είμαι κοντά σε σας, 
στις ανάγκες σας.

Γιατί μόνο όταν σκέφτομαι ως δημότης, πατώ γερά στα πόδια 
μου.

Γιατί μόνο όταν σκέφτομαι ως δημότης, συνειδητοποιώ ότι η 
εξουσία που εσείς μου δίνετε, είναι μόνο για την ενασχόληση με τα 
δικά σας προβλήματα, που ουσιαστικά είναι και θα είναι και δικά 
μου προβλήματα. 

Γιατί μόνο όταν σκέφτομαι ως δημότης, μπορώ να βοηθήσω 
πραγματικά.

Και τι εννοώ, όταν λέω ότι σκέφτομαι ως δημότης; Θα σας εξη-
γήσω αμέσως.

Στην πλατεία Χρηματιστηρίου δημιουργήθηκε ένα πλακό-
στρωτο από το οποίο αναδύονταν πίδακες νερού κάποιες ώρες 
της ημέρας. Υποτίθεται για δροσιά. Διαφημίστηκε μάλιστα και ως 
βιοκλιματικό έργο. Τώρα, οι πίδακες νερού βούλωσαν και οι πε-
ρισσότεροι δεν λειτουργούν, γιατί ποτέ δεν έγινε συντήρηση. Και 
πήγε στράφι και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός.

Εγώ, να σας πω την αλήθεια, θα φύτευα δέντρα πλατύφυλ-
λα, π.χ. πλατάνια. Και σας ρωτώ. Υπάρχει καλύτερη βιοκλιματική 
λύση για δροσιά; Δεν υπάρχει. Και θα είχε και πράσινο η περιοχή 
και αισθητικά η πλατεία θα είχε μεγάλη διαφορά. 

Με όλα αυτά θέλω να σας πω ένα πράγμα. Δεν θα σας δώσω 
και υποσχέσεις περιττές και για μερικούς από εσάς ίσως και ανού-
σιες. Απλά σας διαβεβαιώνω για ένα πράγμα. Ότι θα κάνω ότι περ-
νά από το χέρι μου, για να λύνονται τα προβλήματα.

Και επειδή θέλω να με στηρίξετε, όχι γιατί με γνωρίζετε αλλά 
γιατί με γνωρίσατε, θα καταθέτω τις απόψεις μου και τις προτά-
σεις μου είτε στο προφίλ μου στο Facebook είτε στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο είτε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και θα 
αναμένω και τα σχόλιά σας και τις παρεμβάσεις σας.

Γιατί θέλω να σας αποδείξω ότι και ΜΠΟΡΩ και ΘΕΛΩ.
*Ο Τάσος Βαβούσκος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβου-

λος με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη υπεύ-
θυνα»Βαβούσκος Τάσος

Αύριο, Κυριακή, η επίσημη παρουσίαση

Με το «γαλάζιο» ευρωψηφοδέλτιο 
να έχει κλείσει με την τελευταία ανακοί-
νωση της δημοσιογράφου Βίκυς Φλέσσα 
την Πέμπτη, η προσοχή του επιτελείου 
της ΝΔ πέφτει στη μεγάλη εκδήλωση 
που ετοιμάζεται για την παρουσίαση του 
συνόλου των υποψήφιων ευρωβουλευ-
τών αύριο, Κυριακή, στον «Ελληνικό 
Κόσμο», παρόντος του Κυριάκου Μητσο-
τάκη.

  
Η μαγική οκτάδα 
Το να προβλεφθεί, πάντως, ποιοι θα 

κερδίσουν τη μάχη της οκτάδας ήδη από 
τον Απρίλιο είναι ένα εξαιρετικά παρακιν-
δυνευμένο εγχείρημα. Για παράδειγμα, 
θεωρητικό προβάδισμα έχουν οι 5 νυν 
ευρωβουλευτές της ΝΔ, ο Μανώλης Κε-
φαλογιάννης, η Μαρία Σπυράκη, η Ελίζα 
Βόζενμπεργκ, ο Γιώργος Κύρτσος και ο 
Θοδωρής Ζαγοράκης, οι οποίοι πέφτουν 
για δεύτερη φορά μετά το 2014 στη μάχη 
του σταυρού σε εθνικό επίπεδο. Δεν εί-
ναι, όμως, «γραμμένο στην πέτρα» ότι 
και οι 5 θα επανεκλεγούν, αν και όλοι στη 

«γαλάζια πιάτσα» συντείνουν ότι τουλά-
χιστον 4 θα είναι και στη νέα Ευρωβουλή. 

Υπάρχει η σταθερά του Βαγγέλη Με-
ϊμαράκη, ο οποίος θεωρείται η «ψυχή» 
της παράταξης και μπορεί να πάρει σταυ-
ρούς συμπάθειας και εκτίμησης από όλες 
τις πτέρυγες του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Επίσης, η βουλευ-
τής Άννα Ασημακοπούλου θεωρείται δυ-
νατή, ενώ τόσο αυτή όσο και ο Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης και η Κατερίνα Μάρκου, από 
τους νυν βουλευτές του κόμματος, θα 
πάρουν το πολιτικό ρίσκο της παραίτη-
σης από το βουλευτικό αξίωμα, παρά την 
κατάργηση του ασυμβιβάστου μεταξύ 
βουλευτή και υποψήφιου ευρωβουλευ-
τή, όπως ίσχυε από τον νόμο του 2014. 
Η κα Μάρκου, επίσης, παρ’ ότι επισήμως 
δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της αν 
θα παραιτηθεί της έδρας της, θεωρείται 
σαφές ότι θα το κάνει, συνεχίζει κανονικά 
την εκστρατεία της και δίνει μάχη για να 
βελτιώσει τα επίπεδα αναγνωρισιμότη-
τάς της ανά την Επικράτεια.

Από το ευρωψηφοδέλτιο του 2014, 

δοκιμάζουν εκ νέου τις δυνάμεις τους 
η Νίκη Τζαβέλλα, πρόσωπο με ισχυρή 
ατζέντα, αλλά και ο παραιτηθείς βουλευ-
τής Γιώργος Αμυράς. Οι κ.κ. Τζαβέλλα και 
Αμυράς ήταν οι δύο πρώτοι επιλαχόντες 
του ευρωψηφοδελτίου του 2014. Ακόμα, 
ο πρόεδρος της ΝΔ Κώστας Δέρβος έχει 
ξεκινήσει να γυρίζει την Επικράτεια και 
«γράφει καλά», ενώ έχει με τη σειρά του 
ευρεία περάσματα. Δυνατές επαφές έχει 

και ο πρώην υπουργός και δήμαρχος Πει-
ραιώς, Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο οποίος 
επιστρέφει στο «γαλάζιο» στερέωμα και 
έχει πλειάδα επαφών από την ΟΝΝΕΔ, 
από την εποχή που ήταν πρόεδρός της 
τη δεκαετία του ’80. Αναγνωρίσιμα πρό-
σωπα είναι επίσης ο καθηγητής του Πα-
ντείου Δημήτρης Καιρίδης, ο δήμαρχος 
Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, αλλά και 
ο καθηγητής Αλέξανδρος Μαλλιάς.

ΝΔ: Η μάχη της ευρω-οκτάδας
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ΟΑΣΘ: μία μεγάλη 
πληγή της πόλης

Μπορεί τα μάτια όλων για αρκετά χρόνια να 
είχαν στραφεί στο Μετρό Θεσσαλονίκης και τις 
εκεί αδιανόητες καθυστερήσεις και τα λάθη στο 
σχεδιασμό, όμως παράλληλα, λίγα μέτρα δίπλα 
από τα εργοτάξια του έργου, ένα άλλο μέσο πα-
ρήκμαζε.

Ο ΟΑΣΘ των χρόνιων προβλημάτων, της 
σπατάλης και της κακοδιαχείρισης, τα τελευ-
ταία χρόνια έχει φτάσει σε ένα σημείο απολύ-
τως οριακό. Χωρίς να υπερασπίζεται κανείς το 
προηγούμενο καθεστώς που επικρατούσε, δεν 
μπορεί να κλείσει τα μάτια στη σημερινή κατά-
σταση όπου χιλιάδες πολιτών ταλαιπωρούνται 
καθημερινά. 

Το χειρότερο όλων είναι πως δεν υπάρχει 
σαφές χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων καθώς 
γίνονται διάφορες εξαγγελίες, πολλές φορές 
αντιφατικές. Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης  
και κανένας αρμόδιος δεν ξεκαθαρίζει την κα-
τάσταση, δεν δίνει δεσμευτικές απαντήσεις. Και 
βέβαια η αδυναμία του δήμου όχι μόνο να πα-
ρέμβει, αλλά έστω να απαιτήσει να πληροφο-
ρηθεί την προοπτική της επίλυσης των προβλη-
μάτων, είναι αποκαρδιωτική. Το μοναδικό μέσο 
μαζικής μεταφοράς βρίσκεται σε αποσύνθεση 
και δεν αντιδρά κανείς, δε λογοδοτεί κανείς, δε 
νιώθει υπεύθυνος κανείς.

Πριν λίγους μήνες, η τότε υφυπουργός 
Μακεδονίας – Θράκης και σημερινή υποψή-
φια δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κα Νοτοπούλου, 
ανακοίνωνε υπερήφανη πως η κυβέρνηση 
έλυσε το θέμα του ΟΑΣΘ. Το ίδιο διάστημα ο 
υπουργός Μεταφορών και Υποδομών υπόσχο-
νταν πως τον Μάιο του 2019 θα κυκλοφορούν 
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα πρώτα 
από τα συνολικά 350 καινούργια αστικά λεω-
φορεία που θα αποκτήσει ο ΟΑΣΘ. Μόλις προ-
χθές μάθαμε ότι ο διαγωνισμός για την αγορά 
των οχημάτων θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες 
και θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια μέχρι να 
κυκλοφορήσει το πρώτο όχημα στην πόλη. Πα-
ράλληλα υπήρχαν πληροφορίες πως αναζητή-
θηκαν στην Ιταλία μεταχειρισμένα οχήματα από 
στελέχη του Οργανισμού για να καλυφθούν οι 
ανάγκες του μεταφορικού έργου. 

Εν ολίγοις βρισκόμαστε μπροστά σε μία βα-
βέλ εξελίξεων καθώς παράλληλα δεν υπάρχει 
καμία εικόνα για το τι συμβαίνει σε διοικητικό 

επίπεδο με την εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και τη με-
τάβαση στο νέο διάδοχο σχήμα. 

Αυτά που είναι σίγουρα είναι τα εξής :
1. Το Δημόσιο έχει επιδοτήσει με ποσό άνω 

των 2 δισ. ευρώ τα ελλείμματα του Οργανισμού 
την περίοδο 1990-2016. Σχεδόν ο προϋπολο-
γισμός δύο έργων κατασκευής Μετρό!

2. Το 2016, λόγω απεργιών, η πόλη έμεινε 
χωρίς αστική συγκοινωνία για 31 ημέρες. Το 
2017 για 11 ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
καθώς είναι το μοναδικό μέσο μαζικής μετα-
φοράς 

3. Τα λεωφορεία πρέπει να αποσύρονται 
μετά την παρέλευση 20ετίας. Αντί της ανανέ-
ωσης του στόλου, η κυβέρνηση αύξησε την 
ηλικία απόσυρσης στα 23 χρόνια! Δεν υπάρχει 
καμία σύμβαση με εξωτερικό ανάδοχο για την 
επισκευή των λεωφορείων. 

4. Κάθε ημέρα ακινητοποιούνται οχήματα 
στους δρόμους της πόλης λόγω βλαβών

5. Οι επιβάτες συνεχίζουν να ταλαιπωρού-
νται λόγω αυξημένου ( έως διπλάσιου ) χρόνου 
αναμονής και ασφυκτικά γεμάτων λεωφορεί-
ων, όταν αυτά έρχονται. Η εγκληματικότητα σε 
αυτά (πορτοφολάδες) είναι σύνηθες φαινόμε-
νο!

6. Η αποδιάρθρωση του Οργανισμού οδή-
γησε την κυβέρνηση, με τροπολογία, να εκ-
χωρήσει μέρος του συγκοινωνιακού έργου στο 
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, επιλέγοντας αποσπασμα-
τικές λύσεις παρελθόντων ετών.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε στη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας που 
δεν έχει ούτε Μετρό, ούτε Τραμ, ούτε τρόλεϋ 
παρά μόνον τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ με 
οχήματα δεκαετιών. 

Σε περίπτωση που εκλεγώ δήμαρχος έχω 
δηλώσει πως θα μετέχω προσωπικά στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του οργανισμού ή του διάδο-
χου σχήματος και θα πιέσω την κυβέρνηση να 
δρομολογήσει άμεση μεταβατική λύση μέχρι 
να φτάσουμε σε μία βιώσιμη λύση. Οι Θεσσα-
λονικείς δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορί-
ας. Η ταλαιπωρία τους καθημερινά θα έπρεπε 
να απασχολήσει αρμόδιους και υπεύθυνους.

Κωνσταντίνος Ζέρβας - Υποψήφιος δήμαρχος

Εν ολίγοις βρισκόμαστε μπροστά 
σε μία βαβέλ εξελίξεων, καθώς 
παράλληλα δεν υπάρχει καμία 

εικόνα για το τι συμβαίνει σε 
διοικητικό επίπεδο με την 

εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και τη 
μετάβαση στο νέο διάδοχο σχήμα
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Γιατί δεν «βγαίνει» η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί οι ανακοινώσεις για την υπό-
θεση Novartis να έχουν και συνέχεια τις 
επόμενες μέρες ή εβδομάδες, αλλά μετά 
το πρώτο κύμα νέων εξελίξεων, με το 
αίτημα της Εισαγγελίας Διαφθοράς για 
άρση της ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου, 
αλλά και την αρχειοθέτηση της υπό-
θεσης στο σκέλος που αφορά τους κ.κ. 
Πικραμμένο, Βενιζέλο, Λυκουρέντζο και 
Κουτρουμάνη, στο ηγετικό επιτελείο της 
ΝΔ έχουν αρχίσει και σχηματίζουν σαφή 
εικόνα, αφού το «σκάνδαλο» αποδει-
κνύεται… σαπουνόφουσκα. 

Στη ΝΔ είναι της άποψης ότι η υπό-
θεση απλώς «δεν βγαίνει» πολιτικά στο 
Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί 
να την κρατά στην επικαιρότητα, πότε 
βγάζοντας «στον τάκο» στελέχη της 
αντιπολίτευσης και πότε προσπαθώντας 
να εκμεταλλευτεί δηλώσεις βουλευτών, 
όπως έγινε την Πέμπτη με τη δήλωση 
του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Χα-
ράλαμπου Αθανασίου στην ΕΡΤ, ότι τάχα 
η μίζα «περιλαμβάνεται στα καθήκοντα 
του υπουργού», όταν ο κ. Αθανασίου με 
σαφήνεια αναφερόταν στη νομική άποψη 
ότι το αδίκημα της παθητικής δωροδο-
κίας διαπράττεται κατά την άσκηση κα-
θηκόντων υπουργών και όχι επ’ ευκαι-
ρία αυτών, όπως επιχειρηματολόγησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ προ έτους, ώστε να κρατήσει την 
υπόθεση ενεργή και την αναπέμψει στη 
Δικαιοσύνη προς περαιτέρω έρευνα. 

 Από εκεί και πέρα, όμως, και εκτός 
από το πώς περιμένει το επιτελείο της ΝΔ 
να εξελιχθεί περαιτέρω η υπόθεση ως 
προς τα πέντε πολιτικά πρόσωπα που εί-
ναι σε εκκρεμότητα (Άδωνις Γεωργιάδης, 
Αντώνης Σαμαράς, Γιάννης Στουρνάρας, 
Δημήτρης Αβραμόπουλος, Μάριος Σαλ-

μάς), στην ανάλυση που κάνουν «γαλά-
ζιοι» επιτελείς παρατηρούν πολλές και 
σημαντικές «γκρίζες ζώνες» στην υπό-
θεση. 

 
Ποσά ατάκτως ερριμμένα 
Ένα σημαντικό σκέλος της υπόθεσης 

Novartis έχει να κάνει με τη ζημία του 
Δημοσίου. Όπως λένε «γαλάζια» στελέ-
χη, φερειπείν, ο κ. Πολάκης πέρυσι έλεγε 
για 85 δισ., τα οποία έχουν πέσει τώρα 
στα 23 δισ., όταν ο συνολικός τζίρος της 
Novartis στην Ελλάδα την τελευταία επί-
μαχη 10ετία ήταν μόλις 3,5 δισ., δηλαδή 
σχεδόν υποδεκαπλάσια της υπολογιζό-
μενης ζημίας. Όπως εξηγούν «γαλάζιοι» 
επιτελείς, προφανώς, αρκετά ποσά ρί-
χνονται στη λογική του εντυπωσιασμού. 

Την ίδια ώρα, δε, το ποσό για το οποίο 
ελέγχεται ο κ. Λοβέρδος δεν ξεπερνά τα 
200.000 ευρώ που λέγεται ότι έχει πά-
ρει από τον κ. Φρουζή, μέσω ενός σχή-
ματος με εταιρείες επικοινωνίας, ενώ, 
όπως είναι φυσικό, τα χρήματα αυτά δεν 
έχουν βρεθεί. Συνεπώς, ο κ. Λοβέρδος 
δεν ελέγχεται για «ξέπλυμα χρήματος», 
αλλά για παθητική δωροδοκία. 

 
Τα μυστήρια της 
παθητικής δωροδοκίας
 Το τελευταίο σκέλος είναι εξαιρετικά 

σημαντικό, για έναν ακόμα λόγο: Όταν 
η υπόθεση Novartis αναπέμφθηκε από 
τη Βουλή στη Δικαιοσύνη προς έρευνα, 
έγινε στη βάση της εικασίας τέλεσης αδι-
κημάτων επ’ ευκαιρία και όχι κατά την 

άσκηση καθηκόντων υπουργικών προ-
σώπων. Αυτό ήταν το σκεπτικό της Προ-
καταρκτικής Επιτροπής και με βάση αυτό 
ενήργησε, εν συνεχεία, και η Εισαγγελία 
Διαφθοράς. Για τον τρόπο που κινήθη-
κε η κα Τουλουπάκη, όμως, υπάρχουν 
και από εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά 
και από πολύπειρους νομικούς, σοβαρά 
ερωτηματικά. Φερειπείν, ο έμπειρος ποι-
νικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, 
τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην εκπο-
μπή «Ρουά Ματ» του ΣΚΑΪ, παρουσίασε 
έγγραφο που υπογράφουν η κα Τουλου-
πάκη και οι αντιεισαγγελείς Διαφθοράς 
κ.κ. Τζούρας και Μανώλης και αφορά 
την υπόθεση Παπαντωνίου, όπου η κα 
Τουλουπάκη υπογραμμίζει ότι, καίτοι 
διαπιστώνει αρκετές ενδείξεις, δεν μπο-
ρεί να διώξει τον κ. Παπαντωνίου για 
το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας 
λόγω παραγραφής. Αποτέλεσμα, να τον 
διώκει για το «ξέπλυμα χρήματος», άπαξ 
και βρέθηκε ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσό που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει. 
Η περίπτωση Λοβέρδου είναι το ακριβώς 
αντίστροφο: δεν έχουν βρεθεί χρήματα 
σε κανέναν έλεγχο που του έγινε, αλλά 
ζητείται να κληθεί για ανωμοτί κατάθεση 
με την υπόνοια τέλεσης του αδικήματος 
της παθητικής δωροδοκίας. Με απλά λό-
για, στην περίπτωση του 2017, η παθητι-
κή δωροδοκία θεωρείτο παραγεγραμμέ-
νη, ενώ το 2019 θεωρείται ενεργή. 

 
Επιχείρηση διασυρμού
 Όλα τα παραπάνω, συνδυαστικά με 

τα όσα κωμικοτραγικά έχουν γίνει το 
προηγούμενο διάστημα με τους προ-
στατευόμενους μάρτυρες, με κορωνίδα 
την αποκάλυψη του Νίκου Μανιαδάκη 

Οι «γκρίζες ζώνες» της Novartis
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Χρήστος Αναστασάκης
Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

Τηλ.: 6932.353.444
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

Γαβότσης, Τσακίρης και Παπακωνσταντίνου  
διεκδικούν τον Δ. Ωραιοκάστρου 

Πολυφερμένη «νύφη» φαίνεται ότι είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου καθώς ερίζουν για 
αυτήν τρεις βασικοί υποψήφιοι. Ο νυν δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης εκλέγεται εδώ και 
χρόνια με τη στήριξη της ΝΔ και φέρεται να διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα σύμφωνα 
με τις δημοσκοπήσεις έναντι του επίσης «γαλάζιου» πλην νεότερου Παντελή Τσακί-
ρη. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου που είχε κατεβεί στις 
εκλογές του 2014 ενώ προφανώς ο νεοεισερχόμενος στην αυτοδιοίκηση επιχειρημα-
τίας Παντελής Σκαρλάτος δε φαίνεται να συγκεντρώνει την προτίμηση του ευρύτερου 
δήμου καθώς καταγράφει αξιοπρεπείς επιδόσεις αλλά πάντως αρκετά πιο πίσω από 
τους τρεις πρώτους μόνο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Την εξάδα συμπληρώνουν 
ο Αγγελος Θεμελής και ο Ανέστης Πολυχρονίδης που αναμένεται να διαδραματίσουν 
ρόλο σε μετεκλογικές συμμαχίες. Σύμφωνα με όσα διαχέει πάντως, ο σημερινός δή-
μαρχος Αστέριος Γαβότσης, αυτές αναμένεται να είναι οι τελευταίες εκλογές στις οποίες 
θα λάβει μέρος...

και την εξαίρεσή του, έχουν οδηγήσει 
τους επιτελείς της ΝΔ, αλλά και άλλους 
παράγοντες κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης, στο συμπέρασμα ότι αυτό που επι-
χειρείται από την κυβέρνηση δεν είναι να 
πέσει φως στις πτυχές του σκανδάλου 
της Novartis, αλλά να εξυπηρετηθούν οι 
πολιτικές και επικοινωνιακές σκοπιμότη-
τες του Μεγάρου Μαξίμου. «Η κυβέρνη-
ση επιχειρεί να διασύρει πολιτικούς της 
αντιπάλους», είναι η τακτική επωδός 
στελεχών της ΝΔ, ενώ παλαιότερα «γα-
λάζια» στελέχη θυμούνται και την υπό-
θεση Βατοπεδίου, η οποία, αν και κατέ-
πεσε στα δικαστήρια, εντούτοις συνέχισε 
να λειτουργεί ως στίγμα για πολλά από 
τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν εμπλακεί 
σε αυτήν.  

Μάλιστα, από την αξιωματική αντιπο-
λίτευση επισημαίνουν ότι έχει στηθεί από 
πέρυσι μια ολόκληρη σκευωρία, προκει-
μένου να σπιλωθούν πολιτικοί αντίπα-
λοι, με γνώμονα το «δόγμα Πολάκη» ότι 
«για να κερδίσουμε εκλογές πρέπει να 
βάλουμε κάποιον φυλακή». Είναι, άλ-
λωστε, νωπές οι μνήμες που είχε για το 
ΠΑΣΟΚ το 2012 η σύλληψη και προφυ-

λάκιση του Άκη Τσοχατζόπουλου, έστω 
και αν οι εποχές από τότε έχουν αλλά-
ξει και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα «εξωτικό 
φρούτο» του πολιτικού συστήματος. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, στελέχη της ΝΔ 
εκτιμούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν ορ-
ρωδεί προ ουδενός και θα ρίξει όλα τα 
όπλα που έχει στην αρένα, προκειμένου 
να διεμβολίσει κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, να σπιλώσει τη ΝΔ και να επανασυ-
σπειρώσει πολίτες που θέλγονται από 
ζητήματα διαφθοράς.  

Σημειωτέον, πάντως, σε όλες τις 
έρευνες κοινής γνώμης που οι υποθέσεις 
διαφθοράς καταγράφονται ως κριτήριο 
ψήφου, έπονται σημαντικά της οικονο-
μίας και του Σκοπιανού και εμφανίζο-
νται ως μείζων παράγοντας μόνο για 
ανθρώπους που δηλώνουν πως ήδη θα 
ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, αυτό 
το αφήγημα μπορεί να «μπετονάρει» 
υφιστάμενους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά δεν προσελκύει καινούργιους 
ή δεν επανασυσπειρώνει όσους τυχόν 
έχουν απομακρυνθεί προς την αποχή ή 
τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ καθόλου δεν ενδιαφέρεται 

για την εξακρίβωση της αλήθειας, παρά 
μόνο για την εξυπηρέτηση των επικοινω-
νιακών του σκοπιμοτήτων. Και αυτό δεν 
φαίνεται μόνο από τις τελευταίες μεθο-
δεύσεις, αλλά είχε φανεί από πολύ νω-
ρίς: παρά τις έντονες αντιδράσεις της ΝΔ, 
ορίστηκε ως περίοδος εξέτασης από την 
Επιτροπή της Βουλής η περίοδος 1997-
2014, ώστε να μην περιλαμβάνει αφενός 
την περίοδο προ του 1997, καθώς τότε 
γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Υγείας διατέλεσε κορυφαίος υπουργός 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και αφε-
τέρου να εξαιρεθούν τα πεπραγμένα της 
παρούσας κυβέρνησης. Αν ήθελαν την 
αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί εξαίρε-
σαν τον κ. Κουρουμπλή από τη διερεύ-
νηση της υπόθεσης που «ξέχασε» να εκ-
δώσει δελτίο τιμής φαρμάκων το 2015;

 Η κυβέρνηση, λοιπόν, επιχειρεί τώρα 
να διασύρει πολιτικούς της αντιπάλους, 
όμως την ίδια στιγμή γίνεται τροχονό-
μος συμφερόντων και μάλιστα υπέρ των 
πολυεθνικών της φαρμακοβιομηχανίας: 
Μέχρι πρόσφατα, με νόμο της ΝΔ, η τιμή 
των φαρμάκων καθοριζόταν από τον 
μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών 

των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για να καθοριστεί δηλαδή η τιμή 
των φαρμάκων στη χώρα μας, λαμβάνο-
νταν υπόψη οι τιμές στις πιο φτωχές από 
τις 28 χώρες της ΕΕ (όπως η Κροατία, η 
Βουλγαρία, η Ρουμανία), που είχαν και τις 
πιο χαμηλές τιμές στα φάρμακα. Στις αρ-
χές Μαρτίου, με νυχτερινή τροπολογία, 
η κυβέρνηση άλλαξε τον τρόπο προσδι-
ορισμού της τιμής κάθε φαρμακευτικού 
προϊόντος. Ψήφισε διάταξη σύμφωνα με 
τις οποίες οι τιμές θα καθορίζονται από 
τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τι-
μών, όχι των 28 μελών της ΕΕ, αλλά των 
19 χωρών της Ευρωζώνης, που προφα-
νώς είναι και οι ακριβότερες. Αποκλείει 
δηλαδή τις φτωχότερες χώρες με τις 
χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον, ενώ μέχρι 
πρόσφατα –με βάση τον νόμο της προη-
γούμενης κυβέρνησης– απαγορεύονταν 
οι αυξήσεις τιμών στα φάρμακα αναφο-
ράς, με την ίδια τροπολογία επιτρέπουν 
αυξήσεις έως 10% τον χρόνο, με την 
προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή θα δια-
τηρεί την τιμή χαμηλότερα από τον μέσο 
όρο της τιμής όλων των κρατών-μελών 
της Ευρωζώνης.
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Αναπλάσεις  
μικρής κλίμακας

 Στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής δυσκολίας οι προτά-
σεις του Κωσταντίνου Ζέρβα είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. 
Ένας από τους άξονες των δεσμεύσεων του συνδυασμού “ΝΑΙ στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!” αναφέρεται σε αναπλάσεις μικρής κλίμακας που 
είναι απαραίτητες, λειτουργικές και με χαμηλό κόστος.

Πρόκειται για τη δημιουργία επτά μικρών πάρκων σε καίρια 
σημεία του αστικού ιστού της πόλης. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι επιφυλα-
κτικός απέναντι στα μεγαλεπήβολα σχέδια. Προτείνουμε λύσεις 
εφικτές, άμεσες και γρήγορα υλοποιήσιμες.

Τα πάρκα στις γειτονιές είναι απαραίτητα για την αισθητική ανα-
βάθμιση και για τη δημιουργία χώρων ξεκούρασης και περιπάτου.

Σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη όπου αντιστοιχούν μόνο 
2,73 m² πράσινο ανά κάτοικο όταν το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών 
πόλεων φτάνει τα 10 m², η δημιουργία χώρων πρασίνου και πολ-
λών μικρών πάρκων σε κάθε γειτονιά αποτελεί το πρώτο βήμα για 
την βελτίωση της καθημερινότητας μας.  

*Η κ. Κυρμακίδου είναι υποψήφια με την παράταξη του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη.

karfitsomata

Εύη Κυρμακίδου

«Ναι στη Θεσσαλονίκη» με Βουλγαρίδου Στο «Μ. Μερκούρη»  
Βαρυπάτη - Μπακογλίδης

Ο Μήτρου για το… διαστημικό όχημα της κυβέρνησης

Η Νίκη Ζώτου στο «Charity fun run»

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη 
«Ναι στη Θεσσαλονίκη» Δήμητρα Βουλγαρίδου παρα-
βρέθηκε με την παρέα της στο καφέ - μπαρ ONE στην Κ. 
Ντηλ για να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις μαζί με τον 
Υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονικης Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Δήμου 
Καλαμαριάς Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία του Νικολάου 
παρευρέθηκε με τον Δήμαρχο Θεοδόση Μπακογλίδη 
στην Μουσική Παράσταση «Ιστορίες της Προσφυγιάς 
και της Αρμύρας» στο Δημοτικό θέατρο της Καλαμαριάς 
«Μελίνα Μερκούρη».

Ο Δημήτρης Μήτρου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, σχολί-
ασε καυστικά τις εξαγγελίες του κ. Παππά για την αποστολή Ελληνικού διαστημικού οχήματος στη Σελήνη. Ο κ. Μήτρου 
έγραψε στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Να είσαι στριμωγμένος σαν σαρδέλα σε λεωφορείο -που το περίμενες κανένα μισάωρο- μποτιλιαρισμένος στη Βασ. 
Όλγας το πρωί και να διαβάζεις ότι η κυβέρνηση, θα στείλει όχημα στη...Σελήνη... Αξία ανεκτίμητη...»

Με επιστολή ευχαρίστησε ο δήμαρχος Πυλαίας – 
Χορτιάτη την υποψήφια σύμβουλο στο Πανόραμα Νίκη 
Ζώτου για τη συμμετοχή της στην φιλανθρωπική αθλητι-
κή εκδήλωση «Panorama Charity Fun Run» επισημαίνο-
ντας μάλιστα ότι «γνωρίζοντας τις ευγενικές προθέσεις 
σου, την ευαισθησία και το μεγάλο ενδιαφέρον σου για 
το συνάνθρωπο».

Στην φωτό μαζί με τη Νίκη Ζώτου, ο δήμαρχος Πυ-
λαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, η Ολυμπιονίκης Τα-
σούλα Κελεσίδου και ο σύζυγός της Παντελής Ζαχαριας.
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     Το τελικό νομοσχέδιο για την αναδιάρθρω-
ση του Λυκείου και το νέο εξεταστικό σύστημα για 
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, που ανακοινώθηκε χθες 
για πολλοστή φορά από το υπουργείο Παιδείας, 
πιστοποιούν το συνεχές ράβε-ξήλωνε στην Εκπαί-
δευση στο οποίο επιδίδεται η κυβέρνηση λίγο πριν 
από τις ευρωεκλογές και μερικούς μήνες πριν από 
τη λήξη της θητείας της.

     Ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου είχε 
κατηγορήσει για fake news τον Ελεύθερο Τύπο 
όταν είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο για το αδιά-
βλητο των εξετάσεων και την αντικειμενικότητα 
του προτεινόμενου συστήματος με τη ρύθμιση του 
νομοσχεδίου για τις «πράσινες» σχολές, στις οποί-
ες οι υποψήφιοι θα έμπαιναν ελεύθερα με βασικά 
κριτήρια τις ενδοσχολικές εξετάσεις και το βαθμό 
του απολυτηρίου Λυκείου.

     Στο κείμενο του νομοσχεδίου που ανακοινώ-
θηκε χθες, ωστόσο, όχι μόνο δεν αποσαφηνίζεται 
αν και πόσο θα μετράει ο βαθμός του απολυτηρίου 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αλλά δεν υπάρχει καν η σχετική διάταξη για την 
εισαγωγή στις «πράσινες» σχολές, η οποία παρα-
πέμπεται να ρυθμιστεί με Προεδρικό Διάταγμα.

     Από την άλλη, αναβαθμίζονται ουσιαστι-
κά όλα τα ΤΕΙ σε ΑΕΙ. Αντί δηλαδή να ενισχυθεί η 
τεχνολογική εκπαίδευση και να αναβαθμιστεί το 
επίπεδο των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων μέσα από 
τα προγράμματα σπουδών, τους βάζουν ταμπέλες 
ανωτατοποίησης και τα εξομοιώνουν με τα ΑΕΙ, 
ενώ έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

     Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
σπεύδει να εκπληρώσει το όνειρο των νέων παι-
διών να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο, με ένα 
νομοσχέδιο που κολλά ετικέτα ΑΕΙ στα ΤΕΙ, χωρίς 
να μεριμνήσει ούτε για τη βελτίωση του επιπέδου 
σπουδών, ούτε για τη σύνδεσή τους με την αγορά 
εργασίας, ούτε τίποτα.

     Τα πειράματα στην Παιδεία συνεχίζονται 
από μια κυβέρνηση της οποίας οι κινήσεις διακρί-
νονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες, χωρίς 
να δίνεται καμία σημασία στις ανάγκες του σχολεί-
ου και του πανεπιστημίου, των μαθητών και των 
σπουδαστών και στα πραγματικά προβλήματα της 
εκπαίδευσης, της κοινωνίας και της οικονομίας

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

Πειράματα με την Παιδεία
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Αν δεν σπουδάσεις αμαρτία πως θα διδάξεις ηθική;
Όντας επαγγελματίας στο χώρο του real estate, η δου-

λειά μου προϋποθέτει, όλη την μέρα να περπατάω τους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης , από την αγορά της Άνω πόλης 
μέχρι την ηρεμία της θάλασσας επί της Λεωφόρου Νίκης και 
από την Ξηροκρηνη μέχρι τη Σοφούλη.

Σε αυτή την καθημερινή μου διαδρομή έρχομαι αντιμέ-
τωπος με τα προβλήματα της πόλης μας, ή όπως συνηθίζω 
να τα αποκαλώ «αμαρτίες».

Αυτοκίνητα που λόγω της έλλειψης χωρών στάθμευσης, 
κλείνουν της μπάρες ΑΜΕΑ ή παρκάρουν επάνω στα πεζο-
δρόμια δυσκολευοντας την διέλευση των πεζών και ανα-
γκάζοντάς τους να περπατάνε στο δρόμο, δυσκολευοντας 
έτσι και την κυκλοφορία των οχημάτων και δημιουργώντας 
κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως στους δρόμους 
του κέντρου της Θεσσαλονίκης καθιστώντας το δυσπροσιτο, 
καθώς και η συγκοινωνία θεωρώ πως είναι ακόμα ένα τρωτο 
σημείο της πόλης μας.

Ακόμα και πριν πάρω την απόφαση να δηλώσω υποψη-
φιότητα ως δημοτικός σύμβουλος μου άρεσε να παρατηρώ 
τα προβλήματα και να σκέφτομαι λύσεις, λύσεις εφικτές για 
την Θεσσαλονίκη του 2019, γιατί κακά τα ψέμματα διανύου-
με ακόμα περίοδο οικονομικής κρίσης με πολύ υψηλά ποσο-
στά ανεργίας στη χώρα μας.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα λοιπόν το πρόβλημα που 
υπάρχει με την καθαριότητα της πόλης μας. Σκουπίδια συσ-
σωρρευμενα σχεδον σε κάθε γωνιά του δρόμου, φρεατια 
βουλωμένα που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάθε νεροποντη 
οι δρόμοι της πόλης μας να μεταμορφωνονται σε λίμνες.

Πριν βιαστούμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα 
του Δήμου ας καθίσει ο καθένας μας να αναλογιστεί το μερί-
διο ευθύνης που έχει.

Πως θα μπορούσαμε λοιπόν να διορθώσουμε αυτό το 
συγκεκριμένο πρόβλημα; και ποια είναι η πηγή του; Μηπως 
τελικά το πρόβλημα ξεκινάει από την έλλειψη που υπάρχει 
στο σύστημα της παιδείας μας;

Με αυτό τον τρόπο λειτουργούμε λοιπόν στην παράταξη 
ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη, προβλήματα που έχουμε αντιμετωπί-
σει οι ίδιοι, ή που μας έχουν παραθέσει συμπολίτες μας, τα 
βάζουμε στο τραπέζι και μετά από συζήτηση προσπαθούμε 
να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. 

Αυτοσκοπός μας είναι να ΄΄φτιάξουμε΄΄ την πόλη μας 
και όχι απλά να δώσουμε υποσχέσεις που θα χαθούν με το 
πρώτο φως της ημέρας την επομένη των εκλογών. 

* O κ. Καραγκιαούρης είναι υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη.Γιώργος Καραγκιαούρης

Δροσερός... Λεκάκης

Πώς την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑΑλωνίζει τις γειτονιές  
ο Δεληγιάννης

Άνοιξε κόντρα

Παγωτό ...έγινε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Πέτρος Λεκάκης. Κατάστημα με frozen yogurt στην 
καρδιά της πόλης έφτιαξε κυπελλάκι με το όνομα του 
κ.Λεκάκη και το συνδυάζει με γεύσεις παγωτού που είναι 
στα χρώματα της παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη”. 

Η αγωνία να δείξει το κεντροαριστερό του «άνοιγ-
μα» παραλίγο να έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει 
καθόλου υποψήφιο δήμαρχο στον Δήμο Καλαμαριάς ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά κατέφυγε σε λύση ανάγκης. Το 2014, 
το κυβερνών κόμμα είχε μια αξιόλογη υποψηφιότητα, 
αυτή του Μανώλη Λαμτζίδη, που πήγε στον δεύτερο 
γύρο, όπου πήρε 38,16%, τώρα όμως στο πλαίσιο της 
«διεύρυνσης» προχώρησε στη διάλυση της παράταξης 
και για πολύ καιρό συζητούσε τη συνεργασία με τον 
Πασοκογενή δήμαρχο Θεοδόση Μπακογλίδη… Κι ενώ 
όλα έδειχναν ότι θα έκλεινε η συμφωνία, οι σκληροί Πα-
σόκοι της παράταξης προκάλεσαν το βέτο της Χαριλάου 
Τρικούπη και την άρνηση της συνεργασίας από πλευ-
ράς του δημάρχου… Όπως-όπως λοιπόν οι ΣΥΡΙΖΑιοι 
ξανάφτιαξαν μια κίνηση στην οποία επικεφαλής μπήκε ο 
νεαρός δικηγόρος Δημήτρης Αρκούδης που πρέπει να τα 
στήσει όλα από την αρχή… 

Τις εξορμήσεις του σε όλες τις περιοχές 
του δήμου Παύλου Μελά συνεχίζει ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος, Δημήτρης Δεληγιάννης 
και μέλη της παράταξης «Αλλάζω την πόλη 
μου». Ακούν και συζητούν τα προβλήματα 
των κατοίκων. Ο κ. Δεληγιάννης ξεκίνησε τις 
περιοδείες του από τις περιοχές της Ευκαρπί-
ας, της Ηλιούπολης και των Μετεώρων και 
συνεχίζει σε όλες τις γειτονιές του δήμου.

Σε πολύ δύσκολη χρονική στιγμή, μέσα στην καρδιά της προε-
κλογικής περιόδου, προέκυψε η νέα κόντρα με τους εργαζομένους 
για τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη. Οι εργαζόμενοι 
με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις κέρδισαν πρωτόδικα το Δικα-
στήριο για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, 
όμως το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών αποφάσισε να 
προσβάλει την πρωτόδικη απόφαση, ασκώντας έφεση. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, οι εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν κι έχοντας στο πλευρό 
τους και την ΠΟΕ-ΟΤΑ ξεκίνησαν απεργιακές κινητοποιήσεις από την 
προηγούμενη εβδομάδα. 

karfitsomata
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Πριν από λίγο καιρό με πολλή υπερηφάνεια, ο κ. Δανιηλίδης παρουσίασε 
την ένταξη του Δημου Νεάπολης-Συκεών στην εφαρμογή novoville, μία 
εφαρμογή μέσω της οποίας ο δημότης ή ο κάτοικος από το κινητό του 
μπορεί να στέλνει υποδείξεις ή αιτήματα στις δημοτικές υπηρεσίες.
Η εφαρμογή δεν είναι μόνο για τον δικό μας δήμο, αλλά για δήμους σε 
όλη την χώρα και παρουσιάζει και τα στατιστικά στοιχεία των παρεμβάσε-
ων των δημοτών.
Σύμφωνα με αυτά, στον Δήμο μας, οι δημότες απευθύνθηκαν για πρόβλη-
μα στις υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής 24.659 φορές.
Από αυτές οι 15.175 δηλαδή το 61,5% αφορούσαν θέματα της υπηρεσίας 
καθαριότητος, Ογκώδη αντικείμενα, δέντρα και κλαδιά που έχουν πέσει.

Ο Δήμος μας έχει έκταση 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Θεωρητικά αυτή η έκταση σαρώνεται καθημερινά από 
την υπηρεσία καθαριότητας.
Χρειάζεται η υπόμνηση του δημότη για να μαζευτούν 
τα ογκώδη ή τα κλαδιά; Προφανώς όχι. Η υπηρεσία του 
δήμου μπορεί να τα εντοπίσει και να ειδοποιήσει την 
υπηρεσία των ογκωδών να τα μαζέψει.
Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει γιατί δεν έχει εκπαιδευ-
τεί και γιατί δεν έχει την οργάνωση να το κάνει.
Αυτό προφανώς δεν είναι ζήτημα προσωπικού. Είναι 
ζήτημα οργάνωσης.
Η διοίκηση του Δήμου μας υστερεί στα ζητήματα που 
μπορούν να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των 
πολιτών, στην εξυπηρέτηση της οποίας πρέπει να τάξει 
τις υπηρεσίες.
Όμως τον τελευταίο καιρό στις υπηρεσίες του Δήμου 
μας. Εργαζόμενοι με συμβάσεις δικαιώθηκαν στο 
δικαστήριο, όπου υποστήριξαν ότι καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του 
δήμου.
Δεν αμφισβητώ ούτε την απόφαση του δικαστηρίου, ούτε 
την πεποίθηση τους ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες.
Αμφισβητώ όμως πολύ σοβαρά ότι η διοίκηση γνωρίζει 
ποιες είναι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Προκύπτει 

από τα στοιχεία του novoville αλλά και από τη μείωση των δημοτικών 
τελών που αποφασίστηκε για εφέτος.
Όπως είναι γνωστό τα τέλη είναι ανταποδοτικά, δηλαδή ανταποκρίνονται 
στις υπηρεσίες για τις οποίες καταβάλλονται.
Εφέτος ο Δήμος Νεάπολης Συκεών τα μείωσε τα δημοτικά τέλη, χωρίς να 
εξηγήσει από ποια οικονομία στα έξοδα έγινε εφικτή η μείωση. Αυτό έχει 
μία και μοναδική ερμηνεία. Τόσα χρόνια εισέπραττε αυξημένα δημοτικά 
τέλη, που δεν ήταν αντίστοιχα με τις υπηρεσίες.
Για όλα αυτά είναι απαραίτητο να ξαναδούμε την υπόθεση της καθαρι-
ότητας από την αρχή. Να κάνουμε την υπηρεσία λειτουργική και αποτε-
λεσματική με εργαζόμενους που θα αισθάνονται ασφαλείς,(δηλαδή δεν 
θα έχουν ευέλικτες σχέσεις εργασίας, συμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο με 
αποτέλεσμα να είναι όμηροι του εκάστοτε δημάρχου) και τέλη που αντα-
ποκρίνονται στις υπηρεσίες.
Η καθαριότητα είναι η κορωνίδα των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης. 
Σήμερα στον Δήμο μας είναι αναποτελεσματική, σπάταλη και ακριβή. 
Αλλά ξέρουμε πώς να το διορθώσουμε!
*Ο Ηλίας Ζάχαρης είναι υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών 

Αποτελεσματική καθαριότητα  
με ασφαλείς εργαζόμενους και χωρίς σπατάλη

Τ Ο Υ  Η Λ Ι Α 
Ζ Α Χ Α Ρ Η *
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Εφέτος ο Δήμος 
Νεάπολης-Συκεών 
μείωσε τα δημοτι-
κά τέλη, χωρίς να 
εξηγήσει από ποια 

οικονομία έγινε εφι-
κτή η μείωση. Άρα, 
τόσα χρόνια εισέ-
πραττε αυξημένα 

δημοτικά τέλη, που 
δεν ήταν αντίστοιχα 

με τις υπηρεσίες.
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Επιλέγω να πω ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη

Ο Παναγιώτης Καρασαββίδης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και 
ιδιόκτητης παραδοσιακού καφενείου στο ιστορικό κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Ανέκαθεν  ο χώρος εργασίας, του έδινε τη δυνατότητα 
να βρίσκεται ανάμεσα στους συμπολίτες και να πιάνει τον παλμό της 
πόλης. Μοιράζεται καθημερινά τις χαρές τις επιτυχίες, αλλά και γνω-
ρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις ανησυχίες των επαγγελ-
ματιών, των καταστηματαρχών, των κατοίκων και επισκεπτών που 
γεμίζουν το μαγαζί του. 

Είναι Πρόεδρος εθελοντών ΠΣΠΘ (πειραματικό σχολείο Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και μέλος του  ΔΣ στην  ένωση εστίασης και 
μπάρ Θεσσαλονίκης, όπως και μέλος της γενικής ομοσπονδίας εμπό-
ρων και επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, αλλά  και αναπληρωματι-
κό μέλος στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

Η υποψηφιότητα για τη θέση του δημοτικού συμβούλου με τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα δεν είναι τυχαία, καθώς  στο πρόσωπό του βλέ-
πει μια τίμια, καθαρή και πάνω από όλα ολοκληρωμένη πρόταση για 
την λύση των συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
πόλη.

* Ο κ. Καρασσαβίδης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη.Παναγιώτης Καρασσαβίδης

Θέλει debate η Φραγκοπούλου  

Ανταποκρίθηκε ο κόσμος  
στο κάλεσμα της Ανατολής

Τέλος ο Τσουκνιδάς από τη Χαλκηδόνα

Debate για τα προβλήματα του δήμου 
Παύλου Μελά ζητά η υποψήφια δήμαρχος με 
την παράταξη “Πόλη Μπροστά”, Σίσσυ Φρα-
γκοπούλου. ‘Οπως υποστηρίζει, ενόψει των 
εκλογών του Μαΐου οι δημότες θα πρέπει 
να έχουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική 
ενημέρωση για τα ζητήματα της πόλης και 
για τις δεσμεύσεις των υποψηφίων συνδυα-
σμών. Προτείνει δε η δημόσια συζήτηση να 
μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του διαδικτύου.

Κάλεσμα με αφορμή την ονομαστική της γιορτή και 
την παρουσίαση της υποψηφιότητας της ως δημοτική 
σύμβουλος του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη έκανε η 
Ανατολή Κωνσταντινίδου. Η προσέλευση φίλων και 
συνεργατών ήταν μεγάλη, ενώ το παρών έδωσε και ο 
δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, που μίλησε με θερμά 
λόγια για την υποψήφια και πρώην αντιδήμαρχο που θα 
στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του. 

Την απόφαση του να μην κατέβει υποψήφιος στις αυτο-
διοικητικές εκλογές και να μη διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο 
Χαλκηδόνας ανακοίνωσε ο δήμαρχος, Γιάννης Τσουκνιδάς. 
‘Οπως ανέφερε σε ανακοίνωση του, η απόφαση δεν ήταν 
εύκολη και προέκυψε μετά από πολλές σκέψεις και προ-
βληματισμούς. Υπογράμμισε δε πως αυτό που τον επηρέασε 
περισσότερο ήταν ο νέος εκλογικός νόμος που θα φέρει 
συνδιαλλαγές “κάτω από το τραπέζι”. Ο κ.Τσουκνιδάς είναι ο 
τρίτος δήμαρχος στο νομό Θεσσαλονίκης, από τους συνολι-
κά 14, μετά τους Γιάννη Μπουτάρη και Γιάννη Μαυρομάτη 
που αποφασίζει να αποσυρθεί από την αυτοδιοίκηση.  

karfitsomata
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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

Το μνημόνιο  
της Κατερίνας 

Εφη και Θεανώ στον Μπουτάρη

Όλοι οι... δήμαρχοι στο «Ολύμπιον» 

Ένα νέο και τελείως ...διαφορετικό 
μνημόνιο πρότεινε η υποψήφια δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου. Δεν 
θα περιλαμβάνει οικονομικά μέτρα αλλά θα 
αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Η κ.Νοτο-
πούλου επισκέφθηκε την Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και πρότεινε να 
υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας για μια 
πόλη Ανοιχτή και Ασφαλή με σεβασμό στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του Πολίτη.

Από το γραφείο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη 
Μπουτάρη, πέρασαν τα τελευταία 24ωρα δύο γυναί-
κες υπουργοί. Ο λόγος για την Έφη Αχτσιόγλου και την 
Θεανώ Φωτίου, οι οποίες βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
και επισκέφθηκαν τον κ. Μπουτάρη για θέματα που 
αφορούν τον κεντρικό δήμο.

Τι δουλειά είχαν μαζεμένοι τόσοι πολλοί υποψήφιοι 
δήμαρχοι στο Ολύμπιον; Παραβρέθηκαν στην επετειακή 
εκδήλωση για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου. Μεταξύ αυτών είδαμε τους υποψήφιους 
δημάρχους Θεσσαλονίκης Νίκο Ταχιάο, Σπύρο Βούγια και 
Κωνσταντίνο Ζέρβα καθώς και τους δημάρχους Καλαμα-
ριάς Θεοδόση Μπακογλίδη και Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη.
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Στάθης Αβραµίδης
Πολιτικός Μηχανικός 
Υποψήφιος Περιφειακός σύµβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

Εκλέγεται συνεχόµενα από το 1994
Αντιπεριφερειάρχης υποδοµών και δικτύων 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Αντινοµάρχης Πολεοδοµίας - τεχνικών υπηρεσιών
και δ/νσης περιβάλλοντος 
Αντιδήµαρχος Θεσσαλονίκης 
Εντεταλµένος σύµβουλος υδάτινων πόρων 
και εγγείων βελτιώσεων 
Μέλος του Τ.Ε.Ε 
Μέλος του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων

Σπ.Λούη 5, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 284779, 6936979899
avramidisefst@gmail.com

▶
▶

▶

▶
▶

▶
▶

25 χρόνια 
δίπλα σου

Τέλος από τον δήμο ο Δελής

Εφη και Θεανώ στον Μπουτάρη Παντοδύναμος ο Ιγνάτιος Με νέους στον Δέλτα ο Φωτόπουλος 

Εγκαταλείπει τον δήμο Θεσσαλονίκης ο νυν επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” Γιάννης Δελής, καθώς 
αποφάσισε να μην κατέβει υποψήφιος στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Όπως λέει ο ίδιος, κάθεται στα έδρανα 
του δημοτικού συμβουλίου από το 2012. Εκτιμά ότι έχει κλείσει πλέον αυτός ο κύκλος και πως ήρθε η στιγμή για νέα 
πρόσωπα.

Σύσσωμη θα παρουσιαστεί η ομάδα του δημάρχου 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, που θα κατε-
βάσει στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σε 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 
στο δημαρχείο Πανοράματος. Ο κ. Καϊτεζίδης θα ανα-
κοινώσει τους υποψήφιους δημοτικούς και κοινοτικούς 
συμβούλους και το μόνο που αναφέρει μέχρι στιγμής εί-
ναι πως διαθέτει “την καλύτερη ομάδα” που έχει γνώση, 
εμπειρία και διάθεση να συνεχίσει να διοικεί τον τόπο.

Νέα ονόματα προστέθηκαν στο ψηφοδέλτιο της παράταξης «Μπροστά ο άνθρωπος», με επικεφαλής το νυν δήμαρχο 
Δέλτα, Ευθύμη Φωτόπουλο. Πρόκειται για 21 νέους ανθρώπους και όπως λέει ο κ.Φωτόπουλος, έχουν διάθεση να εργα-
στούν για το κοινό καλό και σε συνδυασμό με τους έμπειρους δημιουργούν μια ομάδα ικανή να προσφέρει στον τόπο. 

karfitsomata
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Ασφαλείς γειτονιές  
για τις μητέρες

Οι γυναίκες πλέον καλούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες παράλληλα με 
τους πολλαπλούς ρόλους που έχουμε, γεγονός που κάνει την καθημερινότητα 
μας πιο δύσκολη και περίπλοκη. Μια καθημερινότητα που δυσχεραίνεται από 
την υφιστάμενη κατάσταση στην πόλη μας. 

Η Θεσσαλονίκη, το 2019, δίνει την εικόνα μιας πόλης παρατημένης. Ενδει-
κτικά θα αναφέρων την αστική συγκοινωνία ο οποίος είναι ένας καθημερινός 
Γολγοθάς για όλους μας. Έπειτα, η πόλη είναι βρώμικη, ενώ οι κακοσυντηρημέ-
νες παιδικές χαρές αποτρέπουν τις μητέρες να αφήσουν τα παιδιά τους ελεύθε-
ρα να παίξουν σε αυτές. Το δε πράσινο, σχεδόν ανύπαρκτο. Για εμάς τις μητέρες 
η έλλειψη ασφαλείας στο κέντρο - και όχι μόνο -  της πόλης αποτελεί ανασταλ-
τικό παράγοντα στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας. 

Ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονί-
κη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα στόχος μου, αλλά και της παράταξης μας, είναι να 
δημιουργήσουμε έναν δημόσιο χώρο με ευταξία, καθαρό και περιποιημένο που 
θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και θα αποτρέπει το έγκλημα. Στην εξίσωση 
μπορούμε να βάλουμε τις αστικές αναπλάσεις του δημοσίου χώρου, καθώς με 
τρόπο συντεταγμένο και καθολικό μπορούν να μεταμορφώσουν μία ολόκληρη 
περιοχή. Στο σχεδιασμό μας τέλος βρίσκεται η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνο-
μίας που δεν θα βεβαιώνει μόνο κλήσης παράνομης στάθμευσης αλλά θα έχει 
εμφανή παρουσία σε κάθε στενό της Θεσσαλονίκης.

Facebook : Dimitra Voulgaridou  - Instagram: Dimitra Voulgaridou .

*Η κ. Βουλγαρίδου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την πα-
ράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη».Δήμητρα Βουλγαρίδου

Από το θεατρικό σανίδι, την τηλεόραση, την 
πασαρέλα και τα γήπεδα, στην Ευρωβουλή, τις 
περιφέρειες και τους δήμους!

Κατά πάγια τακτική των κομμάτων, οι υπο-
ψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι «στόλι-
σαν» τους συνδυασμούς τους με γνωστά και… 
λαμπερά ονόματα καλλιτεχνών και αθλητών, 
προκειμένου να δελεάσουν τους ψηφοφόρους.

Ο κατάλογος των «επωνύμων» που θα ζητή-
σουν την ψήφο μας είναι μακρύς. Περιλαμβάνει 
ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς… Από καταξιω-
μένους ηθοποιούς, τραγουδιστές και ποδοσφαι-
ριστές μέχρι εφήμερες στάρλετ, παίκτες τηλεο-
πτικών ριάλιτι παιχνιδιών, παρουσιαστές trash 
TV, μοντέλα, σεφ και ακτιβιστές. Σοβαρότητα 
και… χαβαλές στην ίδια χοάνη, προς άγραν ψη-
φοφόρων! 

Το δημαρχιακό θώκο του Δήμου Νέας Φιλα-
δέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος θα διεκδικήσει στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές ο ηθοποιός και πρώην 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βούρος, με τον 
συνδυασμό «Πολιτών Πολιτεία». Η υποψηφιό-
τητα του Γιάννη Βούρου στηρίζεται από την ΑΕΚ 
αλλά και από το Κίνημα Αλλαγής.

Στο πλευρό του ηθοποιού θα βρεθεί και ο 

Κώστας Μπίγαλης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης 
θα είναι υποψήφιος στον Δήμο Νέας Φιλαδέλ-
φειας-Νέας Χαλκηδόνος, θέλοντας να ενώσει τις 
δυνάμεις του με τον Γιάννη Βούρο σε αυτό το νέο 
εγχείρημα.

Την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου, ο 
Γιώργος Τσαλίκης ανακοίνωσε την υποψηφιό-
τητά του με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου 

Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη. Μάλιστα, 
δήμαρχος και τραγουδιστής ανακοίνωσαν την 
εκλογική τους συνεργασία με ένα βίντεο στο 
Instagram.

Υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο θα δούμε τον 
Γρηγόρη Γκουντάρα στις επικείμενες δημοτικές 
εκλογές, καθώς ο παρουσιαστής θα δοκιμάσει 
τις δυνάμεις του στον Δήμο Σαρωνικού, όπου 
μαζί με τη σύζυγό του διατηρούν σπίτι.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός Nivo, ή αλλιώς 
Νίκος Βουρλιώτης, θα είναι υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος στην Αγία Βαρβάρα, με τον συν-
δυασμό «Αγία Βαρβάρα-Πρώτη Ξανά».

Την απόφαση να προσφέρει μέσα από τη 
συμμετοχή της στα κοινά ως δημοτική σύμβου-
λος στην Αθήνα, αν καταφέρει να εκλεγεί, πήρε 
η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, που αποκάλυψε ότι θα 
είναι υποψήφια στις επικείμενες εκλογές με τον 
συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη.

Ο Χάρης Ρώμας συστρατεύτηκε από τους 
πρώτους με τον Γιώργο Πατούλη για την Περι-
φέρεια Αττικής.

Στον δρόμο για την Περιφέρεια Αττικής και 
η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη, που είναι και εκείνη 
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συν-
δυασμό του Γιώργου Πατούλη.

Ο κατάλογος των επωνύμων που «κατεβαίνουν»

Η... πασαρέλα των εκλογών 
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Τον κόσμο αυτό δεν τον κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, 
τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας!

Μέσα στην ένταση της καθημερινότητάς μας, οι περισσό-
τεροι από εμάς ίσως να μην συνειδητοποιούμε πόσο άρρη-
κτα συνδεδεμένη είναι η ποιότητα του περιβάλλοντός μας 
με την ποιότητα της ζωής μας και τι οφείλουμε να πράξουμε 
προκειμένου να την αναβαθμίσουμε τόσο για εμάς όσο και 
κυρίως για τις επόμενες γενιές.

Το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, σήμερα, είναι 
ιδιαίτερα παραμελημένο ειδικά όσον αφορά τους χώρους 
πρασίνου στην πόλης μας. Είναι ορατή η εγκατάλειψη σε 
όλα τα πάρκα ή στους κήπους της Ν. Παραλίας. Τα δένδρα, 
όπου υπάρχουν, μαραζώνουν άρρωστα, κακοκλαδεμένα και 
απεριποίητα, από τις νεραντζιές της οδού Ανθέων, τους «κα-
μένους» από τις παγωνιές φοίνικες, τις δενδροστοιχίες στην 
οδό Τσιμισκή που φυλλορροούν… 

Η ανατροπή αυτής της κατάστασης είναι εφικτή άμεσα, 
με  δραστικές επεμβάσεις όπως:

*Δημιουργία μεγάλων πάρκων όπου είναι εφικτό, όπως 
με την αξιοποίηση της δρομολογημένης ανάπλασης της ΔΕΘ, 
προκειμένου να αποκτήσει το κέντρο της πόλης ένα πνεύμο-
να πρασίνου, αλλά και μετατροπή κάθε διαθέσιμου δημοτι-
κού-κοινόχρηστου χώρου σε «πάρκο τσέπης»,

*Συντήρηση των υπαρχόντων πάρκων και των σιντριβα-
νιών τους και πύκνωση της φύτευσης σε αυτά, ώστε να δημι-
ουργούνται οικοσυστήματα που θα βελτιώνουν το μικροκλί-

μα του πυκνοδομημένου ιστού της πόλης! 
*Δενδροφυτεύσεις στις πλατείες, στις παιδικές χαρές, 

στους πεζοδρόμους και στα πεζοδρόμια, 
*Βιοκλιματικές αναπλάσεις με τη δημιουργία πράσινων 

στεγών, αλλά και κάθετων κήπων σε δημοτικά κτήρια, κυρί-
ως όμως στα σχολικά κτήρια, …το τσιμέντο εκτός από αντιαι-
σθητικό είναι και ασφυκτικό, ενώ με την αύξηση των χώρων 
πρασίνου μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων, 
αλλά και ο «αστικός θόρυβος»!

*Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης-ευαισθητοποίη-
σης και κάλεσμα των δημοτών και των μαθητών της πόλης 
να συμμετέχουν σε αυτές, γιατί όταν κάποιος συμμετέχει και 
συνδημιουργεί μαθαίνει και να σέβεται το έργο του!   

Οι λύσεις αυτές είναι πραγματοποιήσιμες, δεν έχουν δυ-
σανάλογο κόστος ως προς το δημόσιο όφελος που εξυπηρε-
τούν, είναι απλά θέμα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων μας 
το να επιθυμούμε να ζούμε αξιοπρεπώς σε ένα αισθητικά και 
ποιοτικά αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον. 

* Η κ. Καμπουράκη είναι υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη».Δήμητρα Καμπουράκη

Σε αντίπαλο συνδυασμό για την Περιφέρεια Αττικής, 
σε εκείνο του Γιάννη Σγουρού, θα είναι υποψήφιος ο ηθο-
ποιός Θάνος Καληώρας.

Μετά τη Ραλλία Χρηστίδου, που επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ 
για την Ευρωβουλή, ακολουθούν δεκάδες πρόσωπα της 
σόουμπιζ, που είναι μαγνήτης για τους ψηφοφόρους.

Η Μυρσίνη Μητροπάνου, κόρη του αείμνηστου τρα-
γουδιστή Δημήτρη Μητροπανου, θα είναι υποψήφια πε-
ριφερειακή σύμβουλος στα Τρίκαλα, ενώ ο Λευτέρης 
Πανταζής αποδέχθηκε την πρόταση του νυν δημάρχου 
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού και θα είναι υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος.

Στο ίδιο ψηφοδέλτιο βρίσκεται και ο τραγουδιστής 
Βαγγέλης Κονιτόπουλος.

Η ηθοποιός Σάρα Εσκενάζυ κατεβαίνει με τον υποψή-
φιο δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Καραμέρο.

Ο ηθοποιός Γιώργος Πετρόχειλος με τη Χρυσή Αυγή 
στο πλάι του Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων.

Στο πλευρό της Ρένας Δούρου θα είναι ο ηθοποιός 
Μάριος Αθανασίου, ενώ με το ψηφοδέλτιο του Κώστα 
Μπακογιάννη συντάσσονται οι ηθοποιοί Νίκος Ορφανός 
και Άγγελος Παπαδημητρίου.

Ο μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής Γιάννης Βαρ-
δής, γιος του Αντώνη Βαρδή, θα είναι υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος Παιανίας με τον υποψήφιο δήμαρχο 
Ισίδωρο Μάδη.

O ηθοποιός Ορφέας Παπαδόπουλος θα κατέβει υπο-
ψήφιος στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης στο πλευρό του 
νυν δημάρχου Τάσου Μαυρίδη.

Η Μαρία Γεωργιάδου αποφάσισε να δοκιμαστεί σε 
έναν ακόμη ρόλο, αυτόν της υποψήφιας δημοτικής συμ-
βούλου στον Δήμο Κηφισιάς, με τον συνδυασμό του 

Γιώργου Παπαδόπουλου, «Επανεκκίνηση Τώρα».

Οι… ωραίες της ΤV
Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ημέρα που η 

Εύη Χειλά ανακηρύχθηκε Playmate και η πορεία που 
ακολούθησε μετέπειτα είχε απ’ όλα: φωτογραφίσεις, πα-
ρουσίαση, συνεντεύξεις… Η Ευδοξία Χειλά, λοιπόν, διεκ-
δικεί την ψήφο των δημοτών της Βούλας ως δημοτική 
σύμβουλος. 

Η Ειρήνη Κολιδά, αφού δοκίμασε τις ικανότητές της 
στο «Survivor», αλλά και στην παρουσίαση εκπομπών, 
αποφάσισε να κάνει «Νέο Ξεκίνημα», κατεβαίνοντας 
στον πολιτικό στίβο ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
στο Κορωπί με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου, Δημή-
τρη Κιούση.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη θα είναι υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος για τον Δήμο της Αθήνας με τον συνδυασμό 
στον οποίο ηγείται ο Κώστας Μπακογιάννης. 

Η Τίνα Τράκου οραματίζεται αλλιώς τον Δήμο Ζωγρά-
φου.Η τραγουδίστρια... γνωστή από τα τραγούδια «Πά-
τωμα» και «Έλεος» θα είναι και πάλι υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος, όμως με άλλον συνδυασμό αυτήν τη φορά.

Την γνωρίσαμε μέσα από το «My Style Rocks» και 
φαίνεται ότι μετά το τέλος του ριάλιτι μόδας η παρουσία 
της θα μας ακολουθεί τουλάχιστον μέχρι τις επικείμενες 
εκλογές. Η Έφη Αναστασοπούλου θα είναι υποψήφια πε-
ριφερειακή σύμβουλοs στο πλευρό του περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου.

Την απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στις επι-
κείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πήρε μετά από σκέψη 
η νύφη του Γιάννη Πάριου και σύζυγος του Χάρη Βαρθα-
κούρη, Αντελίνα Βαρθακούρη, που αποδέχθηκε την πρό-
ταση του υποψήφιου δημάρχου Νίκου Χιωτάκη και θα εί-
ναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Κηφισιάς.

Με πέρασμα από το «Greece’s Next Top Model» και 
το «Shopping Star», η Ιωάννα Μάρκου είναι υποψήφια 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη με τον 
συνδυασμό «Πρώτα η Πόλη μας».

Την γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή «3, 2, 1» του 
ΑΝΤ1 και μπορεί οι τηλεοπτικές της εμφανίσεις να είναι 
παρελθόν, αλλά όχι οι φιλοδοξίες της για μία θέση στο 
δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αγίας Παρασκευής. Ο 
λόγος για την Άννα-Μαρία Λογοθέτη, που θα είναι υπο-
ψήφια δημοτική σύμβουλος στοΝ Δήμο Αγίας Παρασκευ-
ής με τον συνδυασμό του Αλέξανδρου Μουστόγιαννη, 
«Αγία Παρασκευή - Μια γενιά μπροστά».

Ο Σωκράτης Ελ Γκαμαλί από το «Power Of Lοve» κα-
τεβαίνει υποψήφιος με την παράταξη «Πολίτες σε δρά-
ση» για τον Δήμο Ζωγράφου.

Υποψήφιος για δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
θα είναι ο Φίλιππος Καμπούρης που έγινε γνωστός από 
τις trash εκπομπές του στην τηλεόραση.
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O ΚΑΛΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ στην ανάγκη φαίνεται, λέει μια παλιά λαϊκή παροι-
μία. Αλλά, που να τον βρεις σήμερα τον «καλό γείτονα» μέσα σε μια κοινω-
νία που μαστίζεται από κρίση αξιών, ήθους και αξιοπρέπειας. Οι περισσότε-
ροι από εμάς, ζούμε μέσα σε μια πολυκατοικία και έτσι είναι αναπόφευκτο 
το γεγονός, ότι όλοι έχουμε τουλάχιστον από έναν «κακό γείτονα» γιατί οι 
καλοί, ή κλείστηκαν στα του οίκου τους ή μετακόμισαν σε άλλη γειτονιά, 
σε κάποια μονοκατοικία για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο…

Αυτή είναι σήμερα, δυστυχώς, η ζοφερή πραγματικότητα της κοινωνίας 
μας. Παντού γύρω μας ξετυλίγονται καθημερινές ιστορίες με κακούς γεί-
τονες, που μας χαλάνε την ημέρα μας, για διάφορες αιτίες. Είναι ο γείτονας 
που άφησε ώρες τον σκύλο του στο μπαλκόνι και κλαίει και γαυγίζει. Είναι 
εκείνος του πάνω ορόφου που σέρνει διαρκώς τα έπιπλα και η κυρία που 
περπατάει συνεχώς με τα τακούνια της μέσα στο σπίτι. Είναι η μικρή των 
από πάνω που μαθαίνει πιάνο, την ώρα που θέλω να ξεκουραστώ και να 
ησυχάσω, αλλά δεν μ’ αφήνει… Είναι ο …ροκάς του 2ου ορόφου που θέλει 

να ακούει τη μουσική του στη διαπασών ξεσηκώνοντας 
όλο το τετράγωνο (!) και βεβαίως είναι ο γείτονας που 
συνεχώς κλείνει με το αμάξι του, το δικό μου πάρκινγκ. 
Καθημερινές ιστορίες «καλής γειτονίας» που μας έχουν 
καταντήσει απόμακρους, θυμωμένους και ξένους μεταξύ 
μας στην κυριολεξία. Ούτε καλημέρα, λένε κάποιοι στις 
πολυκατοικίες που ζουν χρόνια τώρα, γιατί χάσαμε πρώ-
τα απ’ όλα την ανθρωπιά μας και μαζί της, τη δύναμη ψυ-
χής να δούμε τον διπλανό μας, με καλοσύνη, κατανόηση 
και αγάπη. 

Σε μια εποχή που οι αξίες δοκιμάζονται, είναι πολύ 
σημαντικό να ξαναγυρίσει ο άνθρωπος στα χρόνια εκείνα 
που ο «καλός γείτονας» ήταν το πρώτο μας στήριγμα, 
στην ανάγκη, στη θλίψη, αλλά και στη χαρά μας. Οι κοι-
νωνίες ακμάζουν όταν οι πολίτες είναι μονιασμένοι και 
ενωμένοι. Η Ελλάδα θα ξεπεράσει την κρίση της, όταν 
οι άνθρωποι καταλάβουν ότι για να προχωρήσουμε ξανά 
μπροστά, χρειάζεται να διώξουμε οριστικά από τη ζωή 
μας, κάθε τι φαύλο, ανέντιμο και άδικο. Ο Ρήγας Φεραίος 
έγραψε ότι «Ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη, που έχει να 
κάνει ο κάθε άνθρωπος, για να μην βλάπτει τα συμφέρο-
ντα των γειτόνων του» και αυτό το απευθύνουμε σήμερα 
στους γείτονές μας, τους Σκοπιανούς, που εξακολουθούν 
να σφετερίζονται την ιστορική αλήθεια της Μακεδονίας, 
σε βάρος όχι μόνον των Ελλήνων, αλλά και του ίδιου 
τους του λαού. Η αντιπαράθεση εξ αιτίας του ονόματος 

όπως δείχνουν τα πράγματα θα συνεχισθεί, με αποτελέσματα που θα είναι 
σε βάρος όλων. Το 1965 ο Καγκελάριος Αντενάουερ βλέποντας το κακό 
που προκάλεσε στην Ευρώπη η χώρα του κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, 
αναγκάσθηκε να πει ότι «Η Γερμανία είναι μια χώρα, που δεν θα ήθελα 
ποτέ να είχα για γείτονα» εκπλήττοντας τους πάντες σε όλο τον κόσμο για 
τη γενναιότητα και το θάρρος της γνώμης του. 

Ας αναλογιστούμε λοιπόν, τον «καλό γείτονα» και ας επιστρέψουμε με 
θάρρος στην αλήθεια, μιας κοινωνίας που βλέπει μπροστά με δύναμη και 
ελπίδα, γιατί όπως λέει πολύ δεικτικά μια λαϊκή παροιμία: «Ο κακός χρό-
νος περνάει – Ο κακός γείτονας δεν περνάει» αλλά μπορεί να αλλάξει…

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος  
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας  

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Τ Ο Υ  Ν Τ Ι Ν Ο Υ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *
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στη θλίψη, αλλά 
και στη χαρά μας
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Karfitsa

Συνέντευξη Γιάννη Μανιάτη: 
Όχι στη «συνεκμετάλλευση»

Σελ. 42

Όσα πρέπει να ξέρετε για να επιλέξετε 
τον πάροχο ρεύµατος που σας ταιριάζει
Σελ. 40
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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προκειμένου να αποφασίσουν

Η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος 
έχει απελευθερωθεί εδώ και μερικά 
χρόνια και στη χώρα μας, με αποτέλε-
σμα οι καταναλωτές να έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ αρκε-
τών προσφορών με στόχο να μειώσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος 
της κατανάλωσης ρεύματος στο σπίτι ή 
στην επιχείρηση τους. Ωστόσο, πίσω από 
τις πολλές ελκυστικές προτάσεις και τις 
υποσχέσεις, όσο συμφέρουσες και να 
φαίνονται εκ πρώτης όψεως, κρύβονται 
ορισμένες παγίδες, οι οποίες μπορεί να 
οδηγήσουν στο αντίθετο από το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα: αντί οι καταναλωτές να 
δουν τον λογαρισμό του ρεύματός τους 
να μειώνεται, δεν αποκλείεται στο τέλος 
να πληρώσουν περισσότερα από ότι μέ-
χρι πρότινος…

Πώς, όμως, μπορούν οι καταναλωτές 
να κάνουν μια έρευνα αγοράς και να δια-
πιστώσουν οι ίδιοι ποιοι είναι οι πάροχοι 
ηλεκτρικού ρεύματος –και οι προσφορές 
τους!– που τους συμφέρουν πραγματικά;  
Στην δύσκολη αυτή επιλογή, καλό είναι 
να ακολουθήσουν μερικά απλά βήματα 
για να καταλήξουν στο συμπέρασμα αν 
και κατά πόσο τους συμφέρει να αλλά-
ξουν πάροχο και, στην περίπτωση που 
όντως το επιλέξουν, να βγουν κερδισμέ-
νοι!

«Γνωρίστε» τον λογαριασμό
Ο λογαριασμός ρεύματος περιλαμ-

βάνει ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι 
κοινές για όλους τους προμηθευτές, 
αλλά και ανταγωνιστικές χρεώσεις προ-
μήθειας ενέργειας, που διαφέρουν ανά-
λογα με τον πάροχο. Δείτε αναλυτικά τις 
ανταγωνιστικές χρεώσεις και κοιτάξτε 
για τυχόν εκπτώσεις επιβράβευσης της 
συνέπειας στις πληρωμές του λογαρια-
σμού.

Εξοικειωθείτε με την κατανάλωσή 
σας 

Δείτε τους λογαριασμούς των τελευ-
ταίων μηνών ή ετών και κοιτάξτε τους 
λογαριασμούς ενός ή δύο ετών. Προσέξ-
τε τις διακυμάνσεις μεταξύ καλοκαιριού 
και χειμώνα. Εντοπίστε ποια είναι η μέ-
γιστη κατανάλωση ανά τετράμηνο. Για 
παράδειγμα, αν τον χειμώνα έχετε μεγα-
λύτερη κατανάλωση, αλλάξτε πάροχο το 
φθινόπωρο για να εκμεταλλευτείτε τις 

προσφορές για χαμηλότερη χρέωση τους 
πρώτους μήνες του συμβολαίου!

Υπολογίστε το συνολικό όφελος
Ο πιο σωστός τρόπος για να υπολο-

γίσετε το όφελος, είναι να υπολογίσετε 
το κόστος σε ετήσια βάση. Αυτό είναι 
σημαντικό καθώς αρκετοί πάροχοι προ-
σφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις τους 
πρώτους μήνες της σύμβασης. 

Προσέξτε το πάγιο
Έχει μεγάλη σημασία να δείτε κάθε 

πότε εφαρμόζεται το πάγιο. Στη ΔΕΗ π.χ., 
το πάγιο είναι τετραμηνιαίο. Στην περί-
πτωση που κάποιος πάροχος εφαρμόζει 
το πάγιο κάθε μήνα, το συνολικό κόστος 
μπορεί να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθ-
μό.

Διαβάστε τα… μικρά γράμματα
Σε ορισμένα τιμολόγια υπάρχουν ρή-

τρες οριακής τιμής. Πρακτικά, η ρήτρα 
αυτή θέτει κάποια όρια στην τιμή του 
ρεύματος, πέραν των οποίων ο πάροχος 
έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόσθετη 
χρέωση. Καλό θα ήταν οι καταναλωτές 
να διαβάσουν προσεκτικά τις ρήτρες και 

να ζητήσουν να τους δοθεί ένα συγκεκρι-
μένο παράδειγμα για το ύψος της επιβά-
ρυνσης.

Ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις
Φροντίστε να ενημερωθείτε για τη 

διάρκεια της σύμβασης (ετήσια, 18μηνη 
ή διετής, αορίστου χρόνου), για το αν 
υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραμονής 
και τι ακριβώς συνεπάγεται η αποχώ-
ρησή σας πριν από τη λήξη του συμβο-
λαίου. Καθώς η αλλαγή αυτή επιφέρει 
κάποια κόστη στους προμηθευτές, συχνά 
εφαρμόζεται μια αναδρομική εκκαθάρι-
ση.

Ελέγξτε την εγγύηση
Ελέγξτε το ύψος της εγγύησης και 

δείτε αν υπάρχει μερική ή πλήρης απαλ-
λαγή υπό προϋποθέσεις, όπως η ενεργο-
ποίηση πάγιας εντολής.

Δείτε τον τρόπο χρέωσης
Ελέγξετε αν η χρέωση παραμένει 

σταθερή ή αν αλλάζει αν υπερβείτε ένα 
συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Αυτό 
μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για να 
αποφύγετε τυχόν απότομες διακυμάν-

σεις στο ανταγωνιστικό σκέλος του λο-
γαριασμού.

Αξιολογήστε τις πρόσθετες παροχές
Εκτός από τη μείωση του λογαρια-

σμού, ο καταναλωτής μπορεί να συνα-
ξιολογήσει συμπληρωματικές παροχές, 
όπως συνδυαστικά πακέτα με άλλες 
υπηρεσίες (ασφαλιστική κάλυψη, τη-
λεπικοινωνία, καθώς και φυσικό αέριο 
προσεχώς) ή πόντους επιβράβευσης.

Αξιοπιστία και ποιότητα υπηρεσιών
Θεμελιώδους σημασίας είναι η παρά-

μετρος που έχει να κάνει με την αξιοπι-
στία των παρόχων και την ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρουν στους πε-
λάτες τους οι εταιρίες. Οι πάροχοι έχουν 
αναπτύξει αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
που διευκολύνουν την καθημερινότητα 
των πελατών τους και είναι φιλικές για 
το περιβάλλον, όπως η ηλεκτρονική εκ-
δοχή λογαριασμού, η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής καταχώρισης της μέτρησης, 
η μηνιαία πληρωμένη, η διαφάνεια των 
χρεώσεων ή η έκδοση πράσινων πιστο-
ποιητικών…

Απλά βήματα  
για να επιλέξετε πάροχο ρεύματος
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H Protergia δείχνει το μέλλον της ενέργειας και 
πρωταγωνιστεί στον κλάδο παρέχοντας αξιόπιστες 
λύσεις στους καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια και 
φυσικό αέριο. 

Η Protergia, ο Τομέας Hλεκτρικής Ενέργειας της 
MYTILINEOS, καθιερώθηκε γρήγορα ως ο μεγαλύ-
τερος ιδιώτης παραγωγός ενέργειας. Με ενεργειακό 
χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, 
που βασίζεται σε θερμικές μονάδες φυσικού αερίου 
και εγκαταστάσεις ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, φωτοβολτα-
ϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα) παράγει 
άνω του 10% της ελληνικής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Άλλωστε η MYTILINEOS –μία εταιρεία που κατέχει 
ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρι-
σμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων 
& Υποδομών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξε-
περνά τα 1,5 δισ. ευρώ και περισσότερους από 2.900 
άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό– κυριαρχεί στην ελληνική αγορά.

Οι αυξανόμενες ανάγκες στην παροχή ηλεκτρι-
σμού και φυσικού αερίου, οδήγησαν την MYTILINEOS 
να βάλει τη σφραγίδα της στον τομέα της ενέργειας, 
κερδίζοντας χιλιάδες κόσμου, από απλούς οικιακούς 
καταναλωτές μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις που εμπι-
στεύτηκαν το κύρος της εταιρείας και μπήκαν στον 
μακρύ κατάλογο των πελατών της Protergia, που ως 
τώρα αριθμεί περισσότερες από 130.000 παροχές σε 
ολόκληρη τη χώρα.

Τα στελέχη του επιχειρηματικού κολοσσού αφου-
γκράστηκαν τις ανάγκες για οικονομική παροχή υπη-
ρεσιών ηλεκτρισμού και θέρμανσης και ανταποκρίθη-
καν στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, παρέχοντας 
τις υπηρεσίες αυτές με ανταγωνιστικές τιμές και άρτια 
εξυπηρέτηση.

Το πελατολόγιο διευρύνεται καθημερινά, καθώς 
όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν την 
Protergia για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις σε  νοικο-
κυριά, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. 
Επίσης, στα κριτήρια επιλογής της Protergia από 
τους πελάτες, σημαντική θέση κατέχουν οι ευκολίες 
πληρωμής (ebill), ο έλεγχος του λογαριασμού και η 
επιβράβευση της συνέπειας πληρωμής σε κάθε εκ-
καθαριστικό λογαριασμό. Επίσης, καθοριστικά για 
την επιλογή των πελατών είναι τα πακέτα διάθεσης 
ρεύματος, οι σημαντικές εκπτώσεις στα πάγια και η 
μηδενική εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής 
τραπεζικού λογαριασμού.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ PROTERGIA
Η Protergia, όπως και όλοι οι επιχειρηματικοί το-

μείς της MYTILINEOS, υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές 
και τα διεθνή πρότυπα, ώστε να ελαχιστοποιεί πάντα 
τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστη-
ριότητάς της. Καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται και 
στηρίζει σθεναρά τη χρήση των ΑΠΕ, φροντίζει να απο-
καθιστά το φυσικό τοπίο σε περιοχές όπου αναπτύσσο-
νται έργα ΑΠΕ. Παράλληλα, καλεί και τους πελάτες της 
να υιοθετήσουν πρακτικές ορθής κατανάλωσης ενέρ-
γειας. Το myprotergia αποτελεί μία μοναδική υπηρεσία 
μέσω της οποίας οι πελάτες της Protergia μπορούν να 
παρακολουθούν αναλυτικά την ενεργειακή τους κατα-

νάλωση, να έχουν όλους τους λογαριασμούς συγκε-
ντρωμένους, να καταχωρούν την ένδειξη του μετρη-
τή τους για να λαμβάνουν κάθε μήνα εκκαθαριστικό 
λογαριασμό και να βλέπουν έξυπνες συμβουλές και 
τρόπους για να εξοικονομούν ενέργεια. 

Η Protergia προσφέρει υπηρεσίες  
και προϊόντα με μοναδικά προνόμια:

• ανταγωνιστικές χρεώσεις,
• επιβράβευση των συνεπών πελατών σε κάθε εκ-

καθαριστικό λογαριασμό, 
• μηδενική εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας 

εντολής τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και 
• έλεγχος του λογαριασμού και η εξοικονόμηση 

ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia.   

Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρει τα προϊόντα 
της ανοίγει ένα καινούργιο δρόμο με νέες πιο φωτει-
νές και θερμικές δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και 
επιχειρήσεις. 

Εξάλλου, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις 
της αγοράς όλα αυτά τα χρόνια, η στρατηγική της 
Protergia στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον, 
στην ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο το φυσικό αέριο, 
στη συνεχή επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ που διαθέτει, αλλά και την προμήθεια και εμπορία 
φυσικού αερίου. Πρόσφατα μάλιστα, η MYTILINEOS 
ανακοίνωσε και την κατασκευή μίας ακόμη ηλεκτρο-
παραγωγικής μονάδας με καύσιμο το φυσικό αέριο, 
ισχύος 650 MW. Η επένδυση αυτή, ύψους 300 εκατ. 
ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα επόμενα τρία 
χρόνια, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας μας. 

Η Protergia με τη σφραγίδα της MYTILINEOS εγ-
γυάται αξιόπιστες ενεργειακές λύσεις, δείχνοντας το 
μέλλον της ενέργειας.

Ενέργεια
Η Protergia κατακτά το μέλλον 

Με τη σφραγίδα της MYTILINEOS

Το myprotergia αποτε-
λεί μία μοναδική υπη-
ρεσία μέσω της οποίας 
οι πελάτες μπορούν να 
παρακολουθούν ανα-
λυτικά την ενεργειακή 

τους κατανάλωση, 
να έχουν όλους τους 
λογαριασμούς συγκε-
ντρωμένους και να 

βλέπουν έξυπνες συμ-
βουλές και τρόπους  
για να εξοικονομούν 

ενέργεια
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Γιάννης Μανιάτης:

Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα κα-
ταφέρει να εισέλθει στο μέλλον σε μια 
νέα ενεργειακή εποχή και να καταπολε-
μήσει την ενεργειακή φτώχεια, εκφράζει 
ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης,  πρώην 
υπουργός και βουλευτής Αργολίδας του 
ΚΙΝΑΛ. «Κλειδί» σε αυτή της την προ-
σπάθεια θα σταθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, 
η αξιοποίηση των τεράστιων προοπτικών 
παραγωγής της «πράσινης ενέργειας». 
Σε συνέντευξή του στην Karfitsa, ο κ. 
Μανιάτης αναφέρεται ακόμα στις έρευ-
νες για υδρογονάνθρακες, στους λόγους 
που οδηγούν στην άνοδο της τιμής των 
καυσίμων, και εξηγεί τα βήματα που πρέ-
πει να κάνει η ΔΕΗ ώστε να διατηρήσει 
ένα κοινωνικό πρόσωπο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ

Πιστεύετε ότι η άνοδος της τιμής 
των καυσίμων οφείλεται, εκτός από 
την υψηλή φορολογία, και στην έλλει-
ψη υγιούς ανταγωνισμού των διυλιστη-
ρίων;

Οι φόροι στα ελληνικά καύσιμα εί-
ναι το 70% της τελικής τιμής. Πάντα η 
τιμή επηρεάζεται από την τιμή των δι-
υλιστηρίων, όπου ασφαλώς υπάρχουν 
περιθώρια μεγαλύτερου ανταγωνισμού. 
Το λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ ήταν ση-
μαία της σημερινής κυβέρνησης ως αντι-
πολίτευσης, σήμερα αποτελεί ζήτημα 
μηδενικής σημασίας. Ενώ το 2014 στο 
υπουργείο Ενέργειας με τα ΚΕΔΑΚ διε-
νεργήσαμε πάνω από 4.000 ελέγχους, ο 
ΣΥΡΙΖΑ διενήργησε το 2018 μόλις 800.

Πέραν της αισιοδοξίας που έχει 
καλλιεργηθεί για τις έρευνες υδρογο-
νανθράκων σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, 
Κρήτη, πότε βλέπετε να έχουμε μια 
πρώτη καλή εικόνα, ποιο είναι το χρο-
νοδιάγραμμα; Θα… γεμίσει το «ταμείο 
αλληλεγγύης γενεών»; 

Με το δικό μας χρονοδιάγραμμα, σή-
μερα αντί για 0! (μηδέν) ευρώ στα δη-
μόσια ταμεία, θα είχαμε εισροή άνω των 
500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο και σε βάθος 
5ετίας θα ξεπερνούσαμε τα 3 δισ. ευρώ 
τον χρόνο. Με τον Ν. 4162/2013 διασφα-
λίσαμε ότι το 75% των δημοσίων εσό-

δων θα… γεμίσει το «Ταμείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γενεών», ενώ το υπόλοιπο 
25% θα κατευθυνθεί σε αναπτυξιακά και 
περιβαλλοντικά έργα των Περιφερειών, 
καθώς και στη χρηματοδότηση των ελ-
ληνικών Πανεπιστημίων για στήριξη της 
νέας γενιάς. Σήμερα θα έπρεπε να έχου-
με τουλάχιστον έξι γεωτρύπανα, που να 
παράγουν φυσικό αέριο στις περιοχές 
Πατραϊκός, Κατάκολο, Ιωάννινα, Άρτα – 
Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα.

Θα τα καταφέρουμε να προχωρή-
σουμε σε μια νέα ενεργειακή εποχή; 
Μπορεί να αντεπεξέλθει το κράτος, το 
Δημόσιο;

Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει 
να περάσει στη σύγχρονη εποχή της 
Ενεργειακής Δημοκρατίας και της κατα-
πολέμησης της Ενεργειακής Φτώχειας, 
με αξιοποίηση της σύγχρονης Ψηφιακής 

Τεχνολογίας και των τεράστιων προοπτι-
κών παραγωγής «Πράσινης Ενέργειας» 
από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα, 
Γεωθερμία, Βιομάζα κ.ά.

Ποια βήματα πρέπει να κάνει η ΔΕΗ 
ΑΕ για να σταθεί στα πόδια της και να 
διατηρήσει ένα κοινωνικό πρόσωπο;

Από 400 εκατ. ευρώ κέρδη το 2014 
που την παραδώσαμε, το 2018 η ΔΕΗ 
είχε 400 εκατ. ευρώ ζημιές. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
την οδηγεί στην καταστροφή. Απαιτεί-
ται πλήρες πλαίσιο εκσυγχρονισμού της 
εσωτερικής της λειτουργίας, στροφή στο 
αέριο και στις ΑΠΕ, και βεβαίως στρατη-
γικές συμμαχίες που θα την βοηθήσουν 
να αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα 
και τεχνογνωσία. Το κοινωνικό πρόσωπο 
μπορεί να υπάρχει μόνο αν η εταιρεία εί-
ναι οικονομικά υγιής.

Χωρίς αποθήκευση ενέργειας μπο-

ρούν να σταθούν με αξιώσεις οι ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας;

Η αποθήκευση Ενέργειας αποτελεί 
την κορυφαία πρόκληση για επέκτα-
ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) σε όλο τον κόσμο. Ευτυχώς, οι 
εξελίξεις της τεχνολογίας φέρνουν αισι-
όδοξα μηνύματα.

Η κλιματική αλλαγή έχει θετική εκ-
δοχή; 

Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Οφείλου-
με να αντιδράσουμε στις αναμενόμενες 
αρνητικές επιδράσεις, παίρνοντας μέτρα 
αποτροπής της αύξησης της παγκόσμι-
ας θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς 
Κελσίου. Τα κονδύλια, αντί για επούλω-
ση των καταστροφικών συνεπειών, να 
διατεθούν για περιβαλλοντικές και ανα-
πτυξιακές δράσεις αποτροπής και απο-
φυγής των συνεπειών αυτών.

Η Ελλάδα θα καταφέρει να εισέλθει  
σε νέα ενεργειακή εποχή



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
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Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος

Ελπιδοφόρα βήματα γίνονται τα τε-
λευταία χρόνια και στην Ελλάδα όσον 
αφορά στην αύξηση της χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Παρά τις αντιξοότητες, τα αι¬ολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα στη χώρα μας αυ-
ξάνονται συνεχώς, ενώ εκτιμάται ότι στο 
άμεσο μέλλον οι ΑΠΕ θα αποτελέσουν 
την «ατμομηχανή» και της ΔΕΗ.

Με την κλιματική αλλαγή να μην συ-
νιστά πλέον μια… θεωρητική, μακρινή 
απειλή αλλά να συντελείται σταθερά και 
να επηρεάζει όλον τον πλανήτη, γίνεται 
όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για την 
περικοπή των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και άλλων αερίων που εντεί-
νουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους: 
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος στις χώ-
ρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, από το 1980 έως το 2017 το 
κόστος των καταστροφών από ακραία 
καιρικά φαινόμενα (τα οποία αυξάνο-
νται εξαιτίας της κλιματικής μεταβολής) 
υπολογίζεται σε περίπου 500 δισ. ευρώ: 
Γερμανία 96 δισ., Ιταλία 64,6, Γαλλία 62, 
Ελλάδα, 7,3 δισ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, όλο και πιο αναγκαία 
κρίνεται η μετάβαση σε εναλλακτικές, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), 
όπως τα αι¬ολικά και φωτοβολταϊκά 
πάρκα. Υπάρχουν φιλόδοξοι ευρωπαϊ-
¬κοί στόχοι για το 2030 σχετικά με τις 
ΑΠΕ (ο στόχος είναι να καλύπτουν το 
32% του συνόλου της παραγόμενης 
ενέργειας).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα βρίσκε-
ται θεωρητικά σε πλεονεκτική θέση, κα-
θώς ο αέρας και προπαντός ο ήλιος της 
χώρας μας αποτελούν αστείρευτες πηγές 
ενέργειας – εμπόδιο, ωστόσο, στην εκμε-
τάλλευσή τους είναι οι ακριβές και προ-
ηγμένης τεχνολογίας υποδομές καθώς 
απαιτούνται, μεταξύ άλλων, καλώ¬δια 
μεταφοράς υψηλής τεχνολο¬γίας, αλλά 
και σταθμοί αποθήκευσης της ενέργειας.

Ανάπτυξη
Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει απο-

κτήσει η χώρα μας εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030, ο οποίος 
περιγράφει το πλαί¬σιο ανάπτυξης επεν-

δύσεων της τάξης των 35 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων περίπου 8,5 δισ. αφορούν 
στην ανάπτυξη ηλεκτρο¬παραγωγής 
από ΑΠΕ. Η σημασία του εθνικού αυτού 
σχεδιασμού είναι τεράστια, καθώς απο-
τελεί το εργαλείο με το οποίο προσδιο-
ρί-ζονται ο τρόπος, τα μέτρα πολιτι¬κής 
και το χρονοδιάγραμ¬μα για να επιτευ-
χθούν οι στόχοι σε μια σειρά κλά¬δους 

της οικονομίας: στις μετα¬φορές, στη 
βιομηχανία, στα κτί¬ρια, στον τουρισμό 
κτλ.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρό-
νια γίνονται και στην Ελλάδα ελπιδοφό-
ρα βήματα όσον αφορά στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ. Τα στοιχεία για την ενί¬σχυση 
των αιολικών πάρκων στην ηλε¬κτρο-
παραγωγή είναι, παρά τις κινδυνολογίες, 

ενθαρρυντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, 
σύμφωνα με την Ελληνική Επι¬στημο-
νική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, κατά 
τη χρονιά που πέρασε συνδέθηκαν στο 
δίκτυο 103 νέες ανεμογεννήτριες συ-
νο¬λικής ισχύος 191,6 ΜW. Αυτό αντι-
στοιχεί σε ετήσιο ρυθμό ανά¬πτυξης 
7,2% το 2018 σε σχέση με έναν χρόνο 
πριν.

Παράλληλα, η στροφή προς τις ΑΠΕ 
αποτελεί προτεραιότητα και για τη ΔΕΗ. 
Στό¬χος είναι η αύξηση της συμμε¬τοχής 
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ 
κατά 600 MW περίπου έως το 2022. Η 
αύξηση αυτή σχεδιάζεται να προέρχεται 
κατά κύριο λόγο από αιολικά και φωτο-
βολταϊκά πάρκα, μέσω σημαντικής αύ-
ξησης του μεγέ¬θους, του αριθμού των 
έργων και των δυνατοτήτων στις ΑΠΕ 
με συγκεκριμένους στόχους όσον αφο-
ρά την ισχύ και την απόδοση. Οι ΑΠΕ θα 
αποτελέσουν εφε¬ξής την ατμομηχανή 
ανάπτυ¬ξης της επιχείρησης με στό¬χο 
το 20%-25% για συμμετοχή των ΑΠΕ 
στη συνολική ισχύ της ΔΕΗ έως το 2030 
– 2035.

Ελπιδοφόρα «μηνύματα»  
από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
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Κώστας Αγγουράς
∆ηµόσιος υπάλληλος τµήµα οικονοµικής διαχείρισης 
στην αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µακεδονιας Θράκης
Προπονητής βόλεϋ 

Κώστας Κώστας
Kostas Homer

▶

▶

Το «διέλυσαν» στο δήμο

Με τη στήριξη του Λεβέντη 

Υπάρχει κι άλλη θητεία 
Αφού είδε και απόειδε με την ...αργοπορία των δημοτικών συμ-

βούλων ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Σίμος Μπενσασσών, φανερά ενοχλημένος αποφάσισε 
να αναβάλει τη συνεδρίαση. Ενώ η συνεδρίαση ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 4 το απόγευμα, στις 5:15 δεν υπήρχε απαρτία καθώς 
από το σύνολο των 49 δημοτικών συμβούλων στην αίθουσα ήταν 
μόλις 21.  

Μπορεί να ανακοίνωσε τελευταίος (χρονικά) την 
υποψηφιότητά του για το Δήμο Θεσσαλονίκης ωστόσο 
είναι από τους ελάχιστους που πήραν «χρίσμα» αρχηγού 
κόμματος. Ετσι, τη στήριξή του στον Σάββα Χαλιαμπά-
λια έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης 
Λεβέντης και απομένει να δούμε αν το ποσοστό του 
κόμματός του στη θεσσαλονίκη που ηταν υψηλότατο 
στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές αποτυπωθεί 
στον υποψήφιό του στις προσεχείς αυτοδιοικητικές. 

Είναι δεδομένο ότι η λειτουργία 
του δήμου είναι προβληματική. Και 
μέχρι τις εκλογές αναμένονται χειρο-
τερα. Αλλά η θητεία της σημερινής 
διοίκησης λήγει στα τέλη του Αυγού-
στου. Μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται...

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

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος

Ψάχνει  τη λάμψη  
ο Κυριάκος

Προσπαθεί για την αναγνωρισιμότητα  
ο Λεκάκης 

Με... σουξέ ο Πανίκας

Αρμένιο και Εβραίο αναζητά ο Ταχιάος 

 «Λαμπερό» πρόσωπο για την 
Α’ Θεσσαλονίκης αναζητά ο Κυ-
ριάκος αλλά εις μάτην... Ψάχνει  
ανάμεσα στον αθλητικό και καλ-
λιτεχνικό χώρο ωστόσο δεν του 
«κάθεται» τίποτα. Προς το παρόν 
βεβαίως, διότι όλο και περιμένει 
να αναδειχτεί κάποιο «ταλέντο» 
και από τις αυτοδιοικητικές που 
– λογικά – θα προηγηθούν. 

Με εκδηλώσεις σε όλες τις γειτονιές συνεχίζει την 
προεκλογική του εκστρατεία ο υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Η αρχή έγινε από το 
Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας όπου συζητήθηκαν τα 
έργα και οι στόχοι για την επόμενη 4ετία, ενώ θα ακο-
λουθήσουν ανάλογες ομιλίες στα υπόλοιπα δημοτικά 
διαμερίσματα. Ο κ. Λεκάκης επανέλαβε την πρόταση του 
για διάλογο μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων πάνω σε 
θέματα της Θεσσαλονίκης και όχι πάνω στις κομματικές 
ατζέντες, ενώ υπογράμμισε πως οι καλύτερες δημοσκο-
πήσεις γίνονται στη διάρκεια επαφών με τους δημότες, 
μέσα στην κοινωνία. Πάντως προκάλεσε εντύπωση και 
σχολιάστηκε θετικά το γεγονός ότι η δεύτερη, αυτή, 
επίσημη εκδήλωση που πραγματοποίησε η παράταξη 
“Θεσσαλονίκη Πρώτη” -μετά το Ολύμπιον- “αγκαλιάστη-
κε” από τον κόσμο καθώς η αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου στην Τούμπα ήταν κατάμεστη. 

Μια λαϊκή τραγουδίστρια κι ο ψηλότερος έλληνας έχουν 
καταλάβει θέσεις στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ο λόγος για την 
Αννέτα Μαρμαρινού με την επιτυχία “Σ’ αγαπάω κοίτα” και 
τον Γιάννη Παπαδημητρίου με ύψος 2,24 μέτρα. Ο κ.Ψω-
μιάδης παρουσίασε τόσο τους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους, όσο και τους κοινοτικούς σε εκδήλωση που 
έγινε στο Ολύμπιον.  

Ψάχνει όμως και ο Ταχιάος από την εβραϊκή και αρμε-
νική κοινότητα υποψήφιο γνωρίζοντας πολύ καλά πόσο 
ισχυρά είναι τα λόμπι τους. Ούτε εκείνος δεν βρήκε κάτι. 
Οι φωνές πάντως, των Νεοδημοκρατών που λένε «έτσι κι 
αλλιώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα βαφεί γαλάζιος αφού δη-
μοσκοπικά προηγούνται Ταχιάος και Ορφανός», προφανώς 
αρχίζει να τον ανησυχεί. 

karfitsomata
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Ο Γιώργος Ορφανός  ως «αντάρτης» κατάφερε 
να συσπειρώσει μια ισχυρή ομάδα υποψηφίων 
και να διαμορφώσει  μια σειρά προτάσεων με 
επίκεντρο την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Στη 
συνέντευξη του στην «Κ» αναλύει τις επιλογές 
του και τα σχέδια του για την επόμενη μέρα στο 
δήμο Θεσσαλονίκης.  

Κύριε Ορφανέ, επιλέξατε να κάνετε στρο-
φή στην πολιτική σας καριέρα διεκδικώντας 
το δημαρχιακό θώκο μετά από πολλά χρόνια 
βουλευτής και υπουργός. Στραφήκατε στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή πιστεύετε ότι δε 
θα είχατε θέση στο κοινοβούλιο;

Την απόφασή μου να διεκδικήσω τη θέση του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης δεν την πήρα αγόγγυ-
στα. Το συζήτησα με την οικογένειά μου πρω-
τίστως και στη συνέχεια είδα ότι βρίσκει θετική 
ανταπόκριση από τους πολίτες. Θα ήταν πιο εύκο-
λο να εκλεγώ πάλι βουλευτής. Τουλάχιστον αυτό 
έδειχναν οι μετρήσεις, όταν πήρα την απόφασή 
μου. Όμως, μετά από έξι βουλευτικές θητείες και 
δύο υπουργικές θέσεις, χόρτασα από την κεντρική 
πολιτική σκηνή. Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω 
απ’ όλα, είναι να βοηθήσω την 
πόλη μου. Να βάλω το 
δικό μου λιθαράκι, 
ώστε να αλλάξει η 
εικόνα εγκατάλει-
ψης που παρουσι-
άζει η Θεσσαλο-
νίκη και να γίνει 
πρωταγωνίστρια 
στην Ελλάδα και 
στην ευρύτερη 
περιοχή της νοτιο-
ανατολικής Ευρώ-
πης, εκμεταλ-
λευόμενη τα 
συντριπτικά 
πλεονε-
κτή-

ματά της. Ο συνδυασμός μας, «Η Θεσσαλονίκη 
είναι το Μέλλον», έχει όραμα, φρέσκες ιδέες και 
πρόγραμμα που θα την καταστήσει μητρόπολη 
και θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων. 
Με σκληρή δουλειά και συνέπεια είμαι πεπεισμέ-
νος ότι θα τα καταφέρουμε. Με την οικογένειά 
μου και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβού-
λους του συνδυασμού μας έχουμε φτιάξει την 
καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, αποφασίσατε να διεκδικήσετε το 
δήμο ως αντάρτης, χωρίς να έχετε το χρίσμα 
από τον πολιτικό χώρο που ανήκετε. Έχουν 
διαρραγεί οι σχέσεις με τον Κυρ. Μητσοτάκη;

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές το χρίσμα το 
δίνουν οι πολίτες. Είναι πεποίθησή μου ότι στην 
τοπική αυτοδιοίκηση τα κόμματα δεν έχουν θέση. 
Είναι αδύνατο να επιτελέσεις σωστά και αποτε-
λεσματικά το έργο σου ως δήμαρχος, αν έχεις 
εξάρτηση από κάποιο κόμμα. Οι σχέσεις μου με 
τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
ήταν και παραμένουν εξαιρετικές. Ο όρος αντάρ-
της δεν με ενοχλεί καθόλου. Είναι τιμή μου να με 
λένε αντάρτη, όταν αγωνίζομαι για την πόλη μου.

Οι πολλές υποψηφιότητες για το δήμο Θεσ-
σαλονίκης έχουν δημιουργήσει κλίμα σχετικής 

έντασης μεταξύ των υποψηφίων. Υπάρχουν 
περιθώρια συνεργασιών μετεκλογικά; Με 
ποιους σκέφτεστε να συνεργαστείτε;

Είμαι εδώ για να ενώσω, όχι για να δι-
χάσω. Είναι η βασική μου αρχή, με αυτήν 
πορεύθηκα σε όλη την πολιτική μου κα-
ριέρα. Συστρατεύομαι για το καλό της Θεσ-

σαλονίκης, που έχει ανάγκη τη βοήθεια 
όλων μας. Πιστεύω ότι οι συνεργασίες 

είναι απαραίτητες για το καλό της πόλης 
κι εκτιμώ ότι μπορούν να γίνουν και προε-
κλογικά. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με 

τον οποιοδήποτε, εκτός από τα άκρα, 
που έχει κοινή στόχευση με εμάς. 

Η ένταση που αναφέρετε, είναι 
αυτή που δημιουργούν οι άλ-
λοι υποψήφιοι με αντιπαρα-
θέσεις μέσα από τα ΜΜΕ και 
τα κοινωνικά δίκτυα. Προφα-

νώς και σέβομαι τα ΜΜΕ, 
αλλά δεν συμμετέχω 

σε αυτό το κλίμα 
αντιπαράθεσης. Η 
πόρτα του γραφείου 

μου είναι ανοιχτή. 

Όποιος από τους υποψηφίους δημάρχους θέλει 
να συζητήσουμε οτιδήποτε, ξέρει που θα με βρει.

Αυτήν την εβδομάδα παρουσιάσατε τις θέ-
σεις σας για τους άξονες της οικονομίας, του 
τουρισμού και των υποδομών. Κάποιες εξαγγε-
λίες θα μείνουν στα λόγια ή μπορούν να γίνουν 
όλα πράξη;

Οι προτάσεις που παρουσιάσαμε, συγκροτήθη-
καν μετά από πολύμηνη μελέτη και καταγραφή 
των αναγκών και των προβλημάτων της Θεσσα-
λονίκης. Είναι αυτονόητο ότι για το πρόγραμμα 
συμβουλευθήκαμε ειδικούς και μάλιστα τους 
καλύτερους. Θέλουμε να γίνει η Θεσσαλονίκη 
η πόλη του μέλλοντος. Μία πόλη παγκόσμιος 
προορισμός, ιδιαίτερα ελκυστική για τουρίστες 
και επενδυτές, που θα έχει ευεργετικές συνέπειες 
στην οικονομία χιλιάδων μικρών και μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και θα βοηθήσει σημαντι-
κά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ας 
αναλογιστούμε, για παράδειγμα, πόσα έσοδα θα 
εισρεύσουν, αν το λιμάνι γίνει σημείο εκκίνησης 
για κρουαζιέρα, κάτι που αποτελεί μία από τις 
θέσεις μας. Οι συμμετέχοντες στην κρουαζιέρα 
θα έρθουν τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, θα 
μείνουν σε ξενοδοχείο, θα φάνε σε κάποιο κατά-
στημα, θα διασκεδάσουν στην πόλη, θα κάνουν 
ψώνια και θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές 
της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη 
του τουρισμού είναι απαραίτητη για την ενίσχυση 
της οικονομίας. Γι’ αυτό και στο πρόγραμμά μας 
περιλαμβάνουμε το Thessaloniki Destination, μία 
επιθετική καμπάνια προβολής της πόλης, ώστε 
να γίνει ελκυστικός προορισμός 365 μέρες το 
χρόνο. Επίσης, πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για 
τους τουρίστες και η παραλία, την οποία, βάσει 
μελετών, δεν επισκέπτονται συχνά. Η παραλία 
θα «ζωντανέψει» με δραστηριότητες και δράσεις 
στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού. 
Στις βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνεται 
η δημιουργία ψηφιακού μουσείου για τον Μέγα 
Αλέξανδρο, που θα στεγαστεί σε εμβληματικό 
κτίριο της πόλης. Θα διδάσκει στους ξένους την 
Ιστορία μας και θα αποτελέσει την καλύτερη  απά-
ντηση στις όποιες διεκδικήσεις γειτόνων μας. Μαζί 
με αυτό έρχεται και η ενοποίηση με περιπατητικές 
διαδρομές των πολλών μνημείων που διαθέτει η 
Θεσσαλονίκη. Ό,τι ανακοινώσαμε και υποσχεθή-
καμε, θα το κάνουμε πράξη. Άλλωστε, το σύνθημά 
μας είναι «το είπαμε, θα το κάνουμε».
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Είμαι εδώ για να ενώσω, όχι να διχάσω
Γιώργος Ορφανός: 

Ο συνδυασμός μας, έχει όραμα, φρέσκες 
ιδέες και πρόγραμμα που θα καταστήσει  

τη Θεσσαλονίκη - μητρόπολη 

Προσπαθεί για την αναγνωρισιμότητα  
ο Λεκάκης 
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Καραδάκης Δημήτρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

‣ Στέλεχος του Οµίλου ΟΤΕ
‣ Χηµικός Μηχανικός, Οικονοµολόγος, κάτοχος ΜΒΑ
‣ Εκλέγεται στην Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΟΤΕ επί 16 χρόνια
‣ ∆ιετέλεσε επί εννιά χρόνια πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
   της Πολιτιστικής Λέσχης Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης
‣ Είναι παντρεµένος µε την Ελένη Μπιτσιάδου, εργαζόµενη στο ΑΠΘ, και έχουν τρία παιδιά
‣ Υπηρέτησε στην Πολεµική Αεροπορία για 23 µήνες
‣ Έχει εργασθεί στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, στην Henkel Γερµανίας, 
   ενώ εργάζεται και ως σύµβουλος ακινήτων στην εταιρεία RE/MAX

▶ Στους δημοτικούς συνδιασμούς άρχι-
σαν τα προβλήματα. Ήδη στον συνδυασμό 
του Λεκάκη, επειδή απ’ ότι φαίνεται δεν 
«τραβάει» το επιθυμητό εκλογικό ποσο-
στό στις δημοσκοπήσεις, οι φωνές και οι 
τάσεις λίγο-πολύ φυγής πληθαίνουν. Να 
φανταστείτε ότι υπάρχουν σαν υποψήφιοι 
αρκετοί αντιδήμαρχοι και ο κίνδυνος να 
μην εκλεγούν είναι μεγάλος.

▶ Ήδη έγινε η πρώτη μεταγραφή. Ο 
Αβαρλής των «πέντε» έφυγε από τον Βού-
για και πήγε στον συνδυασμό του Ζέρβα. 
Δεν ξέρουμε αν ήταν ελεύθερη μεταγραφή 
ή πληρώθηκε κάποια ρήτρα όπως στους 
ποδοσφαιριστές. Σπύρο εσύ ξέρεις.

▶ Στον συνδυασμό του Ορφανού ψά-
χνονται για να το συμπληρώσουν. Δύσκο-
λο είναι; Ο Γιώργος ξέρει; Η ελλειψη αφο-
ρά κυρίως στα διαμερίσματα σύμφωνα με 
πληροφορίες μου, δεν συμπληρώνονται 
συνδυασμοί με τίποτε.

▶ Διαμερισματικά ψηφοδέλτια οι συν-
δυασμοί όμως φαίνεται ότι δυσκολεύονται 
να συμπληρώσουν. Ακόμη και η Νοτοπού-
λου (ΣΥΡΙΖΑ γαρ) δυσκολεύεται και εκεί 
κατά την Ξηροκρήνη μεριά, θα κάνει κοινό 
με τον Βούγια.

▶ Στον συνδυασμό του Ταχιάου υπάρ-
χει γκρίνια από τους εν ενεργεία δημοτι-
κούς συμβούλους, για υποψήφιους του 
συνδυασμού που φαίνεται ότι προπορεύο-
νται για την εκλογή. Γι’ αυτό και την περα-
σμένη Πέμπτη σε γνωστό φαγάδικο, έγιναν 
τα παράπονα, πάρθηκαν αποφάσεις. Δεν 
ξέρουμε αν ακολούθησε και κατάποση της 
σχετικής σόδας.

▶ Δεν είδα τον φίλο μου τον Χαλια-
μπάλια τελευταία. Δεν ξέρω τι λέει για την 
πόλη και για τις λύσεις που θα δώσει. Τον 
Λεβέντη, Σάββα τι τον ήθελες να σε υπο-

στηρίξει;
▶ Ο άλλος ο Ψωμιάδης έβγαλε τα που-

λέν του στο μεϊντάνι. Παναγιώτη εκείνη με 
το φούστουρο που κάνατε είναι υποψήφια;

▶ Ο Τζιτζικώστας κατέβασε μεγάλο και 
βαρύ ψηφοδέλτιο στην Θεσσαλονίκη και 
γεμάτο. Τώρα να πω ότι θα βγούν όσοι εί-
ναι σήμερα με άλλους τέσσερεις σαν πρό-
σθετους, θα στενοχωρήσω πολλούς που 
παρακαλούσαν για να μπουν; Ο Απόστολος 
ξέρει βεβαίως-βεβαίως…

▶ Επισκέφθηκα το εκλογικό κέντρο του 
Απόστολού μου. Άρτια στημένο, με στοιχεία 
νέων τεχνολογιών και ρομποτ μάλιστα. Η 
προσομοίωση δεν ξέρω τι έδειξε στην ει-
κονική πραγματικότητα της καινοτομίας 
που μας υποσχέθηκε ο περιφερειάρχης 
μας. Πάντως το παλιό μόνο με τα τυριά και 
τα κρασιά μου άρεσε περισσότερο και πή-
ραμε και 70% στις εκλογές. Τώρα τι γίνεται;

▶ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: «Η συχνότητα των λε-
ωφορείων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
είναι κάθε 2 λεπτά». Αλήθεια σας λέω ο 
Σπίρτζης συνομίλησε με το ρομπότ του 
Απόστολου.

▶ Δεν πήρα ακόμη απάντηση για την 
γνωστή τηλεπερσόνα του Μάρκου Μπό-
λαρη, για το με ποιόν υποψήφιο δήμαρχο 
της ανατολικής Θεσσαλονίκης νταλαβε-
ριζότανε για καιρό ούτε σε ποιο γνωστό 
κομματικό στέλεχος της ΝΔ έστελνε φιλά-
κια σε περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας.

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

Τις εμπειρίες του «μοίρασε» 
στην SportExpo ο Τουντούρης 

Στο στοιχείο του βρέθηκε ο υποψήφιος σύμβουλος του Νίκου Ταχιάου, 
Πασχάλης Τουντούρης επισκεπτόμενος την μεγαλύτερη Εκθεση του Αθλη-
τισμού Sport Expo στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Ο Πασχάλης Τουντούρης εκ 
των κορυφαίων ατζέντηδων ποδοσφαιριστών και ιδιοκτήτης της εταιρίας 
«Prosport Europe» άνοιξε την… ατζέντα του σε όλους τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς που εκτίθενται και παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους από την 
SportExpo. Μάλιστα, με δεδομένο ότι τα μάτια του έχουν δει πολλά, μοί-
ρασε συμβουλές προς νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και γονείς, 
ανέλυσε τον τρόπο που λειτουργούν οι εκπρόσωποι παικτών όταν κρατάνε 
την «καυτή» πατάτα της διαπραγμάτευσης, ενώ δε δίστασε να αναφερθεί σε 
λάθη που μπορούν να αποβούν μοιραία και να καταδικάσουν καριέρες.

«Εκπροσώπηση σημαίνει απόλυτη εμπιστοσύνη, και ειδικά στο ποδό-
σφαιρο ίσως και κάτι παραπάνω, καθώς εναποθέτεις την τύχη σου στα χέρια 
ενός επαγγελματία μάνατζερ με αποκλειστικό στόχο να σε ταξιδέψει στα 
δύσκολα μονοπάτια του σύγχρονου ποδοσφαίρου», ήταν μερικά από αυτά 
που είπε ενώ ερωτηθείς για την πρώην απόπειρά του ανάμειξής του με τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές τόνισε ότι «ήθελα ένα νέο κίνητρο σε έναν χώρο 
στον οποίο επιθυμώ να προσφέρω κάτι για τη πόλη που αγαπώ».
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Βασικό και ιδιαίτε-
ρα φλέγον ζήτημα, 

θεωρείται η στα-
θερή άνοδος των 

ακροδεξιών και 
εθνολαϊκιστικών 

κομμάτων  
και η διαρκής  

ενίσχυση  
της ρητορικής  

του μίσους

Τ Ο Υ 
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ 

Π Α Ν Α *

Τον Μάιο του 2019 διεξάγονται οι ευρωεκλογές, μια εκ των κορυ-

φαίων πολιτικών αναμετρήσεων που πραγματοποιούνται κάθε πέντε 

χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία οκτώ χρόνια της σκληρής δημοσιονομικής 

επιτροπείας στη χώρα μας, αλλά και της μεγάλης θεσμικής και οικο-

νομικής κρίσης στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, έγινε ορατό ότι πολλά 

από τα πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, 

απασχολούν ευρύτερα και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Βασικό και ιδιαίτερα φλέγον ζήτημα, θεωρείται η σταθερή άνοδος 

των ακροδεξιών και εθνολαϊκιστικών κομμάτων και η διαρκής ενίσχυ-

ση της ρητορικής του μίσους. Αμφότερα τα φαινόμενα είναι συνέπεια 

συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Εξίσου σημαντικό είναι και το ζητήματα των κοινωνικών ανισοτή-

των. Παρά τα προγράμματα της Κομισιόν και τους φιλόδο-

ξους στόχους που έχει θέσει, στα περισσότερα κράτη-μέλη 

παρατηρείται διαρκής αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων 

και, ευρύτερα, των εισοδηματικών και περιφερειακών ανι-

σοτήτων

Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη αποτελούν 

το τρίτο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό ζήτημα. 

Τα παραπάνω ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της πο-

λιτικής διαμάχης στις Βρυξέλλες και σε πολλά κράτη-μέλη, 

και το επόμενο διάστημα αναμένεται να εντατικοποιηθούν 

η πολιτική σύγκρουση και οι πρωτοβουλίες των πολιτικών 

ομάδων. Στην κρίσιμη πολιτική μάχη των ευρωεκλογών κα-

λούμαστε ως ψηφοφόροι να επιλέξουμε με ποιους θα πάμε 

και ποιους θα αφήσουμε. 

Δεν υπάρχει λοιπόν «χαλαρή ψήφος» στις ευρωεκλο-

γές. Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές κρίνεται επομένως  

απαραίτητη δίνοντας μας την ευκαιρία να λάβουμε ενεργά 

μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης και να 

εκφράσουμε τις επιλογές μας για το μέλλον. Αν δεν ψηφί-

σουμε, κάποιος άλλος θα το κάνει για εμάς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει όλο και περισ-

σότερο για όλο και σημαντικότερα ζητήματα που επηρεάζουν την κα-

θημερινή μας ζωή κρίνεται χρέος όλων μας να επιλέξουμε τους εκ-

προσώπους μας στο μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που εκλέγεται 

άμεσα από τους πολίτες!

 Η αποχή από τις ευρωεκλογές προς ένδειξη διαμαρτυρίας ίσως 

έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, καθώς μπορεί να 

δώσει σε όλους επιπλέον λόγους για να διαμαρτυρηθούμε στο μέλ-

λον.

Για αυτούς τους λόγους και πολλούς ακόμα «αυτή τη φορά ψηφί-

ζω» !

*Ο Απόστολος Πάνας είναι επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊ-

κής Πληροφόρησης Χαλκιδικής .

Ο ρόλος των Ευρωεκλογών: Μάιος, 2019
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Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει 
επηρεάσει πάρα πολλές περιοχές σε ολόκληρη τη 
χώρα και οδηγεί τους δήμους στην αναζήτηση… ερ-
γαλείων, ώστε να μπορέσουν να «αναγεννήσουν» 
τις περιοχές τους και να ανακουφίσουν τους δημό-
τες. Οι πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης κλήθηκαν από την Karfitsa ενόψει της 
επόμενης τετραετίας να απαντήσουν στο ερώτημα 
για τα σχέδια που έχουν κι επιθυμούν να δρομολο-
γήσουν και τα οποία έχουν ως στόχο την οικονομική 
ανάπτυξη του δήμου.
Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος, επικε-
φαλής της παράταξης «Δημοτική Συ-
νεργασία»:

Είναι μεγάλη πλάνη να πιστεύει 
και να υποστηρίζει κανείς πως με το-
πικά σχέδια και «πλάνα» μόνον μπορεί 
να αναπτυχθεί οικονομικά ένας δήμος και να 
ανακάμψει η αγορά του. Αυτό είναι κυρίως ζήτημα 
κεντρικής, δηλαδή κυβερνητικής – κρατικής οικο-
νομικής πολιτικής. Αν δεν φτιάξει η οικονομία, δεν 
αναπτύσσεται ένας τόπος ούτε η αγορά του. Πρέπει 
να βελτιωθούν τα οικονομικά (αγοραστική δύναμη) 
των πολιτών και να αλλάξει το κακό φορολογικό 
περιβάλλον (υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, 
29% φορολογία εισοδήματος, 100% προκαταβολή 
φόρου για την επόμενη χρονιά, ΕΝΦΙΑ κλπ.). Γι’ αυτό 
κλείνουν τα μαγαζιά (μείωση κατανάλωσης, αυξη-

μένες δαπάνες λειτουργίας και υψηλή φορολογία).
Παρ’ όλα αυτά, ως δήμος στηρίξαμε με κάθε τρό-

πο την τοπική οικονομία και αγορά. Μειώσαμε 4 φο-
ρές τα δημοτικά τέλη (-20%, -6%, -5,26%, -8,4%). 
Έχουμε τον πιο εκτεταμένο εορταστικό διάκοσμο σ’ 
όλο το δήμο και την καλύτερη καθαριότητα. Δημι-
ουργούμε γεγονότα για προσέλκυση κοινού όπως: 
διεθνής Μαραθώνιος δρόμος, ποδηλατικοί αγώνες, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, Ανθοέκθεση, συμμετοχή 
στο πρόγραμμα Open Mall, και στο Follow Green 

(ανακύκλωση με σχολεία, γονείς, πολίτες και 
παροχή εκπτωτικών bonus με τοπικά κα-

ταστήματα).
Θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική. 

Σχεδιάσαμε ήδη και θα υλοποιήσουμε 
την μονοδρόμηση (με διαπλάτυνση των 

πεζοδρομίων Μ. Αλεξάνδρου και Γ. Χαλ-
κίδη), την ανάπλαση των οδών Ελ. Βενιζέλου, 

Φιλιππουπόλεως, Δαβάκη και αστικές αναπλάσεις 
σε όλο το δήμοι. Πρέπει όμως να αλλάξει η κε-
ντρική – κυβερνητική οικονομική πολιτική.
Γιώργος Κυριλλίδης, υποψήφιος δή-
μαρχος με την παράταξη «Πολίτες σε 
Δράση»:

Η Δημοτική μας παράταξη διαπιστώ-
νοντας την χρόνια αδράνεια της δημοτικής 
αρχής στα θέματα τόνωσης και ενίσχυσης της 
δοκιμαζόμενης εμπορικής αγοράς –η οποία τα τε-

λευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση, με αποτέλεσμα 
το κλείσιμο δεκάδων εμπορικών καταστημάτων– 
καταθέτει προτάσεις ανοίγοντας ταυτοχρόνως έναν 
μεγάλο δημόσιο διάλογο με στόχο αρχικά την στή-
ριξη και εν συνεχεία την ανάπτυξη της πάλαι ποτέ 
κραταιάς αγοράς του δήμου μας:

- Ενίσχυση του φωτισμού σε όλους τους εμπο-
ρικούς δρόμους.

- Δημιουργία δημοτικού Γραφείου του Επαγγελ-
ματία και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό 
σε θέματα εμπορικών, φορολογικών, ασφαλιστικών 
και γενικά θεμάτων που αφορούν στους επαγγελ-
ματίες με στόχο την δωρεάν πληροφόρηση και στή-
ριξή τους.

- Συνεργασία με συμβούλους εξειδικευμένους 
σε θέματα ανάπτυξης εμπορικών αγορών.

- Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ενίσχυση 
της αγοράς. Ήδη τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα 
για δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων ως 

απάντηση στα mall των μεγάλων της αγο-
ράς. Αφορούν αναπλάσεις, σκέπαστρα, 
χώρους απασχόλησης παιδιών, χώρους 
στάθμευσης.

- Δημιουργία οργανωμένου και ισχυ-
ρού Εμπορικού Συλλόγου.
- Έκδοση ενιαίας κάρτας αγορών κατα-

ναλωτή με πόντους αγορών και εκπτώσεις.
- Οργανωμένη και συστηματική προώθηση, 

Πώς θα έρθει η ανάπτυξη -  
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Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης: 
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Ερώτηση:
Ποιά είναι τα πλάνα σας σε περίπτωση 
εκλογής για την οικονομική ανάπτυξη 
του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης; 
Μπορεί η αγορά της Επταλόφου να 
αποκτήσει την παλιά της αίγλη;
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προβολή και επικοινωνία σε επίπεδο πο-
λεοδομικού συγκροτήματος των επιχει-
ρήσεων που μετέχουν στις συγκεκριμένες 
δράσεις.

- Καθορισμός συγκεκριμένων ημερών 
και δημιουργία λίστας καταστημάτων που 
θα παρέχουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα 
σε τιμές σταθερά χαμηλές.

- Δραστηριότητες υπό την αιγίδα του 
Δήμου που συνδυάζουν το αγοραστικό 
όφελος με την ψυχαγωγία με πολιτιστικό ή 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ 
street events).

- Εορταστικός διάκοσμος και μουσική 
στην αγορά σε όλη τη διάρκεια των σημα-
ντικών εορτών.

- Πεζοδρόμηση της οδού Χαλκίδη σε 
συνδυασμό με την κατασκευή του υπογεί-
ου parking στο οικόπεδο Φιλίππου 
και επανασύσταση της δημοτικής 
αστυνομίας.
   Γιάννης Νοτάκης, υποψήφι-
ος δήμαρχος με την παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση»:

Δίκαιη ανάπτυξη σε ένα άδικο 
σύστημα δεν υπάρχει. Τόσο η δίκαιη 
ανάπτυξη που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και 
η βιώσιμη ανάπτυξη που υπόσχεται η ΝΔ, 

έχουν κοινό παρονομαστή, την συνέχεια της 
αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων που 
μαζί εφαρμόζουν. Αυτό σημαίνει ότι οι μι-
σθοί θα συνεχίσουν να μένουν καθηλωμέ-
νοι, τα αντιλαϊκά μέτρα θα συνεχίσουν, γιατί 
αυτό επιτάσσει η κερδοφορία των μονοπω-
λιακών ομίλων. Άλλωστε αυτό αποδεικνύ-
εται και από τις περίφημες μεταμνημονιά-
κες αξιολογήσεις.

Οι αυτοαπασχολούμενοι των Αμπελο-
κήπων, που δέχτηκαν τις συνέπειες της 
καπιταλιστικής κρίσης, δεν θα δουν καλύ-
τερες μέρες από την ανάπτυξη που τους 
υπόσχονται. Κανένα open mall δεν θα φέρει 
χρήματα στην αγορά, όταν η μεγάλη φορο-
λογία (κρατική – δημοτική) εξανεμίζει και 
το τελευταίο ευρώ των δημοτών, ενώ η 
ανεργία θερίζει. Μέσα σε αυτά τα γενικά 

πλαίσια καταλαβαίνει ο καθένας, ότι 
δεν μπορεί κανένας δήμος να είναι 

ο παράδεισος των εργαζομένων.
Αυτό, όμως, για το οποίο 

δεσμευόμαστε αν αύριο αναλά-
βουμε την διοίκηση του δήμου, 

είναι ότι δεν θα πούμε, αυτό που 
λένε όλοι οι δήμαρχοι σήμερα εκτός 

από αυτούς που έχουν εκλεγεί με την Λαϊκή 
Συσπείρωση, ότι δηλαδή έτσι είναι η κατά-

Πώς θα έρθει η ανάπτυξη -  
Οι προτάσεις των υπ. δημάρχων 

σταση, δεν είναι στην αρμοδιότητα μας, δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα  δυναμώσου-
με τη λαϊκή αντιπολίτευση, θα διεκδικήσουμε 
και θα πάρουμε μέτρα για την ανακούφιση 
του λαού. Για την δραστική μείωση των δημο-
τικών τελών για τις λαϊκές οικογένειες, τους 
μικροεπαγγελματίες, για να μην γίνει κανέ-
νας πλειστηριασμός για μικροοφειλέτες 
στο δήμο, για κατάργηση δημοτικών 
τελών, τροφείων και διδάκτρων σε 
παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσί-
ες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. Για να γίνουν τα 
απαραίτητα έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, 
ανέγερσης νέων παιδικών σταθμών, σχολεί-
ων, για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Μ. 
Αλέξανδρος για την ικανοποίηση των ανα-
γκών αναψυχής , να διεκδικήσουμε να ξεκι-
νήσει άμεσα το Μετρό στα δυτικά κ.α.
Σοφία Καρασαρλίδου, υποψήφια 
δήμαρχος με την παράταξη «Ερ-
γατική Αντεπίθεση»:

Θα ήταν κακόγουστο αστείο 
να μιλήσει κανείς για «οικονομική 
ανάπτυξη ενός δήμου» σε μια χώρα 
χρεοκοπημένη. Οι μνημονιακές δυνάμεις 
στον δήμο μας, σε έναν από τους φτωχότε-
ρους δήμους της χώρας, μιλούν για «επενδύ-
σεις»,  όπως αστικές αναπλάσεις, αξιοποίηση 
του δυτικού παραλιακού μετώπου, ανοιχτή 
αγορά (open mall). Πρόκειται για ροκάνισμα 
των κονδυλίων, για έργα βιτρίνας, που αν 
πραγματοποιηθούν θα παραδοθούν σε αετο-
νύχηδες ιδιώτες (εμπορικό κέντρο, μαρίνα, 
επιχειρηματικό πάρκο).

Ωστόσο, σαν δημοτική κίνηση «Εργατική 
Αντεπίθεση», παλεύοντας για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων, οφείλουμε ταυτόχρονα να 
προχωρήσουμε σε δημοτικά έργα όπως:

1) κατασκευή δημοτικών κατοικιών για 
όσους μένουν άστεγοι ή ζουν σε άθλιες συν-
θήκες, επισκευή/συντήρηση κατοικιών

2) πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές και 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι πρασίνου, 
ενάντια στην τσιμεντοποίηση του δήμου και 

της παραλίας.
Τα δημοτικά έργα θα πρέπει να σχε-

διάζονται από τους ίδιους τους κατοί-
κους και να εκτελούνται από τον ίδιο τον 
δήμο ώστε να αποφύγουμε τα τεράστια 
κέρδη των εργολάβων, να απασχολού-
νται σε αυτά συνδημότες μας, να ισχύει 
η δωρεάν πρόσβαση σ’ αυτά όλων των 

δημοτών.
Ηλίας Σμήλιος, υποψήφιος 
δήμαρχος με την παράταξη 
«Ανυπακοή»:

Σε χρόνια δίσεκτα για την 
κοινωνική πλειοψηφία στη 

χώρα μας (με απολύσεις και ανερ-
γία, κλειστά μαγαζιά και μικρές επιχειρή-
σεις, περικοπές μισθών και συντάξεων 
και καθημερινή αμφισβήτηση βασικών 
εργασιακών δικαιωμάτων «στο κόκκι-

νο»), όλοι αυτοί που φέρανε και 
εφαρμόζουν τα μνημόνια χωρίς 

ημερομηνία λήξης, μας μι-
λάνε για ανάπτυξη. Αντίθετα, 
για μας ανάπτυξη σημαίνει 

δουλειά, μισθός, ψωμί και μια 
ζωή με αξιοπρέπεια  για όλους 

όσους ζουν στη γειτονιά μας και τον 
τόπο μας. Ούτε λευκές νύχτες, λοιπόν, 
ούτε μαύρες Παρασκευές χρειάζονται 
για να ξαναλειτουργήσει η αγορά της 
Επταλόφου (και της Μενεμένης) αλλά 
πρώτον να πάρουμε όλοι/ες θέση στον 
αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική 
κυβερνήσεων και ΕΕ που καθημερινά 
φτωχοποιεί όλο και μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού του δήμου.

Χρειάζονται ταυτόχρονα μέτρα για να 
σταματήσει να μειώνεται ο πληθυσμός 
του δήμου μας, να πάψει η γειτονιά μας 
να γερνά, να φεύγουν τα νέα παιδιά. Και 
για να γίνει πάλι θελκτική χρειάζονται 
ποιοτικές δημόσιες και δωρεάν υποδο-
μές, κοινωνικές υπηρεσίες και αστική 
συγκοινωνία, πράσινο κι ελεύθεροι χώ-
ροι, χρώμα ν’ αποκτήσει πάλι η γειτονιά 
μας.
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Καθαρή εντολή για να μπορέσει να ολοκλη-
ρώσει το έργο του ζητάει από τους πολίτες στις 
επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ο δήμαρχος 
Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης. Σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα 
καταφέρει να κερδίσει την ψήφο τους, καθώς δια-
θέτει γνώση για τα προβλήματα του τόπου, πάθος, 
τεράστια αγάπη για την περιοχή, καθώς επίσης 
όρεξη για σκληρή δουλειά. Τονίζει επίσης πως από 
την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη δημαρχία, ήρθε 
αντιμέτωπος με μια τραγική κατάσταση, ωστόσο 
τώρα νιώθει υπερήφανος για την πορεία του έρ-
γου της διοίκησής του. Προσθέτει δε, πως σε πε-
ρίπτωση επανεκλογής θα δώσει προτεραιότητα σε 
«δέκα σημεία» που θα βελτιώσουν τη ζωή και την 
καθημερινότητα των δημοτών.

Κύριε Μαυρομάτη, κατεβαίνετε εκ νέου 
υποψήφιος δήμαρχος. Με ποια επιχειρήματα 
θα επιδιώξετε να πείσετε τους πολίτες να σας 
ξαναψηφίσουν; Οι πολίτες του δήμου Θερμαϊ-
κού με γνωρίζουν πολύ καλά. Ζω και περπατάω 
μαζί τους καθημερινά. Γνωρίζω τις γειτονιές και τα 
προβλήματα κάθε οδού. Είμαι αυτός που ψάχνει να 
βρει λύση άμεσα για κάθε πρόβλημα που μου ανα-
φέρεται. Η γνώση των θεμάτων του δήμου που 
μου προσφέρει η εμπειρία μου, το πάθος, η τερά-
στια αγάπη μου για τον τόπο και τους συμπολίτες 
μου και η όρεξη για πολλή και σκληρή δουλειά, με 
κάνουν να ανταποκριθώ θετικά στο κάλεσμα όσων 
με τιμούν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους 
και να διεκδικήσω εκ νέου στις επερχόμενες δημο-
τικές εκλογές, τη θέση του δημάρχου.

Θεωρείτε πως κάνατε το καλύτερο δυνατό 
ως διοίκηση κατά την τρέχουσα θητεία; Από 
την πρώτη στιγμή της θητείας μας ήρθαμε αντιμέ-
τωποι με μια τραγική κατάσταση στην οποία είχε 
περιέλθει ο δήμος μας. Δεν καθίσαμε με σταυρω-
μένα χέρια. Με ομαδική και μεθοδική δουλειά σε 
κάθε τομέα, καταφέραμε να αντιστρέψουμε την 
εικόνα και για όσα είχαμε δεσμευτεί τα κάνουμε 
πράξη. Αναλάβαμε ένα δήμο χρεοκοπημένο και 
πετύχαμε να τον εξυγιάνουμε, ενώ αυξήσαμε την 
απορρόφηση κονδυλίων σε 65 εκατ. ευρώ από 
2,5 εκατ. ευρώ το 2013. Με δράσεις στην κοινω-
νική πολιτική, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και 
το περιβάλλον, στοχεύουμε σε ένα λειτουργικό, 
αποκεντρωμένο δήμο, φιλικό προς δημότες και 
επισκέπτες. Επίσης, βάλαμε μπροστά τις μηχανές 
της «βαριάς βιομηχανίας» μας, τον τουρισμό, ενι-
σχύοντας τους επιχειρηματίες της περιοχής. Νιώ-
θω υπερήφανος που παρουσιάζουμε μια πορεία, η 
οποία κρινόμενη εκ του αποτελέσματος μας δικαι-

ώνει, όπως φάνηκε και στη θερμή ανταπόκριση και 
προσέλευση του κόσμου στη πρόσφατη εκδήλω-
ση ανακοίνωσης της υποψηφιότητας μας.

Μια θητεία που σημαδεύτηκε από τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα. Ο δήμος Θερμαϊκού 
παρέμεινε αρκετό καιρό σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης...

Πράγματι, ο δήμος μας βίωσε τη μανία τη φύ-
σης σε όλη της την αγριότητα. Ενδεικτική αυτής, η 
καταγραφή βροχόπτωσης, στη θεομηνία της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2016, από το Μετεωρολογικό Σταθ-
μό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνολι-
κού ύψους 351,8 mm. Απόρροια των φαινομένων, 
οι σαρωτικές και εκτεταμένες καταστροφές και η 
παραμονή του δήμου σε «κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης» μέχρι σήμερα. Στη δοκιμασία αυτή κι-
νητοποιηθήκαμε αστραπιαία. Άμεσα αναζητήσαμε 
χρηματοδοτήσεις σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να δρομολογή-
σουμε γρήγορα την αποκατάσταση των ζημιών. Οι 
συντονισμένες αυτές ενέργειες και όσες ακολού-
θησαν, οδήγησαν σε σχετικά σύντομο χρόνο στο 
ορθοπόδισμα του τόπου μας. Επιγραμματικά να 
αναφέρουμε τι πετύχαμε:

- Την αποζημίωση 250 δικαιούχων πλημμυρο-
παθών συνολικού ύψους 645.000 ευρώ.

- Την απομάκρυνση και διαχείριση 50.000 τό-
νων ογκωδών απορριμμάτων.

- Την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης 
των πρανών στο Κ.Υ. Νέας Μηχανιώνας, προϋπο-
λογισμού 2,8 εκ. ευρώ, στην περιοχή ΠΙΚΠΑ Αγίας 
Τριάδας, προϋπολογισμού 1,6 εκ. ευρώ και στην 
παραλία Επανομής (περιοχή Αγνάντι), προϋπολο-
γισμού 1,6 εκ. ευρώ.

- Τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης 
του παραλιακού μετώπου Νέας Μηχανιώνας, προ-
ϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ.

- Την αποκατάσταση αγροτικών οδών, προϋ-
πολογισμού 700.000 ευρώ.

- Την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης 
για την αντιπλημμυρική προστασία των 14 ρεμά-
των στη δημοτική ενότητα Θερμαϊκού, προϋπολο-
γισμού 7,2 εκ. ευρώ.

Σε περίπτωση επανεκλογής, ποιές θα είναι 
οι προτεραιότητες σας; Μπορεί να αναπτυχθεί 
ακόμη περισσότερο τουριστικά η περιοχή; Με 
την ομάδα μας, από την επόμενη μέρα των εκλο-
γών, μετά από την καθαρή εντολή που ζητάμε 
από τους πολίτες, κάνουμε πράξη το όραμά μας, 
το οποίο συνοψίζεται σε δέκα σημεία. Πρώτιστο 
μέλημά μας αποτελεί η καθαριότητα και ο σεβα-
σμός στο περιβάλλον. Ολοκληρώνουμε την αντι-

πλημμυρική θωράκιση και αξιοποιούμε τα δίκτυα 
κοινής ωφέλειας με  έργα για τα οποία έχουν ήδη 
εξασφαλισθεί οι χρηματοδοτήσεις. Επεκτείνουμε 
το φυσικό αέριο σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και 
κατασκευάζουμε έργα υποδομής που θα συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων. Ανα-
δεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και 
θέτουμε τον πολίτη κάθε ηλικίας στο επίκεντρο 
των δράσεων μας. Όσον αφορά την τουριστική 
ανάπτυξη του δήμου μας, είμαστε έτοιμοι να αγω-
νιστούμε για την πλήρη αξιοποίηση των ακινήτων 
του Δημοσίου, όπως τα κάμπινγκ Αγ. Τριάδας, Επα-
νομής και ΠΙΚΠΑ, που μένουν ανεκμετάλλευτα. 
Παράλληλα θα πιέσουμε με κάθε τρόπο να δοθεί 
λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διαπλάτυνσης του 
δρόμου Περαίας - Ν. Μηχανιώνας (ΕΠ.Ο. 27).

Οι διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου εί-
ναι αρκετοί. Ποιός είναι ο στόχος της παράτα-
ξης σας και πόσο εύκολες θα είναι οι συνερ-
γασίες που απαιτούνται από το νέο εκλογικό 
νόμο; Για να ολοκληρωθεί το έργο μας, ζητούμε 
καθαρή εντολή να προχωρήσουμε. Μοχθούμε για 
τον τόπο μας από την πρώτη ημέρα της εκλογής 
μας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συνέχεια του 
σήμερα, χωρίς μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, ο 
εκλογικός νόμος έχει αλλάξει. Έχουμε ανοιχτές 
τις κεραίες μας και ακούμε τους πολίτες. Είμαστε 
άνθρωποι της σύνθεσης και αυτό αποτυπώνεται 
στο συνδυασμό μας «Θερμαϊκός Νέα Πορεία», που 
είναι μια μεγάλη, ανεξάρτητη, πολυσυλλεκτική, 
υπερκομματική δημιουργική δύναμη. Πρέπει να 
είσαι ταγμένος στην εντολή που δίνει ο κόσμος, 
πρέπει να είσαι αξιοπρεπής, δίκαιος, ταπεινός, ερ-
γατικός, ικανός, επίκαιρος, άμεσος, αφοσιωμένος, 
να ενδιαφέρεσαι και να δίνεις λύσεις. Αυτές είναι 
οι αξίες που διέπουν τη μέχρι τώρα πορεία μας. 
Όποιος μοιράζεται αυτές τις αξίες, μπορούμε να 
βρούμε κοινό τόπο για το καλό του δήμου μας.

Τελικά η δουλειά του δημάρχου είναι εύ-
κολη; Η κάθε θέση δημόσιου λειτουργού χρειά-
ζεται υπευθυνότητα και συνέπεια. Είναι απαιτητική, 
χρειάζονται αντοχές και θέλει ιδιαίτερη γνώση των 
προβλημάτων της πόλης. Βέβαια, το πόσο εύκο-
λη ή δύσκολη είναι αυτή η θέση εξαρτάται από το 
πόσο ανεβάζεις το πήχη των προσδοκιών. Για να 
αναλάβει κάποιος μια τέτοια θέση ευθύνης πρέπει 
να σε τρέφει και να σε τέρπει. Όμως, η αγάπη του 
κόσμου την κάνει λιγότερο δύσκολη και νιώθω 
ευτυχής που έχω αναπτύξει μια αμφίδρομη και ει-
λικρινής σχέση με τους συμπολίτες μου εδώ και 
πολλά χρόνια.

Γιάννης Μαυρομάτης: 

Ζητώ καθαρή εντολή  
για να ολοκληρώσουμε το έργο μας



Γιάννης  
Μαυρομάτης

Πρώτιστο μέλημά 
μας αποτελεί η 

καθαριότητα και 
ο σεβασμός στο 

περιβάλλον
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Το Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης αναβαθμίζει τον δημόσιο διάλογο. 
Eίναι ένα νεανικό κεντροδεξιό think tank που εδρευει στην Θεσσαλονι-
κη εδώ και 4 χρόνια. Παραρτήματα έχει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος 
και συνολικά έχει διοργανώσει πάνω από 35 ανοιχτές εκδηλώσεις προς 
το κοινό. Δίνει βήμα και λόγο σε εκείνους που πρέπει να ακουστούν προς 
την Ελληνική Κοινωνία. Ήρθε η ώρα να εκφραστεί η φωνή των νέων αν-
θρώπων δυνατά. Στο Κιλκίς, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και όλη την 
Ελλάδα. Σε κάθε κάλπη! Διοργανώνουμε εκδήλωση λοιπόν με θέμα… 

‘’Νέες/Νέοι και Πολιτική το 2019  - Η νέα γενιά αντιμέτωπη με την 
Πραγματικότητα και τα Όνειρα της’’. Που και Πότε; Τετάρτη 17.04.2019, 
HABITAT Hotel (Κιλκίς), 18:30-20:30

Ομιλητές θα είναι οι κυρίες/κύριοι: Κάνη Αναστασία, Πτυχιούχος Ψηφι-
ακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας και Αρθρογράφος, 
ο Νικολαΐδης Βασίλειος, Πολιτικός Επιστήμονας Α.Π.Θ και Αρθρογράφος 
-Αναλυτής, η Νταγκίνη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ, 
Υποψήφια Δημοτ. Σύμβουλος Άγιου Παύλου-Νεάπολης-Πεύκων-Συκεών 
και Στέλεχος ΚΕ.ΑΣ.Μ, η Μιχαηλίδου Μαρία, M.Sc Δασολόγος-Περιβαλλο-
ντολόγος, Υποψήφια Δημοτ. Σύμβουλος Κιλκίς, Γραμματέας Λυκείου Ελ-
ληνίδων Κιλκίς και Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ‘’Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Αστικού Πρασίνου’’ Α.Π.Θ, ο Θεοχαράκης Μιχαήλ, Οικονομολόγος, Υποψή-
φιος Δημοτ. Σύμβουλος Κιλκίς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τουρισμού- Τοπι-
κής Ανάπτυξης Α.Π.Θ και Στέλεχος ΚΕ.ΑΣ.Μ… και ο υπογράφων το άρθρο, 

εγώ! 
Συντονίζει την συζήτηση η κυρία Γιαννέλου Χριστίνα, Τελειόφοιτη 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ, Πρώην Πρόεδρος Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής 
Σχολής Α.Π.Θ. και γνωστή ‘’γαλάζια παρουσία’’ της Θεσσαλονίκης… και 
όχι μόνο. Χαιρετισμό εκ μέρους του ΚΕ.ΑΣ.Μ, από την Παπαχατζοπούλου 
Έλενα, Στέλεχος ΚΕ.ΑΣ.Μ, Φοιτήτρια Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δραστήρια σε ακαδημαϊκά 
προγράμματα όπως το TED X - UOM. Χαιρετισμό επίσης θα παραθέσει η 
ελεύθερη επαγγελματίας -και δυναμικά ανερχόμενη- πάνω στον χώρο του 
Σχεδίου και της Μόδας, Βασιλική Γεωργίου και Πρώην Πρόεδρος Φοιτητι-
κού Συλλόγου Τ.Ε.Ι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κεντρική Μα-
κεδονία-Κιλκίς).

Ένα καθαρά νεανικό πάνελ! Όλες και όλοι παιδιά με σπουδές, όνειρα 
και πάθος για την Δημοκρατία και την Πατρίδα. Είσοδος ανοιχτή προς το 
κοινό. Θα ακολουθήσει χαλαρός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων. Tιμή 
και Χαρά μας να είστε όλες κι όλοι εκεί! Σας περιμένουμε.

*Ο Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς, είναι Επικοινωνιολόγος, Ιδιωτ. Υπάλ-
ληλος, Blogger, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μέλος Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Κιλκίς, 
Στέλεχος ΚΕ.ΑΣ.Μ. και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο 
Κιλκίς με την ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΙΛΚΙΣ και τον κύριο Δ. Β. Τσαντάκη.

Είναι απαράδεκτη η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οδηγούν 
ανήλικα παιδιά, πατεράδες ανεβάζουν τα παιδιά τους επάνω με κίνδυνο 
την ζωή των παιδιών τους, τρέχουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, χωρίς καμ-
μία προστασία στον δρόμο, χωρίς κράνος και όπως με ενημέρωσε η Τρο-
χαία Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την κυκλοφορία των 
ηλεκτρικών πατινιών, με τελευταίο περιστατικό το ατύχημα με τον 16χρο-
νο στην Καλαμαριά.

Χθές μπροστά μου ένας ανήλικος 14 ετών περίπου, έκανε ελιγμούς 
αποφυγής αυτοκινήτων τόσο επικίνδυνους, που ειλικρινά νόμισα θα τον 
χτυπούσαν και ως δια μαγείας σώθηκε...τρομαγμένος....σταμάτησα και του 
μίλησα και μου είπε πως αφού μας αφήνουν να τα πάρουμε, αισθανόμα-
στε ελέυθεροι στην κίνηση μας.....τι εμπειρία μπορεί να έχει ένας 14χρονος 
τώρα ,που χθές παραλίγο θα τον έκλαιγε η μανούλα του,να μας το πεί ο 
Μπουτάρης που τα έφερε.... φαντάζεστε τι θα γινόταν αν είχαμε θύμα τον 
14χρονο....2 οικογένειες θα καταστρεφόταν, του θύματος και του οδηγού, 
που δεν θα έφταιγε κιόλας και θα είχε αυτο να το κουβαλάει σε όλη την 
ζωή του....  

Ο κ. Μπουτάρης έφερε κάτι που θα σκοτώσει κόσμο, προτού μπουν 
κανόνες, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, η τροχαία δεν κάνει τίποτε... λυ-
πάμαι διότι είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας και των ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων και γενικά ηλεκτρικών οχημάτων ,ηλεκτρικών μηχανών scooter, 
πατινιών και ότι άλλο σκεφτείτε και με φόρτιση απο τον ηλιο αφούν αν 
μπεί μια σκεπή με φωτοβολταικό απο επάνω θα φορτίζονται και μόνα 
τους, αλλά μόνο με ασφάλεια, με θεσμικό πλαίσιο, όχι στους δρόμους, 
αλλά μόνο στους ποδηλατόδρομους, με σχέδιο και οργάνωση, αλλιώς 
σύντομα θα θρηνήσουμε και παιδικές ψυχές και θα είναι ένα ακόμη δράμα 
για την πόλη μας, η παρακαταθήκη Μπουτάρη.

Ναί στην τεχνολογία , ναι στα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά μόνο για ενή-

λικες με κράνος, με επωμίδες, με προστασία και μόνο στους ποδηλατό-
δρομους, καθώς τα ηλεκτρικά πατίνια ούτε καθρέφτες έχουν , ούτε την 
παραμικρή προστασία μέσα στον δρόμο και λυπάμαι που γίνομαι μάντης 
κακών, αλλα σύντομα θα θρηνήσουμε θύματα....ας μην περιμένουμε τότε 
για να κάνουμε κάτι....

*Ο Μάριος Δράμαλης είναι στέλεχος της Ν.Δ. στον Τομέα Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής 

Εκδήλωση του ΚΕ.ΑΣ.Μ με θέμα  
τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική

Θα θρηνήσουμε ζωές με την ανεξέλεγκτη χρήση των πατινιών 

Τ Ο Υ  Μ Α Ρ Ι Ο Υ 
Δ Ρ Α Μ Α Λ Η *

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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Σήμερα και 
εμείς οι ίδιοι 

την αντιμετω-
πίζουμε σαν 
πρωτεύουσα 
της Ελληνι-

κής Επαρχίας 
και δυστυχώς 

αποδεχόμαστε 
αυτό τον ρόλο.

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

Μιλήσαμε πολλές φορές για τα προβλήματα που βιώνει σήμερα η Θεσ-
σαλονίκη, για την πολλών χρόνων αδιαφορία της πολιτείας, για την  κα-
κοδιαχείριση και τα πολλά λάθη, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
για τον χρόνο που χάθηκε από τις πολλές και αντικρουόμενες απόψεις των 
εκπροσώπων της. 

Ο κατάλογος είναι μακρύς, τα προβλήματα και οι αδυναμίες συνηθισμέ-
νο φαινόμενο πολλών Ελληνικών πόλεων. Στην Θεσσαλονίκη όμως, που 
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, με συγκεντρωμένες δρά-
σεις  μιας μεγαλούπολης, η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η άσκηση του μητροπο-
λιτικού της ρόλου όφειλε να είναι ζητούμενο εθνικής σημασίας. 

Σήμερα η πόλη πορεύεται 
• χωρίς σχεδιασμό «στην λογική ας το αφήσουμε για αύριο και βλέπου-

με» 
• με την αφαίμαξη του οικονομικού, πολιτιστικού, επιστημο-

νικού δυναμικού της στην Αθήνα ή το εξωτερικό για καλύτερη 
τύχη 

• με ελλείψεις σε θεσμούς, κονδύλια και έργα 
• με βασικές ελλείψεις στο κυκλοφοριακό και τα Μέσα Μα-

ζικής Μεταφοράς
• μακριά από τις λύσεις που δίνουν τα Υπουργεία και η αμε-

σότητα της καθημερινότητας των Υπουργών στην Αθήνα
• με συνεχή μείωση της μεταποιητικής της δραστηριότητας 

και με συνεχή αύξηση του δείκτη ανεργίας  
• με μια καθημερινότητα για τους πολίτες της που τείνει στο 

συντηρητισμό και τον επαρχιωτισμό 
• με αδυναμία της πόλης  να καταφέρνει από μόνη της πια να 

επιβιώσει αλλά και να εξελιχθεί
• στον απόηχο των  οραματικών εξαγγελιών περί Μητρόπο-

λης των Βαλκανίων,  Κέντρου της ΝΑ Ευρώπης κλπ, χωρίς καμία 
ουσιαστική Εθνική πρωτοβουλία υποστήριξης

• με ανεξάντλητη ανοχή για την υλοποίηση των ίδιων συμ-
βατικών υποδομών που επανεξαγγέλονται επί δεκαετίες και 
ερήμην της  και  που χρόνο με το χρόνο μειώνεται η χρησιμότητά 
τους από την αύξηση των αναγκών της

• με την απουσία ενός συγκροτημένου κέντρου αποφάσεων 
ικανού να δώσει λύσεις και να τη βγάλει από μια ακόμη δύσκολη 
περίοδο της μακραίωνης, πολυπολιτισμικής και πλούσιας  ιστο-
ρίας της

Οι αδυναμίες αποτελούν πλέον το κυρίαρχο στοιχείο της 
ζωής της πόλης και οδηγούν πολίτες, φορείς, ομάδες, παραγω-
γικό τομέα, νέους και παιδιά σε μια κατά συρροή θλιβερή μοιρο-
λατρία και μεμψιμοιρία κατά παντός. 

Η εμπειρία των χαμένων χρόνων δείχνει ότι για να ασκήσει η Θεσσαλο-
νίκη το μητροπολιτικό της ρόλο και να προάγει όχι μόνο την τοπική αλλά 
κυρίως την εθνική ανάπτυξη χρειάζεται όσο το δυνατόν ευρύτερο και διαρ-
κώς διευρυμένο περιβάλλον.

Χρειάζεται δηλαδή πολιτική βούληση για συντονισμό των δράσεων – 
αποκέντρωση – υποδομές.

Χρειάζεται συνολική αναπτυξιακή πολιτική στην οποία θα συμπεριλη-
φθούν, η γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, ο προσδιορισμός στόχων με 
συγκεκριμένες  προτεραιότητες, η διαδικασία υλοποίησης και η εξασφάλιση 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Και όλα αυτά μέσα από ένα σύγχρονο θεσμικό 
πλαίσιο και μια ικανή δημόσια διοίκηση. 

Σήμερα και εμείς οι ίδιοι την αντιμετωπίζουμε σαν πρωτεύουσα της Ελ-
ληνικής Επαρχίας και δυστυχώς αποδεχόμαστε αυτό τον ρόλο. Ακόμη και 
αυτά τα χαρακτηριστικά της, η φυσική της ομορφιά, η παραδοσιακή φιλο-
ξενία της, η καλή διάθεση των ανθρώπων της, η πολιτιστική της ταυτότητα 

κρύβονται πίσω από τα σύνδρομα που μας κατατρέχουν τόσα χρόνια στην 
λογική του μαύρου και άσπρου.

Υπάρχει η πολλαπλώς εκπεφρασμένη Ευρωπαϊκή πολιτική για περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, υπάρχει μία ευρύτατη περιφέρεια, η ΝΑ Ευρώπη και ένας 
ρόλος για τη Θεσσαλονίκη σ  ́αυτή την περιφέρεια: Να παράγει, να υποδέχε-
ται και να διακινεί πολιτισμό, επιστήμη, τεχνολογία και αγαθά.  Να φιλοξενεί 
άτομα και σύνολα των οποίων θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες και θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες. Να υπενθυμίζει την Ιστορία της μέσω του μνημεια-
κού της πλούτου κα να την εξελίσσει με διεθνή δρώμενα. 

Μαγικό ραβδάκι δεν έχει κανένας και κανένας δεν χαρίζει τίποτα. Χρει-
άζεται δουλειά και προσπάθεια. Χρειάζεται ο καθένας να κάνει αυτά για τα 
οποία εκλέγεται. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει σοβαρό ρόλο στον σχεδιασμό 
και στην ιεράρχηση στόχων. Να βελτιώσει την καθημερινότητα με απλές και 
εφικτές λύσεις, να συντονίσει και να συνεργαστεί με τους πολίτες που περι-
ορίστηκαν στο ρόλο του θεατή και δεν ασκούν πλέον τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους αυτενεργώντας συνειδητά. 

Το κράτος πρέπει άμεσα να συστήσει αυτό που κυρίως μας λείπει. Ένα 
κεντρικό όργανο στα πλαίσια της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, που θα 
συγκεντρώνει όλες τις διοικητικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές αρμοδιό-
τητες. Θα μπορεί να βάζει στόχο, να τον σχεδιάζει εντάσσοντας αυτόν στον 
Εθνικό Σχεδιασμό. Θα ξεκινάει και τα μικρά και τα μεγάλα έργα και θα είναι 
αυτοδύναμος και οικονομικά αυτοτελής. Θα ελέγχει και θα λειτουργεί όλες 
τις υποδομές εκπαίδευσης, συγκοινωνίας, κυκλοφοριακού, ύδρευσης και 
αποχέτευσης, την Διεθνή Έκθεση και το λιμάνι. Δηλαδή όλα αυτά που στις 
αναπτυγμένες χώρες είναι αυτονόητα.  

Και όλοι μαζί πρέπει να σταματήσουμε να αντιπολιτευόμαστε τον εαυτό 
μας. 

* Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με 
την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Η Θεσσαλονίκη και οι αδυναμίες της
opinion
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Ο Αλέξης Τσίπρας 
θα περάσει στην 

Ιστορία και ως 
ο πολιτικός 

που στο όνομα 
της Αριστεράς, 

ευτέλισε 
την Αριστερά

Τ Ο Υ 
Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α 
Ζ Ο Υ Π Η *

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα περάσει στην ιστορία μόνο ως ένας από 
τους πιο χαρισματικούς ψεύτες και δημαγωγούς που γνώρισε η χώρα, 
ούτε ως ο τολμών την μεγάλη κωλοτούμπα του 2015 αφού μας χρέω-
σε 100 δις. ευρώ και υπέγραψε 3ο, 4ο και διαρκές Μνημόνιο ( μόνο η 
εκχώρηση όλης της ακίνητης περιουσίας στο Υπερταμείο μας δεσμεύ-
ει για 99 χρόνια). Δεν θα περάσει στην ιστορία μόνο ως ο Πολιτικός 
που κατηγόρησε τους πολιτικούς αντιπάλους γερμανοτσολιάδες και 
δοσίλογους πριμοδοτώντας τον φραστικό και όχι μόνο τραμπουκισμό, 
ούτε ως ο αδίστακτος να ηγηθεί σκευωριών που του γυρνούν όλες 
μπούμερανγκ. Δεν θα περάσει στην ιστορία ως δήθεν ο ριζοσπάστης 
πολιτικός που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά και δεν μπόρεσε να 
πάρει όλα τα μέτρα για να τελειώσει την δίκη της Χρυσής Αυγής.  Δεν 
θα περάσει στην ιστορία μόνο ως ο ευαίσθητος αντιρατσιστής που « 
άντεξε» να μην κάνει τίποτα για τους ανθρώπους που βασανίζονται 
στην Μόρια και αλλού, ούτε ότι στο όνομα του « νέου» υιοθέτησε ότι 

πιο παλιό σε επίπεδο πολιτικών , πελατειακών συμπεριφο-
ρών και προσώπων.

Θα περάσει στην ιστορία και ως ο πολιτικός που στο 
όνομα της Αριστεράς, ευτέλισε την Αριστερά,  απογείωσε 
την κυνική πολιτική συναλλαγή, τον αριβισμό, την αναξι-
οπρέπεια. Στο όνομα της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει το 
πολιτικό και ιδεολογικό ευνουχισμό του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας 
ότι μπορούσε για να τον προετοιμάσει και μη μπορώντας να 
κρύψει τον προσωπικό μηχανισμό που ουσιαστικά ετοιμάζει 
ακόμα και στο όνομα των ανοιγμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας ξέ-
ρει ότι οδεύει προς την ήττα. Γνωρίζει επίσης ότι αυτοί που 
μαζεύει δεν μπορούν να τον βοηθήσουν να ανατρέψει τους 
πολιτικούς συσχετισμούς.Άρα , τι ετοιμάζει; Ετοιμάζει το 
επόμενο σχήμα που θα αντικαταστήσει τον τοξικό πια ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Γι αυτό τώρα μιλάει βασικά για την Προοδευτική Συμμα-
χία, για την Πράσινη Αριστερά και άλλα ιδεολογικοπολιτικά 
ασυνάρτητα.  Το μέτωπο κατά της ακροδεξιάς και του νεοφι-
λελευθερισμού είναι ένας μύθος. Πιστεύει κανείς στα σοβα-
ρά, ότι ο Τσίπρας και οι πρόσφατα « ερωτευμένοι» μ΄αυτόν 
πιστεύουν ότι θα εμποδίσουν την ακροδεξιά στην Ευρώπη; 
Εδώ δεν την εμπόδισε αλλά και συγκυβέρνησε μαζί της επί 
χρόνια. Αυτός ο μύθος θυμίζει το περίφημο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
άλλαζε την Ευρώπη, θα έσκιζε τα Μνημόνια και θα έκανε 
την τώρα αγαπημένη του Μέρκελ να γονατίσει μπροστά του. 
Όλα αυτά είναι ένας μύθος, μόνο που λείπει ο δράκος.

Ας μην είμαστε όμως άδικοι.  Για να γίνει μια συναλλα-
γή χρειάζεται και ο έτοιμος, ο πρόθυμος. Και οι τελευταίες εξελίξεις 
έδειξαν ότι υπήρχαν. Ας πάρουμε την περίπτωση του Σπύρου Δανέλη. 
Υποτίθεται ότι τον ένοιαζε να λυθεί το Σκοπιανό και τίποτα άλλο δεν 
είχε αλλάξει στις ιδέες του. Ξαφνικά βρέθηκε να υπογράφει χαρτί ότι 
θα ψηφίζει ότι νομοθέτημα και αν φέρνει η Κυβέρνηση, στην πορεία 
δεν τον πείραξε που άλλαξε ο Νόμος για να μην υπάρχει πρόβλημα 
και βουλευτής να μείνει και υποψήφιος ευρωβουλευτής να είναι και 
τελικά, εντελώς τυχαία , βρέθηκε να είναι υποψήφιος ευρωβουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πως χαρακτηρίζει κάποιος όλες αυτές τις 
οβιδιακές μεταμορφώσεις, πάντως ιδεολογική, πολιτική βάση δεν 
βλέπω. Ας δούμε όμως και την απείρως πιο κυνική, χυδαία, ανήθικη 
πολιτική μεταστροφή του Προέδρου της ΔΗΜΑΡ μέσα σε λίγες μέρες 
λίγες βδομάδες. Ο αργηγός ενός κόμματος που την τελευταία φορά 
που κατέβηκε στις εκλογές πήρε 0,49% και στην πορεία μετριόταν στο 
0,2% ( μετά κρύφτηκε πίσω από την ΕΛΙΑ, την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑ-
ΡΑΤΑΞΗ, το ΚΙΝΑΛ ) διέσπασε δύο κόμματα, βρέθηκε από το πουθενά  
Βουλευτής Επικρατείας και το παλεύει με αξιώσεις να ξαναγίνει ως ο 

επικεφαλής 30 στελεχών ! Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει κάποιος 
πολλά παραδείγματα.Αυτά τα δύο όμως είναι πολύ χαρακτηριστικά.

Είναι πολύ χαρακτηριστικά γιατί φέρνουν στην επιφάνεια όλη την  
υποκρισία, όλη την θεσμική καταβαράθρωση κομμάτων και θεσμών, 
όλο τον χαμαιλεοντισμό κάποιων που φέρουν τον τίτλο του αριστερού 
ως μοδάτη σημαία ευκαιρίας για την προσωπική ανέλιξή τους. Γιατί 
πλήτουν την αξιοπιστία της Πολιτικής, την απαξιώνουν στα μάτια όλης 
της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Τσίπρας και πρόθυ-
μοι είναι επικίνδυνοι γιατί διδάσκουν ότι μπορείς να καταφύγεις στα 
πάτα για να πετύχεις τους προσωπικούς στόχους σου.

Γι αυτό, αν υπήρχαν μια σειρά λόγοι να τιμωρήσει κάποιος με την 
ψήφο του τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι διακριτός ακόμα ένας.Για να μπει τέ-
λος στην συναλλαγή ως τρόπος άσκησης Πολιτικής, στον επικίνδυνο 
αμοραλισμό. Για να μπει τέλος στα επικίνδυνα παιχνίδια για την Δημο-
κρατία που τελικά αφυπνίζουν ακροδεξιές δυνάμεις.

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Όχι στη συναλλαγή και την απαξίωση της πολιτικής
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Βελτίωση των υποδομών, πάταξη της γρα-
φειοκρατίας, μείωση της φορολογίας των επιχει-
ρήσεων, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την 
Αθήνα, αναβάθμιση των ΒΙ.ΠΕ της περιοχής, συ-
νέργειες στον τομέα της βιομηχανίας, ανάδειξη 
των αρχαιολογικών χώρων και των ιαματικών 
πηγών,  αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πα-
νεπιστημίων,είναι ορισμένες από τις λύσεις που 
προτείνει το πολιτικό προσωπικό της Θεσσαλο-
νίκης, προκειμένου η πόλη να καταστεί πύλη 
ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

 Οι προτάσεις κατατέθηκαν στο 1o Συμπόσιο 
που διοργάνωσε η  Εθνική Ελληνική Επιτρο-
πή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC 
Ελλάς στη Θεσσαλονίκη και τελέστηκε υπό την 
αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας. Εξετά-
στηκαν σημαντικά θέματα, όπως  ο ρόλος του λι-
μανιού ,οι  μεταφορές, οι  υποδομές, η μεταποίη-
ση, η  βιομηχανία,  οι εξαγωγές και ο τουρισμός, 
ενώ αναδείχθηκαν δυναμικές επιχειρήσεις της 
Βόρειας Ελλάδας με δυνατότητες επενδύσεων 
και ανάπτυξης . Το μέλος του ΔΣ του Ελληνικού 
τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου στη Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μερελής τόνισε 
ότι με το συμπόσιο «Η Θεσσαλονίκη, πύλη ανά-
πτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο» έγινε 
μια προσπάθεια ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως 
πρωταγωνίστριας δύναμης  στα Βαλκάνια, την 
Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
 Καλύτερες υποδομές και λιγότερη φορολογία

 Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης, τόνισε 
την ανάγκη να  βελτιωθούν οι υποδομές για την 
παροχή καλύτερων  τουριστικών υπηρεσιών. 
Ζήτησε να γίνει  η Θεσσαλονίκη καθαρή πόλη, 
επιρρίπτοντας ευθύνες στη δημοτική αρχή για 
αποτυχία σε αυτόν τον τομέα. “Αγαπώ τη Θεσ-
σαλονίκη, σημαίνει διατηρώ το κέντρο καθα-
ρό, αναδεικνύω αρχαιολογικούς χώρους και 
διευκολύνω τη στάθμευση δίπλα σ’ αυτούς, σε 
ασφαλές περιβάλλον, μειώνοντας την εγκλημα-
τικότητα, κάτι που είναι δύσκολο να γίνει με εί-
κοσι δημοτικούς αστυνομικούς” είπε χαρακτηρι-
στικά. Ο κ. Ζορπίδης τόνισε ακόμη, ότι η πολιτεία 
δεν φρόντισε τις επιχειρήσεις, αλλά τις έχει απέ-
ναντι, λέγοντας ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα η 
υπερφορολόγηση.

“Η χώρα έχει τουριστικό πετρέλαιο, εξαι-
ρετική θέση και η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει 

πιο γνωστή ως προορισμός”, τόνισε  ο Σταύρος 
Ανδρεάδης, πρόεδρος του Ikos-Sani και πρώην 
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο οποίος επέρριψε ευθύ-
νες στους πολιτικούς για αντιφατική στάση στις 
θέσεις τους όταν καλούνται να υπηρετήσουν σε 
υπουργικές θέσεις. Πρότεινε μάλιστα να υπάρ-
χει συναπόφαση σε επίπεδο μεγάλων πολιτικών 
κομμάτων σε θέματα οικονομίας και επιχειρη-
ματικότητας, καταλήγοντας ότι οι επιχειρήσεις 
προηγούνται της πολιτικής. “Η στρατηγική μας 
πρέπει να αφορά στην αναδιάταξη των τουρι-
στών και να στραφούμε σε επισκέπτες με με-
γαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, για το οποίο 
πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές” σημείωσε. 
Την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη 
Θεσσαλονίκη από ότι στην Αθήνα υπογράμμισε 
ο Ιωάννης Μουζενίδης, διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Ellinair, και εκτίμησε  ότι το 2019 
θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό.

Η ευθύνη των πολιτικών στην οικονομία
 Η υψηλή φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφο-

ρές, ο ΦΠΑ είναι σοβαρά αντικίνητρα για τις επι-
χειρήσεις παραδέχθηκαν οι βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέκας και Σάββας 
Αναστασιάδης και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης, οι οποίοι εμφανίστηκαν θετικοί 
στο αίτημα για συναπόφαση των μεγάλων κομ-
μάτων, ενώ διαφορετική άποψη εξέφρασε μιλώ-
ντας στο συμπόσιο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δη-
μήτρης Μάρδας, λέγοντας ότι κάθε κυβέρνηση 
εφαρμόζει το δικό της οικονομικό μοντέλο. Ο κ. 
Γκιουλέκας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για εμμονές 

σε θέματα οικονομίας και δημιουργία εχθρικού 
κλίματος που δεν ευνοεί τις επενδύσεις, παρά 
τη θέση “κλειδί” που διαθέτει η Θεσσαλονίκη 
και της δίνει τη δυνατότητα να αποτελέσει πύλη 
ανάπτυξης για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ο 
κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι η υπερφορολόγηση 
οδήγησε πολλούς επιχειρηματίες να μεταφέ-
ρουν την έδρα στους στις γειτονικές χώρες, ενώ 
κατέδειξε ως σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι 
ένας επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και της 
Βόρειας Ελλάδας γενικότερα και μια υπογραφή 
να χρειάζεται πρέπει να μεταβεί στην Αθήνα για 
να την εξασφαλίσει. “Θα μπορούσαν να λειτουρ-
γούν και στη Θεσσαλονίκη κάποιες υπηρεσίες 
για να διευκολύνουν τον επιχειρηματικό κόσμο” 
όπως ανέφερε. 

“Πρέπει να φτιάξουμε το κράτος από την 
αρχή. Σήμερα 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν 
κόκκινα δάνεια. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
την τόνωση της επιχειρηματικότητας”, σημείωσε 
ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ της Β’ περιφέρειας Θεσ-
σαλονίκης, Γιώργος Αρβανιτίδης.

  Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ της Β’ περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Δημήτρης 
Μάρδας τόνισε ότι δεν αποτελεί η φορολογία το 
μείζον πρόβλημα της επιχειρηματικότητας κα-
θώς πολλοί δείκτες της χώρας έχουν βελτιωθεί. 
Υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος 
των ΒΙ.ΠΕ της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς και 
της αξιοποίησης των θερμών-ιαματικών πηγών  
της περιοχής για την ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος, ενώ πρότεινε και συνέργειες στον το-
μέα της  βιομηχανίας.

Ποιες προτάσεις κατατέθηκαν στο 1ο Συμπόσιο  
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Η Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης 
για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο 

Όχι στη συναλλαγή και την απαξίωση της πολιτικής
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Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήθε-
λε να δημιουργήσει ένα πανηγυρικό 
σκηνικό  επισκεπτόμενος τα Σκόπια 
με επιχειρηματίας σε ρόλο κομπάρ-
σου. Έτσι και έγινε. Δεν υπήρχε καμία 
οργάνωση , ούτε κανένα συγκεκριμέ-
νο σχέδιο, τόνισε, σε συνέντευξη του 
στην εφημερίδα Κarfitsa, o πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης, o 
οποίος αισθάνεται δικαιωμένος που 
αρνήθηκε να συμμετάσχει στο συγκε-
κριμένο ταξίδι.

Ο Μιχάλης Ζορπίδης ηγείται του 
μεγαλύτερου ιδιωτικού στόλου του-
ριστικών λεωφορείων  που υπάρχει 
στην Ελλάδα με εκατό  οχήματα και  
25 εκ. ευρώ τζίρο, ο οποίος είναι μει-
ωμένος  κατά περίπου 10 εκ. ευρώ, 
από την προ κρίσης εποχή. Η κρίση 
συμπίεσε τα τουριστικά γραφεία  και 
μείωσε κατά 40% τα ταξίδια των Ελ-
λήνων στο εξωτερικό.  Την περίοδο 
αυτή, ως επιχειρηματίας κ.Ζορπίδης  
βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία να 
επενδύσει σε υφιστάμενη ξενοδοχεια-
κή μονάδα της Θεσσαλονίκης.

 “Την ίδια ώρα, ο επαγγελματικός 
κόσμος της Θεσσαλονίκης στενάζει  
από την υπερφορολόγηση, την πο-
λεμική του κράτους και τη μειωμένη 
κίνηση στην αγορά. Είναι θαύμα ότι 
επιβίωσαν κάποιες επιχειρήσεις στους 
παραδοσιακούς κλάδους. Οι 8.000 
επιχειρήσεις που έκλεισαν τα τελευ-
ταία επτά χρόνια στη Θεσσαλονίκη 
είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο”, ση-
μείωσε ο κ.Ζορπίδης.

Μετά το πέρας του ταξιδιού του 
Έλληνα πρωθυπουργού στα Σκό-
πια, θεωρείτε ότι δικαιώνεται ή όχι 
η απόφαση σας να μην συμμετέχετε; 
Φυσικά και δικαιώνεται. Ο κ. Τσίπρας 
ήθελε να φτιάξει ένα πανηγυρικό σκη-
νικό και ήθελε μερικούς κομπάρσους 
γύρω του. Βέβαια, πολλοί συνάδελφοι 
πήγαν γιατί θέλουν να διατηρήσουν 
καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Στο 
κάτω- κάτω της γραφής ποιον έβλαψε 
ένα δωρεάν ταξιδάκι; Και αυτό αποδεί-
χθηκε από το γεγονός ότι δεν υπήρχε 
κάποια οργάνωση, κάποιο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα για τους επιχειρημα-
τίες. Δεν τους παρουσιάστηκε κάποια 
στρατηγική, κάποιο σχέδιο επενδύ-
σεων, μερικά ώριμα projects. Απλώς 

τους μίλησαν. Συνομίλησαν και λίγο 
μεταξύ τους και επέστρεψαν.

 Πως σχολιάζετε  το γεγονός 
ότι -για πρώτη φορά στην Ευρώπη-, 
υπάρχει ρύθμιση για την ένταξη και 
των επιχειρηματικών δανείων στην 
προστασία της πρώτης κατοικίας; 
Σίγουρα θα είναι θετικό. Αλλά, ας μην 
προτρέχουμε. Πρέπει να δούμε πρώτα 
τις τελικές ρυθμίσεις αλλά και το εάν 
θα καταφέρουν να καλύψουν ένα ικα-
νοποιητικό ποσοστό των προβλημα-
τικών περιπτώσεων. Γιατί εάν έχουμε 
μία πραγματικά καλή λύση, η οποία 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο 10% 
των περιπτώσεων δεν έχουμε κανένα 
σοβαρό όφελος. Τα επιχειρηματικά δά-
νεια έπρεπε να συμπεριληφθούν στις 
πρόνοιες του νέου νόμου γιατί στην 
Ελλάδα είχαμε πάρα πολλά δάνεια 
με εγγύηση προσωπικής περιουσίας. 
Ήταν απαραίτητο και ορθώς έγινε.

Ποια  εικόνα  παρουσιάζει  σή-
μερα ο επαγγελματικός κόσμος της 
Θεσσαλονίκης; Στενάζει. Στενάζει από 
την υπερφορολόγηση, την πολεμική 
του κράτους και τη μειωμένη κίνηση 
στην αγορά. Είναι θαύμα ότι επιβίωσαν 
κάποιες επιχειρήσεις στους παραδοσι-
ακούς κλάδους. Οι 8.000 επιχειρήσεις 
που έκλεισαν τα τελευταία επτά χρόνια 
στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ μεγά-
λο νούμερο. Και νομίζω ότι περιγράφει 
και την κατάσταση που επικρατεί. Δυ-
στυχώς δεν έχουμε από πουθενά βοή-
θεια. Ο Έλληνας επιχειρηματίας βλέπει 
τους πάντες να τον πολεμούν, την κυ-
βέρνηση του, το κράτος, το δήμο στον 
οποίο ανήκει… Το κράτος, με όλες του 
τις υπηρεσίες τον αντιλαμβάνεται ως 
εχθρό του και δεν χάνει καμία ευκαιρία 
να του επιτεθεί, δυστυχώς αυτή είναι η 
πραγματικότητα στην πατρίδα μας. 

Πως ξεκίνησε η ενασχόληση σας  
με τις μεταφορές και τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες; Πόσα λεωφορεία διαθέ-
τει και πότε ιδρύθηκε ο  Ταξιδιωτικός 
Όμιλος Ζορπίδη; Πως ήταν οι τζίροι 
του ομίλου το 2018;  Η επιχείρηση 
μου, που αποτελεί συνέχεια της οικο-
γενειακής μου επιχείρησης ιδρύθηκε 
το 1975. Σήμερα διαθέτουμε τον με-
γαλύτερο ιδιωτικό στόλο τουριστικών 
λεωφορείων στην Ελλάδα, που αριθ-
μεί περίπου εκατό οχήματα. Ο τζίρος 
είναι στα 25 εκ. ευρώ μειωμένος κατά 

περίπου 10 εκ. ευρώ από την προ κρί-
σης εποχή.

 Πως ήταν για τον όμιλο σας τα 
δέκα χρόνια της κρίσης; Έγιναν μει-
ώσεις προσωπικού; Πως διαμορφώ-
θηκαν τα κόστη των εκδρομών; Η 
κρίση συμπίεσε πολλά από τα κοστο-
λόγια μας αλλά και τα λειτουργικά μας 
έξοδα. Όχι, δεν κάναμε μεγάλη μείωση 
προσωπικού, παλέψαμε την κρίση με 
το νοικοκύρεμα και το συνολικό συμ-
μάζεμα. Η κρίση έκανε όλα τα τουρι-
στικά γραφεία, όχι μόνο το δικό μου, 
να συμπιέσει το κόστος και να προ-
σφέρει χαμηλότερες τιμές στο κοινό, 
προκειμένου να το δελεάσει. Όπως ο 
καθένας αντιλαμβάνεται οι εκδρομές 
και οι διακοπές περιορίστηκαν δρα-
στικά για μεγάλο μέρος του ελληνικού 
καταναλωτικού κοινού κάτι που έφερε 
σημαντικές ανακατατάξεις στο χώρο.

Μειώθηκαν τα ταξίδια στο εξω-
τερικό λόγω των οικονομικών δυ-
σκολιών μεγάλης μερίδας πολιτών; 
Ποιοι μπορούν και ταξιδεύουν σήμε-
ρα και ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι 
προορισμοί για το Πάσχα; Η μείωση 
ξεπερνά το 40% για τα χρόνια της κρί-
σης. Κοινό ωστόσο υπάρχει. Περιορι-
σμένο και πολύ μικρότερο από παλαι-
ότερα, αλλά υπάρχει. Φέτος νομίζω ότι 
πάει πολύ καλά η Κωνσταντινούπολη, 
η Πράγα, η Ρώμη και η Βουδαπέστη. 
Και φυσικά στο εσωτερικό η Κέρκυρα, 
η Σαντορίνη και η Πάτμος. 

 Ποια στοιχεία αποτελούν εγγύη-
ση  στις οδικές ταξιδιωτικές μεταφο-
ρές; Ο κόσμος θα πρέπει να αναζητά 
τους σοβαρούς επιχειρηματίες, τις 
εταιρίες που είναι γνωστές στο χώρο 
επί χρόνια και δεν είναι «εταιρίες- 
πυροτεχνήματα», που δε διαθέτουν 
σοβαρή οργάνωση, πείρα, εξειδικευ-
μένα ικανά στελέχη και βαθιά γνώση 
του τουρισμού. Δυστυχώς, υπάρχουν 
τουριστικά γραφεία που εμφανίζονται, 
κάνουν κάποιες αρπαχτές και μετά 
εξαφανίζονται ή αλλάζουν επωνυμία. 
Ο πολίτης θα πρέπει να είναι προσεκτι-
κός. Θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιους 
εμπιστεύεται τα χρήματα αλλά και την 
εκδρομή του. Να αναζητά ασφαλιστι-
κές δικλίδες, ασφαλιστικές καλύψεις 
και διασφαλίσεις. Ούτως ώστε εάν κάτι 
δεν πάει καλά με την ευθύνη του του-
ριστικού πράκτορα να αποζημιωθεί.

Μιχάλης Ζορπίδης:

Στενάζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλονίκης
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Μιχάλης  
Ζορπίδης

Δικαιώθηκε η επιλογή 
μου να μην συμμετέχω 

στο ταξίδι Τσίπρα  
στα Σκόπια 
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Την ερχόμενη Τρίτη, 16 του μήνα, αναμένεται 
να κλείσει ο μεγάλος φάκελος του σκανδάλου 
της υπεξαίρεσης των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ 
από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης. Η τε-
λευταία υπόθεση με κατηγορούμενο τον τέως 
δήμαρχο Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και τον 
πρώην γενικό γραμματέα Μιχάλη Λεμούσια για 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πρά-
ξεις, φτάνει στις τέλος της στο Πενταμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και μαζί με 
αυτή θα κλείσει ένας κύκλος που άφησε πληγές 
στην πόλη.

Ο εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς, 
αντεισαγγελέας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπου-
λος ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατη-
γορούμενοι, υποστηρίζοντας την πρωτόδικη κα-
ταδικαστική απόφαση των 8 χρόνων κάθειρξης. 
Κλειδί στην υπόθεση της νομιμοποίησης (ξέ-
πλυμα βρώμικου χρήματος) αποτελούσε ένας 
τραπεζικός λογαριασμός, που χαρακτηρίζεται 
από τους κατηγορούμενους «παραταξιακός», 
δηλαδή ότι άνοιξε και χρησιμοποιήθηκε για τις 
ανάγκες της δημοτικής παράταξης «Αναγέν-
νηση» επικεφαλής της οποίας ήταν ο Β. Παπα-
γεωργόπουλος και στέλεχος ο Μ. Λεμούσιας. 
«Προκύπτει χρονική συχνότητα των καταθέσε-
ων που σημαίνει ότι προέρχονται από πηγή που 
παρέδιδε χρήματα στον Μ. Λεμούσια σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Αυτή η πηγή ήταν ο Πανα-
γιώτης Σαξώνης. Και όλα αυτά γινόταν με γνώ-
ση του κ. Παπαγεωργόπουλου», ανέφερε στην 
πρότασή του ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τον 
ισχυρισμό ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν 
παραταξιακός και δείχνοντας πως τα χρήματα 
του λογαριασμού προέρχονταν από την υπεξαί-
ρεση και όσα άρπαζε ο πρώην ταμίας Π. Σαξώ-
νης. «Δεν είχε νόημα το άνοιγμα παραταξιακού 
λογαριασμού οκτώ μήνες μετά τη νίκη της παρά-
ταξης στις εκλογές. Άλλη ήταν η πηγή προέλευ-
σης και άλλος ο προορισμός τους».

Η υπόθεση της νομιμοποίησης θεωρείται 
«ουρά» σε αυτή της υπεξαίρεσης, καθώς συν-
δέεται άμεσα με αυτή. Άλλωστε το κατηγορη-
τήριο προέκυψε από την απόφαση του πρω-
τόδικου δικαστηρίου που είχε καταδικάσει και 
τους τρεις πρωταγωνιστές σε ισόβια κάθειρξη 
και τα ποσά είναι συνδεδεμένα απ’ όσα βρέθη-
καν σε λογαριασμούς και δεν δικαιολογήθηκαν. 
Ο εισαγγελέας ζητώντας την ενοχή παρατήρησε 

ό,τι και στις άλλες υποθέσεις που εκδικάστηκαν 
με κέντρο βάρους την υπεξαίρεση. Πως ο τέως 
δήμαρχος συντάχθηκε με τον πρώην γενικό 
γραμματέα ειδικά στον ισχυρισμό ότι ο επίμαχος 
τραπεζικός λογαριασμός ήταν παραταξιακός. 
«Αφού ήταν παραταξιακός για ποιόν λόγο η Νέα 
Δημοκρατία καταθέτει χρήματα για τις ανάγκες 
των εκλογών στον προσωπικό λογαριασμό του 
κ. Λεμούσια και όχι στον παραταξιακό», διερω-
τήθηκε ο εισαγγελέας.

Η παγία
Η απόφαση που αναμένεται την προσεχή 

εβδομάδα, θα είναι η τελευταία ενός μεγάλου 
κύκλου δικών για την οικονομική διαχείριση του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Από την υπεξαίρεση, τις 
ειδικές εντολές πληρωμών, τις ευθύνες των δι-
ευθυντών των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και 
την παγία προκαταβολή.

Ειδικά στην τελευταία, για τα ελλείμματα 
στην παγία προκαταβολή, το όνομα στελεχών 
του δήμου ακούστηκε και σε αυτή τη δικαστική 
διαδικασία, που ολοκληρώθηκε προ ημερών 

με την καταδίκη της υπαλλήλου – διαχειρίστρι-
ας του συγκεκριμένου ταμείου σε κάθειρξη 6 
χρόνων για απιστία. «Τα έκανα όλα κατ’ εντο-
λήν», υποστήριξε η υπάλληλος στην απολογία 
της. Ήταν αυτή μόνον που κρίθηκε ένοχη, στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, για την «τρύπα» στην 
παγία προκαταβολή, καθώς όλοι οι άλλοι κατη-
γορούμενοι, πολιτικά πρόσωπα και υπάλληλοι, 
κρίθηκαν αθώοι.

Μπορεί οι υποθέσεις για τον τέως δήμαρ-
χο και τα τότε στελέχη του δήμου να κλείνουν, 
ωστόσο κάποιες υποθέσεις εξακολουθούν να 
διερευνώνται. Συγκεκριμένα σε στάδιο έρευνας 
βρίσκονται ευθύνες των ορκωτών λογιστών 
που βεβαίωναν ότι οι ισολογισμοί του δήμου 
τα επίμαχα διαστήματα των ελλειμμάτων ήταν 
εντάξει, ενώ έρευνα ζητήθηκε να ξεκινήσει πάλι 
για τις ευθύνες των διευθυντών ασφαλιστικών 
ταμείων, καθώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν 
ζητήσει από τον δήμο Θεσσαλονίκης τις χρήματα 
των εισφορών που υπεξαιρέθηκαν.  

Ολοκληρώνεται η δίκη για το ξέπλυμα -   
Με καταδίκη της υπαλλήλου τελείωσε η παγία

Κλείνει ο κύκλος των δικών  
για την υπεξαίρεση στο δήμο
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Απίστευτο και όμως… ελληνικό. Επέβαλαν 
ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο χιλιάδων 
ευρώ για ακίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, 
που όμως ήταν δεσμευμένο από τον δήμο, κα-
θώς είχε απαλλοτριωθεί και χαρακτηριστεί ως 
«χώρος αθλοπαιδιών»! Το υπουργείο Οικονομι-
κών έστειλε στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου τη… 
λυπητερή, αφού το ακίνητο αποχαρακτηρίστηκε 
και η απαλλοτρίωση ήρθη, καθώς ο δήμος αδυ-
νατούσε να πληρώσει την αποζημίωση.

Η πρωτοφανής υπόθεση ασυνέπειας της δι-
οίκησης απασχόλησε προ ημερών το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου προ-
σέφυγε ο ιδιοκτήτης εναντίον του υπουργείου 
Οικονομικών και της πράξης βεβαίωσης Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων και συμπληρω-
ματικού φόρου, ποσού 35.970,95 ευρώ για το 
οικόπεδο της ανατολικής Θεσσαλονίκης! Ο ιδι-
οκτήτης μέσω του συνηγόρου του, παρουσίασε 
μία σειρά περιστατικά που αποκαλύπτουν την 
ασυνέπεια των διοικητικών και δημοτικών αρ-
χών.

Το «πονεμένο» οικόπεδο εμβαδού 2.171,60 
τετραγωνικών μέτρων από το 1981 μέχρι το 
2015 βρίσκεται σε κυκεώνα διοικητικών απο-
φάσεων, προσφυγών και διεκδικήσεων μεταξύ 
του δήμου στον οποίο βρίσκεται και του ιδιο-
κτήτη που το κληρονόμησε. Συγκεκριμένα από 
το 1981 το οικόπεδο χαρακτηρίστηκε από τον 
δήμο χώρος αθλοπαιδιών και από τότε ξεκινά-
ει δικαστικός αγώνας από τον ιδιοκτήτη για τον 
αποχαρακτηρισμό του. Ακόμη όμως και ως δε-
σμευμένο το υπουργείο Οικονομικών έσπευσε 
το 2014 να βεβαιώσει τον φόρο οδηγώντας τον 
ιδιοκτήτη του να τον πληρώσει για να μην έχει 
άλλες περιπέτειες. «Το περιγραφόμενο ακίνητο 
επί 35 συναπτά έτη (1981-2015) έφερε πολεο-
δομικά βάρη και βρίσκονταν σε καθεστώς επα-
ναλαμβανόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης» σημειώνεται στην αγωγή που συζητήθηκε 
στα διοικητικά δικαστήρια.

Αποδόθηκε λόγω… πενίας
Κατά τη διάρκεια του δικαστικού αγώνα ο 

ιδιοκτήτης χάνει το οικόπεδο υπέρ του δήμου, 
με δύο διαδοχικές αποφάσεις του 2008 και του 
2010. Το ακίνητο απαλλοτριώνεται αναγκαστι-
κά, αρχικά με απόφαση του πρωτόδικου δικα-
στηρίου η τιμή ορίζεται σε 4.200 ευρώ το τετρα-
γωνικό και στη συνέχεια το Εφετείο την ορίζει 
σε 4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το 2010 
ο δήμος καλείται να καταβάλει στον ιδιοκτήτη 

το ποσό των 7.440.000 ευρώ. Μέχρι το 2012 ο 
ιδιοκτήτης επιχειρούσε να εισπράξει την αποζη-
μίωση για την απαλλοτρίωση, χωρίς όμως απο-
τέλεσμα. Ο δήμος τελικά με απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι «αδυνατεί να 
καταβάλει οριστική αποζημίωση απαλλοτρίω-
σης στερούμενος του αναγκαίου κονδυλίου».  

Τελικά ο ιδιοκτήτης προσφεύγει πάλι στα 
δικαστήρια και δικαιώνεται το 2015 όταν εκ-
δίδεται αμετάκλητη απόφαση ανάκλησης των 
αποφάσεων του δήμου. Τότε το ακίνητο επιστρέ-
φεται στην πραγματική ιδιοκτησία του, όπως 
κρίνεται με τη δικαστική απόφαση. Το κράτος 
όμως ήδη έχει επιβάλει ΕΝΦΙΑ από τον πρώτο 
χρόνο εφαρμογής του μέτρου, το 2014, όταν το 
οικόπεδο ήταν δεσμευμένο από δήμο της ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης. «Δηλαδή μόνον από την 
31/12/2015 ο προσφεύγων απέκτησε την ουσι-
αστική ιδιοκτησία της στο επίμαχο ακίνητο και 
μόνον από την 31/12/2015 και εντεύθεν ήταν 
δυνατή από πλευράς της η ελεύθερη διαχείριση, 
χρήση και κάρπωσή του!», τονίζεται στην αγωγή. 
«Το ίδιο χρονικό διάστημα όχι μόνον δεν απέφε-
ρε καρπούς και εισοδήματα, αλλά αντίθετα επέ-
φερε δυσβάστακτα οικονομικά φορτία (δαπάνες 
συνεχών δικαστικών διενέξεων - αμοιβές δικη-

γόρων και τεχνικών συμβούλων - έξοδα διαχεί-
ρισης και προστασίας ιδιοκτησίας - και  βαρείς 
φόρους), υπογραμμίζεται.

Ο ιδιοκτήτης επικαλείται τον σχετικό νόμο 
επιβολής του σχετικού φόρου, καθώς  σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 
4223/2013 απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ όσα ακί-
νητα «υφίστανται απαγόρευση οποιασδήποτε 
χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό 
Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομι-
κή απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοι-
νωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό».

«Είναι απολύτως εμφανές και τραγικό συνά-
μα, ότι η προσωπική, οικογενειακή  ψυχική, ηθι-
κή, κοινωνική και οικονομική ταλαιπωρία της 
προσφεύγουσας είναι ανεπανάληπτη, αποτελεί 
την επιτομή της καταστροφικής και παράνομης 
συμπεριφοράς μιας Πολιτείας που όχι μόνον δεν 
είναι Πολιτεία Δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν λει-
τουργεί ως κράτος Δικαίου, αλλά αντίθετα επί 
35 συναπτά έτη συμπεριφέρεται παράνομα και 
αντισυνταγματικά ως κράτος Λεβιάθαν (πελώριο 
κήτος), με αποκορύφωμα τον σε βάρος του ιδι-
οκτήτη εξαμβλωματικό και παράλογο καταλογι-
σμό του επίδικου ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικού 
φόρου», καταλήγει στην αγωγή.

Ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας με οικόπεδο στη Θεσσαλονίκη

Επέβαλαν ΕΝΦΙΑ σε ακίνητο 
που ήταν δεσμευμένο!
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Αντιδράσεις προκαλεί η νέα σύμβαση για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Μια ακόμη αυτοσχέδια χωματερή 
εντόπισε ο φακός της Κarfitsa στο δήμο 
Κασσάνδρας, κοντά στη Νέα Φώκαια. 
Κοντά στον οικισμό έχει δημιουργηθεί  
ένας ανεξέλεγκτος χώρος απόθεσης 
ογκωδών και διαφόρων άλλων απορ-
ριμμάτων, τα οποία παραμένουν για μέ-
ρες εκτεθειμένα σε… κοινή θέα. Την ίδια 
στιγμή προκαλεί αντιδράσεις η νέα σύμ-
βαση με την αποκομιδή των σκουπιδιών 
που έχει κατατεθεί στο ελεγκτικό συνέ-
δριο.

Σε απόσταση αναπνοής από τον πα-
ραλιακό οικισμό της Νέας Φώκαιας –ένα 
από τα πιο γνωστά τουριστικά θέρετρα 
της Κασσάνδρας– επικρατούν τριτοκο-
σμικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν 
αποκρουστικό θέαμα για τους ντόπιους 
και τους επισκέπτες της περιοχής. Τέ-
τοιου είδους χωματερές είναι αυτή την 
εποχή, λίγο πριν την έναρξη της τουρι-
στικής περιόδου, διάσπαρτες σε πολλά 
σημεία στο δήμο Κασσάνδρας – βρίσκο-
νται κοντά ακόμα και σε δασικές εκτάσεις 
ή και δίπλα σε οικισμούς και αποτελούν 
εστίες ρύπανσης.

Στη Καλλιθέα επιλέχθηκε ως αυτο-
σχέδια χωματερή για τη συγκέντρωση 
ογκωδών υλικών ένα σημείο έξω από 
τον οικισμό. Εκεί η κατάσταση δείχνει να 
είναι ανεξέλεγκτη καθώς, όπως αναφέ-
ρει στην Karfitsa ο πρόεδρος του δημοτι-
κού διαμερίσματος, Βασίλης Αβραμίδης, 
αν και γίνεται αποκομιδή, αυτή δεν συ-
ντελείται με μεγάλη συχνότητα. 

Στο Πευκοχώρι, σε απόσταση μόλις 
λίγων μέτρων από τον κεντρικό δρόμο 
που συνδέει τον οικισμό με τη Χανιώτη, 
υπάρχουν πολλά σημεία γεμάτα μπάζα 
και ογκώδη υλικά ακόμη και σε σημεία 
που δεσπόζουν προειδοποιητικές πινα-
κίδες που αναγράφουν «απαγορεύεται η 
ρίψη μπαζών».

Η αποκομιδή των ογκωδών υλικών 
–μπαζών και άλλων– περιλαμβάνε-
ται στους όρους της σύμβασης που έχει 
υπογράψει ο δήμος Κασσάνδρας με τον 
εργολάβο που ανέλαβε την καθαριότητα 
του δήμου πριν από σχεδόν τρία χρόνια. 
Ωστόσο, άξιο απορίας είναι το γεγονός 
γιατί αυτός δεν ανταποκρίνεται πλήρως 
στις υποχρεώσεις του.

Ενστάσεις για τη νέα σύμβαση

Επιπρόσθετο πρόβλημα ενδέχεται να 
προκληθεί από το γεγονός ότι η σύμβα-
ση για την αποκομιδή των σκουπιδιών 
πρόκειται να λήξει στα τέλη Μαΐου. Η 
νέα σύμβαση, αν και πήρε πρόσφατα την 
έγκριση από την οικονομική επιτροπή 
του δήμου και βρίσκεται στη διαδικασία 
ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο, έχει 
προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, κυ-
ρίως από δημοτικούς συμβούλους της 
αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο μά-
λιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε 
ένσταση στο ελεγκτικό συνέδριο αναφο-
ρικά με το κόστος της σύμβασης. Η συ-
γκεκριμένη σύμβαση –η οποία θα περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποκομιδή 
των σκουπιδιών, των ογκωδών υλικών 
και τον καθαρισμό των ακτογραμμών– 
είναι για πέντε χρόνια, με τελικό προϋπο-
λογισμό 4,6 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο το ποσό 

για τη καθαριότητα μιας περιοχής όπως 
είναι η Κασσάνδρα», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά στην Karfitsa η Αναστασία Χαλ-
κιά, υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας 
και επικεφαλής της παράταξης «Ενω-
μένη Κασσάνδρα». Η ίδια προσθέτει ότι 
το κόστος θα είναι «πολύ μεγάλο» για 
τους πολίτες, οι οποίοι, όπως εξηγεί, «θα 
επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσά που δεν 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, όπως το 
κόστος  μεταφοράς και η συνδρομή στο 
ΦΟΣΔΑ». Μάλιστα σύμφωνα με την κ. 
Χαλκιά, τα απορριμματοφόρα θα κάνουν 
πολύ μεγάλη διαδρομή καθώς θα πρέπει 
να μεταβαίνουν μέχρι τη Γαλάτιστα, στο 
σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Χωρίς απορριμματοφόρα;
Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες ενοικια-

ζομένων δωματίων και οι επαγγελμα-
τίες της Κασσάνδρας ανησυχούν για το 
ενδεχόμενο να εκπέσει η σύμβαση στο 

ελεγκτικό συνέδριο. Οι ίδιοι εκφράζουν 
φόβους ότι σε αυτή την περίπτωση εν-
δέχεται να μείνει ο δήμος χωρίς ανάδοχο 
εργολάβο για την αποκομιδή των σκου-
πιδιών, και μάλιστα στα μέσα της θερινής 
περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να 
έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες 
για τον τουρισμό. Από την πλευρά τους 
ωστόσο, στελέχη της αντιδημαρχίας κα-
θαριότητας εμφανίζονται καθησυχαστι-
κοί και αναφέρουν στην Karfitsa ότι κάτι 
τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, τονίζο-
ντας ότι ο δήμος δεν πρόκειται να μείνει 
ούτε για μια μέρα χωρίς απορριμματοφό-
ρα.

Όπως και να έχει και παρά τις όποιες 
διαβεβαιώσεις, οι επαγγελματικοί σύλ-
λογοι της περιοχής παρακολουθούν τις 
εξελίξεις όντας σε αναμονή, γνωρίζοντας 
ότι σε λίγες ημέρες θα φτάσουν οι πρώτοι 
επισκέπτες για τις διακοπές του Πάσχα…

Σκουπίδια… παντού στο δήμο Κασσάνδρας!



Η Νατάσσα Μποφίλιου μεταφέρει στην «Αποθήκη» μια υπέροχη μουσική παράσταση, 
συνεπικουρούμενη από τους Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτο και μιλά στην «Κ» 

τόσο για την εμφάνισή της όσο και για την έξοχη πορεία της 

«Ελληνικά διάφορα» στο Μύλο
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ΘΕΑΤΡΟ
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος 

μας ξεναγεί στους... 
μουσικούς του δρόμου και 

στο busking 

Το τριμελές γκρουπ που 
ξεσηκώνει την πόλη, οι 

Monimas, παρουσιάζονται 
με μουσική για όλους

Μόνον για σήμερα στο club 
του Μύλου, οι ΜΠΛΕ μαζί 
με τον performer Georges 

Perin

Το βραβευμένο 
μυθιστόρημα «Ο Αρίστος» 

επιστρέφει με νέες 
παραστάσεις στο θέατρο 

Αθήναιον 

Το κορίτσι με την κόκκινη 
κιθάρα και τη θερμή φωνή, η 
Μαρία Παπαγεωργίου, εξηγεί 
στη Φιλίππα Βλαστού τί κοινό 
έχoυν ο Μίκης Θεοδωράκης 

και η Tracey Chapman
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Την Τετάρτη 10 Απριλίου, στη Chalkos 
Gallery έλαβε χωρα με μεγαλη επιτυχια 
το κάλεσμα του υποψηφίου δημοτικού 
συμβούλου με την παράταξη Ναι στη 
Θεσσαλονίκη,  Κώστα Παρχαρίδη με φίλους 
και υποστηρικτές. Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, υποψήφιοι της 
παράταξης, καθώς και πλήθος κόσμου, που 
με θέρμη δήλωσε την υποστήριξη του στην 
προσπάθεια του κ. Παρχαρίδη.

κοσμικά
Παρχαρίδης & friends

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Τζελίνα Μακραντωνάκη, Κώστας Παρχαρίδης

Αμαλία Τσαμπάζη, Στέλιος Πανούχος, Κώστας Παρχαρίδης Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Δήμητρα Καμπουράκη, Γιώργος Ροδινός, Κώστας Παρχαρίδης, Άκης Πούλακας, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Ζώης Ναΐδας, Σάκης Τσέτης

Δημήτρης Καμενίκης, Κώστας Παρχαρίδης

Η Τζελίνα Μακραντωνάκη με την Κατερίνα Χαρκιολάκη

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Αμαλία Τσαμπάζη

Τζελίνα Μακραντωνάκη, Τηλέμαχος Βακουφάρης,  
Κώστας Παρχαρίδης, Σωκράτης Δωρής

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας σε ρόλο φωτογράφου απαθανατίζει τα έργα
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Ζω για τη μέρα που ο 
Ρουβίκωνας θα πετάξει 
τρικάκια στην επιφάνεια 

της Σελήνης.

Social 
Media ▶ Η Νατάσα Μποφίλιου με 

την παράσταση ‘Ελληνικά 
διάφορα’,για άλλα δύο μόνον 
Σάββατα 13 και 20 Απριλίου 
στην Αποθήκη του ΜΥΛΟΥ.
▶ Ο Νότης Σφακιανάκης 
σήμερα αλλά και το επόμενο 
διήμερο 19 και 20 Απριλίου 
στο VOGUE.Μαζί του η Έλλη 
Κοκκίνου και οι Goin Through.
▶ Στο BARBARELLA συνεχί-
ζουν τις sold out εμφανίσεις 
τους οι MELISSES και αυτήν 
την Κυριακή.
▶ Ο Σωκράτης Μάλαμας αυτό 
το Σάββατο 13 και τo επόμενο 
20 Απριλίου στο FIX Factory 
of Sound.
#Οι παραστάσεις για την 
κωμωδία ‘Υπάρχει και φιλό-
τιμο’ στην  Θεσσαλονίκη στο 
Αριστοτέλειον συνεχίζονται 
έως Κυριακή 21 Απριλίου.
▶ Ή νεράιδα και το παληκά-
ρί  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.
▶ Τελευταίες παραστάσεις για 
την ‘κωμωδία των παρεξη-
γήσεων’,το νεανικό έργο του 
Ουίλιαμ Σαίξπηρ έως 14 Απρι-
λίου στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.
▶ Αντώνης Ρέμος και 
Δέσποινα Βανδή συνεχίζουν 
τις εμφανίσεις τους στην 
ΠΥΛΗ Α σε μία πολύ αξιόλογη 
παραγωγή.
▶ Ο Πάνος Κιάμος με τον 
Νικηφόρο και την Μαλού 
συνεχίζουν τις επιτυχημένες 
εμφανίσεις τους στο STAGE 
live κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο.
▶ Μόνον για σήμερα στο club 
του Μύλου οι ΜΠΛΕ.Μαζί 
τους ο Ελληνο-Γάλλος soul 
funk performer Georges 
Perin.
▶ Επίσης μόνον για σή-

μερα Σάββατο 13 Απριλίου 
στο BLOCK33 ο Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου με τον 
Οδυσσέα Ιωάννου.
▶ Το βραβευμένο μυθιστό-
ρημα ‘Ο Αρίστος’ επιστρέφει 
με νέες παραστάσεις στην 
Θεσσαλονίκη στο θέατρο 
Αθήναιον 19.20 και 21 
Απριλίου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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-Πότε πήρατε την απόφαση να λει-
τουργήσετε ως γκρουπ; Από μικροί 
ασχολούμασταν με την μουσική, συμ-
μετείχαμε σε σχολικές γιορτές, σε χο-
ρωδίες, αλλά ουσιαστικά το συγκρό-
τημα ξεκίνησε όταν ο Γιώργος πήρε τα 
πρώτα του ντραμς και εγώ το πρώτο 
μου μικρόφωνο. Σε ηλικία 15 ετών λοι-
πόν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε 
να μπάντα.
-Τι είδους μουσική καλύπτετε στο πρό-
γραμμά σας; Θεωρούμε ότι η μουσική 
είναι μία. Αν έρθεις σε ένα από τα live 
θα ακούσεις κυριολεκτικά τα πάντα. 
Από pop, rock, έντεχνα μέχρι.. λαϊκά, 
rnb και reggae κομμάτια. Φυσικά όσο 
περνάει ο καιρός εντάσσουμε και δικά 
μας τραγούδια στο πρόγραμμα.
-Ποια στοιχεία βοηθούν να  λειτουρ-
γήσει η μεταξύ σας χημεία; Το σημα-
ντικότερο είναι να υπάρχει επικοινω-
νία και καλή συνεννόηση μεταξύ των 
μελών. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον 
και φυσικά χρειάζονται πολλές ώρες 
προβών, πολλές ώρες συζητήσεων.. 
Εν τέλει αυτό που θα το κάνει να μην 
φαίνεται δουλειά είναι να καταφέρεις 
να είσαι παρέα με τον συνεργάτη σου. 
Εμείς είμαστε παρέα!
-Ποιες εμφανίσεις σας υπήρξαν κα-
θοριστικές για την καλλιτεχνική σας 
πορεία; Κάθε εμφάνιση μας είναι ξε-
χωριστή! Δεν μπορώ να αδικήσω κα-
μία διότι όλες είχαν κάτι το ιδιαίτερο. 
Φυσικά ξεχωρίζουμε κάποιες από τις 
συνεργασίες μας, όπως με τον Πάνο 

Μουζουράκη, τον Βασίλη Καρρά και 
τον Στέλιο Ρόκκο, τους οποίους ευ-
χαριστούμε για την εμπιστοσύνη 
που μας έδειξαν να ανοίξουμε τις 
συναυλίες τους.
-Ο Γρηγόρης έχει πάρει μέρος σε 
γνωστό talent show..  Τι αποκόμισες, 
Γρηγόρη, από αυτή την εμπειρία; Ναι, 
έλαβα μέρος στο The Voice το 2016. 
Ήταν πραγματικά μια αξέχαστη εμπει-
ρία και δεν μετανιώνω στιγμή που 
έλαβα μέρος καθώς γνώρισα εξαιρετι-
κούς καλλιτέχνες και φίλους πλέον και 
φυσικά τον coach μου τον Πάνο Μου-
ζουράκη με τον οποίο συνεργαστήκαμε 
μετά το show 3 φορές σε συναυλίες 
που έδωσε στην Θεσσαλονίκη.
-Πέρσι κυκλοφόρησε το πρώτο σας 
single με τίτλο «Look» σε στίχους 
του Βασίλη Καρρά και μουσική του 
Μιχάλη Τουρατζίδη.  Σε ποιο μουσικό 
είδος θα το κατατάσσατε; Το Look θα 
έλεγα ότι είναι κυρίως pop.  Είναι το 
πρώτο μας single και το πρώτο μας 
βίντεο κλιπ και ο κόσμος το αποδέ-
χτηκε και το αγάπησε και είμαστε 
πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό!
-Ποιο θα είναι το επόμενο καλλιτε-
χνικό σας βήμα; Ολοκληρώνοντας τις 
εμφανίσεις μας στο Boulevard 23, μετά 
από 27 εβδομάδες (ήμασταν κάθε Τρί-
τη εκεί), ετοιμάζουμε τις καλοκαιρινές 
μας εμφανίσεις και φυσικά το καινού-
ριο μας τραγούδι, το οποίο είναι στα 
σκαριά και θα είναι εντελώς διαφορε-
τικό από το πρώτο.

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΓΚΡΟΥΠ ΞΕΣΗΚΏΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Monimas για όλα τα... γούστα
Μια φωνή (Γρηγόρης Πάνος), μια κιθάρα (Ευθύμης Βασιλειάδης)  κι 
ένα σετ drums (Γιώργος Φυδάνης) είναι οι Monimas και η διάθεση 
που δημιουργούν σε κάθε τους εμφάνιση είναι αυτό που κίνησε το 
ενδιαφέρον μας.  Το πρόγραμμα τους είναι κάτι διαφορετικό από τα 
συνηθισμένα, καθώς καλύπτουν πληθώρα ειδών μουσικής με το 
δικό τους στυλ. #Σελήνη

#Νίκος_Παππάς
#Hellas_to_the_

moon

#AGENDA_MOU

Αρχίζουν διορισμοί 
σε επιτροπές σελήνης, 

διαστημικούς γραμματείς, 
υπουργό Σελήνης κλπ κλπ.

Ευκαιρία είναι 
να χώσουν στο 

Κτηματολόγιο και τη 
Σελήνη.

Έτοιμο το σύμπαν 
για το πρώτο 

διπλοπαρκάρισμα στη 
Σελήνη.

Σεληνίδες Σέληνες… 
Η Ελλάδα θα φύγει από 
το ευρώ και θα πάει στο 

σελήνη
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The Media
▶ TRASH TV
Αρκεί να δει κανείς 5 λε-
πτά Power of Love για να 
καταλάβει πόσο λίγα είναι 
τα 4 μνημόνια γι’ αυτή τη 
χώρα.  Ευτυχώς εκεί στο 
ΣΚΑΪ κάτω από την πίεση 
της χαμηλής τηλεθέασης 
το κόβουν για την επόμε-
νη σεζόν.  Άντε να δω την 
τηλεοπτική συνέχεια της 
Μαρίας Μπακοδήμου έτσι 
όπως εκτέθηκε μ’ αυτό το 
τηλε-σκουπίδι.

▶ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ
Μην κάνετε τους έκπληκτους που ένας δραπέτης κυκλοφο-
ρούσε επί 17 χρόνια ελεύθερος και βρήκε τον τρόπο να «τρυ-
πώσει» στο χώρο των media και της show biz.  Παραλήρημα 
μεγαλείου, λέει, λέγεται επιστημονικά η πάθησή του. Πολλοί 
από τους επώνυμους ή και τους λιγότερο επώνυμους έστησαν 
καριέρες με μόνο εφόδιο αυτή την πάθηση.  Απλά δεν ήταν 
δραπέτες για να έρθει η στιγμή του ξεβρακώματος.

▶ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΟ ΤΣΑΝΤΙΡΙ 
Σώθηκε ο σανός, Λάκη μου… Με 10% τηλεθέαση όχι εκλογές 
δεν επηρεάζεις, ούτε εκπομπή δεν κρατάς.  Ψαλίδισε το Open 
Beyond  το τρίωρο του Λάκη Λαζόπουλου.  Δύο ώρες αυτή την 
εβδομάδα.  Και η μία τύπου «Στην Υγειά μας, Ρε παιδιά».  Η 
άλλη μία ώρα… ξέρεις εσύ… η σάτιρα δεν έχει όρια, αλλά η 
αντοχή των τηλεθεατών στην προπαγάνδα έχει.

▶ ΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ … ΓΕΛΟΙΑ
Από το πρωί ως το βράδυ 
όλες οι life-style εκπο-
μπές –ακόμη και μερικές 
ενημερωτικές- θεώρησαν 
καθήκον του να μεταδί-
δουν τραγούδια του γά-
μου, την Τετάρτη που μας 
πέρασε για να αναφερ-
θούν στην αγγελία γάμου 
του Βασίλη Κικίλια και της 
Τζένης Μπαλατσινού.  Η 
γελοιότητα έχει όρια?

▶ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙΝΕΣ
«Είμαστε κατίνες» έκανε την αυτοκριτική του ο Δημήτρης 
Ουγγαρέζος με αφορμή την αναπαραγωγή στο «Πρωινό» των 
δηλώσεων της μάνας του Γκέντσογλου για την πρώην σχέση 
του με την Ηλιάδη.  Έλα, ρε Ουγγαρέζε, κι εμείς που νομίζαμε 
ότι είστε εκπομπή φιλοσοφικών αναζητήσεων.  Το τραγικό 
είναι ότι αυτό νομίζει κι η Σκορδά κι αρπάχτηκε άγρια μαζί του.

ΛΟΥΠΙΝΟ

Το 14ο πολυσυνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη ολοκληρώθηκε 
με μεγάλη επιτυχία2.500 σύνεδροι πέρασαν καθ’όλη τη διάρκεια 
της ημέρας ενώ 10.000 άτομα το είδαν με live streaming στο web 
tv.55 ομιλητές απ  ́όλη την Ελλάδα, τον Καναδά  και το Ισραήλ 
ανέδειξαν το νέο σύγχρονο μοντέλο επιχειρηματικότητας, τους 
start uppers μας, την καινοτομία στην εκπαίδευση και τον τουρι-
σμό και τους καινοτόμους ανθρώπους που επιχειρούν σήμερα.Δη-
λαδή την άλλη Ελλάδα αυτή της Δημιουργίας και της Ανάπτυξης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
και ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το μεζεδοπωλείο-μπαρ ΛΟΥΠΙΝΟ, είναι ένας εκπληκτικός χώρος  με διακόσμηση που εντυπωσιάζει, φιλικό και 
πολύ εξυπηρετικό προσωπικό και εξαιρετικά προσιτές τιμές.  Το μενού περιλαμβάνει πιάτα κρεατικών, αλλά και 
θαλασσινών, φρέσκιες σαλάτες ημέρας, όλα χειροποίητα,τα ορεκτικά του και βέβαιας την καλύτερη αστακομα-
καρονάδα της πόλης. Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης, πικάντικο χταποδάκι με σαλάμι Λευκάδας, σωταρισμένα 
μανιτάρια με λεμονάτο πουρέ και κατσικίσιο τυρί είναι μόνο μερικά παραδείγματα από τα νόστιμα ορεκτικά.  
Δοκιμάστε  την τηγανιά κοτόπουλο, την σταβλίσια χοιρινή μπριζόλα,τα σουτζουκάκια αλλά και τη νέα συλλεκτι-
κή σειρά κρεατικών ειδικής κοπής που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.Κάτι που αξίζει επίσης στο 
Λούπινο είναι η ενημερωμένη λίστα με κρασιά που περιέχει όλα τα καλά κρασιά  του Ελληνικού αμπελώνα. Διεύθ. 
Κατούνη 4,Λαδάδικα.Τηλ. 2310 535707. 

Τον Οκτώβριο του 1996 τον είχα ανεβάσει μέχρι τις σκάλες του αεροπλάνου στα γυρίσματα της δεύτερης εκπομπής 
‘ZAPPING STO CLUBBING’ της ΕΤ3 φωνάζοντας ο Αντώνης ‘εύχομαι να μου φέρεις γούρι’.’Ηταν τότε που πρώτη φορά 

κατέβαινε στην Αθήνα για να ακολουθήσει η ανεπανάληπτη επιτυχία του.Η συγκεκριμένη φωτο από το καλοκαίρι 
του 1997 μετά το πρώτο δισκογραφικό του ντεμπούτο στην REMVI και πάντα –τότε- για την εκπομπή ZAPPING STO 

CLUBBING που οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται!!!
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Ήταν κάτι κασέτες που έγραφαν επάνω με 
καλλιγραφικά γράμματα «Ελληνικά Διάφορα» 
κι είχαν γραμμένα τραγούδια από το ραδιόφω-
νο, από δίσκους αγορασμένους με το χαρτζιλίκι, 
από δίσκους δανεισμένους από φίλους και το 
άκουσμά τους δημιουργούσε μια ευχάριστη δι-
άθεση και άφηνε το μυαλό να ταξιδέψει.. Αυτά 
τα ακούσματα μεταφέρουν επί σκηνής η Νατάσ-
σα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο 
Γεράσιμος Ευαγγελάτος στη μουσική παράστα-
ση «Ελληνικά διάφορα» που φιλοξενείται στην 
Αποθήκη του Μύλου.  Η Νατάσσα Μποφίλιου 
μιλάει στην «Κ» γι’ αυτή την παράσταση και για 
πολλά άλλα.

Βάζετε για λίγο σε δεύτερο πλάνο το προ-
σωπικό σας ρεπερτόριο και εντάσσετε σ’ αυτή 
την παράσταση διάφορες επιλογές από την 
Ελληνική δισκογραφία.  Πώς προέκυψε αυτή 
η επιλογή; Από μια ακατανίκητη ανάγκη να γυ-
ρίσουμε σε μια εποχή αθωότητας. Τότε που λιώ-
ναμε τους δίσκους και ξέραμε κάθε ανάσα τους, 
που γράφαμε κασέτες και τις στέλναμε ραβασά-

κια, που συνδεόμαστε βαθιά με τα τραγούδια ως 
ακροατές και με πίστη και αφοσίωση τα κλειδώ-
ναμε στην καρδιά μας για πάντα.

Με ποιο κριτήριο επιλέξατε τα τραγούδια 
της παράστασης; Σύμφωνα με τα προσωπικά 
μας αισθητικά κριτήρια, την αγάπη για τα τρα-
γούδια αυτά και τις αναμνήσεις μας. Ξεκινήσαμε 
με αυτοαναφορικότητα, αλλά τελικά καταλήξα-
με να μοιραζόμαστε μια απόλυτα κοινή μνήμη 
με τους θεατές μας. Μια ολόκληρη εποχή που 
μας διαμόρφωσε ακέραια.

Πότε είναι οι επόμενες παραστάσεις σας 
στην Αποθήκη του Μύλου; Στις 13 και στις 20 
Απριλίου

Σε ποιο είδος μουσικής θα κατατάσσατε το 
προσωπικό σας ρεπερτόριο; Για να συνεννοού-
μαστε και μόνο θα έλεγα στο έντεχνο ελληνικό 
τραγούδι με αναφορές και από άλλα είδη, στυλ 
μουσικής.

 Τι πιστεύετε πως είναι αυτό που εδραίωσε 
την ευρεία αποδοχή και την επικοινωνία σας 
με το κοινό; Η ειλικρίνεια της πρόθεσης. Η αφο-
σίωση στη μουσική. Η αγάπη για το τραγούδι. Η 

σκληρή και αδιάκοπη δουλειά. 
Υπάρχουν πράγματα στην καλλιτεχνική 

σας πορεία για τα οποία έχετε μετανιώσει; Ίσως 
ότι πίεσα πολλές φορές τον εαυτό μου παραπά-
νω από όσο άντεχε. Ρεπερτοριακά όμως και από 
άποψη επιλογών, τίποτα. Ό,τι στραβό ενδεχομέ-
νως έγινε, με έμαθε κάτι ‘ίσιο’ και σωστό.

Η αναγνωσιμότητα έχει αφαιρέσει κάτι από 
τον αυθορμητισμό σας; Δυστυχώς ή ευτυχώς 
όχι! Δεν την αξιολογώ την αναγνωρισιμότητα 
παρά μόνο σαν μέσον για να επικοινωνήσω τη 
μουσική μας.

Είστε από τους καλλιτέχνες της νέας γε-
νιάς που εκφράζετε άποψη για τα κοινά.  Τι 
είναι αυτό που σας ενοχλεί σήμερα από την 
Ελληνική πραγματικότητα;  Τι σας στενοχωρεί 
ή σας θυμώνει; Με ενοχλεί η ανοχή στην αδικία, 
ο κανιβαλισμός, οι διακρίσεις, οι φασίζουσες τά-
σεις μας. Πάνω από όλα όμως με ενοχλεί που 
επιλέγουμε μια ζωή που πατά σε σαθρά θεμέ-
λια, χωρίς ιδεολογία, χωρίς καλλιέργεια, χωρίς 
αισθητική.

Η Νατάσσα Μποφίλιου μιλά για τα «Ελληνικά διάφορα» 
που ερμηνεύει στην «Αποθήκη» του Μύλου

«Με ενοχλεί η ανοχή στην αδικία»
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Ο Αλέκος Παπαδόπουλος μας ξεναγεί στους... μουσικούς του δρόμου 

Το busking είναι μορφή τέχνης 
(street art) που ασκείται από ερασιτέ-
χνες καθώς και επαγγελματίες καλλι-
τέχνες. Διασκεδάζουν το κοινό δίνοντας 
δημόσιες παραστάσεις, και οι παρευρι-
σκόμενοι μπορούν αν θέλουν να τους 
ανταμείψουν με κάποιο χρηματικό ποσό. 
Υπάρχουν πολλών διαφορετικών ειδών 
παραστάσεις: μουσικής, χορού, τσίρκου, 
ταχυδακτυλουργίας, θεάτρου, κ.ά. 

Οι καλλιτέχνες του δρόμου επιλέγουν 
να παρουσιάσουν τη τέχνη τους εθελο-
ντικά και προσφέρουν αναψυχή στον 
κόσμο. Η δουλειά τους είναι κοινωνική 
προσφορά, όχι επαιτεία. Όσοι το ασκούν 
αξίζουν τον σεβασμό και την υποστήριξή 
μας και η συνεισφορά τους είναι σημαντι-
κή για την ατμόσφαιρα της πόλης. 

Υπάρχουν τρία κύρια είδη busking: 
- Κυκλικές παραστάσεις, οι οποίες 

μαζεύουν πλήθος γύρω τους και συνή-
θως έχουν συγκεκριμένη αρχή και τέλος. 

- Walk-by παραστάσεις, όπου το κοι-
νό βλέπει μια εμφάνιση ενώ περπατάει 
από δίπλα, ή μπορεί να κάτσει για ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

- Stoplight παραστάσεις, όπου το 
κύριο κοινό είναι σταματημένο (π.χ. σε 
κάποιο φανάρι), οι οποίες έχουν πολύ 
σύντομη διάρκεια. 

Τι προσφέρει
Το busking είναι χρήσιμο εργαλείο 

για τη δημιουργική εκμετάλλευση του 
δημόσιου χώρου στις πόλεις και προ-
σφέρει αναψυχή στο κοινό, κατοίκους και 
τουρίστες. Ποιος δεν θα απολάμβανε να 
ακούει μουσική ή να βλέπει κάποιο σόου 
juggler πίσω από τη γενική φασαρία που 
τείνει να επικρατεί σε μια μεγαλούπολη; 
Μια αστική περιοχή με ενεργό busking 
μετατρέπεται σε ελκυστικό προορισμό 
για τους περπατητές. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπογραμ-
μίσουμε τον κοινωνικό ρόλο που επιτε-
λεί το busking, καθώς μεγάλος αριθμός 
καλλιτεχνών βιοπορίζεται με αυτό τον 
τρόπο και έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει 
στον κόσμο μέσα από τη τέχνη του και να 
εκθέσει τη κουλτούρα του. 

Success stories
Κορυφαία σημεία busking, όπως το 

Covent Garden του Λονδίνου και το Pier 
19 του Σαν Φρανσίσκο, προσελκύουν 
εκατομμύρια τουρίστες ετησίως από 
μόνα τους. Ένα τμήμα του μεγαλύτερου 
φεστιβάλ τεχνών παγκοσμίως, το Fringe 
του Εδιμβούργου, χρησιμοποιεί αρχές 
του busking. Υπάρχουν συγκεκριμένα 
show του φεστιβάλ των οποίων η παρα-
κολούθηση είναι δωρεάν για το κοινό, 
και οι καλλιτέχνες συγκεντρώνουν εθε-
λοντικές δωρεές στο τέλος της παράστα-
σής τους. 

Γιατί όχι κι εδώ;
Το busking μπορεί να θεωρηθεί ευ-

λογία για μια πόλη, εφόσον αξιοποιηθεί 

σωστά ως εργαλείο ανάδειξης συγκε-
κριμένων περιοχών, αλλά και καλλιτε-
χνικής έκφρασης. Ειδικά πόλεις όπως η 
Θεσσαλονίκη, που διαθέτει σημαντικό 

καλλιτεχνικό δυναμικό, νεανικό κοινό 
(μεγάλη πανεπιστημιούπολη), ανοδική 
τουριστική τάση και μεγάλο παραλιακό 
μέτωπο, αποτελούν ιδανικό σκηνικό για 
παρόμοιες δράσεις. 

Είναι όμως αυτό αρκετό; Πρόσφατα 
καταργήθηκε το άρθρο 407 του Ποινι-
κού Κώδικα περί επαιτείας από τη Βου-
λή της Ελλάδος, το οποίο δημιουργούσε 
νομικό πρόβλημα στους καλλιτέχνες του 
δρόμου. Αυτή ήταν μία θετική εξέλιξη, 
που ωστόσο δεν έλυσε το πρόβλημα. 
Τώρα είναι η στιγμή να υποστηριχθεί το 
busking μέσα σε ένα οργανωμένο από τη 
πολιτεία πλαίσιο. Με παράλληλη στήρι-
ξη από τις δημοτικές αρχές, μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες το busking θα ασκείται νόμιμα, 
ορθολογικά και δημιουργικά, προς όφε-
λος όλων μας: των ίδιων των καλλιτε-
χνών, του κοινού και της πόλης.

*Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, έμπει-
ρος ερευνητής, παραγωγός, και δά-
σκαλος μουσικής, είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος για το δήμο 
Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι στη Θεσσα-
λονίκη!».

**Οι φωτογραφίες είναι της Τασού-
λας Κυριακίδου.

Λίγα λόγια για το busking
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Το κορίτσι με την κόκκινη κιθάρα και την 
θερμή φωνή έρχεται Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για 
την ερμηνεύτρια, μουσικό και τραγουδοποιό 
Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία τους τελευ-
ταίους μήνες περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, 
παρουσιάζοντας ένα συναισθηματικό Mixtape, 
σε ένα ακουστικό πρόγραμμα διαφορετικό από 
αυτά που μας είχε συνηθίσει.

Μίκης Θεοδωράκης, Tracy Chapman, Νί-
κος Παπαζογλου, Portishead, παραδοσιακοί 
ρυθμοί της Λέσβου και του Πόντου. Πως τα 
συνδυάζετε; Τι κοινό αντιλαμβάνεστε ότι τους 
δένει;

Οι υπέροχες ιστορίες τους. Η μουσική, ως 
παγκόσμια γλώσσα, μπορεί να ενώσει ιστορίες 
διαφορετικών τόπων και χρόνων, κάτω από την 
ομπρέλα της κοινής αισθητικής και του κοινού 
αιτήματος. Μια μουσική παράσταση, αν κατα-
φέρει να δώσει μια συναισθηματική ροή στον 
ακροατή, μπορεί να μπλέξει όλα αυτά τα στοι-
χεία. Εξάλλου έχουμε μεγαλώσει πολυπολιτι-
σμικά, όλα όσα ανέφερες είναι οι μουσικές που 
γνώρισα στο διάβα μου ως εδώ. Τις αλήθειες 
μου λοιπόν έρχομαι να πω.

Ποια είναι η επαφή σας με το κοινό της 
Θεσσαλονίκης; Δυστυχώς δεν είναι όσο συχνή 
θα ήθελα. Μεγάλωσα στα Γρεβενά, οι μισοί μου 
συνεργάτες είναι Θεσσαλονικείς και προσπαθώ 
τουλάχιστο μια φορά το χρόνο να έρχομαι. Η 
ταύτιση στα βλέμματά μας είναι κάτι μοναδικό, 
νομίζω δεν μπορώ να το περιγράψω. Ίσως γιατί 
ο κόσμος της Θεσσαλονίκης παντρεύει τις δύο 
μου ζωές, τη Μαρία της επαρχίας και τη Μαρία 
του αστικού κέντρου, σε μια τέλεια αναλογία. 
Για αυτό έχω πάντα χαρά και αγωνία, σαν να 
λέω το ποίημα στο σχολείο! Η συναυλία στη 
Μονή Λαζαριστών, που έβρεχε και καταλήξαμε 
όλοι όρθιοι να τραγουδάμε κάτω από ένα υπό-
στεγο, είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ως νέα ηλικιακά καλλιτέχνης, πως αντι-
ληφθήκατε την κρίση στην Ελλάδα; Έπρεπε να 
αναπροσαρμόσω τα όνειρά μου. Όπως όλοι. Για 
πολλά χρόνια, κάτω από την πίεση των καθη-
μερινών δυσκολιών, οικονομικών και ηθικών, 
πίστευα ότι είναι ακατόρθωτο να διατηρήσω τη 
«φωνή» μου, να συνεχίσω να πιστεύω πως θα 
μπορέσω να ζω μέσα από την τέχνη . Η κρίση 
μας δυσκόλεψε, αλλά μας έκανε και ικανούς 
να δώσουμε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα. 
Περισσότερη πίστη στην ομάδα, περισσότερη 
μελέτη, γιατί οι «αρπαχτές» τελειώνουνε, επα-

ναπροσδιορισμό σε σχέση με το ότι ο κόσμος 
κινείται γύρω από εμάς, γιατί έτσι μας έμαθαν 
στο σχολείο.  Αν φτάσω στα βαθειά γεράματα, 
θα διηγούμαι την κρίση ως το εμπόδιο που μου 
δίδαξε ποια πρέπει να είναι η στάση μου μέσα 
στα πράγματα, πώς να εμμένεις πιστός σε αυτά 
που θέλεις να πείς. Η κρίση είναι η ευκαιρία να 
σηκώσουμε το κεφάλι μας και να μην κάνουμε 
εκπτώσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά το προσπα-
θώ, για όσο αντέξω.

Ευκαιρίες στον χώρο σας υπάρχουν ή τις 
δημιουργεί κάποιος για τον ίδιο; Εξαρτάται 
από το τι θέλεις να υπηρετήσεις. Πριν κάποια 
χρόνια , κάποιος παραγωγός σε μια εταιρεία με 
χαρακτήρισε άτυχη, γιατί  έπεσα σε μια εποχή 
που δεν λειτουργούν τα πράγματα, όπως πα-
λιά. Έσκυψα το κεφάλι, μίκρυνα. Μετά θύμωσα 
τόσο με τον ίδιο μου τον εαυτό και αποφάσισα 
ότι θα κάνω τα πράγματα να λειτουργήσουν! 
Σταμάτησα λοιπόν να ασχολούμαι με το τι κά-
νουν οι άλλοι, πώς το κάνουν, αν είναι πετυ-
χημένοι και είπα πως θα υπηρετήσω αυτά που 
πιστεύω με το δικό μου τρόπο, στους δικούς 
μου χρόνους. Είναι αυτό που συζητήσαμε πα-

ραπάνω, το όνειρο χρειάζεται αναπροσαρμογή. 
Είναι ανόητο να πιστεύουμε πια πως θα έρθει 
ένας παραγωγός και μία εταιρία και θα μας κά-
νει γνωστούς ,θα μας παίζουν τα ραδιόφωνα 
και θα κάνουμε πολλές συναυλίες! Οι ακροατές 
θα  έρχονται όσο εμείς χτίζουμε καλά την τέχνη 
μας και την προσωπικότητα μας , καθημερινά , 
με την ορθή στάση μας σε πολλά πια επίπεδα. 
Μια καλή φωνή δεν λέει τίποτα. Με πολλή με-
λέτη, με ανοιχτές κεραίες και σημαντικούς συ-
νεργάτες και συνοδοιπόρους, φτιάχνεις τελικά 
το «σπίτι» σου.

Έχετε κάποια στάνταρ με τα οποία επιλέ-
γετε τις συνεργασίας σας; Για εσάς ποιος είναι 
ο πιο σοβαρός λόγος για να πείτε «ναι» αλλά 
και «όχι» σε μια συνεργασία. Το στάνταρ μου 
είναι πίσω από ένα «ναι» να υπάρχει ένα ισχυρό 
καλλιτεχνικό αίτημα και πίσω από κάθε «όχι» 
να υπάρχει.. ένα ισχυρό  «ναι»! Αποφασίζω 
μόνη μου, είναι μεγάλη ελευθερία αυτό κι ας 
έχει το κόστος της , όπως κάθε ελευθερία.

*Η Μαρία Παπαγεωργίου, την Παρασκευή 
19 Απριλίου, στο Ξέφωτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου εξηγεί τι κοινό έχουν Θεοδωράκης,  
Chapman, Portishead και παραδοσιακοί ρυθμοί

«Η μουσική ενώνει ιστορίες 
τόπων και χρόνων»
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης 
«Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ» στο θέα-
τρο Radio City στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος 
κόσμου και εκπρόσωποι από τον επιχει-
ρηματικό και πολιτικό κόσμο της πόλης 
παρευρέθηκαν και απόλαυσαν τις μοναδι-
κές ερμηνείες των πρωταγωνιστών καθώς 
και τη ζωντανή μουσική του Νίκου Ζωίδάκη 
που συνεπήρε το κοινό.

Το πετυχημένο μιούζικαλ, μετά την 
αποδοχή του κόσμου, πήρε παράταση για 
μία ακόμη εβδομάδα στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης.

κοσμικάΗ ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ

Ευδοκία Ασπρίδου, Ρήγας και Ηρώ Τζελέπογλου

Νούλη Χατζηανδρέου, Χρυσούλα Διαβάτη

Αναστασία Τζαμπαζλή, Νούλη Χατζηανδρέου

Μιλτιάδης Παπαδόπουλος,Κατερίνα Τσαμπάζη

Κωνσταντίνος Πλευρίτης,Αλεξάνδρα Ζησίου,Βασιλική 
Βασιλοπούλου,Πολυχρόνης Πολυχρονίου

Έρση Βασιλείου, Αθανάσιος ΚίκηςΣτιγμιότυπο της παράστασης

Γιώργος Λυκιαρδόπουλος, Νούλη Χατζηανδρέου, Γιώργος Βάλαρης

Κατερίνα Βαραδίνη, Παναγιώτης Πετράκης

Νατάσα Ντόρντογλου,Όλγα Κεσίσογλου,Τάνια Κουγιουμτζίδου

Γιώργος και Λευτέρης Χατζηανδρέου με την Νάνσυ Υφαντίδου

Νίκος Ζωιδάκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
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κοσμικά

Την Τετάρτη 3 Απριλίου στο καφέ μπαρ REMVI πραγματοποιήθηκε το Elevate Fashion Show, όπου μέρος των εσόδων διατέθηκαν στην «Φροντίδα για το Παιδί». Μια εκδήλωση που 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία με πλήθος κόσμου, οι οποίοι απόλαυσαν μια υπέρλαμπρη επίδειξη μόδας στην οποία συμμετείχαν πολλά μαγαζιά της πόλης μας παρουσιάζοντας την ανοιξιά-
τικη κολεξιόν 2019. Διοργανώτρια της φιλανθρωπικής βραδιάς ήταν η Ελίνα Παπά Ελευθεριάδου, γνωστή για την ευαισθησία της στις ευπαθείς ομάδες. 

Ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις στους συλλόγους: Καλλιπάτειρες Θερμαΐδες, Παιδικό Ελληνικό Χωριό Φιλύρου, Φροντίδα για το Παιδί και στην Άννα Μαρί Ρογδάκη για το φιλαν-
θρωπικό της έργο.

Fashion show για φιλανθρωπικό σκοπό
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κοσμικά
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αθλητισμός
 

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΣΤΗΝ «KARFITSA» ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

«Νιώθω την υποχρέωση να ανταποδώσω 
την αγάπη μου εισέπραξα»

Και ποιός δεν πανηγύρισε με τα γκολ του; Υπάρ-
χει άραγε κάποιος που να συναντήσει τον Αγγελο 
Χαριστέα και να μην νιώσει την ανάγκη να του πει 
ένα «ευχαριστώ» για όσα μας χάρισε αυτός και τα 
υπόλοιπα παιδιά του 2004; 

Ο Άγγελος μπορεί εδώ και μερικά χρόνια να 
σταμάτησε επαγγελματικά το ποδόσφαιρο, όμως 
ουδέποτε έπαψε να προσφέρει και να βοηθάει όπως 
και όπου μπορεί. Άλλωστε το λέει και ο ίδιος στην απο-
κλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην karfitsa.... 
«Eίμαι υποχρεωμένος να ανταποδώσω στον κόσμο όσα 
εισέπραξα από την αγάπη του». 

Ο Legend 2004 μίλησε για όλα, σε μια συνέντευξη εφ’ 
όλης της ύλης που ξεκίνησε με ποδόσφαιρο και... έκλει-
σε με πολιτική και τα «θέλω» του μέσα από την συμμετο-
χή του στο ψηφοδέλτιο του Απόστολου Τζιτζικώστα στις 
επερχόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση!

 Άγγελε, απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινά-
λε της Super League. Τι γεύση σου αφήνει το επίπεδο 
του φετινού πρωταθλήματος, ποια εικόνα σχημάτισες 
γι’ αυτό; «Υπάρχουν πολλοί που γκρινιάζουν πως το 
πρωτάθλημα δεν έχει ενδιαφέρον. Καθαρά βαθμολογι-
κά αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και τα αναλύσουμε 
θα διαπιστώσουμε πως δεν υπήρξαν μεγάλες εκπλή-
ξεις. Οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, βρίσκονται ψηλά 
στη βαθμολογία. Το ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι ο 
πρωταθλητής, ήταν μεγάλο μέχρι ένα σημείο, όμως το 
τελευταίο δίμηνο ο ΠΑΟΚ άνοιξε την ψαλίδα από τους 
διώκτες του και πήρε διαφορά ασφαλείας. Σε γενικές 
γραμμές νομίζω πως ήταν ένα πρωτάθλημα με ενδια-
φέρον, αλλά και πάλι δεν... πουλάει. Σε αυτό ευθύνονται 
πολλά πράγματα. Κυρίως είναι ένα πρωτάθλημα που του 
λείπει η ταυτότητα. Πρέπει οι αρμόδιοι να αποφασίσουν 
επιτέλους το τι θέλουν. Θέλουν ένα πρωτάθλημα όπου οι 
μεγάλοι θα πρωταγωνιστούν; Θέλουν ένα πρωτάθλημα 
παραγωγής ταλέντων; Ας αποφασίσουν για να βελτιωθεί 
και η εικόνα του και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, τα έσο-
δα και ο κόσμος στις κερκίδες». 

Την Κυριακή με νίκη ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα, κατακτάει 
και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή, έπειτα από 

34 χρόνια. Θεωρείς είναι δίκαιη μια ανάσα από 
αυτό; «Σαφώς. Ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη 
ομάδα και νομίζω πως όλες οι ομάδες 
της πρώτης ταχύτητας του πρωτα-
θλήματος παίρνουν ότι δικαιούνται. 
Ο ΠΑΟΚ ακόμα και όταν έκανε αγω-
νιστική κοιλιά δεν το πλήρωσε βαθ-
μολογικά. Είχε τον τρόπο να κερδί-

ζει. Είχε αγωνιστική ταυτότητα και αυτό 
οφείλεται στον προπονητή του, το γεμάτο 
ρόστερ και νομίζω πως στην περίπτωσή του 
οι αριθμοί λένε την αλήθεια». 

Άγγελε πάντως μετά από πολλά χρόνια 
η Θεσσαλονίκη είχε ρόλο-πρωταγωνιστή 
στο φετινό πρωτάθλημα και με την πορεία 
του Αρη. Θεωρείς πως με βάση του ότι ο Αρης 
έλειπε χρόνια από τη Super League, με τη φε-
τινή του πορεία «τρύπησε» το ταβάνι του; 
«Δεν το συζητώ. Η χρονιά για τον Αρη είναι 
απόλυτα πετυχημένη, ακόμα και δεν 
επιτύχει τον τελικό του στόχο 
να τερματίσει στην τέταρτη 
θέση. Παρά τα σκαμπανε-
βάσματα στην απόδοσή 
του, την αλλαγή προ-
πονητή και τις πολλές 
προσθαφαιρέσεις, 
έδειξε πως είναι μια 
μεγάλη δύναμη που 
έλειψε πολύ από το 
πρωτάθλημα. Μα-
κάρι και τα επόμενα 
χρόνια να συνεχίσει 
έτσι και να χαρίσει 
επιτυχίες στο ελ-
ληνικό ποδόσφαι-
ρο και μέσω της 
Ευρώπης».

Βέβαια μιας 
και μιλάμε για 

το ελληνικό ποδόσφαιρο, για μία 
ακόμα χρονιά, είδαμε το εξής... 

ελληνικό φαινόμενο του να 
πλησιάζουμε στο τέλος της 
σεζόν και να μην είναι ξε-
κάθαρο πόσοι πέφτουν 
και πόσοι θα ανέβουν... 
«Σε ένα πρωτάθλημα 
το σημαντικότερο είναι 
η εγκυρότητα του και 
η τήρηση των κανονι-
σμών. Όταν ξεκινάς και 
λες θα πέσουν τέσ-
σερις ομάδες, μετά 
λες «μήπως να πέ-

σουν δύο;», τότε 
δείχνει ότι κάτι 

δεν πάει καλά. 
Κανείς δεν 

μπορεί 

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο

Άγγελος 
Χαριστέας
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αθλητισμός
Υπάρχουν «θύματα»

από την αναδιάρθρωση 

Ποιός τελικά θα πληρώσει ακριβά την  αναδιάρ-
θρωση των επαγγελματικών κατηγοριών; Μα φυσικά οι 
ομάδες που αγωνίζονται φέτος στη Γ’ Εθνική και αυτές 
που βρίσκονται στα τοπικά Πρωταθλήματα. Ο λόγος; Με 
τη δημιουργία της Super League 1 και 2 η Γ  ́Εθνική θα 
είναι η τέταρτη τη τάξη κατηγορία και όχι η τρίτη, ενώ 
οι Πρωταθλήτριες ομάδες των ΕΠΣ θα προβιβάζονται 
σε μία επίσης ερασιτεχνική κατηγορία που θα είναι η Γ’ 
Εθνική και θα χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρονιές για 
να φθάσουν στη Super League 2 η οποία ουσιαστικά 
είναι η σημερινή Football League. Λογικό είναι σε κάθε 
μεταρρύθμιση κάποιος να αδικείται, αλλά υπάρχει η 
αίσθηση ότι στο πλάνο της αναδιάρθρωσης περισσεύει 
το ενδιαφέρον για τις δύο πρώτες επαγγελματικές κα-
τηγορίες οι οποίες θα έχουν την ασφάλεια ενός οικο-
νομικού μαξιλαριού. Οι μεν ομάδες της Super League 
1 που έχουν συμβόλαιο με την ΕΡΤ θα έχουν» κλειδω-
μένα» έσοδα για μία ακόμη χρονιά, ενώ οι ομάδες της 
Super League 2 θα πάρουν περίπου δύο εκατομμύρια η 
κάθε μία τα επόμενα δύο χρόνια. Η κατηγορία δηλαδή 
η οποία έχει στην πλάτη της του περισσότερους χειρα-
γωγημένους αγώνες και διεξάγεται σ’ ένα τοξικό περι-
βάλλον θα έχει πλέον την ασφάλεια ενός οικονομικού 
περιβάλλοντος. 

Στόχος της αναδιάρθρωσης, τουλάχιστον σε επί-
πεδο σχεδιασμού είναι να δημιουργηθούν συνθήκες 
ανάπτυξης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό 
και το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες για θέ-
ματα βίας, χειραγώγησης αγώνων, κακοδιαχείριση των 
εσόδων κ.ο.κ. Το ζήτημα βέβαια είναι αν εφαρμοστούν 
οι κανόνες ή θα υπάρξουν εκπτώσεις όταν θα πρέπει ν 
επιβληθούν ποινές. Αν υπάρξει πιστή εφαρμογή τους 
τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει η εικόνα του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αλλά με γνώμονα την 
ιστορία του εγχώριου ποδοσφαίρου οι πιθανότητες οι 
παραβάτες να τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα θα ορί-
ζει ο νόμος δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα έπρεπε να υπάρξει 
μεγαλύτερη ευαισθησία για τις ομάδες των μικρότερων 
κατηγοριών γιατί αποτελούν τη μήτρα του ποδοσφαί-
ρου. 

Εδώ θα μου πείτε η Super League συστηματικά αδι-
αφορεί για τις οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντι 
στη Football League η Γ’ Εθνική και τα Πρωταθλήματα 
των ΕΠΣ θα έμπαιναν στο κάδρο; 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

να έχει εμπιστοσύνη σε τίποτα. Αυτό δείχνει και τη χαώδη 
διαφορά μας με τα πιο προηγμένα πρωταθλήματα».

Δεν θα μπορούσαμε να μην ανοίξουμε το κεφάλαιο 
«Εθνική Ελλάδος». Μια ομάδα που κάνει νέα αρχή με 
Ελληνα προπονητή, με δύο συμπαίκτες σου από τη γε-
νιά των Legends 2004 σε σημαντικά πόστα. Πως βλέ-
πεις αυτή τη νέα προσπάθεια μετά και το δείγμα των 
δύο πρώτων επίσημων αγώνων; «Η διαπίστωση που 
έκανα και μετά από κουβέντα που είχα με τους Άγγελο 
Μπασινά και Στέλιο Γιαννακόπουλου που συμμετέχουν 
σε αυτό το νέο ξεκίνημα είναι πως η Εθνική τα τελευταία 
χρόνια είχε πιάσει... πάτο. Είχε γυρίσει στη προ-Ρεχάγκελ 
εποχή. Δυστυχώς όσα βήματα έγιναν από το 2001 μέ-
χρι και το 2014, πήγαν στράφι και γυρίσαμε σε εποχές 
του...1999. Αυτό τα λέει όλα. Και η αναφορά που δεν έχει 
να κάνει αμιγώς με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή η νέα 
προσπάθεια με τον Άγγελο Αναστασιάδη στην τεχνική 
ηγεσία, έχει τις βάσεις για να επαναφέρει την ομάδα στο 
σωστό δρόμο. Τα δύο επίσημα παιχνίδια έδειξαν αν μη τι 
άλλο πως η ομάδα είχε και πάλι μέταλλο, διάθεση, πει-
θαρχία και κυρίως παίκτες που έβαλαν το «εγώ» κάτω 
από το «εμείς». Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παιχνίδι 
στη Βοσνία και η τροπή που πήρε αυτό. Είναι πολύ σημα-
ντικό στην Εθνική οι παίκτες να παίζουν για το εθνόσημο 
και όχι για την πάρτι τους. Βέβαια για να κρίνω σοβαρά 
και 100% το μέλλον της Εθνικής ομάδας θέλω να δω το 
ίδιο πρόσωπο και στα επόμενα παιχνίδια. Στόχος είναι να 
πάμε στα τελικά του Euro. Αν δεν πάμε όμως τουλάχιστον 
να το παλέψουμε και να μην αποκλειστούμε με κατεβα-
σμένα τα χέρια». 

Άγγελε μέσω της δράσης που έχετε αναπτύξει οι 
Legends 2004 προσφάτως ανακοινώσατε μια πολύ 
σημαντική συνεργασία με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρ-
χος», το οποίο θα είναι αρωγός στην προσπάθεια που 
κάνετε μέσω της δημιουργίας της αστική μη κερδοσκο-
πικής εταιρείας «Champions for Life»... «Όλα τα παιδιά 
του 2004 και εγώ σαν Άγγελος νιώθω την ανάγκη να δώ-
σει πίσω πολύ από την αγάπη που εισέπραξα όλα αυτά 
τα χρόνια. Έχουμε καταφέρει και μέσω της ομάδας των 
Legends 2004 βοηθάμε όπως και όσο μπορούμε. Θέλου-
με να δώσουμε χαρά, να προσφέρουμε και να βοηθήσου-
με όσους το έχουν ανάγκη. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία 
που ιδρύσαμε έχει ως πρωταρχικό σκοπό της να βοηθή-
σει τα μικρά παιδιά, σε διάφορα θέματα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν. Δεν μένουμε όμως εκεί, έχουμε πολλά 
όνειρα και φιλοδοξίες να προβάλλουμε μέσω πολλών 
δράσεων την έννοια του υγιούς αθλητισμού. Έχουμε την 
τιμή να μας υποστηρίζει το Ίδρυμα «Νιάρχος», που είναι 
από τα κορυφαία του κόσμου. Μας εκτιμάν πολύ σε αυτό 
που κάνουμε και σε αυτό που εκπέμπουμε».

Προσφάτως ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά στους 
στις Περιφερειακές εκλογές, μέσω του συνδυασμού 
του Απόστολου Τζιτζικώστα. Τι ήταν αυτό που σε ώθη-
σε από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, να... μπεις στον 
στίβο της πολιτικής; «Για μένα η συμμετοχή μου στις 
εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μία νέα μεγάλη 
πρόκληση την οποία και αποδέχτηκα. Είπα το «ναι» γιατί 
έχω την τεχνογνωσία στον τομέα του αθλητισμού μέσω 
των εμπειριών και των παραστάσεων που αποκόμισα από 
την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο και το εξωτερικό. Εκεί 
θέλω και μπορώ να βοηθήσω. Σκοπός είναι να παράγου-
με έργο, όλα αυτά τα χρόνια που έχω σταματήσει την κα-
ριέρα μου, προσπαθώ να συνεισφέρω και να βοηθήσω 
σε θέματα αθλητισμού. Ίσως ήρθε η ώρα αν το θέλει ο 
κόσμος και εκλεχθώ να το κάνω με θεσμικό ρόλο».

Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η απόφασή σου να 
αποδεχτείς την πρόταση που σου έγινε; «Εκτιμώ τόσο 
τον Απόστολο Τζιτζικώστα, όσο και τη Βούλα Πατουλί-
δου, δεν πήγα τυχαία  μαζί τους στην ομάδα τους. Γιατί 
μόνο με δυνατή ομάδα μπορείς να προσφέρεις και να πε-
τύχεις όσα ονειρεύεσαι. Δεν είναι μυστικό πως όλα αυτά 
τα χρόνια είχα κι άλλες προτάσεις να κατέβω στις εκλο-
γές είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε σε βουλευτικές, 
αλλά τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή με την κατάλληλη 
ομάδα. Οπότε η απόφαση μου ήταν εύκολη».

Τελικά τώρα που ζεις και αυτή τη νέα πραγματι-
κότητα ενός προεκλογικού αγώνα τι είναι πιο δύσκο-
λο: Η προετοιμασία μέχρι την κάλπη ή αντίστοιχα για 
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα; «Είναι πολύ διαφορετικά 
πράγματα τα δύο μεταξύ τους. Το ένα απαιτεί σωματική 
υγεία, το άλλο πνευματική. Είναι διαφορετικό το να χρη-
σιμοποιείς το μυαλό σου, από τα πόδια σου. Έχω όμως 
τη μόρφωση και την παιδεία να τα καταφέρω πολύ καλά 
και σε αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα καλό, έχει 
αμεσότητα. Είσαι με τον κόσμο, ζεις μαζί του. Η ευθύνη 
που νιώθω είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί έχω υπηρετήσει 
τη χώρα από το κομμάτι του να φοράς το εθνόσημο και 
ξέρω καλά τι σημαίνει αυτό. Είναι διπλό λοιπόν το άγχος 
μου».
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Face control
Αιμιλία Σαββάτη
Είναι νέα, γεμάτη 
ενέργεια, θέληση 
και όραμα 
για τη Θεσσαλονίκη

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό 
σας; Δυναμική, αποφασιστική και 
δίκαια. Ευγνώμων για κάθε μέρα 
που περνάει, οι καλές μου δίνουν 
θάρρος και οι κακές δύναμη.
Έχετε κάποιον στόχο ζωής; 
Βάζω δύσκολους στόχους στη 
ζωή μου και αγωνίζομαι καθη-
μερινά για την επίτευξη τους, για 
μένα έτσι έρχεται η επιτυχία. Ο 
στόχος μου σήμερα η επιτυχία 
στην πολιτική και ο στόχος ζωής 
μια ευτυχισμένη οικογένεια. 
Τι σας αρέσει στη Θεσσαλονίκη 
και τι θα αλλάζατε; Στην Θεσ-
σαλονίκη δεν θα άλλαζα τίποτα, 
είναι μια πανέμορφη μαγική 
πόλη. Στην λειτουργικότητα της 
πολλά. Ασφάλεια, καθαριότητα, 
πάρκινγκ. 
Το σημείο της πόλης που σας 
ηρεμεί; Τα κάστρα στην άνω 
πόλη, μια πανοραμική εικόνα που 
η ματιά μου φτάνει ως και την 
Θάλασσα. 
Πως φαντάζεστε τη Θεσσαλο-
νίκη σε 20 χρόνια; Φαντάζομαι 
μια Θεσσαλονίκη λειτουργική πιο 
κοσμοπολίτικη και πιο ευρωπαϊ-

κή. Μια Θεσσαλονίκη διοικούμενη 
από ανθρώπους που την αγαπούν 
και σέβονται τους πολίτες της. 
Μια Θεσσαλονίκη πόλο έλξης, 
λαμπερή με ικανοποιημένους 
πολίτες. 
Για ποιον λόγο αποφασίσατε να 
κατεβείτε υποψήφια στις ερχό-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές;
Γιατί αγαπώ την πόλη μου. Νιώθω 
που μειονεκτεί και που είναι 
πληγωμένη. Είμαι νέα γεμάτη 
ενέργεια, θέληση και όραμα για 
την Θεσσαλονίκη. Το πάθος μου 
δεν είναι εφήμερο ήρθα για να 
κάνω την αλλαγή, ήρθα για να 
μείνω. Οι νέοι είμαστε το μέλλον!

Γιατί με τον Μάκη Κυριζίδη; 
Γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα 
της μάθησης και από δήμαρχο 
σε δήμαρχο μάθαμε απ έξω το 
μάθημα της αδράνειας. Ήρθε η 
ώρα να αλλάξει η σελίδα με έναν 
δήμαρχο κοντά στους πολίτες, 
νέο, αποφασιστικό, ακούραστο, 
ΘΕΤΙΚΟ, τον Μάκη Κυριζίδη. Με 
τον Μάκη θα περάσουμε στις 
πράξεις! 

Είναι 25 ετών, κατάγεται, μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
απόφοιτη οικονομικών επιστημών την νομικής σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για την Αιμίλια Σαββάτη, η οποία 
γεμάτη ενέργεια, φρεσκάδα και δυναμικότητα κατεβαίνει υποψήφια με 
τον συνδυασμό του Μάκη Κυριζίδη, στο δήμο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα 
η κ. Σαββάτη εργάζεται στο οικονομικό τμήμα της Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΙΚΕ. Χόμπι 
της για έξι χρόνια ήταν το μοντελινγκ. Μεγάλη εταιρεία της Θεσσαλονίκης 
έραβε τα ρούχα πάνω της, είπε η κ. Σαββάτη μιλώντας στην Karfitsa. 
‘’Eκεί κατάλαβα το πάθος, τον κόπο και τον χρόνο που χρειάζεται η 
κάθε δημιουργία, εκεί κατάλαβα τον αληθινό χώρο της μόδας. Για μένα 
μόδα είναι το στυλ και όχι τα γυμνά μοντέλα. Πλέον κάνω τα πρώτα μου 
βήματα στην πολιτική, ένας χώρος που με κερδίζει όλο και πιο πολύ’’, 
σημείωσε.
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ΚΡΙΟΣ
Πράγματα που 
λατρεύουν οι 
άντρες αλλά δεν το 
παραδέχονται!!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τη σκέψη σου απασχολούν κυρίως 
οικογενειακά ζητήματα αυτές τις 

μέρες. Πρέπει να θυμάσαι πως 
οι μεγάλες αλλαγές, ακόμα κι 

αυτές που έρχονται χωρίς να τις 
ζητήσεις, απαιτούν και αλλαγή 

της προσωπικής σου στάσης 
προκειμένου να προσαρμοστείς στα 

νέα δεδομένα και να αποκομίσεις 
τα οφέλη τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,19,24,42.

Το μυαλό σου είναι πιο ανοιχτό 
σε επιρροές απ’ ότι παλιότερα και 
αυτή η εξέλιξη είναι πολύ θετική 

για εσένα. Πράγματα που  από 
απλή συνήθεια αδυνατούσες 
να αφομοιώσεις πριν, πλέον 

σου γίνονται εύκολα κατανοητά 
σηματοδοτώντας πρόοδο 

σε πολλούς τομείς. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,22,43.

Η εβδομάδα αυτή, θα λειτουργήσει 
διαφωτιστικά για εσένα, όσο 

κι αν αυτό φαντάζει παράξενο. 
Σύντομα, το θολό τοπίο των 

επαγγελματικών αλλά και των 
αισθηματικών σου ζητημάτων 

θα ξεκαθαρίσει κι επιτέλους θα 
αντικρίσεις την κατάσταση ως έχει 

και τους υπαίτιους μιας πρόσφατης 
περιπέτειάς σου χωρίς προσωπεία. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,15,28,46.

Το πλανητικό σκηνικό έχει ένα 
πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο στη 

ζωή σου. Σε κάνει υπερβολικά 
αυθόρμητη/ο  σε όλες τις 

εκδηλώσεις σου, γεγονός που έχει 
αμφιλεγόμενη αξία. Από τη μια 

δηλαδή, ίσως θα υπάρξουν εντάσεις 
που θα μπορούσαν να αποφευχθούν 
εύκολα, από την άλλη όμως γίνεσαι 
ευθύς και ξεκαθαρίζεις καταστάσεις 

που για καιρό έμεναν άλυτες. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,23,36.

Αυτή την εβδομάδα πασχίζεις να 
φανείς αντάξια των προσδοκιών που 

εσύ η ίδια έχεις θέσει για τον εαυτό 
σου. Θα κουραστείς αρκετά, αλλά η 
σκέψη πως φέρνοντας σε πέρας τον 

αγώνα σου, θα αποδείξεις την αξία 
σου στον ίδιο σου τον εαυτό, θα σου 

δώσει τη δύναμη που χρειάζεσαι. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ..12,26,33,48.

Σε αυτήν τη φάση που διανύεις 
πρέπει να εξετάζεις με ιδιαίτερη 

προσοχή πού πρέπει να ξοδεύεις 
τα λεφτά σου. Αυτήν την εβδομάδα 

ενδέχεται να σου παρουσιαστούν 
παραπλανητικά σημάδια, όπως 

δήθεν έμπιστοι άνθρωποι και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα οποία 
οφείλεις να αναγνωρίσεις εγκαίρως 

και φυσικά να τα προσπεράσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,29,48.

Είναι γνωστό σε όλους μας πως οι 
άνδρες θέλουν να κρύβονται πίσω 
από τα συναισθήματά τους και να 
μην εκδηλώνουν όσα πράγματα 
κάνουν οι γυναίκες και οι ίδιοι 
λατρεύουν.
Αν θέλετε να του χαϊδέψετε το 
κεφάλι την ώρα που οδηγεί και 
δεν τολμάτε, καθώς φοβάστε την 
αντίδρασή του, ίσως ήρθε ο καιρός 
να το κάνετε άφοβα… Είναι κάτι 
που θα απολαύσει ανεξάρτητα αν 
στο εκφράσει ποτέ.
Δείτε ποιες είναι οι συνήθειες των 
γυναικών που αρέσουν στους 
άνδρες αλλά δεν το λένε…
 Όταν βάζετε το κεφάλι σας στο 
στήθος του για να ξαπλώσετε.
Είτε είστε στον καναπέ και βλέπετε 
μαζί τηλεόραση, είτε είστε ξαπλω-
μένοι μετά από μια δύσκολη μέρα, 
για τον άντρα αυτή η κίνηση του 
φαίνεται πως τον κάνει να νιώθει 
κυρίαρχο.
Ο άντρας -και αυτό δεν θα αλλάξει 
ποτέ- θέλει να νιώθει προστατευ-
τικός και αυτή η στάση δείχνει ότι 
στην αγκαλιά σας είστε ασφαλείς.
 Όταν του στέλνετε πρώτη μήνυμα.
Στους άνδρες αρέσει να δείχνετε 
το ενδιαφέρον σας. Είτε αυτό 
μεταφράζεται με μία αγκαλιά ή με 
ένα μήνυμα που θα στείλετε εσείς 
πρώτη. Προσοχή όμως μην το 
παρακάνετε.
 Όταν του λέτε ότι τον εκτιμάτε…
Οι άνδρες νιώθουν πολύ όμορφα 
όταν τους θαυμάζετε και τους 
σέβεστε. Μάλιστα, καλό είναι να 
το δείχνετε συχνά ακόμα και να το 
λέτε, γιατί έτσι γοητεύονται.
 Όταν του στέλνετε μήνυμα την 
ώρα που είστε έξω με τους φίλους 
σας.
Την ώρα που είστε έξω και πίνετε 
ένα ποτάκι με τους φίλους, πάρτε 
το κινητό και στείλτε του ένα μήνυ-
μα. Με αυτή την κίνηση θα δείξετε 
ότι τον σκέφτεστε ακόμα και όταν 
περνάτε καλά μακριά του.
 Όταν είστε εκδηλωτικές και 
τρυφερές.
Δεν χρειάζεται να κρεμιέστε από 
πάνω του σε δημόσιους χώρους, 
αλλά τα μικρά πράγματα είναι που 
μετράνε.
Πιάστε το χέρι του ενώ περπατάτε 
ή αγκαλιάστε τον όταν περιμένετε 
την ουρά στο σινεμά. Θα καταλάβει 
ότι είστε υπερήφανες για εκείνον.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Την εβδομάδα αυτή θα νιώσεις 
υποσυνείδητες επιθυμίες και 
απωθημένα να σου χτυπούν την 
πόρτα, διεκδικώντας ενεργό ρόλο στη 
ζωή σου. Θα έρθεις αντιμέτωπη/ος 
με ένα μεγάλο δίλημμα, αν αξίζει να 
τιθασεύσεις την κατάσταση ή πρέπει 
να ενδώσεις σε κάποια από τα πάθη 
σου, ώστε να επαναφέρεις τις σωστές 
ισορροπίες στα πράγματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,23,32.

Αυτή η εβδομάδα απέχει πολύ από το 
να θεωρηθεί εύκολη και χαλαρή και 
αυτό θα το διαπιστώσεις από την πρώτη 
κιόλας μέρα της. Θα υπάρχουν στιγμές 
που πραγματικά θα εξαντλούν όλα σου 
τα αποθέματα, ψυχικά και σωματικά, 
και εσύ πρέπει να μείνεις πιστή στα 
όνειρά σου και στις σκέψεις σου, για να 
μην πάρεις λάθος μονοπάτι. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,40.

Τα οικονομικά είναι πρώτα στη λίστα 
των προτεραιοτήτων σου αυτήν την 
εβδομάδα. Όχι μόνο τα έσοδα από τη 
δουλειά, αλλά και αυτά που σχετίζονται 
με επενδύσεις που ήδη έχεις κάνει ή 
οικονομικές συμφωνίες που σκέφτεσαι 
να συνάψεις. Οι πλανήτες θα σε 
βοηθήσουν σημαντικά να θέσεις τους 
όρους που έχεις κατά νου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,25,39,48.

Οι ευθύνες που συνεπάγεται το 
πρόγραμμά σου για αυτήν την 
εβδομάδα είναι περισσότερες από 
ότι συνήθως και ιδιαίτερα πιεστικές. 
Θα παρατηρήσεις, λοιπόν, πως 
δεν θα έχεις την ελευθερία που 
θέλεις κι αυτό σίγουρα θα σε ρίξει 
ψυχολογικά. Η διάθεσή σου ωστόσο 
θα αναπτερωθεί ,ένα σχέδιο που είχες 
θέσει σε κίνηση καιρό πριν, επιτέλους 
θα αποδώσει καρπούς. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,28,32,44.

Βιώνεις ένα δίλημμα ως προς τη 
στάση που πρέπει να κρατήσεις 
απέναντι σε άτομα και καταστάσεις. 
Γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα, 
άλλαξαν τις απόψεις σου για φίλους 
και γνωστούς και τα νέα δεδομένα 
συγκρούονται με το μέχρι τώρα 
ιστορικό σου. Δείξε ψυχραιμία και δώσε 
τον απαραίτητο χρόνο στον εαυτό 
σου για να κατασταλάξει. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,22,46.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 13/4 ΕΩΣ 19/4

Αυτή την εβδομάδα πρέπει να προσέξεις 
ιδιαίτερα να μην παρασυρθείς από 
την επιμονή στη λεπτομέρεια και την 
τελειότητα. Είναι γνωστό ότι όταν σε 
πιάνει η τελειομανία σου πολύ δύσκολα 
την ελέγχεις, αλλά στην παρούσα φάση 
την αυξάνει, πρέπει να την τιθασεύσεις, 
διαφορετικά θα έχεις ανεπιθύμητους 
μπελάδες με τον περίγυρο σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,26,31,43.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά, 
πέτρινη, μονοκατοικία 80τμ, εντός του 
χωριού, σε οικόπεδο 3,5στρεμμάτων, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 
.000€ Kωδ.1009-397

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

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

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

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

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

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

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

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ  Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ. 
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ, 
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400€
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509  
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη 
Δημήτριου 1, Λευκός Πύργος, 
2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel

Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 
2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103

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




