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Τα επικίνδυνα «παιχνίδια»
με τη μαθητιώσα νεολαία
Ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μερικές ημέρες σε σχολείο στο ιστορικό Δοξάτο
Δράμας –και έφτασε σε γνώση της «K»–, προκαλεί πλείστα ερωτήματα για τις προθέσεις
του υπουργείου Παιδείας στον απόηχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ας βάλουμε, όμως,
τα πράγματα σε μία σειρά: Μαθητές της Α΄ Λυκείου κλήθηκαν να γράψουν διαγώνισμα στο
μάθημα «Πολιτική Παιδεία». Ένα από τα ερωτήματα που τους είχε θέσει ο καθηγητής τους
ήταν εάν «η μετακίνηση από την Αθήνα προς τη Βόρεια Μακεδονία θεωρείται εσωτερική
ή εξωτερική μετανάστευση;». Το σύνολο σχεδόν των μαθητών απάντησε ότι πρόκειται για
«εσωτερική μετανάστευση». Και κάπου εδώ αρχίζουν οι... εκπλήξεις!
Ο καθηγητής επέστρεψε τα γραπτά στους μαθητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η απάντησή
τους αυτή ήταν λανθασμένη. Στη συνέχεια ο ίδιος καθηγητής πληροφόρησε τους μαθητές ότι η σωστή απάντηση είναι «εξωτερική μετανάστευση». Αυτό, καθώς το όνομα με το
οποίο πλέον η Ελλάδα αναγνωρίζει τα Σκόπια είναι «Βόρεια Μακεδονία». Αφήνοντας κανείς
στην άκρη την ιδιαίτερη «ευαισθησία» που υπάρχει στην περιοχή γι’ αυτό το θέμα, είναι
τουλάχιστον απαράδεκτος ο τρόπος που ο καθηγητής επέλεξε να περάσει το μήνυμα της
«μακεδονοποίησης» των Σκοπίων στη μαθητιώσα νεολαία. Εάν πρόσκειται για προσωπική
επιλογή, τότε πρέπει ο συγκεκριμένος καθηγητής να επιπληχθεί και να αφήσει στην άκρη τις
προσωπικές απόψεις. Εάν, όμως, πρόκειται για ενέργεια-γραμμή από το υπουργείο Παιδείας
τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι τα Σκόπια
δεν έχουν αξιώσεις για αλλαγές στα βιβλία Ιστορίας, είναι πολύ πιθανό οι εκπρόσωποί της
στη Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) να εγείρουν –βάσει του
άρθρου 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών– ζήτημα. Ο λόγος, για τα κεφάλαια που είναι αφιερωμένα στους Βαλκανικούς Πολέμους και τις αναφορές στο Μακεδονικό ζήτημα και περιλαμβάνονται στα βιβλία Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου. Στο βιβλίο της
ΣΤ΄ Δημοτικού υπάρχει κεφάλαιο για τα «Επαναστατικά Κινήματα στη Μακεδονία», καθώς
και για τους «Βαλκανικούς Πολέμους». Αντίστοιχα, στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου ολόκληρα
κεφάλαια είναι αφιερωμένα στα «Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων» με χάρτες, ειδική ανάλυση του «Μακεδονικού Ζητήματος», «την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων», καθώς και «την Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους Βαλκανικούς
Πολέμους».
Πρόκειται για ένα μικρό, αλλά ενδεικτικό περιστατικό της προχειρότητας με την οποία
συνάφθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών και των κινδύνων τους οποίους βάζει για την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας. Κίνδυνοι που γίνονται μεγαλύτεροι από τις ιδεοληψίες
ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι με την επιμόρφωση των παιδιών μας...
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Αναπτυξιακή Τράπεζα: απαραίτητο εργαλείο ανάπτυξης

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΊΧΑΛΟΥ*

Για να επιτελέσει
στην πράξη
το ρόλο της,
θα πρέπει να
διατηρηθεί
πραγματικά
ανεξάρτητη από
πρόσκαιρες
πολιτικές πιέσεις
και παρεμβάσεις
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Μετά από μια δεκαετία, σχεδόν, ύφεσης και στασιμότητας,
η Ελλάδα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, με έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να δοθεί ώθηση στο μετασχηματισμό του παραγωγικού
προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Βασικό εμπόδιο σε αυτή
την προσπάθεια αποτελεί η έλλειψη χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν
αποκλεισμένες από τις τραπεζικές πιστώσεις.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία εναλλακτικών καναλιών χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων είναι κάτι
παραπάνω από απαραίτητη. Η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας, στα
πρότυπα των αντίστοιχων φορέων που λειτουργούν ήδη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αποτελεί άλλωστε εδώ και χρόνια αίτημα
του επιχειρηματικού κόσμου. Δεν μπορεί, λοιπόν, παρά να προκαλεί
ικανοποίηση η πρόσφατη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, που
ανοίγει, έστω και με καθυστέρηση, το δρόμο για την αξιοποίηση και
στην Ελλάδα του συγκεκριμένου εργαλείου.
Τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου είναι αρκετά, με κυριότερο την
έμφαση στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρομεσαίων και νεοφυών
επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες
πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις ιδιωτικές τράπεζες. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, πέρα από την έμμεση χορήγηση δανείων, θα μπορεί να
συμμετέχει σε επενδυτικά σχήματα κεφαλαιοδότησης, παροχής εγγυήσεων υποστήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και εξωστρεφών
επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.
Η συμμετοχή του δημοσίου στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας
είναι απαραίτητη, καθώς είναι σημαντικό η τράπεζα να καλύψει ανάγκες χρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες θα συμβάλουν στο δι-
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αρθρωτικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την
προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας κ.ά., λαμβάνοντας υπόψη εκτός των χρηματοοικονομικών αποδόσεων και το θετικό
αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και
των εισοδημάτων των πολιτών.
Ωστόσο, για να μην εξελιχθεί σε μια ακόμη αναποτελεσματική δημόσια δομή, ο νέος φορέας χρειάζεται ανεξάρτητη, επαγγελματική
διακυβέρνηση, επαρκή στελέχωση από έμπειρους τεχνοκράτες, αλλά
και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας, στα πρότυπα αντίστοιχων επιτυχημένων χρηματοδοτικών φορέων, όπως η KFW και η
AFD. Κυρίως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα
θα λειτουργεί με αυστηρές αρχές διαφάνειας, με ξεκάθαρους κανόνες
χρηματοδότησης και σαφή κριτήρια αποτελεσματικότητας και όχι με
σκοπό εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων ή άλλων σκοπιμοτήτων.
Για να επιτελέσει στην πράξη το ρόλο της, θα πρέπει να διατηρηθεί
πραγματικά ανεξάρτητη από πρόσκαιρες πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις.
Η εμπειρία δείχνει ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να λειτουργήσει πλήρως ο νέος φορέας, ενώ μένει ακόμη να αποσαφηνιστούν
μια σειρά από σημεία που αφορούν την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη
λειτουργία, τις πηγές χρηματοδότησης και τη δομή κόστους της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ωστόσο, η αρχή έγινε. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να αναδειχθεί σε χρήσιμο
εργαλείο ανάπτυξης, ενισχύοντας την υγιή, εξωστρεφή καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Αναμένουμε, λοιπόν, τα επόμενα βήματα.
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Η ενδεχόμενη κάθοδος Παπαμιμίκου στην Α’ Θεσσαλονίκης αλλάζει τα δεδομένα

Η επιστροφή του Ανδρέα

Παράθυρο επιστροφής του στην
ενεργό πολιτική αφήνει πλέον ορθάνοιχτο ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας
Παπαμιμίκος, το όνομα του οποίου ακούγεται έντονα για την Α’ Θεσσαλονίκης.
Αυτό κατέστη σαφές στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, το μεσημέρι της
Δευτέρας, όπου έδωσε στίγμα πολιτικής
επαναδραστηριοποίησης.
Ο κ. Παπαμιμίκος σημείωσε πως δεν
έφυγε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και
παρά το ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αποστασιοποιήθηκε για επαγγελματικούς λόγους πάντα κοιτάει το καλό της
παράταξης. «Ήμουν, είμαι και θα είμαι
στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σταθερός σε
αυτά που πιστεύω και την ιδεολογία μου.
Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται τόσες
πολλές μεταγραφές στην πολιτική. Μεταγραφές κάνεις στο ποδόσφαιρο», είπε
και επισήμανε πως «όλοι όσοι είμαστε
μέσα στη ΝΔ, από όποιο μετερίζι, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό
ώστε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης να πάρουν αυτοδυναμία
στις επόμενες εκλογές».
Ο πρώην γραμματέας της ΝΔ ξεκαθάρισε πως η πολιτική δεν ήταν και δεν
είναι αυτοσκοπός του ενώ ερωτώμενος
σχετικά με το πολιτικό του μέλλον αρκέστηκε να σχολιάσει ότι “«όλα είναι ανοικτά και όλα τα σκέφτομαι».
Ερωτώμενος για τα γεγονότα του
εσωκομματικών εκλογών του 2015,
σχολίασε πως δέχθηκε πολλές επιθέσεις
και τόνους λάσπης, καθιστώντας σαφές
πως «έκανα όμως αυτό που όφειλα, το
καθήκον μου ως γραμματέας της ΝΔ, να
πάρω τις ευθύνες πάνω μου παρά το ότι

δεν μου αναλογούσαν. Το έκανα γιατί
ήθελα να διαφυλάξω την ενότητα στη
ΝΔ. Δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα στη ΝΔ».
Ο κ. Παπαμιμίκος αναφερόμενος
στον Αντώνη Σαμαρά επισήμανε πως
«δώσαμε μαζί τεράστιες μάχες. Είναι
ένας άνθρωπος που με πίστεψε και
εμπιστεύτηκε. Προσέφερε πολλά στην
χώρα. Τον θεωρώ από τους καλύτερους
πρωθυπουργούς των τελευταίων δεκαετιών». Για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη είπε
ότι «οι διαφορές ήταν πολιτικές και όχι
προσωπικές. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ.
Έχει προσφέρει πολλά στην παράταξη
και τη χώρα«.
Για τη λειτουργία της πολιτικής ση-

μείωσε πως «η πολιτική σήμερα έχει πιάσει πάτο. Το πολιτικό σύστημα είναι πλήρως απαξιωμένο και δικαιολογημένα οι
περισσότεροι νέοι αποστρέφονται την
πολιτική» αλλά παράλληλα απηύθυνε
κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν
παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν
τα συστήματα που δεν θέλουν νέα πρόσωπα στην πολιτική. Μάλιστα μετέφερε
και την προσωπική του εμπειρία σημειώνοντας πως όταν ένας νέος άνθρωπος
μπαίνει στην πολιτική αντιμετωπίζει
πολλές δυσκολίες διότι κάποιοι θέλουν
την πολιτική κλειστή και για συγκεκριμένους ανθρώπους. «Ευτυχώς όμως για
μένα, δυστυχώς για κάποιους άλλους
δεν εξαρτώμαι και έχω για σύμμαχό μου

την αλήθεια”» τόνισε.
Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε,
φυσικά, και στη Θεσσαλονίκη: «Η Θεσσαλονίκη δεν είναι αδικημένη πόλη. Μια
λεβέντισσα πόλη δεν μπορεί να μένει στη
μιζέρια. Μπορεί να έχει γίνει στο παρελθόν αλλά όλα είναι στο χέρι μας», είπε
και εξήγησε την άποψή του φέρνοντας
ως παράδειγμα τη φετινή πορεία του
ΠΑΟΚ: «Το όλα είναι στο χέρι μας είναι
αυτό που πιστεύω. Ένα παράδειγμα: ο
ΠΑΟΚ όταν ανασυγκροτήθηκε και αναδιοργανώθηκε, συνειδητοποίησαν και
πίστεψαν όλοι ότι θα κάνουμε τα πάντα
κόντρα σε όλους τους υπόλοιπους, παίρνει το πιο παλικαρίσιο και μάγκικο πρωτάθλημα».


Nέα προσφορά από τα City Med
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε
να κλείσετε το ραντεβού σας
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Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
40 ευρώ η συνεδρία!

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

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 €

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€

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.

Σήμερα, η Εταιρεία εξυπηρετεί συνολικά 338.153 καταναλωτές
μέσω ενός σύγχρονου δικτύου αγωγών μήκους 2.323 χλμ.

Εκδήλωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τα 20 χρόνια
παρουσίας της στην ελληνική αγορά

Τα 20 χρόνια δραστηριοποίησης στην
αγορά φυσικού αερίου, στις περιοχές
της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας,
επισφράγισε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε επετειακή
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 11.04.2019 σε Θεσσαλονίκη και
Λάρισα με παράλληλη δορυφορική σύνδεση.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν τα ορόσημα, που συντέλεσαν
στην καθιέρωση της Εταιρείας και στην
ανάδειξή της σε σημείο αναφοράς τόσο
στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών
όπου δραστηριοποιείται όσο και στον
ενεργειακό κλάδο του φυσικού αερίου
στην Ελλάδα.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
κ. Λεωνίδας Μπακούρας, κατά την ομιλία
του ανέφερε ότι το 2000 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση της εποχής στη χώρα αρχικού κεφαλαίου 386,3 εκατ. € για την ίδρυση των
εταιρειών Παροχής και χορηγήθηκαν
οι Άδειες Διανομής σε Θεσσαλονίκη και
Θεσσαλία. Παρά τις προκλήσεις, έως το
2006 επενδύθηκαν προοδευτικά 308,2
εκατ. €, κυρίως για την κατασκευή επέκτασης δικτύων μακροχρόνιου σχεδιασμού και απόδοσης.
Τα επόμενα έτη, παρά την οικονομική ύφεση, η Εταιρεία εξακολουθεί να
υλοποιεί επενδύσεις σε δίκτυα και νέες
συνδέσεις, έχοντας την πλήρη στήριξη
των μετόχων, ΔΕΠΑ και ΕΝΙ. Το 2016,
μετά την αναμόρφωση της αγοράς φυσικού αερίου, ολοκληρώνεται ο εταιρικός
μετασχηματισμός και στις 30.12.2016
ιδρύεται η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Τη διετία 2017 –
2018 η Εταιρεία μένει πιστή στις αξίες
της και ενεργώντας πάντα με συνέπεια
και προγραμματισμό και ταυτόχρονα
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εισάγει στην ελληνική αγορά ενέργειας την
τεχνολογία CNG συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρση του ενεργειακού αποκλεισμού των απομακρυσμένων από το
δίκτυο περιοχών.
Σήμερα, 20 χρόνια μετά, η Εταιρεία
εξυπηρετεί συνολικά 338.153 καταναλωτές μέσω ενός σύγχρονου δικτύου
αγωγών μήκους 2.323χλμ., αποτέλεσμα
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Πάνω Αριστερά: ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας. Κάτω Αριστερά: ο Διευθύνων Σύμβουλος
της EΝΙ Gas e Luce, κ. Αlberto Chiarini. Πάνω Δεξιά: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Βενέτιος Μπούρας.
Κάτω Δεξιά: ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Δημήτριος Τζώρτζης
των προοδευτικών επενδύσεων 546
εκατ. €. Ο κ. Μπακούρας συμπλήρωσε
ότι σύμφωνα με τον πενταετή προγραμματισμό, προβλέπονται νέες επενδύσεις
ύψους 93,3 εκατ.€ ευρώ για την επέκταση του δικτύου κατά 301 επιπλέον
χιλιόμετρα.
Ολοκληρώνοντας ο κ. Μπακούρας, υπογράμμισε ότι, με την εφαρμογή σύγχρονου και αποτελεσματικού
management δημιουργείται μια αλυσίδα
που διασφαλίζει την επιτυχή πορεία της
Εταιρείας, όπου όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη: Μέτοχοι, εργαζόμενοι και κατα-

ναλωτές ωφελούνται από την ανάπτυξη
της δραστηριότητας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, τρίπτυχο που σηματοδοτεί την επιτυχία της.
Τον χαιρετισμό τους απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της EΝΙ Gas e Luce,
κ. Αlberto Chiarini, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Δημήτριος Τζώρτζης
και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
κ. Βενέτιος Μπούρας, επιβεβαιώνοντας
την άψογη συνεργασία που κατάφερε να
συνδυάσει το σεβασμό προς την κοινωνία και την ανάπτυξη της δραστηριότητας
προς όφελος των πολιτών με δίκαιη οικονομική αποδοτικότητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής
ηγεσίας, των πολιτικών αρχών και των
τοπικών φορέων. Δυναμική ήταν επίσης
η παρουσία του συνόλου των εργαζομένων της Εταιρείας σε Θεσσαλονίκη και
Λάρισα.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις συμβολικού
χαρακτήρα, η οποία ολοκληρώθηκε με
επιτυχία και την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να ατενίζει το
μέλλον με αισιοδοξία μέχρι το… 2043
που είναι ο χρονικός ορίζοντας των Αδειών της.

Ανησυχίες από έντιμα χείλη της αγοράς για τη συνέχιση της απρόσκοπτης διακίνησης
ενεργειακών προϊόντων από τους λαθρεμπόρους, παρά τα νέα μέτρα

Εν... καιρώ η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων
Δεν έχει σταματήσει –αν και άλλα…
λέγονται– η συζήτηση της μετατροπής
των πλωτών εφοδιαστικών μέσων (σλέπια ή μπάριζες) σε φορολογικές αποθήκες, λένε πηγές της αγοράς εμπορίας
καυσίμων, σύμφωνα με τις οποίες, «αν
όχι τώρα, που έχουμε εκλογές, ίσως αργότερα να δούμε το υπουργείο
ΤΟΥ ΦΊΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΉ
Οικονομίας και ανάπτυξης με κάποια
διάταξη να επαναφέρει κάτι που δεν ισχύει σήμερα, ανοίγοντας πάλι την πόρτα σε
τακτικές και πρακτικές που συμβάλλουν
στο λαθρεμπόριο». Πριν αναφερθούμε
εκτενέστερα στο τι σημαίνει αυτό, «θεωρητικά επιλύονται όλα, αλλά σε… βάθος χρόνου». Να υπενθυμίσουμε ότι με
υπουργική απόφαση το 2002 καθιερώθηκε τα σλέπια να λειτουργούν μόνο για
μεταφορά και παράδοση φορτίων καυσίμων και καταργήθηκε η χρήση τους ως
φορολογικών αποθηκών, διότι υπήρχαν
«τρύπες» –ο χρόνος ελέγχου από το τελωνείο γινόταν σε μηνιαία βάση–, αφήνοντας τους επιτήδειους να επιδίδονται
στο… ευγενές σπορ του λαθρεμπορίου.
Τώρα ξανασυζητιέται στα μουλωχτά να
αλλάξει και πάλι η χρήση της μπάριζας!
«Μακάρι να διαψευστούμε», μας είπαν.
Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με
τις εξελίξεις στο σύστημα παρακολούθησης εισροών- εκροών (μετάδοση data σε
κεντρική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ-Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων),
που μέχρι σήμερα έχει τοποθετηθεί μόνο
στα πρατήρια βενζίνης! «Δίνονται λύσεις
σε όλα τα ζητήματα της εφοδιαστικής
αλυσίδας καυσίμων που μας απασχολούν τόσα χρόνια , αλλά η… μπάλα πάει
πάλι στην εξέδρα, καθώς απαιτείται ξανά
μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για την έκδοση μιας κοινής απόφασης –θα προκύψει από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία– και για την υλοποίηση
και λεπτομερή τακτοποίηση θεμάτων
που έχουν νομοθετηθεί διαδοχικά από
το 2012, το 2013 και το 2014(!)». Αν και
στο τέλος του 2015 εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις, τίποτα δεν εφαρμόστηκε,
διότι «υπήρχαν ασάφειες στις διατάξεις».
Έρχεται λοιπόν το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και λέει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά εγκαταστάσεις
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ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής
δεδομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις
διακίνησης-ελέγχου πετρελαιοειδών
και ενεργειακών προϊόντων. Διότι έως
σήμερα «δεν επετράπη η ενιαία ρύθμιση
όλων των θεμάτων που άπτονται των
εν λόγω συστημάτων, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν κενά και ασάφειες στην
ισχύουσα νομοθεσία, που δημιουργούν
προβλήματα και σύγχυση, τόσο στους
διοικούμενους, που καλούνται να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία, όσο και
στις Αρχές-Υπηρεσίες που καλούνται να
ελέγξουν την εφαρμογή της».
Και περιλαμβάνει τα πάντα. Δηλαδή:
«Πρατήρια παροχής καυσίμων και
ενέργειας, εγκαταστάσεις κατόχων
αδειών εμπορίας και λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, κατόχων
άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατήρια παροχής καυσίμων-ενέργειας
που βρίσκονται εργοτάξια με οχήματα
και μηχανήματα έργου, σε σταθμούς

ΚΤΕΛ, εγκαταστάσεις ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΤΑ,
εγκαταστάσεις εφοδιασμού ιδιόκτητων
ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων,
κέντρα αποθήκευσης και διανομής, αεροδρόμια, λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία, εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν
σιδηροδρομικές γραμμές, εγκαταστάσεις
αποθήκευσης-διακίνησης καυσίμων των
Ενόπλων Δυνάμεων, πλωτά εφοδιαστικά
μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς, κατόχους άδειας
διάθεσης βιοκαυσίμων και εισάγουν
άκυκλους υδρογονάνθρακες (μεθανόλη, αιθανόλη) κ.λπ».
Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τις «πάγιες θέσεις» της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
(ΠΟΠΕΚ), που σημειώνει όμως: «Μας
ανησυχεί όμως και μας προβληματίζει
ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των
προς ψήφιση διατάξεων έχει ορίζοντα
24 μηνών, αφού όμως προηγηθεί η έκδοση τουλάχιστον 6 Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για

τα ελληνικά κυβερνητικά δεδομένα» και
της ΑΑΔΕ.
Ως «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη
που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση
της νέας μορφής λαθρεμπορίου, της
διακίνησης υγραερίου» χαρακτηρίζει ο
Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) την υποχρεωτική
(από 1ης Μαρτίου) διασύνδεση των ταμειακών μηχανών όλων των πρατηρίων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου
κίνησης (autogas) και την ταυτόχρονη
μετάδοση των στοιχείων στην ΑΑΔΕ (με
κάθε παραλαβή υγραερίου κίνησης στα
πρατήρια θα εκδίδεται αυτόματα λεπτομερής απόδειξη λιανικής πώλησης, που
θα διαβιβάζεται επίσης στην Ανεξάρτητη
Αρχή μέσω του εγκατεστημένου Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού).
Υποχρεωμένες είναι και όλες οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου, που διαθέτουν
υγραέριο κίνησης στα πρατήρια, να είναι
διασυνδεδεμένες (από αυτή την ημερομηνία) με την ΑΑΔΕ και να μεταδίδουν
προς αυτήν άμεσα όλα τα στοιχεία των
παραστατικών διακίνησης του υγραερίου
κίνησης προς τα πρατήρια».
«Δεν αντιλέγω ότι οι εξελίξεις αυτές
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», μας
είπε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, «αλλά θα
τραβήξει σε βάθος χρόνου και δεν ξέρω
αν εγώ, που δεν ανήκω σε εταιρικό σχήμα, πόσο θα αντέξω, από τον αθέμιτο
ανταγωνισμό στην αγορά εμπορίας καυσίμων. Βλέπετε», πρόσθεσε «ένα πρατήριο που είναι εταιρικό, αν χάσει, θα έρθει
η χασούρα από ένα άλλο βενζινάδικο
που είναι επίσης εταιρικό. Από τη μια τσέπη στην άλλη… Απ’ την άλλη είναι και ο
ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) που,
αν δεν καταργηθεί ,θα κλείσουν πολλά ακόμα ιδιωτικά πρατήρια. Αν και δεν
θέλω να τα ξαναλέω γιατί κινδυνεύω,
ρωτάω ποιος θα μας σώσει, γιατί εγώ
δεν μπορώ να κλέψω –και γιατί δεν μου
πάει–, από τη μαφία της λαθρεμπορίας
καυσίμων. Η Αμφιθέας είναι μια λεωφόρος αμαρτωλή, όπως και η Πειραιώς. Και
καταλαβαίνετε γιατί…»,
Καταλαβαίνουμε, αλλά ελπίζουμε να
καταλαβαίνει και το κράτος…

opinion

Η συνεισφορά των έργων και των υποδομών στην τουριστική ανάπτυξη
Με δεδομένο ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι η σημαντικότερη ελπίδα
της χώρας για άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, με τον τουρισμό να έχει
συμμετοχή 16% στο ΑΕΠ και να απασχολεί το 19% του εργατικού δυναμικού της, ενώ το 1/3 του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου καλύπτεται
απ’ αυτόν, λογικό είναι να αναζητείται τρόπος στήριξής του, ώστε να είναι
εφικτή η προσέλκυση επενδύσεων που θα φέρουν την «άνοιξη» στην εθνική οικονομία.
Είναι γνωστό, λοιπόν, πως ο τουρισμός βοηθά στην ανάπτυξη όλης της
Περιφέρειας και συνεπώς χρειάζεται εθνικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μέτρα (όπως η δημιουργία σταθερού ελκυστικού και
διαφανούς φορολογικού και εργασιακού περιβάλλοντος), αλλά και έργα
(σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, μετρό, αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνες,
ύδρευση – αποχέτευση και καθαρό περιβάλλον).
Καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση και των δύο,
μέτρων και έργων, είναι η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού η συμβολή της είναι καταλυτική για την προώθηση
της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης και της απασχόλησης και
παράλληλα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
Σύμφωνα με το σημερινό κοινοτικό πλαίσιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ουσιαστικές αναπτυξιακές αρμοδιότητες και παρεμβαίνει ενεργά στην τοπική ανάπτυξη, συνεργαζόμενη δε με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μπορεί να αποτελέσει τον
κινητήριο μοχλό υποστηρίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Ο τουρισμός
βοηθά στην
ανάπτυξη όλης
της Περιφέρειας
και συνεπώς
χρειάζεται εθνικός
σχεδιασμός που
θα περιλαμβάνει
εξειδικευμένα
μέτρα, αλλά
και έργα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ*

Στις προτεραιότητές μας είναι:
‣ Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού κάλλους και των
ιδιαιτεροτήτων κάθε ξεχωριστού τόπου μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο που να περιλαμβάνει επιμέρους
σχέδια ανά νομό. Κάθε έργο, συγκοινωνιακό ή υδραυλικό, θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα της κάθε
περιοχής και οι παρεμβάσεις να είναι προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών αλλά με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό
κόστος.
‣ Οι σύγχρονοι οδικοί άξονες, εκτός της ασφαλούς και γρήγορης μετακίνησης, ενώνουν λαούς, πολιτισμούς και κουλτούρες. Αναπτύσσουν τις ανθρώπινες σχέσεις ενισχύοντας τους
θεσμούς μεταξύ των λαών, ταυτόχρονα όμως βοηθούν και στην
αύξηση του τουριστικού ρεύματος και επομένως και του ΑΕΠ
των χωρών που μαστίζονται από την κρίση όπως η Ελλάδα. Παράδειγμα η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού που πολλαπλασίασε τις επισκέψεις κυρίως των Βαλκάνιων γειτόνων σε όλη τη
Β. Ελλάδα, από την Κέρκυρα και την Πάργα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την
Αλεξανδρούπολη.
‣ Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων των λιμνών και των
ποταμών και η αναβάθμιση των παρόχθιων υποδομών τους, έδωσε τεράστια ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη πολλών περιοχών που βρίσκονται
μακριά από την παράλια ζώνη, κοντά όμως σε λίμνες ή ποτάμια. Συνεπώς η
ολοένα αυξανόμενη ένταξη και υλοποίηση έργων Βιολογικών Σταθμών και
Αποχετεύσεων σε πόλεις ή χωριά που μέχρι τώρα στερούνταν τέτοιων υποδομών, εντάσσει πολλές «άγνωστες» μέχρι χθες περιοχές στην κατηγορία
των τουριστικά αναβαθμισμένων τόπων.
‣ Η κατασκευή και αναβάθμιση μικρών ή μεγάλων λιμανιών αλλά και
αλιευτικών και τουριστικών καταφυγίων δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που
χρόνια τώρα υφαίνουν με τις ρότες των σκαφών τους τις σχέσεις με τους
κατοίκους των παράλιας χώρας, να γνωρίσουν νέους προορισμούς και να
προσεγγίσουν νέους τόπους καθιστώντας τα ψαροχώρια σε ξεχωριστές
τουριστικές επιλογές στις επίμονες αναζητήσεις τους.

‣ Κάθε καινούριος αεροδιάδρομος, όπως π.χ. αυτός του αεροδρομίου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φέρνει πολύ πιο κοντά τους κατοίκους της Β. Ευρώπης, της
Αμερικής, της Ασίας και όχι μόνο, στην αγαπημένη πόλη όλων των Ελλήνων, την Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε μικρότερη πόλη της
χώρας στην οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται κάποιο τέτοιο έργο.
‣ Η αναβάθμιση των μουσειακών εγκαταστάσεων, όταν αυτή λαμβάνει
χώρα σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε δέκα (10) χρόνια όπως αυτή
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου, καθώς και η μέριμνα για καθημερινή κανονική λειτουργία τους, θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της συναφούς
τοπικής κοινωνίας.
‣ Η διασφάλιση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του πόσιμου
νερού των οικισμών μας, μέσα από έργα ύδρευσης αλλά και εμπλουτισμού
του υδροφόρου ορίζοντα (φράγματα, μικρολιμνοδεξαμενές, αναβαθμοί
κ.α.) οδηγούν στη μακροζωία των ήδη υπαρχόντων τουριστικών υποδομών αλλά και στην προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων.
‣ Τέλος η διατήρηση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων των παραδοσιακών μας οικισμών και η συντήρησή τους βοηθούν στην ανάδειξη και
προβολή των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε
περιοχής.
Μπορεί ο καθένας από μας στο βαθμό που του αναλογεί, να επαίρεται
για την αύξηση (αλματώδη θα έλεγα των τελευταίων 6-7 χρόνων: 201114 εκατομμύρια, 2018 – περίπου 30 εκατομμύρια) του τουρισμού στη
χώρα μας. Όμως η εντυπωσιακή αυτή αύξηση έχει οδηγήσει και σε κοινωνικοοικονομικές εντάσεις δημιουργώντας δυσβάσταχτο φορτίο στις υποδομές των οικισμών της παράλιας κυρίως ζώνης (πχ. Πευκοχώρι: βιολογικός,
νερό…) με τους μόνιμους κατοίκους να είναι αναστατωμένοι.
Τα αδηφάγα εργολαβικά συμφέροντα αλλοίωσαν το τοπίο της όμορφης
χερσονήσου της Κασσάνδρας αλλά και της παράλιας ζώνης της Θεσσαλονίκης από Σταυρό μέχρι και Ασπροβάλτα. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα.
Εάν έγκαιρα δεν αφυπνισθούμε να στηρίξουμε τις υποδομές μας, το όνειρο
θα μετατραπεί σε εφιάλτη και η ανάπτυξη σε μαρασμό και αποσύνθεση. Η
έλλειψη νερού, μας τρομάζει και το καθημερινό πλέον μποτιλιάρισμα της
Χαλκιδικής μας τρομοκρατεί. Την ίδια ώρα το σύστημα Υγείας μας καταρρέει
τους καλοκαιρινούς μήνες και η αστυνόμευση καρκινοβατεί. Μπορείς όμως
να διακόψεις την προδιαγεγραμμένη πορεία της ιστορίας; Οι άνθρωποι θα
συνεχίσουν να ταξιδεύουν, όπως κάνουν χιλιάδες χρόνια τώρα. Κυρίως
εμείς οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Και σ’ αυτόν τον αγώνα να δώσουμε τα πάντα ασχέτως της κριτικής που
ακούμε.
Και όπως έγραψε και ο Γιάννης Ρίτσος: Μην μετανιώσεις γι’ αυτά που
έδωσες. Άσε τους άλλους να μετανιώσουν που δεν τα εκτίμησαν.
* Ο Γ. Γιώργος είναι αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής και υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος Χαλκιδικής με τον συνδυασμό του Απ. Τζιτζικώστα «Αλληλεγγύη»
20.04.2019
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Το ζαχαροπλαστείο «Νίκος» εύχεται
Καλό Πάσχα σε όλους με υγεία,
αγάπη και γλυκές δημιουργίες!

Ο Νίκος Κουφός σε ώρα σεμιναρίου, διδάσκοντας
στα νέα παιδιά πώς η φαντασία γίνεται... γλυκό!

Τα πιο όμορφα πασχαλινά αβγά για τη Μεγάλη Εβδομάδα
και η πιο γλυκιά απόλαυση μετά την Ανάσταση

Για τις μικρές της παρέας που θέλουν να φιλήσουν τον πιο... σοκολατένιο πρίγκιπα
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Από τα παιδικά... στα χεράκια τους έτοιμα για φάγωμα!

Νονοί - νονές! Για τις «κοκέτες» μας, πακέτο με
τα φορεματάκια και τα παπουτσάκια τους

Facebook: ζαχαροπλαστεια Νίκος Κουφός

Instagram: patisserie.nikos.koufos

Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου:

Να δώσουμε ένα όραμα ανάπτυξης
στο δήμο Κασσάνδρας

Συνέντευξη

δεδομένα. Η λίστα είναι μεγάλη:
‣ Το καλοκαίρι τουριστικά χωριά μένουν χωρίς νερό.
‣ Υπάρχουν σκουπίδια πεταμένα σε δημόσιους χώρους και σε ρέματα που έχουν καταντήσει
σκουπιδότοποι. Δεν γίνεται ανακύκλωση. Η εργολαβία για την αποκομιδή των απορριμμάτων
απαιτεί ποσά – μαμούθ. Υπάρχουν χωριά χωρίς
βιολογικούς και στα χωριά που υπάρχουν βιολογικοί, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στις συντηρήσεις και καμία προστασία προς το περιβάλλον.
‣ Η εξυπηρέτηση του δημότη είναι θέμα των
υπαλλήλων, οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες
τριτοκοσμικές και προσπαθούν όσο μπορούν να
εξυπηρετήσουν. Ο δήμος δεν στέκεται δίκαια απέναντι στους δημότες: ενώ πρέπει να εξυπηρετεί
τους κατοίκους και όχι τα συμφέροντα των λίγων,
δεν το κάνει.
‣ Δρόμοι σε κατοικημένες περιοχές που δεν
έχουν ασφαλτοστρωθεί.
‣ Το κέντρο υγείας, η μοναδική πρωτοβάθμια

νοσοκομειακή μονάδα υγείας στο δήμο που εξυπηρετεί το καλοκαίρι 700.000 χιλιάδες τουρίστες,
είναι αποδυναμωμένο από γιατρούς, νοσηλευτικό
προσωπικό, διασώστες του ΕΚΑΒ και αναλώσιμα
υλικά. Υπάρχουν κενές βάρδιες στη διάρκεια του
καλοκαιριού.
‣ Ο τουρίστας που επιλέγει το δήμο Κασσάνδρας συνειδητοποιεί ότι ο προορισμός του δεν
είναι φιλικός όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών.
‣ Μέχρι σήμερα δεν έγιναν προσπάθειες για
να αναδειχτούν οι αρχαιολογικοί μας χώροι, τα
ιαματικά λουτρά και ο θρησκευτικός τουρισμός.
‣ Δεν έχουν γίνει ουσιαστικές προσπάθειες για
12μηνη τουριστική περίοδο.
‣ Ο δήμος έχει μείνει πίσω στις νέες τεχνολογίες καθώς δεν έχει γίνει πλήρης εκσυγχρονισμός
όλων των υπηρεσιών του.
Ποιοί είναι οι άξονες της πολιτικής της παράταξης σας για την επόμενη τετραετία;
Βασικοί πυλώνες της επόμενης μέρας θα είναι:
‣ Μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης.
‣ Λύση για την αποκομιδή απορριμμάτων, λειτουργία βιολογικών στα χωριά που δεν έχουν,
ανακύκλωση απορριμμάτων.
‣ Χρήση φωτοβολταϊκών.
‣ Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την πάταξη της
γραφειοκρατίας. Να μετατραπεί ο δήμος Κασσάνδρας σε «έξυπνο» δήμο, πρότυπο καινοτομίας και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να υπάρχει διαφάνεια και αξιοποίηση όλων των δημοτικών πόρων.
‣ Δήμος – πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας, με ενεργή συμμετοχή πολιτών.
‣ Ενίσχυση κοινωνικών δομών και βοήθεια
στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
‣ Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς.
‣ Σύγχρονες λύσεις για κυκλοφοριακό – θέσεις στάθμευσης.
‣ Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων σε όλα τα
χωριά, δημιουργία παιδικών χαρών, δημιουργία
χώρου στέγασης φιλαρμονικής και ωδείου.
‣ Θα γίνουμε οι αρωγοί ώστε το κέντρο υγείας
να είναι πλήρως επανδρωμένο με γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες ΕΚΑΒ, και όλα τα υλικά για
την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου αποφάσισε να συμμετέχει στη μάχη των εκλογών
διεκδικώντας το δημαρχιακό θώκο της Κασσάνδρας. Η επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένη
Κασσάνδρα» αναλύει στην Karfitsa τους στόχους της για την επόμενη ημέρα στο δήμο.
Για ποιό λόγο αποφασίσατε να κατεβείτε στη
μάχη των εκλογών της αυτοδιοίκησης; Στη μέχρι τώρα πορεία μου έχω αποδείξει ότι δεν εμπιστεύομαι τα εύκολα. Ως υπεύθυνος και ενεργός
άνθρωπος θεώρησα χρέος μου να δηλώσω το
παρόν σ’ αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Οι
ανάγκες του δήμου Κασσάνδρας είναι τεράστιες.
Πρέπει να δοθούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που χρονίζουν, αλλά και να δώσουμε
ένα όραμα ανάπτυξης για το μέλλον αυτού του
τόπου. Θέλω να παλέψω για τα πιστεύω μου, τις
αρχές μου, για την επανασύνδεση της ηθικής με
την πολιτική και για την απαλλαγή από το απεχθές
κατεστημένο που το βλέπουμε ξανά μπροστά μας
σαν φάντασμα από το παρελθόν. Αλλά και για το
πιο απλό που είναι η αγάπη μου για αυτόν τον
ευλογημένο τόπο, το όραμα μου για αυτά που μας
αξίζουν να έχουμε και δεν έχουμε.
Για ποιό λόγο αποφασίσατε να δημιουργήσετε τη δική σας παράταξη; Για μένα η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Μια δράση στην υπηρεσία
της αρετής, της εξυπηρέτησης του δημότη και όχι
σκόπιμη και ιδιοτελής δράση που καμία σχέση δεν
έχει με την ηθική. Το θέμα είναι να λύνονται τα
προβλήματα των δημοτών ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια και με την αίσθηση ότι όλοι έχουν ίδια
αντιμετώπιση από το δήμο. Χρειάζεται προγραμματισμός και όχι πρόγραμμα! Χρειάζεται οργάνωση, έξυπνες ιδέες, αρχές, αξίες χωρίς φανατισμό
και χωρίς την παραμικρή ιδιοτέλεια, συλλογικότητα, γνησιότητα και όχι υποκρισία, σοβαρότητα,
επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων,
διαφάνεια και πάνω απ όλα όρεξη και μεράκι για
δουλειά! Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο διοίκησης πιο συμμετοχικό και πιο ανθρώπινο και με
σεβασμό στον κάθε πολίτη. Δεν υπήρχε άλλος
τρόπος από το να δημιουργήσουμε τη δική μας
παράταξη, στην οποία όλοι μας είμαστε στο ίδιο
μετερίζι και πρεσβεύουμε όλα τα παραπάνω! Μια
ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν αποδείξει με
την προσωπική τους πορεία ότι κατέχουν το ήθος,
το πάθος και τη γνώση για ουσιαστική συνεισφορά
στα κοινά.
Ποιά θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα στο δήμο σας; Μας ταλανίζουν επί χρόνια
θέματα που για τους περισσότερους δήμους είναι
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opinion
Είναι προτιμότερο
το ψέμα από την αλήθεια;

Νίκος Ζεϊμπέκης

14 20.04.2019

Τελικά τι θέλουν να ακούσουν οι Θεσσαλονικείς προεκλογικά; Αυτά που υπεύθυνα μπορούν να γίνουν από τον
δήμαρχο που θα εκλεγεί; Η’ υποσχέσεις που θα μείνουν
μόνο στα προγράμματα των παρατάξεων και στα συρτάρια
των υποψηφίων; Το σωστό είναι να μιλάμε ξεκάθαρα στους
δημότες και να τους λέμε την αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν
είναι. Να γνωρίζουν τα έργα που πραγματικά μπορούν να
υλοποιηθούν στην πόλη και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα όλων.
Σε όλη μου την πορεία έως τώρα, αθλητική, επαγγελματική και αυτοδιοικητική, έμαθα περισσότερο να εργάζομαι
σκληρά παρά να υπόσχομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν το τελικό αποτέλεσμα με δικαιώνει και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι
ως δημοτική παράταξη θα τάξουμε ένα σωρό προκειμένου
να κερδίσουμε τη ψήφο των συμπολιτών μας στις επερχόμενες εκλογές και στο τέλος της τετραετίας θα κατηγορηθούμε
για ασυνέπεια.
Επειδή θέλω η Θεσσαλονίκη να λειτουργεί Υπεύθυνα συντάχθηκα στο πλευρό του Νίκου Ταχιάου. Επειδή είναι ένας
άνθρωπος ευθείς και ειλικρινής. Δεν κάθεται να χαϊδέψει

πλάτες και αυτιά με στόχο να καθίσει στην καρέκλα του δημάρχου και στη συνέχεια να κάνει το τελείως αντίθετο από
αυτό που υποσχέθηκε.Άλλοι είναι οι υποψήφιοι που τάζουν
“λαγούς με πετραχήλια” αυτό το διάστημα γνωρίζοντας εκ
των προτέρων πως τίποτα από αυτά που λένε δεν μπορεί να
γίνει πράξη.
Εμείς ως παράταξη “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα” έχουμε θέσει κάποια προσωπικά στοιχήματα για τα οποία δεσμευόμαστε πως θα παλέψουμε καθημερινά για να βρούμε λύσεις.
Κι αυτά δεν είναι άλλα από την καθαριότητα, που σαφώς
αποτελεί το πιο σημαντικό πρόβλημα και η εικόνα της πόλης
πρέπει να βελτιωθεί άμεσα, το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση των οχημάτων, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια.
Γι αυτό καλώ όλους τους δημότες προτού οδηγηθούν στην
κάλπη στις 26 Μαϊου να ψηφίσουν να σκεφτούν... είναι προτιμότερο το ψέμα από την αλήθεια;.
*Ο Νίκος Ζεϊμπέκης είναι δημοτικός σύμβουλος και θα
είναι εκ νέου υποψήφιος σύμβουλος με την παράταξη του
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»

Γιάννης Χατζόπουλος:

«Κάποιο άγαλμα μου είπε…»
(Η δημόσια τέχνη στη Θεσσαλονίκη)

Opinion

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Η δημόσια τέχνη αποτελεί ένα στοιχείο αναζωογόνησης του δημόσιου χώρου, που οφείλει
να συνομιλεί τόσο με τον κάτοικο, όσο και με τον
επισκέπτη. Τα γλυπτά, οι τοιχογραφίες, οι εγκαταστάσεις, μόνιμες και εφήμερες, ανεξαρτήτως
κλίμακας και υλικών, εμπλουτίζουν την αστική
εμπειρία με νόημα, αισθητική απόλαυση και ενισχύουν την συλλογική ταυτότητα.
Τα έργα τέχνης δημόσιου χώρου μετουσιώνουν την ιστορική μνήμη σε σύμβολα (μνημείο
Λαμπράκη του γλύπτη Δωρόπουλου), συνομιλούν με το αστικό τοπίο (Cor-Ten Ζογγολόπουλου στην είσοδο της Δ.Έκθεσης) και τις φυσικές
οριογραμμές του τοπίου, (Ομπρέλες του ιδίου στη
Ν.Παραλία). Ταυτόχρονα, η δημόσια τέχνη με πιο
εξωραϊστικό-διακοσμητικό χαρακτήρα αποδίδει
με ωραία δείγματα τυπικά γλυπτικά θέματα ( το
«Αγόρι που σφυρίζει» στην Πλατεία Ναυαρίνου
και η «Λουόμενη» στη πλατεία Λευκού Πύργου
του γλύπτη Νικόλα). Τα έργα τέχνης καταφέρνουν
να αποτελούν τοπόσημα και σημεία αναφοράς
στην πόλη.
Η δημόσια τέχνη οφείλει να είναι πλουραλιστική και πολύπλευρη. Ο επαναπροσδιορισμός
των συμβόλων είναι στοιχείο της διαρκώς εξελισσόμενης τέχνης και οφείλει να αποτυπώνεται και στο δημόσιο χώρο. Ο Δήμος χαράζοντας
μία στρατηγική για τη δημόσια τέχνη μπορεί να
προσθέσει υπεραξία στην εικόνα της πόλης, να
τονίσει στοιχεία της ιστορίας της και να της δώσει
σημαντικό προβάδισμα στο branding που προσπαθεί να οικοδομήσει. Η προκήρυξη διεθνών
διαγωνισμών για δημόσια έργα τέχνης, η ενθάρρυνση νέων δημιουργών, οι περιοδικές εκθέσεις
δημόσιας τέχνης που είναι πολιτισμικά γεγονότα
μεγάλης αποδοχής, είναι μόνο κάποιες ιδέες που
μπορούν να ανανεώσουν και να διευρύνουν τη
συλλογή δημόσιας τέχνης της πόλης μας. Ωστόσο,
αναπόσπαστο συστατικό της επιτυχίας (ή αποτυχίας) της δημόσιας τέχνης να επικοινωνήσει με το
κοινό της πόλης είναι η επιλογή του χώρου και ο
τρόπος με τον οποίο εκτίθεται σε αυτόν κάθε έργο.
Το άγαλμα της Βασιλίσσης Όλγας είναι τοποθετημένα αντίθετα με την κίνηση των αυτοκινήτων
στον ομώνυμο δρόμο. Το άγαλμα του Κρητικού
Μακεδονομάχου είναι σχεδόν απαρατήρητο στην
πλατεία Φαναριωτών. Το μνημείο του Ολοκαυτώματος δεν αναδεικνύεται καθόλου, τοποθετημένο
σε μία κόγχη του πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Νίκης. Στη Θεσσαλονίκη έχουν τοποθετηθεί
πάρα πολλά ακόμα γλυπτά, που σχεδόν περνούν
απαρατήρητα. Είναι πολύ σημαντικός ο επανα-

σχεδιασμός του χώρου, όπου βρίσκεται το κάθε
έργο, ώστε να μην υπάρχουν οπτικά εμπόδια σε
άτομα ή ομάδες που θέλουν να το θαυμάσουν. Ο
κανόνας είναι ο ίδιος, με αυτόν που ισχύει και στα
εμπορικά καταστήματα , αν δηλαδή μετακινηθούν
τα έργα λίγα μέτρα πιο πέρα, μπορεί να ενισχυθεί
η δημοτικότητά τους. Η δημόσια τέχνη θα πρέπει
να ορίζει τον χώρο στον οποίο εκτίθεται και όχι
ο χώρος να περιορίζει την τέχνη. Επίσης θέματα
συντήρησης και αντιμετώπισης φαινομένων βανδαλισμού είναι εξίσου επιτακτικά. Το «Φεγγάρι»
του Παύλου Βασιλειάδη, ένα από τα ωραιότερα
έργα της πόλης, έπρεπε να κολυμπήσει στα νερά
του Θερμαϊκού για να γλυτώσει από το μένος των
βανδάλων. Ένα γλυπτό σε μία υδάτινη δεξαμενή
, η οποία παραμένει άδεια, αφρόντιστη, γεμάτη
σκουπίδια, αποτελεί μία εικόνα που υποβιβάζει
τον αστικό χώρο και καθιστά το ίδιο το έργο ευάλωτο σε βανδαλισμό. Το παράδειγμα του κήπου των Γλυπτών της Νέας Παραλίας αποτελεί
ένα πρότυπο άρτια σχεδιασμένου χώρου, όπου
τα έργα τέχνης αποτελούν ένα δυναμικό σύνολο

με τα φυσικά στοιχεία, το πράσινο και το νερό.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί μία ακόμα
μοναδική ευκαιρία να συνομιλήσει η τέχνη με το
δημόσιο χώρο, στην περίπτωση των σταθμών του
ιστορικού κέντρου, με τα εκπληκτικά αρχαιολογικά ευρήματα.
Η συμμετοχή των πολιτών μέσα από δράσεις
καλλιτεχνικών ομάδων, φοιτητών καλών τεχνών,
ευαισθητοποιημένων μαθητών στη διαμόρφωση προτάσεων, σε επίπεδο γειτονιάς και πόλης,
με μόνιμο ή περιοδικό χαρακτήρα, βοηθά στην
οικειοποίηση της έννοιας της δημόσιας τέχνης
και στη διαμόρφωση αισθητικού κριτηρίου από
τους πολίτες.
*Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του
Νίκου Ταχιάου ‘’Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα’’. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και επιχειρηματίας. Είναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ του
συλλόγου Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυμνασίου-Λυκείου της πόλης μας.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες»
«Με αγάπη για τους Θεσσαλονικείς και την Θεσσαλονίκη!»

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε - ΠΑ 15:30

ΤΡ - ΣΑ 06:30 (Ε)
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ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΠΑ 20:00

ΣΑ 17:30 (Ε) ∆Ε 07:00 (Ε)

ΟΨΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

∆Ε 20:00

ΚΥ 17:30 (Ε)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180
www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627
DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

Δυναμώνουμε τη Μακεδονία
Επενδύουμε στα πλεονεκτήματα του τόπου
Αναδεικνύουμε όσους ξέρουν και μπορούν
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ*

Είμαι ο Θόδωρος Πανταλέων και σε
αυτές τις εκλογές είμαι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Αλληλεγγύη» και επικεφαλής τον Απόστολο Τζιτζικώστα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Μέσα από αυτήν την προσπάθεια,
θέλω να εργαστώ συστηματικά σε τομείς
που γνωρίζω καλά και πιστεύω πως έχω
τη γνώση και την εμπειρία να το κάνω.
Βασικές αρχές μου είναι η εργατικότητα,
η επιμονή, η προσήλωση στο στόχο και η
συνεργασία.
Η οικονομική κρίση της χώρας ανέδειξε
πολλές ανεπάρκειες και λάθη που κάναμε
στο παρελθόν. Χάθηκαν θέσεις εργασίας,
χάθηκε πλούτος, χάθηκαν εισοδήματα και
το παραγωγικό κενό της χώρας αυξήθηκε.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά να αλλάξουμε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.
Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως εμπνευσμένες και εργατικές
ηγεσίες που σε κάθε τομέα αφήνουν θετικό αποτύπωμα. Βρισκόμαστε στην ευτυχή
συγκυρία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να μην ξεκινάμε από το μηδέν
καθώς όσα έχουν γίνει και όσα έχουν ήδη
προγραμματιστεί για το μέλλον αποτελούν
μία πολύ ισχυρή μαγιά. Υπάρχουν άνθρωποι με γνώση, επαγγελματική εμπειρία, ένσημα στην πραγματική ζωή και οικονομία,
υπάρχουν άνθρωποι που πρωτοπορούν,
σχεδιάζουν, αναλαμβάνουν ρίσκο, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και παράγουν νέο πλούτο για όλους.
Ο τόπος μας έχει πολλές δυνατότητες.
Έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί
σε μία περιφέρεια που θα συγκρίνεται με τις
ανάλογες ευρωπαϊκές, που θα συγκλίνει με
το την Ευρώπη και θα προσφέρει ευκαιρίες
στους κατοίκους της και ποιότητα ζωής.
Ήδη στην Κεντρική Μακεδονία έχουν γίνει
πολλά και σημαντικά έργα. Οι υποδομές
που ολοκληρώθηκαν και ολοκληρώνονται
ανοίγουν νέες προοπτικές. Καθιστούν την
ευρύτερη περιοχή κόμβο εμπορίου, εκπαίδευσης, μεταφορών, παραγωγής.
Για να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τη Μακεδονία πρέπει να επενδύσουμε
στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα:
‣ Στον πρωτογενή τομέα με ανάπτυξη
αγροτοδιατροφικών προϊόντων υψηλής
αξίας, εξαγωγικού προσανατολισμού και
στη διαμόρφωση ενός μεσογειακού διαι-

τολογίου που θα ενισχύσει το brand των
μακεδονικών προϊόντων.
‣ Στην αξιοποίηση όλου του επιστημονικού και ανθρώπινου δυναμικού, με προεκτάσεις στην έρευνα και την καινοτομία
με την αξιοποίηση των Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων και τη διασύνδεσή τους με τις
ανάγκες της αγοράς.
‣ Στην ενίσχυση της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας που είναι ο βασικός
κορμός της παραγωγικής δυνατότητας της
χώρας με αρωγή προς αυτές για να καταφέρουν να στραφούν προς το εξωτερικό ή
να καλύψουν εγχώριες ανάγκες.

Μαγικές συνταγές
δεν υπάρχουν.
Υπάρχουν όμως
εμπνευσμένες
και εργατικές
ηγεσίες που
σε κάθε τομέα
αφήνουν θετικό
αποτύπωμα.
‣ Στην αύξηση του τουρισμού που θα
συμπαρασύρει μία σειρά άλλων παραμέτρων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού.
Ζητώ την ψήφο των συμπολιτών μου,
των Μακεδόνων, για να αγωνιστούμε μαζί
και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ζητώ
στις εκλογές αυτές να επιλέξουμε ανθρώπους που γνωρίζουν, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το μέλλον αυτού του τόπου.
*Ο κ. Πανταλέων είναι υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του Απόστολου
Τζιτζικώστα
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Πέτρος Σαµαράς

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
- ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σ’ αυτές τις δηµοτικές εκλογές ψηφίζουµε ∆ήµαρχο και όχι τον φίλο
µας, το γνωστό µας, αυτόν που θεωρούµε όµορφο ή ταιριάζει στις
οπαδικές µας προτιµήσεις. ∆ίνουµε δύναµη από τον πρώτο γύρω των
εκλογών στον ∆ήµαρχο που θα εκλεγεί για να µπορεί µε ισχυρή
δηµοτική οµάδα να διοικήσει.
Ο Νίκος ο Ταχιάος είναι κατεξοχήν αυτοδιοικητικός. Όλα τα µεγάλα
έργα της πόλης φέρουν την υπογραφή του και δυστυχώς αυτά ήταν
και τα τελευταία: Νέο ∆ηµαρχείο, αλάνα της Τούµπας και φυσικά
Παραλία Θεσσαλονίκης. ∆εν έχει διστάσει να λάβει θέση και να
συγκρουστεί υπερασπιζόµενος της απόψεις του, πέρα και πάνω από
κοµµατικές επιλογές πέρα και πάνω από πολιτικά συµφέροντα. Ο
Νίκος ο Ταχιάος συνδυάζοντας τη γνώση, την εµπειρία, την
φρεσκάδα, την επιµονή και την εργατικότητα, θα είναι ο νέος
∆ήµαρχος της πόλης.
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Βράβευση Γιάννη Καρτάλη ως έναν από τους
σημαντικότερους νέους επιχειρηματίες στη Βόρεια Ελλάδα
Σε ένα οικονομικό περιβάλλον υφεσιακό, με δυσκολίες και
αντιξοότητες, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που πετυχαίνουν στόχους
και κάνουν άλματα αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ελπίδα. Ιδιαίτερα οι πιο πετυχημένοι από αυτούς, έχουν μάθει να δουλεύουν
σκληρά αλλά αθόρυβα και το “γε΄νέο΄ επιχειρείν” θα κάνει αυτή
την επιτυχία να ακουστεί. Ο ετήσιος θεσμός της ανάδειξης των
σημαντικότερων νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών στη
Βόρεια Ελλάδα δημιουργήθηκε από κοινού από το Money Show
και το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα», ούτως ώστε να μπορέσουν οι πετυχημένοι νέοι να εμπνεύσουν και άλλους. Θέλουμε
να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια νέα γενιά ικανών νέων οι οποίοι
βασιζόμενοι μόνο στις σπουδές τους, στο θράσος τους και στο
επιχειρηματικό τους δαιμόνιο, μπορούν να καταφέρουν πολλά.
Η βράβευση μου από το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα» και το “Money Show” αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή
στην καριέρα μου αλλά και μια επαγγελματική επιβράβευση της
νέας επιχειρηματικής μου δραστηριότητας της εταιρίας G-SportS
Graphics & Statistics .
Τα βραβεία «γε’νέο επιχειρείν», τα οποία ως στόχο έχουν την
προβολή και ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της
μεγάλης συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία,
μου δίνουν δύναμη να οραματίζομαι και να δημιουργώ στην Ελλάδα μας ένα καλύτερο μέλλον!

ΣΙΘΩΝΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΕΣΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

‣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
‣ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ – ΠΑΓΙΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ –
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ 60%
‣ ΔΗΜΗΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΡΙΑ , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ.
‣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.
‣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ, ΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟ,
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ .
‣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ , ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΙΘΩΝΙΑΤΙΚΟ ΕΛΑΦΙ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΛΙΜΑΝΙΑ – ΜΑΡΙΝΕΣ
– ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΩΝ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ!
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Στο έλεος ακραίων ομάδων το κέντρο της πόλης – Ποιες είναι οι λύσεις
Στην Ελλάδα της πολύχρονης και βαθειάς οικονομικής, πολιτικής, ιδεολογικής, θεσμικής κρίσης, οι εκδηλώσεις ακραίων ομάδων πολιτών παίρνουν τη μορφή αντικοινωνικής εγκληματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα οι μεγάλες πόλεις, μεταξύ των
οποίων και η Θεσσαλονίκη, να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε κατάσταση πολιορκίας.
Οι γνωστοί – άγνωστοι κουκουλοφόροι αντιεξουσιαστές, έχοντας ως ορμητήριο κυρίως το ΑΠΘ και εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια και τον παραλογισμό της εννοίας του πανεπιστημιακού ασύλου, με καταδρομικές επιθέσεις και χρησιμοποιώντας ως πολεμοφόδια
γκαζάκια, μολότοφ, πέτρες, μεταλλικά αντικείμενα, προβαίνουν σε εμπρησμούς κτιρίων
και αυτοκινήτων, βανδαλισμούς περιουσιών, καταστημάτων, επιθέσεις σε διμοιρίες των
ΜΑΤ, καταλήψεις και απειλούν τους πάντες και τα πάντα. Δικαιολογούν τις πράξεις τους
άλλοτε ως συμπαράσταση σε φυλακισμένους ομοϊδεάτες τους, άλλοτε διαμαρτυρόμενοι
για κάθε θέμα της καθημερινότητας, άλλοτε απλά για να προκαλέσουν «μπάχαλο».
Την ίδια ώρα η αστυνομία παίζει τον ρόλο του παρατηρητή ή αντιδρά ήπια στο καταστροφικό έργο των εξτρεμιστών, επικαλουμένη την έλλειψη εντολών. Η ανεκτικότητα
αυτή στις προφανείς εγκληματικές δραστηριότητες, αποδίδεται στην ιδεοληψία ηγετικών πολιτικών στελεχών.
Το παράλογο είναι ότι οι βανδαλισμοί των αντιεξουσιαστών δεν στρέφονται κατά της
εξουσίας, αλλά κατά του κοινωνικού συνόλου.
Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες απευθύνουν κάθε μέρα αγωνιώδεις εκκλήσεις στις
αρχές να πάρουν μέτρα, για την αντιμετώπιση του εφιαλτικού πλαισίου ανομίας, που
παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και διαλύει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης.
Καθώς η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» βάζει ανάμεσα
στις πρώτες προτεραιότητες της την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση του
νόμου και της τάξης, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε κάθε γειτονιά της πόλης, προτείνω:

- Την άμεση κατάργηση του ασύλου ανομίας στην Πανεπιστημιούπολη.
- Χαρακτηρισμό ιδιώνυμου των κουκουλοφόρων που προβαίνουν σε εγκληματικές
πράξεις εναντίων αστυνομικών δυνάμεων.
- Την άμεση αποχώρηση της διμοιρίας από την φύλαξη του τούρκικου προξενείου,
ώστε να εξαλειφθούν οι καθημερινές επιθέσεις στο σημείο.
- Την δημιουργία ομάδων ΔΕΛΤΑ στην πόλη, για την άμεση αντιμετώπιση ακραίων
ομάδων.
- Σε περιπτώσεις φθορών και βανδαλισμών σε δημόσια περιουσία θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
στους ενόχους και ο δήμος θα παρίσταται ως πολιτικός ενάγων στο δικαστήριο. Επίσης στην μη
ανεύρεση των υπαίτιων, ο επικεφαλής των μέτρων θα καλείται σε πειθαρχικό έλεγχο.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς ώστε να πάψει η
Θεσσαλονίκη να γίνεται έρμαιο στις διαθέσεις των
εξτρεμιστών. 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,
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη «Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνα» του Ν. Ταχιάου

Γιώργος Χατζίκος,

Shobi PERFUMERY
Νέο κατάστημα Ερμού 65!
Τα αγαπημένα σας αρώματα, τα αιθέρια και φυτικά έλαια, τα face body
& hair mist θα σας προκαλέσουν να τα
μυρίσετε όλα και στο 3ο κατάστημά μας,
στην Ερμού απέναντι από τον ΟΤΕ. Τα
μοναδικά προϊόντα περιποίησης από τη
γνωστή εταιρία Aroma Dead Sea με μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας,
κρέμες προσώπου, μαύρη λάσπη που
αναζωογονεί την επιδερμίδα! Στα καταστήματά μας θα βρείτε αρωματικά κεριά,

home diffusers, άλατα μπάνιου για χαλάρωση, τα καλλυντικά Wet n Wild Los
Angeles, την υπέροχη νεανική αγγλική
εταιρία παρασκευής χειροποίητων καλλυντικών Bomb Cosmetics. Μια τεράστια
γκάμα από πανέμορφα χειροποίητα bath
bombs, bath melts, scrubs και από φυσικά συστατικά όπως βούτυρο καριτέ και
αιθέρια έλαια.

Κατάστημα 1: Καρόλου Ντηλ 38, Τηλ: 2310236136
Κατάστημα 2: Δελφών 90, Τηλ: 2313032121
Κατάστημα 3: Ερμού 65, Tηλ: 2310253696
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Θα σας φτιάξουμε τη διάθεση!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

opinion
Βασίλης Στακινός: Θέλω η Κασσάνδρα
να εκτοξευτεί στη θέση που της αξίζει
Είμαι ο Βασίλειος Στακινός, όλοι στην περιοχή μου με
γνωρίζουν σαν έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης που εδώ
και δεκατρία χρόνια προσπαθώ να βελτιώσω την περιοχή
που ζω και δραστηριοποιούμαι μαζί με χιλιάδες άλλους συμπολίτες μου.
Είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 2006 όταν ακόμα
υπήρχαν οι κοινότητες. Από εκείνη τη στιγμή διαρκώς αναζητώ λύσεις για τα θέματα που απασχολούν τους δημότες,
στην καθημερινότητα τους και παλεύω με όσα μέσα διαθέτω
για να καταστήσω την Κασσάνδρα έναν όμορφο και λειτουργικό προορισμό για τους χιλιάδες επισκέπτες που κάθε χρόνο
κατακλύζουν την περιοχή.
Δυστυχώς όμως η επιτυχία αυτού του στόχου δεν εξαρτιόνταν μόνο από τις δικές μου προσπάθειες. Η διοίκηση του
δήμου είχε επιλέξει να κλείσει τα αυτιά της στα αιτήματα των
επιχειρηματιών και των υπολοίπων δημοτών που ήταν απολύτως λογικά.
Βλέποντας την περιοχή μου, που είναι αμιγώς τουριστική
να μην αξιοποιείται σωστά από τη δημοτική αρχή, αφού η
πλειοψηφία επέλεγε την αδράνεια και την ολιγωρία, η απόφαση μου να αποχωρήσω από την συγκεκριμένη διοίκηση
ήταν μονόδρομος.
Αρχικά πήρα την απόφαση να κατέβω με δική μου πα-

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη

ράταξη ως υποψήφιος δήμαρχος για να διεκδικήσω τη δημαρχεία της Κασσάνδρας. Στο διάστημα που προηγήθηκε
διαπίστωσα ότι το υπάρχον εκλογικό σύστημα, ευνοεί τις
συνεργασίες. Με τους συνυποψήφιους μου στην παράταξη
μου, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την
παράταξη της Αναστασίας Χαλκιά «Ενωμένη Κασσάνδρα»,
άλλωστε έχουμε πολλές κοινές θέσεις και έναν κοινό στόχο.
Να διαμορφώσουμε την περιοχή μας και να την καταστήσουμε αντάξια των προσδοκιών των πολιτών της και των επισκεπτών. Η αγάπη για τον τόπο μας είναι δεδομένη όπως
επίσης δεδομένη είναι η επιθυμία μας να αναπτύξουμε τον
τουρισμό μας, καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των δημοτών μας για καθαρές δημοτικές ενότητες χειμώνα –καλοκαίρι.
Για εμάς είναι αδιανόητο να μην επιστρέφουν τα δημοτικά τέλη στους ίδιους τους δημότες με ανταποδοτικά έργα
και με υποδομές ανάπτυξης που θα διευκολύνουν τόσο τους
μόνιμους κατοίκους όσο και τους τουρίστες και θα τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον να επισκεφτούν ξανά τον τόπο μας
όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα.
*Ο Β. Στακινός είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη «Ενωμένη Κασσάνδρα».
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Τι πρέπει να προσέξουν κληρονόμοι και τι γίνεται
με τα δικαιώματα με γονική παροχή

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οικονομία

Τα SOS του Κτηματολογίου

Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εξέλιξη της
όλης διαδικασίας, φαίνεται ότι η κατηγορία
ιδιοκτητών που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα
προβλήματα λόγω γραφειοκρατίας είναι αυτή
των κληρονόμων. Σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται απροθυμία υποβολής της δήλωσης
για τα δικαιώματα που κατέχουν λόγω... κακών
σχέσεων, σε κάποιες άλλες καταγράφονται...
άγνωστοι κληρονόμοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει αδυναμία καταβολής ακόμη και
των 35 ευρώ. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις
δεν έχουν γίνει πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
και οι δικαιούχοι καλούνται να πληρώσουν φόρους, συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη ή ακόμη
και πρόστιμα. Σημειώνεται ότι κάθε κληρονόμος
οφείλει να πληρώσει το τέλος των 35 ευρώ για
το κάθε ακίνητο.
Η καταγραφή του δικαιώματος από
κληρονομιά στη δήλωση του Κτηματολογίου
μπορεί να γίνει ακόμη και αν οι ιδιοκτήτες δεν
έχουν προχωρήσει σε πράξη αποδοχής. Σε αυτή
την περίπτωση όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα

με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Σε περίπτωση
που υπάρχει διαθήκη, τότε πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της
δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη
δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν είχε τίτλους
γιατί είχε το ακίνητο με χρησικτησία, πρέπει να
προσκομίσει δύο έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία. Εάν
δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονομούμενου, ληξιαρχική
πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
κληρονομιάς.
Στην κατηγορία των γονικών παροχών
δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία,
αλλά οι συνιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι
τόσο «ψιλός κύριος» όσο και «επικαρπωτής»
πρέπει να συντάξουν ξεχωριστή δήλωση και να
πληρώσουν ξεχωριστά το τέλος των 35 ευρώ.

Χρήστος Αντιβαλίδης

Γεννήθηκα το 1994 και είμαι 24 ετών. Πήγα σχολείο στο Ελληνικό Κολέγιο 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 ευμάρειας. Ο λόγος που αποφάσισα να δεχτώ την πρόταση του Κωνσταντίνου 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, ευρωπαϊκή πόλη. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη καθαρή. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη μια πόλη καινοτόμα και φιλική προς τους νέους. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη, μακριά από τις αγκυλώσεις του χθες.
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Facebook: Xristos Antivalidis
Mail: chrisantivalidis@gmail.com
Instagram: chris_antivalidis

Επίσης, εκτός των απαραίτητων για όλες τις περιπτώσεις
εγγράφων, εάν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σε ένα ακίνητο
με διαφορετικούς τίτλους, τότε θα πρέπει να καταθέσουν
όλους τους τίτλους και να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».
Τα SOS που πρέπει
να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
Σήμερα η «Κ» δίνει τις απαντήσεις στις βασικότερες ερωτήσεις που... βασανίζουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναλυτικά:
1. Ερ.: Πώς μπορώ να διαπιστώσω εάν το ακίνητο μου
έχει δηλωθεί ή όχι;
Απ.: Η αναζήτηση γίνεται από το site www.
ktimatologio.gr. και στη μηχανή αναζήτησης ο χρήστης
εισάγει τον νομό και την περιοχή όπου έχει το ακίνητο
του, για να διαπιστώσει εάν έχει κτηματογραφηθεί ή βρίσκεται υπό κτηματογράφηση.
2. Ερ.: Είχα δηλώσει πριν από χρόνια το ακίνητο που
κατέχω στην Αθήνα. Πρέπει να το ξαναδηλώσω;
Απ.: Όχι. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν έχει
ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε μια περιοχή, τότε
στο Κτηματολόγιο δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς.
3. Ερ.: Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τοπογραφικό με συντεταγμένες και πώς μπορεί να γίνει ο
εντοπισμός του ακινήτου μου;
Απ.: Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιλογές είναι αρκετές. Το πιο απλό που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης
ακινήτου είναι να καλέσει τον πολιτικό μηχανικό του
προκειμένου να συντάξει ένα τοπογραφικό. Η δεύτερη
επιλογή είναι να το εντοπίσει απευθείας στην ιστοσελίδα
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φϞπτχωμχέκφξϋϙφκξζχώχζϊωτιξτξομωξοϚ
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ικσξϞωμωκχοζξοτξςώςξοϚκϊζξψνμψϛζθξζςζυζφϘστϊςωτ
ρϙθξψωτιϊςζωϞζυτωϙπκψρζΞοϞρμυκφξψψϞωκφτωϢφζ
ψoζϊωϚωμοφϛψξρμυκφϛτιτθξζωμόϢφζμέκφξϋϙφκξζϙόκξ
ζςζπϘηκξωτιϠψοτπτϙφθτςζιξζϋϊπϘσκξωμςκππμςξοϞωμωζ
ωμχΩζοκιτςϛζχρζχοζξςζυκφξτφϛψκξωξχψϊςϙυκξκχωώς
ζπϞθξψωώςψϊρϋώςξϢςωμχοκςωφξοϚχιξζοϊηϙφςμψμχ

της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η τρίτη επιλογή αφορά
τη χρήση του αριθμού αγροτεμαχίου διανομής ή αναδασμού και η δήλωση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν υπάρχουν
αγροτικές επιδοτήσεις.
4. Ερ.: Πότε είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος;
Απ. Το τοπογραφικό προσκομίζεται υποχρεωτικά στις
περιπτώσεις όπου αναφέρεται στο συμβόλαιο ή όταν ο
ιδιοκτήτης επικαλείται χρησικτησία ή στην περίπτωση
έκδοσης οικοδομικής άδειας και φυσικά όταν έχει γίνει
αγοραπωλησία.
5. Ερ.: Χρειάζεται να απευθυνθώ σε ειδικό για τη σύνταξη της δήλωσης ή μπορώ να την υποβάλλω μόνος
μου ηλεκτρονικά;
Απ.: Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή εξοικείωση με το internet. Η εταιρεία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
έχει 40σέλιδο οδηγό που καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο
στη σύνταξη της δήλωσης, την οποία υποβάλλει με τους
κωδικούς του Taxisnet, όπως ακριβώς γίνεται και με τις
φορολογικές δηλώσεις.
6. Ερ.: Πόσο κοστίζει το «κτηματόσημο» και πού
πληρώνεται;
Απ.: Ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα πληρώσει 35 ευρώ
ανά δικαίωμα για κάθε χώρο κύριας χρήσης και 20 ευρώ
για κάθε βοηθητικό χώρο. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το τέλος πληρώνεται ανά άτομο και όχι ανά
ιδιοκτησία. Δηλαδή, αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν πέντε
κληρονόμοι, τότε θα πληρώσει ο καθένας ξεχωριστά τα
35 ευρώ.
7. Ερ.: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
τίτλοι ιδιοκτησίας και τι πρέπει να κάνω;

ΡώφϚχ
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ωμχΩζοκιτςϛζχρζχοζξςζυκφξτφϛψκξωξχψϊςϙυκξκχωώς
ζπϞθξψωώςψϊρϋώςξϢςωμχοκςωφξοϚχιξζοϊηϙφςμψμχ
αυέκφξϋκφκξζοϞχ

ίώοφϘωμχ

έάΦάίΦΩΞΦ

ΠκςςϚνμοζωτςΞυφϛπξτωτϊψωτέζςϞφζρζ

άΞυϞψωτπτχΰλξωλξοϢψωζχοζξτψϊςιϊζψρϞχ
ΞππμπκθθϠμσκοϛςμψζςψωμςυφϢωμνμωκϛζϙςζωξωϘςξτ
ϙφθτυτϊζυϙιώψκϚιμοζφυτϠχζςωξρκωώυϛλτςωζχωξχ
ψϊςϙυκξκχωμχοφϛψμχοζξυφτκωτξρϘλτςωζχϙςζοζπϠωκφτ
ρϙππτς

άΞυϞψωτπτχΰλξωλξοϢψωζχοζξτψϊςιϊζψρϞχίϠρητϊπτχ
ΥκψψζπτςϛομχΠτςκϛχρτϊτίωϙπξτχΡώφϚχ
ΞππμπκθθϠμσκοϛςμψζςψωμςυφϢωμνμωκϛζϙςζωξωϘςξτ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ
οζξμπϙςμΞρηφτψϛτϊΡώφϚ
ϙφθτυτϊζυϙιώψκϚιμοζφυτϠχζςωξρκωώυϛλτςωζχωξχ
ΞυτϋτϛωμψζζυϞωτςξζϛτΨϠοκξτέζςτφϘρζωτχ
ψϊςϙυκξκχωμχοφϛψμχοζξυφτκωτξρϘλτςωζχϙςζοζπϠωκφτ
οζξζυϞωτΰρϚρζΟζποζςξοϢςίυτϊιϢςωτϊ
ρϙππτς

ΩκωμςυκϛφζκςςϙζόφϞςώςώχκοπκθρϙςτχιϠτϋτφϙχ
ιμρτωξοϞχψϠρητϊπτχψωτςΡϚρτέϊπζϛζχγτφωξϘωμοζξ
ρκωμςκρυκξφϛζυτϊζυϙοωμψζϊυμφκωϢςωζχϞπζζϊωϘ
ωζόφϞςξζώχΞςωξιϚρζφότχέφϞκιφτχοτξςώϋκπϢς
κυξόκξφϚψκώςωτϊΡϚρτϊοζξώχκςωκωζπρϙςτχψϠρητϊπτχ
ζππϘοϊφϛώχρκζϛψνμρζκϊνϠςμχώχυτπϛωμχοζξϙότςωζχ
ωμητϠπμψμςζυφτψϋϙφώψωτςωϞυτοζξψωτϊχζςνφϢυτϊχ
ωτϊψϊρρκωϙόώψωτςψϊςιϊζψρϞΞππμπκθθϠμωτϊ
ΞυϞψωτπτϊΰλξωλξοϢψωζώχϊυτύϚϋξτχέκφξϋκφκξζοϞχ
ίϠρητϊπτχπυϛλώοζξυξψωκϠώρκωμψωϚφξσμοζξρκωμ
ιϠςζρμωμχύϚϋτϊψζχςζψϊςκόϛψώωμςυτφκϛζρτϊψωζ
οτξςϘοζξψζχκϊόζφξψωϢυφτοζωζητπξοϘ

ΩκωμςυκϛφζκςςϙζόφϞςώςώχκοπκθρϙςτχιϠτϋτφϙχ
ΡφζψωμφξτυτξϚνμοζψωτςϋτξωμωξοϞψϠππτθτ
ιμρτωξοϞχψϠρητϊπτχψωτςΡϚρτέϊπζϛζχγτφωξϘωμοζξ
ψωτςτυτϛτιξκωϙπκψζέφϞκιφτχζυϞωτ
ρκωμςκρυκξφϛζυτϊζυϙοωμψζϊυμφκωϢςωζχϞπζζϊωϘ
ϙώχωτΞυϞϋτξωτχρκωζυωϊόξζοτϠωρϚρζωτχ
ωζόφϞςξζώχΞςωξιϚρζφότχέφϞκιφτχοτξςώϋκπϢς
ψωμςϊφώυζϜοϚάπτοπϚφώψμοζξΡξζοϊηϙφςμψμ
κυξόκξφϚψκώςωτϊΡϚρτϊοζξώχκςωκωζπρϙςτχψϠρητϊπτχ
έζςκυξψωμρϛτϊΩζοκιτςϛζχ
ζππϘοϊφϛώχρκζϛψνμρζκϊνϠςμχώχυτπϛωμχοζξϙότςωζχ
ΞυϞωξχζφόϙχωτϊκϛρζξκπκϠνκφτχ
ωμητϠπμψμςζυφτψϋϙφώψωτςωϞυτοζξψωτϊχζςνφϢυτϊχ
κυζθθκπρζωϛζχρκζςωξοκϛρκςτωτυζξιξοϞϙςιϊρζ
ωτϊψϊρρκωϙόώψωτςψϊςιϊζψρϞΞππμπκθθϠμωτϊ
ΞυϞψωτπτϊΰλξωλξοϢψωζώχϊυτύϚϋξτχέκφξϋκφκξζοϞχ
ΰτ2010κοπϙόνμοζιμρτωξοϞχψϠρητϊπτχ
ίϠρητϊπτχπυϛλώοζξυξψωκϠώρκωμψωϚφξσμοζξρκωμ
υφϢωτχψωμιμρτωξοϚκςϞωμωζέζςτφϘρζωτχ
ιϠςζρμωμχύϚϋτϊψζχςζψϊςκόϛψώωμςυτφκϛζρτϊψωζ
οζξωφϛωτχψωμθκςξοϚοζωϘωζσμκςϢκυζςκοπϙόνμοζ
οτξςϘοζξψζχκϊόζφξψωϢυφτοζωζητπξοϘ
ωτ2014υϘςωζρκωτςψϊςιϊζψρϞωτϊΡμρϘφότϊ

z³¯´ȩ³ª¯±§´
αυέκφξϋκφκξζοϞχίϠρητϊπτχ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ
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έζςκυξψωμρϛτϊΡϊωξοϚχΩζοκιτςϛζχ

z³¯´ȩ³ª¯±§´

έϊπζϛζχγτφωξϘωμΦθςϘωξτϊΧζϜωκλϛιμ
ΩξπϘώΞθθπξοϘοζξΟτϊπθϘφξοζ

αυέκφξϋκφκξζοϞχίϠρητϊπτχ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ

Απ.: Η πιο απλή κίνηση του ιδιοκτήτη σε μια τέτοια
περίπτωση είναι η επίκληση έκτακτης χρησικτησίας. Τότε
πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά το έντυπο Ε-9, έγγραφα
που να αποδεικνύουν ότι ο ιδιοκτήτης έχει λάβει κάποια
επιδότηση, βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν βάρη ή υποθήκες. Επίσης, αν πρόκειται για αστικό ακίνητο, απαιτείται
η κατάθεση των αποδείξεων πληρωμής του ηλεκτρικού
ρεύματος ή του τηλεφώνου ή της ύδρευσης ή (για πλήρη
διασφάλιση) την κατάθεση και των τριών. Οι ιδιοκτήτες
πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι αν ένα ακίνητο δεν έχει
τίτλους και έχει καταγραφεί στην πρώτη ανάρτηση ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη», τότε μπορούν να καταθέσουν ένσταση πληρώνοντας 5 ευρώ προσκομίζοντας το έντυπο
Ε-9, όπου φαίνεται ότι έχει δηλωθεί τουλάχιστον κατά
την τελευταία τριετία. Μια άλλη περίπτωση είναι να έχουν
δηλώσει οι ιδιοκτήτες όμορφων ακινήτων το ονοματεπώνυμό του. Ταυτόχρονα, η ιδιοκτησία σε ένα ακίνητο
χωρίς τίτλους μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης, η οποία συντάσσεται με την
παρουσία δύο μαρτύρων ενώπιον συμβολαιογράφου ή
στο Ειρηνοδικείο.
8. Ερ.: Όταν σε μια περιοχή δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας γενικά, τότε τι γίνεται; Χάνεται το ακίνητο και
περιέρχεται στο Δημόσιο ή μπορώ να αποδείξω ότι είναι
στην κατοχή μου;
Απ.: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δηλώσει κάποιος
άλλος το ακίνητο ενός φερόμενου ως ιδιοκτήτη, τότε
αυτό θα φανεί στη φάση της ανάρτησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το γραφείο κτηματογράφησης θα σας καλέσει
προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

ίωμςρϙόφξωϢφζ
νμωκϛζρτϊ
ιξζωϙπκψζ

ΡώφϚχ
ίώοφϘωμχ

•ΞςωξιϚρζφότχ
έτπξωξψρτϠΞνπμωξψρτϠ
οζξΪκτπζϛζχ
r(πκϠνκφτχυζθθκπρζωϛζχ
ζυϞϙώχrΡμρτωξοϞχίϠρητϊπτχ
ΡϚρτϊέϊπζϛζχγτφωξϘωμ

•έφϞκιφτχΧέΞέ
rέφΞςωξιϚρζφότχ
ΧτξςώϋκπϚχυξόκϛφμψμέτπξωξψρτϠ
ΞνπμωξψρτϠοζξέκφξηϘππτςωτχ
ζυϞϙώχαυέκφξϋκφκξζοϞχ

ίϠρητϊπτχ

•ΞςωξιϚρζφότχέτπξωξψρτϠΞνπμωξψρτϠ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ
οζξΪκτπζϛζχ ζυϞ
ϙώχ
•έφϞκιφτχ
ΧΧέΞέΧϙςωφτ
ΧτξςώςξοϚχέφτψωζψϛζχ
ΞππμπκθθϠμχοζξέζξικϛζχ
ζυϞϙώχ
•ςωκωζπρϙςτχίϠρητϊπτχΧζνζφξϞωμωζχ
ΡμρτωξοϙχςϞωμωκχέϊπζϛζχοζξ
έζςτφϘρζωτχ
•ΩϙπτχυξωφτυϚχέτξϞωμωζχΣώϚχ
•ΩϙπτχωμχΡκϊωκφτηϘνρξζχ
ίότπξοϚχυξωφτυϚχ
•ΩϙπτχωμχΧέΞέ
•ΩϙπτχοωκπκψωξοϚχυξωφτυϚχ
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Οικονομία

Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις

Πιέζουν οι προθεσμίες σε
21 νομούς και δεκάδες δήμους

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες δήλωσης των ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε
τουλάχιστον 21 νομούς και δεκάδες προκαποδιστριακούς δήμους μέσα στις επόμενες ημέρες
και εβδομάδες.
Αν και θεωρείται σίγουρη μια νέα παράταση των προθεσμιών, εντούτοις οι ρυθμοί
σύνταξης του Κτηματολογίου επιταχύνονται και
χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν θα δηλώσουν τα
δικαιώματά τους θα αναγκαστούν εκ των υστέρων να τρέξουν, καταβάλλοντας υψηλότερα
ποσά και πρόστιμα, μπλέκοντας ταυτόχρονα
με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τρέχουσες
διαδικασίες για την υποβολή δηλώσεων ή την
παράταση των προθεσμιών αφορά πάνω από 20
νομούς σε ολόκληρη τη χώρα και τουλάχιστον
1.500.000 ιδιοκτήτες.
Αναλυτικά, η προθεσμία λήγει:
Στις 24 Απριλίου για τις Περιφέρειες Καβάλας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αιτωλίας και
Αιτωλοακαρνανίας (σε ένα τμήμα).
Στις 3 Μαΐου για τις Περιφερειακές Ενότητες

Πιερίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λασιθίου.
Στις 13 Μαΐου για τις περιοχές των Δήμων
Κορινθίων και Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων.
Στις 20 Μαΐου για τις περιφερειακές ενότητες
Ρόδου, Καλύμνου, Καρπάθου και Κω.
Στις 24 Μαΐου για τις ΠΕ Λακωνίας και Αιτωλοακαρνανίας (στο υπόλοιπο τμήμα).
Έως τις 27 Μαΐου παρατάθηκε η προθεσμία

υποβολής δηλώσεων για το μισό Ηράκλειο και
πιο συγκεκριμένα για τα ακίνητα που βρίσκονται
εντός των ορίων των «καλλικρατικών» Δήμων
Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων και Βιάννου.
Έως τις 30 Μαΐου παρατάθηκε η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, οι οποίοι κατέχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στους Νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Χαλκιδικής, Ξάνθης
και Σάμου καθώς και για τις νήσους Ικαρία και
Λήμνο.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους προαναφερόμενους νομούς και δήμους, οι οποίοι διαμένουν στην Αττική, πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν
να εξυπηρετηθούν από το Κεντρικό Γραφείο
Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεΐκου 137) καθημερινά
8:00 με 16:00 και κάθε Τετάρτη 8:00 με 20:00.
Όσοι διαμένουν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να
εξυπηρετηθούν και στο Γραφείο Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης (Σαράφη 48Β, Φοίνικας). Το
Ελληνικό Κτηματολόγιο προτρέπει τους δικαι-

«Προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν»

Γιώργος Καραγκιαούρης

24 20.04.2019

Μια βόλτα από την συνοικία των
εξοχών μέχρι την περιοχή των σφαγείων και από την Άνω πόλη μέχρι την
παλιά παραλία, είναι αρκετή για να παρατηρήσει και να θαυμάσει κανείς κτήρια παλιάς αρχιτεκτονική, κτήρια που
δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου
έχουν εγκαταλειφθεί και ερημώσει.
Ορμώμενος λοιπόν από τη ξαφνική καταστροφή ενός εκ των σημαντικότερων θρησκευτικών μνημείων της
Ευρώπης, της Παναγίας των Παρισίων,
νιώθω την ανάγκη να επισημάνω και
ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,
αλλά και ως πολίτης, την σημαντικότητα που υπάρχει στο να διατηρήσουμε
την πολιτιστική μας κληρονομιά ακέραιη και να αποτρέψουμε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.
Η αναπαλαίωση και η διατήρηση
των ιστορικών κτηρίων της πόλης μας
θα έπρεπε να μας ευαισθητοποιήσει
όλους, καθώς αποτελλούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Μία ιστορία
που θα πρέπει με την σειρα μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Προσωπικός μου στόχος είναι να διατηρήσουμε αυτά τα
κτήρια κομμάτι της πόλης μας. Αυτό θα επιτευχθεί κάνο-

ντας πιο απλές τιςδιαδικασίες αδειοδότησης ανακαίνησης
και αναπαλαίωσης καθώς και η ευρεση επενδυτών για την
αξιοποίηση των χώρων αυτών.
* O κ. Καραγκιαούρης είναι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα,
ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη.

ούχους να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας,
καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθούν με
μεγαλύτερο κόστος και περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για κάθε ακίνητο ο ιδιοκτήτης
καλείται να πληρώσει 35 ευρώ ως τέλος κτηματογράφησης, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες
και γκαράζ, καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ. Τα ακίνητα τα
οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα αφορά το 7,5% των 16,5
εκατ. δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το
ανησυχητικό είναι ότι η προσέλευση των ιδιοκτητών
στην εν εξελίξει διαδικασία σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλή και δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο το
20%. Γενικά, η προσέλευση θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή
και ασφαλέστερα συμπεράσματα δεν πρόκειται να εξαχθούν πριν από το τέλος του 2020!
Τη Μεγάλη Δευτέρα η ανάρτηση
για 550.000 ιδιοκτήτες στην Αθήνα
Μεθαύριο, Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται η
προανάρτηση για τον Δήμο της Αθήνας, που καλύπτει
550.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η προανάρτηση αφορά 700.000 ακίνητα και
1.250.000 δικαιώματα που είχαν δηλωθεί το 2008 και
οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι σε κατάσταση... συναγερ-

μού, προκειμένου να διορθώσουν τα αποτελέσματα της
επεξεργασίας. Όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί και
ελεγχθεί από την αρμόδια εταιρεία θα αναρτηθούν και σε
πλατφόρμα της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου. Εκεί οι
ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, μπορούν εντός 2 μηνών και
με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet να ελέγξουν αν
υπάρχουν λάθη, υποβάλλοντας αίτηση διόρθωσης. Όσοι
ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Αθηναίων δεν δηλώσουν
τα δικαιώματά τους έως μεθαύριο, θα μπορούν να το κάνουν στη συνέχεια, αλλά πληρώνοντας το ανάλογο πρόστιμο.
Οι ιδιοκτήτες που θα δουν μεθαύριο την προανάρτηση των στοιχείων των ακινήτων τους θα μπορούν
έως τις 24 Ιουνίου 2019 να μπαίνουν στην ιστοσελίδα
του Κτηματολογίου και μέσω της εφαρμογής e- Κτηματολόγιο να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς του Taxisnet,
ώστε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των εγγραπτέων
δικαιωμάτων και να ελέγξουν την ορθότητά τους. Αν
συμφωνούν με τα στοιχεία της προανάρτησης, τότε δεν
χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Στην περίπτωση που δεν
συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία ή διαπιστώνουν
παραλείψεις, τότε έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ατελώς αίτηση επανεξέτασης στοιχείων, είτε ηλεκτρονικά
είτε με κατάθεση αίτησης στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στην Αθήνα στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
Τα πρόστιμα για όσους
δεν δηλώσουν τα ακίνητα
Αρκετά «τσουχτερά» είναι τα πρόστιμα για
όσους δεν δηλώσουν στο Κτηματολόγιο τα εμπράγματα

δικαιώματα επί των ακινήτων που κατέχουν.
Αρκετές χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών, βοηθητικών χώρων, επαγγελματικών ακινήτων, οικοπέδων και
αγροτεμαχίων θα πληρώσουν πρόστιμο για καθένα από
τα ακίνητα που δεν δήλωσαν. Μάλιστα, τα πρόστιμα αυτά
διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και την αξία του
ακινήτου.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην
περίπτωση μη έγκαιρης δήλωσης κατά τη διάρκεια της
κτηματογράφησης, υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης
δήλωσης με πρόστιμο 50-250 ευρώ ανά δικαίωμα. Ο βασικός διαχωρισμός για τον υπολογισμό των προστίμων
είναι αν το δικαίωμα βρίσκεται σε αστική περιοχή ή σε
αγροτική περιοχή. Για να γίνει κατανοητό αυτό ακολουθούν τα παρακάτω παραδείγματα:
1. Για εκπρόθεσμη δήλωση αδόμητου γεωτεμαχίου
μεγαλύτερου των 400 τ.μ., σε αστική περιοχή, το πρόστιμο είναι 120 ευρώ.
2. Στην περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ., εντός αστικής περιοχής, το πρόστιμο
ανέρχεται σε 250 ευρώ.
3. Για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου, μεγαλύτερου από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, το πρόστιμο
ανέρχεται στα 100 ευρώ.
4. Για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 4
στρεμμάτων με κτίσμα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 200
ευρώ.

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
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Με πρόσχημα τον συμψηφισμό οφειλών,
δεν επιστρέφουν τα ποσά στους δικαιούχους

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οικονομία

Κρατούν εισφορές 100 εκατ. των ελεύθερων
επαγγελματιών για προεκλογικές παροχές
Η πρόσφατη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης
των περσινών δηλώσεων έδειξε πως προκύπτουν θετικές διαφορές μεταξύ καταβληθεισών
(με βάση το εισόδημα του 2016) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2017)
συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Και αυτό
γιατί μία μερίδα μη μισθωτών δήλωσε το 2018
για το 2017 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με
εκείνο που δήλωσε πρόπερσι για το 2016. Έτσι
οι εισφορές που έπρεπε να καταβάλουν το 2018
ήταν χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που κατέβαλαν. Η διαφορά τους, πλέον, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των εφαρμοστικών
εγκυκλίων, πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους τους, δηλαδή στους μη μισθωτούς οι οποίοι κατέβαλαν το 2018 υψηλότερες εισφορές σε
σχέση με εκείνες που έπρεπε.
Oι επιστροφές των χρημάτων, σύμφωνα με
εργατολόγους, μπορούν να γίνουν υπό τους
ακόλουθους όρους:
1. Αν η οφειλή ξεπερνά τα 50 ευρώ, τότε θα
πιστωθούν στον ασφαλιστικό λογαριασμό των
δικαιούχων τους και θα συμψηφισθούν με μελ-

λοντικές υποχρεώσεις καταβολής τρεχουσών
μηνιαίων εισφορών.
2. Αν οι δικαιούχοι των ποσών δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τα ταμεία, ακόμα
και αν αυτή είναι ρυθμισμένη. Σε περίπτωση που
υπάρχει τέτοια οφειλή, το πιστωτικό υπόλοιπο
συμψηφίζεται με αυτήν, οδηγώντας στην αντίστοιχη μείωσή της. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο
είναι μεγαλύτερο από την οφειλή και μετά τον
συμψηφισμό του με αυτή βρίσκεται πάνω από
το επίπεδο των 50 ευρώ, τότε αυτό επιστρέφεται
στο δικαιούχο του.

3, Όποιος δικαιούχος επιθυμεί, μπορεί να
αιτηθεί στον ΕΦΚΑ να παραμείνει το πιστωτικό
υπόλοιπο στον ατομικό ασφαλιστικό λογαριασμό του προκειμένου να συμψηφιστεί. Εξυπακούεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εφόσον
το ποσό ξεπερνά τα 50 ευρώ και δεν υφίστανται
άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πόσοι από τους
δικαιούχους θα λάβουν πίσω τα πιστωτικά υπόλοιπα φέτος, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι
επιστροφές καθυστερούμενων ποσών από το
Δημόσιο επιβαρύνονται με επιτόκιο υπερημερίας 6%. Πάντως, η εν λόγω υποχρέωση του
Δημοσίου αποτελεί ακόμη ένα «μαξιλάρι» για
την κυβέρνηση, έτσι ώστε να προχωρήσει σε
στοχευμένες παροχές προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες από τις οποίες πιστεύει ότι θα
έχει μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη, ενόψει των
επικείμενων τριπλών εκλογών (ευρωεκλογές,
περιφερειακές, δημοτικές), αλλά και να τα χρησιμοποιήσει γι αργότερα ως «παροχή» στους
ίδιους τους ενδιαφερομένους όταν θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές.

Που πας και μπλέκεις;
ΤΟΥ
ΔΗΜΉΤΡΗ
ΜΉΤΡΟΥ*
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Σε μια τηλεοπτική εκπομπή με ρώτησε η δημοσιογράφος, ποιο είναι το
πρώτο πράγμα το οποίο με ρωτούν οι φίλοι και οι συμπολίτες μου όταν
τους λέω ότι κατεβαίνω για δημοτικός σύμβουλος.
«Που πας και μπλέκεις;» είναι συνήθως η πρώτη ερώτηση των φίλων
μου. Γενικά στην κοινωνία της πόλης υπάρχει μια απογοήτευση για την πολιτική σκηνή, η οποία περιλαμβάνει και τα αυτοδιοικητικά.
Άδικα; Δεν νομίζω. Ζούμε σε μια βρώμικη-παρατημένη πόλη, με σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα και με σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας.
Γιατί οι πολίτες να αισιοδοξούν για την αυτοδιοίκηση της πόλης, ειδικά δε
όταν οι βασικοί πολιτικοί φορείς της δημοκρατίας μας, δηλαδή τα κόμματα
αντιμετωπίζουν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με επιλογές ανάγκης σε ότι αφορά τα πρόσωπα και θέλουν να τις μετατρέψουν σε
δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές;
Η δική μου εμπλοκή όπως και εκατοντάδων συμπολιτών μου που συμμετέχουν στους διάφορους συνδυασμούς σε αυτές τις εκλογές, αποτελεί
κατά τη γνώμη μου ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, για να βελτιωθεί η ποιότητα
ζωής στην πόλη μας.
Δεν γνωρίζω πως πιστεύει ο κάθε υποψήφιος ότι μπορεί να συμβάλλει
σε αυτή την προσπάθεια, το μόνο που μπορώ να καταθέσω είναι το ποια
μπορεί να είναι η προσωπική συμβολή μου σε αυτή.
Είμαι ως μηχανικός επί 25 χρόνια εθελοντής σε εκατοντάδες δράσεις,
ομάδες εργασίας και επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Τα τελευταία
12 χρόνια με εκλέγουν οι συνάδελφοί μου συνεχώς στη διοίκηση αυτού
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όπου έχω συμμετέχω αμισθί.
Παράλληλα είμαι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος τεχνικής εταιρείας
και συμμετέχω σε διάφορες επιχειρηματικές δράσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Έχω εμπειρία δηλαδή από διοίκηση και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Όλα αυτά τα χρόνια έχω συμμετάσχει στο Τεχνικό Επιμελητήριο στην
ωρίμανση προτάσεων που αφορούν, τη χωροταξία, την πολεοδομία το περιβάλλον τις υποδομές , το κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, την ανάπτυξη,
την επιχειρηματικότητα και την ανανέωση-αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος αυτής της πόλης. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές οι προτάσεις σκοντάφτουν στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από τους εκάστοτε
διοικούντες της πόλης και τις διάφορες κυβερνήσεις.
Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα να περάσω από την άλλη μεριά και να θέσω
υποψηφιότητα επιλέγοντας το συνδυασμό ενός ανθρώπου που είναι αποφασισμένος να δουλέψει για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής στην πόλη,
υλοποιώντας πολλές από αυτές τις προτάσεις. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θέλει να κάνει τη δουλειά του Δημάρχου και όχι του εν δυνάμει παράγοντα της
κεντρικής πολιτικής σκηνής. Κατεβαίνει για Δήμαρχος για να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα των πολιτών της Θεσσαλονίκης και όχι κάποιου πολιτικού
κόμματος. Θα λογοδοτεί στην πόλη και όχι σε κάποιο κομματικό αρχηγό.
Ο συνδυασμός του «ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» προέκυψε από την κοινωνία της πόλης και όχι από κομματικές εφεδρείες. Είμαι περήφανος για τη
συμμετοχή μου σε αυτό το σχήμα. Σας καλώ να συμμετάσχετε και εσείς με
όποιον τρόπο επιθυμείτε, στην εκλογική μας προσπάθεια. Να «μπλέξετε»
και εσείς μαζί μας, για το καλό της πόλης μας.
*Ο κ. Μήτρου είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “ΝΑΙ στη Θεσσαλονιίκη” του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΡΕΜΛΗ
ΣΤΗΝ
KARFITSA

Θέλουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη
Έχοντας διανύσει μία πορεία με πλούσια δραστηριότητα
και καταξίωση σε ανώτατο επίπεδο, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιώργος – Σταύρος Κρεμλής, με καταγωγή από τη Ρόδο, είναι κορυφαίος αξιωματούχος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέλεχος μεγάλων
διεθνών οργανισμών, που εκπροσωπεί επί σειρά ετών επάξια την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.
Κύριε Κρεμλή, με συμπληρωμένο
το «παζλ» του ευρωψηφοδελτίου της
Ν.Δ. είστε ξεκάθαρα ένας από τους υποψηφίους με τα περισσότερα... ευρωπαϊκά
χαρακτηριστικά. Ωστόσο στο ψηφοδέλτιο
υπάρχουν αρκετά πιο αναγνωρίσιμα στους
ψηφοφόρους πρόσωπα. Σας προβληματίζει
αυτό;
Η Ν.Δ. έχει το πιο πλήρες και δυνατό ευρωψηφοδέλτιο, μια
ομάδα νίκης, η οποία στις 26 Μαΐου θα κάνει την αρχή για όσα θα ακολουθήσουν σε δημοτικές, περιφερειακές και, τελικά, εθνικές εκλογές, που θα
φέρουν τη μεγάλη αλλαγή στη Χώρα μας. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο υπάρχει
ένα εξαιρετικό μείγμα εμπειρίας και ενθουσιασμού, γνώσης και όρεξης για
δουλειά. Προφανώς, ανάμεσα στους υποψήφιους υπάρχουν κάποια πρόσωπα πιο αναγνωρίσιμα. Ωστόσο είμαι πεπεισμένος ότι είναι άλλα αυτά που
«μετράνε» πλέον για τους ψηφοφόρους, ιδιαίτερα στις Ευρωεκλογές: η
γνώση των υποψηφίων για το «ευρωπαϊκό γίγνεσθαι», οι διεθνείς διασυνδέσεις τους, η άριστη γνώση των ξένων γλωσσών που είναι απαραίτητες
στις διαβουλεύσεις κ.λπ. Αυτά τα εφόδια μου, τα οποία απέκτησα κατά τη
μακρά διαδρομή μου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θέτω εγώ στη διάθεση

συνέντευξη

της πατρίδας μας και των Ελλήνων πολιτών, για να βοηθήσω
την Ελλάδα να βγει νικήτρια στη μάχη για την οικονομική
ανάκαμψη και την ανάκτηση της αξιοπιστίας της.
Τι θα κριθεί στις κάλπες της 26ης Μαΐου;
Με μια κουβέντα, θα κριθεί ποια Ευρώπη θέλουμε και πώς οραματιζόμαστε τη θέση της Χώρας
μας μέσα σε αυτήν. Σήμερα, με νωπά τα διδάγματα από την κρίση, τόσο για την Ελλάδα
όσο και για την Ευρώπη, αλλά και με έντονη
την πίεση από τα γενικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση –κυρίως το
Brexit και την ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού
και του λαϊκισμού– οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να απαντήσουμε αν θέλουμε
περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη ή ένα κλάσμα της,
με ευρω-απαισιοδοξία, φυγόκεντρες δυνάμεις και εθνικιστικές και λαϊκιστικές αντιλήψεις.
Και ποια απάντηση δίνετε εσείς σε αυτό το ερώτημα; «Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη»! Χρειαζόμαστε μία ολοκληρωμένη και πιο
λειτουργική Ένωση, η οποία θα εγγυάται τα εξωτερικά σύνορα, θα είναι αλληλέγγυα προς τα κράτη-μέλη, θα δημιουργήσει κοινή πολιτική άμυνας,
ενέργειας και μετανάστευσης, πολιτική νησιωτικότητας για την πραγματική ανάπτυξη των νησιών μας, προϋποθέσεις οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής, και βέβαια προϋποθέσεις ανάπτυξης για όλους. Αυτό
πιστεύουμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ως Ν.Δ., και αυτή την πολιτική μάχη θα δώσουμε στις 26 Μαΐου, με καθαρούς όρους, λέγοντας την
αλήθεια στους πολίτες και αναδεικνύοντας τα πολύ σημαντικά οφέλη για
όλους από τη συμμετοχή μας στη μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

ΝΑΙ σε μια «έξυπνη» πράσινη Θεσσαλονίκη!

Δήμητρα Καμπουράκη

Συχνά ακούμε για «έξυπνες» μεγάλες πόλεις του εξωτερικού αλλά και μικρότερες της χώρας μας όπως τα Τρίκαλα,
οι οποίες βραβεύονται διεθνώς για τα επιτεύγματά τους με
τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων
τους.
Τι είναι όμως μια έξυπνη πόλη (smartcity); Είναι η πόλη
που αντιμετωπίζει δημόσια ζητήματα, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες (πληροφορίας, επικοινωνιών, ψηφιακών
υπηρεσιών) ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τα δίκτυα των
ανθρώπων (φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες).
Η έξυπνη πόλη πρέπει οπωσδήποτε να είναι και πράσινη, δεν μιλάμε μόνο για τους χώρους πρασίνου που διαθέτει, αλλά για μία πόλη ενεργειακά φιλική και αποδοτική, με
περιβαλλοντική συνείδηση!
Εντελώς ενδεικτικά, παρεμβάσεις που μπορούν να
γίνουν στην πόλη μας είναι:
*Ένα ενιαίο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης
των «σκουπιδιών», όπως, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με διεύρυνσή του και σε άλλα υλικά (π.χ.
μπαταρίες, υλικά κατεδαφίσεων). Αύξηση των σημείων
ανακύκλωσης για να είναι ευκόλως προσβάσιμα σε όλους
τους δημότες. Ταυτόχρονη προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των δημοτών και κυρίως των μαθητών σχολείων
στους τομείς της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
*Μια ολοκληρωμένη διαχείριση των εναλλακτικών
ανανεώσιμων μορφών και πηγών ενέργειας, με αξιοποίησή
τους σε δημοτικά κτίρια και σχολεία, όπως για παράδειγμα
με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Είναι απα-

ραίτητη η ενεργειακή επιθεώρηση των δημοτικών κτηρίων
και οι παρεμβάσεις σε αυτά μέσω αναβάθμισης του κελύφους τους, γιατί αποδεδειγμένα οι εργασίες θερμομόνωσης,
βελτιστοποίησης των συστημάτων ψύξης, θέρμανσης,
φωτισμού επιτυγχάνουν θεαματικά ποσοστά εξοικονόμησης
ενέργειας. Επίσης, εξοικονομούμε ενέργεια από την εγκατάσταση λαμπτήρων μικρότερης κατανάλωσης, συστήματος
τηλεδιαχείρισης στον δημοτικό φωτισμό οδών, καθώς και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών στηλών σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους.
*Ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου και της αξιοπιστίας
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο τη μείωση των
ιδιωτικών μετακινήσεων και την ελάττωση των εκπομπών
καυσαερίων. Παράλληλα, αξιοποίηση εναλλακτικών μέσων
μεταφοράς πιο φιλικών στο περιβάλλον, όπως η παράκτια
συγκοινωνία ή το τραμ και ενσωμάτωση του ποδηλάτου
στις επιλογές μετακίνησης στην πόλη με δημιουργία πλήρους και ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμου.
Οι παραπάνω προτάσεις δεν είναι ουτοπικές, υπάρχουν
επιδοτήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως η “Ευφυής
Ενέργεια για την Ευρώπη” (Intelligent Energy) ή το LIFE+,
που συνιστούν βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.
για το περιβάλλον, απλά πρέπει να ξέρεις, να θέλεις και να
επιλέγεις να τις εφαρμόσεις!
*Η κ. Καμπουράκη είναι Δικηγόρος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου
Ζέρβα, «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!»
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Ποιοι μπορούν να πάρουν έως 18.000 ευρώ
για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οικονομία

Πέντε προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους
Πέντε προγράμματα κατάρτισης και προσλήψεων νέων ανέργων αλλά και την παροχή επιδοτήσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων προωθεί
εντός του προσεχούς διαστήματος ο Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Πρόκειται για προγράμματα τα οποία αφορούν 24.000 ωφελουμένους που αναζητούν
εργασία ή είναι πτυχιούχοι και θέλουν να καταρτιστούν στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει
ή έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα της σπουδές
τους ή θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους
επιχείρηση.
Ειδικότερα:
1. Με το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επανέρχεται το πλάνο στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
αφορά την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη νέων έως 29 ετών. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις
επιχειρηματικές τους ιδέες. Οι ωφελούμενοι θα

είναι 5.000 άνεργοι, με τον ΟΑΕΔ να χρηματοδοτεί 2.500 επιχειρηματικά σχέδια. Το ποσό της
ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 18.000
ευρώ.
2. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να
ανοίξει και ο δεύτερος κύκλος του ειδικού προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 3.000
άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε ηλικίες από 22-29
ετών και η απασχόληση θα γίνει σε υπουργεία
και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.
3. Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 3.000 ανέργους
θεωρητικών σπουδών. Το τρίτο πρόγραμμα περιγράφεται ως στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών
σε κλάδους αιχμής. Η δράση απευθύνεται σε
ανέργους έως 29 ετών, ενώ προβλέπονται διάφοροι τομείς δραστηριοποίησης (social media,
πολιτιστικοί οργανισμοί, συμβουλευτική, αντι-

μετώπιση μαθησιακών δυσκολιών κ.λπ.).
4. Επαγγελματική ενδυνάμωση για 10.000
ανέργους ηλικίας 18-29 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και
στην ενίσχυση της κλαδικής οικονομίας. Κατά
τη διάρκεια του προγράμματος θα εξεταστούν
προτάσεις όπως, για παράδειγμα, η διασύνδεση κρίσιμων τομέων, όπως ο τουρισμός, με την
αγροδιατροφή.
5. Το πέμπτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά νέους πτυχιούχους, ηλικίας 24-29 ετών, θετικής,
τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, οι
οποίοι θα καλύψουν 3.000 θέσεις. Αφορά την
κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Βαγγέλης Πολυμεράς:
Καθαριότητα με τεχνολογική νότα
Ποια θα μπορούσε να είναι σήμερα στην Ελλάδα η βέλτιστη περιβαλλοντικά πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων;
Μα φυσικά το να μην παράγουμε καθόλου ή να ελαχιστοποιήσουμε τα σκουπίδια για τελική διάθεση. Είναι άραγε αυτό
εφικτό στην Ελλάδα; Εάν ακολουθήσουμε μία ολοκληρωμένη και συνεπή πολιτική θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε τις
αμέσως επόμενες δεκαετίες.
Ήδη, αρκετές χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία,
Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία κ.α., έχουν προχωρήσει σημαντικά
προς αυτή την κατεύθυνση και πλησιάζουν το τέλος του δρόμου έχοντας πετύχει μεγάλα ποσοστά μείωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων τους.
Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου ο κάθε πολίτης, το κάθε νοικοκυριό διαχειρίζεται στο σπίτι του τα σκουπίδια.
Σε κάθε σπίτι υπάρχουν 3-5 κάδοι με διαφορετικό χρώμα για χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, αλουμίνιο, υπολείμματα
φαγητού. Για κάθε κάδο με υλικά ανακυκλούμενα ο πολίτης
κερδίζει χρήματα και πληρώνει μόνο για τον μικρό συνήθως
κάδο που τοποθετεί τα υπολείμματα φαγητού (όταν και αυτά
δεν κομποστοποιούνται από τον ίδιο ) Αντίθετα, αν πετάξει
κάποιος σκουπίδια σε λάθος κάδο, πληρώνει πρόστιμο.
Στη χώρα μας, η ανακύκλωση έχει ανατεθεί σε διάφορες
εταιρείες που κερδίζουν -από ό,τι λέγεται- πάρα πολλά χρήματα, χωρίς μέρος του κέρδους αυτού να μεταφέρεται στον
πολίτη. Γι’ αυτό και εκείνος αδιαφορεί και οι μπλε κάδοι «ανακύκλωσης» είναι συνήθως γεμάτοι με κοινά σκουπίδια. Η έλλειψη κινήτρου (αλλά και τιμωρίας) για την ανακύκλωση στο
σπίτι, οδηγεί στη διατήρηση πρακτικών και νοοτροπιών στη
διαχείριση απορριμμάτων που δεν μας τιμούν σαν χώρα!
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Λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να φέρει η διαχείριση
της Ανακύκλωσης αλλά και η συλλογή των απορριμμάτων με
προσθήκη τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να δώσουν
αύξηση της παραγωγικότητας.
Σαν Βαγγέλης μέσω της παράταξης, προτείνω:
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωρίζω για ένα Project με το οποίο μπορεί να γίνει διαχείριση των
απορριμματοφόρων και του όγκου σκουπιδιών που μπορούν
να έχουν μέσα τους. Με αυτό τον τρόπο δεν θα γυρνάνε άδεια
ή θα γίνονται περιττά δρομολόγια τα οποία αυξάνουν το κόστος.
Δυναμική διαχείριση των σκουπιδιών του κόλπου του
Θερμαϊκού με σκοπό την δημιουργία νέων πηγών ενέργειας. Μπορούμε καθαρίζοντας και ομορφαίνοντας την παραλία
μας, να την φωτίσουμε ΔΩΡΕΑΝ και να διαχειριστούμε τον
φυσικό μας πλούτο με σκοπό την μείωση των δαπανών του
δήμου.
Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης που μπορούν να ελέγξουν
το είδος που μπαίνει μέσα. Οι κάδοι ενεργοποιούνται με δακτυλικό αποτύπωμα. Μόλις ο χρήσης ανακυκλώσει, παίρνει
αυτόματα από τον δήμο έκπτωση σε συγκεκριμένα καταστήματα που συνεργάζεται. Εάν ανακυκλώσει λανθασμένο είδος,
ο κάδος το απορύπτει.
Δεν ζητάμε την υλοποίηση ιδεών επιστημονικής φαντασίας. Ζητάμε την χρήση της τεχνολογίας και την ένταξη ιδεών
που έχουν ήδη συζητηθεί για να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη!
*Ο κ. Πολυμεράς είναι Σύμβουλος Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
την παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» του Μ. Κυριζίδη.

www.naistith


Κωνσταντίνος Ζέρβας

www.naistithessaloniki.gr
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Παραταξιακή συνείδηση
Ο κόσμος της Ν.Δ. πιστεύει στη νίκη σε όλες τις κάλπες και αυτή
η αίσθηση είναι διάχυτη παντού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ξυπνήσει την
«παραταξιακή συνείδηση» της Κεντροδεξιάς και η συμμετοχή στις
κάλπες θα είναι μαζική.
Η Ν.Δ. οδεύει στις κάλπες όχι μόνο ενωμένη, αλλά κυρίως προσηλωμένη στις απαιτήσεις των πολιτών για την επόμενη ημέρα. Δεν
είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ. επέλεξε να μην αναφερθεί ούτε
μία φορά στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Η πραγματική μάχη θα δοθεί
μετά τις κάλπες κόντρα στα προβλήματα των πολιτών, αυτό το ξέρουν
όλοι στην Πειραιώς.
Η εκδήλωση για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές έδειξε ότι
πλέον το δυναμικό του κόμματος εμπλουτίζεται με ανθρώπους που
ασχολούνται πρώτη φορά με την πολιτική και έχουν διακριθεί στον
επαγγελματικό τους βίο ή στην επιστημονική τους διαδρομή.
Τα 42 πρόσωπα του ψηφοδελτίου ανέλυσαν μέσα σε λίγα λεπτά
ο καθένας τις θέσεις τους και το όραμά τους για την Ελλάδα και την
Ευρώπη, όταν στον ΣΥΡΙΖΑ τα αλληλομαχαιρώματα για τον
Κουρουμπλή γίνονται πλέον δημοσίως.
Το Μαξίμου δεν έχει αφήσει λάθος που να μην το έχει
κάνει, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ακόμη μαδάει τη μαργαρίτα
για το εάν θα προσφύγει σε πρόωρες κάλπες ή θα εξαντλήσει την τετραετία, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα
στον ΣΥΡΙΖΑ, με κυριότερο την έλλειψη διακυβεύματος.
Ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης ασχολείται με θέματα που αφήνουν ασυγκίνητους τους ψηφοφόρους, το τελευταίο ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους
του μόχθου είναι εάν θα υπάρξει προοδευτική συμμαχία του
ΣΥΡΙΖΑ με τον Τζουμάκα και τον Ραγκούση.
Η μείωση των επιτοκίων δανεισμού του Δημοσίου δεν
σημαίνει τίποτα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς
όταν δεν συνοδεύεται από ελαφρύνσεις στο ιδιωτικό χρέος
προς εφορία και Ταμεία.
Οι εργαζόμενοι των 600 ευρώ εξακολουθούν να πληρώνουν 24% ΦΠΑ στα τρόφιμα, παρά τη «γέφυρα» του Μαξίμου με τον Θεοχαρόπουλο και την Κουντουρά.

Οι εργαζόμενοι
των 600 ευρώ
εξακολουθούν να
πληρώνουν 24%
ΦΠΑ στα τρόφιμα,
παρά τη «γέφυρα»
του Μαξίμου με
τον Θεοχαρόπουλο
και την Κουντουρά

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ*

Όλα δείχνουν ότι στην τελική ευθεία προς τις κάλπες για τις ευρωεκλογές η Ν.Δ. μπαίνει συσπειρωμένη και με ξεκάθαρο διακύβευμα
να φύγει η κυβέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα σε συντροφικούς τσακωμούς για τους εναγκαλισμούς με τον Αμβρόσιο και σε διλήμματα
που βρίσκονται μακριά από τις προτεραιότητες της κοινωνίας.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας - π. Βουλευτής Νέας
Δημοκρατίας

Ανεπαρκή τα μέτρα προστασίας στη Χαλκιδική

ΤΟΥ ΔΡΑ
ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΤΌΛΙΟΥ*
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Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα Karfitsa, 6-42019 με τίτλο «Αυτοσχέδιες χωματερές στο δήμο Κασσάνδρας» και
λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής αλλά και αντιπυρικής περιόδου,
θα ήθελα να αναφερθώ και να τονίσω την επιτακτική ανάγκη λήψης
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών του Νομού Χαλκιδικής.
Παρά την μεγάλη τουριστική και αντίστοιχα οικιστική ανάπτυξη του
Νομού μας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα περιοχών όπως η Κασσάνδρα στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, εύκολα κανείς μπορεί
να διαπιστώσει ότι δεν έχουν διαχρονικά ληφθεί τα αναγκαία μέτρα
προστασίας, αναφορικά με τα δάση, τις ακτές και την κυκλοφορία. Ειδικότερα, η έλλειψη μέτρων προστασίας που αφορά τον καθαρισμό
των δασών (εκτός από απορρίμματα, πουρνάρια, ξερά δέντρα, κλάδεμα – καλώδια ΔΕΗ), την διάνοιξη και μονοδρόμηση αγροτικών δρόμων, την προστασία των ακτών από την διάβρωση με την δημιουργία
εγκάρσιων βραχιώνων, την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την

λήψη επαρκών μέτρων πυρόσβεσης / κρουνών, σε περιοχές της Χαλκιδικής όπως η Κασσάνδρα, ενέχει τον κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα ανάλογα με την περσινή τραγωδία στο Μάτι, Αττικής.
Οι Αρχές και οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στον απαραίτητο
για την περιοχή αντιπυρικό σχεδιασμό και ολιγωρούν, ενώ υπάρχουν
αναφορές ενδιαφερομένων για την πυροπροστασία για τις οποίες δεν
έχουν λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Πρόσφατα μάλιστα, κατατέθηκε
κατά πληροφορίες, πρόταση καθηγητού του Πολυτεχνείου - η οποία
είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών και Δημοτικών Αρχών
- για την δημιουργία θαλασσίων διεξόδων διαφυγής σε περίπτωση
πυρκαγιάς (λόγω του ανεπαρκούς οδικού δικτύου), που θα προστατεύσουν και τις ακτές από τις εκτεταμένες διαβρώσεις.
*Ο Απόστολος Χατζητόλιος είναι καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ,
πρώην Διοικητής 3 ΥΠΕ Κ. Μακεδονίας και αντιπρόεδρος
της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας

karfitsomata
Στο Κρυονέρι ο Ασλανίδης

Και μηχανικός και... χορωδός!

Στο Κρυονέρι Σοχού βρέθηκε ο υποψήφιος με την
παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα «Αλληλεγγύη»
περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Ασλανίδης στο
πλαίσιο της προεκλογικής του περιοδείας. Τα πρώτα
δείγματα από την αποδοχή και ανταπόκριση του κοινού
είναι ιδιατέρως ενθαρρυντικά όπως άλλωστε μαρτυρούν
και οι συγκεντρώσεις του.

Ο Δημήτρης Μήτρου, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο
Ζέρβα, εκτός από μέλος της διοίκησης του Τμήματος Κ.
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι
υπεύθυνος και…μέλος της χορωδίας του, η οποία έχει
αποσπάσει πολλά θετικά σχόλια για τις εμφανίσεις της
τα τελευταία χρόνια. Στη φωτογραφία ο κ. Μήτρου με τη
μαέστρο της χορωδίας των μηχανικών και επίσης συνυποψήφιά του στο συνδυασμό του κ. Ζέρβα, κα Άλκηστη
Τόγια, σε πρόσφατη συναυλία.

Πέτσογλου και Σταυραετός ενώνουν
τις δυνάμεις τους για τη Θεσσαλονίκη

Δυναμικό παρών έδωσαν οι υποψήφιοι της δημοτικής
παράταξης «Δύναμη Πολιτών – Παναγιώτης Ψωμιάδης»
που έγινε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον την περασμένη
Κυριακή. Ανάμεσά τους ο Ιορδάνης Πέτσογλου και ο
Νίκος Σταυραετός που διεκδικούν την εκλογή τους.

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
20.04.2019
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Παρών στις εκλογές ο
Σοφοκλής Κάλτσιος
Επιτυχημένος επιχειρηματίας
εδώ και χρόνια στο χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων και διευθύνων
σύμβουλος της Auto Κάλτσιος, ο
Σοφοκλής Κάλτσιος αποφάσισε να
εκμεταλλευτεί την εμπειρία και την
τεχνογνωσία του και να κατέλθει
στις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές στη δημοτική κοινότητα
Πανοράματος με την παράταξη του
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη «Δύναμη Ενότητας». Όπως δήλωσε σε πρόσφατη
συνέντευξή του, «οι νέοι άνθρωποι
μπορούν να προσφέρουν στην
πολιτική και στα κοινά. Αν μάλιστα
συγκεντρώνουν και τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, αυτό
αποτελεί το σημαντικότερο εχέγγυο
για μια επιτυχή προσπάθεια και
πορεία».
Οι φωτογραφίες από την παρουσίαση του συνδυασμού μαζί με τον
δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τον αντιδήμαρχο
Πυλαίας Γιάννη Καρτάλη.

Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία

Πτυχιούχος University Ecclesiastical Academy Θεσσαλονίκης
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος «Συνεργασία για την
Καλαμαριά» Δήμου Καλαμαριάς

16/3/2019
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Με αφορμή την υποψηφιότητά μου στις Δημοτικές Εκλογές του 2019 του Δήμου Καλαμαριάς, θα ήθελα να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία του Νικολάου, γεννήθηκα το 1992 και ζω στην Νέα Κρήνη Καλαμαριάς. Το 2010 αποφοίτησα από
το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς και το 2017 από την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία
Θεσσαλονίκης (Department of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural
Heritage Objects). Κατέχω Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής Universal Certification
Solutions. Έχω παρακολουθήσει την έρευνα και μελέτη με θέμα «Η Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης στη μελέτη έργων πολιτισμικής κληρονομιάς» προσπαθώντας να ενημερώνομαι διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις του αντικείμενου των σπουδών μου. Έχω,
επίσης, συμμετάσχει στη δράση με θέμα «Συντήρηση έργων τέχνης». Έχω άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
Μέλημα μου είναι να βοηθήσω την κοινωνία που με περιβάλλει και τη γειτονιά στην
οποία μεγάλωσα, καθώς επίσης και να διευκολύνω την καθημερινότητα των συνανθρώπων μου, προσφέροντας σε αυτούς και στην πόλη μου όχι μόνο τον χρόνο μου, αλλά και
την διάθεσή και τον ενθουσιασμό μου. Τέλος, είμαι μέλος στον σύλλογο κατά της Έμφυλης
και Ενδοοικογενειακής Βίας «Αμέλια» , ελπίζοντας με τη δράση μου να βελτιώσω το μέλλον της κοινωνίας που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Email: varipatiraf@gmail.com Facebook: Varipati Rafailia-Maria
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Το εκλογικό κέντρο του στην Τούμπα εγκαινίασε ο Μ. Κυριζίδης
Τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της παράταξης «Θεσσαλονίκη Θετικά» στην Τούμπα πραγματοποίησε ο επικεφαλής της Μάκης Κυριζίδης, παρουσία εκατοντάδων πολιτών της
περιοχής. Εμφανώς συγκινημένος λόγω και της παρουσίας γνωστών και φίλων από τη γειτονιά που μεγάλωσε, πήγε σχολείο και που συνεχίζει να διαμένει, ο κ. Κυριζίδης υποσχέθηκε
ουσιαστικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της πόλης, όπως είναι η καθαριότητα, αλλά και μια παρουσία στη διοίκηση του Δήμου με αξίες και αρχές, μακριά από μικροκομματισμούς:
«Δεν θα μιλήσουμε αρνητικά για κανέναν. Εμείς, ακόμη και στη λασπολογία απαντάμε “ΘΕΤΙΚΑ”. Απαντάμε με τα σχέδιά μας για την επόμενη μέρα στο δήμο».
Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, συζήτησε προσωπικά με πολλούς δημότες της περιοχής, άκουσε και κατέγραψε τα προβλήματά τους και τους παρουσίασε τις θέσεις της
παράταξης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.

Σκουπίδια: Ένα πρόβλημα

Βαβούσκος Τάσος

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης μας είναι τα σκουπίδια. Πρώτα απ΄όλα η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται σε
ώρες ακατάλληλες. Όλοι έχουμε πετύχει απορριμματοφόρα
να μαζεύουν τα σκουπίδια από τη Μητροπόλεως το μεσημέρι
και μάλιστα σε ώρες αιχμής. Έτσι δημιουργείται μποτιλιάρισμα για τους Θεσσαλονικείς και άσχημες εντυπώσεις για τους
τουρίστες. Ακόμα οι κάδοι πολλές φορές εγκαταλείπονται
έξω από τις ειδικές εσοχές, που έχουν δημιουργηθεί για την
τοποθέτησή τους με αποτέλεσμα να γίνονται επικίνδυνοι για
αυτοκίνητα και πεζούς. Επιπλέον, δεν απολυμαίνονται κατά
τακτά χρονικά διαστήματα, όπως γινόταν παλαιότερα και δημιουργούν εστίες μόλυνσης. Τέλος θα έπρεπε να αντικαθιστώνται συχνότερα όταν έχουν όταν έχουν φθορές και βλάβες
έτσι ώστε η χρήση τους να γίνεται με ευκολία.
Και όμως, πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν με
απλές λύσεις. Ένας καλύτερος σχεδιασμός από τον Δήμο σε
συνεννόηση με το προσωπικό, θα βελτίωνε τις παροχές σ’ αυτόν τον τομέα, την υγιεινή της πόλης μας και την δημόσια εικόνα της. Η λύσεις δίνονται εύκολα όταν υπάρχει αμεσότητα
και η χρήση μιας hotline, όπως γίνεται και σε άλλους Δήμους
της Ευρώπης, όπου οι δημότες θα μπορούν να καλούν τηλεφωνικά είναι πρώτη προτεραιότητα.
Ήδη έχουμε εξοικειωθεί όλοι μας με τις δύο κατηγορίες
κάδων, αυτών που δέχονται τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα
και αυτά που δέχονται τα μη ανακυκλώσιμα. Είναι μια θετική

εξέλιξη, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση σε
σχέση με τους τρόπους ανακύκλωσης για μικρούς και μεγάλους. Ίσως ακόμα και ενημέρωση του Δήμου σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Θα πρέπει να δοθεί βάρος στη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμάτων. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους σύγχρονες
μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων, όπως μονάδες διαλογής και κομποστοποίησης απορριμμάτων, εργοστάσια επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και εργοστάσια
καύσης απορριμάτων.
Και αναρωτιέμαι: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πως μπορεί να
έρθει πιο κοντά στο να προσφέρει στους δημότες την ποιότητα
ζωής που δικαιούνται; Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε
την μέθοδο ταφής των απορριμμάτων, που μολύνει το έδαφος και βάζει σε κίνδυνο την υγεία μας;
Είμαστε κοντά στο στόχο. Η πόλη μας χρειάζεται ανθρώπους που να νοιάζονται.
Εγώ, ο Τάσος, θέλω να δω την αλλαγή στην πόλη μου.
Προχωράμε μπροστά και ζητώ τη στήριξή σας, γιατί πάνω απ’
όλα σκέφτομαι όπως εσείς. Ως δημότης.
*Ο Τάσος Βαβούσκος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη
υπεύθυνα»
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Στην... έδρα του ο Πολυμεράς

Στην εκλογική μάχη ρίχνεται ο Ταρασίδης

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Μακη Κυριζίδη πραγματοποιήθηκαν στην Τούμπα στην οδό Μικράς
Ασίας 34, την Τετάρτη 17 του μηνός συγκεντρώνοντας
πλήθος κόσμου!
Ο Βαγγέλης Πολυμεράς, ως γνήσιο παιδί της Τούμπας ήταν εκεί, στην έδρα του με αποτέλεσμα να κερδίσει πολλές θετικές εντυπώσεις και να συνομιλήσει με
κόσμο παρουσιάζοντας λύσεις για όλα τα προβλήματα.

Το στίγμα του θέλει να αφήσει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές ο Γιώργος Ταρασίδης που κατέρχεται υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην δημοτική κοινότητα Χορτιάτη με την παράταξη του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Ο 43χρονος
Γιώργος Ταρασίδης προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Φίλυρο όπου κατοικεί έως
σήμερα. Σπούδασε Βιοϊατρική Τεχνολογία, αποκτώντας πτυχίο Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ειδικεύτηκε στη
Διαχείριση Αποβλήτων (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών). Από το 2013 εργάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ενώ μετέχει καθημερινά στην εκκλησιαστική ζωή και σε κοινωνικές δράσεις σχετικά με τον αθλητισμό,
τον πολιτισμό και τον ποντιακό ελληνισμό.
Είναι εγγονός του αείμνηστου Γεωργίου Ταρασίδη -ευεργέτη του Φιλύρου-, παντρεμένος με τη Νάντια Παυλίδου, με
την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τη Βίκυ, τη Μαρία και τον Νικόλα.

Νότα Πατενίδου

Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος δήµου Θεσσαλονίκης µε την
παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη»
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
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Ονοµάζοµαι Παναγιώτα - Νότα Πατενίδου, γεννήθηκα και µεγάλωσα στη
Θεσσαλονίκη συγκεκριµένα στην Ε΄∆ΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ, όπου
αποφοίτησα από το 14ο Λύκειο.
Η καταγωγή µου είναι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριµένα από το
Kadikoy µία συνοικία στην Κωνσταντινούπολη, από όπου οι πρόγονοι µου
ξεριζώθηκαν βίαια λόγω της µικρασιατικής καταστροφής. Κατόπιν βρήκαν
φιλόξενη γη στη Νέα Χαλκηδόνα - Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα ίδρυσαν
το πρώτο και µεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ποτιστικών γεωργικών
µηχανηµάτων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Σπούδασα στη Νοµική σχολή
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και στη συνέχεια έκανα το
µεταπτυχιακό µου στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο στο πανεπιστήµιο του Αµβούργου της
Γερµανίας. Ασκώ µαχόµενη δικηγορία επιτυχηµένα είκοσι και πλέον χρόνια
και έχω πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση στην πόλη µου. Οµιλώ
αγγλικά και γερµανικά. Είµαι εθελόντρια στο σύλλογο συνδρόµου DOWN
Ελλάδος, όπου δίνω απλόχερα τη βοήθειά µου στους ιδιαίτερους
συνανθρώπους µας.
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Μικρή «ανάσα» μέσα από τον πολιτισμό

Ο Ανδρέας αλλάζει το σκηνικό

Στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτης;

Συχνός επισκέπτης των μουσείων της πόλης μας τα
Σαββατοκύριακα αποδεικνύεται ο Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης, Δικηγόρος και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
του Δήμου Θεσσαλονίκης με την παράταξη «ΝΑΙ στη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η βόλτα με
την οικογένεια καταλήγει σε χαλαρό καφέ ιδιαίτερα τις
ηλιόλουστες ημέρες. Για τον Ιορδάνη Χατζηκαλλινικίδη
η επαφή με τον πολιτισμό και την μακραίωνη ιστορία της
Θεσσαλονίκης είναι διαρκής και αποτελεί μια ανάσα από
τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Η επιστροφή του Ανδρέα Παπαμιμίκου στην πολιτική σκηνή αλλάζει τα δεδομένα στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Οι εκλόγιμες θέσεις είναι επτά (εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου) εφόσον η Ν.Δ. έρθει στην κυβέρνηση και
ο πρώην γραμματέας έχει απήχηση ιδιαιτέρως στη
νεολαία. Για να δούμε εάν καταφέρει να «σπάσει» την
τριάδα Γκιουλέκα, Καλαφάτη, Ράπτη.

Μετά από 17 χρόνια εγκαταλείπει τα αυτοδιοικητικά
δρώμενα ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Στην απόφαση
αυτή φέρεται να έχει καταλήξει ο νυν δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος εκλέγεται στον δήμο Θεσσαλονίκης
από το 2002. Το επόμενο διάστημα ο κ.Αβραμόπουλος
πρόκειται να αποφασίσει εάν θα κατέβει υποψήφιος στις
βουλευτικές εκλογές, μετά από πρόταση του Κινήματος
Αλλαγής.

Χρήστος Αναστασάκης

Με τον Ζέρβα ο Σάκης Τσέτης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Η πολιτική για τους πολίτες
και όχι για τους πολιτικούς
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:

Έργα και όχι Λόγια

Ανθρώπους από όλο το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας συγκεντρώνει η
παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι, στη Θεσσαλονίκη». Ανάμεσά τους ο Σάκης
Τσέτης, γέννημα - θρέμμα Θεσσαλονικιός με ιδιαίτερη αγάπη στην πόλη. Ο Σάκης Τσέτης είναι 50 ετών, πατέρας μιας κόρης 8 ετών, της Ηρούς. Ως έφηβος ασχολήθηκε με
τον αθλητισμό, είναι απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου/Λογιστικής και δραστηριοποιείται ως εργαζομενος και αυτοδημιούργητος επιχειρηματιας,στον τομέα της εστίασης
και του τουρισμου σχεδόν 30 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ιδιαιτέρως γνωστός
κι αγαπητός στους ανθρώπους που «κυκλοφορούν» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και
πάντα χαμογελαστός και προσιτός.
Ως άνθρωπος με ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά ζητήματα, υπήρξε ιδρυτικό
μέλος του σώματος Εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ενεργά ως
μέλος στην Διοίκηση του αθλητικού ομίλου τζούντο «Βικτώρια» με εξειδίκευση στην
ασφάλεια και στην πρόληψη της βίας σε διάφορα επίπεδα.
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Μιχάλης Γεράνης:
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ΣΤΗ ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Συνέντευξη

Η υπόθεση της αυτοδιοίκησης
είναι υπόθεση προσώπων
Ως πείραμα χαρακτηρίζει την
απλή αναλογική,ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χορτιάτη, πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ και πρώην δήμαρχος Χορτιάτη, Μιχάλης Γεράνης, την
ώρα που ζητούμενο θα έπρεπε να
είναι η βελτιστοποίηση των επιδόσεων. Σε συνέντευξη του στην Karfitsa,
τόνισε ότι η συναίνεση και η όρεξη
για δουλειά, είναι το μυστικό της συνεργασίας του με τον άξιο , όπως το
χαρακτηρίζει, δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Ο 53χρονος
Μιχάλης Γεράνης, χαρακτηρίζει την
αυτοδιοίκηση δεύτερη φύση του.
Συγχρόνως δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με τον «Κωσταντή», ένα
από τα καραβάκια της θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, αλλά
και την καλλιέργεια λεβάντας. Πρώτη προτεραιότητα είναι η οικογένεια
του.
Μετά από δύο δεκαετίες στην
αυτοδιοίκηση,συνεχίζετε να είστε
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Τι σκοπεύετε να πετύχετε που δεν
έχει γίνει μέχρι σήμερα; Ένας καλός φίλος είπε τις προάλλες ότι η
αυτοδιοίκηση μου έχει γίνει δεύτερη
φύση. Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά
για μένα το θέμα είναι πιο πρακτικό:
να ολοκληρώσω όσα έχουμε ξεκινήσει και να σχεδιάσω όσα πρέπει να
γίνουν για να κάνουμε τον δήμο μας
πρότυπο στην Ελλάδα και -γιατί όχιστην Ευρώπη. Αυτό πρακτικά σημαίνει έναν τόπο όπου αξίζει να ζεις, να
αθλείσαι, να χαίρεσαι και την πόλη
και τη φύση, να μεγαλώνεις παιδιά,
να διασκεδάζεις. Και ακόμα πιο πρακτικά, όλα αυτά καταλήγουν στα θέματα που συνήθως με απασχολούν,
όπως τα αποχετευτικά, η ύδρευση, τα
κοιμητήρια, τα πάρκα, τα γυμναστήρια και τόσα άλλα που δεν φαίνονται
οραματικά αλλά διαμορφώνουν την
καθημερινότητά μας.
Ανάλογα έργα έχουμε και μπροστά μας. Ξέρετε ότι, στην αυτοδιοίκηση, δεν ξεκινάνε και δεν τελειώνουν
όλα σε μια θητεία. Χρειάζεται επιμονή και δουλειά πολλών χρόνων.

Ο κεντρικός αγωγός του δικτύου
αποχέτευσης Χορτιάτη, Εξοχής και
Ασβεστοχωρίου που εγκρίθηκε η
χρηματοδότησή του και τις επόμενες
μέρες ξεκινάει η κατασκευή του για
την σύνδεσή τους με την ΕΥΑΘ, μελετήθηκε επί θητείας μου ως Δήμαρχος
Χορτιάτη και κυνηγούσα από τότε. Το
ίδιο και το Λύκειο και το Κλειστό Γυμναστήριο στο Φίλυρο, η βιβλιοθήκη
και ο χώρος πολλαπλών χρήσεων
στο Ασβεστοχώρι που τα χαιρόμαστε
εμείς και τα παιδιά μας.
Αυτά που θα γίνουν, όπως είναι
προγραμματισμένα με εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις: Το κλειστό
γυμναστήριο στον Χορτιάτη, τα νέα
Δημοτικά Σχολεία της Εξοχής και του
Φιλύρου, το ανοιχτό θέατρο στο λατομείο Αργυρό και το δίκτυο ύδρευ-

σης στο Ασβεστοχώρι, η ανάπλαση
της 17 Νοέμβρη και η πλατεία της
Αγίας Γλυκερίας στην Πυλαία και το
νέο Δημοτικό Σχολείο στο Πανόραμα.
Τέτοιοι είναι οι στόχοι μου. Με τον
άξιο δήμαρχο, τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη,
συμφωνούμε και στη στρατηγική που
καλύπτει όλο μας το δήμο, από τον
Χορτιάτη ψηλά μέχρι το παραλιακό
μέτωπο της Πυλαίας.
Ποιο είναι το μυστικό της συνεργασίας του αυτοδιοικητικού διδύμου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και Μιχάλη
Γεράνη; Tι σημαίνει για σας η συνέχεια της συνεργασίας σας δεδομένης και της εμπειρίας σας ως δημάρχου Χορτιάτη; Το μυστικό είναι
η συναίνεση και η όρεξη για δουλειά.
Θέλουμε και οι δύο να βρίσκουμε
σε τι συμφωνούμε και να το κάνου-

με πρόγραμμα και έργο. Να σας το
εξηγήσω διαφορετικά, με μια πολύ
σοφή λαϊκή ρήση «όποιος δεν θέλει
να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει».
Έ, λοιπόν, και εγώ και ο Ιγνάτης «θέλουμε να ζυμώνουμε», το «κοσκίνισμα», επομένως, οι διαφωνίες και οι
αντιπαλότητες περισσεύουν. Παίζει
ασφαλώς ρόλο και η γνώση μου για
τα προβλήματα και τις ανάγκες των
περιοχών. Ακόμα και οι «κόντρες»
μας για την προτεραιότητα των έργων είναι υγιής ανταγωνισμός και
φέρνει αποτελέσματα με ισορροπία
σε όλη την έκταση του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
Όσον αφορά τη συνέχεια της συνεργασίας μας, τη θεωρώ αυτονόητη. Δεν πρόκειται για συνδιοίκηση
-ο δήμος έχει έναν και καλό Δήμαρχο- αλλά για κοινό όραμα και κοινή
προσπάθεια. Όλοι οι συνάδελφοί
μου υποψήφιοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί σύμβουλοι στον συνδυασμό
μας είναι άξιοι και ικανοί για να εκπροσωπήσουν τον τόπο μας και τους
συμπολίτες μας. Η μόνη μου ενδεχομένως διαφορά με οποιονδήποτε
άλλο δημοτικό σύμβουλο είναι η
μεγαλύτερη αυτοδιοικητική εμπειρία
και η προσωπική μου αφοσίωση στα
κοινά. Μάλλον έχουν δίκιο οι φίλοι
που με πειράζουν με την αυτοδιοίκηση ως δεύτερη φύση μου.
Στη συνείδηση των περισσότερων έχετε συνδεθεί με τη διαχείριση
των αποβλήτων. Θα συνεχίσετε στο
ΦΟΔΣΑ ή θα στραφείτε περισσότερο
στο Δήμο; Το ότι με εξέλεξαν και μου
εμπιστεύθηκαν το Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων των 38 δήμων
της περιφέρειάς μας, ήταν για μένα
μεγάλη τιμή και θεωρώ ότι ανταποκρίθηκα επάξια. Έχουμε ήδη δύο
ευρωπαϊκά βραβεία για την καλή
μας επίδοση και ήμασταν ο πρώτος
τέτοιος ελληνικός φορέας και ο μόνος που λειτουργεί κανονικά και,
μάλιστα, πολύ αποτελεσματικά. Λύσαμε χρόνια θέματα όπως ο Σταθμός
Μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία, σχεδιάσαμε και εντάξαμε τα εργοστάσια

συνέντευξη
παραγωγής ενέργειας από σκουπίδια, τρέχουμε πολύ
σημαντικά προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με δυο λόγια, ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι
σε πολύ καλό δρόμο.
Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον «πρωτεύουσα» στην
διαχείριση απορριμμάτων και η Κεντρική Μακεδονία σε
ρόλο πρωταγωνιστή στο Πανελλήνιο για την προσπάθεια
που κάνουμε. Η επιτυχία αυτή δεν είναι προσωπική αλλά
του συνόλου της αυτοδιοικητικής οικογένειας της Περιφέρεια μας. Μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους που με εμπιστεύτηκαν να είμαι εγώ ο
καπετάνιος σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα όπως αυτή
που αφορά το κρίσιμο ζήτημα των απορριμμάτων. Εγώ
είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι για έναν τόσο
ιερό σκοπό και, κυρίως, για να εγγυηθώ ότι τα έργα που
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μου
θα γίνουν όπως πρέπει.
Τι σημαίνει επιτυχία στην αυτοδιοίκηση, να λύνεις τα
καθημερινά, να έχεις καθαρό δήμο, να αντιμετωπίζεις
τα χιόνια στο Χορτιάτη και το Πανόραμα και τις πλημμύρες στην Πυλαία, να δημιουργείς μεγάλα έργα ή το συνολικό έργο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες; Αυτά είναι,
πράγματι, τα συστατικά της επιτυχίας στην αυτοδιοίκηση.
Όχι κάποια από αυτά, αλλά ο συνδυασμός τους -από το
να ανοίγει η βρύση και να τρέχει καθαρό νερό στο βουνό
μέχρι τις μεγάλες παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της
Πυλαίας. Και από την άμεση ανταπόκριση στο εντοπισμέ-

νο πρόβλημα του οδοστρώματος μέχρι τη γενική αίσθηση ασφάλειας και ευρυθμίας στα σχολικά κτίρια. Και τα
μεγάλα και τα μικρά έργα και παρεμβάσεις δεν είναι ποτέ
αυτονόητα. Θέλουν προγραμματισμό και επιμέλεια μέχρι
την τελευταία λεπτομέρεια. Η επιτυχία θα κρίνεται πάντα
από το γενικό αποτέλεσμα.
Περάσαμε την εποχή όπου αρκούσε να αδειάζει τακτικά ο κάδος. Μπροστά μας έχουμε την ανακύκλωση,
τη μείωση των οργανικών, την επανάχρηση, την κυκλική
οικονομία, την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. Σ’ αυτά θα πρέπει να πρωτοπορεί ο δήμος Πυλαίας

Χορτιάτη και θα ήθελα πολύ να βάλω τις γνώσεις και την
εμπειρία μου στην υπηρεσία αυτού του μεγάλου στόχου.
Η απλή αναλογική παράγει νέα πολιτικά ήθη. Από
το τοπίο που διαμορφώνεται θεωρείτε ότι θα ενισχυθεί ή όχι η αυτοδιοίκηση; Πρόκειται για πείραμα σε μια
περίοδο που αντί για πειράματα θα έπρεπε να βελτιστοποιούμε τις επιδόσεις μας. Ο Καλλικράτης κόστισε χρόνια
προσαρμογής και το ίδιο και ο Καποδίστριας πριν από
αυτόν. Όπως κι αν έχει όμως, η υπόθεση της αυτοδιοίκησης είναι πρώτα από όλα υπόθεση προσώπων. Είναι
άξιοι, είναι ακέραιοι, τους αρέσει η δουλειά, αγαπάνε τον
τόπο, οι εκπρόσωποι που εκλέγουμε; Η δουλειά θα γίνει,
όποιο κι αν είναι το σύστημα! Θα βρεθεί τρόπος να συνεννοηθούμε. Αρκεί οι εκπρόσωποι να ενδιαφέρονται για το
δήμο και να μην τον βλέπουν ως προθάλαμο μιας άλλης
πολιτικής καριέρας. Και βεβαίως, να είναι ομοιογενής και
μεγάλη η πλειοψηφία στη δημοτική αρχή, για να λιγοστεύουν τα προβλήματα στη διοίκηση και την υλοποίηση
των έργων.
Γι αυτό, πιστεύω ότι στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη χρειαζόμαστε μια ισχυρή διοίκηση. Αυτό είναι και το νόημα
της δικής μου υποψηφιότητας: είμαι αφοσιωμένος στο
δήμο και το κοινό καλό, έχω αντίληψη των προβλημάτων, έχω χειριστεί με επιτυχία τις λύσεις τους, μ’ αρέσει
να είμαι χρήσιμος και θέλω να συνδιαμορφώσω ένα μέλλον που θα κάνει τα παιδιά μου περήφανα και για τον πατέρα τους και για τον τόπο τους.

Πέτσογλου Ιορδάνης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Σταυραετός Νικόλαος

Υποψήφιος ∆ιαµερισµατικός Σύµβουλος Τούµπας Θεσσαλονίκης

Με τον συνδιασµό ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ
Ενώνουµε τις δυνάµεις µας ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί ώστε να
συµβάλλουµε µε την εµπειρία και τις γνώσεις µας , στην Μείωση των
∆ηµοτικών Τελών - κυρίως για ευπαθείς οµάδες όπως πολύτεκνους ,
µακροχρόνια άνεργους, κτλ , στην Αύξηση της Επιχειρηµατικότητας
µε µέτρα όπως η απαλλαγή πληρωµής ∆ηµοτικών Τελών για
νεοσύστατες επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστηµα ώστε να
συµβάλλουµε στην προσπάθεια τους να ορθοποδήσουν . Την
δηµιουργία χώρων για την ίδρυση startups (νεοφυών) επιχειρήσεων
µε τεχνολογικό προσανατολισµό από νέους της πόλης µας , σε
συνεργασία µε άλλους φορείς όπως τα Πανεπιστήµια , Επιµελητήρια
κτλ. Περισσότερα για το πρόγραµµα µας µπορείτε να δείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://panagiotispsomiadis.gr/index.php/el/portfolio
20.04.2019
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Με ποιους τρόπους θα επιχειρήσετε
να τονώσετε το αίσθημα ασφάλειας
στην καθημερινότητα των πολιτών σε
περίπτωση εκλογής;

Το πρόβλημα της αστυνόμευσης και τα μέτρα
που χρειάζεται να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους του δήμου Δέλτα, απασχολούν τους υποψήφιους δημάρχους που
αναζητούν λύση σε ένα σύνθετο «πάζλ», καθώς
τη βασική αρμοδιότητα την διαθέτει η κυβέρνηση.
Οι υποψήφιοι για τη δημαρχία απάντησαν σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας Karfitsa και ανέλυσαν
τις ιδέες και τις προτάσεις των συνδυασμών τους
με στόχο τη δημιουργία ενός μόνιμου αισθήματος
ασφάλειας στους δημότες.
Ευθύμης Φωτόπουλος, δήμαρχος
Δέλτα, επικεφαλής του συνδυασμού
«Μπροστά ο άνθρωπος, ψηλά ο
τόπος!»:
Καταρχήν, πρέπει να λέμε αλήθειες
στους πολίτες. Η δημόσια τάξη και η ασφάλεια είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Εμείς
από την πλευρά μας προτείναμε λύσεις και ασκήσαμε πίεση στο αρμόδιο υπουργείο, αλλά δυστυχώς
η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία σημασία στους δήμους (όχι μόνο σ’ αυτόν τον τομέα), με αποτέλεσμα
να έχουμε αύξηση της εγκληματικότητας. Γιατί δεν
άφησε με ένα αστυνομικό τμήμα μόνο το δήμο Δέλτα, αλλά όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης.
Εμείς προτείναμε να υπάρχει αστυνομικό τμήμα
στα Διαβατά –και όχι μόνο λόγω του προσφυγικού–
και τη διατήρηση αστυνομικού τμήματος στη Σίνδο

και στη Χαλάστρα. Εμείς προτείναμε να παραχωρήσουμε χώρο στη ΒΙΠΕ για τη στέγαση του αστυνομικού τμήματος, αλλά και τη στέγαση υπηρεσιών,
όπως είναι οι μηχανοκίνητες μονάδες ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ
αλλά και των ΜΑΤ. Είμαστε ο μοναδικός δήμος στη
χώρα που παραχωρήσαμε ένα όχημα για τις ανάγκες αστυνόμευσης και σύντομα θα προχωρήσουμε
και σε δεύτερη παραχώρηση.
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να προτείνουμε
το λογικό και το σωστό, ελπίζουμε η κυβέρνηση να μας ακούσει ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια πραγματικά.
Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, υποψήφιος
δήμαρχος, επικεφαλής
του συνδυασμού «Ο Δήμος
μας»:
Το πρόβλημα της ασφάλειας είναι
το νούμερο ένα στην καθημερινότητα
του πολίτη. Δεν πρόκειται να μείνουμε
απαθείς. Εμείς στην παράταξη «Ο ΔΗΜΟΣ
ΜΑΣ» δεν πρόκειται να μείνουμε μόνο στις
φωνές και τις διαμαρτυρίες.
Η δημιουργία αστυνομικού τμήματος στα Διαβατά είναι η πρώτιστη προτεραιότητα. Αρκετοί πολίτες
νιώθουν ανασφαλείς. Θα εξαντλήσουμε όλες τις
δυνατότητες που έχει ένας δήμος ώστε να προχωρήσουμε στην αγορά ενός περιπολικού για να κά-

νει συνεχείς περιπολίες στα όρια της περιοχής μας.
Παράλληλα θα επιδιώξουμε την ενεργοποίηση της
δημοτικής αστυνομίας.
Αλλά μόνο η παρουσία της αστυνομίας δεν φτάνει. Η ασφάλεια καλλιεργείται και με απλές καθημερινές δράσεις, όπως ο έντονος φωτισμός των
πλατειών και των γειτονιών κάθε δημοτικής ενότητας, αλλά και η διενέργεια εκδηλώσεων κάθε εβδομάδα και στις εννέα περιοχές του δήμου μας. Όπου
υπάρχει «ζωή» μειώνεται και η εγκληματικότητα. Κι εμείς θα ενεργοποιήσουμε όλες τις
περιοχές του δήμου! Καμία περιοχή του
δήμου δεν θα μείνει απροστάτευτη. Κανένας πολίτης ανασφαλής. Για μια καλύτερη ζωή στο δήμο Δέλτα. Το δήμο μας.
Λίνα Χατζηκυριάκου, υποψήφια
δήμαρχος, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:
Το αίσθημα ασφάλειας της μεγάλης
πλειοψηφίας των λαϊκών οικογενειών
κλονίζεται από την συνεχή εφαρμογή
μιας βαθιά αντιλαϊκής πολιτικής που ενισχύει τα αδιέξοδα που δημιουργούνται σε πλατιά
στρώματα της νεολαίας, με την ανεργία, τους μισθούς – ψίχουλα, την ανασφάλεια. Που προβάλλει
το χασίς σαν «μοντέρνα στάση ζωής». Που δεν δίνει
χρήματα για υποδομές προστασίας από πλημμύρες,
σεισμούς, καταστροφές. Που τσακίζει δικαιώματα,

κοινωνικές παροχές σε παιδεία και υγεία.
Που απειλεί με πλειστηριασμούς την λαϊκή
κατοικία.
Εμείς θέλουμε ένα δήμο που θα στέκεται στο πλευρό των λαϊκών ανθρώπων,
στους αγώνες τους ενάντια στην φτώχεια
και την ανεργία, που θα δίνει διέξοδο στη
νεολαία με τη μαζική και δωρεάν λειτουργία πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων,
θα στέκεται ενάντια στη ναρκωκουλτούρα
και θα βοηθάει σε προγράμματα απεξάρτησης, που θα διεκδικεί επαρκή αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία και μέτρα
προστασίας από μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, θα απαιτεί τον προσανατολισμό της
αστυνομίας στο ποινικό έγκλημα και όχι
στην καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων.
Σπύρος Σταματάκης, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού
«Ξεκινάμε!»:
Η ασφάλεια είναι πρωταρχικό μέλημα του δήμου, αφού
ελευθερία χωρίς αίσθημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Στο πρόγραμμα του δήμου, μεταξύ άλλων,
έχουμε εντάξει τις παρακάτω

δράσεις:
- Πρώτον, βελτίωση και αύξηση του
δημοτικού φωτισμού που θα αυξήσει το αίσθημα ασφάλειας.
- Δεύτερον, την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Η αστυνόμευση είναι βέβαια καθήκον του κράτους,
αλλά ο δήμος μπορεί και πρέπει να συμβάλλει με κάθε μέσο, όπως με δωρεές υλικού και ίσως κάποιου περιπολικού. Επίσης
θα συνεργαστούμε στενά με την αστυνομία
πιέζοντας παράλληλα για την ίδρυση αστυνομικού τμήματος στα Διαβατά.
- Τρίτον, επανίδρυση της δημοτικής
αστυνομίας που θα περιπολεί για την μείωση της παραβατικότητας και θα ενημερώνει
άμεσα την αστυνομία για κάθε πρόβλημα.
- Τέταρτο, θα χρησιμοποιήσουμε
και κάθε άλλο μέσο που θα επιτρέψει την αύξηση της ασφάλειας,
όπως προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσληψη
σχολικών φυλάκων ή συμβάσεις
με ιδιωτικές εταιρείες security για
την φύλαξη ειδικών δημόσιων χώρων όπως πάρκα ή άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις.
Γιάννης Ιωαννίδης,

υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής του
συνδυασμού «Επανεκκίνηση»:
Για εμάς ως «Επανεκκίνηση» και ιδιαίτερα για εμένα που είμαι κάτοικος Ιωνίας, είναι
πρωταρχικής σημασίας η άμεση λειτουργία
των αστυνομικών τμημάτων σε Διαβατά και

Χαλάστρα. Εάν οι συνδημότες μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους, θα πιέσουμε το υπουργείο Δημόσιας Τάξης για
τη άμεση λειτουργία τους.
Αρχή μας είναι ότι η δημοτική αρχή
οφείλει να συνεργάζεται και να στηρίζει
τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Η
αστυνομική δύναμη του δήμου Δέλτα
πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα μέσα
για να εκτελέσει το έργο της. Άμεση
προτεραιότητα μας είναι η ενίσχυση της
υπάρχουσας αστυνομικής δύναμης με
επιπλέον προσωπικό καθώς και η ενίσχυση του στόλου των οχημάτων, για να
μπορούν να γίνονται τακτικές περιπολίες
στους οικισμούς.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η φωταγώγηση του συνόλου των δημοτικών διαμερισμάτων. Δυστυχώς ο δήμος μας δεν αξιοποίησε τα προγράμματα
ενίσχυσης για να αλλάξει τις συμβατικές
λάμπες φωτισμού με νέας τεχνολογίας
LED. Η καλύτερη και πλήρη φωταγώγηση του συνόλου των δημοτικών διαμερισμάτων θα βελτιώσει την κατάσταση
που επικρατεί αυτή την στιγμή.
Επιπλέον δίνοντας κίνητρα για την
αύξηση της επιχειρηματικότητας και την
προσέλκυση φοιτητών και νέων εργαζομένων, θα αποδείξουμε έμπρακτα ότι ο
δήμος Δέλτα είναι ένας ασφαλής τόπος
για να ζεις και να εργάζεσαι. Φυσικά η
καθημερινή παρουσία και επικοινωνία
με τους δημότες, τόσο η δική μου, όσο
και των υπολοίπων συνεργατών μου, θα
στείλουν το μήνυμα πως κανείς δεν έχει
τίποτα να φοβάται!
Σημείωση: Η ερώτηση εστάλη σε
όλους τους υποψηφίους. Παραθέτουμε τις απαντήσεις όσων ανταποκρίθηκαν στο συγκεκριμένο debate!
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Η έμφυλη διάσταση της πολιτικής
είναι καθρέπτης της κοινωνίας
«Διεκδικείστε, θέστε υποψηφιότητα, αγωνιστείτε», είναι το μήνυμα της δικηγόρου Μελίνας-Μαρίας Δερμεντζοπούλου προς τις γυναίκες. Η ίδια κατέρχεται υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στις
εκλογές της 26ης Μαΐου, με το συνδυασμό “Αλληλεγγύη” του Απόστολου Τζιτζικώστα, τονίζοντας ότι
επιθυμεί να συμβάλλει και με τις δικές της δυνάμεις
για να δυναμώσει η Μακεδονία.
Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στην απόφαση να
είστε υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την
παράταξη «Αλληλεγγύη» του Αποστόλου Τζιτζικώστα; Συμμετέχω στην «Αλληλεγγύη» από την
αρχή της! Από την πρώτη στιγμή που ο Απόστολος
Τζιτζικώστας αποφάσισε να συγκεντρώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας και όλοι μαζί να
καταστρώσουμε το σχέδιο για την Περιφέρεια που
ονειρευόμαστε, για την Περιφέρεια του μέλλοντος!
Στην πρώτη αυτή φάση ήμουν μέλος αυτής της ομάδας με το ρόλο της εθελόντριας. Την περίοδο αυτή,
δέχθηκα με τιμή, χαρά κι ευθύνη την πρόταση του
Απόστολου να συμμετέχω στην ομάδα της «Αλληλεγγύης».Η «Αλληλεγγύη» που θα προκύψει από
τις εκλογές της 26ης Μαίου να είστε σίγουροι, ότι
στο τέλος της θητείας της θα έχει συμβάλει σε μια
Μακεδονία πιο δημιουργική, παραγωγική, κοινωνική
πιο πράσινη και Ελληνική! Η συμμετοχή μου στα
δημόσια πράγματα είναι στοιχείο της υπόστασής μου.
Είναι αυτό που ξέρω να κάνω καλά ταυτόχρονα με τη
δουλειά μου και αυτό που αγαπώ ταυτόχρονα με τους
ανθρώπους μου. Στην «Αλληλεγγύη» της επόμενης
φάσης θέλω και μπορώ να συμβάλλω δημιουργικά
για να δυναμώσουμε τη Μακεδονία!
Θεωρείτε ότι χρειάζεται βελτίωση του οδικού δικτύου και των υποδομών στην περιοχή; Με βάση τη
δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας την τελευταία
δεκαετία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει μία καλή εικόνα. Από την άλλη, υπάρχουν
περιοχές που όντως η βελτίωση του οδικού δικτύου
είναι επιβεβλημένη. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Ήδη
υπάρχει σχεδιασμός, πρόνοια και να προγραμματίζονται συνεχώς βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Μπορεί η Π.Κ.Μ να εξασφαλίσει περισσότερα
κονδύλια από την Ε.Ε; Σε ποιους τομείς πρέπει να
δοθεί έμφαση; Η Π.Κ.Μ είναι από τις πρώτες στην
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τόσο η Διοίκηση, όσο και οι υπηρεσίες καταβάλλουν μεγάλη
προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες τόσο από την ελληνική όσο και από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.
Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων θα
εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Οι τομείς που
πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι αυτοί πρέπει να
είναι εκείνοι που συμβάλλουν ακόμη περισσότερο
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στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Υποδομές,
εκπαίδευση, κατάρτιση, καινοτομία, έρευνα, εξωστρέφεια.
Εκεί πρέπει να στραφούμε.
Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτυχθούν για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, κυρίως στη Δυτική
Θεσσαλονίκη; Η Δυτική Θεσσαλονίκη την οποία γνωρίζω
καλά καθώς κινούμαι εκεί αρκετά λόγω δουλειάς υστερεί
σε πολλά πεδία. Υποδομές, πράσινο, συχνότητα δρομολογίων του Ο.Α.Σ.Θ, ζητήματα ασφάλειας είναι στην ατζέντα.
Για παράδειγμα η διαμόρφωση του παραλιακού- παράκτιου μετώπου όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος θα δώσει μία νέα πνοή. Η δημιουργία Μουσείου
Ολοκαυτώματος θα ανανεώσει τη δυτική είσοδο, η ολοκλήρωση των οδικών έργων και των κόμβων ενισχύουν
την διαπερατότητα της περιοχής μαζί με τον περιφερειακό δρόμο. Η ολοκλήρωση του ΣΜΑ στη Ευκαρπία, τα
έργα αποχέτευσης σε πλείστες όσες περιοχές, η μετατροπή του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά» σε Μητροπολιτικό Πάρκο υπερτοπικής εμβέλειαας είναι μερικά
από αυτά. Κρίσιμο είναι να προχωρήσει γρήγορα και η
χάραξη των γραμμών του Μετρό στα Δυτικά, καθώς και
να εξετάσουμε εάν η δημιουργία προαστιακού σιδηρόδρομου είναι εφικτή, αξιοποιώντας το παλιό δίκτυο του
ΟΣΕ στην περιοχή.
Ποιες δράσεις προτείνετε για την ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών δομών και τη στήριξη των νέων; Μόνο
εάν οι νέοι τα καταφέρουν, η χώρα θα έχει μέλλον. Αυτό βέβαια επιδρά σε όλες σχεδόν τις δημόσιες πολιτικές. Επέν-

δυση στην παιδεία, στη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση,
στην έρευνα και την καινοτομία, αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστημα και ελάφρυνση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων
υπέρ του μισθού. Σε επίπεδο Περιφέρειας έχουν γίνει πολλές δράσεις, αλλά απαιτείται εθνική πολιτική σε επίπεδο
κυβέρνησης πλέον.
Θεωρείτε ότι πολιτισμός, τουρισμός και αγροτικά
προϊόντα είναι βασικά πλεονεκτήματα της περιοχής; Επί
της αρχής, είναι κρίσιμη η αλλαγή όλου του παραγωγικού
προτύπου της χώρας. Η στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας είναι ο στόχος, δηλαδή η
παραγωγή και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που
είτε εξάγονται είτε υποκαθιστούν τις εισαγωγές. Με αυτό
κατά νου, ο τουρισμός και τα αγροτικά προϊόντα βρίσκονται
στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Όμως, επειδή μου
αρέσει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα πρέπει να πω πως
πρέπει να αντιστρέψουμε την έλλειψη προϊόντων υψηλής
τεχνολογικής έντασης και να στραφούμε και προς τα εκεί
αν θέλουμε μία καλή θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό
εργασίας. Παρά το γεγονός πως στην Κεντρική Μακεδονία
καταγράφουμε καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με
άλλες περιφέρειες, νομίζω ότι είναι το στοίχημα της νέας
εποχής. Άλλωστε μία βόλτα από το εκλογικό κέντρο της
«Αλληλεγγύης» θα σας πείσει για του λόγου το αληθές
Σας ενοχλεί η συμφωνείτε με την ποσόστωση των γυναικών στα ψηφοδέλτια; Στο ζήτημα αυτό που το συζητώ
συχνά, παραθέτω μια ιστορία που με βοήθησε και μένα να
καταλήξω. Ήταν μια νέα γυναίκα γύρω στα τριάντα. Μόλις

είχε παντρευτεί και συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές του
Δήμου της ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Μέρος της
τοπικής κοινωνίας ψιθύριζε: «καλά δεν κοιτάζει να κάνει
κανένα παιδάκι, ασχολείται με αυτά τα πράγματα;». Η νέα
γυναίκα εκλέγεται και είναι μια καλή δημοτική σύμβουλος. Στις επόμενες δημοτικές εκλογές συμμετέχει και είναι
έγκυος κάποιων μηνών. Η τοπική κοινωνία αλλάζει τους
ψιθύρους λέγοντας: «καλά δεν κοιτάζει την εγκυμοσύνη της, ασχολείται με αυτά τα πράγματα;» Η νέα γυναίκα
εκλέγεται, γεννά το παιδάκι της, γεννά στη διάρκεια της
θητείας της και δεύτερο και είναι μια πολύ καλή δημοτική
σύμβουλος και αντιδήμαρχος, Στις επόμενες δημοτικές
εκλογές συμμετέχει. Η τοπική κοινωνία αυτή τη φορά ψυθιρίζει: «καλά μητέρα δύο παιδιών, ασχολείται με αυτά
πράγματα;»
Συμπερασματικά αυτό που με προβληματίζει είναι
η αναγκαιότητα τέτοιων ρυθμίσεων θετικής διάκρισης,
όπως η ποσόστωση, εν έτει 2019 και η αδυναμία της
ελληνικής κοινωνίας να εξελιχθεί. Η έμφυλη διάσταση
της πολιτικής είναι καθρέπτης της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Παρά την βελτίωση των τελευταίων ετών σε θεσμικό, ρυθμιστικό επίπεδο η βιωμένη εμπειρία μας λέει πως υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος
να διανυθεί ώστε να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για
πλήρη ισότητα των δύο φύλων. Άρα αν θα μπορούσα να
μεταφέρω ένα μήνυμα από αυτές τις γραμμές είναι προς
τις γυναίκες – «διεκδικείστε, θέστε υποψηφιότητα, αγωνιστείτε».

Νίκη Ζώτου

Οικονομολόγος-Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος ΚΕΠΑΠ,
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
γεννήθηκα στην Πυλαία το 1975 όπου και ζω έως σήμερα με
την οκτάχρονη κόρη μου Στελίνα. Είμαι Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας- Διεθνών Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών. Κάτοχος πτυχίων της Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας Ακαδημαϊκού επιπέδου. Μέλος του Οικονομικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και
Πιστοποιημένο Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επί σειρά
ετών υπήρξα Account Excecutive σε Εταιρία Χρηματοοικονομικών,
Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Προϊόντων.
Σήμερα διατηρώ Χρυσοχοείο στην Πυλαία μαζί με τη μητέρα
μου Αγλαϊα, συνεχίζοντας την οικογενειακή μας επιχείρηση που ξεκίνησε με πολλή αγάπη ο πατέρας μου Αστέριος από το 1967, με
σεμνότητα και σεβασμό. Η αδελφή μου Βασιλική Ζώτου, μητέρα
τριών παιδιών υπηρετεί στο Δικαστικό Σώμα.
Η ενασχόλησή μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το
2006 όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά Δημοτική Σύμβουλος στον
Δήμο Πυλαίας όπου διετέλεσα:
• Γραμματέας στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πυλαίας
• Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
• Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης
• μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κ.Α.Π.Η.
• Πρόεδρος του 6ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΔ. ΣΧΟΛ. που στεγάζεται στην «ΕΛΕΠΑΠ»
Στον Καλλικρατικό Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη διετέλεσα από τις
αρχές του 2013 και για δύο συνεχόμενες θητείες
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και
ομολογώ ότι είμαι περήφανη διότι κατά τη διάρκεια της παρούσας
θέσης, καταφέραμε με τον Δήμαρχο και σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών ως «νοικοκυρεμένος» Δήμος να αποπληρώσουμε απαιτήσεις προμηθευτών

της τάξεως των 6.500.000€ καλύπτοντας σε ποσοστό το 97% των
ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των πρώην δήμων.
Διετέλεσα Αντιπρόεδρος και εν συνεχεία Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας του Δήμου
μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τους συνεργάτες και το προσωπικό όλων των δομών, Διοίκησης,
Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Δομών Υγείας, Βοήθεια στο Σπίτι , Βιβλιοθήκης και Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Σήμερα διατελώ Αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού ,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου μας (ΚΕΠΑΠ).
Προσωπική μου Επιδίωξη είναι να συνεχίσω, με τη στήριξη
και τη δική σας ψήφο φυσικά, την προσφορά μου με την αποτελεσματική εργασία και τη συνεχή προσπάθεια με απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μου καθώς και
συμπολιτών μου επενδύοντας ουσιαστικά στον τομέα της ανθρώπινης σχέσης, της εμπιστοσύνης και της επικοινωνίας μεταξύ μας
που σαφώς στηρίζονται στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό.
Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ένας από εμάς να νιώθει και να
αποδεικνύεται έμπρακτα ότι έχει το δικό του άνθρωπο στο Δήμο,
δίπλα του, στον οποίο μπορεί να απευθύνεται πάσα στιγμή για να
μεταφέρει τους προβληματισμούς, τα παράπονα, τις ανησυχίες του,
να καταθέτει το αίτημά του. Να επισημαίνει και να συζητά προτάσεις
και ιδέες του για καλύτερη και ποιοτική καθημερινή ζωή.
Σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά και θα είμαι πάντα στη διάθεσή
σας!
«η NIKH του Δήμου μας»
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974331148, 2310303289 E m a i l :
zotouniki@gmail.com
Facebook: Niki Zotou, Νίκη Ζώτου - Instagram: zotou jewels
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Πράξη ευθύνης το ευρωπαϊκό εγχείρημα
των «Ελλήνων Ριζοσπαστών»
«Ήμουν πάντα αντίθετος με τη Δημοκρατία των κολλητών», δηλώνει σε
συνέντευξη του στην εφημερίδα «Καρφίτσα», ο ιδρυτής του νέου πολιτικού
φορέα «Οι Έλληνες Ριζοσπάστες»,
Σάββας Τσιτουρίδης. «Στη φάση αυτή
δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης
με τη Νέα Δημοκρατία», διευκρινίζει ο
πρώην υπουργός, καθώς «υπάρχει ένα
χάσμα αντιλήψεων και πρακτικών»
του ίδιου με τον πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Χαρακτηρίζει το κόμμα του, το οποίο
κατέρχεται αυτόνομα στις προσεχείς
ευρωεκλογές, ένα ακηδεμόνευτο ριζοσπαστικό ρεύμα δημιουργικών δυνάμεων που ήρθε για να αναμετρηθεί
με τις ανάγκες του τόπου και της εποχής και όχι με άλλα κόμματα.
Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στην
ίδρυση του κόμματος «Οι Έλληνες
Ριζοσπάστες»; Ποιους στόχους θέτετε για τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου; Πιστεύουμε πως είναι προφανής
η ανάγκη για ένα ακηδεμόνευτο ριζοσπαστικό ρεύμα δημιουργικών δυνάμεων στο κέντρο της πολιτικής ζωής
που έρχεται θέλοντας να δώσει όραμα
στους Έλληνες που φτώχυναν από την
κρίση και να συμβάλλει σε νέες βάσεις για ένα «κανονικό» κράτος σε μια
Ευρώπη ασφάλειας και ευημερίας για
όλους. Οι αξίες, οι αρχές μας, οι προτάσεις μας για την πορεία της χώρας και
του λαού μας που βιώνει επί μια δεκαετία μια βαθιά και πολύπλευρη κρίση
μας οδηγούν στο να αφήσουμε πίσω τα
σημερινά κόμματα που ταυτίστηκαν με
μνημόνια και να γυρίσουμε σελίδα με
σεβασμό στην ιστορία μας, αλλά, κυρίαρχα, με έγνοια για το μέλλον.
Ο στόχος μας για τις ευρωεκλογές
είναι πριν από όλα να καταστήσουμε
κοινωνούς όσο γίνεται περισσότερους
Έλληνες στις θέσεις και στις προτάσεις μας για την Ελλάδα που αξίζουμε στην Ευρώπη που θέλουμε και να
έχουμε ως δύναμη λογικής και μέτρου
το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα σε ταραγμένους καιρούς, όπου
ακούγονται ευκολότερα όσοι κάνουν
φασαρία χωρίς ουσιαστικό νόημα για
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την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων των καιρών μας.
Δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόηση με τη Νέα
Δημοκρατία από την οποία προέρχεστε; Ποιες είναι
οι σχέσεις σας με την ηγεσία του κόμματος; Στη φάση
αυτή όχι. Διότι η συνεννόηση απαιτεί δύο μέρη διατεθειμένα να συζητήσουν στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Πώς να υπάρξει κοινός τόπος , όταν η κατ΄εξοχήν
ευρωπαϊκή -στο παρελθόν- παράταξη έχει φτάσει στο
σημείο να επικαλείται ότι οι σημαντικές ευρωεκλογές
είναι απλά «προθέρμανση» για τις εθνικές εκλογές του
φθινοπώρου. Αυτό είναι μια στρεβλή πολιτικά άποψη και
επικίνδυνα αντιευρωπαϊκή. Δική μας υποχρέωση είναι να
συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη σημαντικότητα των ευρωεκλογών για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη.
Με τον κ. Μητσοτάκη έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Σήμερα υπάρχει ένα χάσμα αντιλήψεων και πρακτικών ανάμεσά μας. Σε κάθε περίπτωση εγώ ήμουν πάντα
αντίθετος με τη «Δημοκρατία» των κολλητών.
Ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν το κόμμα σας; Θα
είναι άξιοι άνθρωποι του «πραγματικού» κόσμου που θα
προέρχονται απ’ όλους τους χώρους του δημοκρατικού
τόξου, που με γνώμονα τη λογική και το μέτρο πιστεύουν ότι η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εγχείρημά μας είναι
πράξη ευθύνης και προσφοράς και έρχονται για να ασχοληθούν με προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος
και όχι με εμμονές και δικαιώσεις παρελθόντος.
Τα υπάρχοντα κόμματα δεν ανταποκρίνονται στις

ανάγκες της κοινωνίας; Θεωρείτε ότι αγωνίζονται για
τα μεγάλα ζητήματα των λαών της Ευρώπης; Τα υπάρχοντα κόμματα του δημοκρατικού τόξου εμφανίζονται σε
μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών ως ηττημένα
από την κρίση και την ανορθολογικότητα των συνταγών
των μνημονίων. Κι αυτό δίνει «αέρα» σε λαϊκιστές και
πολιτικά σούργελα. Οι «μεταγραφές» εμβληματικών
προσώπων του πολιτικού τυχοδιωκτισμού επιτείνουν το
πρόβλημα. Ο αγώνας των δύο μεγάλων κομμάτων αποκλειστικά για τη νομή της εξουσίας τα παρασύρει στην
πόλωση και σε διχαστικές πρακτικές που αφήνουν στην
άκρη την ευθύνη που απαιτείται για να επανέλθει η χώρα
στην κανονικότητα. Και μόνο το γεγονός ότι η δική μας
παρουσία στις ευρωεκλογές με μια πλήρη ατζέντα αντιμετωπίσθηκε από κάποιους ως προϊόν «συνομωσίας»
δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση
εμείς ερχόμαστε για να αναμετρηθούμε με τις ανάγκες
του τόπου και της εποχής και όχι με άλλα κόμματα.
Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών; Εάν το ευρωπαϊκό όραμα δεν συνδεθεί ξανά με την
ελπίδα για το μέλλον, για ασφάλεια και ευημερία, δεν
υπάρχει τύχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε.
Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα απειλείται σήμερα από εξωτερικούς παράγοντες , καθώς και από τον κλιμακούμενο γερμανικό ηγεμονισμό, που δεν κρατά πλέον ούτε τα
προσχήματα. Αυτός ο ηγεμονισμός του Βερολίνου και οι
επακόλουθες πολιτικές ενισχύουν τις δυνάμεις που αμφισβητούν τη φιλελεύθερη συναίνεση και αντιμετωπίζουν

με σκεπτικισμό ή και αρνητικά το ευρωπαϊκό ενοποιητικό
εγχείρημα. Οι κ.κ. Τσίπρας και Μητσοτάκης εντελώς συνειδητά συμβάλουν στην εδραίωση και ενίσχυση αυτού
του ηγεμονισμού. Ο πρώτος με το σφιχταγκάλιασμα με
το Βερολίνο για να κρατηθεί στην εξουσία και ο δεύτερος
για να είναι, όπως λέει «με τους νικητές». Πιστεύει έτσι
πως αυτοί θα τον βοηθήσουν να έρθει στην εξουσία στην
χώρα μας. Αυτό είναι μια επικίνδυνη πολιτικά άποψη. Και
αφελής. Γιατί στηρίζεται και σε εσφαλμένες εκτιμήσεις. Ο
κ. Βέμπερ δε θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θα ήταν, αυτό θα ήταν κακό και για τη
χώρα μας και για την υπόλοιπη Ευρώπη.
Μεταναστευτικό, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική
σύγκλιση, ανεργία νέων, οικονομική κρίση, άνοδος
ακραίων δυνάμεων, είναι ορισμένα από τα μεγάλα ζητήματα της σημερινής Ευρώπης. Τι θέλετε να αλλάξετε
και με ποιο τρόπο; Αναφέρεστε σε μεγάλες προκλήσεις
για την Ευρώπη που αναδεικνύουν τον κρίσιμο πολιτικό
χαρακτήρα των ευρωεκλογών. Για όλα τα θέματα έχουμε
υπεύθυνες και ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις στη Διακήρυξη μας για την Ευρώπη. Και καλούμε και τα άλλα
κόμματα να κάνουν το ίδιο. Θα μείνω στο κρίσιμο θέμα
του μεταναστευτικού. Πρέπει να συνδυάσουμε την αλληλεγγύη με τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας
και της Ένωσής, τη δική μας θέληση να ενσωματώσουμε
και τη θέληση προσφύγων και μεταναστών να ενσωματωθούν. Εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Αλλά και μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικογένειά μας.

Χρυσάνθη Χατζηστουγιάννη
Με την είσοδο της νέας χρονιάς και μετά από σχεδόν
πέντε χρόνια δημιουργικής συνεργασίας ο Δήμαρχός
μας , ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης , μου ανέθεσε την θέση της
Προέδρου στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Παιδείας του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη. Η κίνηση αυτή
δείχνει την εμπιστοσύνη του Δημάρχου μας κυρίως στο
πρόσωπό μου αλλά και στις δυνατότητες των νέων
ανθρώπων. Το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π αποτελείται από τρεις
κοινωνικές δομές.
Η πρώτη αφορά τους Δημοτικούς Παιδικούς
σταθμούς οι οποίοι φιλοξενούν τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας άνω των δυόμισι ετών. Υπάρχουν δύο Παιδικοί
σταθμοί στην Πυλαία , ένας στο Πανόραμα και ένας στο
Φίλυρο - και στο σημείο αυτό με την ευκαιρία να αναφέρω ότι στις αρχές Μαΐου θα δέχονται νέες εγγραφές για
το σχολικό έτος 2019 – 2020 αλλά και εγγραφές μέσω
Ε.Σ.Π.Α. όταν θα ανακοινωθεί η προκήρυξη από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Οι άλλες δύο δομές αφορούν την Τρίτη Ηλικία και
αποτελούνται από τα ΚΑΠΗ τα οποία λειτουργούν στις
περιοχές της Πυλαίας , του Πανοράματος, του Χορτιάτη,
του Ασβεστοχωρίου και του Φιλύρου καθώς και την λει-

τουργία του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ,το οποίο
με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού συμβάλλει
στην εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων ανθρώπων που το
έχουν ανάγκη.
Επειδή είμαι η ίδια εργαζόμενη μητέρα δύο
παιδιών εκ των οποίων το ένα ανήκει στην προσχολική
ηλικία και έχω υπάρξει εκπαιδευτικός στην ιδιωτική
εκπαίδευση , κατανοώ απόλυτα τις αγωνίες και τις
απαιτήσεις των νέων γονέων αλλά και τις ανάγκες των
δομών για την σωστή εξυπηρέτηση της παιδαγωγικής
διαδικασίας . Από την άλλη μεριά , στην οικογένειά μου
είχα την τύχη να έχω ηλικιωμένους που αισίως ξεπέρασαν τα ενενήντα έτη και η ευαισθησία μου στα προβλήματά τους είναι μεγάλη.
Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να επανεκλεγώ
και να συνεχίσω με αγάπη και ευαισθησία το δύσκολο
αλλά και σημαντικό έργο που μου έχει ανατεθεί.
*Η κ. Χατζηστουγιάννη είναι Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Δημοτική Ενότητα
Πυλαίας και Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας
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Έπειτα από δέκα χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης, είναι ανάγκη
να επιταχυνθούν τα βήματα για την επιστροφή στην βιώσιμη ανάπτυξη,
έτσι ώστε να μειωθούν τα επίπεδα ανεργίας και συνάμα να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας. Ιδίως για την περιοχή
μας, την Χαλκιδική, είναι ανάγκη η άμεση δράση και ο συντονισμός
όλων των φορέων, έτσι ώστε να μετριαστούν τα προβλήματα στους
δύο τομείς αιχμής τους Νομού, στον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα, καθώς και η διαμόρφωση νέων συνθηκών, έτσι ώστε σταδιακά
να επέλθει αύξηση των εισοδημάτων και περιορισμός της ανεργίας.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον τουρισμό, παρά το γεγονός
ότι είναι ένας κλάδος που έδειξε σημαντική αντοχή στην διάρκεια της
οικονομικής κρίσης, χρειάζεται περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το θέμα της έντονης εποχικότητας που υπάρχει και
στην περιοχή μας, με τους τουρίστες να επισκέπτονται τις ομορφιές του
Νομού, για μικρό χρονικό διάστημα ετησίως. Κοινή επιδίωξη της πολιτείας, κυρίως μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αλλά και των θεσμικών φορέων (Επιμελητήριο, Σύνδεσμος
Ξενοδόχων κτλ.), θα πρέπει να αποτελέσει η ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χαλκιδικής, έτσι ώστε να
επιτευχθεί επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εστιάζοντας στις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι ο συνεδριακός τουρισμός, ή ο οικοτουρισμός ή
ο αγροτουρισμός. Μέσω της επιμήκυνσης της τουριστικής
περιόδου, αναμένεται να υπάρξει βελτίωση της βιωσιμότητας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και μείωση της ανεργίας.
Όσον αφορά τον αγροτικό κλάδο, περαιτέρω έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αύξηση της αξίας της επιτραπέζιας ελιάς, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση των
τυποποιημένων ποσοτήτων και την καλύτερη τοποθέτηση
σε αγορές του εξωτερικού που επιδιώκουν υψηλή ποιότητα
και είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν το αντίστοιχο τίμημα. Θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία των
αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής και των ομάδων
παραγωγών με τους φορείς του τουρισμού, για να ενταχθεί
ακόμη περισσότερο στις διατροφικές επιλογές των τουριστών, ως ένα επώνυμο προϊόν, υψηλής διατροφικής αξίας,
το οποίο θα μπορούν να βρουν κάλλιστα και στην χώρα
τους. Από την άλλη, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος
παραγωγής, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα
οποία έως τώρα μένουν αναξιοποίητα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια για νέες επενδύσεις, αλλά και για περαιτέρω προώθηση των προϊόντων.
Εν κατακλείδι, η περιοχή διαθέτει σημαντικούς φυσικούς και
υλικούς πόρους, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής,
ωστόσο προκειμένου να συμβεί αυτό απαιτείται βέλτιστη αξιοποίηση
των διαθέσιμων ιδιωτικών και δημοσίων πόρων, συντονισμός των θεσμικών φορέων, εξωστρέφεια, καθώς επίσης και εφαρμογή καινοτομίας και εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης.

Ο τουρισμός χρειάζεται περαιτέρω
ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της
έντονης εποχικότητας με τους τουρίστες να επισκέπτονται τις ομορφιές
του Νομού, για
μικρό χρονικό διάστημα ετησίως
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karfitsomata
Κίνηση – ματ με Κούδα ο Ορφανός

Ενωμένη η ριζοσπαστική Αριστερά

Πήγε στους Ποντίους ο Μπουτάρης

Κοινή κάθοδο στις εκλογές του Μαΐου για τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν οι συνδυασμοί «Πόλη Ανάποδα» και «Δύναμη Ανατροπής». Θα
ζητήσουν την ψήφο των Θεσσαλονικέων με το όνομα
«Πόλη Ανάποδα – Δύναμη Ανατροπής. Ενωτικό Ψηφοδέλτιο». Είναι η πρώτη φορά που ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς θα παρέμβει ενωτικά στις δημοτικές
εκλογές.

Με Σίμο η Τσουκαλά
Με τον συνδυασμό του Σίμου Δανιηλίδη θα κατέβει
στις επικείμενες δημοτικές εκλογές η Κατερίνα Τσουκαλά. Μετά από χρόνια η κ.Τσουκαλά, πρώην αντιδήμαρχος
του δήμου Νεάπολης - Συκεών, επιστρέφει στην παράταξη «Νέα Αυτοδιοίκηση» και θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος.
Καθισμένοι δίπλα - δίπλα σε πολυθρόνες γνωστού
καφέ - εστιατορίου, με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο και
το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος
Ορφανός και ο Γιώργος Κούδας ανακοίνωσαν τη «συνεργασία» τους στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο κ.Ορφανός κατάφερε να πείσει τον Μεγαλέξανδρο του
ποδοσφαίρου και βετεράνο του ΠΑΟΚ να συμμετάσχει
στο ψηφοδέλτιο του «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον»
και μαζί αισιοδοξούν πως θα... σκοράρουν σε ψήφους
και θα κερδίσουν τη δημαρχία στον κεντρικό δήμο.

Παραιτήθηκε ο Χατζηβρέττας
Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο αντιπεριφερειάρχης
Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης, Δημήτρης Χατζηβρέττας, μετά από δικαστική απόφαση για παλιά προσωπική
του υπόθεση. Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας
έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Χατζηβρέττα και όρισε
νέο αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο Τσαλώνη.

Φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι για τα 100 χρόνια
από τη Γενοκτονία των Ποντίων εμφανίστηκε στην εξέδρα για να δώσει την εκκίνηση στον 14ο Διεθνή Μαραθώνιο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.
Τις ίδιες μπλούζες φορούσαν ο περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, ενώ μαζί τους
βρέθηκε στην εξέδρα και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού,
Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης.

ΝΑΙ στους νέους της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!
«Όλα έχουν ειπωθεί, μα αφού κανείς δεν ακούει,
πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή», André Gide.

Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης

Η αρχή είναι οι νέοι. Οι νέοι είναι οι ρυθμιστές, οι νέοι
είναι αυτοί που μπορούν να αλλάξουν κάθε ισορροπία, να
ανατρέψουν το παλιό, να φέρουν νέες ιδέες και νέα πνοή.
Σε κάθε προεκλογική περίοδο οι νέοι καλούνται να συμμετέχουν, να προσέλθουν να ψηφίσουν και να μην «αφήσουν» άλλους να καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών.
Όμως, το να καλείται ο νέος να ψηφίσει χωρίς να έχουν
τεθεί τα ζητήματα που τον απασχολούν, μπορεί να τον οδηγήσει εύλογα σε αποχή.
Η πολιτικοποίηση των νέων, ενισχύει σε κάθε περίπτωση τη δημοκρατία, τη συμμετοχικότητα και εξασφαλίζει
την συμπερίληψη των ζητημάτων των νέων στην πολιτική
ατζέντα.
Συνήθως οι νέοι ψηφοφόροι παρουσιάζονται ως αναποφάσιστοι ή αδιάφοροι για τις εκλογές. Για τη γενιά αυτή, που
έχει μεγαλώσει μέσα στην τελευταία δεκαετία της κρίσης,
δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφίσει και να αφήσει
άλλους να αποφασίσουν γι’ αυτήν, ιδιαίτερα σε μία εποχή
που κάθε στιγμή είναι δυνατόν να διατυπώνουν απόψεις
μέσω των social media, πεδίο στο οποίο οι νέοι εκφράζουν
τις προτιμήσεις τους συνεχώς.
Αποτελούν πολύ σημαντική πολιτική δύναμη και

αστάθμητο παράγοντα, καθώς η ψήφος τους δεν εξαρτάται
από κομματικές γραμμές, είναι πιο αυθόρμητη και σίγουρα
διαμορφώνεται από αγνά κριτήρια.
Λαμβάνοντας δε υπ’ όψη και το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός νέων έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό, η αξία
της νεανικής συμμετοχής είναι πλέον επαυξημένη, για να
αποφευχθεί η υποεκπροσωπήσή τους. Εάν κατά την χάραξη
του μέλλοντος, λείπουν οι άνθρωποι που έχουν το μέλλον
στα χέρια τους, τότε σχεδιάζουμε ερήμην τους.
Είναι επιτακτικό να διακοπεί το brain drain, η φυγή των
νέων στο εξωτερικό, και εν συνεχεία να επιτύχουμε, διαμορφώνοντας ένα άλλο σκηνικό και αλλάζοντας σελίδα, τον
επαναπατρισμό όσων έχουν φύγει και θέλουν να επιστρέψουν.
Στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι νέοι έχουν
την ευκαιρία να αναμετρηθούν με το μέλλον τους, να αποκηρύξουν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος που κρατάνε
πίσω την πόλη και να αποτελέσουν τους ρυθμιστές του
εκλογικού αποτελέσματος.
*Ο κ. Χατζηκαλλινικίδης είναι Δικηγόρος και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον
συνδυασμό «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!» του Κωνσταντίνου
Ζέρβα
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Αναγκαία η δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών στο δήμο Θεσσαλονίκης
ΤΟΥ ΠΑΣΧΆΛΗ
ΤΟΥΝΤΟΎΡΗ*

Η φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών αγγίζει άμεσα το θεσμό
της κοινωνικής πρόνοιας κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Διεθνώς
δίδεται μεγάλη βαρύτητα στην αγωγή του παιδιού από τους πρώτους
μήνες της ζωής του. Ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με τον
συνδυασμό του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη-Υπεύθυνα», αποφάσισα
να επισκεφτώ τους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς
της Θεσσαλονίκης, ώστε να γνωρίσω από πρώτο χέρι το έργο των
παιδαγωγών, τις συνθήκες που επικρατούν αλλά και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί
του Δήμου παρέχουν ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα στα παιδιά, σε
καθαρό περιβάλλον και αίθουσες με κατάλληλη διακόσμηση. Το
προσωπικό του Δήμου είναι έμπειρο και άρτια καταρτισμένο, περιβάλλοντας με αγάπη και υπευθυνότητα τα παιδιά ενώ επιδεικνύουν
φιλότιμο που ξεπερνάει αρκετές από τις αγκυλώσεις ενός προβληματικού ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Παρόλα αυτά υπάρχει αδυναμία του υφιστάμενου δικτύου Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών να καλύψει τη συνολική ζήτηση των
Θεσσαλονικέων.
Έχουμε υποχρέωση απέναντι στο γονιό που χτυπήθηκε από την πολυετή οικονομική κρίση, σε μια χώρα που το δημογραφικό πρόβλημα
αποτελεί ανοιχτή πληγή να αξιοποιήσουμε πόρους για τη δημιουργία
νέων κτιριακων δομών. Εγκαταστασεις εναρμονισμένες με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα με τη μέριμνα που απαιτείται για τη στήριξη
των οικογενειών και των παιδιών με αναπηρίες, με εξειδικευμένο
προσωπικό. Προβάλλεται δε, επιτακτικά η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό ορισμένων από τους υπάρχοντες Παιδικούς Σταθμούς αλλά και
η άμεση επίλυση του γραφειοκρατικού προβλήματος που καθυστερεί
την απόκτηση λεωφορείων για τη μεταφορά των παιδιών.
Σε ότι αφορά την επιμόρφωση του προσωπικού, ο Δήμος καλείται
άμεσα να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε
να είναι σε θέση να παρέχει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια στους

Με την κ. Παναγιώτα Καρακώστα (πρόεδρος του νηπιαγωγών,
βρεφοκόμων του δήμου Θεσσαλονίκης) και τον κ. Ιωάννη Βαφειάδη (ψυχολόγο)
Παιδαγωγούς και σε όλο το προσωπικό που απασχολείται στους
Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεπερνώντας τις
υπάρχουσες αντιξοότητες, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών. Ως αυριανή Δημοτική αρχή καλούμαστε να ενισχύσουμε θετικά αυτή την προσπάθεια και παράλληλα
θέτουμε σε βασική μας προτεραιότητα την δημιουργία νέων δομών
για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων και δημοτών μας.
* Ο Πασχάλης Τουντούρης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη υπεύθυνα».

Στην Career Day του Ανατόλια
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Σε μια εκδήλωση που πλημμύριζε από ενθουσιασμό και ξεχείλιζε
από δίψα για μάθηση και μεγάλη διάθεση για ανταλλαγή απόψεων,
την Career Day του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, είχε τη χαρά να
συμμετάσχει, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Θεσσαλονίκη-Υπεύθυνα», του Ν.Ταχιάου, Πασχάλης Τουντούρης.
Ο Π. Τουντούρης, απόφοιτος και ο ίδιος του Κολλεγίου Ανατόλια, γνωστός στο χώρο του αθλητικού μάνατζμεντ και επιχειρηματίας, είχε την
ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, να βιώσει από κοντά, συζητώντας με τους σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ένα κλίμα
ευφορίας που οι απορίες τους και τα ερωτήματά τους για την επαγγελματική ζωή και την εξέλιξή της δημιούργησαν. «Η παρουσία μου στην
εκδήλωση του Career Day μου έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστώ τις
εμπειρίες μου με τους μαθητές και παράλληλα να νιώσω υπερήφανος για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και τις στοχευμένες ερωτήσεις
τους», δήλωσε ο Πασχάλης Τουντούρης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και της παρουσίασής, που έκανε ο ίδιος για το επάγγελμα του Αθλητικού Μάνατζερ, συνομίλησε με
πολλούς μαθητές και απάντησε σε δεκάδες ερωτήσεις. Οι μαθητές

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο επάγγελμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία γόνιμη και «εποικοδομητική παρουσίαση», όπως δήλωσε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον ίδιο να
διαπιστώνει ότι «το ενδιαφέρον για το επάγγελμα του Αθλητικού Μάνατζερ ήταν τεράστιο...Έρχεται σκληρός ανταγωνισμός σύντομα!!!».

karfitsomata
Με τα παιδιά του έτρεξε ο Σαουλίδης

Φαβορί ο Παπαδόπουλος στη Θέρμη

Νέα απώλεια για Δεμουρτζίδη
Μία νέα ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου
προκαλεί «πονοκέφαλο» στον δήμαρχο Παύλου Μελά,
Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Ο Στάθης Κουτσονικόλας είναι ο
πέμπτος δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιείται
από την διοικούσα παράταξη του «Ευ Πόλις».

Με Βούγια ο Δημαρέλος
Εναν έχασε, έναν κέρδισε ο Σπύρος Βούγιας… Μετά
την αποχώρηση του Γιώργου Αβαρλή από την παράταξη,
φαίνεται πως τη θέση του στην «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» καταλαμβάνει ο Γιώργος Δημαρέλος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας αποχωρεί από τον συνδυασμό του Πέτρου Λεκάκη,
με τον οποίο συνεργάστηκαν τα τελευταία χρόνια στη
διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη και παίρνει «μεταγραφή»
στην παράταξη του κ. Βούγια.

Έχοντας για... συναθλητές τα τρία του παιδιά, ο
αντιδήμαρχος Νεάπολης - Συκεών, Αντώνης Σαουλίδης,
έτρεξε τα 5 χλμ στον 14ο Διεθνή Μαραθώνιο “Μέγας
Αλέξανδρος”. Όλοι τους φορούσαν μπλουζάκια με μήνυμα τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου.

Τους πρώτους 150 υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του συνδυασμού του «Δημοκρατικής
Ενότητας», ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος. Τα ονόματα παρουσιάστηκαν σε μία
ειδική εκδήλωση με την προσέλευση του κόσμου να
ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε
για έναν συνδυασμό ανανέωσης, δημιουργίας και νίκης.

Θέλει εκλογή από την
πρώτη Κυριακή ο Θεοδόσης
Aνανέωση της εμπιστοσύνης του λαού της Καλαμαριάς για την επόμενη θητεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητά ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Θεοδόσης
Μπακογλίδης. Παράλληλα, εγκαινίασε το εκλογικό
κέντρο του συνδυασμού του «Συνεργασία για την Καλαμαριά», ενώ παρουσίασε αριθμό υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του.

Επαναδιαπραγμάτευση του συστήματος
της ελεγχόμενης στάθμευσης

Εύη Κυρμακίδου

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν λειτουργεί ούτε προς όφελος του Δήμου, ούτε προς όφελος
των πολιτών.
Η αξιοποίηση όλου του δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας στην εφαρμογή του συστήματος έχει προκαλέσει ουσιαστικές δυσλειτουργίες στις υπόλοιπες υπηρεσίες για τις οποίες είναι τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου.
Δεκάδες θέσεις στάθμευσης του συστήματος thesi παραμένουν άδειες επειδή οι οδηγοί δεν μπορούν να
βρουν περίπτερο ή κάποιο κατάστημα που διαθέτει POS και είναι συμβεβλημένο με την εταιρία που διαχειρίζεται
το σύστημα, ώστε να καταβάλουν το αντίτιμο. Αντίθετα χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι αδυνατούν να βρουν τη θέση
που δικαιούνται.
Δύο εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πρέπει να αποδίδονται από τις θέσεις στάθμευσης στον ανάδοχο. Χρήματα που ο Δήμος θα μπορούσε να αξιοποιήσει για τη δημιουργία νέων θέσεων πάρκινγκ ή νέους ελεύθερους
χώρους.
Μέλημα της παράταξης «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» είναι η επαναδιαπραγμάτευση της συγκεκριμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.
Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης πιο δίκαιο, πιο έξυπνο, με με περισσότερους επωφελούμενους από το σημερινό.
Στόχος του Κωνσταντίνου Ζέρβα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, των εργαζομένων, των
επαγγελματιών και φυσικά η δημιουργία μιας ελκυστικότερης πόλης που θα προσελκύσει πολύ μεγαλύτερο
αριθμό επισκεπτών..
*Η κ. Κυρμακίδου είναι υποψήφια με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη».
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Σχολικές αυλές στη Θεσσαλονίκη
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των πόλεων μπορούν να αντιμετωπιστούν με λογικές που βασίζονται στην έννοια της βιωσιμότητας, δηλαδή
στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύεται η κάλυψη των αναγκών του
μέλλοντος.
Στην Ελλάδα απουσιάζουν οι βιοκλιματικές εφαρμογές στις αστικές
αναπλάσεις ανοιχτών χώρων.
Τσιμεντένιες και …ασφαλτοστρωμένες είναι οι περισσότερες σχολικές
αυλές στη Θεσσαλονίκη, σε μια χώρα με θερμοκρασία στους 30ο C από
τον Ιούνιο, το σύνολο τους δεν διαθέτει επαρκή σκιασμό.
Έτσι η ανάγκη φύτευσης των αυλών γίνεται επιτακτική, αφού πέραν του
οφέλους που θα είχε για τους ίδιους τους μαθητές, θα μπορούσε να δώσει
«ανάσα» σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.
Σε χώρες που έχουν πάρει το μήνυμα, οι πράσινες σχολικές αυλές εξελίσσονται σε παγκόσμιο πρόγραμμα, με στόχο την
εφαρμογή της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφού τα
παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδιασμό,
τη διαχείριση και τη συντήρηση του σχολικού περιβάλλοντος.
Αντίθετα στην Θεσσαλονίκη μόνο τα πάρκα, οι παιδικές χαρές και το αστικό πράσινο θεωρούνται σημαντικοί χώροι. Οι σχολικές αυλές είναι πολύ υποβαθμισμένες για να καταχωρηθούν
στη συλλογική μνήμη ως ανοιχτοί χώροι, που ομοιόμορφα κατανεμημένοι στον αστικό ιστό, μπορούν να λειτουργήσουν ως
τμήματα των πράσινων αστικών δικτύων και ταυτόχρονα ως
χώροι παιχνιδιού και εκπαίδευσης.
Οι σχολικές αυλές στην πόλη μας, ασφυκτικά εγκλωβισμένες ανάμεσα σε πολυόροφα κτίρια και περιορισμένης έκτασης
σε σχέση με τις προδιαγραφές, είναι ένα παράδειγμα απόλυτης
κυριαρχίας του τσιμέντου, που εκτός όλων των άλλων ευθύνεται και για τους τραυματισμούς, αν λάβουμε υπόψη μας ότι
το 70% των ατυχημάτων στα σχολεία προέρχονται από πτώσεις.
Από έρευνα που έγινε σε σχολεία της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι η φύτευση καλύπτει κατά μέσο όρο μόνο το 10%
της αυλής, τα δένδρα είναι ελάχιστα, συνήθως στα προκήπια που
είναι αποκομμένα από την υπόλοιπη αυλή. οι μπασκέτες και
τα τέρματα ποδοσφαίρου κυριαρχούν στο χώρο και αποτρέπουν
άλλες δραστηριότητες.
Το 64% των σχολικών αυλών έχουν απαράδεκτα ανεπαρκή επίπεδα ηλιασμού το χειμώνα, λόγω της σκιάς που πέφτει
από τα γειτονικά κτίρια, ενώ το 100% δεν έχουν επαρκή σκιασμό
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η χρήση στα κτίρια, δομικών υλικών με υψηλή θερμοχωρητικότητα, η έλλειψη ηλιοπροστασίας, το τσιμέντο ή η άσφαλτος
των αυλών και η απουσία πρασίνου επηρεάζουν το μικροκλίμα
της αυλής και αυξάνουν τη θερμοκρασία
Η συνεχώς αυξανόμενη κατασκευή προσθηκών κτιρίων στις
αυλές μειώνει το ζωτικό χώρο του διαλείμματος και δημιουργεί
αυλές με ακανόνιστα σχήματα. Στην ουσία τα κενά ανάμεσα στα κτίρια βαφτίζονται αυλές.
Το 50% των οδικών ατυχημάτων στα παιδιά, συμβαίνουν σε μια ακτίνα
500 μ από το σπίτι τους δηλαδή στο δρόμο για το σχολείο. Για την ασφαλή
κίνηση των παιδιών επιβάλλεται ο περιορισμός της κίνησης των αυτοκινήτων στην περιοχή των σχολείων.

Είναι καιρός
να υπάρξει μια
ανοιχτή δημόσια συζήτηση
για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής
επανόρθωσης,
που θα περιλάβει όχι μόνο τις
σχολικές αυλές, αλλά και
κάθε ανοιχτό
υπαίθριο χώρο
της πόλης μας

ΤΟΥ ΣΆΚΗ
ΤΖΑΚΌΠΟΥΛΟΥ*
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Μόνο ο περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός θα φέρει τον μετασχηματισμό
των ασφαλτοστρωμένων σχολικών αυλών σε ζωντανά οικοσυστήματα.
Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι η απομάκρυνση του τσιμέντου και η αντικατάσταση με χλοοτάπητα και υδατοπερατά υλικά, η εκτεταμένη φύτευ-

ση του χώρου, η ανακύκλωση του βρόχινου νερού, η χρήση της ηλιακής
ενέργειας με φωτοβολταϊκά, για το φωτισμό, η φύτευση των δωμάτων και
των τυφλών τοίχων και ο σχεδιασμός υδάτινων επιφανειών για δροσισμό.
Πέργκολες με αναρριχώμενα φυτά και συστάδες δένδρων, δημιουργούν
σκιασμένες περιοχές για προστασία από τον ήλιο και τη βροχή Η ύπαρξη
κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης βοηθούν στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση των παιδιών.
Με την αύξηση του πρασίνου στις αυλές ελέγχονται τα επίπεδα θορύβου και μειώνεται το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που είναι
ιδιαίτερα σοβαρό για τα παιδιά που βρίσκονται πιο κοντά στην επίδραση
ρυπαντών που εγκαθίστανται στο έδαφος, όπως ο μόλυβδος.
Για να γίνει εφικτή η μετάβαση στο σχολείο με τα πόδια, πρέπει να γίνουν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή όπως οδοί ήπιας κυκλοφορίας και
περιορισμός της στάθμευσης. Το παιδί πηγαίνοντας με τα πόδια στο σχολείο μαθαίνει την πόλη του, γίνεται πιο κινητικό και αισθάνεται μέλος της
κοινωνίας.
Τα πράγματα δεν μας χαρίζονται. Αγωνιζόμαστε για να τα κατακτήσουμε. Να βρούμε το ουσιαστικό και να το διεκδικήσουμε.
Να φτιάξουμε το όνειρό μας και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε
πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας τις αξίες μας, τις σπουδές μας, την ενασχόληση με τα κοινά, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους,
τη γνώση που διαρκώς ανανεώνεται, την εμπειρία που συσσωρεύεται.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έλθουν μαζί μας για μια υπεύθυνη διοίκηση στην Θεσσαλονίκη.
* Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με
την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»
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Βρήκε το σωσία του

Ντέρμπι από τα... παλιά

Ποιος είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης που έχει σωσία; Ο Πέτρος Λεκάκης! Χρήστης του διαδικτύου ανέβασε φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κρατώντας στα χέρια φυλλάδιο του κ. Λεκάκη και γράφοντας πως τον σταματούν στο
δρόμο και τον φωνάζουν «δήμαρχο»! Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε ο κ. Λεκάκης του
έστειλε μήνυμα λέγοντας του «Ελα κι εσύ» στην προσπάθεια που γίνεται για εκλογή στον
κεντρικό δήμο.

Ενας πρώην Αρειανός και ένας πρώην ΠΑΟΚτσής συναντήθηκαν στο Διεθνή Μαραθώνιο και δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν στο πλευρό του υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης, Πέτρο Λεκάκη. Ο λόγος για τον Γιώργο Γκουγκουλιά που κατεβαίνει υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος και για τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη. Και οι δύο ποδοσφαιριστές και
όπως φάνηκε η απόσταση που έτρεξαν ήταν κάτι το εύκολο. Άλλωστε στο παρελθόν
έχουν «καταπιεί» πολλά χιλιόμετρα μέσα στα γήπεδα.

Παναγιώτης Καρασαββίδης

Σε ένα μήνα έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές και είναι βέβαιο ότι η πόλη
έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον. Δυστυχώς παρά τις πολλές υποψηφιότητες ελάχιστοι μιλάνε για τα θέματα της
καθημερινότητας του δημότη. Εμείς στη παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη»
επιλέξαμε να αποφεύγουμε τη στείρα αντιπαράθεση που τις περισσότερες
φορές πηγάζει από κομματικές και προσωπικές διαφορές και κόντρες. Οι
προτάσεις μας είναι αυτοδιοικητικές και μόνο, και έχουν γνώμονα την άμεση επίλυση των προβλημάτων του δήμου από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων. Θεωρούμε ότι μια θετική, αναπτυξιακή ατζέντα
είναι η μόνη που μπορεί να έχει επιτυχία, με καθαρές και απλές λύσεις που
προέρχονται από τα βιώματα μας ως δημότες που ζουν και εργάζονται στη
Θεσσαλονίκη. Η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, οι συγκοινωνίες, οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι στάθμευσης είναι ψηλά στην ατζέντας μας καθώς
τα θεωρούμε προαπαιτούμενα για να λυθούν και τα υπόλοιπα ζητήματα
και η πόλη να πάρει μια μεγάλη ανάσα που τόσο έχει ανάγκη. Λύνοντας τα
παραπάνω θα μπορέσουμε επιτέλους να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια
και τη μιζέρια, να αφοσιωθούμε σε νέους στόχους, να διεκδικήσουμε και
να πάρουμε τον ρόλο που μας πρέπει στην ευρύτερη περιοχή και να ανοίξουμε νέες προοπτικές. Οι επερχόμενες εκλογές είναι λοιπόν μια μεγάλη
ευκαιρία να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που ΘΕΛΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ
σε ανθρώπους σκληρά εργαζόμενους και δημιουργικούς, που έχουν πραγματική αγωνία για την Θεσσαλονίκη να αναλάβουν το σημαντικό έργο της
διοίκησης της πόλης μας. Θεωρώ ως υποψήφιος με την παράταξη «ΝΑΙ στη
Θεσσαλονίκη» και τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ότι ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ να
φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των συνδημοτών μας και να οδηγήσουμε τη Θεσσαλονίκη μας στη επόμενη μέρα.
* Ο κ. Καρασαββίδης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη».
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opinion
Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

ΩΣ ΕΔΩ ! Επέβαλαν δια της βίας τη φτώχεια στον Ελληνικό λαό, με συνεχείς φόρους, χαράτσια και αντισυνταγματικές «ρυθμίσεις» λεηλατώντας
τα πάντα! Κάθε προσπάθεια επιβίωσης θεωρείται έγκλημα και παράβαση
των Νόμων που οι δανειστές μας υποχρέωσαν να εφαρμόζουμε για το …
καλό μας! Παρακολουθούμε έκπληκτοι στις ειδήσεις, να συλλαμβάνονται
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας ως κοινοί εγκληματίες (!) επειδή πάσχιζαν να
επιβιώσουν… Τη μία ο ηλικιωμένος με τα κάστανα, την άλλη, μια γριούλα 90 χρονών που πούλαγε τερλίκια και πιο πρόσφατα τρείς γιαγιούλες
που πουλούσαν αυγά και ζωχιούς! Δακτυλικά αποτυπώματα, πρόστιμα και
προσαγωγή σε δίκη (!) για να διαπομπευτούν δημόσια και να τιμωρηθούν
ξανά για το τεράστιο έγκλημά τους να προσπαθούν να επιβιώσουν ενάντια στους «θεσμούς» των εγκληματιών των Βρυξελλών! Και αναρωτιέται
πολύ εύστοχα ένας φίλος «γιατί τέτοιος ζήλος από την Αστυνομία για τους
φτωχούς που προσπαθούν να επιβιώσουν; Ποιος είναι ο στόχος αυτών των
ενεργειών;»…
Μια σοβαρή απάντηση είναι, ότι οι δανειστές και τα
«κοράκια» τους, με αυτές τις ενέργειες στοχεύουν ευθέως, να εξευτελίσουν στα μάτια του λαού την Ελληνική
Αστυνομία, να την αποδυναμώσουν και να την αποκόψουν από την ελληνική κοινωνία, για να επιβάλλουν στη
συνέχεια, αυτά που ορίζει το Μνημόνιο. Σύσταση «ειδικής αστυνομίας» που θα εκτελεί τα αιματηρά αίσχη που
σχεδιάζουν μήνες τώρα, σε βάρος των περιουσιών των
Ελλήνων, με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, κατασχέσεις επιχειρήσεων και πολλών εκτάσεων που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον…
Ενάμισι δις ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, φορτώνουν κάθε μήνα στην πλάτη των Ελλήνων
και άλλα τόσα στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες,
επιβάλλοντας τόκους, πρόστιμα και «άλλες ληστρικές
διατάξεις» μέσω των οργανισμών κοινής ωφέλειας, με
τελικό στόχο την αρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων.
Είναι γελασμένοι όμως, ότι θα τα καταφέρουν… Τα χιλιάδες περιστατικά των αυτοκτονιών που σκόπιμα δεν δημοσιεύονται, θα περάσουν σε επόμενο στάδιο. Κι αυτό,
είναι η σφοδρή αντίδραση του λαού, εναντίον όλων εκείνων που επέβαλαν δια της βίας τη φτώχεια και την εξαθλίωση, αλλά και κατά εκείνων που την υποθάλπουν. Σε
κανένα κράτος του κόσμου, δεν έχει γίνει αυτό που έγινε
στη χώρα μας. Η Γερμανία που ηγήθηκε της οικονομικής δολοφονίας της Ελλάδος, οφείλει να μας επιστρέ-

Έρχεται το Πάσχα…
Έρχεται η Ανάσταση
και μετά, έρχονται
οι εκλογές! Η τιμωρία όλων εκείνων
που για να παραμείνουν στην εξουσία, υπέγραψαν,
νουθέτησαν και
σφετερίστηκαν όλα
αυτά, θα είναι το
πρώτο βήμα μιας
μεγάλης αλλαγής
που έρχεται…

52 20.04.2019

ψει πάνω από 350 δις ως αποζημιώσεις για τον Β’ Π.Π., δηλ. όσο και το
δημόσιο χρέος σήμερα. Μας «δάνεισαν» εν μέσω κρίσης 250 δις για να
πληρώσουμε τις Γερμανικές και Γαλλικές τράπεζες, χωρίς κανένα όφελος
για το λαό και απαιτούν να πληρώνουμε 19,5 δις ετησίως, μόνον για τους
τόκους αυτών των δανείων!
Έρχεται το Πάσχα… Έρχεται η Ανάσταση και μετά, έρχονται οι εκλογές!
Η τιμωρία όλων εκείνων που για να παραμείνουν στην εξουσία, υπέγραψαν, νουθέτησαν και σφετερίστηκαν όλα αυτά, θα είναι το πρώτο βήμα
μιας μεγάλης αλλαγής που έρχεται… Να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
προς κάθε πλευρά, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. – Ως εδώ!
*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

karfitsomata
Αύριο η συγκέντρωση του Γιουτίκα
Μία και μοναδική κεντρική προεκλογική ομιλία θα
κάνει ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα «Αλληλεγγύη» Κώστας
Γιουτίκας. Αύριο στις 11.30 στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλλάς
θα μιλήσει για τον απολογισμό του στην θητεία του στην
περιφέρεια και θα αναλύσει τα μελλοντικά σχέδιά του.

Όλοι έτρεχαν Μαραθώνιο

Στην τελική ευθεία Νοτοπούλου - Κυριζίδης

Από τον προεκλογικό αγώνα… στον αγώνα του 14ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» οι υποψήφιοι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης.
Άφησαν τα πουκάμισα, τα ταγιέρ και τα κοστούμια, έβαλαν τα αθλητικά
τους και έτρεξαν στον αγώνα των 5 χλμ. Στον μαραθώνιο συμμετείχαν
ομάδες από τις παρατάξεις του Νίκου Ταχιάου, του Γιώργου Ορφανού, του
Κωνσταντίνου Ζέρβα, του Πέτρου Λεκάκη, του Γρηγορη Ζαρωτιαδη, του
Μάκη Κυριζίδη, του Χάρη Αηδονόπουλου και της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Μπενσασσών και Πέγκας έσβησαν... κεράκια
Με κεράσματα γέμισε την περασμένη Δευτέρα η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης… λόγω γενεθλίων. Εορτάζοντες ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Σίμος Μπενσασσών και ο αντιδήμαρχος
Τουριστικής Ανάπτυξης Σπύρος Πέγκας, οι οποίοι δέχτηκαν τις ευχές των
συναδέλφων τους. Και οι δύο, πάντως, είναι από τους λίγους, που δεν θα
συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές.

Δεύτερη ακύρωση δημοτικού συμβουλίου
Για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα μέρες ακυρώθηκε συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονικης. Για άλλη μια φορά δημοτικοί
σύμβουλοι δεν προσήλθαν -σε διακοπείσα συνεδρίαση- και δεν συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός για απαρτία. Μόλις 22 δημοτικοί σύμβουλοι από τους συνολικά 49 βρεθηκαν στην αίθουσα, με αποτέλεσμα ο
πρόεδρος του Σώματος μετά από μια ώρα καθυστέρηση να ανακοινώσει
ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση.

Εγκαίνια για δύο εκλογικά κέντρα υποψηφίων... Άνοιξε τις πόρτες του το εκλογικό κέντρο της
υποψήφιας δημάρχου Θεσσαλονίκης Κατερίνας Νοτοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο στρατηγείο του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Μαζί», το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγ. Σοφίας 40, κυριαρχεί το
ροζ χρώμα. Επίσης, τα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου στην Τούμπα πραγματοποίησε και ο Μάκης
Κυριζίδης, επικεφαλής του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Θετικά». Εξάλλου, στο «φουλ» δουλεύουν ...τα
συνεργεία για να είναι έτοιμο πριν το Πάσχα το εκλογικό κέντρο του Νίκου Ταχιάου στην Τσιμισκή, ενώ
χώρο εντόπισε ήδη στο κέντρο της πόλης και ο υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη
Πρώτη» Πέτρος Λεκάκης.

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
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Παρουσία πλήθους κόσμου η πρώτη προεκλογική
συγκέντρωση της «Δύναμης Ενότητας»

Παράσταση νίκης από Καϊτεζίδη
Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη στο δημαρχείο Πανοράματος η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του συνδυασμού «Δύναμη Ενότητας»,
με επικεφαλής τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.
Αφού προχώρησε σε έναν μίνι απολογισμό της θητείας του η βραδιά έκλεισε με την παρουσίαση της «ψυχής»
της «Δύναμης Ενότητας», της ομάδας των 126 ανθρώπων που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού.
Ο Ι. Καϊτεζίδης μίλησε στην Karfitsa για τη συγκεκριμένη εκδήλωση:
«Σήμερα ήταν μία μεγαλειώδης συνάντηση. Στα 20
χρόνια που είμαι Δήμαρχος είναι η πιο συγκλονιστική συνάντηση με τον κόσμο. Τόσο από πλευράς παλμού αλλά
και ζεστασιάς που είχε. Νομίζω πως ο κόσμος έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του για μία νέα πορεία, μία νέα
θητεία, για ένα τεράστιο έργο που το ζει καθημερινά σε
όλες τις περιοχές του δήμου, το εμπιστεύεται, το αναγνωρίζει και θέλει να συνεχιστεί. Είμαι περήφανος που ηγούμαι μιας τέτοιας δυνατής ομάδας με παιδιά που έχουν
εμπειρία, χρόνια στην αυτοδιοίκηση αλλά ταυτόχρονα
και νέα παιδιά με φρέσκια οπτική για τα αυτοδιοικητικά
πράγματα. Με αυτή τη δυνατή ομάδα θα προχωρήσουμε
και είναι βέβαιο ότι διεκδικούμε την καθαρή εντολή των
συμπολιτών μας για τη νέα θητεία».

Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με τον περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Σωκράτης Δωρής

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πανοράματος Δημήτρης Κωνσταντίνου

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πυλαίας
Χρύσα Χατζηστουγιάννη
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Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πανοράματος Σοφοκλής Κάλτσιος με τον αντιδήμαρχο Πυλαίας Γιάννη
Καρτάλη

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πυλαίας Νίκη Ζώτου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Α. Γεωργάκα
- Δεληγιάννη
Ε. Θωμαϊδου
Μ. Καβούνη
Σ. Κάλτσιος
Β. Κανέλλου
Π. Κατσούλης
Γ. Κεδίκογλου
Α. Κισκίνης
Δ. Κωνσταντίνου
Δ. Λυπηρίδου
Ν. Παναγιωτίδης
Σ. Σαουρίδου
Ε. Τέτουλα
Η. Τιτόπουλος
Π. Τσογκαρλίδης

Η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πυλαίας Ανατολή
Κωνσταντινίδου

Η πεντάκις πρωταθλήτρια Ελλάδας στην πυγμαχία
και υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πυλαίας Στέλλα
Κοντούλη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΥΛΑΙΑΣ
Κ. Γιαγτζής
Ε. Γιαννούδη
Μ. Γιολτζίδου
Α. Διμπιτούζης
Ε. Ζίγρα
Ν. Ζώτου
Α. Καλυψίδη
Γ. Καρπούζης
Ι. Καρτάλης
Ε. Κασάπη
Χ. Κελεπούρης
Σ. Κοντούλη
Α. Κωνσταντινίδου
Α. Λυρούδη
Δ. Μαρκούδης
Η. Μάστορας
Γ. Μπαμπαράτσας
Ν. Μπουλομύτης
Η. Μπούρας
Π. Μυλωνάς
Α. Νεδέλκος
Γ. Παρισόπουλος
Ε. Παυλίδου
Α. Σιδέρης
Β. Τσιούγκος
Κ. Φαρίνης
Χ. Χατζηστουγιάννη
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Μ. Γεράνης
Δ. Γερόπουλος
Ε. Γκόλιου
Α. Δουσμάνοβιτς
Π. Ζελίδου
Π. Κάζα

Π. Λιόλιου
Γ. Μενεξές
Χ. Μπουτσιβάρης
Ι. Ντίτσιος
Β. Παπαδόπουλος
Ν. Παπακυριάκος
Ε. Παρασκευοπούλου
- Σακαλή
Μ. Πατρώνη
Α. Περατικός
Γ. Ταρασίδης
Ν. Χατζηαντωνίου
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Μ. Γαϊτάνη
Σ. Γεωργιάδης
Γ. Γεωργίου
Ν. Γραμματικόπουλος
Δ. Ζέζα
Κ. Καραθανάσης
Ν. Κάτσιος
Σ. Κλαρίδη
Ε. Κοντογούρης
Ε. Λεώνη
Π. Παπουλίδης
Ε. Σαουρίδου
Π. Στολτίδης
Μ. Τσάκωνα
Χ. Χατζηφιλιππίδου
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΥΛΑΙΑΣ
Β. Αζάς
Μ. Γιαννοπούλου
Β. Ζλατάνου-Κακαμούκα
Ν. Ηλιάδης
Α. Μοχονίδου-Καραμούτα
Α. Νησιώτη
Δ. Παληογιάννης
Α. Πλαϊνιώτης
Θ. Σδούκος
Π/Μ. Σταμίδου
Δ. Τουφεγγής
Δ. Φίλντισης
Π. Χατζηκυριακίδου

Δ. Κυρκιμτζής
Μ. Μουζακίτη
Ι. Οικονόμου
Α. Τσάπαρη
Θ. Χαριζάνης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΙΛΥΡΟΥ
Ε. Αντωνιάδης
Χ. Βαϊτση
Γ. Γαλανίδης
Ν. Γούσιος
Ε. Γρηγοριάδου
Β. Κουκαργιώτου
Ε. Παυλίδου
Π. Σιδηρόπουλος
Κ. Σκλίζης
Γ. Σπένδας
Γ. Χριστοφορίδης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΞΟΧΗΣ
Ε. Αμυγδάλα
Σ. Αρβανιτάκη
Α. Καλούτσικος
Χ. Μητσάκης
Α. Νικόλτσιος
Ζ. Μαρία
Π. Τσαγκάρης
Κ. Χαρίσης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
Γ. Αγκόρτζας
Α. Βουλιώτου
Γ. Βούρτσας
Δ. Διγγελούδη
Δ. Κοκκαλίδης
Κ. Κούκου Χαρτοματσίδου
Σ. Μανιάτσης
Ι. Νάκος
Κ. Παπαγεωργίου
Σ. Τάνης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ. Βλαχούδη
Χ. Γιαννούδης
Γ. Καρνατζίκος

Η αντιδήμαρχος Πυλαίας Ελένη Γιαννούδη με την υποψήφια κοινοτική σύμβουλο Πανοράματος Μαριέτα Γαϊτάνη
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ΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΖΟΥΠΗ*

Εκατό νεκρούς στο Μάτι που καταστράφηκε και άλλους εισοσιπέντε στην Μάνδρα μετράμε στην θητεία της κυρίας Δούρου η οποία
διεκδικεί να είναι ξανά Περιφερειάρχης Αττικής. Ενώ κάηκαν ή πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι, μέσα σε συνθήκες πολιτικής και επιχειρησιακής
ανικανότητας και ανευθυνότητας, δεν ακούσαμε μια συγγνώμη, δεν
είδαμε ένα δάκρυ από την κ. Δούρου. Αντίθετα είδαμε μια ανεύθυνη,
αδίστακτη να μας λέει ότι στοχοποιήθηκε επειδή είναι γυναίκα! Θράσος, κυνισμός, πολιτική αθλιότητα, χονδροπετσιά. Κι όμως την είδαμε
να δακρύζει όταν τη υπερασπιζόταν με την ομιλία του ο Α. Τσίπρας.
Ποιος είναι ο κ. Τσίπρας; Είναι ασφαλώς ο Πρωθυπουργός μας. Είναι
όμως και ο επικεφαλής εκείνης της θεατρικής παράστασης εκείνη την
Δευτέρα το βράδυ που την στιγμή που καίγονταν άνθρωποι, αυτός και
διάφοροι δήθεν ευαίσθητοι και δήθεν αριστεροί συσκέπτονταν και μας
κορόιδευαν, συζητώντας αν θα έχει αέρα το επόμενο πρωί και πως
θα παρέμβουν. Δίπλα του ένα σύνολο στελεχών και Υπουργών που
γνώριζαν ότι ήδη υπήρχαν νεκροί. Δίπλα του ο κ. Σκουρλέτης που τότε ήταν Υπουργός Εσωτερικών και ως εκ τούτου,
υπεύθυνος συνολικά για την Πολιτική Προστασία.
Αυτή η παρέα – αναφέρομαι προφανώς στην ηγετική ομάδα - τελικά δακρύζει αν φοβάται ότι μπορεί να της
καταλογιστούν ευθύνες ή χάσουν την εξουσία τους. Αυτό
ακριβώς είναι. Μια παρέα δίχως αρχές, ιδεολογία και πολιτική που κυβερνάει με βάση τα συμφέροντά της, τη εξουσία
της για την οποία είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, να πουν
ωμά ψέματα, να λαϊκίσουν μοναδικά, να ενοχοποιήσουν τον
οποιοδήποτε χωρίς στοιχεία, να καλύψουν τον κάθε Πετσίτη
που τους συντόνιζε τις business, να φορέσουν μάσκες μιας
ανέξοδης και μοδάτης αριστεράς . Θυμάστε τα περίφημα «
λιάζονται και μετά εξαφανίζονται» της γνωστής αντιρατσίστριας κ. Χριστοδουλοπούλου; Δεν την άκουσα από τότε να
πει κάτι για το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης στην Μόρια όπου
χιλιάδες αποκαμωμένοι, εξαντλημένοι άνθρωποι υποφέρουν και απέναντί τους έχουν μια ανάλγητη Κυβέρνηση
που από την μια αδυνατούν να απορροφήσουν εκατομμύρια ευρώ εγκεκριμένα κονδύλια για την Ελλάδα και από την
άλλη κατασπαταλά εκατομμύρια μέσα από κακοδιαχείριση ,
πάρτι κάποιων ΜΚΟ και ελέγχονται από διεθνείς αρχές.
Τα ίδια και με το σκάνδαλο NOVARTIS . Η σκευωρία καταρρέει μέρα με την μέρα όλο και πιο εμφαντικά, εκθέτοντας
τους αντιδημοκράτες, επικίνδυνους εγκεφάλους της . Αφού
στήσανε το σκηνικό στην Βουλή με 10 κορυφαία στελέχη να
σπιλώνονται, τώρα βάζουν στο Αρχείο την υπόθεση για τέσσερις και
μάλλον ακολουθούν άλλοι τέσσερις. Δεν βρήκαν πουθενά περίεργα
ποσά αν και άνοιξαν όλους τους λογαριασμούς, δεν βρήκαν καν ίχνος
ροής χρήματος μέσα από περίεργες διαδρομές. Δεν ζητάνε όμως και
πάλι συγγνώμη. Δεν έχουν μάθει να φέρονται με ένα στοιχειώδη πολιτικό πολιτισμό. Κράτησαν ανοικτό το θέμα Λοβέρδου γιατί έτσι ήθελαν
ουσιαστικά. Δεν κατανοούν ότι όλα αυτά θα τα πληρώσουν, όχι γιατί
κάποιοι είναι ρεβανσιστές ,αλλά γιατί κάποιοι τουλάχιστον θα θέλουν
να ξεκαθαρίσουν κάθε σκιά που το καθεστώς θέλει να αφήσει.Το κωμικοτραγικό είναι ότι οι αδέκαστοι δεν έχουν ψάξει αυτό που έψαξαν
σε κάθε χώρα που είχε αντίστοιχο σκάνδαλο δηλαδή τους χιλιάδες
καταγεγραμένους γιατρούς που δια της υπερσυνταγογράφησης . Είναι
επίσης , ότι επί αδέκαστων η NOVARTIS έζησε μια από τις καλύτερες
χρονικές περιόδους της. Τα Νοσοκομεία πλήρωσαν το 2015( επί Κυβέρνησης ΣΥΡΖΑΝΕΛ) 80 εκατομ. ευρώ παραπάνω από το 2014 οπότε
και κυβερνούσαν οι « διεφθαρμένοι» ακόμα. Και τα επόμενα χρόνια
όμως τα κέρδη της πήγαν μια χαρά ( 19 εκατομ. ευρώ το 2015, 7,6

Διακατέχονται
από μια βαθιά
αντιδημοκρατική
αντίληψη με βάση
την οποία όλα
επιτρέπονται, όλα
είναι ανεκτά για
να ελέγξουμε
Δικαιοσύνη, Τύπο,
θεσμούς κ.λ.π
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εκατομ. ευρώ το 2016 και 3,5 εκατομ. ευρώ το 2017) . Για όλα αυτά
όμως καμία κουβέντα.
Αυτά ζούμε από τους σημερινούς κρατούντες που κατά τα άλλα
μας μιλάνε για το νέο, λανσάρονται ως άφθαρτοι. Διακατέχονται από
μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίληψη με βάση την οποία όλα επιτρέπονται, όλα είναι ανεκτά για να ελέγξουμε Δικαιοσύνη, Τύπο, θεσμούς
κ.λ.π Γι αυτό όλα τα πεπραγμένα τους έχουν πείσει, όχι μόνο ότι κορόιδεψαν, ψευδολόγησαν, έκαναν τα εντελώς αντίθετα από όσα είπαν
,αλλά και ότι είναι επικίνδυνοι για την Δημοκρατία. Το καλό είναι ότι
έχει μείνει λίγος χρόνος στην διάθεση της αφού πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές και η ήττα είναι σίγουρη. Το άσχημο είναι ότι οι κρατούντες μας δεν έχουν μάθει να χάνουν και γι αυτό είναι ικανοί για
όλα, αλλά και γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Όχι μόνο για να
οδηγήσουν την χώρα στην ανάπτυξη ,αλλά και για να αποβάλουν αυτό
το αρρωστημένο, τοξικό, διχαστικό κλίμα των τελευταίων χρόνων.
*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Τάνια Κιουμουρτζίδου:

Η ανιδιοτελής σύμβουλος της «Αλληλεγγύης»
Η Τάνια Κιουμουρτζίδου γεννήθηκε
στην Θεσσαλονίκη και κατάγεται από την
Σίνδο.
Είναι πτυχιούχος βοηθός φυσικοθεραπευτή και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα από το 1995 μέχρι το 2012. Σήμερα
εργάζεται ως Ελεύθερη Επαγγελματίας.
Είναι έγγαμη και μητέρα 2 παιδιών.
Εκλέχθηκε πρώτη φορά ως τοπική
σύμβουλος στην κοινότητα των Πεύκων
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών το 2014
και υπηρετεί την Δημοτική ενότητα των
Πεύκων μέχρι σήμερα.
Οι δραστηριότητές της είναι πολλές
και συμμετέχει σε δράσεις που προτάθηκαν από την ίδια.
Η Τάνια Κιουμουρτζίδου αποφάσισε
να συνδράμει με όλες τις δυνάμεις της
και να αγωνιστεί με την Περιφερειακή
Παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα
‘’Αλληλεγγύη’’ γιατί διέκρινε στον Α.
Τζιτζικώστα το ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’ αλλά
και το καθαρό βλέμμα που επιθυμεί να
προσφέρει προς τους πολίτες της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτά
εξάλλου είναι και τα δικά της χαρακτηριστικά που την έφεραν να συμπλέει με
την ίδια διάθεση και δύναμη στο πλευρό
του Α. Τζιτζικώστα, η προσφορά προς το
ευρύτερο σύνολο των συμπολιτών της
αλλά με εφαλτήριο την δράση της στα
Πεύκα τα προηγούμενα χρόνια, να προσφέρει περισσότερα σε όλη την ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η Τάνια Κιουμουρτζίδου όπως όλες
οι γυναίκες που ασχολούνται με τα κοινά, είναι μία από τους μικρούς ήρωες της
ζωής. Οι φίλοι και συνεργάτες της βλέπουν στο πρόσωπο της μία ιδιαιτέρως
δραστήρια και κοινωνική γυναίκα, αλλά
και μία Σύμβουλο που ανήκει στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αξίες και
έχουν ιδανικά. Ξεχωρίζει για την εργατικότητα, τη δοτικότητα και την αλληλεγγύη προς τους συνάνθρωπους της. Απεχθάνεται το «δήθεν» και κρατάει χαμηλό
προφίλ.
Είναι μέλος Φιλανθρωπικών και
Πολιτιστικών Σωματείων. Ως Τοπική
σύμβουλος Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, επιδίωξε να βελτιωθούν οι
υποδομές στα Πεύκα και η βελτίωση της
ζωής των πολιτών. Πήρε πρωτοβουλίες

και υλοποίησε πληθώρα πολιτιστικών,
ενημερωτικών και κοινωνικών δράσεων.
Ολοκληρώνοντας την θητεία της και
έχοντας ήδη την αποδοχή των συμπολιτών της (ως Τοπική σύμβουλος Πεύκων
αλλά και ολοκλήρου του Δήμου) για τις
δράσεις που ολοκλήρωσε τα 5 τελευταία
χρόνια, αποφάσισε πλέον να αγωνιστεί
και να κατέλθει ξανά στον πολιτικό αγώνα μέσα από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (ως Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσσαλονίκης της Κεντρικής
Μακεδονίας με την Αλληλεγγύη του
Απόστολου Τζιτζικώστα) έτσι ώστε να
προσφέρει όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια ‘’για την ενδυνάμωση της Μακεδονίας σε δράσεις και εκδηλώσεις και

όλα αυτά γιατί της αξίζουν τα καλύτερα’’.
Παρακάτω αναφέρουμε μερικές από
τις πρωτοβουλίες υλοποίησης δράσεων
που έγιναν κατά την θητεία της από το
2014 μέχρι και σήμερα:
‣ «Παιδικές ψυχές στα Πάρκα»
‣ «Μαθήματα διατροφής μέσα από
διαδραστικό παιχνίδι με παιδιά του Νηπιαγωγείου»
‣ Οι κρίσεις στην ζωή και οι λύσεις
μέσω Εναλλακτικών προσεγγίσεων»
‣ Εκπαιδευτικό σύστημα - πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και διέξοδοι μετά το Λύκειο «
‣ Γνώρισε Πρόλαβε Αντιμετώπισε
τον καρκίνο του μαστού. Μπορείς»
‣ Περιβάλλω Δεν Αναβάλλω « περι-

βαλλοντική δράση
‣ Δάσος Δελασάλ στο Ρετζίκι. Ένας
αληθινός Βοτανικός Κήπος στην Θεσσαλονίκη» Μεγάλη προσπάθεια για την
ανάδειξη και ανάπλαση.
‣ Ημερίδα» Όχι στη βία κατά των γυναικών «
‣ «Κακοποίηση ανηλίκων μέσω
Διαδικτύου» Ημερίδα με τον Μανώλη
Σφακιανάκη που υπηρέτησε στην Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
‣ Συντονισμός για την υλοποίηση της
Πρωτοποριακής σύμπραξης Δήμου με
το ΚΘΒΕ για δωρεάν παραστάσεις για τα
σχολεία του Δήμου.
20.04.2019
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▶ Υπάρχει υποψήφιος δήμαρχος
της Θεσσαλονίκης από Κεντροαριστερή μεριά, που έβαλε για καταληκτική
ημερομηνία της απόφασης στο αν θα
κατέλθει σε μας τους θνητούς σαν
πραγματικός υποψήφιος, τη Μεγάλη
Πέμπτη. Δύσκολα τα πράγματα, μου
είπαν ότι ετοιμάζεται μεγάλη έξοδος
προς δύο άλλους συνδυασμούς αριστερότερα και δεξιότερα. Για τον πολύ
δεξιό δύσκολα το βλέπω, ακόμη και
αν κοντύνουν στην διαδρομή οι προσδοκίες του υποψήφιου δημάρχου.
▶ Υπάρχει άλλος υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης που ψάχνεται
για 25 τάλαντα. Όποιος του τα δώσει
από τους άλλους υποψήφιους τότε
θα πάει μαζί του. Όσοι πήγαν μαζί του
όμως θα τα μοιραστούν τα τάλαντα; Τι

λέει η φιλενάδα μου που συμμετέχει;
Πάντως και αν δεν τα πάρει αλλά πάει
με κάποιον υποψήφιο, ποιος θα τον
πιστέψει ότι δεν τα πήρε;
▶ Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται να μεταπηδήσει από τον φίλο μου τον Μάκη
Κυριζίδη προς τον άλλο φίλο μου τον
Ζέρβα. Ποιος έχει σειρά;
▶ Πήγα στα εγκαίνια της Νοτοπούλου, πολύ καλά αλλά όχι ταπεινά.
Η αριστερά στο προσκήνιο βεβαίως,
βεβαίως. Α! ξέχασα, ήπια και νοτοπόλιταν, το ποτό που διαφημίζει στο
έπακρο τη δημοτική εμφάνιση της
υποψήφιας δημάρχου.
▶ Την πλήρωσε ο Κυριζίδης στα
εγκαίνια του εκλογικού της Τούμπας.
Την ίδια ώρα είχε την παρουσίαση του

συνδυασμού του ο φίλος μου ο Ιγνάτιος στο Πανόραμα αλλά ήταν και τα
εγκαίνια του εκλογικού της Νοτοπούλου στην Αγίας Σοφίας μεριά.
▶ ΚΟΥΙΖ: Ποιοι αντιδήμαρχοι θα
φορούν πλερέζες την επόμενη των
δημοτικών εκλογών;
▶ Αν ήμουν Μπουτάρης θα είχα
παραιτηθεί την επόμενη του δημοτικού συμβουλίου για τους 192 συμβασιούχους.
▶ Αν ήμουν Μπουτάρης θα είχα
παραιτηθεί για να έβλεπα τους συμβούλους της «Πρωτοβουλίας» να
«σκοτώνονται» για το ποιος θα γίνει
δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά.
▶ Αργούν στην ΝΔ να ανακοινώσουν τα ψηφοδέλτια. Ήδη εκεί στην
Χαλκιδική μαθαίνω ότι πάει καλά ο

φίλος μου Γιώργος Τσιουπλάκης. Ο
βουλευτής Βαγιωνάς το σκέφτεται αν
θα κατέβει και η ΝΔ είναι σε αναζήτηση δύο γυναικών για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο.
▶ Έχω καιρό να γράψω για τον
φίλο μου τον Χάρη τον ουρολόγο. Τον
ψάχνω και δεν τον βρίσκω γιατί διερευνά (αλήθεια - ψέματα), γυναίκες
για το ψηφοδέλτιο. Εγώ πάντως έχω
πραγματικό πρόβλημα Χάρη, ιατρικό
και σε θέλω εναγωνίως.
▶ 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 Σάββα τον πρώην
υπουργό. Τελεία και παύλα._

Κώστας Παρχαρίδης: «Εξαιρετικά σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη μια
διεθνής διοργάνωση που φέρει το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
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Ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος δήλωσε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα ‘’Ναι στη Θεσσαλονίκη’’, Κώστας Παρχαρίδης
για την συμμετοχή του στον 14ο διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας
Αλέξανδρος» που διεξήχθη στην πόλη στις 14 Απριλίου. Επίσης δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πόλη μας

να φιλοξενεί μια διεθνή διοργάνωση που φέρει το όνομα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη συμμετοχή μάλιστα χιλιάδων
ανθρώπων, όλων των ηλικιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό». Τέλος δεσμεύτηκε ότι αν εκλεγεί θα εργαστεί για την
διοργάνωση περισσότερων διεθνών αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων.

Απο το 2013 έως τον Αύγουστο του 2018
εκταμιεύτηκαν περισσότερα από 45,3 εκατ. ευρώ!

Χορός εκατομμυρίων στο δήμο Σιθωνίας
για να καλυφθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές

γου. Τα χρήματα αυτά αποφασίστηκε να δοθούν
στον εργολάβο ο οποίος, όπως προκύπτει από τη
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σιθωνίας με ημερομηνία 30/11/2016, είχε εκτελέσει την προμήθεια υλικών και την τοποθέτηση τους, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Με εντολές πληρωμής
έργα σε όλη τη Χαλκιδική
Εκτός από την περιοχή της Σιθωνίας ληξιπρόθεσμες οφειλές απέναντι σε κατασκευαστικές εταιρίες και εργολάβους φέρονται να έχουν
και άλλοι δήμοι της Χαλκιδικής. Οι οφειλές αυτές μετά το 2012 καλύφθηκαν από κονδύλια του
υπουργείου Εσωτερικών. Στον Πολύγυρο έχουν
δοθεί περισσότερα από 10 εκατομμυρία ευρώ
για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών απο το
2013 μέχρι το 2018.
Στο μεταξύ στα γραφεία της εφημερίδας
«έφτασε» φάκελος εργολάβου ο οποίος έχει
πραγματοποιήσει εργασίες σε δήμο της Χαλκιδικής και σύμφωνα με τις καταγγελίες του
ήταν πολύ μικρότερου κόστους απ όσα διέταξε
το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο με εντολή
πληρωμής να εισπράξει από το δήμο… Αυτός ο
φάκελος όπως και η καταγγελία του ίδιου που
φέρεται να έχει εμπλακεί σε δοσοληψίες με
δήμο της Χαλκιδικής ερευνώνται από την εφημερίδα ενώ για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί
οι αρμόδιες αρχές.
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Σιθωνίας μετά από σχετική δικαστική εντολή
πληρωμής του μονομελούς Πρωτοδικείου Πολυγύρου, αφορά στα περιβόητα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης συστημάτων ύδρευσης.
Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης
και συγκεκριμένα στην εισαγγελία διαφθοράς
Βόρειας Ελλάδας η οποία ερευνά υπόθεση διαφθοράς σε βαθμό κακουργήματος. Για την υπόθεση έχουν ήδη επιβληθεί εγγυήσεις χιλιάδων
ευρώ στον δήμαρχο κ. Ιωάννη Τζίτζιο και σε στελέχη της διοίκησης του δήμου Σιθωνίας μετά τις
απολογίες τους στον ανακριτή.
Το έργο που κίνησε τη δικαστική έρευνα αφορούσε στον εκσυγχρονισμό της ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές, που θα «ενημέρωναν»
αν υπήρχε διαρροή νερού και θα μετρούσαν με
ακρίβεια την κατανάλωση μέσω ενός λογισμικού. Η σύμβαση προμήθειας όμως, ύψους 9,4
εκατ. ευρώ, είχε απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών
Συμβάσεων που συντάχθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016 διαπίστωνε ότι «είχε ολοκληρωθεί η
διαδικασία ανάθεσης και συμβασιοποιήσης του
ελεγχόμενου υποέργου, δεν είχε όμως αρχίσει
η εκτέλεση του». Με απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, στις 22 Δεκεμβρίου
2016 εκδόθηκε διαταγή πληρωμής προς την
κοινοπραξία (εργολαβική εταιρία) που είχε αναλάβει την εκτέλεσή του. Το ποσό της εντολής
ήταν 3.018.980,88 ευρώ και είχε ζητηθεί από
τον εργολάβο για την εκτέλεση μέρους του έρ-

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ «έφτασαν» από
τα ταμεία του κράτους και συγκεκριμένα από το
Υπουργείο Εσωτερικών, στα ταμεία του δήμου
Σιθωνίας για να καλύψουν… οφειλές του δήμου
προς ιδιώτες κυρίως κατασκευαστές έργων που
δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» από το
2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2018 έχουν εκταμιευτεί προς τον συγκεκριμένο δήμο της Χαλκιδικής περισσότερα από 45,3 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα αυτά φέρεται να ζητήθηκαν από τα
ταμεία του κράτους μετά την έκδοση σχετικών
δικαστικών αποφάσεων του μονομελούς πρωτοδικείου Πολυγύρου, ως εντολές πληρωμής
προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές σε εργολάβους για έργα που είχαν ολοκληρώσει αλλά
δεν είχαν πληρωθεί όπως όριζαν οι συμβάσεις
που είχαν υπογράψει με το δήμο.
Συγκεκριμένα:
-Στις 2 Απριλίου 2013 με απόφαση του υπ
Εσωτερικών – αριθμ πρωτοκόλλου 12828- διατάχθηκε η επιχορήγηση 3.190.964 ευρώ στο
δήμο Σιθωνίας.
-Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα στις 2 Αυγούστου 2016 αποφασίστηκε από το αρμόδιο
υπουργείο –απόφαση με αριθμ πρωτοκόλλου 24984- να δοθούν στο δήμο Σιθωνίας
10.958.254 ευρώ.
-Στις 25 Απριλίου 2017 με την υπ αριθμο
13260 απόφασή του το αρμόδιο υπουργείο
έδωσε στο δήμο Σιθωνίας 8.032.135 ευρώ.
-Σχεδόν έναν μήνα αργότερα στις 31 Μάιου
2017 το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε – αριθμός απόφασης 18104- να δώσει στο δήμο Σιθωνίας 7.756.363 εκατ ευρώ.
-Στις 6 Οκτωβρίου 2017 αποφασίστηκε να
δοθούν -απόφαση αριθμ πρωτοκόλλου 33629στο δήμο Σιθωνίας 7.287.933 ευρώ.
-Στις 20 Αυγούστου 2018 το αρμόδιο υπουργείο ενέκρινε ακόμη μια δαπάνη -αριθμ πρωτ
43109- για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 8.103.470 ευρώ.
Πηγές του ΥΠΕΣ ανέφεραν στην «Κ» ότι τα
χρήματα αυτά δόθηκαν στα ταμεία του δήμου
καθώς είχαν προηγηθεί δικαστικές αποφάσεις
με τις εντολές πληρωμής μετά από προσφυγές
εργολάβων οι οποίοι φέρονταν να είχαν πράξει
έργο χωρίς να έχουν πληρωθεί.
Όπως αποκάλυψε η «Κ» η πλέον καραμπινάτη υπόθεση αποπληρωμής σύμβασης με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δόθηκαν στο δήμο
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Πολύ σκληρός για να... πεθάνει
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Politics

Υπάρχει πιθανότητα να μετατραπούν οι ευρωεκλογές σε ντέρμπι και να μπορέσει ο Αλέξης
Τσίπρας να κερδίσει αργότερα τις εθνικές εκλογές,
διαψεύδοντας το σύνολο των δημοσκοπικών ευρημάτων;
Ο ίδιος πιστεύει πως «ναι», και αυτό το κλίμα
αισιοδοξίας επιχειρεί να μεταφέρει προς τα έξω,
κάτι που φάνησε και στην πρόσφατη τηλεοπτική
συνέντευξη που παραχώρησε στις αρχές της εβδομάδας. Προκειμένου να συμβεί αυτό όμως, θεωρεί
ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη στρατηγική, κάτι άλλωστε με το οποίο συμφωνεί και το
επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου.
Ο ίδιος το δυνατό χαρτί
Το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης εξακολουθεί
να είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, οπότε, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα επιχειρήσει να οδηγήσει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη
σε ένα σκληρό «man to man», σε πρώτη φάση μέχρι τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και ακολούθως στην πορεία μέχρι
τις εθνικές. Στην προσωπική αντιπαράθεση θεωρεί
ότι κερδίζει πόντους, οπότε θα κοντράρει τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης, όπου και όποτε
μπορεί. Είτε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης, είτε μέσω επιθέσεων
σε συνεντεύξεις, είτε απαντώντας σε ανακοινώσεις
που εκδίδει η Πειραιώς. Πιστεύει μάλιστα πως το
προφίλ του θα ενισχυθεί με την εφαρμογή ευνοϊκών διατάξεων για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες,
όπως είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας για
όσους έχουν «κόκκινα» δάνεια και η ρύθμιση των
χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο σε
έως και 120 δόσεις.
Τι θα πει στους Έλληνες
Παράλληλα αναμένεται να θέσει στους Έλληνες ψηφοφόρους μια σειρά από διλήμματα: «Θέλετε εμάς ή περικοπές στις συντάξεις και μείωση
του αφορολόγητου;». «Επιλέτε ΣΥΡΙΖΑ ή ξανά
μνημόνιο;». «Επιθυμείτε κυβέρνηση Τσίπρα ή κυβέρνηση Μητσοτάκη που θα κόψει τα κοινωνικά
μερίσματα και τις παροχές, φέρνοντας ελεύθερες
απολύσεις;». Αναμένεται να προχωρήσει μάλιστα
και ένα βήμα παραπάνω, θέτοντας το δίλημμα
«Δημοκρατία ή ομηρία της Ακροδεξιάς, του αναχρονισμού, της διαφθοράς και του σκληρού φιλελευθερισμού;».
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι έχει
τη δυνατότητα να καλύψει την απόσταση που τον
χωρίζει από την Νέα Δημοκρατία στη μάχη των
ευρωεκλογών, ώστε να πετύχει, αν όχι μια νίκη,
τουλάχιστον μια ελεγχόμενη ήττα με μικρή ποσοστιαία διαφορά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το Μαξίμου

θα ερμηνεύσει το αποτέλεσμα ως δική του επιτυχία, δεδομένου ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
έχει αναγάγει την εκλογική μάχη της 26ης Μαΐου
σε δημοψήφισμα, αναμένοντας ακόμη και διψήφια
διαφορά. Μια οριακή νίκη ενδεχομένως θα δημιουργούσε εσωστρέφεια και προβληματισμό στο
εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του φθινοπώρου,
αφού τότε φέρεται πως είναι διατεθειμένος ο κ.
Τσίπρας να τις προκηρύξει. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει
στην παρούσα φάση πολιτικό ρίσκο γιατί εάν τυχόν
ηττηθεί με μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές, θα
δυσκολέψει αρκετά ο δρόμος προς την εθνική αναμέτρηση.
Τι του λένε οι μετρήσεις
Οι μετρήσεις που έχει στα χέρια του ο πρωθυπουργός δείχνουν μεν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, αλλά η ψαλίδα κλείνει, έστω και με αργό
ρυθμό. Αυτό είναι που τον κάνει να αισιοδοξεί. Βλέπει μια αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων
του ΣΥΡΙΖΑ μετά το μπαράζ κοινωνικών παροχών,
αλλά θέλει ακόμη αρκετή δουλειά. Αυτό που έχει
επηρρεάσει σε μεγάλο βαθμό αρκετούς πολίτες
που είχαν ψηφίσει το κυβερνών κόμμα αλλά τώρα
δεν είναι σίγουροι ότι θα ταχθούν και πάλι υπέρ του
είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Ιδίως από τη Λάρισα και πάνω υπάρχει πρόβλημα, κάτι άλλωστε που
διαπιστώνουν και οι βουλευτές κατά τη διάρκεια

των περιοδειών τους στη Μακεδονία. Για να καμφθούν οι αντιδράσεις, θα πρέπει να περάσει χρόνος
– αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα επιχειρήματα
όσων συμβουλεύουν τον πρωθυπουργό να στήσει
κάλπες αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τότε θεωρεί πως
θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην οικονομία, θα
έχουν παρουσιαστεί τα θετικά σημεια της Συμφωνίας που υπεγράφη με τον ομόλογό του από την
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ,
ενώ θα έχει πάει καλά το καλοκαίρι και από τουριστικής απόψεως, αφού τα πρώτα στοιχεία δείχνουν
οτι πάμε για νέο ρεκόρ έλευσης επισκεπτών από το
εξωτερικό, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει ζεστό
χρήμα στις χιλιάδες επιχειρήσεις που απασχολούνται με τον κλάδο.
Σκάνδαλα και διαφθορά
Συν τοις άλλοις θα επιμείνει στα ζητήματα
διαφθοράς και σκανδάλων στα οποία φέρεται
να εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα ξεκινήσει όπως, όλα δείχνουν, ένας νέος γύρος στοχοποίησης επιχειρηματιών, που θεωρούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι
δεν κινούνται άμωμα. Ειδικά για το σκάνδαλο της
Novartis ο ίδιος ο κ. Τσίπρας επεσήμανε στις αρχές
της εβδομάδας ότι «είναι υπαρκτό» και «υπήρξε
σπατάλη δημοσίων πόρων. Το ποιος, με ποιον τρόπο και μέσω ποιων προσώπων έγινε, αυτό θα το
ψάξει η Δικαιοσύνη».

Το αφορολόγητο και τα υπερπλεονάσματα στόχος της κυβέρνησης ΝΔ

Επαναδιαπραγμάτευση σε δύο μέτωπα
Με τη χώρα να κινείται ήδη σε προεκλογικούς
ρυθμούς εδώ και καιρό, ο πρωθυπουργός, προ
ολίγων ημερών, με τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1,
έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να μειωθεί το αφορολόγητο,
το οποίο είναι προγραμματισμένο να μειωθεί στα
5.600 ευρώ.
Πρόκειται, επί της ουσίας, και για ένα προεκλογικό διακύβευμα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ: «Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εθνικές εκλογές, το αφορολόγητο δεν θα μειωθεί, αλλά με κυβέρνηση ΝΔ
θα μειωθεί και κατ’ επιλογή», λένε τα κυβερνητικά
στελέχη που έχουν ξεχυθεί στα τηλεοπτικά πάνελ,
αμέσως μετά την ανάληψη της πρωθυπουργικής
δέσμευσης.

Η μείωση των πλεονασμάτων
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευση του αφορολόγητου και από μια
κυβέρνηση της ΝΔ μετά το φθινόπωρο είναι η δεύτερη μείζονα δέσμευση επαναδιαπραγμάτευσης
που έχει αναλάβει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πρώτη αφορά την επαναδιαπραγμάτευση των στόχων του πλεονάσματος, με φόντο
τον Προϋπολογισμό του 2021. Όπως έχει πει ο κ.
Μητσοτάκης, μόλις αναλάβει μια κυβέρνηση της
ΝΔ, θα τρέξει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς,
προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα και επί της
ουσίας την εμπιστοσύνη της χώρας έναντι των
αγορών και των εταίρων. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί, εντός 18μήνου, να επαναφέρει
τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα. Κάπως έτσι,
εκτιμά ότι θα έχει περιθώριο να συζητήσει από το
καλοκαίρι του 2020 και μετά και για τον στόχο των
πλεονασμάτων έως το τέλος του προγράμματος,

καθώς ο πρόεδρος της ΝΔ εκτιμά ότι η μείωση των
πλεονασμάτων θα είναι συνθήκη ικανή, προκειμένου να πέσει περισσότερο χρήμα στην αγορά και,
εν τέλει, η χώρα να τρέξει με πολύ μεγαλύτερους
ρυθμούς ανάπτυξης από το ούτε 2%, με το οποίο
πηγαίνει σήμερα, διαψεύδοντας διαρκώς επί τα χείρω τις προβλέψεις που κάνει στον Προϋπολογισμό
η κυβέρνηση.
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Όχι στο «τζογάρισμα» από ΣΥΡΙΖΑ
Η ΝΔ, με άλλα λόγια, επιδιώκει να μην πέσει
στην παγίδα που της στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται «από φετίχ» να εφαρμόσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση
για μείωση του αφορολόγητου. «Η κυβέρνηση την
συμφώνησε, η κυβέρνηση την ψήφισε, η ΝΔ την
καταψήφισε, όπως ακριβώς έγινε και με τις συντάξεις», λένε επιτελικά στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι απλά η κυβέρνηση
πάει να «τζογάρει» με το ζήτημα, για να εμφανιστεί
η ίδια ως «ευαίσθητη» και η ΝΔ ως «ανάλγητη».
Από εκεί και πέρα, πάντως, ένα ζήτημα που θα
απασχολήσει το επόμενο διάστημα το «γαλάζιο»
οικονομικό επιτελείο έχει να κάνει με την ανειλημμένη δέσμευση για εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9% για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ, δηλαδή για περίπου 8 στα 10 νοικοκυριά. Αν δεν ισχύει

η μείωση του αφορολόγητου και αυτό μείνει στα
σημερινά επίπεδα, τότε η εν λόγω εξαγγελία δεν
έχει ιδιαίτερο όφελος, μια και αφορά ελάχιστους
πολίτες. Πρόκειται για ζήτημα, λοιπόν, που η ΝΔ θα
επανεξετάσει το επόμενο διάστημα, με ορίζοντα τις
κάλπες.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Από τη ΝΔ, πάντως, είναι σαφείς: Αμέσως μετά
τις εκλογές και μια νίκη της ΝΔ, από τα πρώτα
πράγματα που θα γίνουν θα είναι η επαναδιαπραγμάτευση της μείωσης του αφορολόγητου. Βεβαίως, η ΝΔ μιλά για συνεννόηση με τους εταίρους,
γιατί, σε αυτήν τη φάση, είναι ακόμα στην αντιπολίτευση και δεν είναι σε «προνομιακή» θέση να
έχει απευθείας δίαυλο με τους δανειστές και το
Eurogroup ως προς αυτό το ζήτημα. Θεμελιώδες,
βέβαια, είναι και το πώς θα πάει έως το φθινόπωρο
η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και το αν
επιτυγχάνεται ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος, ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος.
Εφόσον, εν τέλει, οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο,
όπως τουλάχιστον λέει ο πρωθυπουργός, τα δημοσιονομικά δεδομένα θα είναι περίπου γνωστά ήδη
με το κλείσιμο του τρίτου τριμήνου του έτους, στο
τέλος του Σεπτεμβρίου, καθώς, παγίως, το προσχέδιο του Προϋπολογισμού κατατίθεται στη Βουλή
στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο φίλος Μάνφρεντ Βέμπερ
Κομβικό ρόλο στο ζήτημα των πλεονασμάτων
μπορεί να έχει, συνεπώς, ο Μάνφρεντ Βέμπερ. «Ο
φίλος Μάνφρεντ», όπως τον λέει κάποιες φορές ο
κ. Μητσοτάκης, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο
ο πρόεδρος της ΝΔ έχει εξαιρετικά στενές πολιτικές
και εσχάτως και προσωπικές σχέσεις.
Ο κ. Βέμπερ, πάντως, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Γαλάτσι χαρακτήρισε ως «ανθέλληνα», είναι ένας από τους
στενότερους συμμάχους του κ. Μητσοτάκη στην
Ευρώπη. Εφόσον, δε, γίνει πρόεδρος της Κομισιόν
ή, ανάλογα με τους μετεκλογικούς συσχετισμούς
που θα προκύψουν, είναι σε κάποια καίρια θέση
στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο κ. Βέμπερ ίσως είναι
το «διαβατήριο» της χώρας, προκειμένου να ανοίξει η σχετική συζήτηση για τα πλεονάσματα.
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Σαράντα αξιωματικοί της δικαστικής αστυνομίας προσπαθούν να εντοπίσουν πώς ξεκίνησε η
καταστροφή του ιστορικού μνημείου της Ευρώπης,
με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα στους ανελκυστήρες που είχαν
τοποθετηθεί για να διευκολύνουν τις εργασίες συντήρησης.
Ο εφιάλτης του «δάσους»
Μπαίνοντας κανείς στη Νοτρ Νταμ αντικρίζει
έναν πέτρινο θόλο και δύσκολα θα μπορούσε να
πιστέψει ότι θα μπορούσε να αρπάξει εύκολα φωτιά. Πάνω από τον θόλο αυτό, όμως, στον χώρο μέχρι την οροφή του ναού, βρίσκονται 1.300 ξύλινα
υποστηρίγματα, ολόκληροι κορμοί βαλανιδιάς, και
οι Γάλλοι αποκαλούν τον χώρο αυτό «δάσος».
Σ’ αυτό το ξύλινο ικρίωμα στηρίζεται η μήκους άνω των εκατό μέτρων μολύβδινη οροφή
της Παναγίας των Παρισίων. Το μολύβι λιώνει σε
θερμοκρασίες γύρω στους 300 βαθμούς Κελσίου
και είναι εύφλεκτο. Ο συνδυασμός ξύλου και μολύβδου αναζωπύρωνε την πυρκαγιά, με τις φλόγες να κατατρώγουν ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους.
Δεν πρόλαβε να περάσει μία ώρα αφότου ξέσπασε
η φωτιά και το χαρακτηριστικό βέλος του καθεδρικού κατέρρευσε, ακολουθούμενο αργότερα από
ουσιαστικά όλη τη στέγη, αλλά ευτυχώς διασώθηκαν τα δύο κωδωνοστάσια-ορόσημά του.
Παρά τις τεράστιες ζημιές που έχει υποστεί ο
ναός, η δομή «αντέχει» ακόμα. Για να ξαναθαυμάσει όλος ο κόσμος στο μεγαλείο της, για να ξανασταθεί στα πόδια της η Παναγία των Παρισίων, θα
χρειαστούν χιλιάδες τόνοι ξυλείας, ειδικευμένοι
τεχνίτες και σπάνια υλικά.
«Χορός» εκατομμυρίων
Από την πρώτη στιγμή, με τη φωνή να «σπάει»
από τη συγκίνηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε ζη-
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τήσει βοήθεια απ’ όλους για να αναγεννηθεί η Νοτρ
Νταμ.
Η μεγάλη καταστροφή του κοσμήματος της
γοτθικής αρχιτεκτονικής και συμβόλου του Παρισιού έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή δυναμική
αλληλεγγύης εντός και εκτός Γαλλίας.
Οι δωρεές από μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους και πλούσιες οικογένειες της Γαλλίας ξεπέρασαν τα 750 εκατομμύρια ευρώ.
Η οικογένεια που έχει κληρονομήσει τη L’Oreal,
οι Μπετανκούρ-Μεγέρ, μαζί με τον παγκόσμιο κολοσσό καλλυντικών ανακοίνωσαν δωρεά συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία
προστίθενται τα 200 εκατομμύρια της οικογένειας
Αρνό και του ομίλου της LVMH, αλλά και τα 100
εκατομμύρια που υποσχέθηκαν αντίστοιχα ο πετρελαϊκός όμιλος Total και η οικογένεια Πινό, ιδιοκτήτρια του ομίλου Kering.
Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό ανακοίνωσε την άμεση αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων

ευρώ και την οργάνωση διεθνούς διάσκεψης δωρητών.
Η πόλη Σέγκετ της Ουγγαρίας, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη βοήθεια που της προσέφερε το
Παρίσι στην ανοικοδόμησή της πριν από 140 χρόνια, θα… ανταποδώσει, ενώ προσφορές έφθασαν
μέχρι και από τον βασιλιά του Σανουί, στην Ακτή
του Ελεφαντοστού.
Μάχη με τον χρόνο
Αυτό που απασχολεί επίσης ιδιαίτερα είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ξαναβρεί αυτό το
αρχιτεκτονικό στολίδι την αίγλη που χάθηκε στις
φλόγες, με τους ειδικούς να μην μπορούν προς το
παρόν να προσδιορίσουν το ακριβές διάστημα.
Αυτοί που μίλησαν για πολλές δεκαετίες μάλλον υπερβάλλουν, αλλά και ο Εμανουέλ Μακρόν,
που μίλησε για πενταετία έχοντας προφανώς στο
μυαλό του τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2024 στο Παρίσι, μάλλον είναι πολύ αισιόδοξος.

Η διαφωνία στο Brexit γκρεμίζει ακόμη μία γέφυρα στον Ρήνο, θέτοντας σε
δοκιμασία τον γαλλογερμανικό άξονα και την Ευρώπη

Ποιοι φοβούνται «διαζύγιο»
Μέρκελ - Μακρόν

Η κόντρα με τους «απέναντι»
Το επόμενο επεισόδιο της γαλλογερμανικής
αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκε όταν η Γαλλία αντιτά-

Η… έξωση
Οι στενότεροι συνεργάτες του Εμανουέλ Μακρόν που διατηρούν άριστες σχέσεις με το Βερολίνο φαίνεται πως άργησαν να αντιληφθούν ότι
με την ήττα του Σοσιαλδημοκράτη διεκδικητή της
Καγκελαρίας Μάρτιν Σουλτς η γερμανική πολιτική
επέστρεψε στις νόρμες της.
Στη συνέχεια αποτέλεσαν ένα ισχυρό σοκ οι τοποθετήσεις της Άνεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ σε
ό,τι αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Η διάδοχος της Μέρκελ στο τιμόνι τουλάχιστον
της Χριστιανοδημοκρατίας υποστήριξε ότι η Γαλλία
θα πρέπει να παραδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την έδρα του μόνιμου μέλους του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα πρότεινε την
κατάργηση του Στρασβούργου ως δεύτερης έδρας

του Ευρωκοινοβουλίου.
Παράλληλα πρότεινε στη Γαλλία την κοινή κατασκευή αεροπλανοφόρου, πρόταση η οποία, δεδομένης της καθήλωσης των γερμανικών στρατιωτικών δαπανών, χαρακτηρίστηκε από ατυχής έως
ειρωνική.
Κρίση και χωρίς Μέρκελ
Και αν κάποιοι πουν ότι με το που θα αποχωρήσει η Άνγκελα Μέρκελ από την Καγκελαρία θα…
ηρεμήσει και ο Εμανουέλ Μακρόν, μάλλον βιάζονται, καθώς ξεχωριστή σημασία έχει και το τι ακολουθεί.
Μια νέα εστία κρίσης δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει η αντίθεση του Γάλλου προέδρου στην
ανάληψη της προεδρίας της Κομισιόν από τον Βαυαρό Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Όμως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι μια πιθανή
επιστροφή της κρίσης στην Ευρωζώνη, που ενδεχομένως να προκαλέσει η Ρώμη.
Η Γαλλία είναι περισσότερο εκτεθειμένη από
τη Γερμανία στο ιταλικό χρέος, κυριότερη αυτή την
περίοδο πηγή ανησυχίας για τη νομισματική ένωση, την ώρα που γαλλικές προτάσεις περί ενοποίησης της αγοράς κεφαλαίων και της αναμόρφωσης
των δημοσιονομικών περιορισμών για την τόνωση
των επενδύσεων αποτελούν στη Γερμανία ταμπού.
Παρά τις θεαματικές χειρονομίες σύσφιξης των
διμερών σχέσεων, όπως η συνυπογραφή πρόσφατα της Συμφωνίας του Άαχεν, Γαλλία και Γερμανία
μπαίνουν σε φάση σύγκρουσης των συμφερόντων
τους, με τους κραδασμούς να γίνονται αισθητοί σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Διεθνή

Γιατί… πάτησε πόδι
Τι είναι αυτό που έκανε τον Εμανουέλ Μακρόν
να επιλέξει την ανοιχτή διαφωνία; Εδώ και ενάμιση
χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος βλέπει τους εταίρους
στην απέναντι πλευρά του Ρήνου να ακυρώνουν
τη μία πρωτοβουλία του μετά την άλλη, είτε πρόκειται για τη δημιουργία ενιαίου προϋπολογισμού
και ενός κοινοβουλίου της Ευρωζώνης είτε για τη
φορολόγηση των κολοσσών της πληροφορικής ή
τη δημιουργία ευρωστρατού.
Η γαλλική πλευρά εκτιμά ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να μπαίνει σε συμβιβασμούς που αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Όπως
γράφτηκε χαρακτηριστικά, αν το Βερολίνο δεν επιθυμεί περισσότερη Ευρώπη ή ενδιαφέρεται απλώς
για μια γερμανική Ευρώπη, ας το πει ανοικτά. Το
Παρίσι προειδοποιεί πως δεν έχει λόγο να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι χάριν μιας Ένωσης που δεν
είναι παρά κατ’ όνομα ευρωπαϊκή.

χθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών στην επανέναρξη μιας νέας εμπορικής διαπραγμάτευσης μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη θέση της συμφωνίας ΤΤΙΡ που «βάλτωσε».
Ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει ότι δεν είναι νοητή η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση Τραμπ,
όσο αυτή αρνείται να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο των Παρισίων για την κλιματική μεταβολή και
έχει θεσπίσει εναντίον της ευρωπαϊκής πλευράς
δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Το κοινό μυστικό, ωστόσο, είναι ότι ο Μακρόν
επιθυμεί να μείνει εκτός της νέας διαπραγμάτευσης
ο ευαίσθητος για τη Γαλλία τομέας της αγροτικής
παραγωγής, παρά τις υπερατλαντικές πιέσεις περί
του αντιθέτου.
Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ευθέως με
επιβολή δασμών στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, θέτοντας τη Γερμανία σε συναγερμό.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΥΛΩΝΑ

Τα πρώτα ρήγματα έγιναν κάτι παραπάνω από
εμφανή στις Βρυξέλλες, όταν η Γερμανίδα καγκελάριος χαρακτήρισε «ακατανόητο» το «σκεπτικό»
του Γάλλου προέδρου, ο οποίος αντιτίθεται σε
μεγάλη παράταση των διαπραγματεύσεων για το
Brexit, τη στιγμή που εκείνη ήταν έτοιμη να δώσει
ανάσα ενός έτους στην Τερέζα Μέι ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη συμφωνία ενός συναινετικού διαζυγίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το σκεπτικό του Γάλλου προέδρου βασιζόταν
στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη
με άλλα προβλήματα και δεν μπορεί να επιτρέψει
στον εαυτό της να είναι αιχμάλωτη από μια βρετανική πολιτική σκηνή που είναι ανίκανη να εφαρμόσει το δημοψήφισμα το οποίο η ίδια προκάλεσε.
Η φόρμουλα της παράτασης μέχρι τις 30 Οκτώβριου απέτρεψε μια μετωπική σύγκρουση, αλλά το
Βερολίνο δεν έκρυψε τον θυμό του για την αντίσταση που συνάντησε στο πρόσωπο ενός εταίρου ο
οποίος ήταν συνήθως… υπάκουος.
Αν και τη γαλλική θέση υποστήριξαν χώρες
όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η
Μάλτα, η Αυστρία και η Δανία, στον ευρωπαϊκό
Τύπο «πέρασε» ως απομόνωση του Παρισιού, με
ακόμη και γαλλικές εφημερίδες σχεδόν να κατηγορούν τον Μακρόν ότι δεν έπαιξε συλλογικό παιχνίδι.
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Reportage

Οι καρέκλες της Πιερίας
«ταξιδεύουν» παντού
Παλιά και σύγχρονα καφενεία της Μυκόνου,
της Κρήτης, της Ρόδου, αλλά και πολλά εστιατόρια Ελλήνων στη Γερμανία και στη Νέα Υόρκη
προμηθεύονται παραδοσιακές και ανθεκτικές
καρέκλες που κατασκευάζονται με ξύλο οξιάς
από δάση της Κεντρικής Μακεδονίας, στο χωριό Άγιος Σπυρίδων Πιερίας που βρίσκεται στους
πρόποδες του Ολύμπου.
Στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας έχουν τη δική
τους βιοτεχνία κατασκευής ξύλινων καρεκλών
ταβέρνας και καφενείου, οι αδερφοί Κώστας και
Θανάσης Τζήμας. Η ιστορία τους ξεκινά πριν από
42 ακριβώς χρόνια -το 1977-όταν έμαθαν την
τέχνη, στη Θεσσαλονίκη, από το θείο τους.
Από το 1986 έως και το 1998 υπήρξε παύση των εργασιών της βιοτεχνίας καρεκλών γιατί
ο Κώστας Τζήμας έγινε πρόεδρος της Κοινότητας
Άγιου Σπυρίδωνα και ασχολήθηκε με την αυτοδιοίκηση . Από το 1998 η εταιρεία επαναλειτούργησε και κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο,
τροφοδοτώντας με καρέκλες πολλές περιοχές
της χώρας, αλλά και του εξωτερικού. Για την κατασκευή καρεκλών χρησιμοποιείται ξύλο οξιάς
που προέρχεται από τα βουνά της Πιερίας, της
Ημαθίας και του Κιλκίς, τόνισε μιλώντας στην
“Κarfitsa” o Κώστας Τζήμας.
“Η χρήση της συγκεκριμένης ξυλείας πιστοποιεί και την ελληνικότητα των καρεκλών που
κατασκευάζουμε. Η μεγάλη φορολογία και οι
ασφαλιστικές εισφορές είναι τα μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο των οικογενειακών αλλά γενικότερα των επιχειρήσεων. Τα πρώτα χρόνια ήταν
καλύτερα. Τώρα προσπαθούμε πολύ. Με προσωπική δουλειά επιβιώνει η επιχείρηση και ευελπιστούμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες . Η
κρίση δημιούργησε προβλήματα στις πωλήσεις
αλλά τελικά βρέθηκαν νέοι πελάτες και σήμερα
οι παραδοσιακές αυτές καρέκλες πωλούνται στη
Μύκονο, στην Κρήτη, στη Ρόδο , στη Σάμο αλλά
και σε ελληνικά εστιατόρια της Γερμανίας και της
Νέας Υόρκης” σημείωσε ο κ. Τζήμας. Επιπλέον
κατασκευάζονται ψηλές καρέκλες (σκαμπό) με
πλάτη , αλλά και χωρίς πλάτη που κοσμούν κυρίως νεανικά στέκια. Όλα τα ξύλινα καθίσματα
που κατασκευάζονται στην Πιερία πωλούνται σε
προσιτές τιμές.
Πριν πέντε χρόνια τα δύο αδέρφια χώρισαν
τις αρμοδιότητες τους, αλλά εξακολουθούν να
συνεργάζονται αρμονικά. Ο 68χρονος Θανάσης

Τζήμας, ο μεγάλος αδερφός, ασχολείται κυρίως
με την πρώτη ύλη. Στο δικό του εργαστήριο που
βρίσκεται επίσης στον Άγιο Σπυρίδωνα, κόβονται
σε κομμάτια τα ξύλα που απαιτούνται για την κατασκευή των καρεκλών και η δουλειά ολοκληρώνεται στη βιοτεχνία του αδερφού του Κώστα.
Ο Θανάσης Τζήμας, έμαθε τη δουλειά και στο
γαμπρό του Ηλία Σταυρογιάννη, ο οποίος τονίζει ότι απαιτούνται πολλές ώρες δουλειάς, αλλά
το επάγγελμα έχει μέλλον. Πάντα κάποιοι θα

φτιάχνουν καφενεία και κάποιοι θα πηγαίνουν σ
αυτά με αποτέλεσμα να χρειάζονται οι καρέκλες
μας. Ωστόσο, σημείωσε, φτιάχνουμε τόσο γερές
καρέκλες -έχουν σίγουρα 40 χρόνια ζωής- που
δύσκολα κάποιος θα τις ανανεώσει.
Η τέχνη της κατασκευής καρέκλας είναι ένα
παραδοσιακό επάγγελμα στη χώρα μας που δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να είναι
παραγωγικός και να χαίρεται τη δημιουργία του.

Απίστευτη καταγγελία Ελλήνων φοιτητών
που περιέγραψαν πρωτόγνωρες καταστάσεις

Αεροδρόμιο στη Ρώμη «πέταξε»
έξω τους επιβάτες επειδή... έκλεισε

Reportage

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Αεροδρόμιο στη Ρώμη κλείνει τη νύχτα
λόγω… έλλειψης πτήσεων, με συνέπεια δεκάδες
επιβάτες να διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο, αφού
οι υπάλληλοι της εταιρίας σεκιούριτι τους αναγκάζουν να βγουν έξω από τους στεγασμένους
χώρους. Τα όσα συμβαίνουν στο αεροδρόμιο
Τσιαμπίνο (Ciampino) μετέφεραν στην Karfitsa
Έλληνες φοιτητές που ταλαιπωρήθηκαν, αφού
χρειάστηκε να ξενυχτήσουν στο κρύο, περιμένοντας την πρωινή πτήση τους.
Το αεροδρόμιο σε κανένα σημείο της ιστοσελίδας του δεν αναφέρει ότι τις νυχτερινές ώρες
παραμένει κλειστό. Η μοναδική προειδοποίηση
ότι τη νύχτα κλείνει, βρίσκεται σε ένα αυτοκόλλητο που έχει κολληθεί σε μία από τις εισόδους
του, όπως περιέγραψαν επιβάτες. «Δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο, η πτήση μας ήταν
προγραμματισμένη στις 7 παρά τέταρτο το πρωί
και θεωρήσαμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να
ξενυχτήσουμε μέσα στον χώρο των αναχωρήσεων. Αντί αυτού βρεθήκαμε έξω και κρυώναμε,
μαζί με άλλους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και
ένα μωρό», περιέγραψε στην Karfitsa φοιτήτρια
από τη Θεσσαλονίκη που βίωσε τη δυσάρεστη
εμπειρία μαζί με τους φίλους της.
Είναι το δεύτερο, κατά τ’ άλλα «ευρωπαϊκό»,
αεροδρόμιο στο οποίο επιβάτες διαμαρτύρονται,
μετά όσα συνέβησαν στο Μποβέ της Γαλλίας,
όπου 14χρονη από τη Θεσσαλονίκη με κινητικά
προβλήματα δεν είχε τη δυνατότητα να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος και να επιστρέψει στην
Ελλάδα, καθώς τα μηχανήματα που διαφήμιζε
το αεροδρόμιο δεν λειτουργούσαν, ενώ εκτός
λειτουργίας ήταν μέχρι και το ασανσέρ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τη μαθήτρια χρειάστηκε να
την πάρουν στα χέρια επιβάτες για να φτάσει στο
αεροσκάφος.
«Μας έσπρωχναν για να φύγουμε»
Πίσω στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Τσιαμπίνο, που βρίσκεται σε απόσταση
10 χιλιομέτρων από τη Ρώμη και θεωρείται περιφερειακό, η παρέα των φοιτητών, μαζί με τους
άλλους επιβάτες μαθαίνουν από υπαλλήλους
εταιρίας σεκιούριτι του αεροδρομίου, ότι στις 11
το βράδυ πρέπει να έχουν αδειάσει την αίθουσα
αναχωρήσεων. «Μας έλεγαν ότι έπρεπε να φύγουμε από τον χώρο επειδή θα… έκλεινε. Κανείς
δεν το πίστεψε γι’ αυτό και δεν μετακινηθήκαμε
μέχρι που άρχισαν να μας σπρώχνουν, συστήνοντάς μας να μεταφερθούμε στην αίθουσα αφίξεων», περιέγραψε στην Karfitsa η φοιτήτρια.

Δεκάδες επιβάτες, όπως φαίνεται και στις
φωτογραφίες, αναγκάστηκαν με βαλίτσες και
καρότσια, για όσους είχαν παιδιά, να μεταφερθούν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου,
η οποία θα έμενε ανοιχτή περισσότερες ώρες
καθώς ήταν προγραμματισμένη άφιξη πτήσης.
«Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα ευρωπαϊκό αεροδρόμιο που βρίσκεται δίπλα σε
μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα έκλεινε τη νύχτα», είπε. Η αίθουσα αφίξεων έκλεισε και αυτή στις 12 τη νύχτα και έτσι
όλοι οι επιβάτες που περίμεναν να φύγουν με τις
πρωινές πτήσεις αναγκάστηκαν και μεταφέρθηκαν στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου. Οι
υπάλληλοι της εταιρίας σεκιούριτι τους ανάγκασαν να βγουν έξω και τους ενημέρωσαν ότι για
τέσσερις ώρες, δηλαδή από τις 12 τα μεσάνυχτα
μέχρι τις 4 το πρωί το αεροδρόμιο θα έκλεινε.
Εντελώς.
«Είδαμε ανθρώπους να κοιμούνται όρθιοι, στηριζόμενοι σε κολώνες, άλλοι πάνω στις
βαλίτσες τους. Βλέπαμε και ένα ζευγάρι με ένα

μωρό, αλλά τελικά μετακινήθηκαν κάπου αλλού. Πού να αντέξει το παιδί τόσο κρύο», ανέφερε η φοιτήτρια. «Αυτή δεν είναι εικόνα ευρωπαϊκού αεροδρομίου. Ακόμη και ο τρόπος που
μας έδιωξαν από τους χώρους του αεροδρομίου
δεν ήταν σωστός, μας σκουντούσαν για να σηκωθούμε, το έκαναν και με έναν άνθρωπο που
κοιμόταν, απαράδεκτο», κατέληξε η φοιτήτρια.
Τελικά το αεροδρόμιο άνοιξε στις 4 το πρωί
καθώς ήταν προγραμματισμένη αναχώρηση
αεροσκάφους, αφήνοντας μία απογοήτευση
στους ξένους επιβάτες. Κάποιοι πάντως γνώριζαν, ενδεχομένως να είχαν αντιμετωπίσει το ίδιο
σκηνικό στο παρελθόν, και είχαν προμηθευτεί
υπνόσακους περνώντας τη νύχτα τους στο έδαφος. Και στην Ελλάδα ορισμένα αεροδρόμια
κλείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται
όμως για εντελώς περιφερειακά αεροδρόμια,
μικρών πόλεων, η συχνότητα των πτήσεων των
οποίων είναι επίσης μικρή σε ημερήσια βάση και
όχι αεροδρόμιο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των
επιβατών μίας πρωτεύουσας.
20.04.2019
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Τί κρύβει ο 36χρονος Τούρκος που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα
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Reportage

Οι Γκιουλενιστές, το λογισμικό
και ο γιάπης
Τί σχέση μπορεί να έχει το κίνημα του ιμάμη
Φετουλάχ Γκιουλέν με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι
με τραπουλόχαρτα; Ποια σύνδεση μπορεί να έχει
η ζωή ενός γιάπη στο city του Λονδίνου, με έναν
νεαρό που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και στα
Βαλκάνια με πλαστά ρωσικά έγγραφα;
Αίθουσα Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης,
Μάρτιος 2019. Ο 36χρονος ψηλός, όμορφος
νέος με το μπλε ηλεκτρίκ κοστούμι και την
επιμελημένη κοτσίδα εισέρχεται στην αίθουσα
συνοδευόμενος από αστυνομικούς. Τον υποδέχονται αρκετά… χαμόγελα από το ακροατήριο.
Οι πρώτοι που τον πλησιάζουν τρέχουν να μεταφέρουν με συνοφρυωμένα πρόσωπα τις πρώτες
πληροφορίες στους υπόλοιπους. «Είναι τσαντισμένος… δεν του πέτυχε η κοτσίδα». Η άφιξη
των δικαστών και του εισαγγελέα του Τριμελούς
Συμβουλίου Εφετών δεν επιτρέπει συνέχιση της
κουβέντας περί… κώμης.
Ο Γ.Α. (τα πλήρη στοιχεία του βρίσκονται
στη διάθεση της εφημερίδας) συνελήφθη στον
Προμαχώνα Σερρών, την ώρα που προσπάθησε
να διέλθει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και να
μεταβεί στη γειτονική χώρα. Διαπιστώθηκε πως
είχε στην κατοχή του ρωσικά πλαστά έγγραφα,
ενώ δήλωσε ένα ρωσικό όνομα. Η προσαγωγή
του στο τμήμα ασφαλείας Σερρών αποκάλυψε
πως πρόκειται για Τούρκο, σε βάρος του οποίου
είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις
τουρκικές αρχές, επειδή τον Μάρτιο του 2017
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και 4 μηνών για υπόθεση που σχετίζεται με παράνομα
ηλεκτρονικά παιχνίδια και παραβίαση στο λογισμικό τους. Ο 36χρονος κρατείται βάσει του διεθνούς εντάλματος και του αιτήματος έκδοσης
των Τούρκων, όμως ζήτησε να αποφυλακιστεί
με όρους, επικαλούμενος μόνιμη διαμονή στην
Ελλάδα, καθώς… νοίκιασε ένα διαμέρισμα στη
Θεσσαλονίκη. Ένα αίτημα που οι έμπειροι νομικοί θα έλεγαν ότι δύσκολα θα γινόταν δεκτό,
δεδομένου ότι ακόμη και τα έγγραφα για την
έκδοσή του δεν είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα έχει υποβάλει αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου, λέγοντας πως στην
Τουρκία είναι διωκόμενος και επικαλείται γι’
αυτό μία… μυστική ανάκριση. Το έγγραφο πάντως που κατατέθηκε στο Τριμελές Συμβούλιο
Εφετών δεν έδειχνε τίποτε ουσιαστικό.
Αρνείται
Το μοναδικό ξεκάθαρο στην υπόθεση του

36χρονου Τούρκου είναι πως ο ίδιος αρνείται
να εκδοθεί στη χώρα του, επικαλούμενος διάφορους λόγους, με κύριο αυτόν ότι κινδυνεύει.
Τελευταίος ισχυρισμός του είναι ότι οι διωκτικές αρχές της χώρας του, θεωρούν πως ο ίδιος
ήταν επικεφαλής ομάδας προγραμματιστών που
έστησαν δίκτυο λογισμικών για να διευκολυνθεί
ο ιμάμης Φετουλάχ Γκιουλέν και οι υποστηρικτές
του στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης
Ιουλίου 2016. Εκεί φαίνεται πως βασίζεται και
το αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου.
Από τα έγγραφα πάντως που συνοδεύουν
την «ερυθρή» αγγελία που έχει εκδοθεί από την
τουρκική δικαιοσύνη τον Οκτώβριο του 2018,
το μόνο που προκύπτει είναι ότι η καταδίκη του
αφορά το λογισμικό του ηλεκτρονικού παιχνιδιού (που παίζεται με χρήματα) «show hand»
στο οποίο ο παίκτης κρατάει στον υπολογιστή
του ένα τραπουλόχαρτο και η αποκάλυψή του,
του αποφέρει κέρδη ή όχι. Η καταδίκη του αφορούσε ότι στο λογισμικό ρύθμιζε το τραπουλόχαρτο για να χάνει ο παίκτης.
Από την άλλη βέβαια ο 36χρονος Τούρκος
έχει μία περίπλοκη πορεία τα τελευταία χρόνια.

Γεννημένος στα Άδανα εμφανίζεται γρήγορα
στους επιχειρηματικούς κύκλους του Λονδίνου,
ασχολούμενος όμως με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Καφετέριες κυρίως. Οι
κατηγορίες που προκύπτουν σε βάρος του τον
βρίσκουν στην κατεχόμενη Κύπρο. Και από εκεί
στο Λονδίνο.
Από την άλλη ο ίδιος περιγράφοντας στο
Συμβούλιο Εφετών πώς βρέθηκε στην Ελλάδα,
έδειξε να τα περιπλέκει περισσότερο. Είπε ότι
έφτασε με το πλαστό διαβατήριο από το Παρίσι
στην Ελλάδα και ότι δύο φορές επισκέφτηκε τα
Σκόπια. Αυτό που ενίσχυσε τα ερωτήματα που
ανακύπτουν διαρκώς για την υπόθεσή του είναι
πως επανέλαβε ότι προσπαθούσε πάλι να φτάσει
στα Σκόπια για να έχει επαφές. Έδειξε δηλαδή να
μην γνωρίζει πως είχε φτάσει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Ένα άλλο στοιχείο που έχει επιβεβαιωθεί
είναι πως ο 36χρονος κρατείται στις φυλακές
Νιγρίτας. Όπου κρατούμενοι και σωφρονιστικοί
υπάλληλοι μιλούν για έναν vip κρατούμενο, που
έχει αρκετά χρήματα να διαθέσει, όπως τουλάχιστον προκύπτει απ’ αυτά που ξοδεύει.

CITYLights

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΤΙΡΑ

Ο Πάνος Κιάμος με
τον Νικηφόρο και την
Μαλού τελειώνουν τις
επιτυχημένες εμφανίσεις
τους στο STAGE live
αυτήν την Παρασκευή και
Σάββατο.

Η κωμωδία της Γιασμίνα
Ρεζά ART με τους Θοδωρή
Αθερίδη, Άλκη Κούρκουλο
και Γιώργο Πυρπασόπουλο
ανεβαίνει στο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ
από την Κυριακή του
Πάσχα.

Η ερωτική κωμωδία
«Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα»
με τους Δάνη Κατρανίδη
και Παναγιώτα Βλαντή
ανεβαίνει επίσης από την
Κυριακή του Πάσχα στο
θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.

Ο Αποστόλης
Μπαρμπαγιάννης, ο
ΤΣΟΛΙΑΣ ΕΝ ΔΕ ΤΣΟΛΙΑ
ΜΠΑΝΤ για μία ακόμη
εμφάνιση στο ΜΥΛΟΣ
club με την παράσταση
«Καθαρή εξόδιοc».
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FACE
CONTROL
Η 28χρονη ψυχολόγος
Νικολίνα Γκιουρτζή
αποφάσισε να ασχοληθεί για
πρώτη φορά με τα κοινά και
είναι το κορίτσι της πόλης για
αυτήν την εβδομάδα
Σελ.
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Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Κρατερός Κατσούλης μαζί με τον Μάκη Δελαπόρτα, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τη
Ζέτα Δούκα, τη Νίνα Λοτσάρη και τον Άρη Μακρή ζωντανεύουν επί σκηνής αποσπάσματα
από παραστάσεις – σταθμούς της χρυσής εποχής της Ελληνικής επιθεώρησης. Στο θέατρο
ΒΕΡΓΙΝΑ του Regency Casino Thessaloniki.
Σελ.
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Κρατερός Κατσούλης:
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Συνέντευξη

Επηρεάστηκα απόλυτα από
την περιπέτεια της υγείας μου
Από Δευτέρα έως Παρασκευή κάνει
ευχάριστα τα πρωινά μας από την «Φωλιά των Κου-Κου», ενώ κάθε Παρασκευή
και Σάββατο ανοίγει φτερά για Θεσσαλονίκη για το μουσικό υπερθέαμα «Η κυρία
επιθεώρηση» στο θέατρο ΒΕΡΓΙΝΑ του
Regency Casino Thessaloniki. Ο Κρατερός
Κατσούλης μαζί με τον Μάκη Δελαπόρτα, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τη
Ζέτα Δούκα, τη Νίνα Λοτσάρη και τον Άρη
Μακρή ζωντανεύουν επί σκηνής αποσπάσματα από παραστάσεις – σταθμούς της
χρυσής εποχής της Ελληνικής επιθεώρησης.
Η «κυρία Επιθεώρηση» είναι μια
πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι’ αυτήν; Είναι μια
μουσικο-χορευτικο-θεατρική παράσταση
της οποίας τα κείμενα έχουν επιμεληθεί
ο Μάκης Δελαπόρτας μαζί με τον Στέλιο
Παπαδόπουλο, σε σκηνοθεσία του Μάκη
Δελαπόρτα και την ζωντανεύουν αυτοί οι
εξαιρετικοί αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι. Έχουμε τον φοβερό χορογράφο
Θοδωρή Πανά, ο Κωνσταντίνος Παγιάτης
είναι ο μαέστρος μας. Μας πλαισιώνει ένα
οκταμελές μπαλέτο και μια οκταμελής
ορχήστρα και έχουμε μια υπέροχη παραγωγή από την πλευρά του Regency Casino
από τον Άκη Ευαγγέλου.
Κι απ’ την άλλη τηλεοπτική εκπομπή.
Πόσο επηρεάζει τη διάθεση η καθημερινή αλληλεπίδραση με το κοινό; Πολύ
θετικά, πολύ όμορφα, πολύ χαρούμενα…
Είναι μια όμορφη σχέση που από πέρσι
ήδη την στήνουμε με προσοχή, φροντίδα
και αγάπη.
Η παρουσίαση ενός πρωινού σε ποιο
βαθμό είναι ρόλος και σε ποιο ο αληθινός Κρατερός Κατσούλης; Νομίζω ότι
κάθε εμφάνιση, κάθε προσέγγιση σε ένα
τηλεοπτικό προϊόν είτε αυτό είναι ρόλος
είτε παρουσίαση έχει στοιχεία, προφανώς,
πολλά δικά μου και έχει και κάποια χαρακτηριστικά ρόλου.
Αυτό που βγαίνει από την εκπομπή
είναι μια αρμονική συνύπαρξη της ομάδας. Ποια στοιχεία λειτουργούν σ’ αυτή
τη χημεία; Νομίζω ότι κάτι καταλυτικό που
έγινε φέτος και έφερε πιο κοντά και άλλαξε την όλη διάθεση κι ενίσχυσε την κατανόηση μεταξύ μας ήταν η εμπειρία των

γυρισμάτων της «Βίλας Αμαρτία». Μέσα
από αυτά αποκτήσαμε κάποιους κοινούς
κώδικες και μας έδωσε να καταλάβουμε
μ’ ένα διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα κι έγινε ένα κοινό σημείο αναφοράς
που είναι πολύ σημαντικό στις ομάδες.
Πόσο επηρεάζεται μια σχέση όταν
με τον σύντροφό σου είσαι μαζί στο σπίτι μαζί και στη δουλειά; Νομίζω ότι μια
σχέση λειτουργεί ανεξάρτητα από το πού
βρίσκεσαι, τι κάνεις κι απ’ το πόσο χρόνο
περνάς μ’ έναν άνθρωπο αλλά από την διάθεση που έχεις να περνάς χρόνο με τον
σύντροφό σου και το πόσα κοινά σε συνδέουν μαζί του.
Πόσο επηρέασε την κοσμοθεωρία
σας η πρόσφατη περιπέτεια της υγείας σας; Φυσικά! Απόλυτα επηρεάστηκα.
Θεωρώ πια ότι πρέπει κανείς να κάνει τα
πράγματα που πιστεύει ότι τον ενδιαφέρουν και που τα θέλει όσο περισσότερο
κι όσο γρηγορότερα κι όσο σωστότερα
μπορεί. Και να μην αφήνει πράγματα για
«αργότερα». Όλα στο βαθμό που δεν θα
ζορίζει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο που
να βλάπτει την υγεία του. Έπρεπε, λοιπόν,
ουσιαστικά να ξαναμάθω να περπατάω.
Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο
που έχει μάθει να αθλείται, να χορεύει,
να βρεθεί κάποια στιγμή να κινείται μόνο
για να αυτοεξυπηρετείται. Αυτό βεβαίως
με έκανε να καταλάβω κάτι που μου είχα
ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν,
αλλά δεν του είχα δώσει μεγάλη σημασία: να προσέχω τον εαυτό μου. Διότι όλοι
μας έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πολλά
πράγματα μαζί και να καταπονούμε τον
εαυτό μας, μέχρι που κάποια στιγμή ο οργανισμός μας δεν αντέχει
Διαβάσαμε για την λειτουργία ενός
πολυχώρου για σεμινάρια. Θέλετε να
μας μιλήσετε γι’ αυτό; Αυτός ο χώρος λέγεται Modus Vivendi που σημαίνει «τρόπος ζωής» κι είναι ένας καινούριος χώρος
σεμιναρίων, ένας χώρος τέχνης, πολιτισμού, έκφρασης και θεραπείας. Γίνονται
κάποια σεμινάρια διαφορετικού είδους,
διαφορετικού ύφους από διαφορετικούς
ανθρώπους και μπορεί κανείς να μάθει,
να επικοινωνήσει να εκφράσει διάφορα
πράγματα που ξέρει ή που έχει ανάγκη να
μάθει.

Πρέπει κανείς να
κάνει τα πράγματα
που πιστεύει ότι τον
ενδιαφέρουν και
που τα θέλει, όσο
περισσότερο κι όσο
γρηγορότερα κι όσο
σωστότερα μπορεί

Κρατερός

Κατσούλης
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
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Οι Roll the Dice μας
ανεβάζουν τη διάθεση
Πώς μια φωνή και μια κιθάρα μπορούν να δημιουργήσουν μαγικές
στιγμές; Το μυστικό το ξέρουν καλά οι Roll the Dice. Ένα νεανικό
ακουστικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. Με τη Γιώτα Παπαδοπούλου
στα φωνητικά και τον Πάρι Καραγιαννόπουλο στη κιθάρα. Τα ακούσματα τους περιλαμβάνουν μουσικές από την jazz και swing σκηνή,
καθώς και πιο δημοφιλείς επιτυχίες προσαρμοσμένες στο δικό τους
στυλ. Οι εμφανίσεις τους σε γνωστές σκηνές της πόλης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δημιουργούν μοναδική διάθεση.

Social
Media
#διάτρητος
#δαμόκλειος
σπάθη
#Φατσέας

Είναι πλέον διάτρητο
σε όλους πως το δυνατό
σημείο του Αλέξη είναι η
γλώσσα.

Γλυκές καλημέρες σε
όσους γελούσαν με τον
Φατσέα και την Άντζελα
που έτρωγε είδη υγιεινής.
Πότε άρχισαν οι εμφανίσεις σας ως
ντουέτο; Το μουσικό ντεμπούτο μας με
τον Πάρι ως ακουστικό ντουέτο έγινε
τον Οκτώβριο του 2018.
Ποιο είναι το κριτήριο για την επιλογή του ρεπερτορίου σας; Επιλέγουμε
τραγούδια κυρίως στα ακούσματά μας,
όμως σίγουρα προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και κομμάτια λιγότερο ή
περισσότερο γνωστά στο ευρύ κοινό
,προσαρμοσμένα στο δικό μας προσωπικό ερμηνευτικό στυλ.
Γιατί υπάρχει αυτή η προτίμηση σε
ξενόγλωσσα τραγούδια; Ανέκαθεν σα
Γιώτα είχα ξένα ακούσματα και μια ιδιαίτερη αγάπη για την αγγλική γλώσσα,
οπότε υποθέτω πως αυτό συνέβαλε σε
μεγάλο βαθμό στην «κλίση» μου σε
αυτά. Νιώθω ότι εκφράζομαι πιο άνετα
μέσα από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για
τον Πάρι και έτσι έχουμε καταλήξει στο
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα ξενόγλωσσο πρόγραμμα!
Η Γιώτα έχει πάρει μέρος σε γνωστό
talent show.. Μίλησέ μας γι’ αυτή την
εμπειρία σου. Όλο αυτό το μουσικό ταξίδι στο «THE VOICE” ξεκίνησε τελείως
συμπτωματικά τον Αύγουστο του 2016,
όπου είχα πάει ουσιαστικά στις ακροάσεις για συμπαράσταση σε έναν φίλο

μου που επρόκειτο να διαγωνιστεί και
τελευταία στιγμή δήλωσα συμμετοχή
και εγώ. Περάσαμε και οι δύο την πρώτη φάση, ο φίλος μου, δυστυχώς δε πέρασε στην αμέσως επόμενη. Αν και για
μένα το μετέπειτα τηλεοπτικό μουσικό
ταξίδι τελείωσε σχετικά νωρίς, ήταν μια
πολύ ιδιαίτερη εμπειρία που θα θυμάμαι αδιαμφισβήτητα μια ζωή και με τα
όμορφα και τα άσχημά της. Πήρα μια
γεύση από το χώρο του θεάματος, γνώρισα πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε
την ίδια αγάπη για τη μουσική. Χαίρομαι πολύ που είχα την ευκαιρία να είμαι
μέρος αυτού!
Ποια συναισθήματα αποκομίζετε σε
κάθε σας εμφάνιση; Κάνουμε αυτό
που αγαπάμε περισσότερο, λαμβάνοντας την αγάπη και την αποδοχή
του κόσμου. Σίγουρα θα έλεγα πληρότητα και πολλές μικρές στιγμές ευτυχίας!
Πότε είναι οι επόμενες εμφανίσεις
σας; Προς το παρόν θα μας βρείτε αυτή
την Κυριακή 21 του μηνός στο Καφωδείο Ελληνικό (Ελευθέριου Βενιζέλου
45).

Όταν
μπερδεύεις
στη γλώσσα σου
το «διάφανος» με το
«διάτρητος», καταλαβαίνεις
γιατί οι διαπραγματεύσεις
σε ξένη γλώσσα πάνε
κατά διαόλου.
Διάτρητος τυμβωθήρας,
γεννημένος χωρίς
δαμόκλειο σπάθη, που
κάνει στροφές 360
μοιρών.

Όταν θέλεις να
γίνεις Ανδρέας και
τελικά αποδεικνύεσαι
Φατσέας.

U
#AGENDA_MO
▶ Η Νατάσα Μποφίλιου με
την παράσταση ‘Ελληνικά
διάφορα’,για τελευταίο
Σάββατο,σήμερα 20 Απριλίου
στην Αποθήκη του ΜΥΛΟΥ.
▶ Τελευταίο Σάββατο και για
τον Σωκράτη Μάλαμα στο FIX
factory of sound.
▶ Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης,ο ΤΣΟΛΙΑΣ ΕΝ ΔΕ
ΤΣΟΛΙΑ ΜΠΑΝΤ για μία ακόμη
εμφάνιση στο ΜΥΛΟΣ club
με την παράσταση ‘Καθαρή
εξόδιοc’.Μαζί του η Ελευθερία Πάτση.
▶ Ο Νότης Σφακιανάκης τελευταίο διήμερο στο VOGUE.
Μαζί του η Έλλη Κοκκίνου και
οι Goin Through.
▶ Επίσης τελευταία εμφάνιση για τις MELISSES στο
BARBARELLA αυτήν την
Κυριακή 21 Απριλίου.
▶ Οι παραστάσεις για την κωμωδία ‘Υπάρχει και φιλότιμο’
στην Θεσσαλονίκη στο
Αριστοτέλειον έως Κυριακή
21 Απριλίου.
▶ Ή νεράιδα και το παλικάρι΄ 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.
▶ Ο Πάνος Κιάμος με τον
Νικηφόρο και την Μαλού
τελειώνουν τις επιτυχημένες
εμφανίσεις τους στο STAGE
live αυτήν την Παρασκευή και
Σάββατο.
▶ Το βραβευμένο μυθιστόρημα ‘Ο Αρίστος’ επιστρέφει
με νέες παραστάσεις στην
Θεσσαλονίκη στο θέατρο
Αθήναιον 20 και 21 Απριλίου.
▶ Η κωμωδία της Γιασμίνα
Ρεζά ART με τους Θοδωρή
Αθερίδη,Άλκη Κούρκουλο
και Γιώργο Πυρπασόπουλο
ανεβαίνει στο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ από την Κυριακή του
Πάσχα.
▶ Η ερωτική κωμωδία
‘Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα’ με
τους Δάνη Κατρανίδη και
Παναγιώτα Βλαντή ανεβαίνει
επίσης από την Κυριακή του
Πάσχα στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.
▶ Τέλος όσον αφορά τα σχήματα,από 3 Μαίου στο STAGE
live ο Βασίλης Καρράς με τον
Ηλία Βρεττό και στο FIX live ο
Νίκος Οικονομόπουλος.

Pinning
The Media
Στην live ηχογράφηση του Γιώργου Γιασεμή!

Flashback

Βρεθήκαμε στην νέα ζωντανή ηχογράφηση του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Γιασεμή στο studio του Γιάννη Γκιούρα.
Πρόκειται για κάτι μοναδικό με την επιμέλεια του μαέστρου και συνθέτη Γαβριήλ Γαβρήλογλου που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά
στο you tube και θα περιλαμβάνει όλες τις επιτυχίες του αλλά και όλα τα αγαπημένα τραγούδια από το πρόγραμμά του στις ΜΟΥΣΕΣ
όπου και πρωταγωνιστεί.

Βγαίνωέξω

Είμαι παραπάνω από σίγουρος ότι δεν την αναγνωρίσατε!Και όμως είναι η Δέσποινα Βανδή –καμμία σχέση με το
τώρα- στις πολύ ‘χρυσές’ της εποχές-τότε που είχε έρθει Θεσσαλονίκη και τραγούδησε καλεσμένη του τότε δημάρχου
στην αλλαγή της χρονιάς στην πλατεία Αριστοτέλους.Μαζί της ο πάντα χαμηλών τόνων και τόσο ταλαντούχος χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

RAFFAELE pizza & pasta

Με οδηγό τον Raffaele Esposito τον πατέρα της μοντέρνας πίτσας σε συνδυασμό με την ποιότητα και την ποσότητα
των εκλεκτών υλικών,δημιουργήθηκε η μοναδική Raffaele Pizza & Pasta!Τα ολόφρεσκα υλικά και η μεγάλη αγάπη για την πίτσα είναι τα χαρακτηριστικά για την δημιουργία μοναδικών γεύσεων ενώ το ζυμάρι ανοίγεται αμέσως.
Ακόμη μπορείτε να επιλέξετε την δική σας αγαπημένη μακαρονάδα ανάμεσα σε σπαγγέτι,τορτελίνι η πένες αλλά
και τις λαχταριστές μας σαλάτες!Στην πόρτα σας και με ένα τηλέφωνο.2310 600640.Διεύθ. Π. Μελά 8,Εύοσμος.

▶ ΑΧ, ΒΡΕ ΜΙΖΕΡΙΑ, ΜΙΖΕΡΑΚΗ
Θέλει να παρουσιάσει
δελτίο ειδήσεων κάποια
Στέλλα Μιζεράκη από το
Power Of Love κι έκανε έξαλλους κάποιους
μ’ αυτή της την αφελή
έως απρεπή απέναντι σε
κάποιους επαγγελματίες
δήλωση. Γιατί αντιδράτε,
καλέ; Λίγες, αναλόγων
προσόντων, κάνουν
καριέρα στο ενημερωτικό; Απλώς η Μιζεράκη
θα ορίσει με το επίθετό
της το τηλεοπτικό τοπίο.
Μιζέρια, μεγάλη μιζέρια,
σου λέω.
▶ Η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ
Σαν βγεις στον πηγαιμό για ένα talent – show να έχεις κατά
νου πως την όποια αναγνωρισιμότητά σου θα την πληρώσεις
με τα σχόλια της Τσιμτσιλή και της παρέας της ακόμη και για
τις επιλογές της προσωπικής σου ζωής. Ευτυχώς, δηλαδή,
που τον ενέκριναν τελικά τον σύντροφό σου, παρά τις όποιες
μεταξύ τους διαφωνίες. Να το πάρεις το παλληκάρι, Σπυριδούλα του Master Chef. Με τις ευχές τους.
▶ ΣΦΥΡΑ ΤΟ
Από την πρώτη του σεζόν είχα να δω «Μην αρχίζεις την μουρμούρα», λόγω ωραρίων στη δουλειά. Προχθές που έτυχε να
το ξαναδώ τρόμαξα να το αναγνωρίσω. Πιο τραβηγμένο απ’ τα
μαλλιά, πεθαίνεις. Νομίζω πως ήρθε η ώρα οι νέοι ιδιοκτήτες
του Alpha να σφυρίξουν τη λήξη του.
▶ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ;
Δεν δάγκωνα το πληκτρολόγιό μου τις προάλλες,
όταν αναρωτιόμουν ποια
θα είναι η τηλεοπτική
συνέχεια της Μαρίας
Μπακοδήμου τώρα που
δεν θα συνεχιστεί το
Power of Love, πάτωσε
σε νούμερα! Την θέλουν,
λέει, στον ΣΚΑΪ και σκέφτονται να της δώσουν μια μεταμεσονύχτια εκπομπή. Ένας – ένας παιδιά στα μεταμεσονύχτια και
με προσοχή! Είδατε τι έπαθε ο Λιάγκας.
▶ ΜΗΝ ΣΟΥ ΤΥΧΕΙ
Να πηγαίνεις με φουλ νούμερα για ανανέωση συμβολαίου με
τα καινούρια αφεντικά του καναλιού και λίγο πριν τον τερματισμός να κάνει βουτιά η τηλεθέαση. Τι λένε για τους σκορπιούς
οι αστρολόγες, κ. Μενεγάκη;
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Η Νίκη του ΠΑΟΚ είναι
Νίκη για τη Θεσσαλονίκη
Τη στιγμή που ο Βιεϊρίνια θα σηκώσει στον ουρανό της
Τούμπας το τρόπαιο, κλείνει ένα κεφάλαιο της Ιστορίας και
ανοίγει ένα νέο, μεγαλύτερο. Για τον κόσμο, για τα παιδιά της
κερκίδας, για τους αδικοχαμένους οπαδούς των Τεμπών, για
τη διοίκηση και για τους νέους μικρούς φίλους της ομάδας,
για την πόλη και τη Μακεδονία.
Η σχέση μου με την ομάδα είναι μια σχέση στενή και
αναλλοίωτη στα χρόνια.
Ήμουν δίπλα στον ΠΑΟΚ τα πέτρινα, δύσκολα χρόνια.
Είμαι δίπλα του και σήμερα που όλα δείχνουν ότι βρίσκεται
κοντά στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
μετά από 34 χρόνια. Πρώτα από όλα ως φίλαθλος και μετά
ως οπαδός.
Η αγάπη για την ομάδα ήταν αρχικά μια οικογενειακή
υπόθεση, με τον πατέρα μου Βασίλη Ζέρβα να με «μυεί»
στην αγάπη και την αφοσίωση για τον ΠΑΟΚ.
Ως πολιτικός μηχανικός είχε εκπονήσει τα σχέδια και ως
πρόεδρος, εξόφλησε την αγορά του οικοπέδου της Τούμπας.
Τον Ιούλιο του ‘67 ξεκινούσε τα έργα, «για ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του», όπως είχε δηλώσει τότε. Ήταν αυτός,
που εκ μέρους του ΑΣ ΠΑΟΚ, είχε τρέξει τη μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας στη δεκαετία του 1950 με βασικό του πρόταγμα ότι «οι μεγάλες ομάδες γίνονται σε μεγάλα γήπεδα»,
κάτι που το πιστεύω βαθιά. Αν με εμπιστευθούν οι συμπολίτες μου θέλω να είμαι ο Δήμαρχος που θα το εγκαινιάσει .
Μετά από 50 χρόνια ήρθε η ώρα της νέας Τούμπας. Προσωπικά ως τεχνικός σύμβουλος του ΑΣ ΠΑΟΚ μόχθησα για
την ανέγερση του κλειστού γηπέδου στο Φοίνικα, τη δεκαετία του 1990.
Σήμερα, ως υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεσμεύομαι ότι θα στηρίξω ενεργά το μεγάλο αυτό project του
νέου γηπέδου και θα αγωνιστώ για να το δω να γίνεται
πραγματικότητα. Το αξίζουμε. Το αξίζει ο κόσμος μας, το αξίζει η πόλη μας, το αξίζουν τόσες και τόσες γενιές αθλητών
που πέρασαν, προσέφεραν και οι συγκυρίες δεν τους επέτρεψαν να γευτούν το νέκταρ μιας μεγάλης επιτυχίας.
Φέτος γιορτάζουμε και θα γιορτάσουμε την κατάκτηση
πρωταθλήματος ακόμα πιο πολύ. Η γλυκιά γεύση της επιτυχίας, η μέθη της νίκης, η πρωτιά, σβήνουν με μιας όλες τις
πίκρες, όλες τις ήττες, όλες τις φορές που φύγαμε από την
Τούμπα στεναχωρημένοι.
Η Nέα Τούμπα θα είναι μια νέα σελίδα για τη Θεσσαλονίκη
και μια τεράστια νίκη για τον αθλητισμό που ονειρευόμαστε.
Μια νίκη με τον αθλητισμό ψηλά, με νίκες και πρωταθλήματα, με δυνατές όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και
με διακρίσεις σε όλους τους αθλητικούς τομείς. Η Θεσσαλονίκη που κερδίζει παντού είναι ο στόχος μας
Η Νίκη του ΠΑΟΚ είναι Νίκη για τη Θεσσαλονίκη

Η Νέα Τούμπα θα είναι μια τεράστια
νίκη για τον αθλητισμό.
θέλω να είμαι ο Δήμαρχος
που θα την εγκαινιάσει.

Νίκος Ταχιάος - Υποψήφιος δήμαρχος

Μπράβο
στον ΠΑΟΚ

Τίποτα δεν μπορεί
να σταματήσει την κατασκευή
του γηπέδου. Όλοι ξέρουν
ότι δεν είμαι ΠAOKτσής,
όμως ξέρουν επίσης ότι
δεν είμαι εχθρός του ΠΑΟΚ.

Ο τίτλος του πρωταθλητή Ελλάδος στο ποδόσφαιρο κατακτήθηκε από τον ΠΑΟΚ μετά από 34 χρόνια. Το είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αθλητισμό της πόλης. Ευχή για πρόκριση και
στους ομίλους του Champions League. Μπράβο ΠΑΟΚ. Και
όπως είπα και στη συνάντηση που είχα με τον Α.Σ. ΠΑΟΚ, εάν
είχαν γίνει ήδη εκλογές και είχα εκλεγεί δήμαρχος, με μεγάλη χαρά θα συμφωνούσα στη φωταγώγηση της πόλης τη
βραδιά της κατάκτησης του τίτλου!
Στέκομαι στο πλευρό του ΠΑΟΚ και στο θέμα του νέου
γηπέδου και όπως έχω αναφέρει ήδη, το γήπεδο που κατασκευάζει ο Α.Σ. ΠΑΟΚ είναι για κοινωφελή σκοπό. Ξέρω το
σχέδιο και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει γίνει εξαιρετική
δουλειά. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την κατασκευή
του.
Όλοι ξέρουν ότι δεν είμαι ΠAOKτσής, όμως, ξέρουν επίσης ότι δεν είμαι εχθρός του ΠΑΟΚ. Άλλωστε, είναι γνωστό
ότι δεν είμαι καν ποδοσφαιρόφιλος. Ωστόσο, απέναντι στις
ομάδες της Θεσσαλονίκης αισθάνομαι μεγάλο σεβασμό.
Όλες οι ομάδες μας έχουν κοινωνικές αναφορές, είναι κομμάτια της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και τα ονόματά τους
είναι «περιουσία» της πόλης. Είμαι κατά της αντίληψης και
της προσπάθειας ορισμένων ότι αυτή περιουσία μπορεί να
«ρευστοποιηθεί» σε ψήφους και βέβαια, είμαι απολύτως
αντίθετος στην προσπάθεια ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής. Είχα δηλώσει την ενόχλησή μου για την απόπειρα
εμπλοκής του ονόματος της ιστορικής ομάδας του ΠΑΟΚ,
στο πολιτικό παιχνίδι της πόλης και κυρίως στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κρατώ τη δέσμευση του προέδρου
του Α.Σ. κ. Θανάση Κατσαρή πως η ομάδα του ΠΑΟΚ
δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα και ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν σκοπεύουν να πάρουν μέρος
σε τέτοιου είδους -βρόμικα κατά την άποψη
μου- πολιτικά παιχνίδια.
Γυρίζω λοιπόν αυτή τη σελίδα και συνεχίζω να υπερασπίζομαι την πορεία της
πρωταθλήτριας ομάδας της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη μας χρειάζεται νίκες!
Σέβομαι την ιστορική ομάδα της
Θεσσαλονίκης και θα το αποδείξω
στη διάρκεια της θητείας μου ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έχω δηλώσει
επανειλημμένα πως η πόρτα μου θα
είναι πάντα ανοιχτή για τον ΠΑΟΚ,
όπως και για τον καθένα και ότι βοήθεια μπορεί να υπάρξει, εγώ είμαι
πρόθυμος να την προσφέρω.

αθλητισμός
ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΈΣ ΜΟΡΦΈΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΤΕΡΖΑΝΊΔΗΣ, ΟΡΦΑΝΌΣ, ΤΣΟΥΡΈΛΑΣ, ΠΑΝΤΈΛΗΣ,
ΑΠΑΝΤΟΎΝ ΣΕ ΤΡΊΑ ΚΟΙΝΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΤΟΥ... ΤΌΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ.

«Ξεχωριστό, δίκαιο και πεντακάθαρο
το φετινό πρωτάθλημα»
Ένας βαθμός χωρίζει τον ΠΑΟΚ από την μαθησε. Είναι κοντά στο να το πάρει αήττητος, παίζοντας
ματική κατάκτηση του τίτλου, 34 χρόνια μετά το
το καλύτερο ποδόσφαιρο, σε ένα δύσκολο πρωτάτελευταίο πρωτάθλημα που πανηγύρισε η Θεσσαθλημα με πολλές ιδιαιτερότητες. Τέλος το τρίτο είλονίκη.
ναι πως ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα σε όλους τους στόχους
Η Τούμπα αναμένεται αύριο να ζήσει μαγικές Συνέντευξη του και διεκδικεί εκτός των άλλων το νταμπλ».
στιγμές, αφού μετά τη λήξη του αγώνα με τον Λε- στον Θωμά
Τάκης Παντέλης (πρωταθλητής του 1985): «Ο
βαδειακό θα γίνει η στέψη και η απονομή του πρωΠΑΟΚ είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Παίζει
Μίχο
ταθλήματος. Κάτι που περιμένουν πως και πως
το καλύτερο ποδόσφαιρο και πήρε παντού αποτέόλοι οι φίλαθλοι, όλη η οικογένεια του Δικεφάλου.
λεσμα. Αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία που κάνουν την
Η Karfitsa, γύρισε τον χρόνο πίσω και έδωσε
κατάκτηση του τίτλου ξεχωριστή».
τον λόγο σε τέσσερις παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του
ΠΑΟΚ, που το 1976 και το 1985 ήταν βασικά μέλη των
Τι διαφορές ή ομοιότητες έχει το φετινό πρωτάθληομάδων που πανηγύρισαν το πρωτάθλημα.
μα από τα δύο προηγούμενα;
Κώστας Ορφανός, Χρήστος Τερζανίδης, Απόστολος
Χρήστος Τερζανίδης (πρωταθλητής του 1976): «Ο
Τσουρέλας και Τάκης Παντέλης, απαντούν σε τρεις κοιοικονομικός παράγοντας που λέγεται Ιβάν Σαββίδης.
νές ερωτήσεις σε μια διαφορετική συνέντευξη με πολύ
Αυτή είναι η μεγάλη και κύρια διαφορά. Επίσης το γεγοσυναίσθημα για το τότε, αλλά και το τώρα, από τρεις
νός πως ο κορμός της ομάδας είναι σταθερός εδώ και
ανθρώπους που περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους
δύο χρόνια όπως και ο προπονητής ο κ. Λουτσέσκου».
να ζήσουν την στέψη του ΠΑΟΚ ως πρωταθλητή για τη
Κώστας Ορφανός (πρωταθλητής του 1976): «Το
φετινή σεζόν.
πρωτάθλημα της σεζόν 1975-1976 ήταν καταξίωσης
μιας πολύ μεγάλης ομάδας που χτίστηκε στις αρχές του
Tι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το φετινό πρωτά1970. Για διάφορους λόγους ενώ είχαν κερδηθεί δύο κύθλημα του ΠΑΟΚ;
πελλα δεν είχαμε πάρει πρωτάθλημα. Όμως θα πω πως
Χρήστος Τερζανίδης (πρωταθλητής του 1976): «Ο
το πρωτάθλημα του 1976 το κάνει να έχει μεγαλύτερη
τρόπος με τον οποίο κατακτά ο ΠΑΟΚ το φετινό πρωτάαξία γιατί ο ΠΑΟΚ το διεκδικούσε από ένα δυνατό Παθλημα το κάνει να είναι πολύ ξεχωριστό. Η μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Όλα όμως ξεκίνησαν
από την ημέρα που ο κ. Σαββίδης ανέλαβε την ομάδα. Ο
ΠΑΟΚ με τον Σαββίδη γύρισε σελίδα. Για μένα και πέρυσι
ο ΠΑΟΚ έπρεπε να είναι ο πρωταθλητής ήταν και πάλι η
καλύτερη ομάδα. Φέτος έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως
υπήρχαν ξένοι διαιτητές και γι’ αυτό δεν έχει να πει κανείς
το παραμικρό, αφού ο ΠΑΟΚ κατακτά πεντακάθαρα τον
τίτλο».
Κώστας Ορφανός (πρωταθλητής του 1976): «Το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ είχε 34 χρόνια να γευτεί τη χαρά ενός
πρωταθλήματος το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Βέβαια
και πέρυσι το διεκδίκησε και αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι εξωαγωνιστικές αποφάσεις θα το είχε κατακτήσει.
Το πιο ξεχωριστό γεγονός όμως είναι η αισιοδοξία που
αντλείται και υπάρχει πως ο ΠΑΟΚ πλέον διεκδικεί κάθε
χρόνο τίτλους, αφού βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι απλώς ένα τυχαίο γεγονός το φετινό. Είναι
απλώς η αρχή για όσα θα ακολουθήσουν».
Απόστολος Τσουρέλας (πρωταθλητής του 1985):
«Το πιο ξεχωριστό είναι πως το πρωτάθλημα έρχεται
μετά από πολλά χρόνια. 34 χρόνια ήταν μεγάλο διάστημα. Αξίζει τον τίτλο αυτό και φέρνει τον σύλλογο ξανά
στην κορυφή. Το δεύτερο είναι ο τρόπος που το κατέκτη-
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ναθηναϊκό, Ολυμπιακό, και ΑΕΚ. Φέτος είχαμε αντίπαλο
μόνο τον Ολυμπιακό».
Τάκης Παντέλης (πρωταθλητής του 1985): «Δεν
μπορούμε να συγκρίνουμε εποχές. Ήταν διαφορετικές
καταστάσεις. Για μένα η καλύτερη ομάδα από τις τρεις
που θα γευτούν τη χαρά ενός πρωταθλήματος είναι αυτή
του 1976. Μπορεί αυτή η ομάδα του Λουτσέσκου να κάνει ένα κατόρθωμα να σπάει κάθε ρεκόρ κάτι που βέβαια
μπορεί να μην ξαναεπαναληφθεί, αλλά εκείνη η ομάδα
ήταν κάτι άλλο. Ήταν μια «χρυσή» εξαετία για τον ΠΑΟΚ
τότε από το 1970 μέχρι το 1976. Βέβαια, στο σήμερα
υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης, κάτι που τότε εμείς δεν είχαμε.
Παρόλα αυτά, αξίζει πολλά συγχαρητήρια αυτή η ομάδα
για όσα κατάφερε μέσα στο γήπεδο».
Απόστολος Τσουρέλας (πρωταθλητής του 1985):
«Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τα χρόνια που παίζαμε εμείς. Τότε και οι 16 ομάδες ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Εδρες δυνατές που δύσκολα περνούσαν ακόμα και
οι μεγάλες ομάδες. Πλέον έχουν αλλάξει τα μπάτζετ, η
στελέχωση των ομάδων, οπότε μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα
πρωταθλήματα του τότε με το σήμερα».
Πως διαφορετικό είναι να βιώνεις ένα πρωτάθλημα
ως ποδοσφαιριστής και πως τώρα ως παλαίμαχος;

αθλητισμός

1976

Τα ρεκόρ του ΠΑΟΚ
και ο άτυχος Βιεϊρίνια

Χρήστος Τερζανίδης (πρωταθλητής του 1976):
«Αλλάξαν πολύ τα χρόνια. Πλέον το πρωτάθλημα είναι
επαγγελματικό. Άλλα τα συναισθήματα του τότε, άλλα
του τώρα. Τότε υπήρχε ο ερασιτεχνισμός, αυτή τη στιγμή
οι ποδοσφαιριστές είναι 100% επαγγελματίες τηρούνται
όσα έχουν υπογράψει στα συμβόλαιά τους. Οπότε όταν
υπάρχουν χρήματα σε μια διοίκηση μπορείς να φτιάξει
μια μεγάλη ομάδα. Αυτός ο ΠΑΟΚ έχει μέλλον».
Κώστας Ορφανός (πρωταθλητής του 1976): «Είναι
η διαφορά των χρόνων. Όταν είσαι νεαρός και έχεις την
τύχη να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα φτάνοντας στην
κορυφή με τον ΠΑΟΚ θεωρείς πως ίσως να είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σου. Αυτό νιώθεις όταν είσαι παίκτης. Τώρα που είμαστε έξω από αυτό χαιρόμαστε
γιατί νιώθουμε το ίδιο περήφανοι απλώς το ζεις από κοντά μεν όχι όμως από μέσα».
Τάκης Παντέλης (πρωταθλητής του 1985): «Τον ζω
τον ΠΑΟΚ από κοντά όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπω την ομάδα σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Το μυαλό θέλει να
παίξει. Κάθε φορά που βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίζει. Όταν
μπαίνεις στην Τούμπα ένα τέτοιο γήπεδο ζηλεύεις και θέλεις να παίξεις. Δεν μπορούμε, όμως ανυπομονούμε να
ζήσουμε και εμείς όλες αυτές τις δυνατές στιγμές αύριο
στο γήπεδο».
Απόστολος Τσουρέλας (πρωταθλητής του 1985):
«Τα συναισθήματα δεν αλλάζουν. Απλώς τώρα μας έρχονται στο μυαλό οι μνήμες όλων των στιγμών που ζήσαμε. Ας το χαρούν και οι ποδοσφαιριστές, όπως θα το
χαρούμε και όλοι εμείς που θα είμαστε στο γήπεδο στο
πλευρό τους».

Χρήστος Τερζανίδης

Κώστας Ορφανός
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Τάκης Παντέλης

Απόστολος Τσουρέλας

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Ο ΠΑΟΚ αύριο στέφεται Πρωταθλητής Ελλάδας. Το
γεγονός ότι έχει προετοιμαστεί μία ακριβή φιέστα αποτελεί και την απόδειξη της σιγουριάς που διακατέχει τον
οργανισμό του Δικεφάλου, ότι μετά το σφύριγμα της
λήξης του αγώνα με τον Λεβαδειακό θα έχει κατακτήσει
και μαθηματικά τον τίτλο. Αυτόν που κατέκτησε για τελευταία φορά πριν από 34 χρόνια και ουσιαστικά δικαιούταν και έναν χρόνο νωρίτερα.
Μία ημέρα ξεχωριστή για τον ΠΑΟΚ λοιπόν η αυριανή την οποία καρτερούσε 34 ολόκληρα χρόνια. Γι’
αυτό και ξεχειλίζει το πάθος και η ανυπομονησία για
τη στιγμή που το τρόπαιο θα σηκωθεί στον ουρανό της
Τούμπας.
Η καλύτερη ανταμοιβή για τον Ιβάν Σαββίδη που
εξελίσσεται σε εμβληματικό διοικητικό ηγέτη του ΠΑΟΚ.
Ανέλαβε τον «Δικέφαλο» το 2012 σε μία χρονική περίοδο που διερχόταν μία από τις κρισιμότερες καμπές της
ιστορίας της. Επένδυσε χρήματα και εργατοώρες ώστε
ο ΠΑΟΚ να σταθεί στα πόδια του και να καταφέρει αυτό
που θα γιορτάσει αύριο.
Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η εξίσωση της επένδυσης σε σχέση με το αποτέλεσμα σ’ αυτά
τα επτά χρόνια, βγάζει αρνητικό πρόσημο, αλλά στο
ποδόσφαιρο οι επιτυχίες δεν είναι πάντα συνώνυμο
των μπάτζετ. Πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα όπου
υπάρχουν κατεστημένα και μηχανισμοί ελέγχου των θεσμικών οργάνων του ποδοσφαίρου.
Ο ΠΑΟΚ εκτός από το Πρωτάθλημα κυνηγάει και
ένα ρεκόρ που το κατέχει από το 1964 ο Παναθηναϊκός: Να κατακτήσει αήττητος το Πρωτάθλημα. Εχει
βάλει όμως ακόμη έναν στόχο που είναι η κατάκτηση
του νταμπλ, κάτι το οποίο δεν πέτυχε ούτε η μεγάλη
ομάδα του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του ’70. Αν τελικά κατακτήσει το Κύπελλο θα έχει πετύχει ακόμη ένα ρεκόρ:
Θα είναι Κυπελλούχος για τρίτη συνεχόμενη φορά κάτι
που συνέβη στο εγχώριο ποδόσφαιρο μόνο μία φορά με
τον Παναθηναϊκό που το πήρε τις περιόδους 1992-93,
1993-94 και 1994-95.
Μέσα στις στιγμές ευτυχίας που θα ζήσει αύριο ο
ΠΑΟΚ ή και στον τελικό του Κύπελλου, υπάρχει όμως
και ένα θύμα της μοίρας. Αυτός είναι ο Βιεϊρίνια, ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ που επέστρεψε στην
ομάδα για να σηκώσει τον τίτλο του Πρωταθλητή αγωνιζόμενος μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ηταν άτυχος όμως
και δεν θα είναι μέσα στις τέσσερις γραμμές στους τελευταίους αγώνες του Δικεφάλου. Κρίμα. Μπορεί όμως
να αισθάνεται υπερήφανος ότι έβαλε με ό,τι έκανε όλη
την χρονιά, την εντονότερη σφραγίδα στη φετινή επιτυχία.
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Νικολίνα Γκιουρτζή

«Αλίμονο αν στερέψουμε
από όνειρα»
Η Γκιουρτζή Νικολίνα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29 Απριλίου του 1992.
Σπούδασε Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Bachelor of Science Degree (Hons) in Applied
Psychology (University of Derby) και έκανε μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία: MA in Counselling Psychology with a Practicum (University of Sheffield). Έχει
ασχοληθεί ενεργά με τον Εθελοντισμό από το 2012 μέχρι και σήμερα. Συνεργάστηκε
εθελοντικά με το Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Απόστολος Φωκάς» της Α΄
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο”, με τον Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Ψ.Υ.), τον Σύλλογο Γονέων –Παιδιών
με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος ‘‘ΛΑΜΨΗ’’, καθώς και με τη Γ’ Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Ξέρει δυο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Σερβικά. Στα
κύρια ενδιαφέροντά της είναι το θέατρο, η μουσική, η άθληση και η λογοτεχνία. Είναι
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον».

Μια λέξη που δεν ταιριάζει καθόλου
στους Θεσσαλονικείς. Ρατσιστές.

Κοινωνική, αισιόδοξη, πολύ υπομονετική και τελειομανή.
Το σημείο της πόλης που σας ηρεμεί;
-Πως φαντάζεσαι τη Θεσσαλονίκη σε
20 χρόνια; Μια βόλτα στα Λαδάδικα, με
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα μικρά
καφέ, με χαλαρώνει και ανεβάζει την
ψυχολογία μου. Φαντάζομαι, αλλά κυρίως εύχομαι, η Θεσσαλονίκη σε 20 χρόνια
να είναι μια πόλη πρότυπο για όλες τις
άλλες, με οικολογική συνείδηση, λειτουργική για τους πολίτες της και γεμάτη
ευκαιρίες γι’ αυτούς, ώστε στο τέλος της
μέρας να θα νιώθουν ευτυχισμένοι που
ζουν σ’ αυτή.
Για ποιον λόγο αποφάσισες να κατεβείς υποψήφια στις ερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές; Ο λόγος είναι
ότι νιώθω απογοήτευση για όλα όσα ζω,
βλέπω και ακούω στην καθημερινότητά
μου, από καταστάσεις που δημιούργησαν άλλοι για μένα, γεγονός που δε πρέπει να αφήνει κανένα νέο παιδί αμέτοχο
από τα κοινά.

Ποιό είναι το αγαπημένο σου σύνθημα
που έχεις δει σε τοίχο της Θεσσαλονίκης; ‘‘Οι άνθρωποι με την σημασία της
λέξης μείναν λίγοι…’’ κάπου στη νέα
παραλία και ακόμη ένα στην Καλαμαριά όπου κάποιος έγραφε ‘‘Αλίμονο αν
στερέψουμε από όνειρα’’.
Πως θα περιέγραφες τον εαυτό σου;

Γιατί με τον Γιώργο Ορφανό; Γιατί από
την πρώτη στιγμή με έκανε να νιώσω
πως επρόκειτο για δικό μου άνθρωπο, που ακούει αυτά που έχω να πω
και συμμερίζεται τα προβλήματά μου.
Γνωρίζει πολύ καλά πώς να λειτουργεί
ομαδικά και όχι μεμονωμένα και έχει
αποδείξει πως ό,τι λέει το κάνει.

Ποιά είναι τα τρία πράγματα που σου
αρέσουν περισσότερο στη Θεσσαλονίκη; Η βόλτα στην παραλία (σημείο
αναφοράς πολλών δραστηριοτήτων). -Η
αίγλη των παλιών γραφικών γειτονιών.
-Η ιστορική της χροιά (είναι χρωματισμένη από αναμνήσεις και σοφία).
Ποιά είναι τα τρία πράγματα που, χωρίς
αυτά, η Θεσσαλονίκη θα ήταν καλύτερη/ομορφότερη;
-Τα σκουπίδια που προκαλούν σοβαρή
ρύπανση στην πόλη. -Το δυσλειτουργικό κυκλοφοριακό μας δίκτυο. -Η
ανεξέλεγκτη διακίνηση ουσιών και το
παρεμπόριο.
Αν η Θεσσαλονίκη ήταν ένα πρόσωπο,
ποιό θα ήταν αυτό; Θα ήταν η μητέρα
μας. Έχει αγκαλιάσει άλλωστε τόσες
διαφορετικές κουλτούρες.
Μια λέξη που χαρακτηρίζει τους Θεσσαλονικείς. Καλοπροαίρετοι.
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Υιοθέτηση και αγάπη
στα αδέσποτα !!!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η εύνοια των συνθηκών αρχίζει και
φαίνεται ξεκάθαρα αυτην την εβδομάδα
στη ζωή σου. Όλα όσα θέλεις να κάνεις,
μπορούν να υλοποιηθούν με μεγάλη
επιτυχία. Πραγματικά, θα νιώσεις ότι
υπάρχει στο πλευρό σου η νεράιδα με το
μαγικό ραβδί, που μετατρέπει τα πάντα
όπως θέλεις να είναι. Μόνο πρόσεξε,
γιατί από τον πολύ ενθουσιασμό,
μπορεί να βρεθείς σε ένταση με τους
δικούς σου ανθρώπους. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,13,28,33.

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ
Σε περιμένει δόξα και επιτυχία φρόντισε
από τώρα να ανοίξεις τον δρόμο και
να προετοιμάσεις το μεγαλείο. Μην
ασχολείσαι με μηδαμινά και μην αφήνεις
αρνητικούς ανθρώπους γύρω σου.
Στα αισθηματικά σου, τα πράγματα
είναι αρκετά θετικά. Ο σύντροφός σου
αντιλαμβάνεται όσα ζητάς και κάνει
ότι μπορεί για να ικανοποιήσει στις
συναισθηματικές σου προσδοκίες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,22,48.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ίσως η εβδομάδα να είναι λίγο
κουραστική για εσένα, καθώς οι
καθυστερήσεις σε ορισμένα θέματα
συνεχίζονται. Ταυτόχρονα όμως, αφού
θα δεις να αποκαθίστανται σχέσεις
με σημαντικά πρόσωπα του άμεσου
περιβάλλοντός σου ή της οικογένειάς
σου. Φρόντισε να διαλύσεις όσα
προβλήματα υπήρχαν, για να νιώσεις
καλύτερα. Δείξε άφοβα τα αισθήματά σου
και μην επιτρέπεις να σε κρατάει πίσω
η ανασφάλεια του πώς θα αντιδράσει ο
σύντροφός σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,23,29,48.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν εξαιρέσουμε τα νεύρα, το άγχος και
την πίεση που θα σε κυριεύσουν κάποιες
στιγμές μέσα στην παρούσα εβδομάδα,
κατά τα άλλα θα είναι πολύ καλή και θα
μπορέσεις να περάσεις όμορφα και να
νιώσεις ότι ολοκληρώνεις τα σχέδιά σου.
Αυτό φυσικά θα γίνει πραγματικότητα,
αν δεν αφήσεις την πίεση να σε
παρασύρει και να σε κάνει ανήμπορο
να αντιδράσεις σε οτιδήποτε. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,18,33,42.

Το άγχος θα σε συντροφεύει αυτήν την
εβδομάδα κυρίως σε σχέση με κάποια
πράγματα που θέλεις να κάνεις και
δεν μπορείς. Αν κάτι δεν γίνεται τώρα,
μπορείς να το καταφέρεις αργότερα,
οπότε ηρέμησε και μην χαλάς τη
διάθεσή σου. Δείξε τι πραγματικά
αισθάνεσαι στο σύντροφό σου και θα
δεις ότι θα βρεις μεγάλη αποδοχή, που
θα σε κάνει να νιώσεις πολύ καλά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,27,40.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ενώ τα πράγματα γύρω σου δεν είναι
άσχημα, με την κακή σου διάθεση και
συμπεριφορά κάνεις να απομακρύνονται
οι άλλοι από δίπλα σου. Πρέπει να το
προσέξεις… Πρέπει να δείξεις λίγη καλή
διάθεση απέναντι στο σύντροφό σου και να
ασχοληθείς με τα θέματα της σχέσης σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,23,44.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μην επηρεάζεσαι από τις αντίξοες συνθήκες
που επικρατούν αυτές τις ημέρες γύρω σου.
Όλα για κάποιο λόγω γίνονται. Προσπάθησε
να κρατηθείς μακριά από όλα και θα ήταν
καλό η ολιγοήμερη απομάκρυνση σου. Mην
αγνοείς κάποια προβλήματα που σε ενοχλούν
στη σχέση σου, γιατί αυτά θα επανέρχονται
συνεχώς. Λύσε τα μια και καλή! Άλλωστε
οι ημέρες, ευνοούν κάθε ερωτική κίνηση.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,19,28,31.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Παρά όλη την αναστάτωση γύρω σου πάντα
γίνεται την τελευταία στιγμή ένα θαύμα
και βρίσκεται η λύση. Έτσι και αυτή την
εβδομάδα θα έρθει ο από μηχανής θεός
να σε βοηθήσει. Μην είσαι αγνώμων και
μίζερος /η .. Κάνε όμως ότι μπορείς για
να ανανεώσεις το κλίμα στη σχέση σου.
Οργάνωσε ένα μικρό ταξίδι ή μια βόλτα και
γενικά δώσε χαρά στο σύντροφό σου θα
πάρεις πολύ όμορφα συναισθήματα σαν
αντάλλαγμα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,28,36.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ενώ έβλεπες τον κίνδυνο να έρχεται εσύ
συνέχιζες την ιδία λανθασμένη πορεία.
Τις επιλογές πληρώνεις. Φρόντισε λοιπόν
να επαναφέρεις την ισορροπία μεταξύ
της οικογένειας και μην πληγώνεις τους
γύρω σου με τα νεύρα σου. Η δουλειά
θα χρειαστεί αρκετή προσοχή, αφού
αναπάντεχες καταστάσεις θα σε βγάλουν
από τη ρουτίνα και θα λειτουργήσεις με
δυναμισμό και αποφασιστικότητα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,26,35.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

Η ενέργεια που αισθάνεσαι, θα σε
βοηθήσει να ξεπεράσεις πολλά
προβλήματα. Μην αφήσεις το άγχος
να σου ανακόψει την πορεία και
προσπάθησε να είσαι παραγωγικός/η.
Όλα θα πάνε πολύ καλά, αν οι κινήσεις
σου είναι προσεκτικές και μετρημένες.
Μάλλον θα βρεθείς μπροστά σε εντάσεις
και παρεξηγήσεις. Κάνε ότι μπορείς
για να αποφύγεις τους τσακωμούς με
το ταίρι σου, ακόμα κι αν χρειαστεί να
μην απαντήσεις σε όλα όσα ακούσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,22,41,48.

ΤΑΥΡΟΣ

StarsLeaks

Κάποτε κατοικίδια έπαιρναν μόνο αυτοί που πραγματικά
αγαπούσαν τα ζώα. Δεν θα έβλεπες
εύκολα σε ένα σπίτι μια γάτα ή ένα
σκύλο αν δεν τους ήθελαν πραγματικά οι ιδιοκτήτες τους. Δυστυχώς
τα τελευταία χρόνια η κατάσταση
έχει αλλάξει, όλο και περισσότεροι
έχουν ένα κατοικίδιο και ειδικότερα
ένα σκύλο, ενώ δεν τον θέλουν
πραγματικά. Οι λόγοι μπορεί να
ποικίλουν αλλά το αποτέλεσμα είναι είτε τα σκυλιά αυτά να βρεθούν
στον δρόμο μετά από λίγο καιρό,
είτε να κακοποιούνται συστηματικά.
Η κακοποίηση δεν είναι μόνο
ενεργητική, ή να χτυπάει ή να
κλωτσάει δηλαδή κάποιος τον
σκύλο του, αλλά και παθητική,
να τον αφήνει για πολλές ώρες,
μέρες ή συνέχεια κάπου μόνο του
σε βεράντα ή σε αυλή εκτεθειμένο
στις όποιες καιρικές συνθήκες.
Ονομάζεται κακοποίηση είτε είναι
δεμένο είτε όχι το σκυλί.
Αν ανήκετε σε αυτούς που
θέλουν να αντιδράσουν και να
βοηθήσουν κάποια σκυλάκια που
θεωρείτε ότι κακοποιούνται, τώρα
μπορείτε να το πράξετε. Μπορείτε
να το καταγγείλετε στις Αρχές.
Πριν από μήνες ψηφίστηκε ο
νέος νόμος για τα σκυλιά και τα
δεσποζόμενα ή αδέσποτα ζώα
γενικότερα. Ανάμεσα σε άλλα
υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις.
Για την κακοποίηση ζώου φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου και
πρόστιμο 10.000-25.000 ευρώ.
Μην αδρανείτε λοιπόν σκεπτόμενοι ότι δεν μπορείτε να βοηθήσετε έναν σκύλο που βλέπετε ότι
βασανίζεται.
Μια σωστή καταγγελία για
τέτοιο θέμα βέβαια απαιτεί να
υπάρχουν ντοκουμέντα για την
κακοποίηση.
Φωτογραφίες ή και βίντεο που
να αποδεικνύουν την κακοποίηση
σε διάρκεια χρόνου.
Αν νομίζετε ότι μόνος/η δεν
μπορείτε να το κάνετε, απευθυνθείτε σε κάποιους που μπορούν να
βοηθήσουν.
Κάτι που γίνεται ολοένα και πιο
εύκολο , αφού ο κόσμος κατακλύζει με μηνύματα για κακοποιήσεις
ζώων.
Υιοθετήστε ένα αδέσποτο και
μην αγοράζετε!
Στειρώστε τα ζωάκια σας.
Είναι μέλη της οικογένειας σας
… όχι έξω στην ζέστη η στο κρύο.
Να τα αγαπάτε όπως αυτά που
μας δίνουν μαθήματα αγάπης!!!

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα μπορεί να αναστατωθείς
από διάφορα πράγματα που θα ακούσεις
και να χάσεις για λίγο τη συγκέντρωσή
σου σε όλα αυτά που θέλεις να κάνεις.
Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να
αποσυντονίζεσαι. Κανείς από τους
γύρω σου δεν μπορεί να σε βλάψει, αν
εσύ ξέρεις τι θέλεις και το επιδιώξεις
με όλες σου τις δυνάμεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,23,42.

ΙΧΘΕΙΣ
Κάποια πράγματα μπορεί να σε
στενοχωρήσουν και να σε πληγώσουν και
αυτό αφορά κυρίως σε συμπεριφορές από
δικά σου άτομα, που θα σε απογοητεύσουν με
τη στάση τους. Μην αφήνεσαι στα αρνητικά
συναισθήματα και βάλε τα δυνατά σου για
να φέρεις τις καταστάσεις εκεί που θέλεις.
Η απογοήτευση μόνο πίσω θα σε κρατήσει
και δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια χρόνου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,26,41.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ 13/4 ΕΩΣ 19/4
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Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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
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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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€

Πού θα μας βρείτε

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 Θεσσαλονίκης,
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 & Μητροπόλεως,
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, 2310250200
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
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center,
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ.
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος ,
2310831062
Εγνατία TV
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης 17, 2310234208
Αρλεκίνος Κρέπες
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425
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

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
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, Πολίχνη,
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall,
2310538627
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 ,
6979838939
Barista
25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
Vegera Café
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696
ANATOΛΙΚΑ
Boheme
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία,
2310806000
SharkBar
Αργοναυτών 2, Καλαµαριά, 2310416855
Γένεσις
Τέρµα 17ης Νοέµβρη, Θεσσαλονίκη,
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη,
2310824221-8
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,
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
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,
2310344294
Noah
Λ. Κομνηνών 3, 2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη,
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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