
Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΟΚ 

Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Σελ. 31-33

Σελ. 58-59

Πώς θα έρθει 
η Ανάσταση 
στην πόλη,  
δήμαρχε;

Πώς κατέγραψαν 
στα social media 
οι πρωταθλητές  
την κατάκτηση  
του τίτλου 

Ποιές είναι  
οι προτεραιότητες 
των υποψηφίων 
δημάρχωνΔεν φοβάμαι 

να αναμετρηθώ 
με κανέναν!

Στην Αρχαιότητα, η κ. Νοτοπούλου θα ήταν μια επίδοξη διάδοχος... Κλεοπάτρα 
που θα ζητούσε να «θάψει» τους αντιπάλους της στην πυραμίδα.

Είμαι υπερήφανος για τη θητεία μου στην αυτοδιοίκηση, τόσο επί δημαρχίας 
Κοσμόπουλου, όσο και επί δημαρχίας Παπαγεωργόπουλου.

Ο ΝΊΚΟΣ ΤΑΧΊΑΟΣ ΣΤΗΝ Κarfitsa:

Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
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Σελ. 46-47

Η Παναγιώτα Βλαντή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εκπαιδεύεται ως... Ρίτα επί σκηνής. Η 

ηθοποιός συµπρωταγωνιστεί µε τον ∆άνη Κατρανίδη στο βραβευµένο θεατρικό έργο του 

Γουίλι Ράσε και µιλά στη Φιλίππα Βλαστού για τα κοινά σηµεία που βρήκε µε τον ρόλο της

Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα

CI
TY

Lig
ht

s ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ LIVE 

ΘΕΑΤΡΟ

LIVEΟ Γιάννης Καραµφίλης µιλά για τη δυσκολία και τη γοητεία στο «Άγηµα Τιµών» του Νίκου 
Βασιλειάδη 

Οι C Real, απόλυτοι εκφραστές των µουσικών trends κάθε εποχής, παρουσιάζουν τη νέα 
επιτυχία τους

Από τις 3 Μαΐου και κάθε Παρασκευή & Σάββατο, ο Νίκος Οικονοµόπουλος
στο FIX live

Η πολυαναµενόµενη πρεµιέρα του Βασίλη Καρρά στο STAGE live µετατέθηκε για τις 10 
Μαΐου

Η µεγάλη θεατρική επιτυχία «Ψέµα στο ψέµα» του Anthony Neilson έρχεται στην πόλη µας, στο Ράδιο Σίτυ, την Κυριακή του Πάσχα µε τη σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Φιλιππίδη και µε τον Παύλο Χαϊκάλη, ο οποίος αποκαλύπτεται στον Πόλυ Μαυρόπουλο

Σελ. 60
Σελ. 52

Σελ. 52
Σελ. 52

Σελ. 56

Σελ. 54-55Σελ. 54-55

Σελ. 08-09

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 51-57,60

Η Κarfitsa σας εύχεται καλή Ανάσταση!
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Έως πότε  
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θα ταλαιπωρεί  
τα παιδιά της;
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Άλλη μια «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση»…
Οι περίπου 112.000 λέξεις, που περιλαμβάνονται στο νέο «πολυνομοσχέδιο» του Κων-

σταντίνου Γαβρόγλου για την Παιδεία, έρχονται να προστεθούν στις άλλες περίπου 36.000 
λέξεις του νόμου που ψηφίστηκε του 2018. Όπως, βέβαια, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, «ουκ 
εν τω πολλώ το ευ», μία ρήση που βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στα νομοθετήματα του 
υπουργού Παιδείας. Ένα «πολυνομοσχέδιο» που έρχεται με την κυβέρνηση να έχει εισέλθει 
στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας της και που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο 
στον πολιτικό κόσμο όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα, αυτό που ξένισε πολ-
λούς είναι το ύφος –απαξιωτικό και ειρωνικό– με το οποίο εμφανίστηκε κατά την κοινοβου-
λευτική διαδικασία ο κ. Γαβρόγλου.

Η «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», που ψηφίστηκε με τη διαδικασία του επείγοντος και 
λίγο πριν κλείσει για Πάσχα η Βουλή –γιατί όλα έχουν τη σημασία τους και ιδίως ο χρό-
νος–, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα συνονθύλευμα ιδεοληψιών και ψηφοθηρικών 
άρθρων. Κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι γκρεμίζει ό,τι με στοιχειώδη συναίνεση 
χτίστηκε τα τελευταία χρόνια στον πολύπαθο χώρο της Παιδείας. Η αβάστακτη ελαφρότητα 
με την οποία ο κ. Γαβρόγλου «ενοποιεί» τα ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία, 
χωρίς μελέτη και χωρίς διάλογο, είναι επικίνδυνη. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι... ανάγκη 
της εποχής είναι η «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ, κλείνοντας το μάτι στους σπουδαστές, 
προφανώς για ψηφοθηρικούς λόγους! 

Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ότι έχει λίγα Πανεπιστήμια ή λίγες Σχολές. Άλλα 
είναι τα προβλήματα: η έλλειψη χρηματοδότησης, η κομματικοποίηση, η κακή χρήση του 
«ασύλου», οι ελλείψεις σε προσωπικό κ.ά. Δεν είναι λύση η πελατειακή σποράς νέων Σχο-
λών στην επαρχία, στη λογική «κάθε πόλη και ΑΕΙ, κάθε χωριό και “πανεπιστημιοποιημένο” 
ΤΕΙ». Όλα αυτά θα ήταν αστεία, αλλά δυστυχώς είναι τραγικά. Γίνονται σε μία ταλαιπωρημέ-
νη χώρα, σε μία βασανισμένη γενιά που θα πληρώσει τα σπασμένα ενός «πολυνομοσχεδί-
ου» που αποτελεί βήμα προς τα πίσω για την Παιδεία. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι δίχως 
συναίνεση –έστω μία κάποια συναίνεση– τίποτα δεν μπορεί να σταθεί στον πολύπαθο χώρο 
της Παιδείας. 

Θα περίμενε κανείς ότι μία κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτική θα τολ-
μούσε όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα έφερναν την Ελλάδα πιο κοντά στη σύγχρονη 
εποχή. Φευ... Έως πότε σε αυτήν τη χώρα οι αποφάσεις για τη νέα γενιά θα λαμβάνονται 
στο... πόδι; Έως πότε τα παιδιά μας θα πληρώνουν τις ιδεοληψίες και τον μεγαλοϊδεατισμό 
υπουργών;
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Τα πέντε της χρόνια γιορτάζει η αεροπορική εταιρία του Ομίλου Μουζενίδη,  
αλλά και τη συμφωνία συνεργασίας με την Aeroflot

Πέντε χρόνια στους αιθέρες, έκλεισε 
η Ellinair, η αεροπορική εταιρία του ομί-
λου Μουζενίδη που ιδρύθηκε το 2013 με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγμα-
τοποίησε την παρθενική της πτήση στις 
19 Φεβρουαρίου 2014, με το δρομολό-
γιο Θεσσαλονίκη – Κίεβο.

Ο Όμιλος Μουζενίδη ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά του το 1995, συμπλη-
ρώνοντας πλέον 24 χρόνια αδιάλειπτης 
παρουσίας στον τομέα του Τουρισμού. Ο 
όμιλος απασχολεί 3.000 εργαζόμενους, 
με 64 γραφεία σε 18 χώρες.

Η Ellinair «ενώνει τα φτερά της» 
με την Aeroflot

 Τη συμφωνία συνεργασίας της Ellinair 
με την Aeroflot, τη μεγαλύτερη αεροπο-
ρική της Ρωσίας, ανακοίνωσαν, μεταξύ 
άλλων, τα στελέχη του Ομίλου Μουζενί-
δη, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σε 
εκπροσώπους των ΜΜΕ της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης. «Πιστεύω ότι τα επό-
μενα 5 χρόνια, θα διπλασιάσουμε τους 
επιβάτες μας» ανέφερε ο πρόεδρος της 
Ellinair, Γιάννης Μουζενίδης, προσθέ-
τοντας με ειλικρίνεια ότι η αεροπορική 
εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν πέντε 
χρόνια, μόνο πρόβλημα έφερε στον Όμι-
λο, ωστόσο έμαθε να ελίσσεται και να 
ανοίγει νέους προορισμούς.

«Η Ellinair αποτελεί μονόδρομο 
για επιτυχία» τόνισε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος της Ellinair, Γιάννης Μουζε-
νίδης.

Αύξηση μεγεθών
Το 1 εκατομμύριο ξεπέρασαν οι επι-

βάτες που ταξίδεψαν με τα αεροσκάφη 
της Ellinair, την χρονιά που μας πέρασε, 
πραγματοποιώντας 8.342 πτήσεις, ση-
μειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση 
με το 2017. Συγκεκριμένα, ταξίδεψαν 
1.027.548 επιβάτες έναντι 792.096 το 
2017. Για το 2018, ο κύκλος εργασιών 

της Ellinair έκλεισε με πάνω από 130 
εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρίας Θάνος Πα-
σχάλης, ενώ για το 2019 αναμένεται να 
συνεχιστεί η ανοδική της πορεία, «προς 
όφελος των εργαζομένων, των επιβατών 
και της ελληνικής οικονομίας» όπως χα-
ρακτηριστικά είπε ο κ. Πασχάλης.

Σημαντικό, δε, κομμάτι του δυναμι-
κού της εταιρίας απορροφά το αεροδρό-
μιο των Αθηνών. Σύμφωνα με στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης Τύπου, το 2018 ταξί-
δεψαν από/προς το ΔΑΑ με την Ellinair 
300.254 επιβάτες ενώ για το 2019 ανα-
μένονται 358.019, αύξηση  κατά 19%.

Η συμφωνία με την Aeroflot
Σ’ ότι αφορά τη συμφωνία συνεργα-

σίας μεταξύ Ellinair και Aeroflot, προ-
βλέπονται Interline Agreement, όπου οι 
δυο εταιρίες θα προσφέρουν μέσω των 
δικτύων πωλήσεών τους εισιτήρια για τις 
πτήσεις τους, Special Prorate Agreement 
(SPA) με βάση την οποία η Aeroflot θα 
μεταφέρει τους επιβάτες της εντός Ελλά-

δας με πτήσεις της Ellinair στα δρομολό-
για από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, Κέρ-
κυρα, Σαντορίνη, Μύκονο, Χανιά, Ρόδο, 
Ηράκλειο.

«Η συμφωνία συνεργασίας με την 
Aeroflot είναι μόνο η αρχή» είπε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Ellinair, Θά-
νος Πασχάλης.

Να σημειώσουμε ότι η Aeroflot εί-
ναι μέλος της αεροπορικής συμμαχίας 
SkyTeam, διαθέτει στόλο με περισσότε-
ρα από 300 αεροσκάφη και κύρια έδρα 
της είναι ο διεθνής αερολιμένας της Μό-
σχας Σερεμέτιεβο.   

Διάκριση της Ellinair στο 19° Συνέ-
δριο Marketing Αεροπορικών Εταιρει-
ών

Την σημαντική διάκριση της «Τα-
χύτερα Αναπτυσσόμενης Εταιρίας στην 
Αγορά του Εσωτερικού», απέσπασε φέ-
τος η Ellinair, στην 19η τελετή απονομής 
βραβείων του αναγνωρισμένου στον 
αεροπορικό χώρο Συνέδριου Μάρκε-
τινγκ Αεροπορικών Εταιρειών, που διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο, από τον Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών. Η τιμητική αυτή 
διάκριση, έρχεται να επιβραβεύσει, με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις επιχει-
ρηματικές ενέργειες και τη στρατηγική 
ανάπτυξης, που η εταιρία έχει χαράξει και 
ακολουθεί.

Νέα δρομολόγια
Να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της 

παρουσίασης της εταιρίας, ανακοινώθη-
καν νέα δρομολόγια, περισσότερες συ-
χνότητες καθώς και η νέα πολιτική για 
τους ναύλους, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον επιβάτη επιλογής εισιτηρίου να τα-
ξιδέψει με ή χωρίς αποσκευή.

Από Αθήνα θα πετάει για Θεσσαλονί-
κη, Χανιά, Ηράκλειο, Κέρκυρα (νέο δρο-
μολόγιο), Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και 
για Μόσχα και Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, Χανιά, 
Ηράκλειο (δρομολόγιο όλο το χρόνο), 
Ρόδο, Μύκονο, Σαντορίνη καθώς και για 
πόλεις της Ρωσίας, για Κίεβο, Γεωργία 
και Στουτγάρδη Γερμανίας.

Νέο δρομολόγιο θα προστεθεί από 
τον Άραξο για Μόσχα.

Γιάννης Μουζενίδης: «Μονόδρομος η επιτυχία της Ellinair»
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ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΠΤΩΧΕΥΣΑΝ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ

στις  26  Μαΐου  απαντάμε
ΤΩΡΑ   ΘΑ  ΜΑΘΕΙ  ΚΑΙ  Η  ΕΥΡΩΠΗ

ΟΤΙ   ΖΗΤΑΜΕ   ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΞΑΝΑΖΗΤΟΥΝ   ΤΗΝ  ΨΗΦΟ  ΜΑΣ
ΠΟΙΟΣ  ΦΩΝΑΞΕ  ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ 
ΓΙΑ  ΤΟ ΦΤΩΧΟ,  ΓΙΑ  ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ, 

ΓΙΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;
ΠΟΙΟΣ   ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ   ΠΑΤΡΙΔΑ,   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;

Πληροφορίες:   6944-394437

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

Δημοσιονομική «βόμβα» 20 δισ. ευρώ, ή 10% του Ακαθάριστου Εγ-
χωρίου Προϊόντος, απειλεί τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μέσα 
στην επόμενη τετραετία, λόγω των δικαστικών αποφάσεων για τις συ-
ντάξεις αλλά και τις καταπτώσεις εγγυήσεων. 

 Στους κόλπους των δανειστών επικρατεί ιδιαίτερη ανησυχία, 
καθώς το «κρυφό» χρέος προϋποθέτει τη λήψη νέων μέτρων, αφού 
οι αγορές θα αντιληφθούν εγκαίρως το κενό που δημιουργείται και θα 
ζητήσουν υψηλότερα επιτόκια κάθε φορά που θα βγαίνει το Ελληνικό 
Δημόσιο στις αγορές. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα απειληθεί εκ νέου η 
βιωσιμότητα του χρέους, το οποίο είναι ρυθμισμένο έως το 2031, σύμ-
φωνα με την απόφαση που έλαβε το Eurogroup τον περασμένο Ιούνιο. 

 Το «κρυφό» χρέος που θα κληρονομήσει επί της ουσίας η νέα 
κυβέρνηση απαρτίζεται από τις εξής παραμέτρους:

1. Οι δικαστικές αποφάσεις για την επιστροφή των αναδρομικών θα 
απαιτήσουν ένα ποσό της τάξης των 9,4 δισ. ευρώ. Όπως έχουν διαμη-
νύσει οι δανειστές, κάθε δικαστική απόφαση είναι σεβαστή, αλλά για να 
μην υπάρξει ανατροπή στους δημοσιονομικούς στόχους για το πρωτο-
γενές πλεόνασμα, θα απαιτηθεί η λήψη ισοδύναμων μέτρων, τα οποία 
όμως δεν μπορούν να επιβαρύνουν το σύνολο της οικονομίας, παρά 
μόνο το κονδύλι των συντάξεων!

2. Η επόμενη τετραετία έχει υψηλές απαιτήσεις για την επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων και ως εκ τούτου, εκτός από 9,4 δισ. ευρώ των 
αναδρομικών που θα επιστραφούν, θα απαιτηθεί και η προσαρμογή των 
συντάξεων στις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι, πέραν των 9,4 
δισ. ευρώ που θα επιστραφούν στους συνταξιούχους, πρέπει να υπολο-
γιστεί και η ετήσια επιπλέον δαπάνη που θα δημιουργηθεί και ανέρχεται 
σε 1,5 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2022 θα πρέπει να υπολο-
γιστεί το κόστος προσαρμογής των συντάξεων, το οποίο θα φτάσει στα 
6 δισ. ευρώ, ενώ στην 20ετία θα αγγίξει τα 30 δισ. ευρώ ή στην 40ετία 
τα 60 δισ. ευρώ! Ως γνωστόν, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό 
συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, αφού διαμορφώνεται 
στο 16% και πρέπει να υποχωρήσει κάτω από το 10%. 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρυνθεί φέτος με επιπλέον 2,1 δισ. 
ευρώ που αφορούν τις καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια που συνή-
ψαν διάφοροι φορείς του Δημοσίου. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι το ετή-
σιο κόστος για την περίοδο 2020-2024 θα είναι 500 εκατ. ευρώ. Άρα 
έως το 2022, στα 2,1 δισ. ευρώ πρέπει να προστεθεί και άλλο 1,5 δισ. 
ευρώ. 

 Ακόμη και αν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το κόστος των 
παραπάνω παρεμβάσεων περιοριστεί στο μισό, τότε και πάλι είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να καλυφθούν απώλειες σχεδόν 10 δισ. ευρώ. Και όλα 
αυτά ισχύουν στην περίπτωση που εφαρμοστεί πλήρως το προβλεπό-
μενο μέτρο μείωσης του αφορολόγητου ορίου στα 5.685 ευρώ, ενώ 
θεωρείται σίγουρο ότι θα ενεργοποιηθεί και η ρήτρα μείωσης της «προ-
σωπικής διαφοράς», η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των συντάξεων για 
1.400.000 δικαιούχους. Το συγκεκριμένο μέτρο θεωρείται αυτονόητο, 
από τη στιγμή που θα πρέπει να εφαρμοστούν δικαστικές αποφάσεις για 
την επιστροφή αναδρομικών στους συνταξιούχους. 

 Με βάση τα παραπάνω... απαγορευτικά σενάρια, θεωρείται 

εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί ένα ζωτικής σημασίας μέτρο, όπως 
η μείωση του ΦΠΑ, καθώς οι ετήσιες απώλειες σε μια τέτοια περίπτωση 
θα διαμορφωθούν στα 750 εκατ. ευρώ από το 2021 και μετά. 

Αναδρομικά συντάξεων και καταπτώσεις εγγυήσεων  
απειλούν τη σταθερότητα της οικονομίας

«Κρυφό» χρέος 20 δισ. ευρώ 
βάζει μπουρλότο 
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Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: εορτασμός 20 χρόνων ζωής  
και Κοινωνικής προσφοράς

Νέα εποχή με τεχνολογία αιχμής, 
Ιατρική Σχολή και brain gain

Υγ
εία

Τ α 20 χρόνια από την ίδρυση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσ-
σαλονίκης και τα 35 χρόνια Ζωής & Κοινωνική Προσφοράς 
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών γιορτάστηκαν με μία μεγάλη και 
συγκινητική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Οι παριστάμενοι έγιναν κοινωνοί του οράματος και του 
σχεδιασμού του Ομίλου, για την επόμενη 20ετία. Ο σχεδιασμός αυτός περι-
λαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη με ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει 
η Βιοτεχνολογία στην προηγμένη Ιατρική, την ίδρυση Πανεπιστημιακής Ια-
τρικής Σχολής, αλλά και τη δέσμευσή του να συνεχίσει την έμπρακτη προ-
σφοράς του στη Βόρεια Ελλάδα, με νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και 
κοινωνικό έργο.

Η Διοίκηση του Ομίλου, και συγκεκριμένα ο ιδρυτής του Ιατρικού Δια-
βαλκανικού και Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Απο-
στολόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος 
και ο Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, προέβησαν σε σημαντι-
κές ανακοινώσεις για το παρόν και το μέλλον. Διαβεβαίωσαν, για μία ακόμη 
φορά, ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα συνεχίσει να είναι ο πρωταγωνιστής 
στις εξελίξεις, παραμένοντας ο ελληνικός πόλος και το διαχρονικό σημείο 
αναφοράς στο χώρο της Υγείας.

Brain drain και Ιατρική Πανεπιστημιακή  
Σχολή στο Ιατρικό Διαβαλκανικό

Όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Βασίλης Αποστολό-
πουλος, «ο Όμιλος  Ιατρικού Αθηνών, σε όλη την 35ετή πορεία του εφαρ-
μόζει τον αξιακό κώδικα του  «πατριωτικού επιχειρείν». Ήταν ο ίδιος Όμι-
λος που όχι μόνο ανέκοψε τη φυγή Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό, αλλά 
αποτέλεσε και αποτελεί τον καταλύτη για την ανάσχεση της μάστιγας του 
brain drain. Εξασφαλίζει σε κορυφαίους, διαπρεπείς Έλληνες ιατρούς του 
εξωτερικού τις συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και πρόσβασης στην τε-
λευταία τεχνολογία, προκειμένου να επαναπατριστούν και να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στους συμπατριώτες τους, δημιουργώντας brain gain».

Επιπρόσθετα, ο Δρ. Β. Αποστολόπουλος, ανακοίνωσε ότι στον άμεσο 
σχεδιασμό του Ομίλου είναι η ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής, πρότυπης, Ια-
τρικής πανεπιστημιακής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. Η δημιουργία της, θα 
αποτρέψει τη φυγή χιλιάδων λαμπρών νέων Ελλήνων σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Παράλληλα, θα καταστεί σημείο αναφοράς για τους Έλ-
ληνες της διασποράς αλλά και για φοιτητές από όλη τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη μετατρέποντάς τους, στο μέλλον, ως τους καλύτερους πρεσβευτές 
της Ελλάδος στο εξωτερικό. Η ιδιωτική Ιατρική Σχολή  θα δημιουργηθεί, 
«αμέσως, μόλις το νομικό και θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψουν», τόνισε ο 
Δρ. Β. Αποστολόπουλος, προσθέτοντας, ότι έχουν προχωρήσει οι αρχικές 
προεργασίες, ώστε να υλοποιηθεί στο βέλτιστο δυνατό χρόνο.

Στην εκδήλωση, όπου αρχικά παρουσιάστηκε μέσα από οπτικά «ντο-
κουμέντα» η εντυπωσιακή επιχειρηματική και πατριωτική πορεία των 35 
χρόνων του ιδρυτή του Ομίλου Δρ. Γεώργιου Αποστολόπουλου έλαβε χώρα 
και παράδοση της σκυτάλης στη νέα γενιά της οικογένειας. Κατά το κλείσι-
μο της ομιλίας του, ο Πρόεδρος του Ομίλου τόνισε: «Προσωπικά, πιστεύω 
ότι εξεπλήρωσα τον προορισμό μου. Κατέκτησα όσες περισσότερες κορυ-

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Αποστολόπου-
λος και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης

Ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, κ. Ι. Καϊτετζίδης, ο Πρόεδρος του Ομί-
λου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο κ. Ε. Αποστο-
λόπουλος, Δικηγόρος
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φές μπόρεσα. Έχω άξιους συνεχιστές τα παιδιά μου. Οι 
κορυφές δεν τελειώνουν, συνεχίζονται». 

Υποτροφίες σε εισακτέους  
στην Ιατρική Σχολή

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όπου ο Δρ. Γε-
ώργιος Αποστολόπουλος αναφερόμενος στις ηγετικές 
ιατρικές φυσιογνωμίες που τον εμπιστεύθηκαν στη Θεσ-
σαλονίκη, ανακοίνωσε τη χορήγηση τριών υποτροφιών 
για τους εισακτέους στην Ιατρική Σχολή (Πανεπιστημιακό 
έτος 2019-20) για όλα τα έτη σπουδών τους, στη μνήμη 
των Παναγιώτη Συμεωνίδη, Παναγιώτη Λαμπανάρη και 
Χρήστου Αντωνιάδη. Επίσης, τα ονόματά τους καθώς και 
των αειμνήστων Παναγιώτη Σπύρου και Κωνσταντίνου 
Σαμαρά, θα δοθούν, τιμητικά, σε πέντε χειρουργικές αί-
θουσες του Ιατρικού Διαβαλκανικού.

Από τη Θεραπευτική Ιατρική 
στην Προληπτική Ιατρική

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος του 
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κ. Χρήστος Αποστολόπουλος 
έδωσε έμφαση στις νέες επενδύσεις σε τεχνολογία αιχ-
μής, που συνεχίζονται, δυναμικά, σε όλα τα νοσοκομεία 
του Ομίλου τα οποία περνούν, πλέον, «από τη θεραπευ-
τική Ιατρική στην Προληπτική Ιατρική». Δημιουργείται, 
λοιπόν, ένα νέο,  ολοκληρωμένο μοντέλο, καθώς αλλά-
ζει η μονοδιάστατη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού και 
όλα διαχειρίζονται μέσω μιας πλατφόρμας από τη διεπι-
στημονική ομάδα ιατρών.

Νέες επενδύσεις και δράσεις
Αναφερόμενος στο «νέο ταξίδι που έχει ήδη ξεκινή-

σει» ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Βασίλης Αποστολόπου-
λος, ανακοίνωσε:

• Την αγορά νέας έκτασης και κτιρίου  στα όρια του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού επί της Λεωφόρου Γεωργικής 
Σχολής, για την επέκταση των υπηρεσιών και δραστηρι-
οτήτων του.

• Το πρόγραμμα της περαιτέρω διείσδυσης και ενί-
σχυσης της εξωστρέφειας στο πεδίου του Ιατρικού του-
ρισμού, που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου υπερσύγ-
χρονου τμήματος IVF με αναφορά την ΝΑ Ευρώπη και την 
επέκταση σε υπηρεσίες life style, μακροζωίας και ευζω-
ίας. 

• Τις επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό αιχμής, συμβατικό 
και ρομποτικό, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποι-
ούνται με το πρώτο Ουρολογικό Σύστημα Ρομπότ Focal 
One HIFU (μοναδικό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη).

Η Θεσσαλονίκη τιμά το Διαβαλκανικό
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο εκπρόσωπος του Μητρο-

πολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου, Πανοσολογιότατος κ. 
Φώτιος, ενώ οι εκπρόσωποι των τοπικών θεσμών κ.κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κ. Μακεδο-
νίας, Γιάννης Μουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και 
Ιγνάτιος Καϊτατζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, 
υπήρξαν συγκινητικοί κατά τους χαιρετισμούς τους, κα-
θώς μετέφεραν την προσωπική τους εμπειρία ως νοση-
λευόμενοι οι ίδιοι (ή συγγενικά τους πρόσωπα), αλλά και 
την κοινή διαπίστωση για την τεράστια αναβάθμιση του 

τομέα Υγείας στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε η ίδρυση 
του Ιατρικού Διαβαλκανικού. Εκ μέρους της Επιστημονι-
κής Κοινότητας του Ιατρικού Διαβαλκανικού, χαιρέτισε 
η κα Φανή Αθανασιάδου – Πιπεροπούλου, Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής - Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Διευ-
θύντρια Παιδιατρικής Κλινικής, & Επιστημονική Διευθύ-
ντρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν επίσης, τα μέλη της οικογένειας 
με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του Ομίλου κ.κ. 
Τιτή Αποστολοπούλου και Ευάγγελος Αποστολόπουλος.

Το σύνολο των ομιλητών της εκδήλωσης, αναφερό-
μενοι στην πορεία των 35 ετών του Δρ. Γεώργιου Αποστο-
λόπουλου, η οποία είναι ταυτόσημη με την ανάπτυξη της 
Υγείας στην Ελλάδα και την εξαγωγή Υγείας στο εξωτερι-
κό, τόνισαν ότι πρόκειται για τον «άνθρωπο που έκανε το 
όνειρό του σκοπό ζωής και δεν άργησε, ούτε λεπτό, στο 
«μεγάλο Ραντεβού της Επιστήμης με την Τεχνολογία».

Η ανάπτυξη του Ιατρικού Διαβαλκανικού με αριθμούς
Στα 20 χρόνια από την ίδρυσή του, το Ιατρικό Διαβαλ-

κανικό Θεσσαλονίκης, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύ-
πωμά του στην Οικονομία, την Κοινωνία και την Υγεία, με 
επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συγκεκριμένα:
• €325.000.000 σε δαπάνες μισθοδοσίας 
• €180.000.000 σε καταβολές στο Ελληνικό Δημόσιο  
• €131.000.000 σε καταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία  
• 683.000.000 σε προμήθειες από ελληνικές εταιρείες  
• €200.000.000 σε επενδύσεις, αριθμός που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη επένδυση στον ιδιωτικό τομέα στη Β. Ελλά-
δα  
• €60.000.000 σε εισροή συναλλάγματος από διεθνείς 
ασθενείς  
• 450.000 εισαγωγές ασθενών προς νοσηλεία  
• 1.750.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία  
• 500.000 ακρίτες εξυπηρετούνται με τηλεϊατρική μέσω 
Vodafone  
• 1.700 εργαζόμενοι και ιατροί συνεργάτες  
• 35 ΜΚΟ, ακριτικές περιοχές & φορείς στο πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
• Χιλιάδες αθλητές στο πρόγραμμα ιατρικής χορηγίας 
ομοσπονδιών, ομάδων & συλλόγων 

Ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Χρή-
στος Αποστολόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, 
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργι-
ος Αποστολόπουλος

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος,  η κα Τιτή Αποστο-
λοπούλου, ο Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος και ο κ. 
Χρήστος Αποστολόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, 
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος,  ο Πρόεδρος του Ομί-
λου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος 
και ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. 
Χρήστος Αποστολόπουλος
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«Δεν φοβάμαι καμία αναμέτρηση με κανέναν», 
δηλώνει ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην εφημερίδα «Karfitsa» ένα μήνα 
πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ερωτηθείς 
για το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιήσει 
επαφές, προεκλογικά, με κανέναν από τους 
συνυποψηφίους του, απαντά πως δεν ψάχνει 
«κουμπαριές» για να επιβιώσει πολιτικά. 
Αναφέρεται στα debate τονίζοντας με 
νόημα πως στην κάλπη θα αποτυπω-
θεί ο «κερδισμένος ή χαμένος», ενώ 
σχολιάζει τις κατηγορίες που του 
αποδίδει η ανθυποψήφιά του, Κατε-

ρίνα Νοτοπούλου, η οποία τον ταυτίζει με την 
εποχή Παπαγεωργόπουλου και την υπόθεση 
της υπεξαίρεσης, κάνοντας λόγο για επιχείρηση 
«μαύρης προπαγάνδας». Παράλληλα, μπαίνο-
ντας στην τελική ευθεία των εκλογών που θα 

γίνουν στις 26 Μαϊου, ο κ. Ταχιάος ξεκαθαρίζει 
πως ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να κυλιστεί 
στο βούρκο. «Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι 
δεν πρόκειται να κάνω καμία βρόμικη διαφήμι-
ση για κανέναν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κύριε Ταχιάο, μπορεί να βγει κάποιος υπο-
ψήφιος «κερδισμένος ή χαμένος» από τα 
debates που διεξάγονται το τελευταίο διά-
στημα; Οι χαρακτηρισμοί  «κερδισμένος ή χα-
μένος» δεν δίδονται από «πληρωμένα» Μέσα, 
ούτε καν από τους φίλους μιας παράταξης οι 
οποίοι, λογικό είναι, να βλέπουν με υποκειμενι-
κούς όρους μια τέτοια αναμέτρηση.  Το «κερδι-
σμένος ή χαμένος» θα αποτυπωθεί στην κάλπη. 
Μέχρι τότε ας δείξουμε όλοι αυτοσυγκράτηση 
σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς και το λέω 
αυτό γιατί ζήσαμε και τη γελοιότητα του να 
φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία κάποια 
non papers υποψηφίων στα οποία… αυτοα-
νακηρύσσονταν κερδισμένοι! Τα debates θα 
μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία στους 

Θεσσαλονικείς να σχηματίσουν μια 
γνώμη για τους 

υ π ο -

Νίκος Ταχιάος: 

«Δεν φοβάμαι καμία αναμέτρηση με κανέναν»
Συ

νέ
ντ

ευ
ξη

Σ
Τ

Η
Ν

 Α
Ν

Α
Σ

Τ
Α

Σ
ΙΑ

 Κ
Α

Ρ
Υ

Π
ΙΔ

Ο
Υ



927.04.2019

ψηφίους που διεκδικούν το δημαρχιακό θώκο, αν όλοι 
όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις, είχαν καλές... 
προθέσεις. Αν ο στόχος είναι να μιλήσουμε για την πόλη 
και όχι να αναλωθούμε σε προεκλογικά τσιτάτα, τότε θα 
φανεί ποιος έχει προτάσεις και σχέδιο και εν τέλει θα βγει 
κερδισμένη η πόλη. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω 
ότι η συμμετοχή σε μια τηλεοπτική συζήτηση όλων όσοι 
εμφανίζονται σήμερα ως υποψήφιοι δήμαρχοι, θεωρώ 
πως εκτός από τεχνικά ανέφικτη, δεν μπορεί να είναι και 
χρήσιμη, γιατί περισσότερο θα θυμίζει πασαρέλα παρά 
συζήτηση. Το αναφέρω αυτό για κάποιους που γκρινιά-
ζουν ότι δεν πήρα μέρος εγώ ή αυτοί σε κάποιες τηλεο-
πτικές «αναμετρήσεις». Η λαϊκή παροιμία «όπου λαλούν 
πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει», νομίζω ότι δείχνει 
το πώς θα φαίνεται στον κόσμο μια τέτοια εικόνα. Η πόλη 
μας έχει ανάγκη από ουσιαστικές προτάσεις και όχι από 
τέτοια τηλεοπτικά σόου.

Η κ. Νοτοπούλου σας ταυτίζει συνεχώς με την υπόθεση 
της υπεξαίρεσης επί διοίκησης Παπαγεωργόπουλου. 
Σας ενοχλεί; Θεωρείται πως σας αγγίζουν οι κατηγο-
ρίες; Σίγουρα δεν με αγγίζουν αυτές οι κατηγορίες γιατί 
δεν είχα ποτέ καμία εμπλοκή με την ουσία της συγκεκρι-
μένης υπόθεσης. Και αυτό το ξέρουν οι Θεσσαλονικείς. 
Η «επιχείρηση» μαύρης προπαγάνδας που έχει στήσει η 
κ. Νοτοπούλου και η παρέα της, αποκαλύπτει το παλαιο-
κομματισμό της και πόσο φθαρμένο πολιτικό περιεχόμε-
νο έχει συσσωρεύσει κάτω από το «χαλί» του νεανικού 
της προφίλ. Θα περίμενε κανείς από μια ορκισμένη αντι-
φασίστρια, να αντιλαμβάνεται πόσο φασιστικές ακούγο-
νται οι προσεγγίσεις συλλογικής ευθύνης και μάλιστα για 
ζητήματα που έχουν ξεκαθαριστεί θεσμικά, δικονομικά 
και πολιτικά εδώ και καιρό. Στην αρχαιότητα, η κ. Νοτο-
πούλου θα ήταν μια επίδοξη διάδοχος Κλεοπάτρα που θα 
ζητούσε να «θάψει» τους αντιπάλους της στην πυραμίδα 
με τον απελθόντα Φαραώ, με μόνο επιχείρημα το γεγονός 
ότι εργάστηκαν υπό την αρχηγία του. Λοιπόν, δεν είναι 
σοβαρά πράγματα αυτά. Προσωπικά είμαι υπερήφανος 
για τη θητεία μου στην Αυτοδιοίκηση, τόσο επί δημαρχίας 
Κοσμόπουλου, όσο και επί δημαρχίας Παπαγεωργόπου-
λου. Υπάρχουν υπογραφές Ταχιάου στη Θεσσαλονίκη σε 
έργα  και δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τις θητείες αυ-
τές. Και οι Θεσσαλονικείς τα ξέρουν…

Πάντως η κ. Νοτοπούλου μιλά για «συμμαχία των προ-
οδευτικών δυνάμεων» στον Β  ́ γύρο απέναντί σας. 
Σας ανησυχεί μια τέτοια  συνένωση δυνάμεων τη 2η 
Κυριακή; Όχι ιδιαίτερα, διότι έχω την αίσθηση ότι ακόμα 
κι αυτή τη στρεβλή χρήση του όρου «προοδευτικός», οι 
χώροι στους οποίους επιχειρεί να απευθυνθεί η κ. Νοτο-
πούλου την αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά απ’ ότι η 
ίδια αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και αυτό που εκφράζει 
πολιτικά. Προοδευτικός στην πράξη είναι αυτός που θέλει 
να δει τον τόπο του να κερδίζει το μέλλον με σύγχρονους 
όρους. Όχι εκείνος που θέλει να δει το μέλλον του τόπου 
εγκλωβισμένο στις προσωπικές απαρχαιωμένες ιδεολη-
ψίες του. Προσωπικά αισθάνομαι πολύ πιο προοδευτικός, 
απέναντι σε αυτά που εκφράζει η κ. Νοτοπούλου. Πρόο-
δος δεν είναι οι τακτικές μαύρης προπαγάνδας που προ-
ανέφερα, ούτε η οπισθοδρόμηση στις πιο αραχνιασμένες 

λογικές κρατισμού, ούτε βέβαια η εφαρμογή του μετα-
πολεμικού Αριστερού δόγματος αποδοχής του Μακεδο-
νισμού των βορείων γειτόνων μας, που επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε 
επίσημη πολιτική το ελληνικού κράτους. Πρόοδος είναι η 
ανάπτυξη, οι νέες θέσεις εργασίας, η ηθική και πολιτική 
δικαίωση της μεσαίας τάξης, η οποία αναγκάστηκε να ση-
κώσει βάρη που δεν της αναλογούσαν.  Η κ. Νοτοπούλου 
λοιπόν, αντί να ονειρεύεται «φράξιες», ας πει στον κόσμο 
τι σχέδιο έχει για την πόλη, αν τελικά έχει κάποιο σχέδιο. 
‘Άλλωστε, οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν και η 
αντιμετώπισή τους ως «πρόβατα» που θα τους κατευθύ-
νουν οι επικεφαλής των διαφόρων συνδυασμών, είναι 
εντελώς προσβλητική.

Μετά τη δήλωσή σας ότι προτιμάτε στο Β’ γύρο των 
εκλογών την Κατερίνα Νοτοπούλου, κάποιοι λένε 
ότι φοβάστε τον Γιώργο Ορφανό… Ισχύει; Δεν φοβά-
μαι καμία αναμέτρηση με κανέναν. Άλλωστε σε όλα τα 
δίπολα των δημοσκοπήσεων φαίνεται πως προηγούμαι 
στην πρόθεση ψήφου των Θεσσαλονικέων. Το ότι θα προ-
τιμούσα να αναμετρηθώ με την κ. Νοτοπούλου ή τον κ. 
Βούγια απέναντί μου στο Β΄ γύρο, αφορά αποκλειστικά 
στο γεγονός, ότι θα επιθυμούσα η εκλογή δημάρχου στη 
Θεσσαλονίκη να μην αποτελέσει αφορμή εσωστρέφειας 
του πολιτικού χώρου από τον οποίο προέρχομαι. Το γε-
γονός ότι τον κ. Ορφανό δεν τον απασχολεί αυτό, αφορά 
τον κ. Ορφανό και όσους τον ακολουθούν… Προφανώς 
ο κ. Μητσοτάκης και η  ΝΔ επέλεξαν να στηρίξουν την 
υποψηφιότητά μου, διότι συνδυάζει μια σειρά χαρακτη-
ριστικών που συνάδουν με τις αντιλήψεις της ΝΔ για την 
Αυτοδιοίκηση. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, προσωπικά δεν 
θα έσπευδα να υπονομεύσω την πόλη και να παίξω το 
παιχνίδι του διχασμού που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αντίδρα-
ση, για να ικανοποιήσω το «εγώ» μου…

Πότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών; Να 
περιμένουμε ν’ ανέβουν κι άλλο οι τόνοι; Προφανώς 
στην τελική ευθεία μπαίνουμε μετά τις 5 Μαΐου που θα 
ξεκαθαρίσει ποιοι συνδυασμοί καταρτίζουν ψηφοδέλτιο. 
Εγώ δεν έχω πεισθεί ότι όλοι όσοι εμφανίζονται σήμερα 

ως υποψήφιοι δήμαρχοι, θα καταφέρουν να συγκεντρώ-
σουν τον αριθμό των συμβούλων που απαιτεί ο νόμος.  
Όσο για τους τόνους, εξαρτάται από όλους. Προσωπικά 
απευθύνονται στους συμπολίτες μου με τις θέσεις μου για 
την πόλη και την ανάγκη να αποφύγουμε τις παγίδες της 
απλής αναλογικής. Από εκεί και πέρα, έχω να αντιμετω-
πίσω εξ αριστερών και εκ δεξιών και κάποιες επιθέσεις, 
οι οποίες κάποιες φορές μοιάζουν και συντονισμένες. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως, δεν φοβάμαι την ένταση, μα δεν 
προτίθεμαι να κυλιστώ σε βούρκο. Έχω πει από την πρώ-
τη στιγμή ότι δεν πρόκειται να κάνω καμία βρόμικη δια-
φήμιση για κανέναν, ούτε να επενδύσω σε «χτυπήματα 
κάτω από τη μέση». Όλα αυτά  αδικούν την προεκλογική 
συζήτηση, η οποία πρέπει να αφορά στην πόλη και στο 
μέλλον της.

Δεν έχετε κάνει επαφές προεκλογικά με κανέναν ανθυ-
ποψήφιό σας για συνεργασίες. Δεν σας ενδιαφέρουν; 
Κάνω έναν αγώνα πρώτου γύρου.  Δεν ψάχνω «κουμπα-
ριές» για να επιβιώσω πολιτικά.  Οι πιθανές συνεργασίες, 
μετεκλογικές και διοικητικές, θα διαμορφωθούν από τα 
τελικά αποτελέσματα και τις αποφάσεις των πολιτών.

Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι δεν υπάρχει απαρτία 
στις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου; Θα λειτουργεί ο δήμος μετά τις εκλογές με την 
απλή αναλογική, όταν έχει από τώρα αδυναμίες λει-
τουργίας; Είναι ένα φαινόμενο θλιβερό, που αποτελεί 
πρόδρομη επίπτωση της απλής αναλογικής πριν καλά 
– καλά εφαρμοστεί. Η σημερινή διοικητική παράταξη πα-
ρουσιάζει εικόνα διάλυσης, από την στιγμή που πολλοί 
πίστεψαν ότι μπορούν να γίνουν «αρχηγοί» και πιθανοί… 
εταίροι σε  ένα αλισβερίσι νομής εξουσίας. Αυτήν την κα-
τάσταση, επιχειρεί να επιβάλλει η απλή αναλογική του 
ΣΥΡΙΖΑ και όχι τις συνεργασίες, όπως διατείνονται αυτοί 
που την υποστηρίζουν. Σε έναν βαθμό είναι και ευθύνη 
του δημάρχου, όταν δεν καταφέρνει να κλείσει η θητεία 
του σε αξιοπρεπές πλαίσιο. Αλλά φανταστείτε τι έχει να 
γίνει την επόμενη μέρα, αν η παράταξη του δημάρχου 
που θα κληθεί να διοικήσει, δεν είναι αρκετά ισχυρή από 
την πρώτη Κυριακή!

Ποιά η σχέση σας με την Εκκλησία; Και τι θα κάνετε εάν 
υπάρξουν αντιδράσεις με τη διοργάνωση του EuroPride 
το 2020; Η σχέση μου, ως πιστού, με την Εκκλησία και 
τη θρησκεία είναι κατ’ αρχάς προσωπική. Δεν αποτελεί 
μέρος το προεκλογικού παιχνιδιού.  Η σχέση μου ως δη-
μάρχου με την Εκκλησία, θα είναι θεσμική. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε, ότι η Εκκλησία σήμερα είναι ανάμεσα στα άλλα 
και ένας μεγάλος φιλανθρωπικός οργανισμός που πα-
ράγει πραγματικό φιλανθρωπικό έργο συντηρώντας και 
σιτίζοντας αδύναμους συμπολίτες μας. Και θα πρέπει να 
συνεργαστούμε σ’ αυτό το κοινωνικό πεδίο. Όσο για το 
EuroPride το 2020, ισχύει ότι έχω πει για τα Pride. Είμαι 
υπέρ των εκδηλώσεων που προάγουν την υπέρβαση της 
μισαλλοδοξίας, της ομοφοβίας, της διαφορετικότητας. 
Είμαι υπέρ του δικαιώματος στη διαφορετικότητα. Δεν 
είμαι υπέρ της ασέβειας στην κοινή αισθητική και στην 
επιτηδευμένη πρόκληση. Με αυτό το σκεπτικό θα πορευ-
τώ και ως δήμαρχος.

Το ότι θα προτιμούσα  
να αναμετρηθώ με την  

κ. Νοτοπούλου ή τον κ. Βούγια στον 
B  ́γύρο, αφορά αποκλειστικά  
στο γεγονός, ότι θα επιθυμούσα  

η εκλογή δημάρχου  
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αποτελέσει αφορμή εσωστρέφειας 
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Το πρόγραμμα και οι στόχοι του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής,  
Γιάννη Γιώργου, για την επόμενη ημέρα

Έργα πνοής για τον πρωτογενή τομέα
Σειρά έργων και καίριων παρεμβάσεων, που 

εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καταλυτικά στη 
βελτίωση και αναβάθμιση του πρωτογενούς 
τομέα του νομού, σχεδιάζει για τα επόμενα χρό-
νια ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης 
Γιώργος, ο οποίος κατεβαίνει εκ νέου υποψήφι-
ος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό 
«Αλληλεγγύη» του περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Karfitsa» 
ο κ. Γιώργος, πρώτιστο μέλημα αποτελεί για τον 
ίδιο η αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης 
και άρδευσης στην Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και 
στο δήμο Νέας Προποντίδας. Σε αυτό το πλαί-
σιο, σχεδιάζεται η κατασκευή και η λειτουρ-
γία φράγματος στον Χαβρία, έργο για το οποίο 
έχουν ήδη συμφωνήσει σε δηλώσεις τους οι 
υπουργοί ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης. Ο κ. Γιώργος 
δεσμεύεται ακόμα για την άμεση κατασκευή 
του φράγματος Πετρενίων (στο Γομάτι), το 
οποίο θα αρδεύσει και θα υδροδοτήσει τη βο-
ρειοανατολική Χαλκιδική.

Πέραν των φραγμάτων αυτών, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Χαλκιδικής σχεδιάζει τη μελέτη 
για τη κατασκευή και μικρότερων φραγμάτων 
για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών, και των 
αρδευτικών αναγκών του νομού. Παράλληλα, 
τονίζει ότι θα γίνουν έργα για την αντιπλημμυ-
ρική προστασία εμπλουτισμού της λεκάνης της 
Φούρκας, στο δήμο Κασσάνδρας.

Στα σχέδια του κ. Γιώργου για τη βελτίωση 
του πρωτογενούς τομέα της περιοχής εντάσσε-
ται ακόμα η εντατικοποίηση της τυποποίησης 
των τροφίμων και των παραδοσιακών τοπικών 
προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας του Νομού. 
Τα προϊόντα αυτά είναι κατά κύριο λόγο το λάδι, 
οι ελιές, τα τυροκομικά, το κρασί, το μέλι κ.α. 
Ειδικά για το μέλι, ο σχεδιασμός προβλέπει την 
ίδρυση ενός καταφυγίου χαλκιδικιώτικης μέ-
λισσας, όπου θα προωθείται η γενετική βελτίω-
ση και διατήρηση της μέλισσας της Χαλκιδικής.

Στα σχέδια του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδι-
κής εντάσσεται ακόμα:

• Η ενίσχυση των εναλλακτικών καλλιερ-
γειών.

• Η βελτίωση των βοσκοτόπων και η αντι-
μετώπιση του θέματος των αδειοδοτήσεων των 
κτηνοτροφικών μονάδων.

• Η ανάπτυξη ελαιουργικών μονάδων και 
συσκευαστηρίων και η ουσιαστική επίλυση του 
προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων 
της πράσινης ελιάς.

Τα επιτεύγματα
Αν και, όπως τονίζει ο κ. Γιώργος, υπάρχουν 

ακόμα αρκετά περιθώρια βελτίωσης, κάθε 
άλλο παρά αμελητέα ήταν όσα επιτεύχθηκαν 
στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων για την 
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της Χαλκιδι-
κής. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, μεταξύ άλ-
λων, ο εξηλεκτρισμός αγροτικών μονάδων, για 
τον οποίο δόθηκαν 150.000 ευρώ. 

Ο ίδιος σημειώνει ότι ένα άλλο σημαντικό 
επίτευγμα ήταν το γεγονός ότι εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα ιδίων πόρων μελέτη για τα ιχθυ-
οαποθέματα μπακαλιάρου, συνολικού ύψους 
65.000 ευρώ. Επίσης, για πρώτη φορά διοργα-
νώθηκαν στη Χαλκιδική ημερίδες του τμήματος 
Αλιείας, με καλεσμένους ομιλητές, ερευνητές 
και στελέχη του ΥΠΑΑΤ, ΕΛΚΕΘΕ και ΑΠΘ.

«Όσον αφορά στη γεωργία, διεκπεραιώθη-
κε ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων, οι οποί-
ες είχαν να κάνουν με τη μεταποίηση, αλλά και 
τη βελτίωση των υπαρχόντων γεωργικών επι-
χειρήσεων. Ακόμα, πληρώθηκαν οι βιολογικές 
καλλιέργειες προηγούμενων ετών, ενώ έγιναν 
και ενέργειες για την προώθηση του ελαιόλα-
δου και της επιτραπέζιας Ελιάς», τονίζει ο αντι-
περιφερειάρχης Χαλκιδικής.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η προώθηση όχι 
μόνο της ελιάς και του ελαιολάδου, αλλά γενι-
κότερα όλων των τοπικών προϊόντων της Χαλ-
κιδικής βρέθηκαν ψηλά στην «ατζέντα» του. 
Τα τοπικά προϊόντα προβλήθηκαν σε περίπτε-
ρα προβολής, σε εκθέσεις και σε εκδηλώσεις 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος με επιδείξεις 
μαγειρικής με στόχο την ανάδειξης της χαλκι-
δικιώτικης κουζίνας, τόσο στο εσωτερικό της 
χώρας (όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα) όσο και στο εξωτερικό (στο Πα-
ρίσι, στο Βερολίνο, στην Κολονία, στις Βρυξέλ-
λες, στο Γκέτεμποργκ, στο Μιλάνο, στη Ρώμη, 
στη Σαγκάη, στην Ταϊλάνδη κ.ά.)

Τέλος, όσον αφορά στην κτηνοτροφία, ο κ. 
Γιώργος τονίζει ότι ένα από τα πλέον σημαντικά 
επιτεύγματα στη διάρκεια της θητείας του ως 
αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ήταν η επιτυ-
χής αντιμετώπιση των κρουσμάτων οζώδους 
δερματίτιδας των βοοειδών. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσσεται και η διοργάνωση διαφόρων ομιλι-
ών για τη οζώδη δερματίτιδα και την ευλογιά. 
«Επίσης, διοργανώθηκαν συνολικά πάνω από 
10 ενημερωτικές ομιλίες που αφορούσαν στη 
νέα ΚΑΠ», καταλήγει ο κ. Γιώργος.
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Σημαντική βελτίωση όσον αφορά στην ταχύ-
τητα αλλά, πάνω από όλα, στην ασφάλεια των 
μετακινήσεων, προσφέρει σειρά παρεμβάσεων 
που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο οδικό δίκτυο 
της Χαλκιδικής. Πρόκειται για έργα υποδομής 
που, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Χαλ-
κιδικής Γιάννη Γιώργο θα παίξουν καθοριστικό 
ρόλο στην εν γένει ανάπτυξη του νομού.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που ολο-
κληρώθηκαν στη διάρκεια της θητείας του κ. 
Γιώργου, ήταν η παράκαμψη της Αρναίας. Αντι-
κείμενο του έργου ήταν:

1) Η κατασκευή οδού παράκαμψης της Αρ-
ναίας, η οποία έχει αφετηρία κοντά στην αγρο-
τική οδό, πριν από το εκκλησάκι της Μονής του 
Αγίου Χριστοφόρου, στην εθνική οδό Θεσσαλο-
νίκης – Αγίου Προδρόμου – Αρναίας – Ιερισσού, 
με κατεύθυνση προς την Αρναία, μήκους περί-
που 5.400 μέτρων.

2) Η κατασκευή οδού που συνδέει την οδό 
παράκαμψης της Αρναίας με την υφιστάμενη οδό 
Παλαιοχώρι – Μεγ. Παναγιά, μήκους περίπου 
2.950 μέτρων.

Αντικείμενο του έργου είναι επίσης η κατα-
σκευή τεσσάρων ισόπεδων κόμβων:

1) Ο πρώτος κόμβος στη διασταύρωση της 
οδού παράκαμψη της Αρναίας, με την οδό Αρναί-
ας – Στανού – Προφήτη Ηλία (Κ2).

2) Ο δεύτερος κόμβος στη θέση συμβολής 
της οδού παράκαμψης της Αρναίας, με την συν-
δετήρια οδό προς τη Μεγάλη Παναγιά (Κ3).

3) Ο τρίτος κόμβος στη διασταύρωση της 
οδού Αρναίας – Παλαιοχωρίου, με τη συνδετή-
ρια οδό προς Μεγάλη Παναγιά (Κ5).

4) Ο τέταρτος κόμβος στη συμβολή της συν-
δετήριας οδού προς Μεγάλη Παναγιά, με την 
υφιστάμενη οδό Παλαιοχωρίου – Μεγάλης Πα-
ναγιάς (Κ6).

Όπως δηλώνει ο κ. Γιώργος στην «Karfitsa», 
η παράκαμψη της Αρναίας είναι ένα σημαντικό 
έργο. Ο ίδιος υπογραμμίζει ωστόσο, ότι επι-
βάλλεται να ολοκληρωθεί και η παράκαμψη 
Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου. «Τα Μαντεμοχώ-
ρια έχουν τη δική τους ιστορία και η ανάπτυξή 
τους περνά μέσα από την ανάπτυξη του οδικού 
κυκλώματος. Τα απόμενα χρόνια θα είμαστε σε 
θέση να κατασκευάσουμε ένα σοβαρό έργο στην 
περιοχή», σημειώνει.

Πέραν τούτου, υπάρχουν σχέδια και για τον 
δρόμο που οδηγεί στο Άγιο Όρος, δηλαδή τον 
άξονα Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος – Βραστά 
– Πλανά – Γομάτι – Ιερισσός – Ουρανούπολη. 
«Τμήματα των μελετών γίνονται σταδιακά, αλλά 

η χρηματοδότησή τους δεν είναι εύκολη, αφού 
δεν προέρχεται πλέον από το ΕΣΠΑ. Πιστεύω ότι 
από το Ευρωπαϊκό Ταμεία ανάπτυξης και άλλα 
προγράμματα θα βρεθούν τα κονδύλια», δηλώ-
νει με αισιοδοξία ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδι-
κής.

Στην Κασσάνδρα
Ένα άλλο σημαντικό έργο υποδομής το οποίο 

ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της θητεία του 
αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής –και για το οποίο 
ο ίδιος δηλώνει «περήφανος»– είναι ο οδικός 
άξονας Ποτίδαιας – Κασσανδρείας, που παρέχει 
πλέον ταχύτερη και, πάνω από όλα, ασφαλέστε-
ρη διέλευση των επισκεπτών της χερσονήσου 
της Κασσάνδρας.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΚΜ), είχε προϋπολο-
γισμό 79,6 εκ. ευρώ και περιελάμβανε, μεταξύ 
άλλων:

1) Το σύνολο της Κεντρικής Αρτηρίας μετα-
ξύ της γέφυρας της Ποτίδαιας και του ισόπεδου 
κυκλικού κόμβου Κασσανδρείας, συνολικού μή-
κους 16,9 χλμ.

2) Τους κλάδους Α, Β, ΑΒ, Γ και Δ του ανισό-
πεδου κόμβου Ν. Φώκαιας και τον κυκλικό κόμ-
βο Κασσανδρείας

3) Το αμφιδρομηθέν τμήμα της αριστερής 
παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης (πρώην μο-
νοδρομημένη οδός –δύο λωρίδων– επιστροφής 

από Κασσάνδρα προς Θεσσαλονίκη, συνολικού 
μήκους 6,2 χλμ.

4) Την αριστερή παράπλευρη οδό εξυπηρέ-
τησης, συνολικού μήκους 11 χλμ.

5) Τη δεξιά παράπλευρη οδό εξυπηρέτησης, 
συνολικού μήκους 15,5 χλμ.

Τα σχέδια, όμως, για την αναβάθμιση του 
οδικού δικτύου της Κασσάνδρας δεν σταματάνε 
εκεί, καθώς έπεται να ολοκληρωθεί το έργο και 
να φτάσει ο νέος δρόμος μέχρι το Παλιούρι, στο 
κάτω άκρο της χερσονήσου. «Για εμάς αποτελεί 
δέσμευση να φτάσουμε τον οδικό άξονα μέχρι 
το Παλιούρι. Η μελέτη θα μπει σε διαδικασία 
ολοκλήρωσης και θα βρούμε τα χρήματα που 
απαιτούνται για να τον κατασκευάσουμε», υπο-
γραμμίζει ο κ. Γιώργος.

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Πιο ασφαλές το οδικό δίκτυο

Σειρά έργων ολοκληρώθηκαν κατά τη θητεία  
του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Γιώργου
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«Με αγάπη για τους Θεσσαλονικείς και την Θεσσαλονίκη!»
Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες»

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος

Σήμερα, σε μια περίοδο όπου η επιτάχυνση της ανάπτυξης αποτελεί 
ζήτημα επιβίωσης για την ελληνική οικονομία, είναι πιο επιβεβλημένη 
από ποτέ η αποτελεσματική αξιοποίηση του εργαλείου των αποκρα-
τικοποιήσεων, ιδιαίτερα με τη μορφή των στρατηγικών συμπράξεων 
κράτους και ιδιωτών, για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων. 

Η προστιθέμενη αξία που μπορεί να δημιουργηθεί για την οικο-
νομία, μέσα από την εφαρμογή μεγάλων αποκρατικοποιήσεων και 
συμβάσεων παραχώρησης, επιβεβαιώνεται με στοιχεία  και αριθμούς. 
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη 
σύμβαση παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλεί-
ου, στην Κρήτη, τα έσοδα για το Δημόσιο από την 35ετή περίοδο πα-
ραχώρησης υπολογίζονται σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό 
ύψος της επένδυσης τοποθετείται στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ θα δημιουρ-
γηθούν περισσότερες από 7.500 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κα-
τασκευής και περισσότερες από 1.500 κατά την περίοδο λειτουργίας 
του έργου. 

Είναι, επίσης, γνωστό το επιτυχημένο παράδειγμα του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών. Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας για τα 
επόμενα χρόνια αγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ το όφελος για το Δημόσιο 
στο σύνολο της περιόδου παραχώρησης εκτιμάται στα 6 δισ. ευρώ. Στα 
400 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των εν εξελίξει επενδύσεων στα 
14 περιφερειακά αεροδρόμια, πάνω από 600 εκατ. ευρώ αναμένεται 
να επενδυθούν στο λιμάνι του Πειραιά από τον ΟΛΠ και περίπου 300 
εκατ. ευρώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον ΟΛΘ,  με το Δημόσιο 

να αντλεί οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τις αντίστοι-
χες συμφωνίες πώλησης. 

Ευκαιρίες για την περαιτέρω αξιοποίηση αυτού του εργαλείου 
υπάρχουν κατ’ εξοχήν στον τομέα του τουρισμού, αλλά και σε άλλους 
τομείς, όπως η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα κ.ά. Για να αξιοποιη-
θούν, ωστόσο, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και ορθολο-
γικό πλαίσιο για τις αποκρατικοποιήσεις, με απλοποίηση των σχετικών 
διαδικασιών, αλλά και η αντιμετώπιση των εμποδίων που παρουσιάζει 
το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, όπως είναι η υψηλή 
φορολογία, το πολύπλοκο και συχνά μεταβαλλόμενο θεσμικό περι-
βάλλον, οι ελλείψεις και ασάφειες στη νομοθεσία, η γραφειοκρατία, οι 
καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης.

Εξίσου απαραίτητο είναι να ξεπεράσουμε τις ιδεοληψίες, οι οποίες 
θεωρώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία ως εκ φύσεως εχθρική προς 
το δημόσιο συμφέρον, καταδικάζουν τις τοπικές κοινωνίες στη μιζέ-
ρια, αντί να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητές τους. 
Η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, στις οποίες το κράτος θα δια-
τηρεί συμμετοχή, είναι επιλογή μονόδρομος για να αξιοποιηθούν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, να εισρεύσουν κεφάλαια στην 
οικονομία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της χώρας σε κρίσιμους τομείς.  

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

Οι αποκρατικοποιήσεις ως εργαλείο ανάπτυξης 
opinion
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Καραδάκης Δημήτρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

Θέλει να γίνει μαμάΣτο ταβερνάκι της «Δόμνας»Η Μπαζιάνα στο πλευρό  
της Μάγδας Φύσσα

Χτύπησε το «βιολογικό ρολόι» της Εύας Καϊλή, με 
την πανέμορφη ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής 
να παραδέχεται ότι θέλει πολύ να γίνει μητέρα. «Είναι 
στο πρόγραμμα, το θέλω πολύ», δήλωσε σε συνέντευ-
ξή της η κα Καϊλή, ωστόσο δεν ήθελε να πει τίποτα 
περισσότερο για την προσωπική της ζωή. Όσοι πάντως 
γνωρίζουν τη Θεσσαλονικιά ευρωβουλευτή λένε πως 
διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, κάτι που 
της δίνει ώθηση και στις πολιτικές της δράσεις. 

Την ευκαιρία να επισκεφτεί ένα από τα στέκια που 
κάποτε πήγαινε ο πατέρας του, Ανδρέας, είχε κατά την 
επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Παπανδρέου. 
Ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει υποψήφιος 
ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής και δεν έχασε 
την ευκαιρία να τσιμπήσει και να διασκεδάσει στην τα-
βέρνα «Δόμνα», στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος 
Παπανδρέου, μετά την ομιλία του στη Σταυρούπολη, 
πήγε μαζί με την ομάδα του, έφαγε νόστιμους μεζέδες 
και διασκέδασε υπό τους ήχους τραγουδιών του Μάνου 
Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη. 

Σε μία κίνηση πολιτικού συμβολισμού προχώρησε 
η σύντροφος του πρωθυπουργού. Η Μπέτυ Μπαζιάνα 
έδωσε το «παρών» στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκφρά-
ζοντας τη συμπαράστασή της στη μητέρα του αδικοχα-
μένου Παύλου Φύσσα. Η κα Μπαζιάνα, το πρωί της πε-
ρασμένης Παρασκευής, έφτασε στη δικαστική αίθουσα 
των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού και πήρε 
τη θέση της στο ακροατήριο. Λίγο αργότερα ήρθε και η 
Μάγδα Φύσσα, με την οποία είχαν συνομιλία για αρκετή 
ώρα. Μεταξύ άλλων, η σύντροφος του πρωθυπουργού 
τής ευχήθηκε υπομονή μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, 
ενώ είπε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας. 

karfitsomata
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Τα Λουτρά της Αγίας Παρασκευής μπορούν 
να γίνουν πόλος έλξης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για 
τους κατοίκους της Κασσάνδρας. Η επικεφαλής 
της παράταξης «Ενωμένη Κασσάνδρα», Αναστα-
σία Χαλκιά, έχει συμπεριλάβει στο σχεδιασμό 
της την ανάπλαση των εγκαταλειμμένων, όπως 
αναφέρει στην «Κ», ιαματικών λουτρών που με 
μια σειρά παρεμβάσεων θα μπορούσαν να προ-
σελκύσουν μεγάλη μερίδα τουριστών.

«Τα ιαματικά λουτρά θα διαφημιστούν ώστε 
να γίνουν γνωστά σε όλη τη χώρα και εκτός Ελ-
λάδας. Με την προβολή θα επιδιώξουμε κάθε 
επισκέπτης στην Κασσάνδρα να περάσει από 
τα ιαματικά λουτρά και να απολαύσει παροχές 
υψηλής ποιότητας», αναφέρει η κ. Χαλκιά και 
επισημαίνει ότι ο ιαματικός τουρισμός στην Κασ-
σάνδρα με άξονα τα ιαματικά λουτρά της Αγίας 
Παρασκευής, μπορεί να επιμηκυνθεί και να δι-
αρκεί μέχρι και… 12 μήνες το χρόνο.

Στο σχεδιασμό της παρά-
ταξης «Ενωμένη Κασσάν-
δρα» εντάσσεται και 
ένα συνολικό πλάνο 
ανάπλασης όλης 
της δημοτικής ενό-
τητας Αγίας Παρα-
σκευής, το οποίο 
βασίζεται στην 
ανάπτυξη των 
υποδομών και 
την προστασία 
του περιβάλ-
λοντος.

Όπως εξηγεί η κ. Αναστασία Χαλκιά στην 
«Κ», προτεραιότητα είναι η ασφαλτόστρωση 
όλων των δρόμων του οικισμού, όπως του χω-
ματόδρομου που οδηγεί στο νεκροταφείου του 
χωριού, η εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφω-
ση όλων των δρόμων της Αγίας Παρασκευής και 
των Λουτρών και η διαμόρφωση όλων των δρό-
μων που οδηγούν στην πλατεία του χωριού. Μία 
ακόμη πρόταση για την περιοχή, είναι η επέκτα-
ση του οικισμού κατ εφαρμογή του πολεοδομι-
κού σχεδιασμού που ορίζει την Αγία Παρασκευή 
ως παραδοσιακό οικισμό.

Η επικεφαλής του συνδυασμού και υποψή-
φια δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά τονίζει ακόμα 
ότι για την παράταξη «Ενωμένη Κασσάνδρα», 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η ανά-
πλαση των Λουτρών αναμένεται να προσφέρει, 
μεταξύ άλλων, και θέσεις εργασίας σε νέους 
της περιοχής. «Οι ντόπιοι θα προτιμηθούν για 

να εργαστούν στα ιαματικά λουτρά, 
ώστε να μειωθεί η ανεργία στην 

περιοχή μας», επισημαίνει 
η κ. Χαλκιά και αναφέρει 

ότι στον σχεδιασμό της 
δημοτικής παράταξης 
περιλαμβάνονται και 
ειδικά προνόμια για 
τους κατοίκους της 
Αγίας Παρασκευής, 
ώστε να μπορούν 
να κάνουν δωρεάν 
χρήση των ιαμα-
τικών λουτρών. 
Παράλληλα, ένα 
ποσοστό από τα 
έσοδα της επιχεί-

ρησης προγραμ-
ματίζεται να 

επιστρέ-
φ ε ι 

στο χωριό με τη μορφή ανταποδοτικού οφέλους.
Γιατρός στην Αγ. Παρασκευή
Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους 

κατοίκους της περιοχής, είναι η έλλειψη ιατρικής 
φροντίδας, καθώς το κέντρο υγείας βρίσκεται 
στην Κασσανδρεία, με αποτέλεσμα κάθε ασθε-
νείς να χρειάζεται να διανύει πολλά χιλιόμετρα 
με το ασθενοφόρο για να επισκεφτεί γιατρό. Η 
απόσταση αυτή διανύεται με καθυστέρηση που 
φτάνει ως και τα 40 λεπτά, το καλοκαίρι όταν 
οι δρόμοι έχουν μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. «Η 
κατάσταση αυτή προκαλεί ανασφάλεια στους 
κατοίκους της Αγίας Παρασκευής», εξηγεί η 
Αναστασία Χαλκιά και προτείνει την επίσκεψη 
γιατρού  τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα 
για να εξετάζει και να συνταγογραφεί φάρμακα 
στους ηλικιωμένους.

Στο σχεδιασμό της δημοτικής παράταξης 
«Ενωμένη Κασσάνδρα», περιλαμβάνεται μεταξύ 
άλλων η δημιουργία διαδημοτικής συγκοινωνί-
ας από τη Νέα Σκιώνη μέχρι το Πευκοχώρι, ώστε 
να μπορούν να διασχίζουν με δημοτικά μέσα με-
ταφοράς, τη χερσόνησο της Κασσάνδρας ντόπιοι 
και επισκέπτες 365 μέρες το χρόνο.

Οι κάτοικοι που ασχολούνται κυρίως με 
καλλιέργειες, βλέπουν κατά καιρούς τις καλλι-
έργειες τους να καταστρέφονται από επιδρομή 
αγριογούρουνων…  Στα σχέδια της παράταξης 
της Αναστασίας Χαλκιά είναι να βρεθεί λύση στο 
συγκεκριμένο πρόβλημα με τη βοήθεια ειδικών.  

Η επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωμένη 
Κασσάνδρα» ανέπτυξε τους βασικούς άξονες 
του προγράμματος της για την Αγία Παρασκευή 
μιλώντας σε δημότες στην κατάμεστη αίθουσα 
του ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής. Οι πολίτες της 
Κασσάνδρας αγκάλιασαν τις συγκεκριμένες 
προτάσεις, καθώς ο σχεδιασμός καταχειροκρο-
τήθηκε από το ακροατήριο. Η κ. Χαλκιά κάλεσε 
τους  δημότες να στηρίξουν «την νέα προσπά-
θεια απεμπλοκής από το «βεβαρυμμένο παρελ-
θόν, για να ανοίξουμε νέους δρόμους, για ένα 
καλύτερο αύριο και ένα ελπιδοφόρο μέλλον».
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Τα Λουτρά της Αγ. Παρασκευής «κλειδί»  
για την ανάπτυξη του τουρισμού όλο το χρόνο 

Αναστασία Χαλκιά - Δημητροπούλου:



16 27.04.2019

Εύη Κυρμακίδου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου 
Θεσσαλονίκης με τη παράταξη του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη»

Εικαστικός - Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

evikirma@yahoo.gr
www.evikirmart.com

Λέμε ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!
Λέμε ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!

Επενδύουμε στους δημιουργικούς 
ανθρώπους της πόλης!

«Κανείς δεν είναι τέλειος»Βαριές κουβέντες για ΔανέλληΟ ΣΥΡΊΖΑ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις...

Με υψωμένη την αριστερή του γροθιά εμφανίστηκε 
ο Πέτρος Κόκκαλης στο πάνελ για την παρουσίαση των 
υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτή δεν 
είναι ομάδα, είναι η dream team», είπε ο Αλέξης Τσίπρας 
ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των 42 υποψηφίων, 
ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και χιούμορ για τις 
ομάδες. «Βαμμένος» οπαδός του Παναθηναϊκού ο πρω-
θυπουργός, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Πέτρος 
Κόκκαλης ήταν στη 13η θέση του ευρωψηφοδελτίου 
(σ.σ. λόγω αλφαβητικής σειράς) και είπε: «Στο νούμερο 
13 το έφερε η μοίρα να είναι ο Κόκκαλης ο οποίος είναι 
Ολυμπιακός, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά εγώ κρατάω 
ότι είναι εγγονός του Πέτρου Κόκκαλη!»

Πυρ και μανία έγιναν στη Σεβαστουπόλεως, στα 
γραφείο του Ποταμιού, στη θέα του Σπύρου Δανέλλη 
πάνω στην εξέδρα με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές από το κόμμα του Σταύρου Θεοδω-
ράκη σχολίαζαν με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη στάση 
του κ. Δανέλλη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Πόσο θράσος 
πρέπει να ’χεις για να κρατάς την έδρα που σου ’χουν 
δώσει οι ψηφοφόροι του Ποταμιού και να χαριεντίζεσαι 
στην εξέδρα ενός άλλου κόμματος, ακόμα και με αυτούς 
που ως βουλευτής του Ποταμιού πριν από λίγους μήνες 
κατέκρινες. Η ντροπή της πολιτικής απέκτησε άλλο ένα 
όνομα». Αν μη τι άλλο, βαριές εκφράσεις, στις οποίες 
δεν μας έχει συνηθίσει το Ποτάμι. 

Από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του πρωθυ-
πουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μερικές ημέρες –αρχής 
γενoμένης από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τ/σ 
ΑΝΤ1– έχει ξεκινήσει μία «εκστρατεία» αμφισβήτησης 
των δημοσκοπήσεων. Όπως εξηγούν συνεργάτες του 
πρωθυπουργού, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν έναν 
τεράστιο αριθμό αναποφάσιστων, η συντριπτική πλει-
ονότητα των οποίων είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ακόμη ότι υπάρχουν περίπου 
500.000 νέοι άρα και «αχαρτογράφητοι» πολιτικά 
ψηφοφόροι, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε και μία 
κατηγορία πολιτών που αρνούνται να συμμετάσχουν 
στις τηλεφωνικές έρευνες. Μάλιστα, όπως εκτιμούν από 
το Μέγαρο Μαξίμου, εάν στις ευρωεκλογές τα ποσοστά 
νίκης της Νέας Δημοκρατίας είναι μικρότερα απ’ αυτά 
που δείχνουν σήμερα οι μετρήσεις, τότε αυτομάτως το 
άγχος για τις εθνικές εκλογές μεταφέρεται στο «γαλά-
ζιο» στρατόπεδο.

karfitsomata
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Την εκτίμησή του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει 
τη δυνατότητα να περιμένει ούτε μια μέρα προκει-
μένου να μεταβεί επιτέλους στη «σύγχρονη εποχή 
της Ευρώπης», εκφράζει ο υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος, Γιάννης Χατζόπουλος. Σε συνέντευξή 
του στην Karfitsa, ο κ. Χατζόπουλος μιλάει για τα 
μεγάλα προβλήματα της πόλης, τον τρόπο αντι-
μετώπισής τους και εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους κατεβαίνει υποψήφιος στο πλευρό του 
Νίκου Ταχιάου με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα».

Για ποιον λόγο αποφασίσατε να πολιτευτεί-
τε και να κατέβετε υποψήφιος στις δημοτικές 
εκλογές; Είμαι χαρούμενος όταν προσφέρω και 
εισπράττω τις ευχαριστίες των συμπολιτών μου. 
Αυτό το κατάλαβα εδώ και δέκα και πλέον χρόνια, 
που οι απόφοιτοι του Ε’ Γυμνασίου-Λυκείου μου 
έκαναν την τιμή να είμαι πρόεδρος στον σύλλογο 
αποφοίτων ενός από τα πιο ιστορικά σχολεία της 
πόλης. Τώρα επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου προς όλους τους πολίτες της αγαπημένης 
μας πόλης. Ξέρω ότι μπορώ να το κάνω, όχι μόνο 
λόγω της μεγάλης μου επιθυμίας, αλλά και λόγω 
των ικανοτήτων μου, που έχουν διαμορφωθεί και 
μέσα από τις πανεπιστημιακές σπουδές μου, αλλά 
και μέσα από τον δύσκολο και τραχύ επιχειρημα-
τικό μου βίο, εδώ και είκοσι έξι χρόνια. Η Θεσσα-
λονίκη δεν μπορεί να περιμένει ούτε μια μέρα. 
Είναι απαραίτητη μια νέα διοίκηση να απεμπλακεί 
από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, που απο-
τελούν τροχοπέδη στην μετάβαση της πόλης στη 
σύγχρονη εποχή της Ευρώπης.

Είναι η πρώτη φορά που βάζετε υποψηφι-
ότητα; Όχι, έβαλα με τον συνδυασμό του Κώστα 
Γκιουλέκα, σαν διαμερισματικός σύμβουλος στις 
εκλογές του 2010 και οι συμπολίτες μου του Ε’ 
Διαμερίσματος με τίμησαν με 535 σταυρούς.

Ποια είναι τα τέσσερα μεγαλύτερα προ-
βλήματα της Θεσσαλονίκης;  Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη είναι η κα-
θαριότητα και μετά ακολουθεί η ασφάλεια των 
πολιτών. Η συγκοινωνία και τη στάθμευση των 
αυτοκινήτων ακολουθούν.

Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν; 
Το μοντέλο αποκομιδής των απορριμμάτων εί-
ναι λάθος. Απόδειξη είναι ότι καμιά διοίκηση δεν 
κατάφερε να καθαρίσει την πόλη. Άρα πρέπει το 
μοντέλο να αλλάξει. Ο Νίκος Ταχιάος πρότεινε την 
πιλοτική ένταξη των ιδιωτών στην καθαριότητα, 
με επίβλεψη των συμβατικών υποχρεώσεων από 
την έμπειρη υπηρεσία καθαριότητας, σε ένα πρό-
γραμμα όπου θα συνυπάρχουν Δήμος και ιδιώτες. 

Την ασφάλεια των πολιτών θα εγγυηθεί η αύξηση 
των περιπολιών της Δημοτικής Αστυνομίας και η 
διαμόρφωση ενός νέου καθεστώτος που θα διέπει 
το πανεπιστημιακό άσυλο. Είναι προφανές ότι η 
ανεξέλεγκτη διαμονή μεταναστών, που δεν έχουν 
τις προϋποθέσεις να διαμείνουν στη χώρα μας, 
μέσα στον αστικό ιστό, χωρίς να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις υγιεινής διαβίωσης πρέπει να εξα-
λειφθεί. Το συγκοινωνιακό είναι ένα πρόβλημα, 
που στο ποσοστό που αφορά τον ΟΑΣΘ ο Δήμος 
δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς εί-
ναι θέμα αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης. 
O συνδυασμός μας προτείνει τη διαμόρφωση 
ενός πλαισίου μιας αποτελεσματικής θαλάσσι-
ας συγκοινωνίας, χωρίς υψηλούς προϋπολογι-
σμούς κατασκευής προβλητών. Τουλάχιστον για 
το αρχικό στάδιο. Προτείνει τη θέσπιση μικρών 
και ευέλικτων μέσων, που θα συνεργάζονται με 
το μετρό και θα κυκλοφορούν σε ένα ιστορικό 
κέντρο, με πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους, 
που θα αποθαρρύνουν την είσοδο των αυτοκι-
νήτων. Όμως η ιδιαιτερότητα του κέντρου με την 
συνύπαρξη καταστημάτων και κατοικιών, απαιτεί 
να βρεθεί λύση για τη στάθμευση. Το πρόγραμμα 
Thesi θα επανεξεταστεί και θα συνδυαστεί με την 
χρησιμοποίηση του πάρκινγκ της Κουντουριώτου 
και τη δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ.

Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορείτε εσείς 

να προσφέρετε περισσότερο και γιατί; Η εμπει-
ρία μου στην κατασκευή οχημάτων-μηχανημά-
των έργου και απορριμματοφόρων, αλλά και στην 
ανακύκλωση βιομάζας μέσα από τις ατομικές μου 
επιχειρήσεις, αλλά και μέσα από την επιστημονική 
μου κατάρτιση είναι τέτοια, που μπορεί να βοη-
θήσει τους συμπολίτες μου στη λύση του προ-
βλήματος της καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Γιατί επιλέξατε να κατεβείτε στο πλευρό του 
Ν. Ταχιάου; Αν παρακολουθήσει κάποιος προ-
σεκτικά τον λόγο των υποψηφίων δημάρχων σε 
αυτές τις εκλογές, θα παρατηρήσει κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά, που παρατηρούνται σε όλες τις 
εκλογικές διαδικασίες. Οι υποψήφιοι φοβούνται να 
μπουν στην ουσία των προβλημάτων, για να μην 
συγκρουστούν με κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζουν 
να χρησιμοποιούν γενικές λέξεις και φράσεις, που 
θυμίζουν παλιές εποχές. Οι δημότες οφείλουν να 
εντοπίσουν αυτούς που δεν παίρνουν θέση και 
να τους απομονώσουν. Το θέμα της καθαριότη-
τας μπορεί να επιβεβαιώσει τα παραπάνω. Πριν 
την έναρξη της εκλογικής περιόδου ο Ν. Ταχιάος 
πρότεινε την είσοδο των ιδιωτών στην αποκομιδή 
των απορριμμάτων, σε πιλοτικό επίπεδο, με χρή-
ση της εμπειρίας του μηχανισμού του Δήμου, σε 
συνεργασία με αυτόν, πάντα με διαβούλευση με 
το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και χωρίς καμία 
απόλυση εργαζομένων. Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι, 
μηδενός εξαιρουμένου, πρότειναν την διατήρηση 
του υπάρχοντος μοντέλου. Ένα μοντέλο όμως 
που είναι βαριά άρρωστο, όπως αποδείχθηκε. Η 
Θεσσαλονίκη συνεχίζει να είναι βρώμικη, γιατί και 
τα σκουπίδια αυξάνονται και το μοντέλο πάσχει. 
Αν ο Ν. Ταχιάος συμβουλευόταν τους επικοινωνι-
ολόγους της ΝΔ είναι παραπάνω από σίγουρο ότι 
θα τον συμβούλευαν να πάρει αποστάσεις από 
ακραία και συγκρουσιακή φιλολογία. Άρα, λοιπόν, 
καταρρίπτεται επιπρόσθετα και το επιχείρημα του 
μειονεκτήματος της κομματικής υποψηφιότητας. 
Αποδεικτικό είναι η δήλωση του Ν. Ταχιάου, ότι 
είναι διατεθειμένος να διαφωνήσει με τον ίδιο τον 
αρχηγό της ΝΔ, από τον οποίο πήρε το χρίσμα της 
υποψηφιότητας, αν πιστεύει ότι κάτι είναι για το 
καλό της πόλης. Αποφάσισα λοιπόν να συμπορευ-
τώ με το Ν. Ταχιάο γιατί βρήκα στο πρόσωπό του 
έναν αποφασισμένο τεχνοκράτη, που έχει όραμα 
για την πόλη μας και δεν διστάζει να συγκρουστεί. 
Είναι ο προοδευτικός, ο έμπειρος, ο διαλλακτικός, 
ο διαλεκτικός, ο αιρετικός, που έχει το θάρρος της 
γνώμης του, καθώς επίσης ο ενημερωμένος και 
διαβασμένος επόμενος και απόλυτα επιτυχημένος 
δήμαρχος της πόλης μας.
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Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί  
να περιμένει ούτε μέρα

Γιάννης Χατζόπουλος:
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Όλο και περισσότεροι Ιταλοί απομακρύνονται 
από το Κίνημα των Πέντε Αστέρων που μετρά με-
γάλες απώλειες, δίνοντας την ευκαιρία στον κυ-
βερνητικό εταίρο να γίνεται όλο και πιο ισχυρός.

Από τα όσα ακούει εντός και εκτός συνόρων, 
δεν ιδρώνει το αυτί του Ματέο Σαλβίνι, αφού ο 
ηγέτης της Λέγκα αλιεύει ψήφους από την ακροδε-
ξιά πτέρυγα των ψηφοφόρων, με την πολιτική του 
«έξω οι μετανάστες» και «πρώτα η Ιταλία».

Αλλά για τον Λουίτζι ντι Μάιο, τον πρόεδρο 
του Κινήματος των Πέντε Αστέρων, που ανέλαβε 
το τιμόνι μετά την ηγετική περίοδο του ιδρυτή του, 
Μπέπε Γκρίλο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Με 
μετρημένες κινήσεις και μετριοπαθέστερο λόγο, 
ο ντι Μάιο φροντίζει να κρατά αποστάσεις από τις 
ακροδεξιές λαϊκίστικες κορόνες του Σαλβίνι.

Στο κόμμα του ντι Μάιο συναντώνται αριστεροί, 
φιλελεύθεροι αλλά και κεντροδεξιοί. Μέλη του Κι-
νήματος των Πέντε Αστέρων είναι και οικολόγοι 
που διαδηλώνουν ενάντια στα τρένα υψηλής τα-
χύτητας και τα βιομηχανικά απόβλητα. Ένα άλλο 
μέρος προέρχεται από τα συνδικάτα και απαιτεί 
πολλές νέες θέσεις εργασίας από την κυβέρνηση. 
Αυτό που ξεκίνησε ως κίνημα διαμαρτυρίας εξε-
λίχθηκε στο ισχυρότερο κόμμα στην Ιταλία στις 
προηγούμενες εκλογές, με το 33% των Ιταλών να 
τους ψηφίζει.

Το τελευταίο διάστημα όμως, το κόμμα του ντι 
Μάιο χάνει παντού. Στις περιφερειακές εκλογές 
έχασε από το Νότιο Τιρόλο ως στη Σαρδηνία παρά 
πολλούς ψηφοφόρους. Αντίθετα, η Λέγκα, σε συ-
νεργασία συνήθως με τη Forza Italia του Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι και το νεο-φασιστικό κόμμα Αδελ-

φοί της Ιταλίας, συνεχώς αυξάνει τη δύναμή της.
Στις ευρωεκλογές του Μαΐου, οι δημοσκοπή-

σεις προβλέπουν ότι το κόμμα του Ντι Μάιο θα πέ-
σει κάτω από το όριο του 20% σε εθνικό επίπεδο.

Ο ηγέτης του κόμματος των Πέντε Αστέρων δεν 
ξέρει τι να κάνει για να σταματήσει τον κατήφορο. 
Όλο και περισσότερο επιδιώκει τη σωτηρία του σε 
επιθέσεις κατά του εταίρου του στον κυβερνητικό 

συνασπισμό. «Η Λέγκα είναι τυφλωμένη από την 
εξουσία και ο Σαλβίνι θέλει να σφετεριστεί τα πά-
ντα», είπε πρόσφατα ο Ντι Μάιο.

Οι ψηφοφόροι δεν πείθονται όμως, αφού ο ντι 
Μάιο βοηθά τη Λέγκα στην εφαρμογή της πολιτι-
κής της. Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων έχει χάσει 
την πυξίδα του. Και αυτό οι ψηφοφόροι το συνειδη-
τοποιούν και τιμωρούν.

Η απόφαση να συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά  
εθνικιστική Λέγκα τού στοιχίζει ακριβά

Σβήνουν τα «Αστέρια» του Ντι Μάιο
Δι

εθ
νή



«Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση»Γιάννης Καρτάλης

Μέσα από την καρδιά μου 
εύχομαι σε όλους  
το χαρμόσυνο μήνυμα  
της Ανάστασης 
του Θεανθρώπου να 
φέρει αισιοδοξία και πολύ 
περισσότερο ελπίδα  
στις καρδιές  μας, 
αλλά και την πρόοδο  
και την ευημερία 
στον τόπο μας.

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
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Στέλλα Κοντούλη 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Ενότητα Πυλαίας 

Πεντάκις Πρωταθλήτρια Πυγµαχίας

Ονοµάζοµαι Στέλλα Κοντούλη και κατάγοµαι από την Πυλαία Θεσσαλονίκης και από τους δύο γονείς, 
το γένος Γατούδη. Γεννηµένη στις 14/06/1995. Είµαι απόφοιτος του Αριστοτελείου Κολλεγίου 
Θεσσαλονίκης, όπου φοίτησα επί 16 χρόνια.  Ακολούθησαν οι Ακαδηµαϊκές µου σπουδές , µε πτυχίο 
του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και είµαι 
µεταπτυχιακή φοιτήτρια ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μ.Β.Α στο πανεπιστήµιο Frederick της Κύπρου. 
Έχω σηµειώσει µακροχρόνια αθλητική πορεία, καθώς έχω αναδειχθεί πέντε φορές Πρωταθλήτρια 
Ελλάδος στο άθληµα της Πυγµαχίας µε τον Α.Σ ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης. Το 2017 συνέβαλλα στην 
ανάδειξη του Α.Σ. ΑΡΗ ως Πρωταθλητή και Πολυνίκη σύλλογο για πρώτη φορά στην ιστορία του στη 
γυναικεία πυγµαχία.  Τα τελευταία χρόνια είµαι ενεργό µέλος του φιλανθρωπικού σωµατείου Μ.Α.Ζ.Ι- 
Με Αλληλεγγύη Ζούµε Ισότιµα. Υπήρξα ραδιοφωνική παραγωγός, πραγµατοποιώντας εθελοντικές 
εκποµπές στους σταθµούς newn.gr και city international 106,1 και υπεύθυνη επικοινωνίας και 
δηµοσίων σχέσεων σε ηλεκτρονικό περιοδικό και στην οικογενειακή µας επιχείρηση Φάρµα 
Κοντούλη. Επίσης, τελειοποίησα την πρακτική µου άσκηση στο ∆ηµαρχείο Πυλαίας το 2017, στον 
χώρο του ληξιαρχείου. Αποφάσισα να ασχοληθώ µε τα κοινά και να θέσω την υποψηφιότητα µου ως 
δηµοτική σύµβουλος στον ∆ηµο Πυλαίας- Χορτιάτη, στην δηµοτική ενότητα Πυλαίας στις προσεχείς 
εκλογές του Μαΐου, γιατί η αγάπη για τον τόπο µου την Πυλαία, είναι αυτή που µε κράτησε εδώ να 
ολοκληρώσω τις σπουδές µου στην χώρα µου και να ασχοληθώ µε την βελτιστοποίηση της καθηµε-
ρινότητας µας στον τόπο καταγωγής µας! Ο τόπος χρειάζεται τους νέους και οι νέοι έχουν αστείρευτη 
αγάπη για αυτόν και ιδέες που µπορούν να του αποδώσουν πολλά οφέλη!!! Η µακρόχρονη πορεία 
µου στον αθλητισµό κι έπειτα στον πρωταθλητισµό, µου προσέδωσε πολλά κίνητρα για να οραµατίζο-
µαι το πιο εξυχρονισµένο µοντέλο ∆ήµου στον τοµέα αυτό!!!! Θα αγωνιστώ στο πλευρό του ∆ηµάρ-
χου µας Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, γιατί αναγνωρίζω το εξαιρετικής σηµασίας έργο του για τον τόπο µου και 
θα δώσω πολλά από τα φώτα µου για να συνεχιστεί αυτό το έργο και τη νέα τετραετία που έρχεται µε 
ακόµη µεγαλύτερα οφέλη για τους δηµότες!!! 

Σαν σύγχρονος Κροίσος, με ανάκτορα και 
έργα τέχνης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλ-
ληνες εφοπλιστές, ο Διαμαντής Διαμαντιδης, 
ξεπέρασε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, ιδιοκτήτη 
της πολυτελούς αλυσίδας ξενοδοχείων «Four 
Seasons» και 26ο πλουσιότερο άνθρωπο στη 
Γη, Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ μπιν Αμπντουλαζίζ 
αλ Σαούντ –ιδιοκτήτη του «Αστέρα» Βουλιαγ-
μένης–, αγοράζοντας 4 από τις 13 υπερπολυ-
τελείς βίλες του συγκροτήματός του. Το τίμημα; 
160.000.000 ευρώ!

Η αγορά ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς 
μήνες με ιδιαίτερη διακριτικότητα, ενώ τρεις από 
τις υπόλοιπες έχουν ήδη αγοράσει ο Σαουδά-
ραβας πρίγκιπας Αλ Ουαλίντ Μπιν Ταλάλ, ένας 
Τούρκος επιχειρηματίας και ένας Ρώσος μεγι-
στάνας της Ενέργειας.

Κάθε μία από τις πολυτελείς κατοικίες έχει 
χτιστεί σε οικόπεδο έκτασης 6-8 στρεμμάτων, 
στο οποίο κυριαρχεί το πράσινο, με τη δόμηση 
του κτίσματος να ανέρχεται σε 1.200 τμ.

Οι αντικειμενικές τιμές για την Α΄ ζώνη 
Βουλιαγμένης στην οποία βρίσκεται ο Αστέρας, 
ανέρχονται σε 3.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέ-
τρο για την αγορά οικοπέδων, με τις αντικειμε-

νικές τιμές ζώνης σε ό,τι αφορά τη δόμηση να 
φτάνουν τα 8.800 ευρώ ανά τετραγωνικό. 

Οι αντικειμενικές αξίες κυμαίνονται στα ίδια 
επίπεδα με την οδό Ηρώδου Αττικού και αποτε-
λούν τις πιο ακριβές σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Διαμαντής Διαμαντίδης αποτέλεσε «talk 
of the town» όταν έγινε γνωστό ότι αγόρασε τις 
βίλες στο συγκρότημα του «Αστέρα» Βουλιαγ-
μένης - «Four Seasons» έναντι 40 εκατ. ευρώ 
έκαστη.

Ιδιοκτήτης και άλλης διάσημης βίλας 
Μία χρονιά νωρίτερα είχε βρεθεί και πάλι στο 

επίκεντρο, με την αγορά της πολυτελούς κατοι-
κίας της Ντόλυς Γουλανδρή, στο Πόρτο Ράφτη, 

έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο κατάλογος με τα ακίνητα του γνωστού 

εφοπλιστή είναι μεγάλος. Στο αγαπημένο του 
νησί, την Ίο, έχει δημιουργήσει ένα δικό του χω-
ριό, με μεγάλο ιδιωτικό κόλπο, δίπλα στο Μαγ-
γανάρι, το οποίο εκμεταλλεύεται τουριστικά.

Επίσης, διαθέτει έναν ακόμη ιδιωτικό κόλπο, 
με τέσσερις πέτρινες βίλες, στον Κούνδουρο της 
Τζιας. Στο Πόρτο Χέλι, στον Άγιο Αιμιλιανό, έχει 
οίκημα και κτήμα μεγαλύτερο από 1.000 στρέμ-
ματα, με αμπέλια, ελαιώνες και βιολογικές καλ-
λιέργειες, παράγοντας μάλιστα το δικό του λάδι!

Εκτός από τα ακίνητα, γνωστή είναι η αδυνα-
μία του κ. Διαμαντίδη στα αυτοκίνητα αντίκες, με 
κορυφαία την Jaguar XK 120 Roadster του 1952.

Παράλληλα, διαθέτει αξιόλογη συλλογή 
έργων τέχνης, έχοντας μάλιστα στο παρελθόν 
στραφεί δικαστικά κατά του οίκου Sotheby’s, 
διεκδικώντας αποζημίωση για το έργο του Κων-
σταντίνου Παρθένη «Η Παναγία και το βρέφος» 
το οποίο είχε αποκτήσει έναντι της ιλιγγιώδους 
τιμής των 950.000 ευρώ και απεδείχθη πλαστό. 
Τελικά, ο οίκος Sotheby’s κλήθηκε να καταβάλει 
το ποσό των 975.000 ευρώ στον εφοπλιστή.

Κόντρες του εφοπλιστή Δ. Διαμαντίδη με τον Σαουδάραβα πρίγκηπα

Ο  Έλληνας κροίσος με τα τέσσερα σπίτια στον Αστέρα
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Στόχος μας είναι να δυναμώσουμε τη Μακε-
δονία και να την καταστήσουμε μία περιφέρεια – 
πρότυπο. Μία περιφέρεια κοντά και, γιατί όχι, πιο 
πάνω από το μέσο όρο των περιφερειών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρόνια της κρίσης αύξησαν 
το χάσμα της Ελλάδας και της υπόλοιπων κρατών 
της Ένωσης, όμως αυτό δεν είναι νομοτέλεια, δεν 
είναι η αμετάβλητη μοίρα μας.

Είναι δεδομένο πως τα επόμενα χρόνια η ολο-
κλήρωση κάποιων μεγάλων έργων υποδομής, 
όπως το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το μετρό, 
οι οδικοί άξονες, οι αναπλάσεις και τα έργα ύδρευ-
σης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού 
έχουν δημιουργήσει ένα εύφορο έδαφος για την 
επόμενη ημέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μεγάλα 
έργα σταματούν. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό 
και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουν 
ήδη δρομολογηθεί μία σειρά άλλων.

Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά και θα φανεί 
στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, είναι η επένδυση στα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, 
πόσοι γνωρίζουν ότι ήδη έχει υπάρξει πρωτο-
βουλία για την ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, 
βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών 
προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM); Με ανα-
βάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών 
ενός έξυπνου ερευνητικού οικοσυστήματος για 
την παραγωγή και διαχείριση της πληροφορίας, 
ώστε να αναπτυχθούν, βελτιωθούν και να γίνουν 
περισσότερο ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς οι 
εμπλεκόμενοι επιχειρηματικοί και ακαδημαϊκοί 
-ερευνητικοί φορείς που ασχολούνται με τον 
αγροδιατροφικό τομέα. Ενισχύουμε το ΕΚΕΤΑ, το 
ΙΝΕΒ, το ΙΠΤΗΛ, το ΙΜΕΤ και άλλους φορείς και 
κυρίως Ινστιτούτα της καινοτομίας, της έρευνας 
και της τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, για την 
ανάπτυξη των πλέον καινοτόμων και σύγχρονων 
τεχνολογιών σε μια σειρά από τομείς (αγροδι-
ατροφή, μεταφορές, πρωτογενής τομέας κ.ά.). 
Στόχος η ενίσχυση της έρευνας, της παραγωγής, 
της ανταγωνιστικότητας, των συνεργειών, των 
υποδομών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 
διείσδυσης των Ινστιτούτων σε νέες αγορές.

Μπορεί αυτές οι πρωτοβουλίες να μην γεμί-
ζουν πρωτοσέλιδα ή να μην έχουν την επικοι-
νωνιακή προβολή που θα είχε μια εκδήλωση 
εγκαινίων μίας γέφυρας ή ενός αυτοκινητόδρο-
μου, αλλά είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε ένα 
νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα και σε ένα 
νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Είναι αυτές οι πολιτι-
κές που θα βοηθήσουν τη χώρα να βρει τη θέση 
της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και να 
μπορέσει να αντιστρέψει το brain drain.

Αυτό θα γίνει καθώς αν αναπτυχθούν εδώ 
τομείς της οικονομίας που έχουν προστιθέμενη 
αξία και διεθνώς εμπορεύσιμο προσανατολισμό, 
τότε θα δημιουργηθούν μοιραία νέες σταθερές και 
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για το εξειδι-
κευμένο υπαλληλικό προσωπικό. Επιστήμονες 
και τεχνίτες θα βρίσκουν θέση εργασίας στη χώρα 
μας και δεν θα «αιμορραγούμε» συνεχώς προς τις 
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για εμάς στη 
Μακεδονία, είναι η αντιμετώπιση της γης. Αυτό 
που λέγανε οι γονείς και οι παππούδες μας, ότι 
δηλαδή από τη γη φτιάχτηκε η Ελλάδα, μπορούμε 
να το κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Πως θα 
γίνει αυτό; Με το να  προσδώσουμε υπεραξία στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα. Έχουμε τις δυνατότητες 
να παράγουμε εδώ προϊόντα, να τα συσκευάζου-

με, να τα προωθούμε σε μεγάλες αγορές, να κα-
τακτήσουμε σημαντικά αγοραστικά μερίδια. Δεν 
έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τις χώρες που 
το έχουν καταφέρει. 

Αν συνεχίσουμε σε μία πετυχημένη πορεία 
που έχουμε προδιαγράψει, μπορούμε τα επόμε-
να χρόνια να πούμε βάσιμα ότι θα είναι τα χρόνια 
της Μακεδονίας. Μια δημιουργική έκρηξη ανά-
πτυξης που θα αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές 
δυνατότητες της περιοχής και θα απομειώσει το 
παραγωγικό χάσμα. 

Μπορούμε, αρκεί να προχωρήσουμε με αυ-
τούς που γνωρίζουν και θέλουν. 

* Ο Θ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ είναι υποψήφιος περι-
φερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζι-
τζικώστα.
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Συνεχίζουμε πιο δυνατοί.
Διευρύνουμε τους ορίζοντες της Μακεδονίας

Θεόδωρος Πανταλέων:

Θεόδωρος 
Πανταλέων
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Βαγγέλης Πολυμεράς:
Το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια στον χώρο 

εργασίας τους, στο δρόμο, στο σπίτι είναι αδιαπραγμάτευτο
Το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια στον χώρο εργα-

σίας τους, στο δρόμο, στο σπίτι είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο Δήμος 
δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις κρατικές αρχές. Λειτουρ-
γεί όμως άμεσα-δυναμικά-συμπληρωματικά και επικουρικά.

Μπορούμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή Δήμο 
για τους κατοίκους του; Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν 
Δήμο που άπαντες θα απολαμβάνουν ένα αίσθημα ασφάλειας;

Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο θωράκισης της τοπικής μας κοινωνίας. 
Η πρώτη, αφορά την εύρεση οικονομικών πόρων που θα κα-
λύψουν την υλοποίησή του. Σε αυτό η παράταξή μας έχει την 
δυνατότητα να βοηθήσει έμπρακτα.

Η δεύτερη προϋπόθεση σχετίζεται με την εφαρμογή συγκε-
κριμένων μεθόδων, τακτικών και συνεργασιών προκειμένου 
ο Δήμος αφενός να προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό (ο 
οποίος δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα κοστοβόρος αλλά να είναι 
άκρως αποτελεσματικός) και αφετέρου να εκμεταλλευτεί στο 
έπακρο τις υπάρχουσες υποδομές.  Ποιες μέθοδοι μπορούν να 
εφαρμοστούν, προκειμένου οι πολίτες να διακατέχονται από συ-
ναισθήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες;

Φωταγώγηση της πόλης με νέας τεχνολογίας φωτιστικά LED 
όχι μόνο στους κεντρικούς δρόμους αλλά σε κάθε στενό των 
περιοχών του Δήμου μας ώστε να εκλείψει κάθε παραβατική δι-
άθεση που γεννά το σκοτάδι και το ημίφως. Η έλλειψη επαρκούς 
φωτισμού γεννά εγκληματικότητα, καθώς το σκότος παρέχει 
άσυλο σε κάθε λογής παραβατική συμπεριφορά. Οι συγκεκρι-
μένοι λαμπτήρες αποδίδουν κατά πολύ ανώτερο φωτισμό, ενώ 
συγχρόνως είναι οικονομικότατοι σε κατανάλωση σε σχέση με 
τους υπάρχοντες.

Τοποθέτηση νέων στύλων φωτισμού όπου απαιτείται ύστερα 
από χαρτογράφιση των περιοχών.

Εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε ευαίσθητους κοινό-
χρηστους χώρους. Κρίνεται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο επιτα-
κτική η ανάγκη για τοποθέτησή τους προκειμένου να συνδρά-
μουν στην δημόσια ασφάλεια. Η βιντεοσκόπηση έχει αποδειχθεί 
το πλέον πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση κάθε λογής 
παραβατικότητας, από μικροκλοπές και συμπλοκές, μέχρι την 
αρπαγή παιδιών.

Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας με αύξηση του 
δυναμικού της και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Στενή συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη που θα σηματοδοτήσει πληρέστερες αστυνομικές 
υπηρεσίες στην περιοχή, μέσω εμφανούς αστυνόμευσης και μό-
νιμης παρουσίας ειδικών μονάδων ΟΠΚΕ της αστυνομίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες στις περιοχές που κρίνονται επικίνδυνες.

Επιλογή και έναρξη συνεργασίας με ιδιωτική εταιρεία ασφα-
λείας για όλο τον Δήμο. Προϋπόθεση η εταιρεία να είναι αξιό-
πιστη, να διαθέτει μεγάλο στόλο αυτοκινήτων -περιπολικών τα 
οποία και θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά κάθε βράδυ για κάλυψη 
αναγκών του Δήμου. Η εταιρία θα πρέπει να είναι πιστοποιημέ-
νη, και να συνεργάζεται με την αστυνομία και το αρμόδιο γρα-
φείο του Δήμου ώστε να εξασφαλίζεται η καθημερινή φύλαξη 
και προστασία 365 μέρες το χρόνο. Επίσης από τις 10 το βράδυ 
ως τις 6 το πρωί θα πρέπει να διατηρεί τη φύλαξη του συνόλου 
της δημοτικής περιουσίας και της περιουσίας των πολιτών.

Ως Βαγγέλης, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτά τα οποία ανα-
φέρεται - θα υλοποιηθούν. Δεν ζητάμε να αλλάξουμε τον Κόσμο. 
Ζητάμε να τον βελτιώσουμε.

*Ο κ. Πολυμεράς είναι Σύμβουλος Επενδύσεων Ακίνητης 
Περιουσίας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την πα-
ράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» του Μ. Κυριζίδη.

Την ώρα που η Δύση πανηγύριζε την πτώση 
του ISIS μετά την ήττα στο τελευταίο προπύργιο 
του χαλιφάτου, Μυστικές Υπηρεσίες προειδοποι-
ούσαν ότι η τρομοκρατική οργάνωση ανασυντάσ-
σεται και ετοιμάζει νέα χτυπήματα.

Οι φονικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα έφεραν το 
αποτύπωμα του Ισλαμικού Κράτους, καθώς εκτε-
λέστηκαν με στρατιωτική ακρίβεια και χωρίς οι 
δράστες να δείξουν τον παραμικρό οίκτο. Η ντόπια 
εξτρεμιστική οργάνωση που λένε πως κρύβεται 
πίσω από το μακελειό είναι βέβαιο ότι, όχι μόνο 
εμπνεύστηκε από τις τακτικές του ISIS, αλλά και 
είχε την καθοδήγηση από διεθνές δίκτυο. 

Οι επιθέσεις είχαν στόχο σημεία κατάμεστα με 
κόσμο, μεταξύ των οποίων και πολλοί αλλοδαποί, 
για να προκαλέσουν τον μέγιστο δυνατό τρόμο, 
όπως τα χτυπήματα πέρυσι στο Λονδίνο και στο 
Μάντσεστερ. Άλλωστε ο ISIS έχει εξαπολύσει πολ-
λές επιθέσεις κατά χριστιανών τις μέρες των εορ-
τών, όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Η προειδοποίηση που «έθαψαν»
Τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε έργο της 

National Thowheed Jamaath , εξτρεμιστικής ισλα-
μιστικής ομάδας που λέγεται ότι σχηματίστηκε το 
2014 στην ανατολική Σρι Λάνκα, όπου κυριαρχεί 
το μουσουλμανικό στοιχείο και δεν έχει κρύψει 
ποτέ τη στήριξή της προς το Ισλαμικό Κράτος. Λέ-
γεται μάλιστα ότι ένας από τους βομβιστές καμικά-
ζι ήταν ο ιδρυτής της, Ζαχράν Χασίμ.

Αν και τα στοιχεία που διαθέτουν οι Αρχές της 
Σρι Λάνκα για την NTJ είναι σχετικά λίγα, συγκλόνι-
σε η αποκάλυψη πως είχαν λάβει προειδοποιητικά 
μηνύματα για επικείμενα χτυπήματα της οργάνω-
σης. Έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου και τίτ-
λο «Πληροφορίες για φερόμενο σχέδιο επίθεσης» 
ανέφερε ότι είχαν λάβει πληροφορίες από ξένη, μη 
κατονομαζόμενη Μυστική Υπηρεσία, ότι η NTJ ετοί-
μαζε χτυπήματα σε εκκλησίες στο Κολόμπο, είτε 
με όπλα είτε με επιθέσεις αυτοκτονίας ή με φορτη-
γά-βόμβες. Τα έγγραφα κατονόμαζαν μάλιστα έξι 
άτομα ως πιθανούς βομβιστές-καμικάζι, μεταξύ 

των οποίων και τον Χασίμ.
Η προειδοποίηση πιθανότατα προήλθε από 

την Αυστραλία, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία 
της οποίας παρακολουθεί σε συνεργασία με τους 
Βρετανούς την απειλητική άνοδο του εξτρεμισμού 
στην περιοχή. Το σχέδιο, που φάνταζε τότε παρα-
τραβηγμένο, δυστυχώς έγινε πράξη. Μυστήριο 
παραμένει γιατί η αστυνομία δεν σήμανε νωρίτερα 
συναγερμό. Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα παρα-
δέχθηκε ότι οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για 
επικείμενες επιθέσεις, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε ότι 
τις γνώριζε.

Δυτικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αλλά και 
στελέχη κυβερνήσεων έχουν προειδοποιήσει για 
την απειλή που συνιστούν σκληροπυρηνικοί τζιχα-
ντιστές ειδικά στη νοτιοανατολική Ασία, όπως στις 
Φιλιππίνες και την Ινδονησία, όπου έχει ενταθεί η 
κεντρικά κατευθυνόμενη δράση του ISIS σε μια 
περιοχή που αποκαλεί «Επαρχία της Ανατολικής 
Ασίας». 

Το λουτρό αίματος στη Σρι Λάνκα ήρθε να ταρακουνήσει τον πλανήτη

Τι απέδειξε το «ματωμένο» Πάσχα
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Την πεποίθηση ότι τα προβλήματα του δήμου 
Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικά 
ή ιδεοληπτικά κριτήρια, εκφράζει ο υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Θεσ-
σαλονίκη Υπεύθυνα», Σπύρος Στεκούλης. Στη συ-
νέντευξή του στην Karfitsa εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους επέλεξε, αν και προερχόμενος από 
τον χώρο της Αριστεράς, να συμπορευτεί με τον 
Νίκο Ταχιάο και τονίζει ότι οι λύσεις που αυτός 
προτείνει σε μια σειρά προβλημάτων με τα οποία 
έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες, είναι σαφώς 
προοδευτικές.

Για ποιο λόγο επιλέξατε να θέσετε υποψη-
φιότητα ως δημοτικός σύμβουλος; Πιστεύω 
ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν και πρέπει 
να γίνουν στην πόλη. Εγώ από την πλευρά μου 
έχω πολλές ιδέες και πιστεύω ότι με τη γνώση 
και την εμπειρία μου μπορώ να συμβάλλω σε 
θέματα όπως η αποκομιδή και η ανακύκλωση 
απορριμμάτων, το κυκλοφοριακό, το παρκάρισμα 
και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (η βελτίωση 
των υπηρεσιών του δήμου). Τα θέματα αυτά τα 
είχα συζητήσει και με τον Γιάννη Μπουτάρη, με 
τον οποίο είχα θέσει υποψηφιότητα το 2010, αλλά 
τα περισσότερα έμειναν στα λόγια και θεωρώ ότι 
ωρίμασε ο καιρός για την υλοποίησή τους.

Είναι αυτά τα σημαντικότερα προβλήματα 
της Θεσσαλονίκης; Όχι μόνο, αλλά αυτά συγκα-
ταλέγονται –και με βάση τις μετρήσεις– μεταξύ 
όσων ο κόσμος θεωρεί πιο σημαντικά. Και πι-
στεύω ότι στα συγκεκριμένα προβλήματα μπορώ 
να βοηθήσω, καθώς έχω προτάσεις και απόψεις.

Πέρα από αυτά, ποια είναι τα μεγάλα προ-
βλήματα της πόλης; Η πόλη έχει όσα προβλή-
ματα έχουν και οι άνθρωποί της και όσα και όλη 
η χώρα, όπως είναι για παράδειγμα προβλήματα 
κοινωνικής πολιτικής αλλά και κοινωνικής συ-
νοχής. Γενικά το μεγάλο πρόβλημα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι ότι τη δεσμεύει το κράτος 
ασφυκτικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση διαχειρίζε-
ται ελάχιστους πόρους, τους οποίους της δίνει το 
κράτος. Επίσης, εξαρτάται από το κράτος και σε 
μια σειρά πολιτικών. Για παράδειγμα, ένας δήμος 
δεν μπορεί να απαγορεύσει εξολοκλήρου τις πλα-
στικές σακούλες, αυτό εξαρτάται από τις αποφά-
σεις των αρμόδιων υπουργείων. Ακόμα, υποφέρει 
από την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων: Στη Θεσ-
σαλονίκη π.χ., ο δήμος έχει την αρμοδιότητα μόνο 
για ορισμένα από τα φανάρια των δρόμων – για 
τα περισσότερα ευθύνονται άλλες υπηρεσίες…  Ο 
συνδυασμός μας θέλει να αποκτήσουν οι δήμοι 

περισσότερες αρμοδιότητες και ο Νίκος Ταχιάος 
θα αγωνιστεί για αυτό. Μεταξύ άλλων, θα αγω-
νιστεί για να αποδοθούν πόροι στους δήμους, 
ώστε να μπορούν αυτοί να κάνουν τη δική τους 
πολιτική.

Γιατί επιλέξατε να κατεβείτε υποψήφιος με 
τον συνδυασμό του Ν. Ταχιάου; Γιατί θεωρώ ότι 
είναι βαθύς γνώστης της πόλης και των προβλη-
μάτων της. Είναι άνθρωπος φιλελεύθερος –με 
την αρχική σημασία της λέξης!– και είναι ο μόνος 
που δεν φοβάται το πολιτικό κόστος. Το αποδει-
κνύει, προτείνοντας για τα προβλήματα λύσεις 
που εμπεριέχουν πολιτικό κόστος. Πιστεύω ότι 
θα είναι ο πιο αποτελεσματικός δήμαρχος και ότι 
μπορεί να κάνει πράγματα για τη Θεσσαλονίκη.

Ο Ν. Ταχιάος είναι όμως υποψήφιος της ΝΔ 
και εσείς προέρχεστε από τον χώρο της Αριστε-
ράς… Τα προβλήματα δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε 
ιδεολογία! Ούτε οι λύσεις έχουν ιδεολογία, με την 
έννοια Αριστερά ή Δεξιά κ.ο.κ. Με βάση αυτά που 
λέμε, το στίγμα του συνδυασμού μας είναι σαφώς 

προοδευτικό. Για παράδειγμα, θέλουμε να έχουμε 
αστική συγκοινωνία ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 
Δεν θέλουμε την επιστροφή στο παλιό καθεστώς 
του ΟΑΣΘ, αλλά να δοθεί, με ανοιχτό διεθνή δια-
γωνισμό, σε ιδιώτες που θα λειτουργούν υπό την 
αυστηρή εποπτεία του Δημοσίου. Η κατάσταση 
πρέπει να βελτιωθεί άμεσα και σε ό,τι αφορά στα 
σκουπίδια, στην αποκομιδή των οποίων πρέπει να 
συμμετέχουν και ιδιώτες, προκειμένου επί τέλους 
η πόλη να είναι καθαρή. Στα δύο αυτά κορυφαία 
προβλήματα, το κράτος και ο δήμος έχουν απο-
τύχει διαχρονικά! Αλλά την αποτυχία τους την 
πληρώνουν οι πολίτες, και περισσότερο οι πιο 
«αδύνατοι» – και μάλιστα πολύ ακριβά, και ιδι-
αίτερα σε χρήμα.Το ενδιαφέρον μας είναι μόνο το 
δημόσιο συμφέρον, όχι των συντεχνιών. Και όταν 
λέμε δημόσιο συμφέρον, εννοούμε το συμφέρον 
των πολλών. Δεν εστιάζουμε σε ειδικές ομάδες 
συμφερόντων, αλλά σε όλους ανεξαιρέτως τους 
πολίτες – και αυτό ακριβώς είναι προοδευτική 
πολιτική! Και να σας πω και κάτι τελευταίο: προ-
τιμώ χίλιες φορές μια «διαφανή» υποψηφιότητα, 
κι ας έχει κομματική «ευλογία», όπως είναι του 
Νίκου Ταχιάου (και ελάχιστες ακόμα), παρά το 
πλήθος των υποψηφίων που κινούνται στους 
ίδιους πάνω-κάτω χώρους, αλλά κανείς δεν ξέρει 
τι πραγματικά εκπροσωπούν, από πού βρίσκουν 
τα λεφτά για την προεκλογική τους εκστρατεία 
και τι πραγματικά θα κάνουν την επόμενη μέρα. 
Και για κάποιον με τον «τσαμπουκά» (συγχωρέ-
στε μου την έκφραση) του Ταχιάου, μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι ότι θα τα βάλει ακόμη και με 
τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αν κρίνει ότι αυτό επι-
βάλλει το συμφέρον της πόλης και των πολιτών 
της! Πιστέψτε το!

Πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν τα 
σχέδια που έχει ο συνδυασμός σας για τη Θεσ-
σαλονίκη, όταν ο δήμος κινδυνεύει, εξαιτίας 
του υπάρχοντος νόμου –και δεδομένου των… 
αμέτρητων υποψηφίων– να περιέλθει σε κατά-
σταση ακυβερνησίας; Ο δήμαρχος πρέπει να έχει 
τον μέγιστο δυνατό αριθμό συμβούλων. Στη χώρα 
μας δεν υπάρχει θεσμική κουλτούρα συνεργασι-
ών. Όποιος είναι να βγει δήμαρχος, πρέπει να έχει 
το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό από την πρώτη 
Κυριακή για να μπορέσει να διοικήσει. Θα έπρεπε 
από τώρα ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις να 
συμπαραταχθούν με τον Ν. Ταχιάο για να μπορέσει 
αυτός να διοικήσει σωστά και να γίνουν όσο το 
δυνατόν πιο πολλά για το δήμο προς όφελος των 
πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Τα προβλήματα δεν έχουν  
ούτε χρώμα, ούτε ιδεολογία

Σπύρος Στεκούλης: 
Συνέντευξη
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Ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης δε 

θα ενστερνιστεί 
τη συμφωνία 

των Πρεσπών. 
Σε αυτό ση-

μαντικό ρόλο 
θα παίξει και 
το ψηφιακό 

μουσείο για το 
Μέγα Αλέξαν-
δρο που εξήγ-

γειλα

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ 
Ο Ρ Φ Α Ν Ο Υ

Να μπουν στη μάχη για μία καθαρή Θεσσαλονίκη κάλεσε τους πο-
λίτες ο υποψήφιος δήμαρχος της πόλης και επικεφαλής της παράτα-
ξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον», Γιώργος Ορφανός, μιλώντας 
στον τηλεοπτικό σταθμό Open σε debate μεταξύ υποψηφίων για το 
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε, το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
για την παράταξή του και σημείωσε ότι το ανθρώπινο δυναμικό του 
δήμου επαρκεί και είναι αποτελεσματικό, απλά χρειάζεται την κατάλ-
ληλη διοικητική οργάνωση.

«Θα μπούμε στη μάχη για ανακύκλωση, κομποστοποίηση, για 
να πιάσουμε τους δύο στόχους που έχει θέσει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, ώστε να φτάσει πάνω από το 55% το ποσοστό 
των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται. Ένα κομμάτι από 
αυτό θα το κάνουμε βιοαέριο, με αποτέλεσμα τη μείωση 
του κόστους καθαριότητας και ουσιαστικά την επιστροφή 
των χρημάτων στους πολίτες. Πρέπει να δημιουργηθεί νέα 
κουλτούρα για τα απορρίμματα στους πολίτες. Θα κάνουμε 
συζητήσεις, για το πώς θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια στο 
θέμα των απορριμμάτων, όχι μόνο στα σχολεία για τη νέα 
γενιά, αλλά και σε όλες τις γειτονιές», σημείωσε ο Γιώργος 
Ορφανός.

ΟΑΣΘ
Αναφερόμενος στο θέμα των αστικών συγκοινωνιών και 

στον ΟΑΣΘ ο Γιώργος Ορφανός υπογράμμισε ότι δικαίως δι-
αμαρτύρονται οι πολίτες, αφού μετά την κρατικοποίηση του 
οργανισμού ο μέσος όρος αναμονής στις στάσεις από τα 7 
λεπτά αυξήθηκε στα 22 λεπτά.

Για τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε ότι θα φροντίσει, ώστε να πα-
ραμένουν ανοιχτές οι λεωφορειολωρίδες στους κεντρικούς 
οδικούς άξονες, αλλά θα προχωρήσει και σε διανοίξεις δρό-
μων, όπως τη Μιχαήλ Ψελλού, την Κωλέττη και την Αγίου 
Δημητρίου.

«Έχουμε σχεδιάσει λύσεις, ώστε οι πολίτες να μη φέρ-
νουν το αυτοκίνητό τους στο κέντρο και θα εκμεταλλευ-
θούμε χώρους στάθμευσης. Η ανάπλαση της ΔΕΘ μπορεί 
να βοηθήσει σε αυτό, όπως και το λιμάνι», είπε ο Γιώργος 
Ορφανός.

Ασφάλεια
Για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολι-

τών ο Γιώργος Ορφανός ανέφερε ότι θα προχωρεί σε δυνα-
μικές παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία και θα επιδιώξει 
τη συνεργασία μεταξύ της ΕΛΑΣ και της δημοτικής αστυνο-
μίας.

«Πρέπει να καθαρίσουμε τα σημεία που τείνουν να γίνουν άβατο, 
όπως τη Ροτόντα, την πλατεία Ναυαρίνου και το πάνω τμήμα της Αρι-
στοτέλους. Θα συζητήσουμε και για το χώρο του πανεπιστημίου, το 
οποίο έχει γίνει ορμητήριο κακοποιών στοιχείων. Πρώτα απ’ όλα θα 
τοποθετήσουμε παντού φωτισμό τύπου Led, ο οποίος δε θα καταστρέ-
φεται, ώστε να μπορεί να κυκλοφορήσουν οι πολίτες χωρίς να φοβού-
νται. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα 
κινηθούμε», σημείωσε ο Γιώργος Ορφανός.

«Απαράδεκτη η συμφωνία των Πρεσπών»
Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε ως απαράδε-

κτη τη συμφωνία των Πρεσπών, σημειώνοντας ότι αφήνει κατάλοιπα 

στις επόμενες γενιές.
«Τα δώσαμε όλα, όπως εθνότητα και γλώσσα και δεν πήραμε τί-

ποτα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε θα ενστερνιστεί τη συμφωνία των 
Πρεσπών. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει και το ψηφιακό μουσείο 
για το Μέγα Αλέξανδρο που εξήγγειλα. Με αυτό θα αποκρούουμε 
οποιαδήποτε αμφισβήτηση και όσοι το επισκέπτονται θα μαθαίνουν 
την αλήθεια. Οι πολίτες έδειξαν την αντίθεσή τους στη συμφωνία των 
Πρεσπών», τόνισε ο Γιώργος Ορφανός.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές προτεραιότητες του συνδυασμού του ο 
Γιώργος Ορφανός, εκτός από την καθαριότητα, αναφέρθηκε στο σχεδι-
ασμό του να γίνει η Θεσσαλονίκη τουριστικός προορισμός 365 μέρες 
το χρόνο (Destination Thessaloniki), αλλά και να μετατραπεί το λιμάνι 
της σε σημείο εκκίνησης κρουαζιέρας (Home Port). Είπε ακόμα ότι θα 
ενισχύσει τη νεανική επιχειρηματικότητα, θα προχωρήσει σε περαιτέ-
ρω αξιοποίηση της νέας παραλίας και θα διοργανώσει διεθνείς αθλη-
τικές εκδηλώσεις.

«Ο Κλεισθένης είναι ένας κακός νόμος, αλλά είναι νόμος και πρέ-
πει να βρούμε λύσεις. Στόχος μου είναι να συνενώσουμε δυνάμεις και 
να βρούμε κοινές κατευθύνσεις, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον. 
Το σύνθημά μας είναι «το είπαμε, θα το κάνουμε». Είμαι διατεθειμένος 
να δουλέψω πάνω σε αυτό μαζί με άλλους, όποιοι θέλουν, για να αλ-
λάξουμε την πόλη», υπογράμμισε ο Γιώργος Ορφανός.

«Στόχος μου είναι να συνενώσουμε δυνάμεις 
και να βρούμε κοινές κατευθύνσεις»



ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

Και ποιoς δεν ξέρει τον Ξαρχάκο; Το ιστορικό µαγαζί που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης απο το 1950. Συγκεκριµένα, βρίσκεται στο πάρκο της ΧΑΝΘ για σχεδόν 

70 χρόνια και περνάει από γενιά σε γενιά. Συνδιάζει χαλάρωση, διασκέδαση και χορό!

Ανοιχτά κάθε µέρα από τις 9 το πρωί απολαµβάνουµε τον πρώτο µας καφέ µέσα στο πράσινο της φύσης µε θέα τη νέα 
παραλία. Ιδανικός χώρος για όλες τις ηλικιές. Ειδική περιοχή για οικογένειες και παιδιά (Ξαρχάκος junior area).

Το ιδανικό µέρος για βόλτα & socializing και για τα αγαπηµένα µας κατοικίδια.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

Απολαµβάνουµε τη µπύρα, το κρασί ή το κοκτέιλ µας σε έναν όµορφο χώρο µέσα στη φύση. Από Τετάρτη µέχρι και 
Κυριακή γίνονται τα καλύτερα λάτιν πάρτυ και όλη η πόλη χορεύει στον  ρυθµό µας.

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη  // 2310.221.691 //  Facebook: Ξαρχάκος Coffee & Drinks

«Στόχος μου είναι να συνενώσουμε δυνάμεις 
και να βρούμε κοινές κατευθύνσεις»
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Ξενάγηση από τον Κώστα Παρχαρίδη  
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος 
Art law and Arts Management του International Hellenic 
University, επισκεφθηκαν τη Chalkos Gallery, με πρωτο-
βουλία της διδάσκουσας δρος Άννας Χρυσοχοΐδου και  του 
κ. Θάνου Λούδου. Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί και υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα  κ. Κώστας 
Παρχαρίδης, ξενάγησε τους φοιτητές στον χώρο και τους 

μίλησε για τον κατάσταση που κυριαρχεί στον χώρο της τέ-

χνης στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος ο κύριος Παρχαρίδης ευ-

χαρίστησε τον κ. Λούδο και δήλωσε ότι είναι ελπιδοφόρο  το 

γεγονός να εισέρχονται νέοι άνθρωποι  με όρεξη και γνώσεις 

στον χώρο της τέχνης, ενώ δήλωσε έτοιμος να σταθεί δίπλα 

τους σε ο τι χρειαστούν.

Ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι επί χρόνια βεβαί-
ωναν ότι στον δήμο Θεσσαλονίκης «όλα έβαιναν 
καλώς» και δεν έκαναν καμία παρατήρηση για 
το οικονομικό χάος που επικρατούσε, ούτε καν 
για την έλλειψη του διπλογραφικού συστήματος 
που απαιτούσε ο νόμος, παραπέμπονται σε δίκη. 
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης δέχτηκε 
την πρόταση της εισαγγελέα και παρέπεμψε τέσ-
σερις ελεγκτές να δικαστούν στο Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων για το αδίκημα της ψευ-
δούς βεβαίωσης, με τις επιβαρυντικές διατάξεις 
του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου.

Η υπόθεση απόδοσης ευθυνών στους ορ-
κωτούς ελεγκτές εταιρίας που ανέλαβε από το 
2003 μέχρι το 2010 να διενεργεί ελέγχους στις 
οικονομικές υπηρεσίες και να συντάσσει εκ-
θέσεις, προέκυψε από το σκάνδαλο της παγίας 

Στο σκαμνί οι ορκωτοί ελεγκτές για το χάος στο δήμο Θεσσαλονίκης
Παραπέμπονται επειδή επί χρόνια 

βεβαίωναν ότι «όλα βαίνουν καλώς»
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Είναι πλέον εμφανές σε όλους μας, οτι η 
Θεσσαλονίκη όσο πλησιάζουμε τις εκλογές 
της 26 Μαίου παρουσιάζει πολύ έντονα σημά-
δια εγκατάλειψης και ανοργανωσιάς. Ο σημε-
ρινός Δήμαρχος εκλέχτηκε προ μίας οκταετίας 
σχεδόν, γιά να υλοποιήσει το όραμά του για 
την πόλη και εκλέχτηκε από τους Θεσσαλο-
νικείς γι’ αυτό τον σκοπό δύο φορές! Το αν 
απογοήτευσε, είναι κάτι που όλοι μας πλέον το 
βιώνουμε, με όσα καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε στην καθημερινότητα μας…. σκουπίδια, 
κυκλοφοριακό, απουσία χώρων στάθμευσης, 
εγκαταλελειμμένη παραλία, και μία αγορά που 
συνεχώς υποβαθμίζετε. Ουσιαστικά ζούμε σε 
μία ‘’ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΗ’’ πόλη η οποία δεν έχει 
πλέον διέξοδο, αφού ο δήμαρχος της και η δι-
οίκηση της καθημερινά προσθέτουν νέα εμπό-
δια. Δεν είναι τυχαίο οτι μέσα στον εκνευρισμό 
της η σημερινή διοίκηση προσπαθεί να δείξει 
οτι έκανε έργο, φέρνοντας ουσιαστικά τους 
τελευταίους δύο μήνες εισηγήσεις γιά ρυθμί-
σεις, μελέτες και έργα που τελικά, οχι απλά 
δεν λύνουν, αλλά επιβαρύνουν περισσότερο 
την καθημερινότητά μας και την οικονομία του 
Δήμου μας, με βροντερότερο παράδειγμα αυτό 
του THESI.

Το γεγονός όμως οτι απομένουν σε αυτή 
την διοίκηση άλλοι τέσσερις δύσκολοι μήνες, 
όπως αυτοί του καλοκαιριού, με ανησυχεί 

ιδιαίτερα, ειδικά όταν βλέπουμε σχεδόν το 
σύνολο των διοικούντων, να έχουν σηκώσει 
πρόωρα τα χέρια ψηλά. Όσοι παρακολουθούν 
τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
βλέπουν την απουσία των περισσοτέρων εκ 
των 29 Δημοτικών Συμβούλων του Γιάννη 
Μπουτάρη, οι οποίοι έχουν στραφεί είτε σε 
άλλους συδιασμούς είτε απέχουν από τις επι-
κείμενες εκλογές. Η Εικόνα είναι θλιβερή και 
καταδικάζει την Θεσσαλονικη μετά από οκτώ 
χρόνια μίας αποτυχημένης θητείας, σε άλλους 
τέσσερις μήνες με μία πόλη υπό διάλυση. Τα 
υποτιθέμενα έργα πνοής είναι εργοτάξια ‘’βι-
τρίνες’’, έργων που τελικά δεν προσφέρουν 
τίποτα παραπάνω εκτός, από αφαίρεση θέσε-
ων στάθμευσης και επιπλέον κίνηση σε ένα 
ήδη επιβαρυμένο κέντρο. Εφαρμόζονται μέτρα 
αμφίβολης αποτελεσματικότητας τα οποία δη-
μιουργήθηκαν βασισμένα σε ‘’χάρες’’ και όχι σε 
αυστηρά κριτήρια τα οποία θα έλυναν προβλή-
ματα της πόλης. Οι Θεσσαλονικείς όμως, ζού-
με καθημερινά την πολη και επειδή θα συνεχί-
σουμε να την ζουμε μέχρι την αποχώρηση της 
σημερινής διοίκησης, είναι ελάχιστη υποχρέω-
σή αυτών που την απαρτίζουν, έστω και στο τέ-
λος της θητεία τους, να σεβαστούν αυτούς που 
τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δή-
μου Θεσσαλονίκης

Το DECADENCE  
της διοίκησης Μπουτάρη

Σωκράτης Δημητριάδης*

προκαταβολής, για την οποία πρόσφατα καταδικάστηκε 
και σε δεύτερο βαθμό η διαχειρίστρια του συγκεκριμένου 
ταμείου, ενώ είχαν αθωωθεί από το πρώτο δικαστήριο οι 
παράγοντες του δήμου, μεταξύ των οποίων και ο τέως 
δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Σε έλεγχο που 
έγινε από οικονομικό επιθεωρητή παρατηρήθηκε ότι η 
εταιρία που είχε αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών, 
δηλαδή οι ορκωτοί λογιστές - ελεγκτές, ουσιαστικά δεν 
έκαναν κανένα έλεγχο και βεβαίωναν ψευδώς πως δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Όπως περιγράφει στην πρότασή της προς το Συμ-
βούλιο Εφετών η αντεισαγγελέας Εφετών Μαγδαληνή 
Γαλάταλη στις εκθέσεις που δημοσιεύονταν δεν είχαν 
ούτε καν παρατηρήσεις για το γεγονός ότι στον δήμο δεν 
εφαρμόστηκε το διπλογραφικό σύστημα, όπως προέβλε-
πε ο νόμος, ούτε πως λειτουργούσαν παράλληλα συ-
στήματα σε διαφορετικές υπηρεσίες. Το σημαντικότερο 
είναι πως δεν επισημάνθηκε σε καμία παρατήρηση των 
εκθέσεων πως το ταμείο της παγίας προκαταβολής είχε 
έλλειμμα, καθώς η δυσλειτουργία του συγκεκριμένου 
ταμείου ήταν γνωστή στις υπηρεσίες, σε αντίθεση με την 
υπεξαίρεση για την οποία το έλλειμμα διαπιστώθηκε εκ 
των υστέρων καθώς γινόταν με την κατάθεση πλαστών 
πιστοποιητικών. Σύμφωνα με το βούλευμα οι τέσσερις 

ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές υπογράφουν τις εκθέσεις 
ελέγχου όλα αυτά τα χρόνια και για τις οικονομικές χρή-
σεις από το 2002 μέχρι το 2009, χωρίς να δουν καμία 
απολύτως προβληματική κατάσταση. Κατηγορούνται ότι 
με τον τρόπο αυτό ζημιώθηκε ο δήμος με το ποσό των 
585.000 ευρώ, όσα δηλαδή αφορούσαν το έλλειμμα της 
παγίας.

Αποκαλυπτικά για την απουσία διπλογραφικού συ-
στήματος από τον δήμο Θεσσαλονίκης ήταν η κατάθεση 
της υπαλλήλου του δήμου, η οποία είχε τοποθετηθεί 
προϊσταμένη του τμήματος «διπλογραφικού συστήμα-
τος», παρ’ ότι αυτό δεν εφαρμόστηκε. Η υπάλληλος είχε 
καταθέσει στη δίκη της υπεξαίρεσης (30 Οκτωβρίου 
2012 στην 14η μέρα της δίκης στο Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων) ότι «τέτοιο σύστημα δεν είχε λειτουρ-
γήσει, ήταν μία παραλλαγή, χωρίς να είναι on line τα 
στοιχεία. Αν υπήρχε διπλογραφικό θα είχαμε μία πλήρη 
εικόνα, θα αποτελούσε ασφαλιστική δικλείδα», είχε πει, 
καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της τότε διοίκησης του 
δήμου ότι το διπλογραφικό είχε εφαρμοστεί κανονικά.

Οι βεβαιώσεις στη διοίκηση 
Είναι αλήθεια πάντως ότι από την πρώτη στιγμή τον 

συγκεκριμένο έλεγχο της εταιρίας των ορκωτών, που 

σύμφωνα με το βούλευμα δεν είχε γίνει ποτέ, επικα-

λέστηκε πολλές φορές στις απολογίες του σε όλες τις 

υποθέσεις που τον βάρυναν ο τέως δήμαρχος Βασίλης 

Παπαγεωργόπουλος. «Πώς να γνωρίζω εγώ όταν οι ειδι-

κοί βεβαίωναν πως όλα έβαιναν καλώς» είχε πει ο τέως 

δήμαρχος στην απολογία του στη δίκη της υπεξαίρεσης, 

όπως και στης παγίας, παραπέμποντας μεγάλο μερίδιο 

των ευθυνών σε όλους τους φορείς και υπηρεσίες που 

βεβαίωναν πως τα οικονομικά του δήμου δεν έχουν προ-

βλήματα.

Ο τέως δήμαρχος μόλις τη Μεγάλη Τετάρτη καταδικά-

στηκε σε δεύτερο βαθμό σε φυλάκιση 3 ετών, μετατρέψι-

μα προς 3 ευρώ την ημέρα για νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές πράξεις, που συνδέεται με την υπεξαίρεση. 

Η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί την τελευταία πράξη μίας 

σειράς δικαστικών διαδικασιών σε βάρος του τέως δη-

μάρχου. Εκτός εάν ο ίδιος κινήσει ζητήματα στον Άρειο 

Πάγο, είτε για τη συγκεκριμένη δίκη, με άσκηση αναίρε-

σης, είτε ακόμη και για τη δίκη της υπεξαίρεσης με αίτημα 

για επανάληψη της διαδικασίας, εφόσον εντοπιστούν νέα 

στοιχεία που ανατρέπουν την αμετάκλητη ετυμηγορία.



 Συνοδεύεται από έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Γεωργίου Νανούρη

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
   Κύκλος  εργασιών (παροχής υπηρεσιών) 45.345.690,86 28.783.172,64
   Μείον  :  Κόστος παροχής υπηρεσιών 100.840.171,54 109.377.361,50
   Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -55.494.480,68 -80.594.188,86
   Πλέον  :   1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 69.925.826,05 58.681.318,85
   Σύνολο 14.431.345,37 -21.912.870,01
   ΜΕΙΟΝ  : 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 9.323.558,69 10.231.438,29
                    3.  Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 955.398,64 10.278.957,33 251.792,21 10.483.230,50
   Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 4.152.388,04 -32.396.100,51
   ΠΛΕΟΝ :
                 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 212.485,82 401,78
                Μείον  :
                3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 271.783,65 -59.297,83 336.777,04 -336.375,26
   Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 4.093.090,21 -32.732.475,77
II.ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα
                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.197.155,53 706.904,23
                3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.149.018,54 419.374,16

2.346.174,07 1.126.278,39
                Μείον  :
                1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 274.863,45 545.508,39
                3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 715.242,68 990.106,13 1.356.067,94 2.997.520,82 3.543.029,21 -2.416.750,82

   ΜΕΙΟΝ  : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 4.830.295,15 3.011.159,01
                 Μείον  : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος -4.830.295,15 0,00 3.011.159,01 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)  ΧΡΗΣΗΣ 5.449.158,15 -35.149.226,59

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΚ 051018

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ: Φ 156538 ΑΜ 56192

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  6/8/2018  7/8/2017 - 6/8/2018)  ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/8/2017-6/8/2018 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2017 - 06/08/2017

Θεσσαλονίκη 15.02.2019

 O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  7/081/2017 - 06/08/2018 ΧΡΗΣ  1/1/2017-7/8/2017

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ
    4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 761.797,33 761.797,33 0,00 756.797,33 695.320,20 61.477,13    I. Κεφάλαιο

     1. Καταβλημένο 21.640.611,40 21.640.611,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   III. Διαφορές αναπροσαρμογής
  II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις      2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχείων 65.916,84 65.916,84
    1. Γήπεδα - Οικοπεδα 54.394,48 54.394,48 54.394,48 54.394,48      3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 4.884,77 13.124,85

    3. Κτίρια και Τεχνικά έργα 5.355.424,35 3.330.176,30 2.025.248,05 5.355.424,35 3.122.256,03 2.233.168,32 70.801,61 79.041,69

    4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλ. 3.498.316,33 3.238.363,65 259.952,68 3.452.910,77 3.152.035,49 300.875,28   IV. Αποθεματικά κεφάλαια
    5. Μεταφορικά μέσα 127.975.601,51 91.810.272,98 36.165.328,53 127.526.216,91 87.614.055,19 39.912.161,72      3. Ειδικά αποθεματικά 53.543.053,74 53.542.904,65
    6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 19.267.020,10 18.432.542,21 834.477,89 19.005.867,89 18.158.136,69 847.731,20      Αποτελέσματα   (Κέρδη) περιόδου -29.700.068,44 -35.149.226,59

    7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές 55.576,60 0,00 55.576,60 0,00 0,00        Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AVI) 45.554.398,31 40.113.331,15

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 156.206.333,37 116.811.355,14 39.394.978,23 155.394.814,40 112.046.483,40 43.348.331,00

  III. Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
      1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 28.564.657,48 29.293.681,90

      2. Λοιπές προβλέψεις 7.504.240,39 7.102.918,17

    7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.102,19 8.445,19 36.068.897,87 36.396.600,07

        Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 39.404.080,42 43.356.776,19

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  I. Αποθέματα 8.Λοιπές Μακροπρόθεσμς υποχρεώσεις 0,00 0,00

    4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-
        Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά και είδη συσκευασίας 3.031.706,19 2.083.361,59
    5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 39.773,88 11.080,68

3.071.480,07 2.094.442,27    II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

      1. Προμηθευτές 11.857.593,49 12.488.317,97
  II. Απαιτήσεις       3. Τράπεζες , Λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.915.988,28 5.660.422,73
     1. Πελάτες 1.872.101,18 1.725.436,39       4. Προκαταβολές Πελατών 1.954,46 5.209,25
    10. Επισφ.-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 1.264.685,36 1.252.672,39       5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 40.451.936,33 28.923.712,88
    11. Χρεώστες διάφοροι 127.724.916,03 134.600.357,54       6. Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί 28.088.408,01 28.676.433,78
    12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 66.675,97 21.085,45      11. Πιστωτές  διάφοροι 29.844.963,06 31.032.554,81

130.928.378,54 137.599.551,77       Σύνολο   Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  (ΓII) 113.160.843,63 106.786.651,42
      Σύνολο  Υποχρεώσεων  (Γι+ΓII) 113.160.843,63 106.786.651,42

  IV. Διαθέσιμα
    1. Ταμείο 110.264,15 99.100,05
    3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας 13.297.170,87 1.237.010,95 Δ.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

13.407.435,02 1.336.111,00       1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 5.856.336,52 100.851,02

        Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 147.407.293,63 141.030.105,04       2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.907.268,35 4.783.548,79

7.763.604,87 4.884.399,81

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
    1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 207.530,17 0,00
    2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 15.528.840,46 3.732.624,09

15.736.370,63 3.732.624,09

       ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε) 202.547.744,68 188.180.982,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 202.547.744,68 188.180.982,45

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
    2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 3.683.205,88 4.084.307,63     2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπργμάτων ασφαλειών 3.683.205,88 4.084.307,63
   3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις  (Σ.Α.Σ.Θ.) 0,00 390.889,97    3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις  (Σ.Α.Σ.Θ.) 0,00 390.889,97
   4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 2.249.854,18 2.124.214,18    4. Λοιποί λογ/σμοί  τάξεως 2.249.854,18 2.124.214,18

5.933.060,06 6.599.411,78 5.933.060,06 6.599.411,78

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κλειόμενη χρήση αφορά περίοδο  07/08/2017 -06/8/2018  ενώ η προηγούμενη χρήση αφορά περίοδο  01/01/2017 - 06/08/2017

Κατά συνέπεια δεν είναι συγκρίσιμες.

Θεσσαλονίκη 15.02.2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΑΡΙΦΗΣ
ΑΜ 56192

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΚ 051018 ΑΔΤ: Φ 156538

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( 07/08/2017 - 6/8/2018) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/08/2017 -06/08/2018 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017 - 06/08/20117

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ  O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Το ζαχαροπλαστείο «Νίκος» εύχεται Καλό Πάσχα 
σε όλους µε υγεία, αγάπη και γλυκές δηµιουργίες!

Για τις µικρές της παρέας 
που θέλουν να φιλήσουν 

τον πιο... σοκολατένιο πρίγκιπα

Παύλου Μελά 27, Θεσσαλονίκη
231 027 4671

Facebook: ζαχαροπλαστεια Νίκος Κουφός
Instagram: patisserie.nikos.koufos

Τα πιο όµορφα πασχαλινά 
αβγά και τσουρέκια 
για την Ανάσταση
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Τέσσα Χριστοδούλου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Η ∆ικαστική Ψυχολογία είναι ο κλάδος που αξιολογεί τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διερεύνηση 
ποινικών ή µη υποθέσεων ενώ η Εγκληµατολογία έρευνα την παραβατικότητα σε σχέση µε τους θύτες και τα 
θύµατα.
 Ως εµπειρογνώµονας, ο εξειδικευµένος στους ανωτέρω αναφερόµενους κλάδους Ψυχολόγος, αποτελεί 
ειδικό µάρτυρα παρέχοντας στο ∆ικαστήριο µέσω των ειδικών του γνώσεων και της εκπαίδευσής του, την 
επιστηµονική του άποψη. Τα συµπεράσµατα βασίζονται στις θεωρίες εξελικτικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας, 
την καλή γνώση της ψυχοπαθολογίας και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. Έχοντας εξετάσει τις 
εµπλεκόµενες πλευρές µέσω ψυχοµετρικών δοκιµασιών και δοµηµένης κλινικής συνέντευξης εισφέρει στην 
διαµόρφωση της άποψης του δικάζοντα δικαστή. 
 Συµµετέχει σε υποθέσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (ασέλγεια, αποπλάνηση), ενδοοικογενεια-
κής βίας ή παραµέλησης, διαζυγίων για την ρύθµιση της επικοινωνίας ή της καταλληλόλητας των γονέων για 
επιµέλεια, αποζηµιώσεων για ηθική βλάβη, δικαστικής συµπαράστασης ή σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η 
σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ ενός δράστη. Η συµβολή του είναι τέλος απαραίτητη στην εκτίµηση του 
καταλογισµού όπως ορίζεται από τα Άρθρα 34-36 του Ποινικού Κώδικα και να επιβληθεί η προβλεπόµενη ποινή 
σε περιπτώσεις ψυχικά πασχόντων. 
 Η ∆ρ. Αναστασία-Τέσσα Χριστοδούλου, PhD, γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε και 
εργάστηκε στο Λονδίνο επί 11 συνεχή έτη. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές (BSc Psychology) στο 
Brunel University και συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Νευροψυχολογία (MSc Clinical 
Neuropsychology, UCL), την Εγκληµατολογία (MSc Child Forensic Studies, Portsmouth, University, UK) και την 
∆ικαστική Ψυχολογία (MSc Criminology and Criminal Psychology, Portsmouth University, UK). 
 Εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στην Εφαρµοσµένη Ψυχολογία στην Ιατρική (PsychMed) στο 
Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (IOP, King’s College London, UK). Εργάστηκε στο Εθνικό 
Σύστηµα της Αγγλίας από το 2004 ως και το 2010 ως Κλινική Ψυχολόγος- Νευροψυχολόγος (South London and 
the Maudsley NHS Trust), µε εξειδίκευση στην ψυχοµετρική αξιολόγηση, διάγνωση και διαχείριση ψυχιατρικών 
διαταραχών. 
 ∆ιατηρεί νόµιµο γραφείο Ψυχολόγου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αναλαµβάνει υποθέσεις Ποινικού, 
Αστικού και Οικογενειακού ∆ικαίου ως Τεχνική Σύµβουλος.

Ο Ίορδάνης Χατζηκαλλινικίδης  
στο 30ο Money Show

Στο 30ο Money Show στο Hyatt 
Regency παρευρέθηκε ο Ιορδάνης Χα-

τζηκαλλινικίδης, Δικηγόρος και Υποψή-
φιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με την παράταξη «ΝΑΙ στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα. Παρακολούθησε την εκδήλωση της 

Εταιρίας Μελετών Δημοσίου Δικαίου, όπου 
συζητήθηκαν θέματα για τη διαμεσολάβη-
ση, την κατοχύρωση σημάτων και το GDPR 

από διακεκριμένους εισηγητές, και στη 
συνέχεια το 5ο Συμπόσιο για την Ποντιακή 
Παράδοση, όπου οι εισηγήσεις εξαίρετων 

επιστημόνων κράτησαν το ενδιαφέρον 
αμείωτο για περισσότερο από 4 ώρες!

karfitsomata
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Τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουν πως 
θα έρθει η Ανάσταση στη Θεσσαλονίκη, μετά τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26 Μαΐου, αναλύ-
ουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Τι χρειάζεται για να 
βελτιωθεί εικόνα της πόλης και η καθημερινότη-
τα των δημοτών; Πόσο εφικτές είναι οι υποσχέ-
σεις που δίνονται προεκλογικά; Οι υποψήφιοι για 
τον κεντρικό δήμο δίνουν τις δικές τους απαντή-
σεις στην εφημερίδα «Karfitsa»  λίγο πριν μπουν 
στην τελική ευθεία για τη διεκδίκηση του δημαρ-
χιακού θώκου.

Χάρης Αηδονόπουλος, επικεφαλής 
της παράταξης «Συνέργεια - Πρώτα η 
Πόλη μας»: 

«Ως χριστιανοί φυσικά και πιστεύ-

ουμε στην Ανάσταση. Tα θαύματα αφο-
ρούν τις Εκκλησίες και σεβόμαστε τις 
απόψεις κάθε θρησκείας.Η Ανάσταση, 
όσον αφορά στον υλικό κόσμο και την 
κοσμική της διάσταση, αναλύεται στη 
λέξη αναζωογόνηση, ανασυγκρότηση 
που μπορεί να επιτευχθεί με τη συνέργεια 
όλων μας, χωρίς μισαλλοδοξία και αίσθηση πα-
ντογνωσίας και αλάθητου -όπως προσωπικά έχω 
αποδείξει ότι λειτουργώ όλα αυτά τα χρόνια. Συ-

νέργεια για θέματα της καθημερινότητας, για 
την πρόληψη της εγκληματικότητας, την 

ανάπτυξη της πόλης, για ένα καλύτερο 
αύριο. Ως γένος βιώσαμε πολλές κατα-
στροφές, μαρτύρια και δεινά. Εάν όμως 

εκτελείς το καθήκον σου με αρχές και 

ευόρκως, πάντα βλέπεις να έρχεται η δι-
καίωση, η Ανάσταση».
Σπύρος Βούγιας, επικεφαλής της 
παράταξης «ΠΟΛΗχρωμη Πόλη»: 

«Κυριολεκτικά μιλώντας, η φετι-
νή Ανάσταση δεν μπορεί να φέρει άμεσα 

αυτό που προσδοκούν και ονειρεύονται οι 
Θεσσαλονικείς: μια πόλη φωτεινή και διάφανη, 
καθαρή και βιώσιμη, συνεκτική και ανθεκτική, 
ανοιχτή και κοσμοπολίτικη. Πρέπει να γίνουν 
πολλά ακόμη μέχρι να προσεγγίσουμε, έστω, 
όλους αυτούς τους στόχους. Κάθε Πάσχα όμως, 
περιμένοντας την Ανάσταση και καθώς η άνοιξη 
ξυπνάει “μέσα από την πεθαμένη γη τις πασχα-
λιές” (όπως θα έλεγε και ο Ελλιοτ), γεννιέται πά-
ντοτε μια αυθόρμητη ελπίδα στους ανθρώπους 

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι απαντούν...

Πώς θα έρθει η Ανάσταση 
στη Θεσσαλονίκη; 

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Η

Ν
 Α

Ν
Α

Σ
Τ

Α
Σ

ΙΑ
 Κ

Α
Ρ

Υ
Π

ΙΔ
Ο

Υ



32 27.04.2019

πως τα πράγματα θα βελτιωθούν κάποια στιγμή και πως 
η καθημερινότητά τους θα γίνει καλύτερη.

Θα μπορούσαμε, τότε, να συνδυάσουμε αυτή την ελ-
πίδα με τη βάσιμη προσδοκία πως οι δημοτικές εκλογές 
που θα γίνουν το Μάιο, ένα μήνα ακριβώς μετά την Ανά-
σταση, θα κάνουν τη Θεσσαλονίκη μας πιο αισιόδοξη, 
δυναμική και ΠΟΛΗχρωμη!».

Σωτήρης Ζαριανόπουλος, επικεφαλής 
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:

«Πικρή η πείρα από σωτήρες τύπου 
υποψηφίων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ που πλαισι-
ώνονται από ομογάλακτους  δήθεν «ανεξάρ-
τητους» και «αντάρτες» υποψηφίους. Έσωσαν τρα-
πεζίτες, εφοπλιστές, βιομηχάνους. Καταδίκασαν το λαό. 
Όσοι επαγγέλλονται «ανάσταση» κοροϊδεύουν. «Νησίδες 
λαϊκής ευημερίας» σε ένα κράτος βαθιά αντιλαϊκό, δεν 
υπάρχουν. Η ταύτιση μεταξύ τους, με τα μνημόνια που 
όλοι τους ψήφισαν, είναι εξόφθαλμη. Η Θεσσαλονίκη, 
όλη η Ελλάδα, οι κάτοικοι της δεν έχουν ανάγκη για «μια 
από τα ίδια». Να κάνουν τη διαφορά. Να ενισχύσουν εκεί-
νους που λέγοντας ΟΧΙ στους παραπάνω, λένε: ΣΤΟΠ στις 
ιδιωτικοποιήσεις καθαριότητας, συγκοινωνιών, νερού, 
παράδοση τελευταίων ελεύθερων χώρων στα μεγάλα 
συμφέροντα, στην άδικη βαριά τοπική φορολογία με 
ανταποδοτικά τέλη, χαράτσια όπως στάθμευσης. Καμία 
ιδιωτικοποίηση, δραστική μείωση φόρων – τελών, κα-
τάργηση χαρατσιών,παράδοση ελεύθερων χώρων (ΔΕΘ, 
Παραλία) στους κατοίκους παλεύει η Λαϊκή Συσπείρωση, 
το ΚΚΕ. Το πραγματικό δίλημμα είναι: Δήμαρχος υπηρέ-
της αντιλαϊκών κυβερνήσεων και μεγάλων συμφερό-
ντων ή διεκδικητής λύσεων – ανάσα για τους κατοίκους, 
να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς θυσίες 
του λαού αλλά σε όφελος του».

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, επικεφαλής της 
παράταξης «Υψίπολις»: 

«Η Ανάσταση έρχεται πάντα μετά τα 
Πάθη. Αρκεί να μην φοβόμαστε το μέλλον 
και να τολμάμε να βλέπουμε μπροστά. Να 
οραματιζόμαστε την ελπίδα. Για την «Υψίπολις», 
η «Ανάσταση» για τη Θεσσαλονίκη και τους πολίτες της 
περικλείεται στις προτάσεις μας για την Πόλη που ονει-
ρευόμαστε:

#Είναι η αναγέννηση μέσα από μία «Πράσινη Πόλη» 
με καλές συγκοινωνίες, ασφαλείς, πεντακάθαρους ανοι-
κτούς δημόσιους χώρους για συλλογικές δράσεις και 
επικοινωνία. Μία πόλη η οποία θα αξιοποιεί τον θαλάσσιο 
(γαλάζιο) πλούτο που έχει γύρω της.

#Είναι η νίκη του φωτός στο σκοτάδι μέσα από τη 
«Δημιουργική Θεσσαλονίκη» που θα προωθεί τον πολι-
τισμό μνήμης και θα τον κάνει κομμάτι της κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης.

#Είναι ο αλληλοσεβασμός μέσα από την «Ανεκτική 
Πόλη» που θα νοιάζεται για τον συνάνθρωπο και θα δη-
μιουργεί υποδομές αλληλεγγύης.

#Είναι η ελπίδα μέσα από την «Έξυπνη Θεσσαλονί-
κη» για μία κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη με χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας. 

#Είναι η «Θεσσαλονίκη- Μητρόπολη», «Τολμηρή», η 
«Πόλη της συμμετοχής» που δεν αρκείται στο θε-
τικό αλλά διεκδικεί το υπερθετικό».

Κωνσταντίνος Ζέρβας, επικεφαλής 
της παράταξης «Ναι στη Θεσσαλονί-
κη»: 

«Η πόλη χρειάζεται δήμαρχο. 
Δήμαρχο που θα ασχολείται με αυτήν 
και θα έχει πρωταρχικό μέλημα τη φροντί-
δα και τη λειτουργικότητά της. Χρειάζεται δήμαρχο 

που θα ακούει και θα νοιάζεται για τα αιτήματα των 
δημοτών, των κατοίκων και των επισκεπτών. Κάποιον 

που να ξέρει αλλά και να θέλει να κάνει τη δουλειά. Η 
πόλη βαρέθηκε τις ήττες, την υστέρηση και τη μιζέρια. 
Ανάσταση για την πόλη θα έρθει όταν συντρέξουν ορι-
σμένες προϋποθέσεις. Όταν ολοκληρωθούν επιτέλους 
ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής, όταν αποκτήσει αξι-
όπιστο συγκοινωνιακό δίκτυο, όταν αυξηθεί το πράσινο 
ανά κάτοικο, όταν η αποκομιδή των απορριμμάτων και 
η καθαριότητα των δρόμων αγγίξει κάποια ευρωπαϊκά 
standards. Η πόλη βέβαια έχει και άλλες δυνατότητες, 
ευρύτερες, μεγαλύτερες. Δεν μπορεί κανείς να περιορίσει 
τον ορίζοντα της Θεσσαλονίκης στα απλά και αυτονόη-
τα. Στόχος είναι να ανακτήσει την ιστορική της αίγλη, να 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος όλων των παγκόσμι-
ων δικτύων, να λάμψει μέσα από μεγάλες πολιτιστικές 
πρωτοβουλίες και να αναδειχθεί σε οικονομικό και εκ-
παιδευτικό κέντρο όπως μπορεί και έχει όλα τα εφόδια 
να το κάνει. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για 
μια πραγματική Ανάσταση της Θεσσαλονίκης. Πιστέψτε 
με, είναι εφικτό».

Μάκης Κυριζίδης, επικεφαλής της παρά-
ταξης «Θεσσαλονίκη Θετικά»:

«To άγιο Φως και η αγάπη των 
ανθρώπων, αυτά φέρνουν την Ανά-
σταση κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη 
όπως και παντού στον κόσμο. Το θαύμα 

της Ανάστασης είναι πάντα πηγή χαράς, αν όμως 
δεν κατανοηθεί σωστά μπορεί να γίνει παραπλανητικό 

για τη διαχείριση των κοινών. Καμιά πόλη, καμιά κοινω-
νία δεν πρέπει να περιμένει ένα θαύμα για να διορθωθεί. 
Χρειάζεται πίστη, λόγος, αφοσίωση και θυσία. Αυτά που 
προηγούνται, δηλαδή, της Ανάστασης, στην εβδομάδα 
των Παθών, και είναι τόσο πιο διδακτικά για μια πόλη! 
Δείτε, για παράδειγμα, τον μεγάλο δάσκαλο να μπαίνει 
μετά βαΐων και κλάδων στην πόλη, αλλά «επί πώλου 
όνου» για να δώσει ένα αιώνιο πρότυπο σεμνότητας. 
Μάθημα αρετής είναι και η αποφασιστικότητα μπροστά 
στους πάγκους των αργυραμοιβών, το μαστίγιο, δη-
λαδή, που έφτιαξε ο πραότερος όλων για να καθαρίσει 
τον «οίκο» του. Ακούστε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέ-
ρας την παραβολή των Ταλάντων, που μας διδάσκει να 
είμαστε εργατικοί και να αυξάνουμε τα χαρίσματά μας. 
Σκεφθείτε τη σημασία του Ιερού Νιπτήρα της Μεγάλης 
Πέμπτης, που είναι ένα καλό μάθημα για τους δημάρ-
χους, την προσωπική τους διακονία και την ταπεινότητα 
που οφείλουν. Αυτά και τόσα άλλα είναι στη σκέψη μας 

αυτές τις μέρες. Με κατάνυξη θρησκευτική αλλά και προ-
σήλωση στον ηθικό κορμό κάθε δημόσιας εκδήλωσης, 
όπως οι εκλογές, εμείς, στη Θεσσαλονίκη Θετικά, και εγώ 
προσωπικά εύχομαι σε όλους τους Θεσσαλονικείς Καλή 

Ανάσταση!»

Πέτρος Λεκάκης, επικεφαλής της πα-
ράταξης «Θεσσαλονίκη Πρώτη»: 

«Η Ανάσταση έρχεται από την πίστη. 
Αυτό θα φέρει την Ανάσταση και στη Θεσ-
σαλονίκη. Η πίστη στις δυνάμεις μας, η πίστη 
πως μπορούμε να καταφέρουμε, η πίστη στην ανε-
ξάρτητη αυτοδιοίκηση. Οι επικείμενες δημοτικές εκλογές 
είναι κρίσιμες για την πορεία που θα πάρει η Θεσσαλονίκη 
και αν καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δι-
ανοίγονται. Μπροστά σε αυτήν την κάλπη οι πολίτες δεν 
πρέπει να σταθμίσουν το συμφέρον κανενός παρά μόνο 
της Θεσσαλονίκης. Δεν χωρούν κομματικές γραμμές και 
επιταγές στα κριτήρια της απόφασής τους. Οι Θεσσαλονι-
κείς πρέπει να επιλέξουν αυτούς που έχουν την καλύτερη 
ομάδα για να διοικήσει το δήμο Θεσσαλονίκης. Και αυτό 
η «Θεσσαλονίκη Πρώτη» το διασφαλίζει έχοντας στις τά-
ξεις της έμπειρα αυτοδιοικητικά πρόσωπα, ικανά να διοι-
κήσουν και να εξασφαλίσουν λύσεις». 

Βασίλης Μωϋσίδης, επικεφαλής της πα-
ράταξης «ΘεσσαλοΝΙΚΗ των Πολιτών»: 

«Ανάσταση στην πόλη θα έρθει όταν 
η καθημερινότητα γίνει χαρά και όχι άγχος 
όπως είναι σήμερα. Και αυτό είναι εφικτό, αρ-
κεί οι δυνάμεις που κρύβει η Θεσσαλονίκη συ-

στρατευθούν για μια μεγάλη ανατροπή. Στη δημιουργία 
μιας Διοίκησης του Δήμου που ακούει και νοιάζεται 
για την Πόλη υπηρετεί τον πολίτη και έχει γνώμονα 
τον κοινό συμφέρον και όχι τις οποιεσδήποτε κομ-
ματικές σκοπιμότητες. Οι αρχές υπάρχουν για να 

υπηρετούν και όχι για να αυθαιρετούν .Με αυτόν τον 
οραματισμό να γίνει η Θεσσαλονίκη μια διαμαντόπετρα 

στης γης το δαχτυλίδι, μια όμορφη και σύγχρονη πόλη, 
φιλική προς τον πολίτη και τον επισκέπτη θα μπορέσου-
με όλοι μαζί να καυχιόμαστε που ζούμε εδώ. Η ποιότητα 
ζωής είναι το ζητούμενο και κ δρόμος προς μια πραγματι-
κή αλλαγή- Ανάσταση. Ο πολίτης και η διοίκηση θα εμπι-
στεύονται επιτέλους ο ένας τον άλλον. Έτσι θα κερδηθεί 
το στοίχημα του παρόντος και του μέλλοντος».

Γιώργος Ορφανός, επικεφαλής της 
παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το 
Μέλλον»: 

«Ανάσταση στην πόλη και στους δημό-
τες θα φέρει η συνένωση δυνάμεων με ίδιους 
στόχους, που αφορούν την αλλαγή του ρόλου 
της Θεσσαλονίκης, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της πόλης και την επιστροφή των ενεργών πολι-
τών και επιστημόνων που έχουν εκπατριστεί. Αυτή μπο-
ρεί να γίνει μόνο με συγκεκριμένο προγραμματισμό και 
σχεδιασμό των κινήσεων σε βάθος χρόνου. Πάνω από 
όλα απαιτείται να ξεχάσουμε την κομματική προέλευσή 
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μας και να δουλέψουμε μαζί».

Νίκος Ταχιάος, επικεφαλής της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»: 

«Η φετινή Ανάσταση εύχομαι να φέρει 
στην πόλη και στους δημότες πραγματική 
Ανάταση. Να βγούμε από το «καβούκι» μας. 
Ν’ αρχίσουμε να αισιοδοξούμε για τα καθημερι-
νά και γιατί όχι, να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε και τα 
μεγάλα. Να πιστέψουμε ότι η πόλη μας μπορεί και πρέπει 
να αλλάξει εικόνα και να γίνει μια σύγχρονη, καθαρή και 
ασφαλής μεγαλούπολη που θα μπορεί να κατακτήσει μια 
σημαντική θέση στην Ευρώπη και τον ψηφιακό «οικοσύ-
στημα».  Να βοηθήσουμε όλοι για να χτίσουμε την Θεσ-
σαλονίκη του μέλλοντος».  

Μιχάλης Τρεμόπουλος, επικεφαλής της 
παράταξης «Οικολογία - Αλληλεγγύη»: 

«Η Ανάσταση εκφράζει πολύ περισσό-
τερο τους Έλληνες ως χαρμόσυνο ανοιχτό 
γεγονός, που συνδέεται με την αναγέννηση 
της φύσης, σε σύγκριση με τα Χριστούγεννα, που 
ταιριάζει πιο πολύ σε βόρεια κλίματα και εσωτερικές διερ-
γασίες. Τίποτε νέο δεν μπορεί να φέρει η Ανάσταση, παρά 
μόνο να επαναλάβει για τον καθένα προσωπικά αυτή την 
πανάρχαια σεπτή τελετουργία, την προσωποποίηση του 
μυστηρίου της αναβλάστησης, της αναζωογόνησης της 
γης, της αναγέννησης ψυχών και λουλουδιών, να ταυτι-
στεί με τον ερχομό της άνοιξης. Η ελπίδα ξαναστήνεται 
στα πόδια της, εν μέσω ληστών, εν μέσω Πόντιων Πιλά-
των, εν μέσω τιμωρητικών ιερατείων, εν μέσω ιδιοτελών, 
εν μέσω απατηλών υποσχέσεων, εν μέσω ισχυρών του 
χρήματος, εν μέσω ασεβών, εν μέσω γονατισμένων από 
την ανέχεια και τις δυσκολίες της επιβίωσης. Στην Ανά-
σταση υπάρχει το θαύμα που έλκει τους πιστούς, αφού 
«θανάτω θάνατον πατήσας». Το ίδιο θαύμα και η πόλη 
αναμένει, ελπίζοντας σε μια «ζωή χαρισάμενη»... Και το 
θέλει εδώ και όχι στους ουρανούς!».

Σάββας Χαλιαμπάλιας, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Γίνεται, Μπορούμε»: 

«Ανάσταση σημαίνει Αναγέννηση. Νέα 
ευκαιρία. Νέα Αρχή. Αυτό που έχουμε ανά-
γκη όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. 
Έτσι και η πόλη μας έχει ανάγκη να ξεφύγει από 
τα δεσμά του σφιχτού εναγκαλισμού της με το κομματικό 
και πολιτικό κατεστημένο. Να κάνει μία νέα αρχή, ένα νέο 
ξεκίνημα. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Στον λίγο καιρό που 
ασχολούμαι με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατάλαβα γιατί 
βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. 
Παίζω σε ένα γήπεδο που με θεωρούν ξένο. Θαρρείς και 
μπήκα σε χωράφια άλλων. Όμως στην πραγματικότητα 
τα χωράφια αυτά είναι όλων μας. Δεν ανήκουν σε κανέ-
να, που έχει αυτοανακηρυχθεί ιδιοκτήτης. Με τη βοήθεια 
των πολιτών θα συνεχίσω και θα φτάσω μέχρι το τέλος. 
Γιατί πρόκειται για την πόλη μου και η Θεσσαλονίκη το 
αξίζει. Την Ανάσταση μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να την 
φέρουμε. Από εμάς εξαρτάται! Μην περιμένουμε άλλους 
να μας σώσουν. Φτάνει μόνο να το πάρουμε απόφαση!».

Παναγιώτης Ψωμιάδης, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Δύναμη Πολιτών»: 

«Να γυρίσει η πόλη σελίδα, να 
βάλουμε τέλος στη μιζέρια. Να αφή-
σουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν 

και να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν. 
Γιατί είμαστε μια διχασμένη κοινωνία. Να κάνουμε την 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας ανθρώπινη και πάλι, πιο 
φωτεινή, πιο ασφαλή, πιο όμορφη. Να πάρουμε πίσω την 
πλατεία Αριστοτέλους από τους λαθρομετανάστες, να 
αγκαλιάσουμε τη θάλασσα, να δώσουμε προτεραιότητα 
στις ξεχασμένες και παραμελημένες γειτονιές της Θεσσα-
λονίκης, στην  Τούμπα, στην Τριανδρία, στη Ξηροκρήνη, 
στην Άνω πόλη, στη Βας. Όλγας, στη Μαρτίου, στη Χαρι-

λάου. Η Ανάσταση θα έρθει, όταν οι δημότες ψηφί-
σουν αυτοδιοικητικά, μόλις εμπιστευτούν πρόσωπα 
που έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήρια τους, που 
έχουν πραγματοποιήσει έργο και όχι μαθητευόμε-
νους μάγους, κομισάριους των κομμάτων και του 

συστήματος. Η Ανάσταση απαιτεί μια ισχυρή, πατρι-
ωτική φωνή που ξέρει και μπορεί να διεκδικήσει. Για τη 
Θεσσαλονίκη μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας!».

*Οι απαντήσεις των 
υποψηφίων δημάρ-
χων που απάντησαν 
στο ερώτημα: «Τι πι-
στεύετε ότι μπορεί να 
φέρει την Ανάσταση 
στην πόλη και στους 
δημότες;» δημοσιεύ-
ονται με αλφαβητική 

σειρά.
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Η υπογεννητικότητα είναι ένα φαινόμενο που 
μαστίζει την χώρα μας με κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά και 
ψυχολογικές επιπτώσεις στους μεμονωμένους 
πολίτες.

Έχει πρωτοεμφανιστεί, βέβαια, δεκαετίες 
πριν, ωστόσο ήρθε να επιβεβαιωθεί με τις εκθέ-
σεις της ΕΛΣΤΑΤ για μείωση των γεννήσεων και 
αύξηση των θανάτων στην χώρα μας. Η Eurostat 
υπολογίζει ότι μέχρι το 2080 θα έχει μειωθεί ο 
πληθυσμός της Ελλάδας κατά 3,5 εκατομμύρια 
κατοίκους! Η κατάσταση αυτή αποτελεί απότοκο 
της πολυετούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, τις συ-
νέπειες της οποίας καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε σήμερα.

Οι σημαντικότατες συνέπειες της υπογεννη-
τικότητας μπορεί να είναι εθνικές, κοινωνικές 
αλλά και οικονομικές όπως επιβάρυνση του 
ασφαλιστικού συστήματος και του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών. Οι οικο-
νομικοί δείκτες καταδεικνύουν ότι με την αύξη-
ση του δείκτη της γονιμότητας αυξάνεται το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ. 

Είναι αμφισβητούμενο το εάν η κατάσταση 
είναι αναστρέψιμη. Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερα 
δυσμενών συνεπειών της θεωρώ ότι η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλείται να αναλά-
βει δράση για την επίλυση του προβλήματος και 
την μείωση των συνεπειών του ελλείψει μάλιστα 
οργανωμένης κεντρικής πολιτικής για την αντι-
μετώπισή του.

Ειδικότερα, θεωρώ ότι πρέπει να οργανω-
θούν δράσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα 
γύρω από την προστασία της ελληνικής οικογέ-
νειας προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Δωρεάν πρόσβαση των γυναικών σε ιατρι-
κές – μαιευτικές δομές και δωρεάν παιδιατρική 
παρακολούθηση ειδικά σε περιπτώσεις οικογε-
νειών που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιο-

χές
- Παροχή οικονομικών και όχι μόνο κινή-

τρων για την απόκτηση παιδιών
- Πρόβλεψη περαιτέρω οικονομικών και όχι 

μόνο διευκολύνσεων για πολύτεκνες οικογένει-
ες

- Εξασφάλιση βρεφικών τροφών  
- Εξασφάλιση θέσεων για βρεφονηπιακούς 

και παιδικούς σταθμούς
- Δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης 

στην αγορά εργασίας για εργαζόμενες μητέρες
- Η στήριξη από την πλευρά της πολιτείας 

των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
υπογονιμότητας.

*Η Μαρία Χατζηδημητρίου είναι Γενική 
Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος 
με την παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα 
«Αλληλεγγύη» 

Η Eurostat υπολογίζει ότι μέχρι το 2080 θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός της 
Ελλάδας κατά 3,5 εκατομμύρια κατοίκους

Η Περιφέρεια καλείται να αναλάβει  
δράση για την υπογεννητικότητα 
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Νίκος Ζεϊµπέκης
Υποψήφιος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ενότητα
Καινοτομία
Τόλμη

Πρωτοπορία

Οpen TV: «Η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο» Μάης ’68

Έως τις 19 Μαΐου, ημέρα Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού, θα διαρκέσουν τα αφιερώματα 
του Open TV, συμφερόντων του Πόντιου Ιβ. Σαββί-
δη, στην ιστορική μνήμη των 100 χρόνων φέτος. 
Το λογότυπο του αφιερώματος είναι το γράμμα G, 
αρχικό της αγγλικής λέξης Genocide (γενοκτονία), 
όπως εμπνεύστηκε και αποτύπωσε η Παμποντια-
κή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ). Στις καθημερινές 
εκπομπές θα προβάλλονται όλα όσα έπρεπε να 
γνωρίζουν οι Έλληνες για τον ποντιακό Ελληνισμό 
και να μην παρασύρονται από ενεργούμενα ξένων 
κέντρων που ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε ποτέ 
γενοκτονία κ.λπ. Προβάλλονται ιστορικά ντοκουμέ-
ντα, μαρτυρίες ανθρώπων των οποίων οι οικογέ-
νειες βίωσαν τον βίαιο ξεριζωμό, καθώς και ήθη, 
έθιμα, ποντιακή κουζίνα κ.λπ. Φυσικά και τα πονε-
μένα τραγούδια των Ελλήνων Ποντίων, το Σύμβολο 
του Πόντου, η Παναγία Σουμελά, ο κεμετζές κ.λπ. 
«Η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο» 
– στίχος από το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι «Ο 
θρήνος της Τραπεζούντας». Η Βουλή των Ελλήνων 
ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την 
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης για 
τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

«Το βάθος του ουρανού είναι κόκκινο». Είναι μια τρίωρη 
επισκόπηση των γεγονότων του Μάη του 1968 στη Γαλλία και θα 
μεταδοθεί την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, στις 00:45 από την ΕΡΤ2. 
Ακόμα, γίνεται αναφορά στα επαναστατικά κινήματα, τις εξεγέρ-
σεις κ.λπ., μέσα από φωτογραφίες, επίσημα επίκαιρα, τηλεοπτικά, 
super 8, 16άρια, ραδιόφωνο, λαθραίες συνεντεύξεις.

• «Μύρισε» εκλογές. Μειώθηκε ο ειδικός φόρος επί των διαφη-
μίσεων για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο 5%.

• Πολύ καλό το αφιέρωμα της ΕΡΤ στη χούντα, για να μένει 
ζωντανή η συλλογική μνήμη. Περιμένουμε παρόμοια αφιερώματα 
και για τον εθνικό όλεθρο της Σμύρνης το 1922, καθώς και για τη 
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. 

• Και νέα καθημερινή εφημερίδα ετοιμάζεται στον Πειραιά, εν 
όψει των εκλογών. Και ραδιόφωνο μαζί! 

• Προτεραιότητα του Ιβάν Σαββίδη είναι τοOpen TV. Μετά το 
Πάσχα θ’ ασχοληθεί με το καθημερινό «Έθνος».

• Ο Γ. Μουρούτης (ΝΔ) δεν έχει σχέση με το δεξιό site με αρι-
στερό… όνομα, tomanifesto.gr, του οποίου ηγείται ο Χ. Παυλίδης.

• Άλλαξε προς το καλύτερο το ANT1NEWS.GR. Έγινε πιο σύγ-
χρονο και λειτουργικό.

• Οι αθλητικές εφημερίδες έχασαν 810 φύλλα την περασμένη 
Κυριακή. Έπεσαν κάτω από τον πήχη των 17.000, μια και πού-
λησαν 16.300 φύλλα από 17.110 που είχαν την προηγούμενη 
Κυριακή. Η «SportDay» παρέμεινε πρώτη.

• Η γνωστή αοιδός Πάολα, που αποθεώνεται από τους «Ράδιο 
Αρβύλα», είναι αυτή που στην πίστα φωνάζει «της π… νας γίνεται».

media
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Ποιός θα διαλέξει 
μια ανασφάλιστη 
δουλειά για 400 

ευρώ το μήνα, αντί 
μιας κανονικής 

δουλειάς;

Τ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η  Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ *

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μισθούς στην Ελλάδα δεν 
επιδέχονται ερμηνειών, ούτε «δημιουργικής ασάφειας». 

Το 50% των νέων και το 10% του συνόλου των εργαζομένων αμείβο-
νται με 400 ευρώ (392,56 για την ακρίβεια), είτε με μερική είτε με «μαύ-
ρη» απασχόληση.

Δουλειές οι οποίες μόνο κανονικές δεν είναι, έτσι η κυβέρνηση «πα-
νηγυρίζει» για την καθιέρωση του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ, ο 

οποίος σε ό,τι αφορά κυρίως τους νέους απλώς… δεν ισχύει! 
δημιούργωντας την εικονική πραγματικότητα που προπαγαν-
δίζει, αλλά δυστυχώς γι’ αυτήν συντρίβεται όχι μόνο από το 
βίωμα όσων δουλεύουν για 400 ευρώ, αλλά -πλέον- και από 
τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η κυβέρνηση δημιουργώντας το fake news του… κοψί-
ματος των Δώρων και των επιδομάτων, αυτή την εικονική και 
fake πραγματικότητα, θέλησε να υπερασπιστεί «σκοτώνοντας» 
ταυτοχρόνως αυτό που λέει η Ν.Δ: την κανονική δουλειά. 

Τη δουλειά με όρους, προϋποθέσεις και προοπτική, τη δου-
λειά που βοηθάει κάποιον να απεξαρτηθεί από τα «επιδόματα 
ελεημοσύνης», που σήμερα υπάρχουν κι αύριο μπορεί να μην 
υπάρχουν, τα επιδόματα που «συντηρούν» την πραγματικότη-
τα των μισθών πείνας, που «κατάφερε» και «πέτυχε» να εξα-
πλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας, 
σμπαραλιάζοντάς την.

Το «ΑΡΙΣΤΕΡΟ»… δημιούργημα δεν αντέχει σε οποιαδήπο-
τε σύγκριση με την κανονική δουλειά, για την οποία μιλά όχι 
μόνο ο Κ. Μητσοτάκης αλλά κάθε στοιχειωδώς σκεπτόμενος 
άνθρωπος. 

Ποιός θα διαλέξει μια ανασφάλιστη δουλειά για 400 ευρώ 
το μήνα, αντί μιας κανονικής δουλειάς; Κανένας, εκτός από ελάχιστους, οι 
οποίοι έχουν κι άλλη μαύρη δραστηριότητα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία ασφαλώς θέλει μια κανονική δουλειά, με 
σταθερότητα και προοπτική. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, όπως δεν έχει σχέση και με οποιαδήποτε άλλη μορφή 
κανονικότητας, δεν μπορεί να προσφέρει κανονικές δουλειές. 

Επί 4,5 χρόνια δεν προσέλκυσε καμία σοβαρή ξένη επένδυση και «κί-
νησε» την οικονομία στο βαθμό που την κίνησε, με κρατικό χρήμα προ-
ερχόμενο από την υπερφορολόγηση. 
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας - π. Βουλευτής  Νέας Δημο-
κρατίας

Το «ΑΡΙΣΤΕΡΟ»… δημιούργημα
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Πάρις Μπίλλιας:

Την πεποίθησή του ότι η ανάπλαση 
του παράκτιου μετώπου από Καλοχώρι 
έως Αγγελοχώρι θα αποτελέσει όχημα 
ανάπτυξης για την Θεσσαλονίκη εκφρά-
ζει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-
λος Κ. Μακεδονίας και πρόεδρος το ΤΕΕ 
Πάρις Μπίλιας. Απαντά επίσης στους λό-
γους που δεν του επέτρεψαν να κατέλθει 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 

Κύριε Μπίλλια από παρ  ̀ ολίγον 
υποψήφιος δήμαρχος, είστε πλέον 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. 
Τι μεσολάβησε;

Μεσολάβησε απλώς η διαφορά ανά-
μεσα σε μια διερευνητική διεργασία που 
απλά δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο της, σε 
μια άλλη που είχε αποτέλεσμα διατηρώ-
ντας ενεργή την  προοπτική ουσιαστικής 
συνεισφοράς και ανταπόδοσης στη Θεσ-
σαλονίκη, όλων όσων εκείνη μου έχει 
προσφέρει: σπουδές, επαγγελματικές 
ευκαιρίες, προσωπική και οικογενειακή 
πληρότητα, αναγνώριση και εκτίμηση 
από τους συναδέλφους μου. Μετά από 
μια μακρά πορεία σε θεσμικούς ρόλους 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο, καθώς ολο-
κληρώνω και τη δεύτερη θητεία μου 
ως πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ, αισθάνομαι ότι η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο 
πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα, 
μου δίνει την ευκαιρία να περάσω από 
το στάδιο της ενδελεχούς μελετητικής 
προετοιμασίας εγχειρημάτων για την 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, στο στάδιο 
της υλοποίησης.

Το οποίο στάδιο υλοποίησης τι πε-
ριλαμβάνει ως κορωνίδα των στόχων 
στους οποίους θέλετε να εμπλακείτε;

Προφανώς τον τελικό λόγο για την 
αξιοποίηση κάθε μέλους μιας ομάδας, 
έχει ο επικεφαλής της ομάδας. Ωστό-
σο, θεωρώ ότι είναι λογικό να επιθυμώ 
να συνδράμω σε θέματα υποδομών της 
Θεσσαλονίκης και της κεντρικής Μακε-
δονίας, στα οποία άλλωστε έχω εντρυ-
φήσει τα τελευταία χρόνια με τη θεσμική 
μου ιδιότητα. Ιδιαίτερα δε, με γοητεύει 
η προοπτική ενεργού συμμετοχής στην 
υλοποίηση του μεγαλόπνοου project 
που αφορά την αναμόρφωση του Παρά-
κτιου Μετώπου της Θεσσαλονίκης, από 
το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι. Εκτιμώ 

ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, που ένωσε 
στο στάδιο του σχεδιασμού το ΤΕΕ/ΤΚΜ,  
τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και τους παράκτιους Δήμους της Θεσσα-
λονίκης σε μια αρμονική συνεργασία με 
ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα αποτελέσει 
όχημα ανάπτυξης για την πόλη και το σύ-
νολο της περιοχής τα επόμενα χρόνια. Θα 
αποτελέσει ακόμα, πεδίο ανάδειξης νέων 
τοποσήμων, παράγοντα βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των Θεσσαλονικέων και  
«εργαλείο» ριζικής αλλαγής της εικόνας 
της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας –σε 
συνδυασμό και με τα projects για την 
ανάπλαση της ΔΕΘ, των λαχανόκηπων 
και την αξιοποίηση των στρατοπέδων - 
ένα νέο αστικό τοπίο για τον 21ο αιώνα.

Αναφερθήκατε στο θέμα της Ανά-
πλασης της ΔΕΘ, το σχέδιο της οποίας 
βρίσκεται σε διαβούλευση το τελευταίο 
διάστημα, όχι χωρίς αρνητικές αντιδρά-
σεις που έφτασαν μάλιστα μέχρι το ση-
μείο προαναγγελιών προσφυγής στο 
ΣτΕ. Ποια είναι η θέση σας;

 Ως ΤΕΕ/ΤΚΜ συστήσαμε για το ζή-
τημα Ομάδα Εργασίας, που πραγματο-
ποίησε εκτενείς επαφές ενημέρωσης με 
τη διοίκηση  της ΔΕΘ και όχι μόνο, πριν 
μελετήσει σε βάθος όλες τις πτυχές του 
υπό διαβούλευση ζητήματος, που είναι 
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχε-
δίου για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. Συμφωνήσαμε στην ανάγκη να 

προχωρήσει το project, προτείναμε βελ-
τιωτικές παρεμβάσεις για να είναι ακόμα 
πιο χρήσιμο στην αναβάθμιση του συνό-
λου της περιοχής. Παράλληλα ζητήσα-
με να μην εγκαταλειφθεί το όραμα της 
δημιουργίας ενός μεγάλου Εκθεσιακού 
Κέντρου εκτός του αστικού ιστού, όταν οι 
οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.  Η 
ανάπλαση της ΔΕΘ πρέπει να προχωρή-
σει, για να μπορέσει να ικανοποιηθεί σε 
σημαντικό βαθμό, ένα πάγιο αίτημα της 
Θεσσαλονίκης για μητροπολιτικό αστικό 
πάρκο, που θα αναβαθμίσει σημαντικά 
το φτωχό πράσινο της πόλης. Θέλω να 
πιστεύω ότι δεν θα εμπλακεί και αυτό  το 
όνειρο της πόλης σε έναν χορό παλινω-
διών με δικαστικές προσφυγές για θέμα-
τα που μπορούν να διευθετηθούν στην 
πορεία με διάλογο των ενδιαφερομένων 
μερών.

Είστε και στέλεχος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΝΔ συν τοις άλλοις. Πι-
στεύετε ότι η ΝΔ στη Θεσσαλονίκη θα 
επηρεαστεί ενόψει εθνικών εκλογών, 
από τους ενδοπαραταξιακούς διαγκω-
νισμούς στη μάχη των δημοτικών εκλο-
γών;

Στην παράταξη, ως παράταξη, δεν 
υπάρχουν διαγκωνισμοί, υπό την έννοια 
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ 
κεντρικά έχουν εκφράσει την επιλογή 
που στηρίζει το στελεχιακό δυναμικό του 
κόμματος. Από εκεί και πέρα, κάθε ψη-
φοφόρος «ζυγίζει» τις επιλογές του και 
λαμβάνει τις αποφάσεις του, με βάση τα 
κριτήρια που θέτει και ο ίδιος. Το σίγουρο 
είναι, ότι στις εθνικές εκλογές η Θεσσα-
λονίκη θα στείλει ηχηρή εντολή διακυ-
βέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και κα-
ταδίκης μιας κυβέρνησης, που ευθύνεται 
σε μεγάλο βαθμό για την αναπτυξιακή 
στασιμότητα της περιοχής με οικονομι-
κές πολιτικές που εκθεμελίωσαν πολλές 
σοβαρές προσπάθειες, για την υποβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής με αποτυχημένα 
πειράματα στις αστικές συγκοινωνίες, 
αλλά –και πολύ περισσότερο- για την 
ηθική και ψυχική απογοήτευση των αυ-
θεντικών Μακεδόνων που επέφερε η 
ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
εκχωρώντας κατά τρόπο ανιστόρητο, 
γλώσσα και ταυτότητα στους βόρειους 
γείτονες…

Η αναμόρφωση του παράκτιου μετώπου 
θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης

Το «ΑΡΙΣΤΕΡΟ»… δημιούργημα
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΟΨΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣΕ∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΚΥ 17:30 (Ε)

ΠΑ 20:00
ΣΑ 17:30 (Ε)  ∆Ε 07:00 (Ε)

∆Ε - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Μια υποψηφιότητα που ξεκινά από την αγορά και καταλήγει στο brand Μακεδονία   Μια όμορφη μουσική βραδιά στο ΤΕΕ

Αγροδιατροφικός τομέας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, ανάπτυξη τουριστικής συνείδη-
σης και ισχυρό εμπορικό brand Μακεδονία είναι τα συστατικά της επιτυχίας σύμφωνα με τον υποψήφιο Περιφερειακό 
Σύμβουλο, Θεόδωρο Πανταλέων. «Μέλημά μας είναι να καταθέσουμε προτάσεις εφικτές, υλοποιήσιμες, που θα βγάζουν 
από το αδιέξοδο τους δημιουργικούς και παραγωγικούς πολίτες. Η Μακεδονία έχει πολλές δυνατότητες και κανείς δεν 
το αμφισβητεί αυτό. Στο υπαρκτό και μετρήσιμο έργο των προηγούμενων ετών ερχόμαστε να προσθέσουμε νέες κατευ-
θύνσεις» δηλώνει σε κάθε ευκαιρία. Εντύπωση προκαλεί η θέση του πως «και μέσα από αυτήν την οδό - την εμπορική 
- μπορούμε να καταδείξουμε σε όλον τον κόσμο ποια είναι η Μακεδονία. Όταν στο τραπέζι των καταναλωτών φτάσουν 
προϊόντα της Μακεδονίας με την Ελληνική Σημαία, όλοι θα μάθουν την Ιστορική αλήθεια». 

Μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο την Παρασκευή 19/4. 
Πέντε χορωδίες μαζί με τη χορωδία του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου, με πάνω από 200 χορωδούς,προσέφεραν 
μια αξέχαστη βραδιά σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο 
αμφιθέατρο του επιμελητηρίου των μηχανικών. Πρω-
τεργάτες της όμορφης εκδήλωσης ο τοπογράφος μηχα-
νικός και μέλος της διοικούσας επιτροπής του Τμήματος 
Κ. Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  κ. 
Δημήτρης Μήτρου και η μαέστρος της χορωδίας των μη-
χανικών κα Άλκηστις Τόγια. Και οι δυο είναι υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλονίκης με συνδυασμό του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα.

karfitsomata
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Με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Ψωμιάδη «Δύναμη πολιτών» κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης ο Χρήστος Αναστασάκης, επιχειρηματίας και μόνιμος κάτοικος της Τούμπας.

«Προτεραιότητα αποτελεί και θα αποτελεί πάντα ο δήμος μας. Περνάμε από τα λόγια στις πράξεις και 
αγωνιζόμαστε για τους δημότες και για τη γειτονιά μας.  Έχοντας χρέος τα συμφέροντα του συνόλου, την  
τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της αποδοτικότητας και της διοίκησης.» , τόνισε ο κ. Αναστασάκης.

«Πρωταρχικός στόχος και όφελος η ποιότητα ζωής και η καλυτέρευση της καθημερινότητας των πο-
λιτών. Σημαντικά προβλήματα όπως η έλλειψη καθαριότητας, κοινωνικές υποδομές , έλλειψη πρασίνου 
και η φύλαξη και συντήρηση κτιρίων αποτελούν τους αρχικούς στόχους που έχουμε βάλει.» , συμπλήρω-
σε ο κ. Αναστασάκης.

Κλείνοντας ο κ Αναστασάκης προσκάλεσε όλους τους πολίτες να συμμαχήσουν για τις ανάγκες του 
δήμου Θεσσαλονίκης, για την εξέλιξη που κάποτε ονειρεύτηκαν και που τώρα ήρθε η ώρα να πραγματο-
ποιηθούν. 

«Γιατί η πολιτική είναι για τους πολίτες και όχι για τους πολιτικούς.»  

Χ. Αναστασάκης:  
Καλώ τους πολίτες του δήμου 

Θεσσαλονίκης να συμμαχήσουν  
μαζί μας για μία καλύτερη πόλη

Χρήστος Αναστασάκης
Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

Τηλ.: 6932.353.444
E-mail: chr7735@gmail.com
       Christos Anastasakhs

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

και όχι για τους πολιτικούς
Η πολιτική για τους πολίτες 
και όχι για τους πολιτικούς Έργα και όχι Λόγια
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Από τις πισίνες στην αυτοδιοίκηση Ενεργοποιήθηκε και  
ο ΣΥΡΊΖΑ Καλαμαριάς

Τουντούρη «ψηφίζει» ο Άδωνις!

Ο προπονητής υγρού στίβου, Κάρολος Μονόρι, είναι 
μεταξύ των επτά νέων υποψηφίων δημοτικών συμβού-
λων που ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης, Πέτρος Λεκάκης. Χαρακτηριστικό είναι πως από 
τους επτά καινούργιους οι τέσσερις είναι γυναίκες. “Εί-
μαστε η καλύτερη ομάδα για να διοικήσουμε τον δήμο” 
δηλώνει ο κ.Λεκάκης, ο οποίος εμφανίζεται έτοιμος να 
καταθέσει ψηφοδέλτιο στο πρωτοδικείο στις 5 Μαίου και 
να μπει στην τελική ευθεία των εκλογών.  

Το πρόγραμμά του για τον δήμο Καλαμαριάς και τους 
πρώτους 35 υποψήφιους συμβούλους για το ψηφοδέλ-
τιο του συνδυασμού «Καλαμαριά Αλλιώς» παρουσίασε 
ο υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Αρκούδης. Στην 
εκδήλωση του κ.Αρκούδη παραβρέθηκαν η υποψήφια 
δήμαρχος Κατερίνα Νοτοπούλου και ο υποψήφιος περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Γιαννούλης. 

Σε εκδήλω-
ση στον Εύοσμο 
βρέθηκε ο 
αντιπρόεδρος 
της Ν.Δ. Αδωνις 
Γεωργιάδης. 
Λίγο πριν την 
αναχώρησή 
του στο ξενο-
δοχείο όπου 
είχε καταλύσει 
συναντήθηκε 
με τον φίλο του 
και υποψήφιο 
δημοτικό σύμ-
βουλο με την 
παράταξη του 
Νικου Ταχιάου 
«Θεσσαλονίκη υπεύθυνα», Πασχάλη Τουντούρη με τον 
οποίο είχε μια θερμή συζήτηση. Μάλιστα, δεν έκρυψε 
και την στήριξή του σε ανάρτησή του στον προσωπικό 
λογαριασμό του στο twitter...

karfitsomata
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Τα μνημεία της 
πόλης αποτε-
λούν ‘ανάσες’ 

στον αστικό 
ιστό, γεγονός 

που έχει ως 
αποτέλεσμα 

την δημιουργία 
μιας εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσας 

ποικιλίας στο 
περιβάλλον

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

Είναι γεγονός ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από 
έντονη οικιστική πυκνότητα, η οποία καθιστά πολύτιμη την ύπαρξη 
ανοιχτών δημόσιων χώρων, χώρων αναψυχής και πρασίνου, χώρων 
που θα συμβάλουν στην εκτόνωση από την πυκνή αστική μάζα. Επί-
σης είναι γεγονός το ότι είναι μια πόλη με έντονη ιστορική στρωμα-
τογραφία, η οποία προσφέρει απλόχερα την ανάδυση αρχαιολογικών 
ευρημάτων μέσα στην σύγχρονη δομή του ιστορικού κέντρου. Αυτοί οι 
αρχαιολογικοί χώροι λοιπόν, εμφανίζονται πλέον ως τα μοναδικά κενά 
μέσα στο συνεχές του αστικού ιστού.

Η ιδιομορφία της αστικής ταυτότητας του κεντρικού τμήματος της 
Θεσσαλονίκης, η οποία προκύπτει λόγω της συνύπαρξης ιδιαίτερων 
και αντιφατικών χρήσεων, καθιστά υποχρεωτική τη σύνταξη ενός Σχε-
δίου Ανάπτυξης της ευρύτερης κεντρικής περιοχής. Η ανάγκη ανα-

βάθμισης των αστικών λειτουργιών στο κέντρο με στόχο 
τη βελτίωση αφενός της εικόνας της πόλης, αφετέρου της 
λειτουργικότητας και της οικονομίας αυτής, είναι πλέον επι-
τακτική. 

Το τμήμα της πόλης το οποίο χρήζει επανασχεδιασμού, 
προσδιορίζεται στα βορειοδυτικά και δυτικά από τις οδούς 
Κάστρων, Εθνικής Αμύνης, Αγγελάκη, Νικόλαου Γερμανού 
και την περιοχή του Λευκού Πύργου, στα Βόρεια και βορειο-
ανατολικά, από τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας, την οδό 
Αγίου Δημητρίου, τους χώρους του Ιβανόφειου και του Καυ-
ταντζόγλειου Γηπέδου, Νοτιοανατολικά από την Καυταντζό-
γλου και νοτιοδυτικά από το θαλάσσιο μέτωπο. Πρόκειται 
για μία περιοχή στην οποία σήμερα συναντάει κανείς αρκε-
τούς ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου, οι οποίοι 
όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους για 
διαφορετικούς σε κάθε περίπτωση λόγους. 

Ο άξονας ο οποίος δημιουργείται φυσικά από το campus 
του Α.Π.Θ., την Δ.Ε.Θ., το Γ’ Σώμα Στρατού, το Βυζαντινό και 
Αρχαιολογικό Μουσείο και τον πρόσφατα ολοκληρωμένο 
χώρο του Δημαρχείου, αποτελεί ιδανική περίπτωση αξιο-
ποιήσιμου χώρου. Η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των κατοίκων να 
απολαμβάνουν ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο, σε μία πόλη η 
οποία δύναται να ακολουθήσει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σε 
επίπεδο αστικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των ελεύθε-
ρων χώρων της.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη στην οποία ο σύγχρονος 
αστικός ιστός βρίσκεται σε άμεση σχέση με την τα ιστορι-
κά της μνημεία. Τα μνημεία αποτελούν ‘ανάσες’ στον αστι-
κό ιστό, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ποικιλίας στο περιβάλλον 
της πόλης. Τα μνημεία αυτά, ωστόσο, λειτουργούν αποσπα-

σματικά, τόσο σε σχέση με τον αστικό ιστό όσο και μεταξύ τους. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την κακή σχέση των κατοίκων της πόλης με τα 
μνημεία. Η αποσπασματικότητα αυτή είναι φυσικό ακόλουθο της επέ-
κτασης του αστικού ιστού.

Ο ιστορικός τόπος δεν είναι πολύτιμος μόνο για την αρχαιολογική 
έρευνα αλλά είναι αναγκαία και η ένταξη του στην ζωή της πόλης, η 
αξιοποίηση του ως δημόσιος χώρος, η αναβάθμιση της εικόνας τoυ και 
η δημιουργία ενός ιστορικού πλέγματος.

Από την άλλη το πράσινο πρέπει να πρωτοστατήσει στον σχεδιασμό  
χαρακτηριστικών του κέντρου της Θεσσαλονίκης, για να εμπλουτίζει 
και να δροσίζει τον αέρα της, να εξασφαλίζει λίγο χρήσιμο χώρο στην 

εκτοπισμένη άγρια ζωή. Έτσι μόνο θα περάσουμε από την οικονομία 
του μπετόν στην οικονομία του πρασίνου και θα πείσουμε ότι το πρά-
σινο μπορεί να φέρει ανάπτυξη, ότι το πράσινο δεν είναι πολυτέλεια 
ούτε απλώς αισθητική ανάγκη, αλλά βασική προϋπόθεση για να είναι 
βιώσιμη μια πόλη, προϋπόθεση για να  εξακολουθούν οι άνθρωποι να 
μένουν στην πόλη άρα προϋπόθεση για να υπάρχει ζήτηση και αξία 
στην κατασκευή.

Πρέπει τέλος να δοκιμάσουμε μια ανάπτυξη, που δεν θα βασίζεται 
μόνο στην αντιπαροχή και στα οικονομικά συμφέροντα, που δεν θα 
απαιτεί διαρκώς περισσότερο τσιμέντο, περισσότερα στα τραπεζοκαθί-
σματα και άσφαλτο, περισσότερο πετρέλαιο.

Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε προτάσεις και απόψεις σα-
φείς και συγκεκριμένες συνυπάρχοντας η ιστορία, το πράσινο και η 
ανάπτυξη. Κανένας μας δεν έχει το μαγικό ραβδί για να βρίσκει προτά-
σεις και να εγγυάται λύσεις, πρέπει να κουβεντιάσουμε,  να βρούμε  τι 
σημαίνει το ιστορικό κέντρο στην πόλη, στην ανάπτυξη, στην ίδια της 
την  ύπαρξη.

* Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-
λος, με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΑ»

Μια ματιά στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
opinion
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Η προσβασιμότητα δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες και πώς επιτυγχάνεται
Η προσβασιμότητα αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη και αναφαίρετα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρίες  και ο  βαθμός της  ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης  εξαρ-
τάται και από τις δυνατότητες που δίνονται  στα  άτομα αυτά,  να έχουν πρόσβαση  σε όλες 
τις δραστηριότητες.

Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς, παρά τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και εκτελεσθεί 
σε συμμόρφωση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, εξακολουθεί  να αποτελεί 
μια απαγορευμένη πόλη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο κυριότερος λόγος είναι η 
δυσκολία για  την ελεύθερη  πρόσβαση στον κινητικό ιστό, τόσο στο κέντρο όσο και στις 
γειτονιές.  

Ο ελλιπής αστυνομικός έλεγχος, η έλλειψη  χώρων, η  κατάληψη της επιφάνειας των 
πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων  από αυτοκίνητα, μηχανές και τραπεζοκαθίσματα, η 
στάθμευση πάνω στις ειδικά κατασκευασμένες ράμπες, αναγκάζει τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες  και τους συνοδούς  να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα, αυξάνοντας την πιθανό-
τητα πρόκλησης ατυχήματος.

Από την πλευρά της Πολιτείας, φαίνεται να υπάρχει η βούληση για την εφαρμογή του 
ολοκληρωμένου θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου,  που  αφορά την προσβασιμότητα, 
αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.

Ο σεβασμός  εκ μέρους όλων μας στις δομές προσβασιμότητας πρέπει μέσω της παι-
δείας, να γίνει θέμα τρόπου σκέψης και κοινωνικής  συμπεριφοράς απέναντι σε άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην μετακίνησή τους.

Οφείλουμε ως πολίτες να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ΑμεΑ  αντιμετωπίζουν στην κα-
θημερινότητα τους τεράστια εμπόδια και η διευκόλυνση στις μετακινήσεις τους επιβε-
βλημένη.

Η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» κατά προτεραιότητα 
στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της 
πόλης, που έχουν κινητικά προβλήματα,  και στην  αντιμετώπιση  του κοινωνικού απο-

κλεισμού των ΑμεΑ, μέσω:
• εντατικοποίησης της αστυνόμευσης,
• της επιβολής προστίμων σε όσους παραβιάζουν τον Κ.Ο.Κ.
• επισκευών– συντηρήσεων, βελτιώσεων των  πεζο-

δρομίων προσβάσεων ΑμεΑ
• της δημιουργίας ράμπας σε όλα τα δημο-

τικά οικήματα 
• της κατασκευής οδηγών όδευσης 

τυφλών στα πεζοδρόμια
Όλοι  μαζί μπορούμε να  αναδείξουμε 

τη Θεσσαλονίκη ως μια φιλόξενη πόλη 
στα ΑμεΑ, γιατί πιστεύουμε ότι ένας Δή-
μος είναι πραγματικά ισχυρός, μόνον όταν 
είναι κοντά στον πολίτη και ιδιαίτερα στον 
πολίτη που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από 
ενδιαφέρον και στήριξη.

* Ο Γ. Χατζίκος είναι 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος 
της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονί-
κης, υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος με την 
παράταξη «Θεσσαλο-
νίκη Υπεύθυνα» του Ν. 
Ταχιάου

Γιώργος Χατζίκος, Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ

Μια ματιά στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης Πυρ και μανία ο κυρ-Γιάννης Με βιβλίο έσβησε κεράκια ο Βούγιας Τρέχει και... δε φτάνει ο Μάκης 

Εξοργισμένος εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, με την 
εικόνα που παρουσιάζουν οι τελευταίες συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου. «Ντρέπομαι που παρίστα-
μαι σε τέτοιο δημοτικό συμβούλιο»,ήταν το σχόλιο του 
κατά την τελευταία συνεδρίαση, μετά από καβγά που 
προηγήθηκε για τη σειρά των θεμάτων που ήταν προς 
συζήτηση.

Σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας 
επέλεξε να περάσει τα γενέθλια του ο Σπύρος Βούγι-
ας. Στη συζήτηση που ήταν ανοιχτή για το κοινό είχαν 
προσκληθεί όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης 
ωστόσο ανταποκρίθηκαν μόνο ο κ.Βούγιας και ο Γρηγό-
ρης Ζαρωτιάδης. 

Τα προσκλητήρια του γάμου του μοιράζει αυτό το 
διάστημα ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μάκης 
Κυριζίδης. Ο γάμος θα γίνει μεσούσης της προεκλογικής 
περιόδου και συγκεκριμένα στις 4 Μαΐου στον Ιερό Ναό 
Αγίας Σοφίας. “Να μοιραστείτε μαζί μας την ομορφό-
τερη και πιο θετική στιγμή της ζωής μας”, αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στο προσκλητήριο του Μάκη και της 
Χριστίνας. 

karfitsomata
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Αντέχει ο Πέτρος 

Χωρίς τυμπανοκρουσίες τα εγκαίνια του Ταχιάου Νέα κόντρα για την καθαριότητα

Door to door από Δωρή Τα... επικά διαφημιστικά του Μπαμπούλα

Στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των 
οδών Βενιζέλου με Βασ. Ηρακλείου ετοιμάζει το στρα-
τηγείο του, ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Πρώτη» Πέτρος Λεκάκης. 
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο κτήριο, προ-
κειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα και να υποδέχεται 
καθημερινά φίλους του συνδυασμού. Ο κ.Λεκάκης 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του εκλογι-
κού του κέντρου την Παρασκευή, 3 Μαΐου. Στο μεταξύ, 
τις προηγούμενες ημέρες είχε συναντήσεις τόσο με τον 
Σπύρο Βούγια, όσο και με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, στους 
οποίους απηύθυνε πρόταση συνεργασίας ενόψει των 
εκλογών, ενώ συνεχίζει τις περιοδείες σε όλες τις γειτο-
νιές της πόλης και τις συναντήσεις με αρμόδιους φορείς. 

Τι κι αν οι άλλοι ανθυποψήφιοι κάνουν εγκαίνια στα εκλογικά τους 
κέντρα; Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Νίκος Ταχιάος, φαίνεται 
πως θα κάνει τη διαφορά και δεν θα πραγματοποιήσει εγκαίνια του χώ-
ρου, παρουσία ψηφοφόρων και στελεχών της παράταξης “Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα”. ‘Οπως ο ίδιος ανέφερε δεν επιθυμεί να ταλαιπωρηθούν οι 
δημότες σε ενδεχόμενο κλείσιμο των δρόμων και κατάληψης των πεζο-
δρομίων καθώς το εκλογικό του κέντρο βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή, 
στο κέντρο της πόλης.

Μετωπική κόντρα για την καθαριότητα είχαν ο υποψήφιος δήμαρχος, Νίκος Ταχιάος με 
τον Λάζαρο Ζαχαριάδη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο με την παράταξη του 
Πέτρου Λεκάκη. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την υπόθεση των 192 συμβασιούχων εργα-
ζομένων και έφτασε στο σημείο να βγαίνει δελτίο Τύπου από τον κ.Ταχιάο, μέσω του οποίου 
κατηγορεί τον κ.Ζαχαριάδη πως εκμεταλλεύεται τη θέση του για να προωθήσει την υποψηφι-
ότητα του μοιράζοντας φυλλάδια της ανακύκλωσης με τη φωτογραφία του. Από την πλευρά 
του ο κ.Ζαχαριάδης απάντησε πως πρόκειται για φυλλάδιο της υπηρεσίας ανακύκλωσης και 
όχι προεκλογικό υλικό. 

Επιστολές από τον υποψήφιο περιφερειακό σύμ-
βουλο με την παράταξη “Αλληλεγγύη”, Σωκράτη 
Δωρή, βρήκαν στα γραμματοκιβώτια τους οι δημότες 
του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Ο κ.Δωρής μέσω του 
πρωτότυπου αυτου τρόπου θέλησε να ανακοινώσει την 
κάθοδο του στις περιφερειακές εκλογές στο πλευρό 
του Απόστολου Τζιτζικώστα και να ζητήσει τη στήριξη 
και τη ψήφο των πολιτών. Παράλληλα, θέλησε να τους 
ευχαριστήσει για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το 
πρόσωπο του και τον εξέλεξαν δύο φορές το 2010 και 
το 2014 δημοτικό σύμβουλο με τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. 

Προεκλογικό φυλλάδιο... αλλά με τη μορφή κηδειό-
χαρτου έβγαλε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον 
δήμο Νεάπολης – Συκεών. Πρόκειται για τον Κωνστα-
ντίνο Μπαμπούλα, ο οποίος εμπνεύστηκε το προεκλο-
γικό του φυλλάδιο από την εργασία του, καθώς είναι 
ιδιοκτήτης οίκου τελετών. Ο κ. Μπαμπούλας, ο οποίος 
κατεβαίνει στις εκλογές με τον συνδυασμό του Ηλία 
Ζάχαρη, καλεί τους ψηφοφόρους στις 26 Μαΐου να τον… 
σταυρώσουν.

karfitsomata
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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. 

Πειράζει που είμαι φίρμα;

Μετά τον Γιάννη Ρέλλη και την Αννέτα Μαρμαρινού ήρθε η σειρά του Γιάννη Φλωρινιώτη να προστεθεί στο ψηφοδέλ-
τιο του υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ο γνωστός τραγουδιστής έχει ήδη τυπώσει την προε-
κλογική του κάρτα ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη “Δύναμη Πολιτών” και το επόμενο διάστημα θα 
κυκλοφορεί στην πόλη στο πλευρό του κ.Ψωμιάδη ως ...μεγάλη φίρμα διεκδικώντας σταυρό στις εκλογές.

karfitsomata
Ευτυχισμένος (πολύτεκνος)  
πατέρας ο Ασλανίδης!

Πατέρας για πέμπτη φορά έγινε ο υποψήφιος περι-
φερειακός σύμβουλος με την παράταξη “Αλληλεγγύη”, 
Δημήτρης Ασλανίδης. Η σύζυγός του έφερε στο κόσμο 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι και η οικογένεια Ασλανίδη πλέει 
σε πελάγη ευτυχίας που θα κάνει Πάσχα σύσσωμη, έχο-
ντας και νέο μέλος. Ο ίδιος ανακοίνωσε τον ερχομό της 
κόρης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δέχθηκε 
τις ευχές των φίλων του. 
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Το έριξαν στο... σκάψιμο

Η υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κατερίνα 
Νοτοπούλου, πήρε στα χέρια σκούπα και φτυάρι κι 
άρχισε να ….καθαρίζει! Μαζί με υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» και 
ενεργούς πολίτες της περιοχής καθάρισαν το οικόπεδο 
πρώην Μάρμαρα Μόσχου. Ο χώρος διεκδικείται από την 
εκκλησία για απόδοση στον δήμο Θεσσαλονίκης προκει-
μένου να χτιστεί σχολείο.

Η μάχη της Τούμπας Ο ΠΑΟΚ... ενώνει

Tην διακήρυξη των αρχών και το προγραμματικό 
πλαίσιο του ανεξάρτητου κοινοτικού συνδυασμού «Ενω-
μένοι για Σύγχρονη Τούμπα» παρουσίασε ο Πρόεδρος 
της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και υποψήφιος κοινοτικός 
Σύμβουλος Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης. Κατά την διάρ-
κεια της εκδήλωσης ο κ.Τσιαπακίδης έστειλε μήνυμα 
ενότητας για την Τούμπα εν όψει των επερχόμενων 
εκλογών.

Γνωστός για τα ασπρόμαυρα συναισθήματά του 
ο στενός συνεργάτης του δημάρχου και υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη 
Πρώτη», Κοσμάς Φουντουκίδης, συμμετείχε στα προε-
όρτια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον 
ΠΑΟΚ. Ο κ.Φουντουκίδης, ήταν αυτός που ανάρτησε την 
μεγάλη σημαία του Δικεφάλου στους ιστούς του δημαρ-
χείου, μετά από εντολή του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη.

karfitsomata
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Είναι αναγκαία η 
αύξηση της περι-
όδου από 120 σε 
180 ημέρες, κάτι 

που μπορεί να γίνει 
σε συνδυασμό με 
επισκέψεις στην 

Θεσσαλονίκη  
ως ‘‘citybreak’’ 

προορισμού

Τ Ο Υ 
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ 

Π Α Ν Α *

Όπως γράψαμε και στο άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας ο 
τουρισμός στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής κατέχει εξέχουσα 
θέση, τόσο με τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όσο και με την οικονο-
μική συνεισφορά του στην τοπική οικονομία και φυσικά με τις θέσεις 
εργασίας που δημιουργεί. Είναι γεγονός ότι η τουριστική σεζόν διαρκεί 
120-150 μέρες ανάλογα με την περιοχή, τα περισσότερα ξενοδοχεία 
ανοίγουν αρχές Μαΐου και κάποια ξεκινάνε την λειτουργία τους αυτή 
την περίοδο του Πάσχα. Επομένως, είναι αναγκαία η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου τουλάχιστον στο επίπεδο των 180 ημερών κάτι 
που μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με επισκέψεις στην Θεσσαλονίκη 
ως « citybreak» προορισμού. 

Ο τουρισμός μέχρι τώρα στην Χαλκιδική στηρίζεται στο δίπτυχο 
«Ήλιος & Θάλασσα», με κύρια χαρακτηριστικά την χαλάρωση, την 
ηλιοθεραπεία, το κολύμπι, τα θαλάσσια αθλήματα, την παρατήρηση 
του τοπίου και της φύσης καθώς και τα ψώνια. Υποστηρικτές κατηγο-

ρίες είναι η γαστρονομία και η ιστορία και ο πολιτισμός, ενώ 
κύριες αγορές από πού προέρχονται οι τουρίστες είναι η Ρω-
σία, η Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και η Ιταλία και βεβαίως τα Βαλκάνια, όπου τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μεγάλη ροή τουριστών από τις Βαλ-
κανικές χώρες. Δευτερεύουσες αγορές είναι το Βέλγιο και 
η Ολλανδία καθώς και η Ελληνική εσωτερική αγορά, ενώ ο 
τύπος των τουριστών που επισκέπτονται την Χαλκιδική είναι 
οικογένειες, ζευγάρια, νεολαία αλλά και ηλικιωμένοι, καλύ-
πτει δηλαδή τις ανάγκες όλων σχεδόν των ηλικιών. 

Η χάραξη μιας πολύ-επίπεδης στρατηγικής θα συμβάλει 
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην μεγι-
στοποίηση του οφέλους για την περιοχή, η οποία μπορεί πε-
ριλαμβάνει: Σε συνεργασία με την Θεσσαλονίκη, περαιτέρω 
ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων με αγορές στόχους 
όπως οι Σκανδιναβικές χώρες, προσέλκυση νέων αερο-
πορικών εταιρειών, αύξηση συχνοτήτων των υπαρχόντων 
δρομολογίων καθώς και σύνδεση με νέους προορισμούς. 
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος, θα διαδραματίσει η συνέχιση των 
δρομολογίων και την χειμερινή περίοδο.

• Την προώθηση και ενίσχυση του θρησκευτικού τουρι-
σμού, με επίκεντρο φυσικά το Άγιο Όρος, με την δυνατότητα 
διαμονής στην Ουρανούπολη και σε συνδυασμό με άλλες 
δραστηριότητες άλλων μορφών τουρισμού. 

• Την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και τοπικών 
προϊόντων μέσω τοπικών συμφώνων ποιότητας. Για παρά-
δειγμα, προώθηση του λαδιού, της πράσινης επιτραπέζιας 

ελιάς Χαλκιδικής, του κρασιού που παράγεται στην περιοχή, του με-
λιού και των φρέσκων ψαριών που αλιεύονται καθημερινά στην πε-
ριοχή. 

• Την προώθηση της ορεινής Χαλκιδικής και κυρίως του παραδο-
σιακού οικισμού Αρναίας και του δάσους Χολομώντα με παράλληλη 
ενίσχυση του περιπατητικού τουρισμού, όπου υπάρχει ήδη έντονο εν-
διαφέρον από τον Γερμανικό σύνδεσμο Πεζοπορίας. 

• Την προώθηση αναγκαίων υποδομών σε ξενοδοχεία της περιο-
χής, όπως για παράδειγμα εσωτερικές/θερμαινόμενες πισίνες, κλει-
στοί χώροι για άθληση, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου.

• Την ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων και φεστιβάλ σε περι-
όδους χαμηλής κίνησης που θα συνδέονται με θεματικές προσφορές 
από τα ξενοδοχεία.

• Την ανάπτυξη και προώθηση διαφορετικών μορφών δραστηριο-

τήτων, όπως ψάρεμα, αναρρίχηση, οι οποίες θα προσφέρονται από τις 
τοπικές επιχειρήσεις με χρήση τοπικών οδηγώ καθώς και ανάπτυξη 
εκδρομών και ξεναγήσεων αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον.

Προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική και να συμπληρώσεις τις 
ήδη υπάρχουσες πολιτικές θα πρέπει να υπάρξει αγαστή συνεργασία 
μεταξύ δημοσίων φορέων, Κοινωνικών εταίρων, Επιχειρήσεων, Επαγ-
γελματικών ενώσεων, Εκπαιδευτικών φορέων, Ιδιωτών και πολιτιστι-
κών φορέων. 

Υλοποιώντας έστω μερικά από αυτά θα έχουμε πετύχει επιμήκυν-
ση της τουριστικής περιόδου και επομένως περισσότερα έσοδα, πε-
ρισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερα ποσοστά απορρόφησης των 
αγροτιών μας προϊόντων, δημιουργία θετικών εντυπώσεων για περαι-
τέρω ενίσχυση του τουρισμού στο εγγύς μέλλον τόσο ποσοτικά όσο 
και ποιοτικά

*Ο Απόστολος Πάνας είναι επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊ-
κής Πληροφόρησης Χαλκιδικής.

Χαλκιδική και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
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Μετά την απόφαση του δημάρχου Λαγκαδά, 
Γιάννη Καραγιάννη, να αποσυρθεί από τα αυτο-
διοικητικά δρώμενα άνοιξε ο δρόμος για αλλαγή 
στο δημαρχιακό θώκο. Στη μάχη του σταυρού στις 
επερχόμενες εκλογές ρίχνονται επτά υποψήφιοι 
που επιθυμούν να αναλάβουν το “τιμόνι” ενός από 
τους μεγαλύτερους δήμους της Θεσσαλονίκης, με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς διαθέτει τόσο αστι-
κές όσο και αγροτικές εκτάσεις. Ποιες όμως είναι 
οι προτεραιότητες για τον κάθε υποψήφιο δήμαρχο 
Λαγκαδά; Στο ερώτημα της εφημερίδας “Karfitsa” 
κλήθηκαν να απαντήσουν οι επικεφαλής των 
συνδυασμών.   

Θεόδωρος Τζιαμπάζης: υποψήφιος 
δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυα-
σμού «Σύμπραξη Δημιουργίας»: «Ο 
Δήμος μας ανήκει στους δέκα μεγαλύ-
τερους Δήμους της χώρας μας, με έκταση 
1220 τ.χλμ, στον οποίο συνυπάρχουν αστικά 
και αγροτικά χαρακτηριστικά, πεδινές, ορεινές 
και παραλίμνιες περιοχές. Με δεδομένη 
αυτήν την ποικιλία της Δημοτικής μας 
Γεωγραφίας  δε μπορούμε να μιλάμε 
για μια προτεραιότητα. Είμαστε όμως σε 
θέση, με γνώση και στοχευμένες δρά-
σεις, να θέσουμε προτεραιότητες για την 
κάθε περιοχή και να παρέμβουμε. Προτεραι-

ότητα για μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Η επόμενη 
μέρα πρέπει να ξημερώσει με ένα Δήμο καθαρό, 
ευπρεπή, φωτισμένο και ασφαλή. Στο πρόγραμμα 
μας κυριαρχούν, για τις αγροτικές περιοχές ζητή-
ματα άρδευσης και οδοποιίας, ενώ για τις αστικές 
η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, οι χώροι 
πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού. Επίσης, η 
λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας για την συ-
γκοινωνιακή εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας 
αποτελεί άμεσο στόχο. Η υλοποίησή τους είναι 

εφικτή με σωστή διαχείριση και «νοικοκύρεμα» 
των οικονομικών του Δήμου. Στόχος μας 

είναι να εξαντλήσουμε όλες τις χρημα-
τοδοτικές πηγές με την εκτέλεση Έργων 
παραχώρησης- Εργων ΣΔΙΤ που δεν επι-
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δή-

μου μας, με την αξιοποίηση  ευρωπαϊκών 
και περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς 

και με Ανταποδοτικές Χρηματοδοτήσεις».                                                                                                                                
              Νίκη Ανδρεάδου: υποψή-

φια δήμαρχος, επικεφαλής 
του συνδυασμού «Πολίτες 
Με Όραμα»: «Αναμφίβολα ο 

τομέας στον οποίο χρειάζεται 
να δοθεί ιδιαίτερο βάρος τα επό-

μενα χρόνια στον Δήμο Λαγκαδά είναι 

η καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Πρέπει  
να μπούμε στη λογική της πραγματικής δουλειάς 
με προγραμματισμό, οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο 
και συντονισμό για να προσφέρουμε επιτέλους την 
ποιότητα ζωής που αξίζουν οι κάτοικοι του Δήμου 
Λαγκαδά. Μόνο με σχέδιο και καλά δομημένη στρα-
τηγική κατεύθυνση θα καταφέρουμε να κάνουμε τη 
ζωή των δημοτών μας πιο εύκολη. Μας ενδιαφέρει 
καταρχήν   να συντηρήσουμε τις υποδομές μας, 
τους δρόμους, τα γήπεδα, τα γυμναστήρια, τους χώ-
ρους πολιτισμού, τα πεζοδρόμια, την ύδρευση, την 
αποχέτευση, τους κάδους απορριμμάτων, να περι-
συλλέξουμε τα αδέσποτα ζώα, να διασφαλίσουμε 
την πρόσβαση των ΑΜΕΑ συνδημοτών μας σε όλες 
τις υπηρεσίες του Δήμου και μετά, σε συνεργασία 
πάντα με τους δημότες, να δούμε τα περαιτέρω. 
Τα επόμενα χρόνια λοιπόν πρέπει να  εργαστούμε 
πάνω σε λύσεις πραγματιστικές, άμεσα εφαρμόσι-
μες, απόλυτα λογικές και αποτελεσματικές σε οτι-

δήποτε αφορά την καθημερινή ζωή των δημο-
τών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον 

Δήμο Λαγκαδά. 
Μαρκέλλα Ταυρίδου: υποψήφια δή-

μαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Ενεργός Δημότης»: «Δεν υπάρχει 

διαβάθμιση στις προτεραιότητες, όλα τα 
προβλήματα που απασχολούν τους δημό-

Οι προτεραιότητες του νέου δημάρχου
Δήμος Λαγκαδά:
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Υ Ερώτηση:
«Σε ποιον τομέα θα δώσετε 
προτεραιότητα σε περίπτωση εκλογής 
στη δημαρχία του Λαγκάδα»; 
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τες είναι σημαντικά. Η έλλειψη οργάνωσης 
της Διοίκησης του Δήμου και η ανυπαρξία 
σχεδιασμού ρεαλιστικών δράσε-
ων είναι από τα σημαντικότερα. 
Ο καθαρός Δήμος, τα σωστά 
δίκτυα (ύδρευση - αποχέτευ-
ση), οι βατοί αγροτικοί δρόμοι, 
τα ασφαλή και   σύγχρονα σχο-
λεία και η σύσταση οργανωμένου 
γραφείου περιβάλλοντος με σκοπό τον 
έλεγχο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, είναι οι βα-
σικοί μας στόχοι. Είναι καιρός ο Δήμος Λα-
γκαδά να ανακόψει την καθοδική πορεία 
και να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Ο Δήμος 
μας είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη και μπο-
ρούν τα όμορφα τοπία, η λίμνη, τα βουνά, 
τα Λουτρά, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα 
βυζαντινά μνημεία, οι εκκλησίες και πολ-
λά άλλα να αποτελέσουν στοιχεία για την 
ανάπτυξη του. Πρέπει να βάλουμε στόχο να 
αυξήσουμε και να προβάλουμε τα επώνυμα 
και ποιοτικά προϊόντα του Δήμου μας. Είναι 
απαραίτητο να δοθούν κίνητρα ώστε να 
αποτραπεί η φυγή των νέων στις μεγάλες 
πόλεις και το εξωτερικό. Απαραίτητη από 
την πρώτη μέρα διοίκησης είναι η έρευ-
να και οι συνεργασίες με συμβούλους για 

χρηματοδοτήσεις από μέσα και έξω από τη 
χώρα μας σε συνεργασία  με Πανεπιστήμια 

και άλλους εταίρους, άπιαστο όνει-
ρο για τον Δήμο μας τις τελευταί-
ες τετραετίες». 

Ιωάννης Ταχματζίδης: υπο-
ψήφιος δήμαρχος, επικεφα-

λής του συνδυασμού  «Δύναμη 
Ευθύνης»: «Ο πρωτογενής τομέας 

είναι το δυνατό χαρτί στο δήμο Λαγκαδά 
αφού πρόκειται για μία κατεξοχήν αγροτική 
περιοχή. Στο δήμο μας παράγονται πολλά 
αγροτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής 
αξίας όπως φρούτα, κηπευτικά, αρωματικά 
φυτά, ανθεί η κτηνοτροφία, η αμπελουρ-
γία, υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες. Η 
αγροδιατροφή παγκοσμίως είναι ένας το-
μέας που αναπτύσσεται ραγδαία. Έτσι λοι-
πόν πρόθεσή μας είναι τα προϊόντα που 
παράγονται, να περάσουν από το επίπεδο 
λαϊκής αγοράς στο επίπεδο της επωνυμίας 
και της εξωστρέφειας. Για το σκοπό αυτό, 
το γραφείο αγροτικής ανάπτυξης που θα 
δημιουργήσουμε, είναι αυτό που θα συν-
δέσει τη παραγωγή με τη  μεταποίηση, την 
προβολή και προώθηση. Είναι αυτό που 
θα συνδέσει την επιστημονική κοινότητα 

Οι προτεραιότητες του νέου δημάρχου

και τη καινοτομία με τον αγροτικό κόσμο της 
περιοχής μας. Η ίδρυση τμήματος αγροτικών 
σπουδών στο ΙΕΚ Λαγκαδά είναι απαραίτητη. 
Σκοπός μας είναι τα προϊόντα αγροδιατροφής 
που παράγονται στο δήμο μας να αποκτήσουν 
εξωστρέφεια, άρα, υπεραξία που θα 
έχει ώς αποτέλεσμα την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής και τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας. Έχου-
με ένα πλούσιο καλάθι αγροτικών 
προϊόντων που θα συνδέσουμε με 
τις τοπικές συνταγές, το πολιτισμό και 
τη παράδοση της περιοχής μας. Έχουμε τη 
γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την απο-
φασιστικότητα να το υλοποιήσουμε».

Φίλιππος Γεωργουδάκης: υπο-
ψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής 
του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση»: «Με την πολιτική των πε-
ρικοπών στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, που ακολουθήθηκε τα τελευταία 
δέκα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις και 
ξεπέρασε το 60% στα λειτουργικά έξοδα και 
το 80% στα έργα, καθώς και τη διαχείριση, 
που έκαναν οι δύο τελευταίες διοικήσεις του 
δήμου Λαγκαδά, είναι πολύ δύσκολο να ξε-
χωρίσει κανείς ένα τομέα, που θα δώσει προ-
τεραιότητα, γιατί έτσι θα αδικήσει πολλά ζη-
τήματα, που αφορούν και ταλαιπωρούν τους 
δημότες του Λαγκαδά. Γι αυτό θα σταθούμε 
επιγραμματικά στα πιο βασικά, που είναι: Η 
καθαριότητα, που έχει ανάγκη από σύγχρονο 
εξοπλισμό και μέσα. Φυσικά με σταθερό προ-
σωπικό, που να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Τα 
έργα υποδομής, στο κεντρικό και επαρχιακό 
δίκτυο, που ενώνει τα 47 χωριά, καθώς και 
την αγροτική οδοποιία, που είναι εργαλείο 
για την αγροτική παραγωγή. Αντιπλημμυρικά 
και αντιπυρικά έργα, όπως και η αντισεισμι-
κή θωράκιση των δημόσιων κτηρίων, όπως 
σχολεία, παιδικούς σταθμούς κλπ. Το απο-
χετευτικό σύστημα, που αν εξαιρέσει κανείς 
την πύλη του Λαγκαδά, δεν υπάρχει ούτε καν 
στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων και στα 
κεφαλοχώρια και φυσικά δεν μιλάμε για τα 
μικρά χωριά! Άμεση αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων υδροδότησης, που υπάρχουν σε 
πολλά χωριά και ταλαιπωρούν τους κατοί-
κους με ελλείψεις και κακής ποιότητας νερό, 
όπως και την αντικατάσταση του πεπαλαιω-
μένου δικτύου, που σε πολλές περιπτώσεις 
είναι από αμίαντο! Αξιοποίηση  του συνόλου 
της δημοτικής περιουσίας, προς όφελος όλων 
των δημοτών, που στα δέκα χρόνια του Καλ-
λικράτη, ερημώθηκε, παραιτήθηκε και λεη-
λατήθηκε και αφορά όλα τα κτίρια, τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις, τους χώρους αναψυχής 
και άλλες υποδομές, που είχαν οι κοινότητες 
και οι παλιοί δήμοι. Θα σταματήσουμε τη 
λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με 
ταυτόχρονη μεταφορά όλων των υπηρεσιών 
και του προσωπικού, στις δομές του δήμου, 
για να πάψουν να χρεώνονται οι δημότες με 

πολλά εκατομμύρια ευρώ, από την κα-
κοδιαχείριση και τη μετατροπή τους, σε 
μαγαζάκια του εκάστοτε δημάρχου, που 
περνά για ρουσφετολογικούς και ψηφο-
θηρικούς λόγους». 

Χρύσα Σάμου: υποψήφια 
δήμαρχος, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Δημοτικός 
Συναγερμός»:  «Το δικό μας 
διακύβευμα στο οποίο εδρά-

ζεται και το όλο εγχείρημα κα-
θόδου στις επικείμενες Δημοτικές 

Εκλογές είναι η Διοίκηση Επί Τόπου, και 
μεταφορικά και κυριολεκτικά. Στόχος 

μας είναι η ενίσχυση των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων στα όρια της 
Αυτοτέλειας. Δεν φοβόμαστε 
να εκχωρήσουμε αρμοδιότη-
τες ούτε να δημιουργήσουμε 

κάθετες δομές Διοίκησης στις 
πρώην έδρες Δήμων γιατί φρο-

νούμε πως με την υπάρχουσα κατάστα-
ση το μοντέλο αυτό είναι το μοναδικό που 
θα μπορέσει να δώσει πίσω την ποιότητα 
ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών 
και παράλληλα δημιουργική ανάσα και 
στην κεντρική διοίκηση του Λαγκαδά. 
Χρειάζεται όμως πρώτιστα η απτή χρή-
ση των Ανταποδοτικών Τελών εκεί όπου 
λαμβάνεται. Να επιστρέφει σε έργο και 
δυναμική στους κατοίκους. Οργανωμένο 
λοιπόν Εργοτάξιο με μηχανήματα που 
να επιχειρούν έγκαιρα και έγκυρα και 
να δίνουν πίσω στους πολίτες καθαρές 
τις πόλεις και τα χωριά μας, προστασία 
στον περιβάλλοντα χώρο, πυροπροστα-
σία στον ορεινό όγκο, οδοποιία για τους 
γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας, 
επανδρωμένο πλήρως με υπαλλήλους 
όλων των ειδικοτήτων, διοικητικό προ-
σωπικό με επαρκή αριθμό για την εξυπη-
ρέτηση των πολιτών, ενίσχυση των ΚΕΠ, 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των με τη δημιουργία Ειδικών Γραφείων 
κατά τόπους. Αλλά και ενίσχυση στους 
βασικούς τομείς της Υγείας της Παιδεί-
ας του Περιβάλλοντος του Πολιτισμού 
του Τουρισμού και τελικά της Ανάπτυξης 
της ελληνικής υπαίθρου. Ενσκύπτοντας 
στα παραπάνω σε καθημερινή βάση και 
διαχωρίζοντας τις επτά ενότητές μας  με 
τα επιμέρους ιδιαίτερα γεωμορφολογικά 
ιστορικά πολιτισμικά τους χαρακτηριστι-
κά επιτυγχάνεται η βιωσιμότητά της. Όλα 
τα παραπάνω αποτελούν την απάντηση 
σε μια λέξη δίπλα στην έννοια της προ-
τεραιότητας για τον δικό μας Συνδυασμό 
“Δημοτικός Συναγερμός” έχει μια προτε-
ραιότητα τον άνθρωπο».

*Η ερώτηση εστάλη σε όλους τους 
υποψηφίους. Δημοσιεύονται οι απαντή-
σεις όσων ανταποκρίθηκαν στο συγκε-
κριμένο debate.
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

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

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



▶ Αλλάζει πλέον το πολιτικό σκη-
νικό στις δημοτικές εκλογές στην 
Θεσσαλονίκη, απλά πλέον τραγουδά-
με και περπατάμε και χορεύουμε. 

▶ Όλοι μαζί το άσμα του λαϊκού 
αοιδού Γιάννη Φλωρινιώτη «Και μας 
την δίνεις και παθαίνουμε και όταν 
μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειρά-
ζει που είσαι μεγάλη φίρμα πειράζει; 
Πειράζει που είσαι και πολύ βεντέτα 
πειράζει; Όχι δεν πειράζει. Και μας 
αρέσεις και σε θέλουμε και σ’ αγαπά-
με και υποφέρουμε. Και μας την δίνεις 
και παθαίνουμε και όταν μας λείψεις 
αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι 
μεγάλη φίρμα ...» Αχ ΒΑΧ ….. Πανα-
γιώτη Ψωμιάδη ΟΛΕ..

▶ Όλοι μαζί το άσμα της αοιδού 
Αννίτας Μαρμαρινού «Σ’ αγαπάω 

κοίτα, μπροστά σου λιώνω σαν χιόνι 
σ’ αγαπάω κοίτα, μη μ’ αρρωσταίνεις 
αμάν σ’ αγαπάω κοίτα, ούτε λεπτό δε 
ζω μόνη ότι θέλεις ζήτα, για μένα εί-
σαι το παν ….» Αχ ΒΑΧ ….. Παναγιώτη 
Ψωμιάδη ΟΛΕ..

▶ Αχ Παναγιώτη μου, Νομάρχη 
της καρδιάς μας, τι μας κάνεις;

▶ ΚΟΥΙΖ: Ποιοι αντιδήμαρχοι θα 
φορούν πλερέζες την επόμενη των 
δημοτικών εκλογών;

▶ Αν ήμουν Μπουτάρης πάντως 
θα είχα παραιτηθεί μόνο για να έβλε-
πα τους συμβούλους της πρωτοβου-
λίας να σκοτώνονται για το ποιος θα 
γίνει δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά. 
Θα είχα παραιτηθεί και την επόμενη 
του δημοτικού συμβουλίου για τους 
192 συμβασιούχους. Ακούς φίλε μου 

Γιάννη;
▶ Ποιος υποψήφιος δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης φώναζε, μ’ ανοιχτά πα-
ράθυρα όμως, ότι αν δεν λήξει η υπό-
θεσή του μέχρι το Πάσχα θα ανοίξει το 
στόμα του; Ποιος, αλήθεια ποιος;

▶ Ήμουν σε συγκέντρωση, απ’ 
αυτές με ομιλίες. Γνωστός πολιτικός 
και πρώτος άρχων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας συνάντησε 
μουσάτο φίλο μου και μπερδεύοντάς 
τον απευθύνθηκε λέγοντας «ευλόγη-
σον δέσποτα». Λέτε να τον μέρδεψε 
με παπά, λέτε να χρειάζεται γυαλιά; 
Σέκος οι άλλοι παριστάμενοι, όταν του 
φίλησε και το χέρι.

▶ Έμαθα ότι πρώην υποψήφια της 
ΝΔ κυκλοφορεί μονίμως σουρωμένη. 
Σε εκδήλωση στον Εύοσμο επιτέθηκε 

σε βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης, τον 
χτύπησε λένε κιόλας και του απηύθυ-
νε και διάφορες ανάρμοστες χυδαιό-
τητες.

▶ Η ίδια ήταν και στα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου του Ταχιάου στην 
Ξηροκρήνη, καθότανε μάλιστα μπρο-
στά στον αγιασμό και προσπάθησε να 
κάνει πάλι φασαρία. Απομακρύνθηκε 
γρήγορα όμως. Ο βουλευτής πάντως 
έφυγε γρήγορα για να μην ζήσει και 
πάλι τα χειρότερα!!

▶ Εγώ πάντως στηρίζω και ψη-
φίζω (αλήθεια λέω…) για Περιφε-
ρειάρχη τον φίλο μου τον Βάνη και 
δήμαρχο τον άλλο φίλο μου τον Σάβ-
βα Χαλιαμπάλια. Και στις ευρωεκλο-
γές τον άλλο φίλο μου τον Σάββα τον 
πρώην υπουργό. Τελεία και παύλα._

Ούτε ο Φωτίου 
θα κατέλθει Στον Βούγια ο Δημαρέλος Αποσύρεται η Ακριτίδου 

Άλλος ένας αντιδήμαρχος 
της διοίκησης Μπουτάρης δεν θα 
συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Πρόκειται για τον Νίκο 
Φωτίου, ο οποίος γνωστοποίησε την 
απόφασή του μέσω facebook, ανα-
φέροντας ουσιαστικά τρεις λόγους. 
Την αποτυχία συγκρότησης κοινού 
ψηφοδελτίου δυνάμεων που θα 
συνέχιζαν το έργο της “Πρωτοβου-
λίας”, την ...προειδοποίηση της γυ-
ναίκας του ότι θα τον χωρίσει και τις 
αντοχές του, καθώς είναι 69 ετών. Ο 
κ. Φωτίου είναι ο τέταρτος αντιδή-
μαρχος, μετά τους Σπύρο Πέγκα, 
Αννα Αγγελίδου και Θανάση Παππά, 
που αποφάσισαν να μην κατέβουν 
εκ νέου ως υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι 
συνεχίζουν και διεκδικούν ψήφο με 
την παράταξη του Πέτρου Λεκάκη.

Η προσχώρηση του αντιδημάρχου Αστι-
κής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης 
Γιώργου Δημαρέλου στο συνδυασμό του Σπύρου 
Βούγια «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» ουσιαστικα 
ήταν προδιαγεγραμμένη. Οι οικογενειακές σχέ-
σεις των δυο ανδρών αποδείχτηκαν ισχυρότερες 
από την – όποια – βούληση του αντιδημάρχου ο 
οποίους αρχικά είχε ανακοινώσει τη στήριξη του 
στον συνδυασμό «Πρώτη Θεσσαλονίκη» με υπο-
ψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης και επικεφαλής 
της τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Πέτρο Λεκάκη. Ωστόσο,  ο 
ίδιος αποφάσισε να ριχτεί στην μάχη του σταυρού 
με το ψηφοδέλτιο του Σπύρου Βούγια, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα από τα στε-
λέχη της παράταξης της «Πρωτοβουλίας» του 
Γιάννη Μπουτάρη. Πάντως, θρυλείται ότι – και με 
πρωτοβολια του Δημαρέλου – Λεκάκης και Βού-
γιας συζητούν για το ενεχόμενο κοινής καθόδου 
χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα... Προς το παρόν...

Μπορεί να ανακοινώ-
θηκε το όνομα της Μαίρης 
Ακριτίδου ως υποψήφιας 
για τις προσεχείς εκλογές με 
τον συνδυασμό του Σπύρου 
Βούγια, ωστόσο η εν ενερ-
γεία δημοτική σύμβουλος 
του δήμου Θεσσαλονίκης για 
προσωπικούς λόγους φαίνεται 
πως αποφάσισε να αποσυρθεί. 
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Το ξημέρωμα της Μεγάλης Δευτέρας ήταν 
αναμφίβολα αξέχαστο για τους δέκα Ολλανδούς 
και Γερμανούς συνοριοφύλακες του Frontex, 
όταν άκουσαν να χτυπούν τα κουδούνια των δι-
αμερισμάτων που νοικιάζουν στην Ορεστιάδα. 
Όταν με τις πιζάμες τους βγήκαν στα μπαλκόνια, 
σοκαρίστηκαν. Είδαν να κάθονται, μέσα στην πα-
γωμένη νύχτα, 61 πρόσφυγες, ταλαιπωρημένοι 
από το πολύωρο ταξίδι από την Τουρκία, διασχί-
ζοντας μεταξύ των άλλων και τον ποταμό Έβρο. 
Οι γυναίκες κρατούσαν στις αγκαλιές τους μωρά 
παιδιά.

Οι πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ, όπως 
αποδείχτηκε εκ των υστέρων, χτύπησαν τα κου-
δούνια των συνοριοφυλάκων για να παραδο-
θούν. Όχι στην ελληνική αστυνομία, αλλά στην 
ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, που με τη σειρά της 
κάλεσε την ελληνική αστυνομία για να συλλη-
φθούν (τυπικά) οι πρόσφυγες και στη συνέχεια 
να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής τους. 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και ήδη απα-
σχολούν τους αρμόδιους φορείς και ειδικά τις 
διωκτικές αρχές είναι δύο: το πρώτο με ποιόν 
τρόπο έφτασαν 61 πρόσφυγες στα σπίτια των 
Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων του ευρωπαϊκού 
οργανισμού και το δεύτερο, για ποιόν λόγο με-
τέβησαν εκεί και αν η νυχτερινή “επίσκεψη” ήταν 
τυχαία ή στοχοποιημένη.

Ήδη η έρευνα που “τρέχει” από την πλευ-
ρά της ΕΛ.ΑΣ. στρέφεται στην κατεύθυνση πώς 
έφτασαν ακριβώς σε εκείνο το σημείο, στη συ-
γκεκριμένη πλατεία που βρίσκεται ακριβώς δί-
πλα στα σπίτια των μελών του Frontex. 

Το ενδεχόμενο η άφιξη των μεταναστών 
κάτω από τα διαμερίσματα της διασταύρωσης 
των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αθ. Διάκου 
να ήταν τυχαία, διαρκώς απομακρύνεται, ακόμη 
και αν τα δύο περιπολικά (ένα γερμανικό και 
ένα ολλανδικό) που ήταν σταθμευμένα απ’ έξω 
μαρτυρούσε την παρουσία των συνοριοφυλά-
κων. Αστυνομικοί, που μίλησαν με την Karfitsa 
θεώρησαν δεδομένο πως οι πρόσφυγες “στάλ-
θηκαν” σε εκείνο το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, που διε-
ρευνάται εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικό-
τητα, οι πρόσφυγες έφτασαν στο συγκεκριμένο 
σημείο με συγκεκριμένη κατεύθυνση που είχαν 
στα gps (πλοηγούς) των κινητών τηλεφώνων 
τους. Μία αντίστοιχη προσέγγιση φαίνεται πως 
έγινε και στο παρελθόν, χωρίς όμως τα ίδια χα-
ρακτηριστικά,.

Ποιός τους έστειλε
Στην περίπτωση που αυτό το σενάριο επιβε-

βαιωθεί τα ερωτήματα στη συνέχεια πληθαίνουν. 
“Ποιός είχε συμφέρον να στείλει τους πρόσφυγες 
σε Ευρωπαίους αστυνομικούς και όχι στους Έλ-
ληνες”, είναι αυτό που βασικά απασχολεί, αλλά 
και ποιός είναι ο λόγος που έγινε αυτή η κίνηση. 
Κανείς σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να τολμήσει 
να δώσει απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήμα-
τα, όμως εάν επαναληφθεί αυτό που έγινε τα ξη-
μερώματα της Μεγάλης Δευτέρας, θα σημαίνει 
πως η κίνηση κρύβει συγκεκριμένη στόχευση.

Και όλα αυτά την ώρα που οι ροές από τον 
Έβρο μπορεί να μην είναι τόσο αυξημένες όσες 
πέρσι, όμως οι αριθμοί δίνουν την αίσθηση πως 
το μεταναστευτικό δεν έχει τελειώσει για την Ελ-
λάδα και ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη. Διαχει-
ριστές του προσφυγικού από τα χρόνια της Ειδο-
μένης εκτιμούν πως η άποψη πως όλα κυλούν 
ομαλά δεν είναι ορθή και απόδειξη αυτού ήταν 
το τελευταίο περιστατικό με την άμεση συγκέ-
ντρωση εκατοντάδων προσφύγων στα Διαβατά, 

όταν αυτοί παρασύρθηκαν από fake news.
Άνθρωποι που είναι κοντά στους πρόσφυγες 

έλεγαν ότι τα προγράμματα ένταξης δεν έχουν 
επιτύχει, ούτε ουσιαστικά εφαρμόστηκαν όπως 
έπρεπε, με συνέπεια ελάχιστοι να είναι αυτοί που 
έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν μόνοι τους 
στην ελληνική κοινωνία. Και συμπλήρωναν ότι 
τα μεγάλα προβλήματα θα δημιουργηθούν μό-
λις θα αρχίσουν οι εξώσεις από τα διαμερίσματα, 
όπου φιλοξενούνται και επιδοτούνται οικογένει-
ες προσφύγων. Η πρώτη γεύση δόθηκε από ερ-
γαζόμενους σε μή κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
οποίοι σε διαμαρτυρία τους ανώνυμα μεν, ουσι-
αστικά δε, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου 
για το μέλλον των οικογενειών αυτών και επέ-
κριναν τη στάση των οργανώσεων, καταγγέλ-
λοντας ότι δεν υλοποιήθηκαν όπως έπρεπε τα 
προγράμματα ένταξης. Με αυτά τα δεδομένα και 
τον Έβρο να εξελίσσεται πάλι ύστερα από χρόνια 
κύρια πύλη εισόδου προσφύγων στην Ελλάδα, 
το καλοκαίρι που έρχεται αναμένεται να είναι 
πάλι θερμό για το προσφυγικό ζήτημα.
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Τί ζητούσαν οι πρόσφυγες  
από τους φύλακες του Frontex;

Το παρασκήνιο της «επίσκεψης» στην Ορεστιάδα  
και οι ροές που είναι αυξημένες

Αποσύρεται η Ακριτίδου 
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Συμεών Τριανταφυλλίδης:

Ο Συμεών Τριανταφυλλίδης αποφά-
σισε να θέσει υποψηφιότητα στο Δήμο 
Θέρμης στις προσεχείς αυτοδιοικητικές 
εκλογές με την παράταξη του Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου «Δημοκρατική Ενότη-
τα».

Για ποιούς λόγους αποφασίσατε να 
μετάσχετε στις εκλογές;

Η ανάγκη να προσφέρω στους συν-
δημότες μου και στους συγχωριανούς 
μου. Αγαπώ τον τόπο μου πολύ! Κάθε 
μεριά με παραπέμπει σε όμορφες ανα-
μνήσεις. Εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. 
Κάθε μέρα που περνάει διαπιστώνω  ότι 
πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι παρα-
πάνω για το καλύτερο. Θεώρησα έντιμο 
απέναντι στους συνανθρώπους μου και 
στον τόπο που με φιλοξενεί από την 
πρώτη στιγμή που ήρθα στον κόσμο, να 
ασχοληθώ και με τα προβλήματα που 
μας απασχολούν όλους και όχι μόνο με 
τη προσωπική μου επαγγελματική πο-
ρεία ή ότιδήποτε άλλο.  Μέσα από τις δι-
κές μου εμπειρίες που προκύπτουν από 
τη δουλειά μου και τη μέχρι τώρα πορεία 
μου, έχω την δυνατότητα να τις προσφέ-
ρω απλόχερα στον τόπο μου. 

Γιατί επιλέξατε να συνεργαστείτε με 
τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο;

Πιστεύω  ότι ο συνδυασμός  του πα-
λιού με το νέο μπορεί να κάνει θαύματα! 
Να συνεχίσει μια καλή πορεία στα ίδια 
επίπεδα και καλύτερα. Θεωρώ πως για 
να πετύχεις κάτι καλό στη διοίκηση ο 
νέος είναι αναγκαίος από κάθε άποψη! 
Το ίδιο απαραίτητος όμως είναι και ο πα-
λιός, ο οποίος έχει την εμπειρία να στηρί-
ξει τη διοίκηση σε δύσκολες καταστάσεις 
που σίγουρα θα προκύψουν. Γιατί ο νυν 
Δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
έχοντας συμπληρώσει μια μακροχρόνια 
πορεία στο τιμόνι του δήμου Θέρμης, έχει 
αποδείξει πως είναι ικανός  να διοικήσει  
και θεωρώ πως έχει να προσφέρει ακόμη 
και άλλο  σε όλους μας, τους δημότες. 

Εφόσον εκλεγείτε ποιός είναι ο ρό-
λος που θα σας ενδιέφερε να έχετε στη 
νέα διοίκηση;

Αν οι συμπολίτες μου με τιμήσουν 
με την ψήφο τους και εκλεγώ ο ρόλος 

μου είναι καθαρά αντιπροσωπευτικός. 
Θεωρώ ότι ο κάθε δημοτικός σύμβου-
λος οφείλει να εκπορσωπεί κάθε πολίτη 
ξεχωριστά. Να ζει και να τρέχει με τους 
συνδημότες και συγχωριανούς όλα τα 
προβλήματα και όχι μόνο να τα ακού-
ει και να τα μεταφέρει σε ένα δημοτικό 
συμβούλιο. Από εκεί και περά η κοινωνία 
θα είναι κερδισμένη, αν ο καθένας από 
εμάς, ανάλογα με την μέχρι τώρα πορεία 
του στα επαγγελματικά και στη ζωή του 
γενικά, αν καταφέρει να μεταφέρει στη 
καθημερινότητα του δήμου μας ένα πε-
τυχημένο κομμάτι από τον εαυτό του. 

Γνωρίζουμε ότι έχετε ιδιαίτερη ευαι-
σθησία στις πολύτεκνες οικογένειες...

Στο δήμο μας υπάρχουν πολλές πο-
λύτεκνες οικογένειες. Προέρχομαι από 
πολύτεκνη οικογένεια. Ξέρω πολύ καλά 
τις ανάγκες και την καθημερινότητα μιας 
πολύτεκνης οικογένειας. Γνωρίζω πολύ 
καλά πόσο απαραίτητη και αναγκαία εί-
ναι η μέριμνα της πολιτείας κυρίως στην 
οικονομική ενίσχυση μιας πολυμελούς 
οικογένειας. Όσο και να έχει φροντίσει ο 
δήμος μας για αυτές τις κοινωνικές ομά-
δες σίγουρα δεν είναι αρκετό. Σήμερα όχι 
μόνο οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν 
ανάγκη και από το ένα ευρώ αλλά και 

όλες οι οικογένειες που έχουν ριχτεί στο 
βωμό της βιοπάλης. Είτε υπάρχουν παι-
διά σε σχολική ηλικία είτε φοιτητές εντός 
της Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης είτε 
σε άλλες πόλεις. 

Ποιά είναι η πρότασή σας για την 
ανάπτυξη της περιοχής;

Έχω μάθει να εργάζομαι σκληρά σαν 
ελεύθερος επαγγελματίας. Να πιάνω 
κάτι από το μηδέν, να το δημιουργώ και 
να το φτάνω ως ένα σημείο. Η περιοχή 
μας έχει πολλά σημεία ανεκτίμητης θρη-
σκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας. Αυτό το κομμάτι αν αξιοποιηθεί 
περισσότερο μπορεί να βοηθήσει σε με-
γάλο βαθμό στην ανάπτυξη της περιοχής 
μας. Ανάμεσα στα χωριά Αγία Παρασκευή 
με Σουρωτή υπάρχει η Ιερά Μονή του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου είναι 
θαμένος ένας μεγάλος οικουμενικός Άγι-
ος της εκκλησίας μας, ο Άγιος Παϊσιος ο 
Αγιορείτης. Το Αγίασμα της Αγίας Παρα-
σκευής στο χωριό μου. Ένα πανέμορφο 
μέρος που προσελκύει κόσμο από όλη 
την Ελλάδα και πολλά μέρη του εξωτερι-
κού. Ο ιστορικός ναός του Αγίου Ανδρέα 
στη Περιστερά, ο ναός της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου του Τριλόφου.  Οι λεγό-
μενοι καταράκτες της Κάτω Περιστεράς.  
Τα ορεινά Βασιλικά όπως λέγονται όπου 
προσφέρονται πολλά μέρη για μαγευτι-
κές πεζοπορίες. και ένα σωρό άλλα ση-
μεία. 

Σύμφωνα με το βιογραφικό σας 
έχετε πολυποίκηλη δραστηριότητα...

Από μικρή ηλικία έμαθα να κάνω 
πολλά πράγματα και να δραστηριοποι-
ούμαι σε διάφορους τομείς. Έχω κάνει 
διάφορες σπουδές. Σπούδασα Θεολογία 
και Νομική. Δημοσιογραφία στη σχολή 
του Αντ1. Πάντα είχα μεγάλη αγάπη στη 
τέχνη και ιδιαίτερα στη μουσική. Έτσι 
από μαθητής δημοτικού ακόμη ξεκίνησα 
σπουδές στη μουσική μέχρι που έφτασα 
να είμαι πτυχιούχος αρμονίας και αντίστι-
ξης (ανώτερων θεωρητικών). Από αγά-
πη και μόνο καθαρά έκανα ότι έκανα και 
στη μουσική. Έτσι έμαθα μέσα από την 
οικογένεια μου. Τώρα είμαι μέτοχος σε 
γνωστό εστιατόριο – καφέ της Θεσσαλο-
νίκης. Παράλληλα απορροφούμαι και σε 
άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η Θέρμη είναι ανεκτίμητης πολιτιστικής
και θρησκευτικής αξίας περιοχή 



Η Παναγιώτα Βλαντή βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εκπαιδεύεται ως... Ρίτα επί σκηνής. Η 
ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Δάνη Κατρανίδη στο βραβευμένο θεατρικό έργο του 
Γουίλι Ράσε και μιλά στη Φιλίππα Βλαστού για τα κοινά σημεία που βρήκε με τον ρόλο της

Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα
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LIVE
Ο Γιάννης Καραμφίλης 

μιλά για τη δυσκολία και 
τη γοητεία στο «Άγημα 

Τιμών» του Νίκου 
Βασιλειάδη 

Οι C Real, απόλυτοι 
εκφραστές των μουσικών 

trends κάθε εποχής, 
παρουσιάζουν τη νέα 

επιτυχία τους

Από τις 3 Μαΐου  
και κάθε Παρασκευή 
& Σάββατο, ο Νίκος 
Οικονομόπουλος 

στο FIX live

Η πολυαναμενόμενη 
πρεμιέρα του Βασίλη 
Καρρά στο STAGE live 
μετατέθηκε για τις 10 

Μαΐου

Η μεγάλη θεατρική επιτυχία 
«Ψέμα στο ψέμα» του 

Anthony Neilson έρχεται στην 
πόλη μας, στο Ράδιο Σίτυ, 
την Κυριακή του Πάσχα με 
τη σκηνοθετική υπογραφή 

του Πέτρου Φιλιππίδη και με 
τον Παύλο Χαϊκάλη, ο οποίος 
αποκαλύπτεται στον Πόλυ 

Μαυρόπουλο
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Ο Μαραντζίδης, 
πιστεύω, με τις 

δηλώσεις Πολάκη να 
νιώθει ότι η στροφή στη 

σοσιαλδημοκρατία 
ολοκληρώθηκε.

Social 
Media ▶ Μία από τις πιο απολαυστι-

κές,ζωντανές,εκρηκτικές και 
με καλό χιούμορ κωμωδίες 
των τελευταίων ετών,το 
‘Ψέμα στο Ψέμα  ́με τους 
Πέτρο Φιλιππίδη και Παύλο 
Χα’ι’κάλη έρχεται στο ΡΑΔΙΟ 
ΣΙΤΥ  Από την Κυριακή του 
Πάσχα.
▶ 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.
▶ Από τις 3 Μαΐου και κάθε 
Παρασκευή & Σάββατο ο 

Νίκος Οικονομόπουλος στο 
FIX live.
#Συνεχίζει για ακόμη δύο 
διήμερα από τις 3 Μαΐου 
και ο Αντώνης Ρέμος με 

την Δέσποινα Βανδή στην 
ΠΥΛΗ Α.
▶ Η πολυαναμενόμενη πρε-
μιέρα του Βασίλη Καρρά στο 
STAGE live μετατέθηκε για τις 
10 Μαΐου.Μαζί του θα είναι 
ο Ηλίας Βρεττός,η Ειρήνη 
Παπαδοπούλου και οι Άνω 
Κάτω.
▶ Παρασκευή 3 Μαΐου η 
μουσικοχορευτική παρά-

σταση CABARET:The show 
must go on στο ΞΕΦΩΤΟ στα 
Λαδάδικα.
▶ Από τις 3 Μαΐου και για 6 
μόνον παραστάσεις ‘Πέτρες 
στις τσέπες του’ στο θέατρο 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ με τους Μάκη 
Παπαδημητρίου και Γιώργο 
Χρυσοστόμου.
▶ Τετάρτη 1 Μαΐου οι 
αγαπημένοι LES AU REVOIR 
στο ALOHA beach bar στην 

Καλλικράτεια.
▶ Την Πρωτομαγιά ο Ηλίας 
Καμπακάκης στο opening του 
BALEINE beach στον Ποταμό 
Επανομής.
▶ Πρωτομαγιά ο dj Valeron 
στο opening party του VILLAS 
seaside lounge & restaurant 
στην Χαλκιδική.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Πώς είναι η εμπειρία να είσαι μέλος 
ενός γκρουπ που έχει γνωρίσει τόσο 
μεγάλη αποδοχή απ’ το κοινό; Υπάρ-
χουν στιγμές που νιώθω μεγάλο δέος 
και συνάμα συγκίνηση για όλο αυτό...   
Ο χρόνος και οι πράξεις έχουν δείξει το 
πόσο βάρος έχει το όνομα των C:REAL.   
Αυτό το γεγονός από μόνο του, σε κάνει 
πιο υπεύθυνο καθώς, εσύ θα πρέπει να 
συνεχίσεις την ιστορία αυτή και να στα-
θείς στο ύψος των περιστάσεων.
Κατά τη διάρκεια μιας παραστάσης  
όμως επικρατεί ελευθερία και δημι-
ουργικότητα. 
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το στοιχείο 
που παίζει καταλυτικό ρόλο για την 
μεταξύ σας χημεία; Το πιο σημαντικό 
στοιχείο είναι η αγάπη μας για το συ-
γκρότημα που ξεπερνάει το «εγώ» του 
καθενός. Όταν τελειώνουμε μια πρόβα 
η μία συναυλία αφήνουμε κάτι το οποίο 
είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Το 
σαφές όραμα και οι κοινοί στόχοι μας 
κάνουν να δουλεύουμε σκληρά και να 
έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. 
Οι C Real γνώρισαν μεγάλη επιτυχία 
με τραγούδια που είχαν και ξένο αλλά 
και ελληνικό στίχο;  Τι από τα δύο 
πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα στη 
φωνή σου; Με εκφράζουν και με χαρα-
κτηρίζουν και οι δύο γλώσσες, καθώς 
οι επιρροές μου είναι και ελληνικές και 

ξένες μπάντες.   Άλλωστε πριν τους 
C:REAL συνεργαζόμουν με διάφορα 
σχήματα και μπάντες διασκευών με αγ-
γλικό στίχο. Το συγκεκριμένο δίλημμα 
είναι σαν να έχω διαλέξω ανάμεσα σε 
άσπρο και μαύρο ...  Σε αυτή την ερώ-
τηση απαντάω « έγχρωμα «.
Ποια είναι γενικότερα τα ακού-
σματα που θα μπορούσαν να σας 
επηρεάσουν δημιουργικά; Όλες 
οι σπουδαίες μπάντες από classic 
rock, pop, soul, funk. Πέρα από αυτά 
όμως οποιοδήποτε άκουσμα έρχεται 
στα αυτιά μου για πρώτη φορά και με 
ανατριχιάσει είναι ευπρόσδεκτο και 
αποτελεί για εμένα πηγή έμπνευσης. 
Οι C:Real  «το έχουν» με τις live εμ-
φανίσεις τους.  Πώς εισπράττεις αυτή 
την αλληλεπίδραση με το κοινό στα 
live; Τη στιγμή της συναυλίας μετα-
φερομαι σε έναν άλλο κόσμο στον 
οποίο γεννιέται μια ερωτική σχέση 
ανάμεσα σε εμένα και στο κοινό.   Εί-
ναι μια ιερή στιγμή και νιώθω ευγνώ-
μων για όλους αυτούς τους ανθρώπους 
που στις δύσκολες εποχές που ζούμε, 
αφήνουν την ηρεμία του σπιτιού τους 
και πληρώνουν εισιτήριο, για να μας 
δουν και να μας ακούσουν. Είναι χρέος 
μου να τους σεβαστώ και να τραγουδή-
σω σαν να μην υπάρχει αύριο

C REAL

Διαχρονικοί και πάντα 
καθηλωτικοί

Οι C:Real μας συστήθηκαν μουσικά στα late 90’s και από τότε μέχρι 
και σήμερα υπήρξαν απόλυτοι εκφραστές των μουσικών trends 
κάθε εποχής.  Με αποτέλεσμα κάθε τους τραγούδι  να γνωρίζει 
εμπορική επιτυχία και να έχει μια εξέχουσα θέση στο airplay των ρα-
διοφωνικών σταθμών.  Η νέα τους επιτυχία «Όπου με πάει η καρδιά 
μου»  δεν αποτελεί εξαίρεση και η εκπληκτική ερμηνεία της νέας 
frontwoman του σχήματος Κάτιας Σαμαντζή είναι απλά καθηλωτική.  
Μαζί με τους Τάκη Δαμάσχη (κιθάρα, φωνητικά, σύνθεση), Γιάννη 
Γιαννίκο (κιθάρα), Παναγιώτη Πατσάη (μπάσο) και Ηλία Λαίτσα 
(τύμπανα) αποτελούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που υπόσχεται 
πολλές επιτυχίες ακόμη.

#Κυμπουρόπουλος
#Πολάκης

#ΑΜΕΑ

#AGENDA_MOU

Η μόνη λογική 
εξήγηση για αυτό το 

post είναι ότι ο Πολάκης 
θέλει να βγάλει τον 

Κυμπουρόπουλο πρώτο 
ευρωβουλευτή.

Πλησιάζει 
η ώρα που 

θα ακούσουμε τον 
Πολάκη να προκαλεί τον 
Κυμπουρόπουλο με το 

κλασικό: “Σήκω πάνω να 
παλέψεις, ρε, αν είσαι 

άντρας”.

“Πολάκης” δεν είναι 
απλά ένα όνομα. Είναι 

τρόπος ζωής.

Η αναπηρία δεν είναι 
μεταδοτική,  

η προκατάληψη είναι.
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Garçon Brasserie
Το Garcon Brasserie ξεκίνησε την λειτουργία του το 2005 εμπνευσμένο από τις Παριζιάνικες Brasserie. Αποτελεί 
ένα όραμα που ο ιδιοκτήτης του το προσάρμοσε στα ελληνικά δεδομένα. Μπροστά στην θάλασσα του Θερμαϊκού, 
στην συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο ενός νεοκλασικού 
κτιρίου, συστεγάζονται το café-wine bar και το εστιατόριο του Garçon Brasserie. Στο ισόγειο λειτουργεί το café-
wine bar από τις πρώτες πρωινές ώρες προσφέροντας πρωινό και καφέ, ενώ το βράδυ μπορεί κανείς να απολαύσει 
ποτά, cocktails και επιλογές από μια μεγάλη λίστα κρασιών, σε συνδυασμό με live jazz μουσική. Στο μπαλκόνι του 
πρώτου ορόφου με θέα την θάλασσα, φιλοξενείται το εστιατόριο με πιάτα εμπνευσμένα από την μεσογειακή και 
τη διεθνή κουζίνα. Από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στους 
πελάτες του. Διεύθ.Λεωφ. Νίκης 29&Αγ. Σοφίας.Τηλ. 2310 253033
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Pinning 
The Media
▶ BEST OF
Πάντως, για να τα λέμε 
όλα, με best of δεν κρα-
τάς τηλεθεάσεις.  Ένα από 
τα στοιχεία που εκτιμάει 
το κοινό στην εκπομπή 
του Μουτσινά και την ανε-
βάζει ψηλά στην τηλεθέα-
ση είναι η αμεσότητά της.  
Κι όσο γρήγορα ανεβάζει, 
άλλο τόσο γρήγορα 
ξεχνάει ο κόσμος.  Κακή 
επιλογή να μην γίνουν εκ-
πομπές μέσα στη μεγάλη 
εβδομάδα.

▶ ΚΑΛΑ, ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΧΩΡΙΣΕΙ;
Κεραυνός εν αιθρία είναι για μένα οι ανακοινώσεις κάποιων 
χωρισμών.  Γιατί για τους πιο πολλούς από αυτούς έχω την 
εντύπωση ότι έχουν συμβεί εδώ και πολύ καιρό.  

▶ UNPLUGGED
Να, αυτά δεν μπορώ!  
Ξεκινάς να κάνεις μια 
εκπομπή «ψαγμένη» 
και μόλις ξεμένεις από 
θέματα καταφεύγεις 
στα «unplugged».  Και 
unplugged ο ένας, 
unplugged η άλλη…. 
Κάν’ την από την αρχή 
την εκπομπή «Στην υγειά 
μας» να μην κουράζεσαι 
κι εσύ, να μην κουράζεις 
κι εμάς.

▶ BIZIM ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Πάντως όταν ξεκινάς να κάνεις εκπομπή – αφιέρωμα στον 
πρωταθλητή Ελλάδας και οι συνεντεύξεις σου περιορίζονται 
στον ντουντουκίστα της ομάδας και έναν οπαδό που τυχαίνει 
να είναι και παπάς, άσ’ το καλύτερα, μην το κάνεις.  Άσε να το 
κάνουν αυτοί που ξέρουν και μπορούν.

▶ ΠΟΣΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΠΙΑ;
Ένα talent show με boy 
bands κι ένα άλλο πιο 
γενικό με τραγουδιστές 
που θα κάνατε εκεί στο 
OPEN τι απέγιναν;  Δεν 
είχατε συμμετοχές και θα 
τα πάτε για του χρόνου 
ή θα τα ματαιώσετε επ’ 
αόριστον;  Κι εδώ που τα 
λέμε πόσα ταλέντα πια κι αυτή η χώρα;

Στο ΑZZURRO bar restaurant και ανάμεσα σε καλούς του φίλους και ανθρώπους που αγαπά,ο γνωστός δημοσιογράφος και υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος Περικλής Στέλλας μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδοχή,παρουσίασε την δεύτερη έκδοση του βιβλίου του 
LISBETH-o Θεός έχει ορκιστεί.Καλή επιτυχία σε όλα!

Στην παρουσίαση με τον Περικλή Στέλλα και ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Νίκος Ταχιάος με τον Πόλυ Μαυρόπουλο.

«LISBETH, ο Θεός έχει ορκιστεί» 2η  έκδοση!

Στις παλιές καλές εποχές της διασκέδασης συνέβαιναν και αυτά!Τότε που ο Πάνος Κιάμος γνώρισζε απίστευτη επιτυχία 
στην Θεσσαλονίκη-να σημειώσουμε πως και του Πάνου Κιάμου η επιτυχημένη πορεία ξεκίνησε από εδώ- και συγκε-
κριμένα στις ΓΟΡΓΟΝΕΣ & ΜΑΓΚΕΣ στην Π. Συνδίκα,ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ήταν συχνός θαμώνας και μία από 

τις φορές που σηκώθηκε στην πίστα,πήρε το μικρόφωνο από τον Πάνο και τραγούδησε με λουλουδοπόλεμο!
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Η μεγάλη θεατρική επιτυχία «Ψέμα στο ψέμα» 
του Anthony Neilson έρχεται στην πόλη μας, στο Ρά-
διο Σίτυ, την Κυριακή του Πάσχα για λίγες μόνο παρα-
στάσεις.  Η Ελληνική εκδοχή της έχει την σκηνοθετι-
κή υπογραφή του Πέτρου Φιλιππίδη και ο ίδιος μαζί 
με τον Παύλο Χαϊκάλη υποδύονται ένα απολαυστικό 
αστυνομικό δίδυμο δίνοντας ρεσιτάλ υποκριτικής.  
Μαζί τους στη σκηνή ένας θίασος καταξιωμένων τα-
λαντούχων ηθοποιών.  Ο Παύλος Χαϊκάλης μίλησε 
στην «Κ» για το έργο, αλλά και για πολλά άλλα.

 «Ψέμα στο ψέμα» για άλλη μια σεζόν.  Πού 
πιστεύετε ότι οφείλεται η επιτυχία της παράστα-
σης; Κατά πρώτον στο έργο!  Είναι ένα σπουδαίο 
έργο, στέκει άνετα στο παγκόσμιο δραματολόγιο σαν 
από τις πιο ουσιαστικές, καινοτόμες κωμωδίες που 
υπάρχουν και δεύτερον στη χημεία μεταξύ των δύο 
πρωταγωνιστών, εμένα και του Πέτρου, που νομίζω 
ότι στο θέατρο είναι κάτι δυσεύρετο με την έννοια ότι 
οι κώδικες επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας δεν 
συναντώνται τόσο εύκολα.

Με προλάβατε!  Ήταν η επόμενη ερώτησή 
μου… Ό,τι έχετε κάνει με τον Πέτρο Φιλιππίδη σε 
θέατρο και τηλεόραση ήταν μεγάλη επιτυχία.  Ποιο 
στοιχείο είναι αυτό που λειτουργεί καταλυτικά 
στην μεταξύ σας σχέση; Η αγάπη για το θέατρο και 
η αντιμετώπιση του θεάτρου και της κωμωδίας με το 
ίδιο σκεπτικό.  Δεν κάνουμε θέατρο δήθεν, δεν κά-
νουμε θέατρο για χρήματα, δεν κάνουμε θέατρο για 
να δοξαστούμε ή για να αποδείξουμε κάποια πράγ-
ματα.  Κάνουμε θέατρο γιατί το αισθανόμαστε, γιατί 
πιστεύουμε ότι το κοινό πρέπει να απολαμβάνει τους 
ουσιαστικούς κώδικες της κωμωδίας και να γελάει 
και όχι να χαχανίζει.  Το ίδιο συμβαίνει και στις τηλε-
οπτικές συνεργασίες μας.

Αφού πήγαμε στην τηλεόραση, να σας ρωτή-
σω:  Είναι η τηλεόραση αυτή που ξέραμε; Όχι, σε 
καμιά περίπτωση.  Γιατί δεν υπάρχει όραμα για να 
φτιάξουμε μια τηλεόραση η οποία θα μπορέσει να 
εξυψώσει ένα κοινό, να του προσφέρει κάτι ψυχαγω-
γικό.  Του  προσφέρουμε κάτι για διασκέδαση εντός 
εισαγωγικών γιατί ούτε κι αυτό είναι διασκέδαση.  Εί-
ναι μια θλίψη.  Εάν υποθέσουμε ότι οι σειρές παγκό-
σμια έχουν αναβαθμιστεί, εάν δούμε ότι το προϊόν το 
οποίο παράγεται είναι σε άλλο επίπεδο και δεν έχει 
να κάνει μόνο με τα χρήματα, αλλά με γνώμονα την 
αισθητική αντίληψη, θα δούμε ότι είμαστε πολύ πίσω 
και οδηγούμαστε προς τελμάτωση.

Υπάρχει κάποιος από τους τηλεοπτικούς σας 
ρόλους με τον οποίο να έχετε «ταυτιστεί», κατά 
κάποιο τρόπο, περισσότερο; Δεν μπορεί να ταυτιστεί 
κανένας ηθοποιός με κανένα ρόλο, σαν χαρακτήρα, 
γιατί είναι άλλο πράγμα η ζωή κι άλλο αυτό που 
παίζουμε στην τηλεόραση ή στο θέατρο.  Αν κάποιοι 
ρόλοι έχουν επιτυχία αυτό το εισπράττει ο κόσμος.  

Σε άλλους αρέσει ο Μπαλαφούτης από την «Πολυ-
κατοικία», σε άλλους ο Μίμης από το «50-50», σε 
άλλους ο παπάς από το «Τι ψυχή θα παραδώσεις», 
σε άλλους η γριά στο Λαζόπουλο… Ο καθένας έχει 
κρατήσει διαφορετικά πράγματα από την τηλεοπτική 
μου διαδρομή.

Reality, talent shows, παιχνίδια επιβίωσης… 
είναι ψυχαγωγία ή ανθρωποφαγία; Ανθρωποφα-
γία!  Κανονικά!  Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει 
ιδανικό ενός σκεπτόμενου ανθρώπου το να κάτσει 
να βλέπει τον άλλον να βγάζει τα εσώψυχά του, ή 
να χρησιμοποιεί μυϊκή δύναμη για να διεκδικήσει 
τετριμμένα πράγματα.  Θα έλεγα ότι ένα reality πνεύ-
ματος θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό, αλλά δυστυχώς 
αυτό δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ στην Ελληνική 
τηλεόραση.

Τα social media τροφοδοτούν αυτές τις λάθος 
τάσεις; Πιστεύω ότι ο κόσμος, γενικότερα, είναι σε 
μια λάθος κατεύθυνση.  Σκέπτεται πολύ περισσότερο 
υλικά, πολύ περισσότερο επιδερμικά και όχι πνευμα-
τικά.  Έχει οδηγηθεί σε λάθος μονοπάτια.  Παρασύ-
ρεται από το κοινωνικό γίγνεσθαι που υπάρχει δίπλα 
του και δεν κοιτάζει την ατομικότητά του.  Κοιτάζει 
μόνο την προσωπικότητά του.  Κι αυτό κάνει τη ση-
μαντική διαφορά.  Παρασύρεται από τους νόμους 
που έχει επιβάλλει η αγορά κι ένας υποτιθέμενος αυ-
τοκαθορισμός του ανθρώπου χάνεται μπροστά στην 
έννοια της επιβίωσης.

Δεν γίνεται παρά να σας ρωτήσω και για την 
πολιτική, κ. Χαϊκάλη.  Τι σας έχει μείνει από αυτή 
την εμπειρία; Η πολιτική είναι ένα σπουδαίο σχολείο 
το οποίο θα το πλήρωνε κανείς για να το περάσει.  Εί-
ναι μια σπουδαία εμπειρία.  Μπήκα, συνειδητοποίησα 
πάρα πολλά και το καλό είναι, μέσα από τις όποιες 
δυσκολίες, να μετουσιώνεις πράγματα σε κάτι θετι-
κότερο.  Και αυτό μου έχει μείνει από την ενασχόλη-
σή μου με την πολιτική.

Θα το επιχειρούσατε ξανά; Όχι, σε καμία πε-
ρίπτωση.  Δυστυχώς πρόκειται για ένα σύστημα 
εγκλωβισμένο μέσα στο θεό του συμφέροντος του 
κέρδους και δεν μπορεί να φροντίσει και να κοιτά-
ξει τον κόσμο, ο οποίος ουσιαστικά έχει εναποθέσει 
τις ελπίδες του σ’ αυτό το σύστημα χωρίς ποτέ να 
βρίσκει λύση.  Κι αυτό είναι ένα σπιράλ θανάτου το 
οποίο θα τον κυνηγάει.  Η προσπάθεια για να ξεφύγει 
απ’ όλη αυτή τη δέσμευση η οποία του έχει επιβλη-
θεί, είναι ένα παιχνίδι του Σίσυφου  και του Τάνταλου, 
για ν’ αναφερθώ στη μυθολογία μας,  που θα το κου-
βαλάει συνέχεια αυτός ο λαός.

Μετά από την αποχώρησή σας από την πολιτι-
κή έχετε βρει την εσωτερική σας γαλήνη; Σε πολύ 
μεγάλο βαθμό, θα έλεγα.  Όχι απόλυτα!  Αλλά σε 
πολύ μεγάλο βαθμό.

Παύλος Χαϊκάλης:

«Το κοινό πρέπει να απολαμβάνει τους 
ουσιαστικούς κώδικες της κωμωδίας»
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Η πολιτική είναι 
ένα σύστημα 
εγκλωβισμένο 
στο θεό του 
συμφέροντος  
και του κέρδους
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Παύλος  
Χαϊκάλης
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Η Παναγιώτα Βλαντή βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη και εκπαιδεύεται ως... Ρίτα επί σκηνής. 
Η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με τον Δάνη Κα-
τρανίδη στο βραβευμένο θεατρικό έργο του Γου-
ίλι Ράσε «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα», μια ερωτική 
κωμωδία που έχει επίκεντρο της έναν «αταίρια-
στο» έρωτα και παράλληλα θυμίζει ότι ποτέ δεν 
είναι αργά και όλα είναι δυνατά, όταν ο άνθρω-
πος ακολουθεί κάτι που αγαπάει. Το έργο θίγει 
περίτεχνα τα κακώς κείμενα και τους προβλη-
ματισμούς για την κοινωνία και την εκπαίδευση 
που χαρακτηρίζουν την εποχή που συνεχίζουμε 
να διανύουμε ακόμα και σήμερα.

Η Π. Βλαντή σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa μιλάει για τα κοινά σημεία που βρήκε 
με τον ρόλο της, με ποιο κριτήριο επιλέγει την 
συμμετοχή της σε μια παράσταση, ενώ τονίζει 
πως ως ηθοποιός δεν έχει απωθημένα ρόλων.

Γιατί είπατε «ναι» σε αυτή την παράσταση; 
Σε αυτό το έργο βλέπουμε την συνάντηση δυο 
διαφορετικών κόσμων, ενός απλού λαϊκού κο-
ριτσιού, το οποίο θέλει να μορφωθεί και να έχει 
μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του και από την 
άλλη έναν καθηγητή, όπου εκείνος ανήκει στον 
ακαδημαϊκό κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν δυο αταί-
ριαστους κόσμους, όμως μέσα από την ανάγκη 
της Ρίτας που επιμένει να τον έχει δάσκαλο της, 
ενώ εκείνος δεν θέλει, τελικά τα καταφέρνει. 
Μέσα από όλα αυτό καταλαβαίνουμε ότι όλα εί-
ναι εφικτά σε αυτή τη ζωή.

Bρήκατε στοιχεία του εαυτού σας στον 
ρόλο;  Ναι, αρκετά. Αρχικά πιστεύω στις δεύτε-
ρες ευκαιρίες, όλοι μας όταν έχουμε ένα όνειρο 
μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε και ας εί-
μαστε μεγάλοι ηλικιακά, αρκεί να το θέλει κά-
ποιος.

Ο ηθοποιός πρέπει να βρίσκει κοινά σημεία 
ταύτισης με έναν ρόλο; Σε κάποιον ρόλο μπορεί 
να έχεις κοινά στοιχεία, με τα οποία συνδέεσαι 
ή να έχεις ζήσει μια παρόμοια περίπτωση. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι γίνεται πάντοτε. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που δεν συνδεόμαστε καθόλου και 
τότε προσπαθούμε να τον ερευνήσουμε, κάτι 
το οποίο κάνουμε ούτως ή άλλως, και να τον 
υποδυθούμε. Προσωπικά λαμβάνω την χρονική 
στιγμή του ήρωα και όχι της Παναγιώτας, ακόμη 
και αν έχω κοινά σημεία με τον εκάστοτε ρόλο 
μου.

Με ποιο κριτήριο επιλέγετε τους ρόλους 
σας; Για εμένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κεί-

μενο και οι συνεργάτες. Μου αρέσουν πολύ οι 
καλές συνεργασίες. Μπορεί να μου δοθεί ένα 
κείμενο, αλλά μπορεί να έχω μια ένσταση σε 
αυτόν που μου το προτείνει και να μην το κάνω.  

Τις κριτικές τις διαβάζετε; Σας επηρεάζουν; 
Όχι, δεν διαβάζω τις κριτικές, παρά μόνο 

όταν τελειώσει η παράσταση. Δεν θέλω να με 
επηρεάζουν. Έχω μόνο μια γενική αίσθηση, κα-
θώς μου λένε τι γράφτηκε περίπου, αλλά τα πιο 
ειδικά τα μαθαίνω μετά... Κατά την διάρκεια της 
παράστασης με ενδιαφέρει η απήχηση προς το 
κοινό. Με ενδιαφέρουν οι κριτικές του κοινού, 
όταν μας βλέπει και μετά έρχεται και μας μιλάει. 

 Έχετε κάνει πολλά πράγματα στον χώρο 
της υποκριτικής, ωστόσο υπάρχει κάτι που θα 
θέλατε να κάνετε και δεν έχει γίνει έως τώρα; 
Σαφώς υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθε-
λα να κάνω, αλλά δεν είναι συγκεκριμένα. Δεν 
έχω απωθημένα ρόλων. Θέλω να κάνω καλό 
θέατρο, καλή τηλεόραση και σινεμά, με ωραία 
κείμενα και καλούς ανθρώπους, με τους οποί-
ους θα μπορώ να ‘’ταξιδεύω’’ ευχάριστα μαζί 
τους, να έχω κοινούς κώδικες, να σέβονται τα 
κείμενα και τον συνεργάτη τους, γιατί αυτό δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. 

*«Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα» από 28 Απριλίου 
έως 5 Μαΐου, στο θέατρο Αυλαία

Παναγιώτα Βλαντή: 

«Θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους 
που σέβονται τον συνεργάτη τους»



5727.04.2019



58 27.04.2019

αθλητισμός
 

 Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

«We are the champions...»
34 χρόνια. 408 μήνες. 12.361 ημέρες. Τόσος 

ήταν ο καιρός προσμονής για τον ΠΑΟΚ έως ότου 
επιστρέψει στην κορυφή. Ο Δικέφαλος του Βορρά, 
είναι ο νέος πρωταθλητής Ελλάδος και άπαντες 
το γιόρτασαν με τη ψυχή τους. Το σύνθημα δό-
θηκε την περασμένη Κυριακή μετά το τελευταίο 
σφύριγμα του Αθανάσιου Τζήλου, συνεχίστηκε με 
την μεγαλειώδη φιέστα που ετοίμασε η ΠΑΕ και κορυ-
φώθηκε στον Λευκό Πύργο, εκεί όπου χιλιάδες οπαδοί 
των Ασπρόμαυρων γιόρτασαν μαζί με την ομάδα μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Ο ΠΑΟΚ ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα, κα-
τέκτησε δίκαια τον τίτλο και την Κυριακή έχει ευκαιρία 
να γραφτεί στην ιστορία, σε περίπτωση που δεν ηττηθεί 
στα Γιάννινα, αφού θα είναι μόλις η δεύτερη ομάδα στα 
χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα κατακτήσει 
αήττητη τον τίτλο. 

Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο του Δικεφά-
λου, αλλά και οι υιοί του Ιβάν Σαββίδη, έδωσαν το δικό 
τους στίγμα για το πως βίωσαν τις ιστορικές αυτές στιγ-
μές μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media. 

Μηνύματα με έντονο συναίσθημα. Μηνύματα χαράς 
και υποσχέσεων για ανάλογη συνέχεια. Η Karfitsa συ-
γκέντρωσε τα καλύτερα εξ’ αυτών και σας τα παρουσι-
άζει αναλυτικά σε ένα πανηγυρικό δισέλιδο αφιερωμένο 
στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η γιορτή ήταν  
για όσους έφυγαν ψηλά...»

Με ένα λιτό, αλλά ουσιαστικό της μήνυμα η ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, αφιέρωσε τη γιορτή της Τούμπας σε όλους όσοι... 
έλειπαν από τη φιέστα.  «Η γιορτή ήταν αφιερωμένη σε 
όσους έφυγαν στη διαδρομή. Σε όλους αυτούς που καμα-
ρώνουν από εκεί ψηλά. Αδέρφια ζείτε...».

Γ. Σαββίδης: «Το πρωτάθλημα εδώ  
και του χρόνου»

Με μια δέσμευση προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ είπε το 
δικό του ευχαριστώ ο Γιώργος Σαββίδης, που έδωσε 
σύνθημα... τίτλου ενόψει και της νέας σεζόν. «34 χρόνια 
προσμονής και υπομονής αποτελούν πια παρελθόν. Δά-
κρυα χαράς πλημμύρισαν χθες τις κερκίδες της Τούμπας. 
Το πρωτάθλημα είναι πλέον στην Τούμπα και θα κάνουμε 
τα πάντα να μείνει και του χρόνου εδώ. Από την πλευρά 
μου θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά το τμήμα μάρ-
κετινγκ, το τμήμα επικοινωνίας, το εμπορικό τμήμα, το 
νομικό μας τμήμα, το τμήμα λογιστηρίου, το τμήμα προ-

μηθειών και τέλος το τμήμα ασφαλείας του γηπέδου 
αλλά και όλους τους υπαλλήλους που στελεχώ-
νουν τα τμήματα αυτά για την οργάνωση και διεξα-
γωγή μιας απίστευτης φιέστας. Κλείνοντας, θέλω 
να επισημάνω πως πετύχαμε τον έναν από τους 
δύο στόχους μας, οπότε από σήμερα δουλειά».

Ν. Σαββίδης: «Η καλύτερη ομάδα, με 
τους καλύτερους οπαδούς»

Ο μικρότερος από τους δύο γιους του Ιβάν Σαββίδη, 
ο Νίκος, αποθέωσε την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου 
και τον κόσμο του Δικεφάλου. «34 χρόνια περιμέναμε! 
Το καταφέραμε! Η καλύτερη ομάδα, με τους καλύτερους 
οπαδούς! Συγχαρητήρια σε όλους μας!».

Βιεϊρίνια: «Με ανατριχιάσατε...»
Η στιγμή της εισόδου του στο γήπεδο της Τούμπας, 

γέμισε με δάκρυα τα μάτια του. Ηταν μία από τις πιο δυ-
νατές στιγμές της φιέστας. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο αρχη-
γός του ΠΑΟΚ, υποκλίθηκε στον κόσμο, μέσα από ένα 
συγκινητικό ποστάρισμά του: ««Σε κάθε ματς λάμβανα 
μηνύματα θαυμασμού και με ευχαριστούσατε για τις 
στιγμές απόλαυσης που σας χαριζα, εχθές σας απόλαυ-
σα Εγώ και ΕΣΕΙΣ μου χαρίσατε μαγικές στιγμές! Από το 
πρώτο λεπτό του αγώνα άκουγα να φωνάζετε ρυθμικά 
το όνομα μου και παιδιά αυτό με έκανε να ανατριχιάσω, 
δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ την στιγμή που μπήκα στον 
αγώνα! Χάρη σε σας ήμουν εκεί, μέσα στο χορτάρι, χάρη 

στην αγάπη σας!!! Δυστυχώς για μένα όμως το πρωτά-
θλημα και οι αγώνες του Κυπέλλου λειτουργικά τελείω-
σαν, όμως παιδιά θα είμαι εκεί με το μυαλό μου και κυρί-
ως με την καρδιά μου! Είστε όλοι υπέροχοι συνεχίστε έτσι 
... Πρωταθλητές Ελλάδος 2018-2019 και συνεχίζουμε, 
πάντα δίπλα δίπλα, πάντα μαζί. Μια οικογένεια όπως 
εμείς ξέρουμε! Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω την οι-
κογένεια Σαββίδη, τους συμπαίκτες μου τον προπονητή 
μου και όλο το τεχνικό team, τους φυσιοθεραπευτές και 
γιατρούς,τους φροντιστές και όλους όσους δουλεύουν 
καθημερινά μαζί μας!!! Εμείς μαζί για μια ζωή!!! ΠΑΟΚ 
ΕΙΣΑΙ ΑΦΟΥ».

Του Θωμά 
Μίχου
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Η επιτυχία του ΠΑΟΚ,  
ο Βιεϊρίνια και ο Ίβάν

Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον ο νέος Πρωταθλητής του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατάφερε να έχει μία ξέ-
φρενη πορεία, η οποία δεν είχε προηγούμενο και 
πλέον το στοίχημα του είναι το κλείσιμο της χρονιάς 
αήττητος. Ο,τι όμως κι αν γίνει αυτό που έζησαν οι 
φίλοι του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο διαιτητής Τζή-
λος σφύριξε τη λήξη του αγώνα με τον Λεβαδειακό 
δεν έχει προηγούμενο. Ο κόσμος του “Δικεφάλου” 
μέθυσε από το νέκταρ της επιτυχίας την οποία πε-
ρίμενε 34 χρόνια και αισθάνθηκε υπερήφανος από 
την εξαιρετική τελετή της απονομής του Κυπέλλου. 
Γιορτή γεμάτη μηνύματα που γεννούσαν έντονα συ-
ναισθήματα. Εξαιρετικά δομημένη, χωρίς στοιχεία 
νεοπλουτισμού, αλλά συγχρόνως και ένα μήνυμα 
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο ΠΑΟΚ πατάει πάνω 
σε στέρεες βάσεις. 

Μήνυμα το οποίο επιβεβαιώθηκε καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Ο ΠΑΟΚ 
διαχειρίστηκε τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε η 
μεταγραφή του Πρίγιοβιτς, με ρεαλισμό και αποτε-
λεσματικότητα. Απεκόμισε οικονομικά οφέλη χωρίς 
να πληγωθεί αγωνιστικά. Εδειξε αντανακλαστικά 
ποδοσφαιρικού club που έχει γερές βάσεις και ξέρει 
να αξιολογεί τα δεδομένα χωρίς υστερίες και απο-
φεύγοντας τις παγίδες του λαϊκισμού.  

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο και για αρκετούς 
άλλους λόγους. Γιατί είχε ηρεμία στα αποδυτήρια, 
καλή χημεία των ποδοσφαιριστών και έναν προ-
πονητή που διαχειρίζεται εξαιρετικά την πίεση που 
ασκούσε στην ομάδα ο στόχος της κατάκτησης της 
κορυφής. 

Κυρίως όμως είχε στην ομάδα μία ηγετική φυσιο-
γνωμία η οποία λειτούργησε καταλυτικά στις όποιες 
κρίσεις δημιουργήθηκαν, κι αυτός ήταν ο Βιεϊρίνια. 
Το Πρωτάθλημα που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ ήταν απο-
τέλεσμα συνολικής δουλειάς, αλλά το μεγαλύτερο 
κομμάτι της επιτυχίας ανήκει στον Πορτογάλο γιατί 
είχε πολυεπίπεδη προσφορά στην προσπάθεια του 
“Δικεφάλου”. Μίας ομάδα η οποία έχει την τύχη να 
αισθάνεται την ασφάλεια που της δίνει ο διοικητικός 
της ηγέτης Ιβάν Σαββίδης. Που δείχνει να έχει μά-
θει πολλά από τις προηγούμενες θητείες του, οπότε 
μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο αποτελεσματικά 
τη δυναμική του Συλλόγου.     

Kαλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Πέλκας: «Και έρχεται η στιγμή που 
ονειρευόσουν από μικρό παιδί...»
Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα, μερικά δευ-

τερόλεπτα πριν σηκώσει την κούπα του πρωταθλητή η 
κάμερα τον έπιασε να ξεσπά σε κλάματα. Το όνειρό του 
έγινε πραγματικότητα και το συναίσθημα τον κυρίευσε. 
«Έρχεται η στιγμή που ζεις όσα ονειρευόσουν από μικρό 
παιδί. Και η πραγματικότητα είναι πιο όμορφη κι από τ’ 
όνειρο. Τότε το συναίσθημα σε κατακλύζει και βγαίνει 
από μέσα σου χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις. Νιώθω 
το λιγότερο τυχερός που είμαι σ’αυτή την οικογένεια, 
που έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο σαν τον Ιβάν 
Σαββίδη, τους καλύτερους συνεργάτες από τον προπο-
νητή,τους συμπαίκτες μου,τους φυσικοθεραπευτές,τον 
τελευταίο φροντιστή που είναι μαζί μας εκεί που δεν 
τους βλέπει κανείς μέχρι και τον πιο τρελό φίλαθλο. Η 
στιγμή είναι δική σας. Ζήστε την. Το αξίζετε πέρα για πέρα 
#CHAMPIONS2018-19 #PAOKFC».

Μαουρίσιο: «Αυτή τη φορά  
δεν θα μας το πάρει κανείς»

Ηταν και αυτός εκεί. Ο δεύτερος μεγάλος άτυχος της 
σεζόν. Τι κι αν είχε τις πατερίτσες για παρέα; Ο Ζοζέ Μα-
ουρίσιο το έζησε με τη ψυχή του, με τον Βραζιλιάνο μέσο, 
να αναφέρει στο μήνυμά του πως εν αντιθέσει με πέρυσι, 
το φετινό πρωτάθλημα, δεν μπορεί κανείς να το στερήσει 
από τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. «Σχεδόν δύο 
χρόνια στην ομάδα και ο Θεός μου έδωσε την ευκαιρία 
να γράψουμε ιστορία, μετά από 34 χρόνια χωρίς πρω-
τάθλημα χθες το τελειώσαμε κι αυτό. Συγχαρητήρια και 
ευχαριστώ όλους τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, τους 
υπαλλήλους και τους οπαδούς της ομάδας που έκαναν 
αυτό το όνειρο πραγματικότητα ... Αυτή τη φορά κανείς 
δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα από εμάς».

Κρέσπο: «Για εσάς που υπομείνατε 
την αδικία για 34 χρόνια»

Στον κόσμο του ΠΑΟΚ αφιέρωσε τον τίτλο του πρω-
ταθλήματος ο Χοσέ Κρέσπο. Ο Ισπανός στόπερ και εκ των 
αρχηγών του Δικεφάλου, θέλησε με ένα περιεκτικό του 
μήνυμα να αγγίξει όλους τους φίλους του συλλόγου που 
έκαναν υπομονή 34 χρόνια για να γευτούν το νέκταρ μιας 
τέτοιας επιτυχίας. «Για εμάς που το αξίζουμε. Για εσάς 
που υπομείνατε την αδικία για 34 χρόνια. Για όσους υπέ-
φεραν αυτόν τον έναν χρόνο και τώρα το απολαμβάνουν. 
Όπως συνηθίζω να λέω, είμαστε σαν τις μητέρες μας που 
δεν τις εκτιμάμε μέχρι που φεύγουμε από το σπίτι και κα-
ταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι. Σας ευχαριστώ για 
αυτά τα τρία χρόνια».
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Η δυσκολία και η γοητεία του κειμένου στο 
έργο το «Άγημα Τιμών» του Νίκου Βασιλειάδη 
ήταν τα δυο χαρακτηριστικά που έκαναν τον 
ηθοποιό Γιάννη Καραμφίλη να βουτήξει στην 
θεατρική σκηνή και να υποδυθεί έναν πρώην 
δόκιμο αξιωματικό του 343 τάγματος πεζικού 
του χωριού Ντάροβα ή Κεχρόκαμπος ή Ελευ-
θερές, πτυχιούχο αρχαιολόγο, ο οποίος αφη-
γείται «ιστορίες από το στρατό». Ισορροπώντας 
διαρκώς ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, 
τη συντροφικότητα και τη μοναχικότητα, περι-
γράφει γλαφυρά την ελληνική επαρχία, δίνει το 
στίγμα της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα 
της «Εθνικής Κυβερνήσεως», ζωντανεύει τον 
παραλογισμό του στρατού. Το ανήσυχο πνεύμα 
του θα τον οδηγήσει σε περιπέτειες εντός και 
εκτός στρατώνα. Θα γοητευθεί από το φυσικό 
τοπίο της αφιλόξενης Ντάροβας και θα φτάσει 
στον κολοφώνα της στρατιωτικής του καριέρας 
εκφωνώντας τον επικήδειο στην κηδεία ενός 
στρατιώτη, επικεφαλής ενός ιλαροτραγικού 
αγήματος τιμών.

Τι θα δει το κοινό; Τα απομνημονεύματα ενός 
έφεδρου αξιωματικού την περίοδο της επταετί-
ας, διανθισμένα με λεπτομερή περιγραφή τοπί-
ων, προσώπων και καταστάσεων και κοσμημένα 
με ένα σαγηνευτικό μόνοιασμα καθαρεύουσας 
και δημοτικής γλώσσας.

Ποια φράση του έργου ξεχωρίζετε; «Η Πα-
τρίς, ευγνωμονούσα!»

Η παράσταση θα ταξιδέψει και σε άλλες 
πόλεις; Το ελπίζω, βρισκόμαστε ενώπιον σχεδι-
ασμού για το καλοκαίρι και προχωράμε…

Είστε ιδρυτικό μέλος του πολιτιστικού ορ-
γανισμού «Πανδαιμόνιο 7», ποια ανάγκη σας 
οδήγησε στην δημιουργία του; Η ανάγκη καλλι-
τεχνικής αναζήτησης, ταυτότητας και έκφρασης, 
μιλάμε για σχεδόν 20 χρόνια πίσω, στα πρώτα 
βήματα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.

Γιατί θέατρο στη Θεσσαλονίκη και όχι στην 
Αθήνα; Δεν το’ χω σκεφτεί… αν και παροδικά 
έχω δουλέψει στην Αθήνα… μ’ αρέσει η πόλη 
μου, οι ρυθμοί της, παρ’ όλ’ αυτά στο επάγγελμα 
μας τα πάντα «ρέουν», άρα κ μια πιθανή μετακί-
νηση Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού δεν θα φάντα-
ζε απίθανη.

Τι θα θέλατε να προσθέσετε στο χώρου του 
θεάτρου ή στις θεατρικές σκηνές της πόλης; 
Πέραν των απαραίτητων ψυχικών αποθεμάτων 
όλων των άμεσων εμπλεκομένων στον πολύ-
παθο χώρο μας, πιο ρεαλιστικά σκεπτόμενος, 

θα έλεγα, την επίτευξη μεγαλύτερης εμπορικής 
προσέγγισης στο προϊόν που λέγεται Θέατρο. 
Χορηγίες κοινώς, κρατικές και ιδιωτικές.

Επόμενα σχέδια; Προέχει το Άγημα Τιμών 
αυτή την περίοδο, σχέδια και σκέψεις μιας σκη-
νοθεσίας, μια συζήτηση για μια μεγάλου μήκους 

ταινία στις αρχές του καλοκαιριού, και κάποιες 
κρούσεις για μελλοντικές θεατρικές συνεργασί-
ες… ίδωμεν!

*«Άγημα Τιμών» στο θέατρο Αυλαία στις 9 
και 10 Μαΐου 2019

Γιάννης Καραμφίλης:

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη 
εμπορική προσέγγιση στο θέατρο»
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ΚΡΙΟΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ ΓΕΜΑΤΟ ΦΩΣ!!!
Μέσα στην ψυχή μας, 
μια ελπίδα κοινή:  
η Ανάσταση!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα συνειδητοποιήσεις,  ότι κάποιες 
αναποδιές έχουν τελειώσει και είναι 

καιρός να αντιμετωπίσεις τις διάφορες 
καταστάσεις στην πραγματική τους 

διάσταση. Κάνε τα απαραίτητα 
ξεκαθαρίσματα και δες το μέλλον σου 

με θετικό μάτι. Σε κάθε περίπτωση, 
μην αφήσεις κάποια θέματα του 

παρελθόντος να σε κρατάνε πίσω. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,22,41.

Η εβδομάδα ενδέχεται να σου 
προκαλέσει μικρή ένταση, εξ 

αιτίας κάποιων γεγονότων που 
δεν περίμενες και θα σε ταράξουν. 
Μην χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή 

σου, γιατί αυτά που θέλεις να 
κάνεις  είναι αρκετά σημαντικά 

για να μείνουν πίσω. Απόφυγε τις 
βιαστικές αποφάσεις, που μπορεί να 

σου δημιουργήσουν εμπόδια στο 
μέλλον και πράξε ήρεμα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,12,25,42.

Η εβδομάδα σε βρίσκει με πολύ 
καλή διάθεση και με ενισχυμένα 

ποσοστά αυτοπεποίθησης, οπότε η 
επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Ότι 
βάλεις στο μυαλό σου μπορείς να 
το φέρεις εις πέρας και θα νιώσεις 

μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο που 
διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,39.

Είναι καιρός,  να αρχίσεις να διεκδικείς 
αυτά που σου αξίζουν και να μη μένεις 

άπραγος μπροστά στις καταστάσεις. 
Ξεκίνα μιλώντας στα άτομα του 

περιβάλλοντός σου, αφού πρώτα 
έχεις αποφασίσει τι θέλεις. Σε κάθε 

περίπτωση, μην περιμένεις να σε 
σκεφτούν πρώτα οι άλλοι, αν δεν 

σκεφτείς εσύ τον εαυτό σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,28,33.

Έχεις πολύ καλή διάθεση και αυτό 
γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους 

γύρω σου, οι οποίοι δείχνουν το 
θαυμασμό τους σε κάθε σου κίνηση. 

Απαλλάξου από οτιδήποτε σε 
κρατάει πίσω ή σε κάνει μίζερο και 
κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, που 

θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις ένα 
καλύτερο αύριο για εσένα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,26,49.

Το μυαλό σου,  δουλεύει με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και θα καταφέρεις 

να υλοποιήσεις πολλές σκέψεις, που 
έχεις στο μυαλό σου εδώ και καιρό. 
Η δυναμική σου πλευρά δεν αφήνει 
τίποτα να περάσει ανεκμετάλλευτο. 

Συνέχισε με αυτόν τον τρόπο και 
θα δεις πως μπορείς να πετύχεις 

ότι βάλει ο νους σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,24,47.

Είναι ο Απρίλης, που φέρνει το Πάσχα 
και πολλούς από εμάς λίγο πιο κοντά 
στις Άγιες αυτές μέρες.
Ποιος άραγε δε σηκώνει τον δικό του 
σταυρό…
Ποιος δεν έχει ανέβει, η συνεχίζει 
να ανεβαίνει ακόμα, τον δικό του 
Γολγοθά;
Μετρά τις δικές του πληγές.
Κι αν τα καρφιά δεν είναι ορατά δια 
γυμνού οφθαλμού, οι πληγές αιμορ-
ραγούν.
Μέσα στην ψυχή του καθενός.
Μια ελπίδα κοινή για όλους.
Η Ανάσταση.
Το Θαύμα.
Για κάποιους θα έρθει γρήγορα, για 
κάποιους άλλους πάλι όχι.
Όμως είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο δρόμος 
που διαβαίνουμε μένει ωστόσο ίδιος.
Και παραβλέποντας τις όποιες 
διαφορές κάνουν τους δρόμους μας 
διαφορετικούς, ανταμώνουμε σε ένα 
κοινό σημείο.
Της αυτοκάθαρσης.
Της εσωτερικής αναζήτησης, με σκοπό 
το να απαλύνουμε τη ψυχή μας.
Όλοι ξέρουμε για τον εαυτό μας ποιος 
είναι αυτός, όλοι το νοιώθουμε όταν 
μέσα μας γίνεται.
Γιατί είναι αυτό που μας αλλάζει, είναι 
αυτό που μας δείχνει ποιόν δρόμο 
πρέπει να ακολουθήσουμε.
Όπως η φύση μας προετοιμάζει,  έτσι 
και εμείς ας προετοιμάσουμε εμάς…
Δοκιμασίες και δεινά που ενδεχόμενως 
χρειάζεται να περάσουμε.
Όμως επειδή Θεοί δεν είμαστε και ούτε 
κατά διάνοια μπορούμε να συγκρι-
θούμε μαζί Του θα ήταν καλό, αν αντί 
να Τον ρωτάμε « γιατί να συμβαίνει σε 
εμένα αυτό»; να λέγαμε ένα Ευχαρι-
στώ για όσα έχουμε!
Μπορούμε να Τον ακούσουμε.
Μπορούμε να Ζητήσουμε βοήθεια.
Μπορούμε να Του κάνουμε χώρο, να 
κάτσει λίγο παραπάνω στην καρδιά 
μας.
Εκείνος έρχεται συχνά σε εμάς…Εμείς 
δεν Τον βλέπουμε.
Εκείνος μας απλώνει το χέρι Του…
Εμείς δεν Του δίνουμε το δικό μας.
Αυτό που θέλω απλά να πω, είναι πως 
μέσα μας Υπάρχει.
Είναι στο δικό μας χέρι να γίνουμε 
καλύτεροι άνθρωποι.
Μόνο που για να συμβεί αυτό, υπάρ-
χουν δυο προϋποθέσεις.
Η μια είναι, να δίνουμε τον δικό μας 
αγώνα και να είμαστε ευγνώμονες για 
όσα μας προσφέρονται.
Η  άλλη, είναι να θέλουμε να αλλά-
ξουμε!
Να θυμάστε, πως η ψυχή μας είναι 
ένας Ναός και το Άγιο Φως που καίει 
μέσα μας, είναι αυτό που μας δείχνει το 
δρόμο για την ελπίδα, την συγχώρεση, 
την αγάπη!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Ίσως επιστρέψουν προβλήματα μικρά του 
παρελθόντος, που νόμιζες ότι δεν 
υπάρχουν πια και θα χρειαστεί να δώσεις 
λύσεις σε διάφορα ζητήματα που είχες 
παραμελήσει. Ωστόσο, θα έχεις και πολλές 
ευκαιρίες να προωθήσεις τα σχέδιά 
σου. Μην τις αφήσεις ανεκμετάλλευτες. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,42.

Μην αγχώνεσαι με όσα συμβαίνουν γιατί 
αυτό θα σε βγάλει από το πρόγραμμα 
που έχεις βάλει και το οποίο είναι 
πολύ σημαντικό για εσένα. Εξάλλου, 
η τελειομανία σου λειτουργεί άψογα, 
με αποτέλεσμα να μην αφήνεις καμία 
δουλειά στη μέση. Όπως και να έχει, θα 
πρέπει να είσαι ήρεμος και να φροντίσεις 
λίγο την υγεία σου, γιατί έχεις κουραστεί  
από τις υποχρεώσεις που έχεις μαζέψει. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,34,39.

Για να προχωρήσεις μπροστά, θα πρέπει 
να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν  και να 
κάνεις δραστικές κινήσεις που αφορούν 
στο μέλλον σου. Μην επιτρέψεις σε 
παλιά λάθη να στέκονται εμπόδιο σε όσα 
θέλεις να πετύχεις. Σε κάθε περίπτωση, 
μπορείς να μιλήσεις με τους δικούς σου 
και να ζητήσεις τη βοήθειά τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,47.

Ευτυχώς η διάθεσή σου είναι πολύ καλή 
κι αυτό σε κάνει να παίρνεις αποφάσεις 
μετά από ώριμη, αλλά και αισιόδοξη 
σκέψη. Θα σου είναι πολύ χρήσιμη αυτή 
η στάση, καθώς μικρά εμπόδια που ίσως 
προκύψουν την εβδομάδα αυτήν θα είναι 
αρκετά και θα χρειάζονται άμεση επίλυση. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…14,25,39,44.

Θα σε κυριεύσουν ιδέες και θα σε κάνουν 
να σκέφτεσαι συνέχεια. Θα πρέπει να είσαι 
λίγο πιο ανοιχτός σε νέες απόψεις και 
να μην φανείς ισχυρογνώμων απέναντι 
σε κάποιους ανθρώπους. Μπορεί η δική 
τους γνώμη να είναι πιο κοντά στην 
πραγματικότητα και θα είναι προς όφελος 
σου να την ακολουθήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,43. 

ΖΩΔΊΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 27/4 ΕΩΣ 04/4

Θα έχεις ίσως λίγο άγχος, καθώς 
έχουν μαζευτεί υποχρεώσεις που δεν 
παίρνουν άλλη αναβολή και πρέπει να 
τακτοποιηθούν το συντομότερο.  Ωστόσο, 
θα δεις ότι τα περισσότερα ζητήματα 
εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς να 
ανακουφιστείς με τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών σου. Σε κάθε περίπτωση, 
μην παρασυρθείς σε βιαστικές κινήσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,49.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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: 46.000€ Κωδ. 1009-398

ΝΕΑΠΟΛΗ Πωλείται ισόγειο στούντιο 
27τμ, πλήρως ανακαινισμένο, με 
1ΔΣαλΚΜΠ, καινούργια κουφώματα, 
κουζίνα, μπάνιο, ανακατασκευής 
2016, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 12.000€ Κωδ. 
1034-115

ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 
100τμ, ανωγείου, μερικώς 
ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, γωνιακό, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
30.000€ Κωδ.1015-498

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 
64τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
μερικώς ανακαινισμένο, διαμπερές, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
35.000€ Κωδ.1001-949

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πωλείται επιχείρηση 
αρτοποιείου, σε κατάστημα 
87τμ, προσόψεως, κεντρικότατο, 
με σταθερή πελατεία σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 25.000€ 
Κωδ.1009-392

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

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

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 5ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον 
Αγίου Δημητρίου. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή:20.000€ 
Κωδ.1029-188

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

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
35τμ, ισογείου, πλήρως ανακαινισμένη 
και επιπλωμένη, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
πλησίον των Πανεπιστημίων, σε άριστη 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 30.000€ Κωδ.1033-55

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

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ημιυπογείου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ανοιχτωσιά, είναι διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για 
επένδυση. Τιμή: 15.000€ Kωδ.1033-
127

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Πωλείται 
διαμέρισμα 90τμ, 3ου ορόφου, με 
ασανσέρ, πλησίον της πλατείας, 
κεντρικότατο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
χρήζει  ανακαίνισης. Τιμή: 27.000€ 
Kωδ.1009-385

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Πωλείται δύπατη 
μονοκατοικία 63τμ σε οικόπεδο 
390τμ, εντός του χωριού, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, γωνιακο, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
με συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό 
για εξοχική κατοικία. Τιμή: 27.000€ 
Κωδ.1009-402

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ενοικιάζεται πλήρως 
ανακαινισμένη και επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 54τμ, 1ου ορόφου, με αυτ. 
Θερμ. θερμ/τες, νυχτερινό ρεύμα, πόρτα 
ασφαλείας, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
300€ Κωδ.1009 

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου ορόφου, 101τμ, πλήρως 
ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα, ελάχιστα 
κοιν/τα. Τιμή: 500€ Κωδ.1009

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
55τμ, ισογείου, πλήρως επιπλωμένη 
και ανακαινισμένη, πλησίον Ι.Ν. Αγίου 
Παύλου, λουξ κατασκευής, ιδανική για 
φοιτητές. Τιμή: 420€

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
πλήρως επιπλωμένη και ανακαινισμένη, 
εμπρόσθια, με ανοιχτωσιά, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400€

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής



6327.04.2019

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι 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 Χριστο-
φορίδης 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 
ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, 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
Ίατρικό 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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Πού θα μας βρείτε



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

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

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

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

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

1ος στην Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!

Καλή 
Ανάσταση  
και Καλό 
Πάσχα!


