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Καμία απαγόρευση 
δεν θα είναι αρκετή, 
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αντιμετωπίζουν ως... 
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«Μπαλοθιές» για τις... μπαλοθιές  
και τα «πολεμικά» έθιμα

Αν όχι τώρα, πότε; Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τις τοπικές κοι-
νωνίες και τη συντεταγμένη Πολιτεία, για τα «πολεμικά» έθιμα της χώρας μας. Η είδηση ότι 
ένα 8χρονο κοριτσάκι χαροπαλεύει από «αδέσποτη» σφαίρα ενός ασυνείδητου που μαζί με 
την παρέα του –προφανώς σε κατάσταση μέθης– πήραν τα όπλα κι άρχισαν να πυροβολούν 
στον αέρα θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για αλλαγές εδώ και τώρα. Δεν γίνεται σε μια 
κοινωνία, που άλλαξε τόσο βίαια τις οικονομικές της συνήθειες μέσα σε λιγότερο από μία 
δεκαετία, να παίζουμε με τις ζωές αθώων ανθρώπων υπό τον μανδύα του «εθίμου».

Αυτήν τη φορά δεν αρκεί απλά να «ξορκίσουμε» το κακό ή να τιμωρήσουμε αυστηρά τον 
ένοχο. Δεν γίνεται να περάσει «στα ψιλά» ότι κι άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο στη Θήβα αλλά 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είναι απλά «τυχεροί» που η δική τους σφαίρα δεν καρφώθηκε 
σε κάποιο κεφάλι και θα συνεχίσουν να ρίχνουν μπαλοθιές ως άλλοι «καουμπόηδες» στην 
Άγρια Δύση. Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει μία νοοτροπία δεκαετιών, όμως τι το 
εντυπωσιακό έχουν μερικά μπαμ-μπουμ εν έτει 2019; Τόσο γρήγορα ξεχάσαμε ως κοινωνία 
τον 11χρονο Μάριο από το Μενίδι, που έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα Ρομά που... 
γλεντούσαν; 

Βέβαια, εκτός από τις μπαλοθιές –που κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι αρκετό– υπάρ-
χουν και τα «πολεμικά» εκείνα έθιμα που μπορούν να γίνουν πιο ασφαλή. Η λογική τού 
«πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι» είναι παρωχημένη και σίγουρα θα έχει τον ακριβώς αντίθετο 
αντίκτυπο από τον προσδοκώμενο. Το πρόβλημα, άλλωστε, σε αυτήν τη χώρα δεν είναι οι 
αυστηροί νόμοι αλλά η τήρησή τους. Γι’ αυτό και έθιμα –έστω και «πολεμικά»– όπως ο 
«σαϊτοπόλεμος», ή τα «χαλκούνια» ή ο «ρουκετοπόλεμος» στους Βροντάδες της Χίου πρέ-
πει να διατηρηθούν με αυστηρούς, αυστηρότατους κανόνες ασφαλείας. Μόνο εάν δεν μπο-
ρεί να εξασφαλιστεί ότι δεν θα κινδυνεύσει ούτε ένας πολίτης, θα πρέπει να πέσει «μαχαίρι». 

Είναι πολύ εύκολο, με την είδηση του τραγικού θανάτου του εικονολήπτη στην πρώτη 
γραμμή της επικαιρότητας, να ακούγονται μεγαλοστομίες περί απαγόρευσης και κατάργη-
σης των «πολεμικών» αυτών εθίμων. Γιατί όσο λαϊκισμός είναι οι τοπικοί άρχοντες –όπως 
στην Καλαμάτα για παράδειγμα– να μεριμνούν για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για 
μπαρούτι οι «σαϊτομάχοι», άλλο τόσο λαϊκισμός είναι οι πολιτικοί μας να ξιφουλκούν κατά 
πάντων, γνωρίζοντας ότι τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα που θα τους έβαζε απέναντι 
από τις τοπικές κοινωνίες της επαρχίας που ζουν και αναπνέουν γι’ αυτά τα έθιμα.
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Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, μαζί με την 
ιδιωτική κατανάλωση, υπήρξαν βασικοί πυλώνες 
της ανάπτυξης στη διάρκεια του 2018. Στο εννεάμη-
νο του 2018, το μερίδιο των συνολικών εξαγωγών 
στο ΑΕΠ αυξήθηκε σε 36%. Αν αναλογιστεί κανείς 
ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 δεν ξεπερνούσε 
το 2009, γίνεται φανερή η στροφή που έχει συντελε-
στεί τα τελευταία χρόνια, προς ένα πιο εξωστρεφές 
υπόδειγμα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. 

Ωστόσο, μαζί με την άνοδο των εξαγωγών, ση-
μειώνεται το τελευταίο διάστημα και σημαντική 
ενίσχυση των εισαγωγών, η οποία δημιουργεί πιέ-
σεις στο εξωτερικό ισοζύγιο. Η αύξηση αυτή είναι 

σε ένα βαθμό αναμενόμενη, με δεδομένο ότι 
η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και αυξάνε-
ται ανάλογα η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες 
και από το εξωτερικό. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει 
ότι η δυναμική των εξαγωγών πρέπει να ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο, ακόμη ταχύτερα 
για να αντισταθμιστούν οι πιέσεις. 

Κι αυτό πρέπει να γίνει την ώρα που το 
διεθνές περιβάλλον δείχνει σημάδια επιδεί-
νωσης. Τα μέτρα προστατευτικής εμπορικής 
πολιτικής των ΗΠΑ και τα ανάλογα αντίμετρα 
προκαλούν επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, 
ενώ τα επιτόκια στις διεθνείς αγορές ανεβαί-
νουν. Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ – το οποίο είχε συμβάλει στην αύξηση 
της ζήτησης - ολοκληρώθηκε. Η ακραία αβε-
βαιότητα σχετικά με το χρόνο και τις συνθήκες 
του Brexit, αλλά και η κλιμάκωση του ευρω-
σκεπτικισμού σε χώρες όπως η Ιταλία, επη-
ρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στο επόμενο διάστημα, η προσπάθεια θα 
πρέπει να ενταθεί και όχι να χαλαρώσει. Χρει-
άζονται νέα εργαλεία και κίνητρα προς τις επι-
χειρήσεις, ώστε να επενδύσουν σε εξοπλισμό 
και νέες τεχνολογίες. Επίσης, χρειάζονται κί-
νητρα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων 
και επενδύσεων, οι οποίες θα διοχετεύσουν 
πρόσθετη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην 
παραγωγική διαδικασία. Εξίσου απαραίτητη 
είναι η λήψη μέτρων για τη στήριξη της αντα-
γωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες εξακο-
λουθούν να υστερούν σε αυτό τον τομέα, σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις. 

Μετά από πολλά χρόνια, μπορούμε να 
λέμε ότι η ελληνική οικονομία αποκτά σταδια-

κά εξωστρεφή προσανατολισμό. Η πορεία, ωστόσο, 
απαιτεί συνέπεια και συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι 
το σημείο στο οποίο απαγορεύεται ο εφησυχασμός. 

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

Αισιοδοξία αλλά όχι εφησυχασμός 
opinion
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Οδηγός για το τι πρέπει να κάνουν συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι 
που έχουν ή δεν έχουν καταθέσει αγωγές 

Το νέο αλαλούμ με τα αναδρομικά 

Προθεσμία δύο μηνών έχουν όσοι συνταξι-
ούχοι δεν κατέθεσαν αγωγή ζητώντας τα ανα-
δρομικά των περικοπών που υπέστησαν προ 
του 2015, ενώ, την ίδια στιγμή, οι δικαστικές 
αποφάσεις είναι με το μέρος των θιγόμενων. 

Προ ημερών εξεδόθη απόφαση από το Συμ-
βούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας σχετικά με τις διεκδικήσεις αναδρομι-
κών για τις παράνομες μειώσεις, σύμφωνα με 
την οποία απορρίφθηκαν οι αξιώσεις συνταξι-
ούχων για επιστροφές από το 2013 και μετά. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν δεσμεύει τα δικαστήρια 
από το να κρίνουν διαφορετικά, δηλαδή να δι-
καιώσουν συνταξιούχους που ζητούν πίσω τις 
παράνομες περικοπές και πριν από το 2015, τις 
οποίες έκρινε αντισυνταγματικές το ΣτΕ. Όπως 
εξηγούν οι εργατολόγοι, οι διεκδικήσεις των 
συνταξιούχων για αναδρομικά από τον Ιούνιο 
του 2015 και μετά παραμένουν ενεργές, καθώς 
προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται εκα-
τοντάδες πρωτόδικες αποφάσεις και μάλιστα 
αρκετές από αυτές έχουν κριθεί τελεσίδικα στο 
Εφετείο. 

Σύμφωνα με νομικούς, το Συμβούλιο Συμ-
μόρφωσης του ΣτΕ απέρριψε απλά την αίτηση 

σωματείου συνταξιούχων να πάρουν αναδρο-
μικά από τις παράνομες μειώσεις των νόμων 
4051 και 4093 για το διάστημα από 1/1/2013 
και μετά, τα οποία αρνείται να καταβάλει η 
κυβέρνηση. Το Συμβούλιο, με την απόφαση 
15/2019, έκρινε ότι δεν τα δικαιούνται, με την 
αιτιολογία ότι δεν ήταν ανάμεσα σε αυτούς που 
είχαν κάνει αγωγή πριν βγουν οι αποφάσεις της 
Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες οι μειώσεις 
αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές και συνε-
πώς δεν μπορούν να ζητήσουν αναδρομική 
εφαρμογή της απόφασης για αναδρομικά πριν 
από τον Ιούνιο του 2015. Όπως επισημαίνεται 
στην απόφαση του Συμβουλίου, τη διαδικασία 
συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις αποφά-
σεις του ΣτΕ έχουν δικαίωμα να κινήσουν μόνο 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπήρξαν διά-
δικοι στις δίκες αυτές.

Η παραπάνω απόφαση δεν ακυρώνει τις 
διεκδικήσεις εκατοντάδων χιλιάδων συνταξι-
ούχων για αναδρομικά μετά το 2015. Αντίθε-
τα, διατηρείται και ενισχύεται η αξίωσή τους 
για επιστροφές παράνομων μειώσεων, διότι η 
κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με τις αποφά-
σεις του ΣτΕ, που έκριναν αντισυνταγματικές 

τις μειώσεις 12% στις κύριες συντάξεις για το 
ποσό πάνω από τα 1.300 ευρώ και 10%-20% 
στις επικουρικές για ποσό άνω των 200 ευρώ 
με τον νόμο 4051, αλλά και τις περικοπές 5%, 
10%, 15%, και 20% σε κύριες και επικουρικές, 
με άθροισμα πάνω από 1.000 ευρώ με τον νόμο 
4093.

Σύμφωνα με νομικούς, οι παραπάνω διεκδι-
κήσεις είναι ισχυρές και μάλιστα οι εκατοντάδες 
αποφάσεις πρωτοδικείων που έχουν εκδοθεί το 
αποδεικνύουν, καθώς δικαιώνουν συνταξιού-
χους με αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2015 
έως και το 2018. 

Είναι μονόδρομος 
η κατάθεση αγωγής 
Η κατάθεση αγωγής για δικαστική διεκδίκη-

ση των περικοπών μισθών και συντάξεων από 
την οριστική απώλεια των επιδομάτων και των 
δώρων αποτελεί μονόδρομο για συνταξιούχους 
και δημοσίους υπαλλήλους. 

Σύμφωνα με νομικούς, οι μέχρι σήμερα 
νομολογιακές εξελίξεις και ο κίνδυνος της επι-
κείμενης παραγραφής των απαιτήσεων επιβάλ-
λουν την άμεση κινητοποίηση των μισθωτών 
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και των συνταξιούχων ενώπιον της διοικητικής Δικαιοσύ-
νης, για να θεμελιώσουν δικαίωμα αξίωσης των ποσών 
που έχασαν. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδώσει δύο δι-
καστικές αποφάσεις, με τις οποίες δικαιώνεται συνταξι-
ούχος του Ελληνικού Δημοσίου, και έτσι άνοιξε ο δρόμος 
για τη σταδιακή δικαίωση συνταξιούχων και μισθωτών 
του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω δεδικασμένου. Μάλιστα, 
στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και σχετικές αποφάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι αποφάσεις αυτές αποτε-
λούν πλέον οδηγό και είναι χαρακτηριστική η περίπτω-
ση της δικαστικής απόφασης 7/2016 του Ειρηνοδικείου 
Καλαμάτας που απεφάνθη αιτιολογημένα ότι τόσο ο Ν. 
4051/2012, που μειώνει αναδρομικά κατά 12% τις κύ-
ριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ και τις επικουρικές 
συντάξεις, με κλιμάκωση ποσοστού από 10%-20%, όσο 
και ο Ν. 4093/2012, που επιβάλλει περικοπές και κα-
ταργεί ολοσχερώς τα επιδόματα άδειας, Χριστουγέννων 
και Πάσχα στους συνταξιούχους και στους εν ενεργεία 
υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι αντι-
συνταγματικοί και παράνομοι. 

Σύμφωνα με το ΣτΕ, τα επίμαχα μέτρα οδηγούν σε 
ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής συνταξιούχων 
και δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προστατεύεται από το 
άρθρο 2, παρ. 1 τους Συντάγματος. Με βάση τα προανα-
φερόμενα και σε συνδυασμό με τον κίνδυνο της επικείμε-
νης παραγραφής των επίμαχων απαιτήσεων δύο έτη από 
τη γέννηση κάθε απαίτησης (με βάση το άρθρο 140 παρ. 
3 του Ν. 4270/2014), καθίσταται απαραίτητη η κατάθεση 
σχετικών αγωγών όλων ανεξαιρέτως των συνταξιούχων 
και των μισθωτών με σκοπό την αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη δυνατή διεκδίκηση των περικοπών των εισο-
δημάτων τους και ειδικότερα της οριστικής απώλειας του 
επιδόματος αδείας και των δώρων Χριστουγέννων και 
Πάσχα. Μάλιστα, η κατάθεση αγωγής πρέπει να γίνει το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου, για να μη χαθούν οι διεκδι-
κήσεις αναδρομικών ενός εξαμήνου, λόγω παραγραφής. 

Σύμφωνα με την άποψη που διατύπωσε στην «Κ» ο 
εργατολόγος Στάθης Χριστοδουλέλλης, όποιοι κατέθε-
σαν αίτηση αγωγής έως τις 31/12/2018 διέκοψαν την 
παραγραφή κατά ένα εξάμηνο. Έτσι, ένας που θα καταθέ-
σει τώρα αγωγή και έως τις 30 Ιουνίου, χάνει το 2013 και 
διεκδικεί τα αναδρομικά από το 2014 και μετά. 

Πονοκέφαλος το κόστος επιστροφής 
αναδρομικών για κυβέρνηση - δανειστές
Το «τσουνάμι» δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνει 

συνταξιούχους και εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους 
περιπλέκει την κατάσταση με τα αναδρομικά, καθώς δεν 
υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα. 

Το «κουαρτέτο» έχει προειδοποιήσει ότι τα 9,4 δισ. 
ευρώ και η ετήσια επιβάρυνση στο εξής κατά περίπου 3 
δισ. ευρώ των προϋπολογισμών, λόγω επαναφοράς των 
καταργημένων δώρων και του επιδόματος αδείας, τινά-
ζουν στον αέρα το μοντέλο βιωσιμότητας του δημοσίου 
χρέους. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν 
διαμηνύσει ότι η επιστροφή των αναδρομικών με βάση 
τις σεβαστές δικαστικές αποφάσεις πρέπει να προέλθει 
από αναπροσαρμογή των ποσών που αφορούν τους σχε-
τικούς κωδικούς πληρωμής των συνταξιούχων και των 

δημοσίων υπαλλήλων. Με απλά λόγια, αν είναι να επι-
στραφούν 10 δισ. ευρώ, αυτά θα εξευρεθούν από τους 
μισθούς και τις συντάξεις, κάτι που ουσιαστικά είναι αδύ-
νατο με βάση τα σημερινά δεδομένα. 

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
έως τώρα, δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός των ποσών 
εάν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τον χρόνο. Σύμ-
φωνα με τον εργατολόγο Στάθη Χριστοδουλέλλη, τα σε-
νάρια σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ είναι τα εξής:

1. Το πολύ καλό σενάριο λαμβάνει ως βάση την υπό-
θεση εργασίας ότι πρέπει να αποδοθούν στους θιγόμε-
νους τα συνολικά ποσά για την περίοδο 2013-2018. 

2. Το... λιγότερο καλό σενάριο προβλέπει ότι πρέπει 
να αποδοθούν στους δικαιούχους τα ποσά από τον Ιούνιο 
του 2015 έως το τέλος του 2018. 

3. Το... κακό σενάριο προβλέπει την επιστροφή των 
οφειλόμενων ποσών από τον Ιούνιο του 2015 έως τον 
Μάιο του 2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 
Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με μια νομική εκδοχή που έχει 
διατυπωθεί, ο συγκεκριμένος νόμος έχει «απορροφήσει» 
όλες τις προηγούμενες διατάξεις. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα 
με τον κ. Χριστοδουλέλλη, δεν στέκει νομικά και έχει αμ-
φισβητηθεί έντονα.

οικονομία
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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

Η απώλεια εθνικού εισοδήματος τουλάχι-
στον 30 δισ. ευρώ και το μεγάλο πλήγμα στο 
τραπεζικό σύστημα άλλαξαν μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα της παραμέτρους της βιωσι-
μότητας του δημοσίου χρέους, έτσι όπως αυτές 
είχαν διαμορφωθεί στο τέλος του 2014. 

Η μεγαλύτερη ζημιά της «περήφανης δια-
πραγμάτευσης» δεν ήταν αυτό καθαυτό το τρίτο 
μνημόνιο, αλλά η αλλαγή των παραμέτρων για 
τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Κι αυτό, 
γιατί οι απώλειες ύψους 40 δισ. ευρώ από την 
αξία των τραπεζών, η εκροή καταθέσεων ύψους 
40 δισ. ευρώ, αλλά και η απώλεια δυνητικού 
ΑΕΠ ύψους 30 δισ. ευρώ οδήγησαν σε κατάρ-
ρευση των στόχων του Μεσοπρόθεσμου, όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί από τους δανειστές για 
την περίοδο 2014-2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις και 
τη δυναμική της οικονομίας αλλά και σε συνδυ-
ασμό με το ευνοϊκότατο διεθνές περιβάλλον και 
το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ΑΕΠ της χώρας 
θα έφτανε ακόμη και τα 220 δισ. στο τέλος του 

2019, αν δεν μεσολαβούσε το «ατύχημα» με τη 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της περιό-
δου 2014-2017, όπως το είχαν... γράψει τότε οι 
δανειστές, υιοθετώντας μάλιστα τις πιο ακραία 
συντηρητικές εκτιμήσεις, έθετε ως στόχο την 
αύξηση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές στα 186 δισ. 
ευρώ το 2015, στα 195 δισ. ευρώ το 2016, στα 
205 το 2017, με την τάση να είναι έντονα αυξη-

τική έως το τέλος του 2019, αγγίζοντας τα 230 
δισ. ευρώ! Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η Ελλάδα 
θα είχε ανακτήσει το 80% του χαμένου ΑΕΠ και 
στο τέλος του 2022 θα μπορούσε να επανέλθει 
στο ιστορικό υψηλό του 2007! Όπως προκύπτει 
από τον σχετικό πίνακα με την πορεία του ΑΕΠ 
από το 2008 έως το 2016, η ελληνική οικονο-
μία υπέστη απώλειες 30,42%, αν εξαιρέσουμε 
το 2014 που ήταν το μοναδικό έτος με θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης. 

Με βάση τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης και την πολιτική της κυβέρνησης, εκτιμάται 
ότι η επιστροφή του ΑΕΠ στο ιστορικό υψηλό του 
2007 δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2030! Η 
εξέλιξη αυτή άλλαξε άρδην τις παραμέτρους του 
χρέους, το οποίο στο τέλος του 2018 έκλεισε 
στο 181,8% του ΑΕΠ, ενώ θα έπρεπε να κινεί-
ται κάτω από το 150%! Ο μόνος τρόπος για να 
υπάρξει αναθεώρηση των προαναφερόμενων 
στοιχείων επί τα βελτίω είναι μια αλλαγή της οι-
κονομικής φιλοσοφίας με έμφαση στην ισχυρή 
ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο σε περί-
πτωση αλλαγής κυβέρνησης.

Το εξάμηνο της «περήφανης διαπραγμάτευσης»  
που ανέκοψε την ισχυρή ανάπτυξη και εκτόξευσε το χρέος

Το διπλό ατύχημα του 2015 που μας... δένει έως το 2060!
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Γιώργος Κρεμλής: 

Τις άμεσές προτεραιότητές του θέτει 
ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. 
Γιώργος Κρεμλής στη συνέντευξή του 
στην «Κ». Στόχευσή του όπως αναφέρει 
μεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση της ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη, η 
ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας ως 
νέου οικονομικού μοντέλου και η κα-
ταπολέμηση της ανεργίας και του brain 
drain μέσα από την ανάπτυξη.

Όσο πλησιάζουμε στις Ευρωεκλο-
γές της 26ης Μαΐου τόσο η προεκλογι-
κή συζήτηση φαίνεται να απομακρύνε-
ται από τα θέματα της Ευρώπης και να 
επικεντρώνεται στα εσωτερικά θέματα, 
και μάλιστα μέσα σε κλίμα ακραίας πό-
λωσης. Σας προβληματίζει αυτό; Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι Ευρωεκλογές 
έχουν αποκτήσει σχεδόν δημοψηφισμα-
τικό χαρακτήρα στη Χώρα μας. Κι αυτό 
είναι απολύτως κατανοητό, καθώς έχουν 
περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευ-
ταία φορά που οι Έλληνες εκφράστηκαν 
με την ψήφο τους σε εκλογές και στο δι-
άστημα αυτό έχει συσσωρευθεί μεγάλη 
δυσαρέσκεια –αν όχι οργή– των συμπο-
λιτών μας για τον αήθη τρόπο διακυβέρ-
νησης από τον κ. Τσίπρα και τους συνε-
ταίρους του. Από εκεί και πέρα, όμως, 
είναι ευθύνη των κομμάτων να θέσουν 
το διακύβευμα των Ευρωεκλογών στη 
σωστή, στην πραγματική του βάση. Και 
επιτρέψτε μου να πω ότι η Ν.Δ., η μεγά-
λη παράταξη που εγγυήθηκε την ένταξη 
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
αλλά και η δύναμη που με την αταλά-
ντευτη στάση της βοήθησε να μείνει η 
Ελλάδα στην Ευρώπη, είναι η μόνη που 
και πάλι βάζει τη συζήτηση για τις Ευρω-
εκλογές σε σωστή βάση. Να σας θυμίσω 
ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, στο Ζάπ-
πειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν δίπλα 
στον Manfred Weber, τον υποψήφιο του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την 
προεδρία της Κομισιόν, στην επίσημη 
έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας 
του, μιλώντας για το διακύβευμα των 
Ευρωεκλογών, την ώρα που ο κ. Τσί-
πρας διευθετούσε υποχρεώσεις έναντι 
διαφόρων προθύμων να τον κρατήσουν 
στην εξουσία για λίγους ακόμα μήνες, με 
οποιοδήποτε κόστος –κυρίως για την Ελ-
λάδα και τους Έλληνες... 

 

Ποιο είναι τελικά αυτό το διακύ-
βευμα; Ποια Ευρώπη θέλουμε και πώς 
οραματιζόμαστε τη θέση της Χώρας μας 
μέσα σε αυτήν. Σήμερα, με νωπά τα δι-
δάγματα από την κρίση, τόσο για την 
Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, αλλά 
και με έντονη την πίεση από τα γενικό-
τερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως το Brexit και 
την ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού και 
του λαϊκισμού, είναι η κρίσιμη ώρα οι 
Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
να απαντήσουμε αν θέλουμε περισσότε-
ρη και καλύτερη Ευρώπη ή ένα κλάσμα 
της, με ευρω-απαισιοδοξία, φυγόκεντρες 

δυνάμεις και εθνικιστικές και λαϊκιστικές 
αντιλήψεις.

 
Και πώς απαντάτε σε αυτό; Ξεκάθα-

ρα: Θέλουμε περισσότερη και καλύτερη 
Ευρώπη! Η απάντηση στον ευρωσκε-
πτικισμό και στις ακραίες φωνές είναι 
μία ολοκληρωμένη και πιο λειτουργική 
Ένωση, η οποία θα εγγυάται τα εξωτερι-
κά σύνορα, θα είναι αλληλέγγυα προς 
τα κράτη-μέλη, θα δημιουργήσει κοινή 
πολιτική άμυνας, ενέργειας και μετα-
νάστευσης, προϋποθέσεις οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, πο-
λιτική νησιωτικότητας και βέβαια προ-

ϋποθέσεις ανάπτυξης για όλους. Αυτό 
πιστεύουμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 
ως Ν.Δ., αλλά κι εγώ προσωπικά ως ευ-
ρωπαϊστής, και αυτή την πολιτική μάχη 
θα δώσουμε στις 26 Μαΐου, με καθαρούς 
όρους, λέγοντας την αλήθεια στους πο-
λίτες και αναδεικνύοντας τα πολύ σημα-
ντικά οφέλη για όλους από τη συμμετοχή 
μας στη μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια. 
Και τώρα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε 
τη γνώση για να τα καταφέρουμε!

 
Ποιες θα είναι οι δικές σας προτε-

ραιότητες, εφόσον εκλεγείτε Ευρω-
βουλευτής; Πρέπει να γνωρίζετε ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετεί 
πλέον με δεσμευτικό τρόπο για όλους, 
ψηφίζει τον προϋπολογισμό της Ένω-
σης και ελέγχει πολιτικά την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. Γι’ αυτό, περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαίες για 
κάθε ευρωβουλευτή οι βαθιές γνώσεις 
του ευρωπαϊκού «γίγνεσθαι», οι διεθνείς 
διασυνδέσεις, η διαπραγματευτική ικα-
νότητα και η άριστη γνώση των ξένων 
γλωσσών, που είναι απαραίτητες στις πα-
ρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι 
δικές μου προτεραιότητες θα είναι η 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
στην πράξη, η ανάδειξη της κυκλικής 
οικονομίας ως νέου οικονομικού μοντέ-
λου, η ορθολογική διαχείριση του μετα-
ναστευτικού προβλήματος, η καταπολέ-
μηση της ανεργίας και του brain drain 
μέσα από την ανάπτυξη, η αποτροπή του 
κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονο-
μίας μας και η μετατροπή της νησιωτικό-
τητας σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Αυτοί 
είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους 
θα στρέφονται οι πρωτοβουλίες μου για 
μια νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη, με ισχυρό-
τερα και δυναμικότερα στοιχεία πολιτι-
κής ενοποίησης.

Πιστεύω ότι η ακαδημαϊκή και επαγ-
γελματική πορεία μου, καθώς και οι 
πολιτικές θέσεις και προτάσεις μου, δεί-
χνουν ότι η γνώση και η αξιοκρατία απο-
τελούν τις αξίες πάνω στις οποίες πολι-
τεύομαι. Αυτοί είναι, κατά τη γνώμη μου, 
οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους 
οφείλουμε να στηρίξουμε τη νέα Ελλάδα 
και την Ευρώπη του αύριο.

Θέλουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη 
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«Κατάληψη» της Θεσσαλονίκης από παράτυπους μετανάστες – Άραγε υπάρχει λύση;
Εκτός έλεγχου τείνει να καταστεί πλέον η παραβατική συμπεριφορά των παράτυπων 

μεταναστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην Αριστοτέλους, στη Ροτόντα, στο ΑΠΘ έχει 
διαμορφωθεί  μία παράλληλη αγορά στην οποία διακινούνται κυρίως λαθραία τσιγάρα, 
αλλά και ναρκωτικά και προϊόντα «μαϊμού». 

Οι επαγγελματίες καλούν καθημερινά τις αρχές να διαλύσουν τα κυκλώματα της πα-
ρανομίας, τα οποία εκμεταλλεύονται τους μετανάστες και πλήττουν  τον οικονομικό ιστό 
της πόλης που κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας, αλλά τα αποτελέσματα των παρεμ-
βάσεων είναι πενιχρά.

Η ανέχεια, η  δυσκολία εύρεσης δρόμου διαφυγής από την Ελλάδα σε άλλες χώρες 
της ΕΕ ή επαναπροώθησης στη χώρα προέλευσης, σπρώχνουν τους παράτυπους μετα-
νάστες σε έκνομες ενέργειες, με αποτέλεσμα όταν συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα 
τμήματα αλλοδαπών, να δημιουργείται εκεί το αδιαχώρητο.

Πέρα από αυτούς που ασκούν το παρεμπόριο, τα πεζοδρόμια του κέντρου συχνά κα-
ταλαμβάνονται από παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι διαμορφώνουν 
πρόχειρα καταλύματα και με την μέθοδο αυτή προκαλούν την αστυνομία να προχωρήσει 
στη σύλληψη τους, ώστε να τους δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα για να ξεκινήσει η δια-
δικασία αίτησης ασύλου.

Και από τις δυο περιπτώσεις προκύπτει η ανάγκη να ληφθούν μέτρα ελάφρυνσης των 
πεζοδρομίων της Θεσσαλονίκης από εξαθλιωμένους μετανάστες.

Ένα από τα μέτρα αυτά για την αντιμετώπιση του φαινόμενου, είναι και η δημιουργία 
κλειστών κέντρων κράτησης, που προβλέπονται από τον κώδικα της Συνθήκης Σένγκεν 
και τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, με βάση τις οποίες πρέπει να φιλοξενούνται προσωρινά 
οι παράτυποι μετανάστες σε ειδικές δομές, μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής 
τους ή να απελαθούν.

Η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» στηρίζει τη λειτουργία 
των κλειστών κέντρων κράτησης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των πολιτών 

και στην αποκατάσταση του νόμου και της 

τάξης, αλλά και στην εξυπηρέτηση  

των ίδιων των μεταναστών.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα 

συνεργαστεί με τους αρμόδιους 

φορείς, ώστε  η Θεσσαλονίκη να 

καταστεί μια πόλη, όπως αξίζει 

στους κατοίκους της και στους 

επισκέπτες.

* Ο Γ. Χατζίκος είναι εκλεγμέ-

νος αντιπρόσωπος της Ένωσης 

Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Θεσσαλονίκης, 

υποψήφιος δημο-

τικός σύμβουλος 

με την παρά-

ταξη «Θεσσα-

λονίκη Υπεύ-

θυνα» του Ν. 

Ταχιάου

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

Την οδό των ρυθμίσεων, με σημαντικό «κού-
ρεμα» οφειλής, για δάνεια σε ελβετικό φράγκο 
που παραμένουν στην πλειοψηφία τους απλή-
ρωτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ανοίγει η 
απόφαση που εξέδωσε ο Άρειος Πάγος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δάνεια 
αυτά έχουν σχέση οφειλής προς αξία ακινήτου 
στο 170% και το «κούρεμα» θα υπολογιστεί με 
βάση «loan to value» στο 120%. Αυτό σημαίνει 
ότι π.χ., για δάνειο 170.000 σε αντιστοιχία ευρώ 
και αξία ακινήτου 100.000 ευρώ, η τράπεζα θα 
«κουρέψει» 50.000 ευρώ από την οφειλή, προ-
χωρώντας σε ρύθμιση μιας νέας οφειλής, ύψους 
120.000 ευρώ. 

Στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου 
οι τράπεζες προτείνουν α) την επιλογή του split 
balance, με την οποία το δάνειο «σπάει» σε δύο 
κομμάτια, εκ των οποίων το ένα πληρώνεται με 
την τρέχουσα δόση που του αντιστοιχεί και το 
υπόλοιπο θα αποπληρωθεί κάποια χρόνια μετά, 
και β) την επιλογή frozen, η οποία συνδυάζει 
«πάγωμα» του δανείου για κάποια περίοδο με 

«κούρεμα» κάποιου ποσού. 
Η μερική άφεση χρέους, που πλέον θα γί-

νει μαζικά με βάση τη σχέση υπολειπόμενης 
οφειλής και αξίας ακινήτου, θα γίνεται εφόσον 
ο οφειλέτης παραμένει ενήμερος στην εξυπηρέ-
τηση του ρυθμισμένου δανείου. 

Με μεγάλη πλειοψηφία, η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου προχώρησε στην απόρριψη του 
αιτήματος αναίρεσης δανειολήπτριας σε ελ-
βετικό φράγκο, η οποία ζητούσε να κριθεί ως 
καταχρηστικός ο όρος που προέβλεπε την απο-
πληρωμή των δανείων βάσει της τρέχουσας συ-
ναλλαγματικής ισοτιμίας με το ευρώ.

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ου-
σιαστικά υιοθέτησε την επιχειρηματολογία των 
τραπεζών, απορρίπτοντας το ζητούμενο των 
δανειοληπτών για επανακαθορισμό των δόσεων 
των δανείων τους στην αρχική ισοτιμία ελβετι-
κού φράγκου και ευρώ.

Είναι δε καθοριστική, καθώς στις 20 Μαΐου 
συζητείται επίσης στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου η τύχη της συλλογικής αγωγής δανει-

οληπτών σε ελβετικό φράγκο, οπότε θα κριθεί 
συνολικά το θέμα της καταχρηστικότητας των 
όρων των επίμαχων δανειακών συμβάσεων.

Η αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου 
την περασμένη εβδομάδα θα οδηγήσει όσους 
δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο δεν έχουν 
ρυθμίσει τα δάνειά τους με τις τράπεζες να το 
πράξουν το ταχύτερο.

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, μεγάλη 
μερίδα των δανειοληπτών αυτών δεν προχώρη-
σαν σε καμία ρύθμιση του δανείου τους, ευελπι-
στώντας ότι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν διά 
της νομικής οδού αποπληρωμή του δανείου με 
την ισοτιμία ελβετικού φράγκου/ευρώ κατά τη 
σύναψη της δανειακής σύμβασης.

Στο διάστημα αυτό, όμως, επιβαρύνθηκαν 
περαιτέρω τόσο από την πορεία της συναλλαγ-
ματικής ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου, όσο 
και από την πτώση των εμπορικών αξιών των 
ακινήτων.

Οι προτάσεις των τραπεζών για το ελβετικό 

Μετά την ψυχρολουσία του Αρείου Πάγου, 
οι δανειολήπτες ψάχνουν λύση…
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Με ημερίδες, παρουσιάσεις σε κλαδικές  δι-
εθνείς εκθέσεις και τη δημιουργία θεματικών 
εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα με αντικείμενο τα 
τοπικά προϊόντα, η αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής 
έχει θέσει υπό την προστασία της την ανάδειξη 
και την ανάπτυξη των προϊόντων που παράγο-
νται στη γη της.

Το Δεκέμβριο του 2014, λίγους μόλις μή-
νες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο 
αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος 
διοργάνωσε ένα μεγαλειώδες γεύμα στην Αθή-
να, στο Μουσείο της Ακρόπολης, υπό την αιγί-
δα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
με την συμβολή του Τουριστικού Οργανισμού 
Χαλκιδικής, με προσκεκλημένους  δεκάδες επί-
σημους. Το γεύμα με τίτλο «Χαλκιδικής Γεύσεις» 
περιλάμβανε μόνο προϊόντα της Χαλκιδικής, τα 
οποία γεύτηκαν οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι 
αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Πρέ-
σβεις, εμπορικοί ακόλουθοι, ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
φορείς του τουρισμού του ΕΟΤ και επιχειρηματι-
κοί παράγοντες, απόλαυσαν την τοπική γαστρο-
νομία μένοντας ικανοποιημένοι από τα προϊόντα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σκοπό 
την προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας προ-
ϊόντων της Χαλκιδικής και την τόνωση της εξω-
στρέφειας των επιχειρήσεων της. Τεράστια ήταν 
η συμβολή των παραγωγών – επιχειρηματιών 
της Χαλκιδικής, οι οποίοι διέθεσαν αφιλοκερ-
δώς τα προϊόντα τους για να προετοιμαστεί αυτή 
η μοναδική βραδιά.

Η Χαλκιδική παράγει εξαιρετικά προϊόντα 
πρωτογενούς παραγωγής, που σταδιακά κατα-
λαμβάνουν –πανελλαδικά και παγκοσμίως– 
όλο και μεγαλύτερο χώρο στα ράφια των κατα-
στημάτων διατροφής, αλλά και πρώτες θέσεις 
στις πωλήσεις του είδους της (π.χ. η πράσινη 
ελιά Χαλκιδικής είναι ένα είδος που η Χαλκιδική 
κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα σε εξαγω-
γές). «Λίγοι γνωρίζουν ότι ο πραγματικός ‘’χρυ-
σός’’ της Χαλκιδικής δεν βρίσκεται στα σπλάχνα 
της γης αλλά στην επιφάνειά της», είχε δηλώσει 
μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής 
Γιάννης Γιώργος.

Η Χαλκιδική, χάρη στο κλίμα και τη μορφο-
λογία του εδάφους, παράγει λάδι και ελιές που 
ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γεύση και ποιότητά 
τους. Τα ελαιόδεντρα της Χαλκιδικής καλλιερ-
γούνται χωρίς χημικές παρεμβάσεις. Πλούσιες 
σε φαινολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά (ουσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του 
ανθρώπινου οργανισμού), οι ελιές της Χαλκιδι-
κής μεταποιούνται με γνώμονα την ικανοποίηση 

του καταναλωτή. Η υψηλή θρεπτική αξία και 
η μοναδική γεύση της ελιάς και του ελαιολά-
δου της Χαλκιδικής, τα έχουν καθιερώσει ως 
ένα αναπόσπαστο συστατικό της μεσογειακής 
διατροφής. Περιοχές παραγωγής είναι το όρος 
Μελίτων, η χερσόνησος Παλλήνης, η υπώρεια 
Χολομώντα, καθώς και οι κάμποι Πολυγύρου, 
Ορμύλιας, Ολύνθου και Μουδανιών.

Την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς της Χαλ-
κιδικής εξήρε και ο πρόεδρος της Διεπαγγελμα-
τικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) 
Γιώργος Ντούτσιας, ο οποίος είχε ως πρώτο 
σταθμό τη Χαλκιδική στην προσπάθειά του να 
ενημερώσει τους φορείς της χώρας σχετικά με τη 
δημιουργία της νεοσύστατης Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης. «Ο Νομός Χαλκιδικής είναι ο πρώ-
τος νομός παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς και ως 
πρόεδρος της ΔΕΠΟΕΛ είχα χρέος να ξεκινήσω 
των κύκλο των επαφών μου με τους παραγω-
γούς του Νομού σας», ανέφερε ο κ. Ντούτσιας.

Τη διαδρομή της ελιάς από τη συγκομιδή της 
μέχρι τη συσκευασία και το τραπέζι του κατανα-
λωτή παρακολούθησαν βήμα –βήμα δύο Ρώσοι 
δημοσιογράφοι του περιοδικού «Βοκρουγκ Σβέ-
τα», οι οποίοι έφτασαν στη Χαλκιδική προσκε-
κλημένοι του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδι-
κής για να δοκιμάσουν τα ντόπια προϊόντα και τη 
γαστρονομία. 

Το μέλι «τραβάει» Έλληνες  
και ξένους καταναλωτές 

Οι δύο Ρώσοι δημοσιογράφοι δοκίμασαν και 
το πασίγνωστο Χαλκιδικιώτικο μέλι το οποίο 

έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε όλο 
τον κόσμο. 

Η Χαλκιδική είναι η «μάνα της μελισσοκο-
μίας». Με 6.500 μελισσοκόμους  και 1.910 τό-
νους παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας μελιού 
ετησίως, δίκαια χαρακτηρίζεται ως το κέντρο 
μελισσοκομίας στην Ελλάδα. Οι μελισσοκόμοι 
της Χαλκιδικής αξιοποιούν την πλούσια χλωρίδα 
της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και της Βόρειας 
Χαλκιδικής, σε Νικήτη, Κασσάνδρα και Αρναία, 
παράγοντας μεγάλες ποσότητες μελιού.

Ο οίνος που ευφραίνει 
τις καρδιές παγκοσμίως 

Η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής δεν 
αφήνει χωρίς φροντίδα το τρίτο της… παιδί, το 
κρασί, που έχει καταστήσει διάσημη την περιοχή 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Ακολου-
θώντας τους παραδοσιακούς τρόπους παρα-
σκευής και χρησιμοποιώντας τις εκλεκτότερες 
ελληνικές ποικιλίες οιναμπέλου (Λημνιό, Ροδί-
τη, Αθήρη, Ασύρτικο), σε συνδυασμό με τις ιδα-
νικές κλιματολογικές συνθήκες (ξηροθερμικό 
κλίμα) της Χαλκιδικής, οι οινοπαραγωγοί έχουν  
καταφέρει να παράγουν μερικά από τα καλύτε-
ρα κρασιά. Οι βιομηχανικές μονάδες του νομού 
χρόνο με το χρόνο αναδεικνύονται παγκοσμίως 
για τα νέα προϊόντα που παράγουν χρησιμοποι-
ώντας για την παραγωγή κρασιών όχι μόνο τις 
πιο εκλεκτές ελληνικές ποικιλίες αλλά και ξέ-
νες, κυρίως γαλλικές. Στη Χαλκιδική, άλλωστε, 
υπάρχει ο μεγαλύτερος αμπελώνας της Ελλά-
δας με 4.750 στρέμματα.
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Καμάρι της Χαλκιδικής τα τοπικά της προϊόντα

Στόχος της αντιπεριφέρειας η ανάδειξη του «χρυσού»  
που καλλιεργείται στα εδάφη της
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Βαθιά ανάσα λόγω και... προεκλογικής πε-
ριόδου θα πάρουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι 
οποίοι είχαν δηλώσει εκπρόθεσμα στο Ε9 τα ακί-
νητά τους, ενώ στο εξής μπορούν να δηλώσουν 
τις μεταβολές τους χωρίς να τους επιβληθούν 
πρόστιμα. 

Όπως προβλέπεται σε τροπολογία του 
υπουργείου Οικονομικών, στο εξής καθορίζεται 
νέα προθεσμία υποβολής τροποποιητικής δή-
λωσης ακινήτων Ε9, όταν μεταβάλλεται η ακί-
νητη περιουσία του φορολογουμένου. Έτσι, αντί 
για την προθεσμία 30 ημερών από τη σύνταξη 
του συμβολαίου, όλες οι μεταβολές θα μπορούν 
να δηλωθούν εμπρόθεσμα έως το τέλος Μαΐου 
του επόμενου έτους από αυτό της μεταβολής.

Στο εξής:
1. Όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να προ-

χωρήσουν στη διόρθωση του Ε9 χωρίς πρόστι-
μα. 

2. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για τροποποι-
ητικές δηλώσεις Ε9 μέχρι να αναρτηθούν κτη-
ματολογικά στοιχεία. 

3. Τυχόν πρόστιμα που εκκρεμούν για εκπρό-
θεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 παραγρά-
φονται. Δεν ισχύει το ίδιο για όσα έχουν ήδη βε-

βαιωθεί που θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά. 
Βασική παράμετρος για να ξεκαθαρίσει το 

θέμα με τις δηλώσεις ακινήτων είναι η ολοκλή-
ρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Μέχρι στιγ-
μής, στις περιοχές που έχει γίνει η πρώτη ανάρ-
τηση των πινάκων με τα στοιχεία των ακινήτων, 

δεν υπάρχει δέσμευση να δηλωθούν τα ακριβή 
τετραγωνικά. Όταν υπάρξει οριστική επισημο-
ποίηση των στοιχείων μετά και τις ενστάσεις, 
τότε και μόνο τότε εκτιμάται ότι θα μπορούν να 
δηλωθούν τα ακριβή στοιχεία των ακινήτων. 

Μεγάλο πρόβλημα στις δηλώσεις του Κτη-
ματολογίου προκαλείται ήδη από την πολύ μι-
κρή προσέλευση των ιδιοκτητών ακινήτων στις 
περιοχές που εντάχθηκαν στο σύστημα πέρυσι. 
Από την άλλη, η κάλυψη ολόκληρης της χώρας 
σε λίγους μήνες θα σημάνει την αντίστροφη μέ-
τρηση για την πλήρη ολοκλήρωση της σύντα-
ξης των κτηματογραφικών στοιχείων. Μέχρι να 
ολοκληρωθεί η τελική φάση με την οριστική 
ανάρτηση μετά και τις σχετικές ενστάσεις, θα πε-
ράσουν τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι στο τέλος του 2021 ή το αργότερο 
εντός του 2022, η χώρα θα έχει ενταχθεί πλήρως 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κάτι που θα σηματο-
δοτήσει και την υποβολή αρχικής δήλωσης Ε9 
προς την Εφορία για όλους ανεξαιρέτως τους 
φορολογουμένους. Στη δήλωση αυτή θα αποτυ-
πωθούν η ακριβής θέση, τα ακριβή τετραγωνικά 
και φυσικά ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτημα-
τολογίου.

Συγχωροχάρτι για τα λάθη, αλλά έρχεται το Κτηματολόγιο 

Ποιοι γλυτώνουν πρόστιμα για λάθη στο έντυπο Ε9
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Κάθε υπο-
ψήφιος, για 

οποιαδήποτε 
αυτοδιοικητική 
θέση, στη Μα-

κεδονία και όχι 
μόνο, οφείλει 

να δηλώσει ότι 
καταδικάζει 

απερίφραστα 
την μειοδοτική 
Συμφωνία των 

Πρεσπών

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Α Σ Λ Α Ν Ι Δ Η *

Στο πρόσωπο του Απόστολου Τζιτζι-
κώστα είδα τον ασυμβίβαστο πολιτικό που 
προτιμά τα έργα και όχι τα λόγια. Τέτοιους 
πολιτικούς έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Οι 
τομές και οι παρεμβάσεις της διοίκησής 
του έχουν αναβαθμίσει αισθητά το επίπεδο 
διαβίωσης των πολιτών στην Κεντρική Μα-
κεδονία. Στις 26 Μαΐου οι πολίτες θα ανανε-
ώσουν την εντολή τους προς τον Απόστολο 
Τζιτζικώστα και την «Αλληλεγγύη», για να 

συνεχίσει να πνέει αέρας ανάπτυ-
ξης στην περιφέρειά μας. Σε αυτή 
την ομάδα θέλω να ενταχθώ και 
για το λόγο αυτό αποφάσισα να 
είμαι υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος. Με αυτή την ομάδα 
θέλω να ενώσω τις δυνάμεις μου 
και να εργαστώ για το καλό των 
συμπολιτών μου. Να συμβάλω 
με τις γνώσεις μου και το μεράκι 
μου για να συνεχιστεί το σπουδαίο 
έργο του Απόστολου Τζιτζικώστα.

Μεγάλωσα και ανδρώθηκα 
σε μια οικογένεια της προσφοράς 
και της θυσίας στον συνάνθρωπο. 
Είχα θείο τον ιεραπόστολο π. Κο-
σμά Γρηγοριάτη, που αφιέρωσε 
τη ζωή του στη Μαύρη Ήπειρο 
για τους ταλανισμένους αυτής της 
γης.

Δεν μπορώ να ξεφύγω από 
το πεπρωμένο μου. Συνυπάρχω, 
άρα υπάρχω. Βρίσκω νόημα στη 
ζωή, όταν αναπτύσσομαι και προ-
οδεύω, βοηθώντας και ομορφαί-
νοντας παράλληλα τις ζωές των 
συμπολιτών μου. Η κοινωνική 
προσφορά είναι ένα βασικό κί-
νητρο για την ανάμειξή μου στον 
στίβο της πολιτικής. 

Δηλώνω, επίσης, παρών για 
να υπηρετήσω και να εκπροσω-
πήσω τις ακατάλυτες αξίες του 
Γένους μας. Την πίστη στον Χριστό 

και την αγάπη στη μάνα Ελλάδα. Με αυτά 
μεγαλούργησε ο Ελληνισμός δια μέσου των 
αιώνων. Είναι και πάλι καιρός να αγωνιστού-
με για του Χριστού την πίστη την αγία και της 
πατρίδος την ελευθερία.

Και κάτι ακόμη: Οφείλει κάθε υποψήφι-
ος, για οποιαδήποτε αυτοδιοικητική θέση, 
στη Μακεδονία και όχι μόνο, να δηλώσει 
ότι καταδικάζει απερίφραστα την μειοδοτική 
Συμφωνία των Πρεσπών και ότι η Μακεδο-
νία είναι μία, ήταν, είναι και θα είναι για πά-

ντα ελληνική. Και αυτές οι θέσεις δεν είναι 
μόνο δικές μου. Είναι και των συνυποψη-
φίων μου. Δεν είναι διχαστικός ο λόγος μας 
όταν μιλάμε για την ελληνικότητα της Μα-
κεδονίας. Είναι τα «πιστεύω» της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Άλλωστε, 
δεν μου αρέσει να διχάζω, αλλά να ενώνω 
τους ανθρώπους. Με συγκλονίζει η φράση 
της Αντιγόνης: «οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ 
συμφιλεῖν ἔφυν». Δεν γεννήθηκα για να 
μισώ, αλλά για να αγαπώ και να αγαπιέμαι.

Στις 26 Μαΐου σας καλώ να δώσετε μαζί 
μας αυτή τη μάχη. Δώστε τη δύναμη στην 
«Αλληλεγγύη» να φτάσει τη Μακεδονία 
ακόμη ψηλότερα. Αγωνιστείτε τον αγώνα 
τον καλό. Πιστέψτε στο όραμα του Απόστο-

λου Τζιτζικώστα. Καλέστε όλους εκείνους 
που έχουν απογοητευτεί από την πολιτική 
να πιστέψουν σε εμάς. Ας συμμετάσχουν στη 
γιορτή της Δημοκρατίας. Ας μην αφήσουν 
άλλους να αποφασίσουν γι’ αυτούς.

Στις ημέρες που απέμειναν μέχρι την 
εκλογική μάχη της 26ης Μαΐου ας συνεχί-
σουμε όλοι μαζί τον αγώνα μας για να πετύ-
χουμε την πολυπόθητη νίκη. Να είστε βέβαι-
οι πως αυτή η νίκη θα έρθει από την πρώτη 
Κυριακή.

*Ο Δημήτρης Ασλανίδης είναι φιλόλο-
γος, ιδιοκτήτης φροντιστηρίων Μ.Ε. και 
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης με την παράταξη «Αλλη-
λεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η μάχη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
θα τελειώσει την πρώτη Κυριακή

opinion
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Το μέτρο της αύξησης του κατώτατου μισθού 
θα έπρεπε να ισχύει από το 2017, εφόσον όμως 
συνεχιζόταν απρόσκοπτα το πρόγραμμα της συ-
γκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανακόπηκε 
το 2015. Λόγω του τεράστιου κόστους της «πε-
ρήφανης διαπραγμάτευσης», υπήρξε δραματική 
επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνι-
κής οικονομίας, η οποία οδήγησε στον εκτροχια-
σμό του χρέους αλλά και των μακροοικονομι-
κών δεικτών. 

Τα πρώτα αρνητικά μηνύματα έρχονται από 
τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η αύξηση του μι-
σθού συνοδεύεται από μείωση εσόδων! H αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, εκτός από το στοιχείο 
της προεκλογικής... κοροϊδίας, θα έφερνε κατ’ 
αρχάς αναστάτωση στην αγορά και στις επιχει-
ρήσεις. Ειρήσθω εν παρόδω, η κοροϊδία έγκειται 
στο γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο της αύξησης 
θα αφαιρεθεί το 2020 λόγω της μείωσης του 
αφορολόγητου ορίου στα 5.685 ευρώ. 

Οι πρώτες ενδείξεις για τα έσοδα των ασφα-
λιστικών ταμείων τον Μάρτιο δείχνουν ότι ο 
στόχος για επιπλέον εισπράξεις 320 εκατ. ευρώ 
φαντάζει ως ιδιαίτερα φιλόδοξος. Από το ποσό 
αυτό, τα 240 εκατ. αφορούν τις επιπλέον εισφο-
ρές μισθωτών και τα υπόλοιπα 80 εκατ. τους 
μη μισθωτούς. Μέχρι στιγμής, οι εισπράξεις των 
ασφαλιστικών ταμείων είναι μικρότερες από τον 
μηνιαίο στόχο, γεγονός που σημαίνει ότι διαμορ-
φώνεται πτωτική και όχι ανοδική τάση. Οι επιχει-
ρήσεις φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων είναι υπο-
χρεωμένες να βρουν εναλλακτικές «θεραπείες» 
για να αντισταθμίσουν το κόστος εφαρμογής του 
μέτρου, το οποίο δεν είναι... ώριμο σε σχέση με 
τη θέση της Ελλάδας στον πίνακα της ανταγωνι-
στικότητας. 

Οι ωφελούμενοι από την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού είναι 650.000 μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι του χρόνου θα... επι-
στρέψουν όσα επιπλέον λεφτά θα λάβουν φέτος, 
καθώς θα έχουμε τη μείωση του αφορολόγητου 
ορίου. Το επιχείρημα αυτό ήταν πολύ καίριο για 
να καμφθούν οι αντιδράσεις των δανειστών, οι 
οποίοι, μπορεί να συζητήσουν διατήρηση του 
υπάρχοντος αφορολόγητου ορίου μόνο στην 
περίπτωση που γίνει ένα... θαύμα στην ελληνι-
κή οικονομία. Προφανώς, το «θαύμα» αφορά 
σε μια πολιτική αλλαγή και μια νέα κυβέρνηση, 
η οποία θα μπορεί να πείσει ότι βάζει την Ελλά-
δα σε τροχιά ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και 
ουσιαστικής αύξησης των επενδύσεων και του 
ΑΕΠ. 

Οι μειωμένες εισπράξεις των ασφαλιστικών 

ταμείων, εφόσον συνεχιστούν και τους προσεχείς 
μήνες, αναμένεται να προκαλέσουν την αντίδρα-
ση των δανειστών, οι οποίοι για άλλα ήταν προ-
ετοιμασμένοι και άλλα βλέπουν να συμβαίνουν. 
Προφανώς είναι αυτονόητη η αναθεώρηση και 
των οικονομικών στόχων του ΕΦΚΑ, έτσι όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του 
2019. 

«Μύλος» σε επιχειρήσεις
και αγορά εργασίας 
Τα νέα δεδομένα από την εφαρμογή του μέ-

τρου έχουν προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων 
σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που αμείβο-
νται με μεγαλύτερα ποσά από τον κατώτατο μι-
σθό, αλλά και στους μη μισθωτούς 

 Η μείωση των εσόδων από εισφορές, 
σύμφωνα με εργατολόγους και παράγοντες της 
αγοράς, αποδίδεται είτε στο ενδεχόμενο να μην 
έχει δοθεί το ποσό της αύξησης του κατώτατου 
μισθού στους δικαιούχους είτε να έχει δοθεί 
αλλά οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προ-
χωρήσουν σε αντιστάθμιση του μισθολογικού 
και ασφαλιστικού κόστους, μειώνοντας τους 
μισθούς εργαζομένων που αμείβονταν αρκετά 
πάνω από τον κατώτατο. Ουσιαστικά οι επιχειρή-
σεις «απάντησαν» στην αύξηση του κατώτατου 
μισθού με πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης 
αλλά και κατάργηση του έξτρα ποσού που έδι-
ναν σε εργαζομένους για το επίδομα γάμου και 
τις τριετίες. 

Απελπιστική είναι η κατάσταση και για χιλιά-
δες ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων οι 
εισφορές καθορίζονται πλέον από τον νέο κα-
τώτατο μισθό. Ήδη, πολλές δεκάδες χιλιάδες εξ 
αυτών δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις με βάση τον 
προηγούμενο κατώτατο μισθό των 586 ευρώ, 
οπότε τώρα έρχεται η χαριστική βολή. Η νέα αύ-
ξηση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
συνδέεται έως έναν βαθμό και με την κακή ψυ-
χολογία που δημιουργήθηκε στην αγορά, αλλά 
και την προσδοκία για ένταξη στον νόμο των 120 
δόσεων. 

 Η κίνηση της κυβέρνησης για αύξηση του 
κατώτατου μισθού ως προεκλογικό «κόλπο» 
ουσιαστικά θα καταστήσει τους πάντες ζημι-
ωμένους. Από τη μία, οι 650.000 που είδαν τις 
αποδοχές τους να αυξάνονται (όσοι από αυτούς 
είδαν κάτι τέτοιο...) θα χάσουν τα πάντα του χρό-
νου με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και 
από την άλλη εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί με 
υψηλότερες αποδοχές βλέπουν να «ψαλιδίζο-
νται» τα έξτρα ποσά που έπαιρναν μέσω του επι-
δόματος γάμου και των τριετιών, με αποτέλεσμα 
να τείνουν προς τον κατώτατο μισθό. Επιπλέον, 
χιλιάδες μη μισθωτοί θα βρεθούν να πληρώνουν 
εισφορές που γι’ αυτούς θα είναι δυσβάστακτες 
και ως εκ τούτου κινδυνεύουν να υποστούν τις 
συνέπειες όσων προβλέπονται σε τέτοιες περι-
πτώσεις.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπαίνει το μέτρο – Τι συμβαίνει  
στην αγορά και πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις

Κατώτατος μισθός: Πώς βγαίνουν χαμένοι από την 
αύξηση μισθωτοί, μη μισθωτοί και Ταμεία 
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Με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανά-
δειξη και την αξιοποίηση κάθε σπιθαμής του δή-
μου Κασσάνδρας, η υποψήφια δήμαρχος και επι-
κεφαλής  της παράταξης «Ενωμένη Κασσάνδρα», 
Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου, παρουσίασε 
στην Karfitsa το σχέδιο για την ανάπτυξη της περι-
οχής, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω τουριστι-
κή προβολή της Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με την κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου, 
προτεραιότητα στον σχεδιασμό της παράταξης 
αποτελεί η προβολή  των σημείων που παραμέ-
νουν άγνωστα και αναμένεται να προσελκύσουν 
επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξω-
τερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η ίδια 
όπως εξηγεί στην Karfitsa, μελέτησε όλα τα μέρη 
του δήμου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαι-
τείται άμεσα εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού 
για να γίνουν όλα τα σημεία του δήμου προσβάσι-
μα και επισκέψιμα.

Η ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού  των πλή-
ρως ανακαινισμένων Λουτρών Αγίας Παρασκευής 
αποτελεί κυρίαρχο στόχο της παράταξης «Ενωμέ-
νη Κασσάνδρα». «Τα ιαματικά λουτρά θα δι-
αφημιστούν, ώστε να γίνουν γνωστά 
σε όλη τη χώρα αλλά και εκτός 
Ελλάδας. Με την προβολή θα 
επιδιώξουμε κάθε επισκέ-
πτης στην Κασσάνδρα να 
περάσει από τα ιαματικά 
λουτρά και να απολαύ-
σει παροχές υψηλής 
ποιότητας», αναφέρει 
η κ. Χαλκιά και επι-
σημαίνει ότι ο ιαματι-
κός τουρισμός στην 
Κασσάνδρα μπορεί, 
με άξονα τα 
ιαματικά 

λουτρά της Αγίας Παρασκευής, να επιμηκυνθεί και 
να διαρκεί μέχρι και… 12 μήνες το χρόνο.

Στον σχεδιασμό της παράταξης «Ενωμένη 
Κασσάνδρα» εντάσσεται και ένα συνολικό πλάνο 
ανάπλασης όλης της δημοτικής ενότητας Αγίας 
Παρασκευής, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη 
των υποδομών και την προστασία του περιβάλλο-
ντος.

Συνεδριακός τουρισμός
Ο επιχειρηματικός και συνεδριακός εναλλακτι-

κός τουρισμός, αποτελεί μια δυναμική αγορά, με 
ιδιαίτερα οικονομικά πλεονεκτήματα. Τα τελευταία 
χρόνια, ο συνεδριακός τουρισμός αναπτύσσεται με 
ραγδαίους ρυθμούς από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, 
ωστόσο κύριο μέλημα της παράταξης «Ενωμένη 
Κασσάνδρα» είναι η ενίσχυση του συνεδριακού 
τουρισμού υπό την «ομπρέλα» του δήμου. Συ-
γκεκριμένα, μέσα από τη λειτουργία του συνε-
δριακού κέντρου στη Κασσάνδρεια (Βάλτα), που 
θα φιλοξενεί συνέδρια όλο το χρόνο, μπορεί να 
αναπτυχθεί η αγορά της περιοχής  και να επιμη-

κυνθεί η επιχειρηματικότητα μέσα στην 
άνοιξη και το χειμώνα. Οι επισκέπτες  

που θα συμμετέχουν σε συνεδρία, 
μπορούν επίσης να επισκέπτονται 

τους αρχαιολογικούς χώρους, 
και να γνωρίσουν την τοπική 
γαστρονομία με τα ντόπια 
προϊόντα της Χαλκιδικής.

Στις προτεραιότητες 
της κ. Χαλκιά – Δημητρο-
πούλου εντάσσεται και η 
αναβάθμιση του Φεστι-
βάλ Κασσάνδρας, που 
σύμφωνα με την ίδια έχει 
υποβαθμιστεί τα τελευ-
ταία χρόνια.

Οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι του ναού  του 

Άμμωνα  Δία, της 
αρχαίας Μέν-

δης και 
της  

αρχαίας Σκιώνης, καθώς και ο βυζαντινός πύργος 
στη Ν. Φώκαια, παραμένουν αναξιοποίητοι τουρι-
στικά, με αποτέλεσμα να τους επισκέπτονται μόνο 
ελάχιστοι τουρίστες. «Σε συνεργασία με την Εφο-
ρία Αρχαιοτήτων και το υπουργείο Πολιτισμού, 
μπορούμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο 
αυτές της περιοχές με έργα ανάπλασης που θα γί-
νουν, όπου επιτρέπεται, περιμετρικά τους, ώστε να 
είναι εύκολα προσβάσιμα από τους επισκέπτες», 
σημειώνει η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου.

Ο ναός του Άμμωνα Δία είναι  από τους ση-
μαντικούς ναούς της περιοχής – αποκαλύφθηκε 
το 1969 με αφορμή την ανέγερση ξενοδοχείου. 
Η ανασκαφική έρευνα έδειξε ότι ιδρύθηκε κατά 
το Β’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ., από τους Ευβοιείς 
αποίκους και η λατρεία συνεχίστηκε και κατά τους 
επόμενους αιώνες μέχρι και το 2ο αιώνα μ.Χ.

Εξάλλου, κοντά στο Ποσείδι, στην περιοχή 
που κατά την Αρχαιότητα ονομαζόταν Μένδη, βρί-
σκεται ναός που αποτελεί το αρχαιότερο ιερό του 
Ποσειδώνα. Ο ναός λειτουργούσε για περισσότερα 
από 1.000 χρόνια, και υπάρχουν αναφορές σε αυ-
τόν ακόμα από τον Θουκυδίδη και σε αγιορείτικα 
έγγραφα του 14ου αιώνα. Το 1864 χτίστηκε στην 
άκρη του ακρωτηρίου και ένα φάρος που διασώ-
ζεται μέχρι και σήμερα.

Θρησκευτικός Τουρισμός
Η περιοχή της Κασσάνδρας είναι γεμάτη μο-

ναστήρια και παλιά εκκλησάκια με σημαντικότερη 
την Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Σωλήνα στην 
Καλλιθέα, που χρονολογείται τον 5ο αιώνα μ.Χ. –
περίοδος που ανθεί η χριστιανική τέχνη στη Χαλ-
κιδική– και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του 
Ρώσου στο Πευκοχώρι. «Αυτά τα εξαιρετικής λα-
τρευτικής αξίας και ιστορίας μνημεία, θα έπρεπε να 
αποτελούν κέντρα προβολής στους επισκέπτες», 
τονίζει η επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένη 
Κασσάνδρα».

Στις προτεραιότητες του συνδυασμού της κ. 
Χαλκιά – Δημητροπούλου είναι η δημιουργία 
μονοπατιών περιπάτου μέσα στο δάσος του δή-
μου Κασσάνδρας, που  θα σηματοδοτήσουν την 
έναρξη εναλλακτικού τουρισμού. Τα μονοπάτια 
αυτά, σύμφωνα με το σχεδιασμό της παράταξης, 
θα καταγραφούν και θα αποτυπωθούν σε χάρτες, 
ενώ θα ενσωματωθούν στους παγκόσμιους χάρ-
τες ανάδειξης ειδικών διαδρομών. Παράλληλα, σε 
ένα τμήμα του δρόμου που ενώνει τις δημοτικές 
ενότητες της Κασσάνδρας θα δημιουργηθούν πο-
δηλατόδρομοι ώστε οι λάτρεις του ποδηλάτου 
να μπορούν να επισκεφτούν ορεινούς οικισμούς 
και τις ακτές χωρίς αυτοκίνητα.
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Η Κασσάνδρα έχει τεράστιο πλούτο να προβάλλει 

Το πρόγραμμα της Αναστασίας  Χαλκιά – Δημητροπούλου  
για την προβολή του τουρισμού
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Η Νίκη Ζώτου είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος 
με τον δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. 
Μάλιστα, κατεβαίνει ξανά υποψήφια και μιλώντας στην 
Karfitsa έκανε έναν μίνι απολογισμό μεγάλων έργων που 
πέτυχε η διοίκηση του κ. Καϊτετζίδη.
Τι περιλαμβάνει ο απολογισμός σας ως εν ενεργεία 
δημοτική σύμβουλος;  Με γνώμονα τις ανάγκες των 
συμπολιτών μας, επιγραμματικά να αναφέρουμε ορι-
σμένους αριθμούς. Ως προς τις υποδομές: 86 εκ € έργα 
πάνω και κάτω από τη γη, επτά σχολεία έγιναν συν έξι νέα 
σχολεία έρχονται, εννέα νέα αμφιθέατρα και πολυχώροι, 
κινηματογράφος στον δήμο σε επτά μεγάλες οθόνες, 350 
χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεις.
Ως προς την καθημερινότητα του πολίτη: Βρήκαμε λύση 
σε 120.000 αιτήματα δημοτών μας μέσω του διάσημου 
πλέον αριθμού τηλεφώνου 15195, βγήκαμε πρώτοι 
στην ανακύκλωση με 45.000 τόνους ανακυκλώσιμου 
υλικού, δώσαμε φως σε 9.500 σημεία του δήμου μας, δι-
αθέτουμε πέντε free WIFI spots για ελεύθερη πρόσβαση 
στο ίντερνετ. Ως προς την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την 
πρόνοια: Υλοποιήσαμε προγράμματα απασχόλησης για 
2.500 συνδημότες μας, φιλοξενήσαμε 12.000 παιδιά στα 
θερινά μας camps, από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δή-
μου μας πέρασαν 3.000 πολίτες, διαθέσαμε 330 τόνους 
τροφίμων σε συνανθρώπους μας, στους παιδικούς μας 
σταθμούς φιλοξενήσαμε 1800 παιδιά και υλοποιήσαμε 

32 δράσεις για την υγεία μας. Ως προς τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα: Eκταμιεύσαμε 72 εκ € από την Ευρώπη 
στον δήμο μας, καταθέσαμε 150 προτάσεις χρηματο-
δότησης, μειώσαμε κατά 20 % τους ρύπους και αναδει-
χθήκαμε η πρώτη βιώσιμη κοινότητα στην Ελλάδα. Και 
πολλά άλλα ακόμη!
Εάν εκλεγείτε ποια θέματα έχετε ως προτεραιό-
τητες; Να ολοκληρώσουμε τις σημαντικές υποδομές 
σε σχολεία, κτίρια πολιτισμού και αθλητισμού κ.α. Να 
επεκτείνουμε το Δίκτυο Υγείας, τα δίκτυα αποχέτευσης 
και ύδρευσης στον πρώην δήμο Χορτιάτη, υποδομές 
στάθμευσης, αναπλάσεις στην Πυλαία όπως και κέντρο 
πολιτισμού. Να αναπτύξουμε τον θρησκευτικό και ιστορι-
κό  τουρισμό ώστε να καταστήσουμε τον ορεινό όγκο των 
πρώην δήμων Χορτιάτη και Πανοράματος οικολογικό, 
ψυχαγωγικό, αθλητικό, αλλά και γαστρονομικό προορι-
σμό για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να 
προχωρήσουμε στην κατασκευή της Μαρίνας Πυλαίας  
και πολλά ακόμη.
Οι πολίτες τι πρέπει να σκεφτούν πριν ψηφίσουν;
Οι πολίτες έχουν ήδη σκεφτεί και αποφασίσει. Όλα αυτά 
τα χρόνια κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις για το έργο μας 
στους συμπολίτες μας σε όλους τους τομείς. Δουλεύου-
με ομαδικά,συστηματικά με αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
και έτσι ψηφίδα-ψηφίδα δημιουργούμε και βελτιώνουμε  
το δήμο μας.

Νίκη Ζώτου: Καθημερινά δίνουμε εξετάσεις 
για το έργο μας στους συμπολίτες

συνέντευξη
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Το χειρότερο 
θα είναι, αν 

τυχόν εκλεγεί 
Δήμαρχος ο 

δεύτερος του 
α’ γύρου, οπό-

τε θα έχουμε 
ισχυρό ατομικά 
Δήμαρχο, αλλά 

με ανίσχυρο 
συνδυασμό

Τ Ο Υ 
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 
Β Α Β Ο Υ Σ Κ Ο Υ *

Όλες οι εκλογές, όπως και οι αυτοδιοικη-
τικές, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ότι 
πρωτευόντως επιλέγουμε ψηφοδέλτιο, με 
αφετηρία τον επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρ-
χο και όχι τους υποψηφίους του. Και εφόσον 
ο υποψήφιος Δήμαρχος πληροί τα κριτήριά 
μας, τότε προχωρούμε και στην επιλογή από 
τον συνδυασμό αυτόν εκείνων των υποψη-
φίων, οι οποίοι θεωρούμε ότι μπορούν να 

τον στηρίξουν, αν αυτός εκλε-
γεί. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, 
απορρίπτουμε τον συνδυασμό 
του, ακόμη και αν έχει αξιόλογα 
στελέχη ως υποψηφίους.

Ο λόγος, που συμβαίνει αυτό, 
είναι ένας και απλός. Στη λογική 
διεργασία κάθε ψηφοφόρου γίνε-
ται μια ιεράρχηση, όπου κυρίαρχη 
και πρωτεύουσα θέση κατέχει το 
πρόσωπο του Δημάρχου και δευ-
τερεύουσα θέση κατέχουν τα πρό-
σωπα των Δημοτικών Συμβού-
λων. Ο ψηφοφόρος πάνω απ’ όλα 
επιλέγει αυτόν, που θα ηγηθεί του 
Δήμου και στη συνέχεια επιλέγει 
από τους υποψηφίους αυτού τους 
πιο κατάλληλους. Και οι επιλογές 
αυτές είναι καθοριστικές, διότι 
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
του δημότη.

Αντίθετα, η επιλογή των προ-
σώπων, που θα συμπράξουν με 
τον Δήμαρχο στην άσκηση της 
διοίκησης του Δήμου (Αντιδήμαρ-
χοι), είναι αποκλειστική ευθύνη 
και αρμοδιότητα του Δημάρχου. 
Εμείς αυτό που κάνουμε, είναι 
μόνο να συμπράττουμε στην δι-
αδικασία αυτή, μέσω της δημι-
ουργίας με τη σταυροδοσία ενός 
κύκλου προσώπων (Δημοτικοί 
Σύμβουλοι), από τα οποία ο Δή-
μαρχος θα επιλέξει τους συνεργά-

τες του.
      Συνεπώς, η κυρίαρχη βούληση του 

ψηφοφόρου – δημότη είναι η επιλογή 
του Δημάρχου, που θα διοικήσει τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης. Αυτή ακριβώς η βούληση 
περιλαμβάνει και μια ακόμη παράμετρο. 
Την παράμετρο του ισχυρού Δημάρχου, μια 
παράμετρο που λαμβάνει σοβαρά υπόψιν 
του και ο έλληνας νομοθέτης, ο οποίος θέ-
λοντας εξ άπαντος Δημάρχους με ποσοστό 
50% + 1, προβλέπει εκλογική διαδικασία 

και δεύτερη Κυριακή σε όσους Δήμους δεν 
πάρει κάποιος συνδυασμός το 50% + 1 των 
ψήφων αλλά μόνο μεταξύ των δύο πρώτων 
υποψηφίων Δημάρχων και όχι μεταξύ των 
δύο πρώτων συνδυασμών.

Και εδώ είναι που παρουσιάζεται το πρό-
βλημα. Κατά την κοινή λογική, ισχυρός Δή-
μαρχος είναι αυτός, που έχει την αναγκαία 
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δη-
λαδή εκείνη την πλειοψηφία, οποία θα του 
επιτρέπει να διοικήσει τον Δήμο Θεσσαλο-
νίκης, δηλαδή να εφαρμόσει το πρόγραμμά 
του. Δηλαδή, να κάνει αυτό, για το οποίο 
ακριβώς τον επέλεξαν οι δημότες. Και αυτή 
η πλειοψηφία είναι κατ’ ελάχιστο το 50% + 
1 (25 έδρες). Πράγμα που σημαίνει, ότι με 
το ισχύον εκλογικό σύστημα θα πρέπει Δή-
μαρχος και συνδυασμός να έχουν πάρει στην 
εκλογική διαδικασία το ίδιο ποσοστό, δηλα-
δή 50% + 1.

Κατά τον έλληνα νομοθέτη, όμως, η 
κοινή λογική δεν ισχύει σε όλο το φάσμα 

των αυτοδιοικητικών εκλογών. Διότι, εάν 
υποψήφιος Δήμαρχος λάβει το 50% + 1 από 
την πρώτη Κυριακή είναι ισχυρός και κατά 
την κοινή λογική και κατά το πνεύμα του 
νομοθέτη. Εάν, όμως, αυτό δεν συμβεί και 
ακολουθήσει και η δεύτερη Κυριακή, τότε 
έχουμε το παράλογο φαινόμενο ισχυρού 
ατομικά Δημάρχου με ανίσχυρο συνδυασμό, 
κατ’ ουσίαν δηλαδή έχουμε ανίσχυρο Δή-
μαρχο. Και το χειρότερο θα είναι, αν τυχόν 
εκλεγεί Δήμαρχος ο δεύτερος του α’ γύρου, 
οπότε έχουμε πάλι ισχυρό ατομικά Δήμαρχο 
αλλά με ακόμη πιο ανίσχυρο συνδυασμό. Με 
όσες ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες αυτό 
συνεπάγεται για την συμπλήρωση του ανα-
γκαίου αριθμού των 25 εδρών.

Και το ερώτημα είναι: Θέλουμε ισχυρό 
Δήμαρχο ή «ισχυρή» πλειοψηφούσα μειο-
ψηφία;

*Ο Τάσος Βαβούσκος είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη υπεύθυ-
να»

Θέλουμε ισχυρό Δήμαρχο  
ή «ισχυρή» πλειοψηφούσα μειοψηφία;

opinion
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Ως άνθρωπος της αγοράς και ως επιχειρημα-
τίας έχω μάθει να αγωνίζομαι, να βρίσκω άμεσα 
λύσεις και να προσπαθώ για το καλύτερο. Μπήκα 
στην «κούρσα» των εκλογών, επειδή θέλω να 
προσφέρω στον τόπο μου, να βοηθήσω στην επί-
λυση των προβλημάτων. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης 
και πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσου-
με ένα καλύτερο μέλλον, συνεχίζοντας το έργο 
του Απόστολου Τζιτζικώστα. Η διακύβευση της 
νέας περιόδου μετά τις 26 Μαΐου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και ξεπερνά τον ορίζοντα μίας εκλο-
γικής αναμέτρησης και ενός εκλογικού αποτε-
λέσματος. 

Τα αμέσως επόμενα χρόνια και με την αναμε-
νόμενη επίσης αλλαγή της κυβέρνησης, η χώρα 
μας θα έχει ένα μεγάλο στοίχημα να κερδίσει. 
Ποιο είναι αυτό; Πρέπει με τρόπο αποφασιστικό να 
ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του απολεσθέ-
ντος εθνικού εισοδήματος. Για να το πετύχει αυτό 
πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ισχυρούς 
ρυθμούς ανάπτυξης επί σειρά ετών. Χρειαζόμα-
στε όσο ποτέ άλλοτε ένα ντεμαράζ αναπτυξιακών 
ετών ώστε να είμαστε σε θέση σε 5-7 χρόνια από 
σήμερα να πούμε ότι  καταφέραμε να φτάσουμε 
το ΑΕΠ που είχαμε προ κρίσης. 

Μια παλιά σχεδόν ξεχασμένη λέξη, η σύγκλι-
ση, πρέπει να έρθει ξανά στο προσκήνιο ώστε να 
οριοθετήσει και να συμπυκνώσει το νέο εθνικό 
στόχο. Ποιος είναι αυτός; Να καταφέρουμε να συ-
γκλίνουμε με τις υπόλοιπες προηγμένες ευρω-
παϊκές χώρες της Ένωσης και το βιοτικό επίπεδο 
του ελληνικού λαού να προσεγγίσει αυτό των 
αναπτυγμένων κοινωνιών και όχι να διαβάζουμε 
σε ετήσιες αναφορές και αποτελέσματα πως μας 
φτάνουν ή μας ξεπερνάνε χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης και του πρώην ανατολικού μπλοκ. 

Πως θα γίνει αυτό ;
Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρεια-

ζόμαστε εμπνευσμένη ηγεσία σε όλα τα επίπεδα. 
Στην κυβέρνηση, στην αυτοδιοίκηση, στην οικο-
νομία, στη δημόσια διοίκηση. Χρειαζόμαστε επί-
σης μία κρίσιμη κοινωνική μάζα που θα στηρίξει 
ένα σχέδιο μεγάλων μεταρρυθμίσεων σε κράτος 
και οικονομία, διότι μόνο μέσα από αλλαγές θα 
μπορέσει η χώρα να ξεκολλήσει.

Η Περιφέρεια παίζει κάποιο ρόλο σε αυτήν 
την προσπάθεια;

Οι περιφέρειες είναι το όχημα για να φτάσουμε 
στους στόχους μας. Πλέον όλη η αρχιτεκτονική 
της Ε.Ε στηρίζεται στις περιφέρειες που καλού-
νται να υλοποιήσουν τις στρατηγικές πολιτικές 
επιλογές. Η τάση για «περιφερειοποίηση» μετρά 

πίσω της χρόνια. Κάθε κράτος αναλόγως των 
πληθυσμιακών, γεωγραφικών, ιστορικών και 
πολιτικών συνθηκών έχει επιλέξει προγράμματα 
ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης. Παντού στην Ευρώ-
πη μεταφέρονται αρμοδιότητες, πόροι μέσω νέων 
χρηματοδοτικών συστημάτων, γίνονται θεσμικές 
αλλαγές. Η πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να μας μπερδεύει. Οι 
τάσεις και οι κατευθύνσεις είναι κοινές – η ενί-
σχυση του περιφερειακού επιπέδου με στόχο την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων 
υποθέσεων.

Tι πρέπει να κάνουμε εμείς; 
• Να επενδύσουμε όπου έχουμε πλεονεκτή-

ματα. Αγροδιατροφικος τομέας, τουρισμός, ενέρ-
γεια, υπηρεσίες υγείας.

• Να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στην 
καινοτομία, στην έρευνα

• Να ενισχυσούμε τη μικρή και μεσαία επιχει-
ρηματικότητα καθώς τα μεγέθη της χώρας είναι 
τέτοια που ευνοούν αυτές τις κλιμακες

• Να εξοικονομήσουμε πόρους από την βελτί-
ωση της δημόσιας διοίκησης και την απολοποίηση 
των διαδικασιών

Σαφής στόχος μας στο περιβάλλον όπως αυτό 
διαμορφώνεται, η ανάδειξη της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας σε μία περιφέρεια πρότυπο 
για την Ελλάδα και πολύ κοντά στις ευρωπαϊκές. 
Μια Περιφέρεια που θα οργανώσει την παραγωγή 
πάνω σε νέα πρότυπα, θα διευκολύνει τη μετά-
βαση στη νέα εποχή και θα αξιοποιήσει όλα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.
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Κανένας εφησυχασμός 
Συνεχής προσπάθεια

Θεόδωρος Πανταλέων:

Θεόδωρος 
Πανταλέων

Θέλουμε ισχυρό Δήμαρχο  
ή «ισχυρή» πλειοψηφούσα μειοψηφία;
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Στόχος η ανακούφιση των εργαζόμενων μητέρων
Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

εργαζόμενες μητέρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος της καθηγήτριας και δημοσιογράφου Ευαγ-
γελίας Τζιάκα, υποψήφιας δημοτικής σύμβουλου με την 
παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» του Μάκη Κυριζίδη. 
Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή της στην Karfitsa, σε 
αυτό το πλαίσιο η ίδια προτείνει τη δημιουργία απογευ-
ματινών τμημάτων φύλαξης στους δημοτικούς βρεφονη-
πιακούς σταθμούς του δήμου Θεσσαλονίκης.

Γιατί αποφασίσατε να πολιτευτείτε; Η πολιτική για 
μένα είναι τρόπος ζωής. Είμαι γυναίκα με έντονες κοινω-
νικές ανησυχίες και ευαισθησίες απέναντι στην κοινωνία. 
Θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για όσα ευχάριστα ή 
δυσάρεστα συμβαίνουν και νιώθω την υποχρέωση να τα 
αλλάξω ή να τα εξελίξω. Είναι εύκολο να κρίνεις αλλά  
δύσκολο να προτείνεις και εγώ έχω να προτείνω πράγμα-
τα κυρίως στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Για αυτό 
αποφάσισα να πολιτευτώ.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της Θεσ-
σαλονίκης και πώς θα βοηθήσετε στην επίλυση τους; 
Όλοι τα γνωρίζουμε. Η καθαριότητα, η εγκληματικότητα 
και το κυκλοφοριακό έχουν πολυσυζητηθεί και αναλυθεί 
εκτενώς. Κανείς, όμως, δεν ασχολήθηκε με τις γυναίκες 
και ειδικά με τις εργαζόμενες μητέρες, που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ανεργίας 
καθώς δεν υπάρχουν δομές να στηρίξουν την μητέρα που θέλει να εργασθεί. Αυτό που 
πρότεινα είναι η δημιουργία απογευματινών τμημάτων φύλαξης στους δημοτικούς βρε-
φονηπιακούς σταθμούς, κάτι που θα βοηθήσει τη μητέρα που επιθυμεί να εργασθεί. Μια 
ακόμη πρόταση μου είναι η ίδρυση κέντρου γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό του Μ. Κυριζίδη; 
Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή μου έπαιξε το προφίλ 
αυτού που ηγείται του σχήματος. Ο Μάκης Κυριζίδης, 
εκτός του ότι είναι ένας νέος, ανεξάρτητος,  αυτοδιοι-
κητικός και άφθαρτος πολιτικός συγκεντρώνει αρκετά 
χαρακτηριστικά από εκείνα που εγώ θεωρώ σημαντικά. 
Διακρίνεται από ένα ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και σύ-
μπνοιας που προσωπικά το συναντώ πρώτη φορά. Είναι 
ένας άνθρωπος που ακούει τις προτάσεις και τις απορίες 
όλων εκείνων που στελεχώνουν την παράταξη του. Αν 
ένας υποψήφιος λοιπόν φέρεται στην ομάδα του κατά 
αυτόν τον τρόπο, πιστεύω, ότι έτσι θα λειτουργήσει και 
με όλους τους συνδημότες. Με σεβασμό, συνέπεια και δι-
άθεση συνεργασίας. Επιπλέον οι θέσεις του συνδυασμού, 
όπως αυτές έχουν επικοινωνήθει δείχνει ότι υπάρχει μια 
μελέτη και μια πολύμηνη προεργασία. Αυτό δηλώνει ότι 
η απόφαση του να διεκδικήσει το δήμο Ήταν αποτέλεσμα 
πραγματικού ενδιαφέροντος και όχι αποτέλεσμα κομμα-
τικής επιταγής. Άλλωστε όπως λέει και ο ίδιος η μόνη 
ατζέντα που οφείλω να ακολουθήσω είναι η ατζέντα της 
πόλης μου και όχι η κομματική. Όλα τα παραπάνω απο-
δεικνύουν περίτρανα ότι είναι ένας άνθρωπος της γενιάς 
μας. Μια γενιά την οποία σέβεται και επιθυμεί να εργασθεί 

για αυτήν.
Πόσο δύσκολο είναι για μία γυναίκα να ασχολείται με την πολιτική; Ο βαθμός δυ-

σκολίας είναι ο ίδιος και στα δυο φύλα. Σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά δεν απο-
τελούν ουσιαστικό εμπόδιο. Σημασία έχει ποιος είσαι, τι κάνεις και τι θέλεις να κάνεις, 
τόσο για εσένα όσο και για τους ανθρώπους γύρω σου.

Ευαγγελία Τζιάκα:

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Κ Ω Σ Τ Η  Ο Υ Ζ Ο Υ Ν Ο Γ Λ Ο Υ
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Το 1977 ξεκίνησε αυτό το ταξίδι μου, που συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. Τότε δεν μπορούσα να 
φανταστώ, ότι το σχολείο αυτό θα καταλάμβανε 
τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου. Πέρασαν πάνω 
από τρεισήμισι δεκαετίες από την αποφοίτηση. Η 
κρυφή λαχτάρα όμως και η εφηβική χαρά δεν 
ξεθώριασαν, όταν συναντώ σήμερα τους συμ-
μαθητές και τις συμμαθήτριές μου. Αυτή η λα-
χτάρα υπήρχε και τότε στο ραντεβού μας στην 
διασταύρωση της Κριεζώτου με την Βασ. Όλγας, 
λίγα λεπτά πριν το πρωινό κουδούνι, με το οποίο 
ξεκινούσε η σχολική μας μέρα. Έξι χρόνια γεμάτα 
αγωνία και χαρά, γεμάτα πρωτόγνωρα συναισθή-
ματα και πολλή αγάπη! Δεν ήταν όλα τέλεια όμως, 
στο Ε’ Γυμνάσιο. Η αυστηρότητα των διδασκό-
ντων, συχνά άγγιζε απάνθρωπα επίπεδα. 

Το κτήριο της Κριεζώτου, όπου περάσαμε τα 
καλύτερα χρόνια της ζωής μας, κτίστηκε την τρι-
ετία 1936-39, από την Γαλλική Λαϊκή Αποστολή, 
με αρχιτέκτονα τον Paul Leclerc και επιβλέποντα 
τον A. Γραικό. Τα σχέδια προόριζαν το κτήριο για 
χρήση παρθεναγωγείου. Στη διάρκεια της Κατο-
χής μετατράπηκε σε νοσοκομείο και μετά τη λήξη 
του πολέμου έγινε στρατηγείο της 10ης στρατιάς 
πεζικού του Αγγλικού στρατού. Το 1959 πέρασε 
στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου για να 
εγκατασταθεί  εκεί το Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων, που 
στεγαζόταν εκείνη τη χρονική στιγμή στη βίλα 
Μεχμέτ Καπαντζή. Έτσι το 1962 ξεκίνησε η λει-
τουργία του σχολείου σε αυτό το κτήριο, ανελ-
λιπώς μέχρι το 2013. Το κτήριο αυτό το 1987 
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο έργο τέχνης, καθώς 
είναι μαζί με το κτήριο της αγοράς Μοδιάνο, τα 
μοναδικά σωζόμενα δημόσια κτήρια της Θεσ-
σαλονίκης, αυτής της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
τεχνοτροπίας της δεκαετίας του 1930. Το 2013 
προτάθηκε στο 5ο Λύκειο, που στεγαζόταν εκεί, 
να εγκατασταθεί προσωρινά, σε λυόμενα στην 
παραλία της Θεσσαλονίκης, μέχρι να περατωθεί 
το καινούργιο κτήριο του 5ου Γυμνασίου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το 5ο Γυμνάσιο στεγαζόταν επί 
36 έτη σε λυόμενες κατασκευές στην παραλία, 
από το 1978 όταν και έγινε ο μεγάλος σεισμός 
εκείνης της χρονιάς.

Στην πορεία της κατασκευής του νέου κτηρίου 
του Γυμνασίου, το διατηρητέο κρίθηκε ακατάλλη-
λο για σχολική χρήση, λόγω προβλημάτων στα-
τικής ανεπάρκειας και θεμελιακής αντιστήριξης, 
λόγω σαθρού υπεδάφους. Το 2016 προκηρύχθη-
κε διαγωνισμός μελέτης της αποκατάστασης και 
μέσα στο 2018 παραδόθηκε η οριστική μελέτη 
από τον ανάδοχο στις τεχνικές υπηρεσίες του 
δήμου για την διενέργεια του διαγωνισμού της 
κατασκευής.

Η διατήρηση του κτηρίου αυτού ως έδρα 

του 5ου Λυκείου ταυτίζεται με τη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης. Μιας μνήμης ενός σχολείου, 
που συμβολίζει το ψηλό επίπεδο της δημόσιας 
εκπαίδευσης. Η δημιουργία των πρακτικών και 
κλασσικών τμημάτων, η προσωπικότητα των δι-
ευθυντών και των καθηγητών και πιο ειδικά του 
Στέφανου Κότσιρα και η δομή των οικογενειών 
της ευρύτερης περιοχής, που είχε δικαιοδοσία το 
Πέμπτο και φυσικά η προσπάθεια των μαθητών, 
αποτέλεσαν τους παράγοντες της επιτυχίας του 
σχολείου μας. Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζε-
ται στις διακρίσεις των αποφοίτων στον επιστη-
μονικό, στον καλλιτεχνικό, στον πολιτικό, στον 
επαγγελματικό και επιχειρηματικό βίο, τόσο σε 
πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσες 
φορές έγινε ονομαστική αναφορά των αποφοίτων, 
αδικήθηκαν άλλοι απόφοιτοι που δεν αναφέρ-
θηκαν. 

Ο δήμος οφείλει να επισπεύσει τη διαδικασία 
αποκατάστασης του διατηρητέου για να συνεχίσει 
το σχολείο μας την απρόσκοπτη λειτουργία του 
και οι μαθητές του την παράδοση των επιτυχιών. 
Οφείλει να πιστέψει στη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης, που πηγάζει από την χρήση του κτηρίου 
αυτού. Η σημερινή κατάσταση αποτυπώνει την 
μεγαλύτερη ίσως αντίθεση, που υπάρχει στην 

Ελλάδα. Το Πέμπτο είναι το μοναδικό σχολείο με 
την πιο μεγάλη ιστορία, που έχει το πιο μεγάλο 
πρόβλημα. Στεγάζεται σε προκατασκευασμένες 
αίθουσες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, που 
είναι ανεπαρκείς σε τεχνικές προδιαγραφές ενός 
σχολικού κτηρίου, αλλά και σε αριθμό αντίστοιχο 
προς τον αριθμό των μαθητών του. Όμως οι επι-
τυχίες στις εισαγωγικές εξετάσεις και οι διακρίσεις 
των μαθητών στη διάρκεια της φοίτησής τους, 
καταδεικνύουν το ψηλό επίπεδο, την όρεξη για 
δουλειά και την περηφάνια των καθηγητών και 
των μαθητών, που αποτελούν την συνέχεια ενός 
θρυλικού σχολείου.

Το Πέμπτο είναι σύμβολο και τα σύμβολα 
οφείλει να τα διατηρεί ένας λαός, αν θέλει να 
πορευτεί με ασφάλεια στο μέλλον της σύγχρο-
νης εποχής.

*Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του 
Ν. Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα». Είναι 
διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και επι-
χειρηματίας. Είναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ του 
συλλόγου Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυμνα-
σίου-Λυκείου της Θεσσαλονίκης.
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Όλοι είμαστε πέμπτο! (Το σχολείο μου)
Γιάννης Χατζόπουλος:
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Χρήστος Αναστασάκης
Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

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

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

Έργα και όχι Λόγια

Η πολιτική για τους πολίτες 
και όχι για τους πολιτικούς
Η πολιτική για τους πολίτες 
και όχι για τους πολιτικούς
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Η  Έλενα Βασίλογλου, υποψήφια δημοτι-
κή σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα» είναι η πρωτεργάτρια των κινητοποι-
ήσεων για τις θέσεις στάθμευσης στο Ε δημοτικό 
διαμέρισμα Θεσσαλονίκης. Σε συνέντευξή της στην 
Karfitsa, παρουσιάζει το όραμά της για τη Θεσσα-
λονίκη ενώ εξηγεί και τους λόγους που την έκαναν 
να πολιτευτεί στο πλευρό του Νίκου Ταχιάου.

Ως πολίτης του Ε’ διαμερίσματος έχετε 
ασχοληθεί έντονα με το θέμα του πάρκινγκ 
στην περιοχή σας. Πώς αποφασίσατε να δρά-
σετε για το συγκεκριμένο θέμα; Ασχολήθηκα 
γιατί διέκρινα ότι πρόκειται για μία παράνομη επέ-
κταση της σύμβασης για την κάρτα κατοίκου στάθ-
μευσης, που αφορούσε αποκλειστικά και μόνο το 
Α’ δημοτικό διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, δηλαδή 
το κέντρο. Κάποια στιγμή ανακάλυψα πως στο Ε’ 
δημοτικό διαμέρισμα, στη γειτονιά μου, τοποθετή-
θηκαν πινακίδες στάθμευσης μόνο για κατοίκους 
7 μέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο. 
Θεώρησα το μέτρο άδικο για τους κατοίκους και 
τους επαγγελματίες. Το διαμέρισμα αυτό αριθμεί 
περίπου 150.000 κατοίκους με περίπου 65.000 
αυτοκίνητα. Οι θέσεις στάθμευσης είναι 3.243 κα-
ταμετρημένες. 

Τι κινήσεις κάνατε και ποσό αποτελεσμα-
τικές ήταν; Έψαξα και βρήκα τη σύμβαση που 
υπέγραψε ο δήμος με την ιδιωτική εταιρεία και 
διαπίστωσα ότι ο δήμος χάνει αρκετά εκατομμύ-
ρια ευρώ. Έτσι έκανα μια εκδήλωση ενάντια στην 
κάρτα στάθμευσης για το Ε  ́δημοτικό διαμέρισμα, 
αφού προηγουμένως μάζεψα υπογραφές από κα-
τοίκους και επαγγελματίες που αντιδρούσαν και 
αντιδρούνε σε αυτό το παράλογο μέτρο, το οποίο 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περιοχή, γιατί δεν 
υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές στάθμευσης. 
Επίσης, στις 15 Απριλίου 2019 μίλησα στο δημοτι-
κό συμβούλιο και ανέφερα με οικονομικά στοιχεία 
ότι το μέτρο ΟΧΙ μόνο δεν είναι προς το συμφέρον 
των κατοίκων και των επαγγελματιών, αλλά βάζει 
μέσα κάποια εκατομμύρια το δήμο κάθε χρόνο. Το 
θέμα μέχρι στιγμής έχει παγώσει και το εν λόγω 
σύστημα στάθμευσης εφαρμόζεται μόνο στη Βασ. 
Όλγας. Πιστεύω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η με-
γάλη αντίδραση.

Πώς πιστεύετε ότι θα λυθεί το θέμα του 
πάρκινγκ στην πυκνοκατοικημένη περιοχή 
σας και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη;  Το πρό-
βλημα του πάρκινγκ μπορεί να λυθεί με μικροπα-
ρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά, με τη χρησιμοποίηση 
παρατημένων χώρων του δήμου και του ευρύτε-
ρου δημοσίου τομέα.

Για ποιό λόγο επιλέξατε να πολιτευτείτε 

με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου; Επέλεξα 
τον κ. Ταχιάο γιατί είναι ο πιο καταρτισμένος τεχνο-
κράτης αυτή τη στιγμή στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία για τα προ-
βλήματα της πόλης και έχει ήδη έτοιμες τις λύσεις. 
Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό, ότι από την πρώ-
τη στιγμή που του ανέφερα το θέμα για την κάρτα 
στάθμευσης του Ε’ δημοτικού διαμερίσματος, είχε 
τις ίδιες απόψεις με εμένα. Υπήρχε ταύτιση απόψε-
ων πάνω σε πολλά θέματα που συζητήσαμε με-
ταξύ μας.

Ποιό είναι το όραμα σας για τη Θεσσαλονί-
κη από την 1η Σεπτεμβρίου;  Το όραμά μου για 
τη Θεσσαλονίκη από την 1η Σεπτεμβρίου είναι τα 
παρακάτω:

• Τέλος στις 90 χωματερές με τη δημιουργία 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από τα σκουπίδια πάνω στη χωματερή και διαμόρ-
φωση της περιοχής σε χώρο πρασίνου.

• Ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Για την ασφάλεια των πολιτών, φωταγώγη-

ση και κάμερες σε σημαντικά σημεία στην πόλη. 
Απόλυτη εφαρμογή των νόμων και για τις μικρές 
παραβάσεις να κυριαρχήσει η αίσθηση της ασφά-
λειας. Αποφασιστική δράση της αστυνομίας.

• Δημοτικά πάρκινγκ στις γειτονιές εναλλάξ με 
μικρούς χώρους πρασίνου.

• Χαμηλότερα δημοτικά τέλη με την καλύτερη 
οικονομική διαχείριση.

• Προσέλκυση επενδύσεων στο δήμο Θεσσα-
λονίκης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

• Αδελφοποιήσεις με σημαντικές πόλεις του 

κόσμου και συνεργασίες με αυτές.
Πείτε μας μερικά λόγια για σας… Γεννή-

θηκα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας από Έλληνες 
γονείς της Μικράς Ασίας. Παντρεύτηκα το 1993 
και απέκτησα δύο κόρες, τη Σοφία και την Όλγα, 
οι οποίες ζούνε και εργάζονται στο εξωτερικό. 
Το 1982 τελείωσα το 20ο Λύκειο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Ακολούθως πέρασα στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και αποφοίτησα από το τμήμα Πο-
λιτικών και Διεθνών Σπουδών. Κατά την περίοδο 
των σπουδών μου είχα ενεργή δράση μέσα στον 
Πανεπιστημιακό χώρο. Παράλληλα, σπούδασα 
την αγγλική γλώσσα με εξειδίκευση στην πολιτι-
κή και εμπορική ορολογία, καθώς και φωνητική 
και ορθοφωνία στο Εθνικό Ωδείο του Καλομοίρη 
στην Αθήνα. Με το τέλος των σπουδών μου και 
μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα μου, ανέλα-
βα σε ηλικία 25 ετών την οικογενειακή επιχείρηση 
υπόδησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα 
δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά στον τομέα 
των τροφίμων και ποτών, και από το 2010 έως και 
σήμερα, είμαι και  υπεύθυνη εξαγωγών σε διεθνή 
εταιρεία που εξάγει και προωθεί κυρίως ελληνικά 
προϊόντα, λαμβάνοντας μέρος σε Διεθνείς Εκθέ-
σεις με στόχο τις χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας 
και Αραβικής Χερσονήσου. Πιστεύω ότι τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά μου είναι 
η ομαδική δουλειά, η υπομονή, η επιμονή, η μα-
χητικότητα και η αποτελεσματικότητα για το κοινό 
σύνολο.
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Σύστημα στάθμευσης 
που να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες

Έλενα Βασίλογλου:



22 04.05.2019

Δεν πρέπει να περιμένουμε έτοιμες λύσεις
Την πεποίθησή της ότι όσοι ασχολούνται με τα 

κοινά δεν πρέπει να περιμένουν έτοιμες λύσεις, αλλά 
να δημιουργούν προϋποθέσεις για τη βελτίωση της 
ζωής των δημοτών, εκφράζει σε συνέντευξή της στην 
Karfitsa η Χρύσα Χατζηστουγιάννη, υποψήφια δημοτι-
κής σύμβουλος Πυλαίας – Χορτιάτη με την παράταξη 
«Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η ίδια υπόσχεται ότι θα δώσει τον «αγώ-
να» της για την άντληση κονδυλίων με στόχο τη δη-
μιουργία δομών που θα καλύπτουν τις πληθυσμιακές 
απαιτήσεις της Πυλαίας, αλλά και για την ανάπλαση 
του εμπορικού κέντρου της περιοχής.

Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά;
Η απόφαση μου πηγάζει από την πεποίθηση ότι η 

ατομική και προσωπική προσπάθεια μπορεί να οδη-
γήσει σε ένα καλό συλλογικό αποτέλεσμα. Πιστεύω 
ότι δεν πρέπει να περιμένουμε έτοιμες λύσεις, αλλά 
εμείς οι ίδιοι να προσπαθούμε για τη δημιουργία προ-
ϋποθέσεων, υποδομών και συνθηκών που βελτιώ-
νουν και κάνουν καλύτερη τη ζωή μας.

Είναι η πρώτη φορά που πολιτεύεστε;
Η πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε 

πριν οκτώ χρόνια. Το 2011 εκλέχτηκα για πρώτη φορά 
τοπική σύμβουλος στη δημοτική ενότητα Πυλαίας. Το 
2014 εκλέχτηκα δημοτική σύμβουλος του δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη, διετέλεσα γραμματέας του δημοτικού 
συμβουλίου και σήμερα κατέχω τη θέση της προέδρου στο 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του δήμου.

Κατεβαίνετε υποψήφια στην Πυλαία. Ποια είναι τα με-
γαλύτερα προβλήματά της και πώς θα βοηθήσετε στην 
επίλυση τους;

Γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω κι εργάζομαι στην Πυλαία και 
γνωρίζω τα προβλήματά της. Τα βασικά για μένα είναι δύο: 
πρώτον, η έκρηξη ανοικοδόμησης την περίοδο 2000 – 2010 
που οδήγησε στην απότομη αύξηση του πληθυσμού με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται και δεύτερον, η μειωμένη εμπορική δρα-
στηριότητα στο κέντρο της Πυλαίας που έχει επιδεινωθεί 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Προσωπικός στόχος είναι η 
σωστή αξιοποίηση και άντληση όλων των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων και κονδυλίων για τη μελέτη και τη δημιουργία 
δομών που να καλύπτουν τις νέες πληθυσμιακές απαιτήσεις 
αλλά και τη μελέτη και ανάπλαση του εμπορικού κέντρου 
της περιοχής μας.

Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό του Ι. Καϊτεζίδη;
Εκτιμώ ιδιαίτερα το δήμαρχό μας και πιστεύω στις ικα-

νότητές του. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται προοδευ-
τικά, αναζητά σύγχρονες ιδέες και λύσεις και εμπιστεύεται 
τους νέους ανθρώπους και τις δυνατότητές τους. Όλα αυτά 
τα χρόνια είχαμε άριστη συνεργασία.

Χρύσα Χατζηστουγιάννη:

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Κ Ω Σ Τ Η  Ο Υ Ζ Ο Υ Ν Ο Γ Λ Ο Υ

Πάσχα με τα απολύτως απαραίτητα φαίνε-
ται πως έκαναν φέτος οι Θεσσαλονικείς, αφού η 
κίνηση στα εμπορικά καταστήματα παρουσίασε 
μείωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ο 
τζίρος για τους καταστηματάρχες δεν άγγιξε ούτε 
τις χαμηλότερες προσδοκίες, καθώς η αγοραστι-
κή κίνηση δεν έφερε χαμόγελα παρά το γεγονός 
ότι το δώρο του Πάσχα καταβλήθηκε τη Μεγά-
λη Τετάρτη και τα καταστήματα ειδών ένδυσης 
και υπόδησης προχώρησαν σε προσφορές μέχρι 
30%.

Τελευταία ελπίδα για τους εμπόρους να ανα-
σάνουν οικονομικά, αποτελούν οι ενδιάμεσες 
εκπτώσεις, οι οποίες άρχισαν την Πέμπτη 2 Μα-
ΐου.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης επισήμανε 
μιλώντας στην Karfitsa ότι ίσως είναι η τελευ-
ταία φορά που γίνονται ενδιάμεσες εκπτώσεις, 
καθώς αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου είναι η 
κατάργησή τους προκειμένου να μπει μια τάξη 
στο σύστημα των εκπτώσεων. «Μόνο κακό κά-
νουν στην αγορά οι ενδιάμεσες εκπτώσεις», 

σημειώνει ο κ. Φιλιππίδης. Υπογραμμίζει ακόμα 
πως «είναι μέγα λάθος να ξεκινούν οι ενδιάμε-
σες εκπτώσεις αμέσως μετά το Πάσχα, καθώς 
οι προσφορές που διενεργούν οι έμποροι της 

πόλης είναι μία προσπάθεια για να τονωθεί το 
καταναλωτικό ενδιαφέρον, ωστόσο δημιουργεί 
ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού». Ο ίδιος εξη-
γεί ότι οι καταναλωτές στη διάρκεια των εορτών 
συνήθως περιμένουν τις εκπτώσεις, από τη στιγ-
μή που θεωρούν ότι στη διάρκειά τους θα υπάρ-
χει μεγαλύτερη πτώση τιμών.

Η εαρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, 
πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Μαΐου. Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και 
όχι εργάσιμες, δηλαδή ξεκίνησαν την Πέμπτη 2 
Μαΐου 2019 και θα λήξουν την Τετάρτη 15 Μα-
ΐου 2019. Σε αυτό το διάστημα των 13 ημερών, 
επιβάλλεται η αναγραφή της παλαιάς και της 
νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσι-
ών που πωλούνται με έκπτωση κι επιτρέπεται η 
αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του πο-
σοστού έκπτωσης.

Επιπλέον, την Κυριακή 5 Μαΐου, οι ιδιοκτήτες 
έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τα κα-
ταστήματά τους προαιρετικά, με προτεινόμενο 
ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο το 11:00 – 
18:00.

Τελευταία ελπίδα για τους εμπόρους οι ενδιάμεσες εκπτώσεις

Πάσχα χωρίς… ανάσταση στην αγορά
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Η Μαρία Χατζηδημητρίου είναι πολυσχιδής προ-
σωπικότητα από το χώρο της ιατρικής, διδάκτωρ 
του ΑΠΘ, Βιοπαθολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια 
Ιατρικής Μικροβιολογίας, ΑΤΕΙ με μετεκπαίδευση 
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της Σκωτίας, 
συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια, ημερίδες, σεμι-
νάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό και πάνω από 40 
δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά 
περιοδικά. Είναι προσφάτως, εκλεγμένη γενική 
γραμματέας στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 
και αποδέχτηκε την πρόταση του Περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα να μετάσχει 
στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές με την πα-
ράταξή της «Αλληλεγγύης».

Ποιός είναι ο λόγος που αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση και να 
συστρατευτείτε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στην 
διεκδίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας; Μετά την εικοσαετή πορεία μου και τις μάχες 
που έχω δώσει για την εκπροσώπηση των συνα-
δέλφων μου στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 
ένιωσα αρκετά έμπειρη να εκπροσωπήσω και να 
διεκδικήσω για τους κατοίκους της Περιφέρειας 
της Κεντρικής Μακεδονίας καλύτερες συνθήκες 
ζωής. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου να συμμετάσχω 
στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω του 
ότι είναι το αμεσότερο και αντιπροσωπευτικότερο 
πεδίο πολιτικής δράσης, οπότε μέσω της ιδιότη-
τάς μου ως Περιφερειακής Συμβούλου πιστεύω 
ότι μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου 
διαβίωσης των κατοίκων. Εκτιμώ προσωπικά τον 
Απόστολο Τζιτζικώστα, αλλά και το έργο που έχει 
επιτελέσει καθόλη την διάρκεια της θητείας του 
ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε 
η υποψηφιότητά μου μέσω του συνδυασμού του 
ήταν η μοναδική μου επιλογή. 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μεγαλύτερα 
ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Κατά την γνώμη μου 
τα μεγαλύτερα ζητήματα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι:
- Η προστασία του περιβάλλοντος
- Η προστασία της δημόσιας υγείας
- Η προστασία της ελληνικής οικογένειας
- Η ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
- Η ενίσχυσης της απασχολησιμότητας
- Η προστασία της μητρότητας και της παιδικής 
ηλικίας
- Η φροντίδα των ηλικιωμένων
- Η βελτίωση του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου
- Η βελτίωση του οδικού δικτύου 

Με ποιόν τομέα θα θέλατε να ασχοληθείτε και 
από που εκτιμάτε ότι μπορείτε να προσφέρετε πε-
ρισσότερα στην περιφέρεια; Λόγω της μακράς επί 
εικοσαετίας ενασχόλησής μου με τα ιατρικά θέματα 
στο πλαίσιο της δράσης μου στον Ιατρικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης, όπου διατελώ ως Γενική Γραμμα-
τέας, θεωρώ ότι έχω την εμπειρία, την όρεξη και 

την τεχνογνωσία να συνδράμω στην Περιφέρεια της 
Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της υγείας. Το 
όραμα και οι στόχοι μου αφορούν σε:

Δράσεις για την υγεία  
και την υποστήριξη της κοινωνίας

• Προγράμματα ΔΩΡΕΑΝ εμβολιασμών
• Υλοποίηση έργων καταπολέμησης των κουνου-
πιών μέσω συστηματικών ψεκασμών
• Προγράμματα ιατρικής φροντίδας για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες
• Διασφάλιση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία 
σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων
• Υλοποίηση έργων ανακαίνισης και βελτίωσης 
εγκαταστάσεων νοσοκομείων και παροχή σύγχρο-
νου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
• Δημιουργία Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών για 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ενίσχυση Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου, Κοινωνι-
κού Ιατρείου, Συσσιτίων)

 Δράσεις για την μείωση  
της υπογεννητικότητας

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε 
άνεργες μητέρες με σκοπό την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας
• Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Δράσεις για την έρευνα 
και την απασχόληση

• Υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμο-
σμένης έρευνας
• Προσέλκυση και απορρόφηση ευρωπαϊκών κον-
δυλίων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με 
σκοπό την διατήρηση τοπικά του ερευνητικού δυ-
ναμικού και της διασφάλισης της απασχόλησης
Γιατί να επιλέξει κάποιος να ψηφίσει «Αλληλεγγύη» 
και Μαρία Χατζηδημητρίου;
Ο συνδυασμός μας περιλαμβάνει εκλεκτούς, αξιό-
λογους και μάχιμους υποψηφίους, οι οποίοι υπο-
σχόμαστε να υπηρετήσουμε τους κατοίκους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπό την καθο-
δήγηση του εμπνευσμένου αρχηγού του συνδυα-

σμού μας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα. Προσωπικά 
υπόσχομαι άοκνη εργασία, πλήρη αφοσίωση, επι-
μονή στην συμμετοχικότητα, την διαβούλευση και 
την επικοινωνία με τους κατοίκους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να επιτευχθεί 
ο πρωταρχικός και μοναδικός μου στόχος, η υπη-
ρέτηση των αναγκών τους.

Πώς κρίνετε την γυναικεία παρουσία σε 
θέσεις διοίκησης και πιο συγκεκριμένα στην 
τοπική αυτοδιοίκηση; Είναι γεγονός πως χρει-
άστηκαν δεκαετίες αγώνων για να μπορέσουν 
οι Ελληνίδες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ελληνίδες ψήφισαν για 
πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές το 1934 
και στη συνέχεια ακολούθησε η συμμετοχή τους 
στις βουλευτικές εκλογές του 1956.

Οι γυναίκες και οι άντρες είναι ίσοι, ωστό-
σο αυτό δεν ισχύει πάντοτε στην πράξη. Ακόμη 
και στις χώρες του δυτικού κόσμου, απαιτείται 
διαρκής αγώνας και εγρήγορση για την πρα-
κτική εφαρμογή της ισότητας. Ο νόμος για την 
αυξημένη παρουσία γυναικών στα ψηφοδέλτια 
εφαρμόζεται και η πράξη θα δείξει τα αποτελέ-
σματά του.

Ωστόσο, η αίτια του προβλήματος δεν εί-
ναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν διάθεση για ενα-
σχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά 
το ότι υπάρχουν δυσκολίες στον συνδυασμό 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ότι 
οι οικογενειακές ευθύνες δεν είναι ισομερώς 
κατανεμημένες και ότι υφίστανται ακόμη δια-
κρίσεις στον χώρο εργασίας. Οι γυναίκες έχουν 
επωμιστεί ευθύνες και βάρη, οι οποίες ανήκουν 
στο κοινωνικό κράτος, το οποίο δυσλειτουργεί. 
Επομένως, η αντιμετώπιση του προβλήματος 
της γυναικείας εκπροσώπησης στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση είναι η δημιουργία συνθηκών για την 
συμμετοχή τους. Θεωρώ ότι αυτή είναι η αφετη-
ρία για την επίλυση του θέματος και μέσω της 
συμμετοχής μου στην Περιφέρεια θα επιδιώξω 
με κάθε τρόπο να δημιουργηθούν δράσεις προς 
την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την προστασία 
της μητρότητας, την επανένταξη μητέρων στην 
αγορά εργασίας, την δημιουργία θέσεων απα-
σχόλησης για γυναίκες, την δημιουργία προ-
γραμμάτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
των γυναικών και την απόκτηση γνώσεων και 
την με κάθε τρόπο υποστήριξη της γυναίκας και 
της μητρότητας.

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η μειωμένη γυ-
ναικεία εκπροσώπηση δεν είναι πρόβλημα των 
γυναικών μόνο, αλλά είναι γενικότερη απώλεια 
για την πολιτική ζωή, καθώς οι γυναίκες μπο-
ρούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυ-
ξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας.
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Στήριξη στη γυναίκα και στη μητρότητα
Μαρία Χατζηδημητρίου:
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Βαγγέλης Πολυμεράς:

Τη βεβαιότητα ότι η Θεσσαλονίκη 
πρέπει να γίνει επιτέλους μια «έξυπνη» 
πόλη προκειμένου να γνωρίσει την πο-
λυπόθητη ανάπτυξη, εκφράζει ο Βαγγέ-
λης Πολυμεράς, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσα-
λονίκη Θετικά» του Μάκη Κυριζίδη. Σε 
συνέντευξή του στην Karfitsa μιλάει για 
το «μονόδρομο» των Θεσσαλονικέων να 
επιλέξουν έναν άφθαρτο δήμαρχο χω-
ρίς κομματικά κριτήρια , αλλά και για τις 
προτεραιότητες του ίδιου στην περίπτω-
ση που εκλεγεί.

Γιατί είστε υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος και γιατί με τον κ. Κυριζίδη;

Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει ιδιαί-
τερη έρευνα για να αποφασίσει ποιον θα 
στηρίξει στο δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Μά-
κης Κυριζίδης είναι νέος, μορφωμένος, 
δραστήριος, ευέλικτος, διεκδικητικός, 
δίκαιος, ηθικός και το κυριότερο και ζη-
τούμενο θα έλεγα, ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ. 
Είναι ο δήμαρχος που όλοι θα θέλαμε. 
Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά όσους 
κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έχουμε δώ-
σει οι Θεσσαλονικείς σε κάποιους και 
δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Πόσες ζωές 
έχουμε; Οφείλουμε τώρα να κάνουμε τη 
σωστή επιλογή επιτέλους! Η απάντηση 
όσον αφορά τη δική μου απόφαση να 
ασχοληθώ με τα κοινά, είναι απλή. Ήταν, 
θα έλεγα, φυσική κατάληξη του χαρα-
κτήρα και της προσωπικότητας μου. Το 
αποφάσισα κυρίως λόγω του επικεφα-
λής της παράταξής μας, αλλά και γιατί 
πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω τεχνο-
γνωσία στο project που αφορά στην τε-
χνολογική ανάπτυξη της πόλης μας. Να 
γίνει επιτέλους η Θεσσαλονίκη μια «έξυ-
πνη» πόλη.

Ποιό είναι το διακύβευμα των εκλο-
γών του Μαΐου; Για κάποιους οι κομμα-
τικές τάσεις… για μένα το μέλλον. Στις 
εκλογές αυτές διακυβεύεται το μέλλον 
μας. Το μέλλον της πόλης μας, άλλα και 
όλων αυτών που ζουν, εργάζονται και 
δημιουργούν σε αυτήν. Το τέλμα των 
τελευταίων, πολλών δυστυχώς, χρόνων 
δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι παλαι-
ότερες διοικήσεις στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης δημιούργησαν μια πόλη ράθυμη. 
Μια πόλη που αδυνατεί να προχωρήσει 
μπροστά. Το βλέπουμε καθημερινά, στην 
υποτυπώδη καθαριότητα, το κυκλοφο-
ριακό χάος, την έλλειψη χώρων πολιτι-

σμού και πολιτισμένων ανθρώπων. Ένα 
είναι το διακύβευμα. Ή πάμε μπροστά με 
νέα άφθαρτα πρόσωπα, ή μένουμε στά-
σιμοι και λιμνάζουμε.

Τα κόμματα έχουν δώσει στηρίξεις. 
Μπορεί να βρεθεί απέναντί τους ένας 
ανεξάρτητος συνδυασμός ή οι πολίτες 
τελικά επιλέγουν με κομματικά κριτή-
ρια; Ναι μπορεί και υπάρχει. «Θεσσαλο-

νίκη Θετικά»! Χωρίς κομματικά κριτήρια. 
Είμαστε η «διάφανη λύση» και η μόνη! 
Μια ματιά μόνο ρίξτε στους άλλους συν-
δυασμούς. Οι υποψήφιοι παρωχημένοι, 
δοκιμασμένοι, μια από τα ίδια. Αυτό θέ-
λουμε; Μπορεί κάποιοι ακόμη να επιλέ-
γουν δήμαρχο με κομματικά κριτήρια, 
αλλά ευτυχώς η εξέλιξη τούς προσπερ-
νά. Σε ελάχιστα χρόνια στους δήμους 

δεν θα δίνουν τον ρυθμό οι κομματικές 
επιλογές, αλλά αυτοί που πραγματικά 
αξίζουν να είναι μπροστά. Εμείς θα μεί-
νουμε πίσω;

Η απλή αναλογική οδηγεί στην 
ανάγκη συνεργασιών. Με ποιους συν-
δυασμούς θα μπορούσατε να συνεργα-
στείτε και με ποιους όχι; Με το εκλογικό 
σύστημα διαφωνήσαμε ως παράταξη 
από την πρώτη στιγμή, και κυρίως ο Μά-
κης Κυριζίδης που το έθεσε ως αιρετός 
εκπρόσωπος της ΠΕΚΔΜ στην ΚΕΔΕ και 
ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων όσο και ως 
δημοτικός σύμβουλος. Αλλά τώρα πλέ-
ον περισσότερη σημασία έχει η επόμενη 
ημέρα του δήμου παρά ο τρόπος εκλο-
γής του καθενός. Όσον αφορά στις ενδε-
χόμενες συνεργασίες, στόχος μας είναι η 
σύνθεση δυνάμεων και ο διάλογος. Θα 
συνομιλήσουμε με όλους και θα συνερ-
γαστούμε με οποιονδήποτε βλέπει «θετι-
κά» τη Θεσσαλονίκη.

Ποιές θα είναι οι προτεραιότητές 
σας αν εκλεγείτε; νΗ παράταξή μας έχει 
βασικές θέσεις, τις οποίες  μπορούν όλοι 
οι πολίτες να βρουν εύκολα στην ιστο-
σελίδα μας www.kyrizidis.gr. Πρώτα απ 
όλα η καθαριότητα. «Λερώνεις – Πλη-
ρώνεις»! Αυτό είναι το σύνθημά μας για 
την καθαριότητα, η οποία θα συμφωνή-
σετε κι εσείς δεν είναι υπόθεση μονοδιά-
στατη. Ο Μάκης Κυριζίδης είναι αποφασι-
σμένος να λύσει αυτό το λιμνάζων θέμα 
διαπαντός. Θα εργαζόμαστε με πρόγραμ-
μα και συνέπεια και για τους παραβάτες 
θα υπάρξουν πρόστιμα και αυστηρή επο-
πτεία. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε όλοι 
εκπαίδευση και θα την έχουμε! Έπειτα, ο 
τουρισμός. Η Θεσσαλονίκη είναι μια κο-
σμοπολίτισσα ιστορική ευρωπαϊκή πόλη. 
Πολυπολιτισμική, βυζαντινή, όμορφη. 
Θα πρέπει να γίνει μια πόλη ανοιχτή και 
πρόσφορη σε επενδύσεις, από Βαλκά-
νιους αλλά και ευρωπαίους επιχειρημα-
τίες. Μια υπόσχεση απόλαυσης, διασκέ-
δασης και χαλάρωσης για city breaks και 
διεθνή συνέδρια. Το πράσινο και ο πολι-
τισμός, θα έρθουν μετά να ολοκληρώ-
σουν το πάζλ. Και για όλα έχουμε πρό-
γραμμα. Ο Μάκης Κυριζίδης όπως είπε, 
θα είναι κάθε εβδομάδα στα υπουργεία. 
Να διεκδικεί. Να απαιτεί αυτό που οι Θεσ-
σαλονικείς αξίζουν. Και να είστε σίγουροι 
ότι θα κερδίζει.

Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει «έξυπνη» πόλη
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Η πόλη είναι υπόθεση  
όλων μας, όχι μιας ελίτ

Πάντοτε είχα ένα ενδιαφέρον για την πόλη και την καθημερινότητα. Όπως όλοι μας, έτσι κι εγώ 
εκνευρίζομαι όταν βλέπω σκουπίδια παντού, διαβάσεις κατειλημμένες, πάρκα κατεστραμμένα – η 
λίστα είναι ατελείωτη. Ενώ ζούμε σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας, ώρες ώρες νιώθω 
ότι η πόλη μας είναι στον αυτόματο πιλότο. Ό,τι γίνεται, γίνεται επιφανειακά και δεν εστιάζουμε στα 
απλά και καθημερινά προβλήματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την καθημερινότητα μας και εν 
τέλει τη ζωή μας.

Σε αυτές τις εκλογές βλέπω, πάλι, να δημιουργείται ένα δίπολο μεταξύ των δυο κομμάτων και η 
συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από γενικολογίες και ευσεβείς πόθους. Για τα απλά και καθημερι-
νά μας προβλήματα, δηλαδή τη ζωή μας, γίνεται ένας επιφανειακός διάλογος χωρίς προτάσεις και 
χωρίς ουσιαστική γνώση των προβλημάτων.

Όλο αυτό με έχει κουράσει. Με στεναχωρεί. Ως μητέρα και ως επιχειρηματίας, θέλω προοπτικές 
στην πόλη μου. Και προοπτικές με απλά ευχολόγια δεν μπορούν να υπάρξουν.

Ως άτομο που παίρνω τη ζωή μου στα χέρια μου, αποφάσισα να κατέβω υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη». Ομολογώ ότι ο 
περίγυρος μου προσπάθησε να με προστατέψει και να με αποτρέψει, αλλά η απογοήτευση μου σε 
συνδυασμό με τη δίψα μου για αλλαγή είναι τόσο έντονη, που δεν έβρισκα άλλη επιλογή.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας αλλά και η λογική των συνεργασιών που επι-
τάσσει το νέο εκλογικό σύστημα, καθιστά πλέον ιδιαίτερα σημαντική την εκλογή ανθρώπων με 
πραγματικό ενδιαφέρον για το δήμο. Είναι εξίσου σημαντικό –πιο πολύ από κάθε άλλη φορά– το 
δημοτικό συμβούλιο να απαρτίζεται από άτομα «της διπλανής πόρτας», όχι του κομματικού σω-
λήνα, με ειλικρινές ενδιαφέρον και πραγματική διάθεση να προσπαθήσουν να κάνουν τη διαφορά 
στην καθημερινότητα μας. Η παραδοσιακή λύση του «επαγγελματία πολιτικού» δεν μπορεί πλέον 
να λειτουργήσει σε μια πολυδιάστατη και συνεχώς μεταβαλλόμενη καθημερινότητα, καθώς και στο 
πλαίσιο των ευρύτερων συνεργασιών που απαιτούνται τόσο από τις νέες συνθήκες που θα επικρατή-
σουν στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την επιτακτική ανάγκη να γίνουμε επιτέλους καλύτεροι.

Πρέπει να σταματήσουμε να επιζητούμε την αλλαγή από «από μηχανής θεούς» και να συνειδη-
τοποιήσουμε ότι η αλλαγή έρχεται από εμάς, είτε με την ψήφο μας, είτε με την ενασχόληση μας με 
την πόλη μας.

* Η Δήμητρα Βουλγαρίδου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου ΖέρβαΔήμητρα Βουλγαρίδου

Έχοντας στο επίκεντρο την οικονομία αναμέ-
νεται να διεξαχθούν οι ευρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να φέρει 
εντός των επομένων ημερών νέα δέσμη θετικών 
μέτρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των 
πιο αδύναμων, σε μια προσπάθεια να κλείσει και 
η δημοσκοπική ψαλίδα που την χωρίζει από τη 
Νέα Δημοκρατία. 

Δύο είναι οι σημαντικότερες παροχές που 
έχουν τεθεί στο τραπέζι. Καταρχάς η επαναφορά 
της 13ης σύνταξης που, εάν πραγματοποιηθεί, 
θα δώσει ανάσα ανακούφισης σε εκατομμύρια 
δικαιούχους που είδαν το πενιχρό τους εισόδη-
μα να συρρικνώνεται πάνω από… 15 φορές στα 
χρόνια των μνημονίων. Θυμίζουμε ότι βάσει των 
επίσημων εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος 
Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», 
που υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αυτήν τη στιγμή το κράτος πληρώνει σε μηνιαία 
βάση συνολικά 2.830.000 κύριες συντάξεις και 
1.230.000 επικουρικές. 

Το δεύτερο σημαντικό μέτρο που συζητείται 
είναι η οριζόντια μείωση των συντελεστών του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ενδεχομένως από 
το 24% στο 23%, που θα ευνοήσει όλους τους 
φορολογουμένους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. 
Παράλληλα βρίσκεται υπό σκέψη και η μείωση 
των φορολογικών συντελεστών, ενώ καλλιερ-
γούνται προσδοκίες για την καταβολή επιδόμα-
τος στους δημοσίους υπαλλήλους υπό τη μορφή 
13ου μισθού, ο οποίος είχε επίσης καταργηθεί 
κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου.

Οι «σκόπελοι» με τις 120
Την ίδια ώρα γίνεται προσπάθεια να ξεπε-

ραστούν οι σκόπελοι και να κατατεθεί σύντομα 

η ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά τα-
μεία. Πρόκειται για μέτρο που περιμένουν εδώ 
και καιρό με αγωνία πολίτες και επιχειρήσεις. 
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι 1.200.000 συ-
μπολίτες μας έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστι-
κά ταμεία. Ούτως ή άλλως πάντως, τα μηνύματα 
που έρχονται από το εξωτερικό είναι ευνοϊκά. Ο 
οίκος αξιολόγησης Moody’s χαρακτήρισε πριν 
από λίγα εικοσιτετράωρα «θετικό πιστωτικό γε-
γονός για τις μελλοντικές τιτλοποιήσεις» το νέο 
πλαίσιο «προστασίας» της πρώτης κατοικίας. 
Όπως αναφέρει, ο νόμος που τέθηκε σε εφαρμο-
γή από τις 30 Απριλίου διασφαλίζει μια πιο απλή 
αυτοματοποιημένη διαδικασία αιτήσεων για 
προστασία και προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια 
για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

Η οικονομία θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς έρχονται οριζόντια μείωση του 
ΦΠΑ, 13η σύνταξης και ρύθμιση των 120 δόσεων

Νέο πακέτο παροχών πριν από τις ευρωεκλογές
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Η πόλη είναι υπόθεση  
όλων μας, όχι μιας ελίτ

Το σχέδιό του να δημιουργήσει ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης ένα ειδικό μητρών, προκειμένου να 
μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τα ακίνητα που 
έχει στη διάθεσή του και τα διατηρητέα της πό-
λης, αναλύει ο σύμβουλος διαχείρισης ακινήτων 
Γιώργος Καραγκιαούρης, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσα-
λονίκη». Σε συνέντευξή του στην Karfitsa εξηγεί 
τους λόγους που τον οδήγησαν να πολιτευτεί και 
τον ώθησαν να «στρατευτεί» στην παράταξη του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα και επισημαίνει ποιες είναι 
οι προτεραιότητές του για το δήμο Θεσσαλονί-
κης.

Κύριε Καραγκιαούρη, ποιός ήταν ο κύριος 
λόγος που αποφασίσατε να κατεβείτε υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος, για πρώτη φορά, 
στο δήμο Θεσσαλονίκης; Ο λόγος που αποφά-
σισα να κατέβω υποψήφιος στο δήμο Θεσσα-
λονίκης είναι παρά πολύ απλός. Ως ελεύθερος 
επαγγελματίας καθημερινά κυκλοφορώ παρά 
πολλές ώρες στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλε-
σμα, όχι μόνο να βλέπω αλλά και να παρατηρώ 
τα προβλήματα της. Θεωρώ, λοιπόν, ότι μπορού-
με να προσφέρουμε μια καλύτερη διαχείριση για 
να χτυπήσουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους, 
κάνοντας έτσι καλύτερη την καθημερινότητα 
του πολίτη!

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ξεπερνούν τους 
20. Γιατί επιλέξατε την παράταξη «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη» και τον Κωνσταντίνο Ζέρβα; 
Επέλεξα την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
γιατί θεωρώ πως είναι ο πιο σωστός manager 
που μπορεί να έχει αυτή η πόλη. Είναι άνθρω-
πος εξωστρεφής, με όραμα, ο οποίος γνωρί-
ζει τα προβλήματα της πόλης με αριθμούς και 
στοιχεία και όχι μόνο στη θεωρία. Επίσης, όλη η 
ομάδα του είναι νέοι άνθρωποι που έχουν στόχο 
να αφήσουμε μια καλύτερη πόλη, μια καλύτερη 
Θεσσαλονίκη.

Εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα και συγκε-
κριμένα ως σύμβουλος διαχείρισης ακινήτων. 
Πώς θα μπορούσε ο δήμος Θεσσαλονίκης να 
αξιοποιήσει καλύτερα τα ακίνητα που έχει στη 
διάθεση του ή τα διατηρητέα της πόλης; Κα-
ταρχάς ο δήμος θα έπρεπε να δημιουργήσει ένα 
μητρώο ακινήτων, το οποίο θα απαριθμούσε όλα 
τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του. Έπειτα θα 
έπρεπε να συσταθεί μια επιτροπή από επαγγελ-
ματίες του χώρου μας για να αξιολογήσουν την 
κατάσταση καθώς και την πιθανή εκμετάλλευση 
αυτών με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο. 
Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα και να μειωθούν τα 
έξοδα του δήμου και να αξιοποιηθούν ακίνητα 

τα οποία είναι χρόνια παρατημένα στο έλεος του 
χρόνου! Είναι καθαρά κατάσταση win-win!

Ποιό είναι το πρώτο πράγμα που θα επιχει-
ρήσετε να «τρέξετε» σε περίπτωση εκλογής 
σας στο δημοτικό συμβούλιο; Το πρώτο πράγμα 
το οποίο πρέπει να τρέξει ο δήμος για να μην χά-
σουμε το τρένο, είναι το κομμάτι της εξωστρέ-
φειας της πόλης μέσω του τουρισμού. Με πιο 
απλά λόγια, η ανάπτυξη του τουρισμού θα φέρει 
«νέο» χρήμα στη Θεσσαλονίκη και αυτό με την 
σειρά του θα φέρει νέες θέσεις εργασίας. Είναι 
πολύ σημαντικό να δώσουμε στους συμπολίτες 
μας την ασφάλεια ότι θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας, αποτρέποντας τους νέους αν-
θρώπους από τη φυγή τους στο εξωτερικό!

Γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να σας στηρί-
ξουν οι ψηφοφόροι σε αυτή τη νέα προσπά-
θεια; Ως νέος άνθρωπος, αυτοδημιούργητος με 

ειλικρίνεια και προπαντός με σεβασμό για τη 
Θεσσαλονίκη μας, αποφάσισα να ασχοληθώ με 
τα κοινά της. Είμαι άνθρωπος που παλεύω με 
την καθημερινότητα και ζω τους συμπολίτες 
μου γνωρίζω τα προβλήματα τους. Έχουμε τις 
λύσεις με πράξεις και όχι με λόγια, από λόγια 
χορτάσαμε!

Ποια είναι τα στοιχεία της πόλης που σας 
κάνουν να λέτε «Ναι στη Θεσσαλονίκη»; Ναι 
στη Θεσσαλονίκη, γιατί συνδυάζει την μαγική 
της παραλία με την εκπληκτική θέα από την Άνω 
Πόλη! Ναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να σε 
ταξιδέψει στο χρόνο με την Ιστορία της, σε μο-
νοπάτια που μπορούν να σαγηνέψουν οποιον-
δήποτε επισκέπτη της. Τελικώς, λέω Ναι στη 
Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε πρόγραμμα ώστε να 
αφήσουμε ένα καλύτερο μέλλον στην επόμενη 
γενιά.

Συνέντευξη
Σ

Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Να γίνει μητρώο ακινήτων  
στο δήμο Θεσσαλονίκης

Γιώργος Καραγκιαούρης:
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ΟΑΣΘ: Μια ανοιχτή πληγή της Θεσσαλονίκης 
που μας ταλαιπωρεί καθημερινά

Οι μετακινήσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας για πολίτες και επισκέπτες είναι σχεδόν απα-
γορευτική. Ο ΟΑΣΘ χωρίς να κάνει διακρίσεις, ταλαιπωρεί τους πάντες και κανένας υπεύθυνος δεν φαίνεται να 
ασχολείται με το θέμα. Κυβέρνηση και ΟΑΣΘ κάνουν δηλώσεις αλλά γιατρειά δεν υπάρχει.

Και μπορεί στην Αθήνα πολλοί να παραπονιούνται για τις μετακινήσεις τους, όμως εδώ στην πόλη μας έχου-
με μόνο έναν ΟΑΣΘ. Δεν έχουμε μετρό, δεν έχουμε τραμ, δεν έχουμε τρόλεϊ, επομένως επιλογές στις μετακινή-
σεις δεν υπάρχουν. Οι παλιές αποτυχημένες λογικές διαχείρισης συνεχίζονται και δεν υπάρχει κανένας, μέχρι 
στιγμής, οδικός χάρτης για την προοπτική των συγκοινωνιών της πόλης.

Τα λεωφορεία που κυκλοφορούν αν και πρέπει να αποσύρονται μετά την παρέλευση 20ετίας η κυβέρνηση 
και πάλι πρωτοτύπησε και αντί να προχωρήσει σε ανανέωση του στόλου, αύξησε την ηλικία απόσυρσης στα 23 
χρόνια! Έτσι καθημερινά σχεδόν χαλάει και ένα λεωφορείο. Και σε όσα κυκλοφορούν, έχουν χαλασμένα κλιμα-
τιστικά, είναι ασφυκτικά γεμάτα και οι «πορτοφολάδες» οργιάζουν.

Όσο για τις στάσεις…. όλες σχεδόν παρουσιάζουν μια τριτοκοσμική εικόνα και ο δήμος Θεσσαλονίκης ούτε 
τις συντηρεί ούτε τις ανακαινίζει εδώ και 10 χρόνια. Το γεγονός ότι στο ΔΣ του Οργανισμού συμμετέχει εκπρό-
σωπός του δήμου Θεσσαλονίκης, δεν φαίνεται να βοηθά την κατάσταση.

Η ταλαιπωρία των πολιτών συνεχίζεται και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα και αυτή την αδιαφορία θα προσπαθή-
σουμε να αλλάξουμε μια και στις άμεσες προτεραιότητας του υποψηφίου δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβας, είναι 
η συμμετοχή του ιδίου στο ΔΣ του ΟΑΣΘ. Άμεση ενημέρωση, πίεση προς κάθε αρμόδιο, συνεργασία, διεκδίκηση 
για τους πολίτες. Μόνον έτσι μπορεί να γλυτώσουμε από τη σημερινή ταλαιπωρία που λέγεται ΟΑΣΘ.

* Η Εύη Κυρμακίδου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα

Εύη Κυρμακίδου

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία προς τις ευ-
ρωεκλογές του Μαΐου –στις αυτοδιοικητικές 
κυριαρχούν άλλα κριτήρια, με πολλά αντάρτι-
κα ψηφοδέλτια για τη «γαλάζια» παράταξη και 
«άκαπνους» υποψήφιους για την κυβερνώσα, 
καθώς και με τοπικιστικά κριτήρια επιλογής και 
άρα με λιγότερη «πολιτική χροιά»–, η καταγρα-
φή των τάσεων του εκλογικού σώματος δείχνει, 
κατά γενική ομολογία, αυξημένη ρευστότητα και 
σημαντικό ποσοστό αδιευκρίνιστης ψήφου.

Το εν λόγω στοιχείο μπορεί να διαμορφώ-
σει μεγάλες εκπλήξεις, έως κι ανατροπές, είτε 
υπέρ της «γαλάζιας» παράταξης είτε υπέρ της 
κυβερνώσας. Σε όλες τις μέχρι τούδε μετρήσεις 
των τάσεων της κοινής γνώμης, 1 στους 3 ψη-
φοφόρους (30%-35%) κινούνται στην γκρίζα 
κι απροσδιόριστη κοινωνική μάζα. Οι εν λόγω 
δηλώνουν είτε αναποφάσιστοι είτε επιλέγουν 
απορριπτική ψήφο (αποχή ή άκυρο/λευκό) είτε 
δεν απαντούν σχετικά με την επιλογή του κόμ-
ματος που θα επιλέξουν στην ευρωκάλπη.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, η Νέα Δημοκρατία 
διατηρεί σαφές κι αδιαμφισβήτητο προβάδισμα 

στην πρόθεση ψήφου και σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις. Ωστόσο, και πέραν των ανωτέρω εκτι-
μήσεων, τα δύο μεγάλα κόμματα καταγράφουν 
ποσοστά κάτω του 30%. Με δεδομένο μάλιστα 
ότι μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 30% 
δεν διευκρινίζουν την επιλογή τους ή κινούνται 
απορριπτικά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους 
ψηφοφόρους της ΝΔ είναι μόλις 13%, και σε 
συνδυασμό με τη χαμηλή συσπείρωση των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να κυμαίνεται στο 45% με 
50%, ενώ στη ΝΔ φτάνει το 75% με 90%, κάθε 
πρόβλεψη για το βράδυ της 26ης Μαΐου στην ευ-
ρωκάλπη, καθίσταται ολοένα και πιο επισφαλής.

Επιπλέον, όλων των ανωτέρω, οι επιτελείς 
της Πειραιώς εκτιμούν πως αναποφάσιστοι ψη-
φοφόροι που προέρχονται από τον ΣΥΡΖΑ θα επι-
λέξουν τελικά την ψήφο διαμαρτυρίας που θα 
τους οδηγήσει σε κάποιο μικρότερο αριστερό-
στροφο κόμμα, όπως το ΚΚΕ, η Λαϊκή Ενότητα, 
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πλεύση Ελευθερίας κ.λπ. και θα 
καθηλώσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στα επίπεδα 
του 20%, όπως οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν 
μέχρι τώρα.

Από την άλλη πλευρά στο Μαξίμου εκφρά-
ζουν την άποψη, αν όχι και προσδοκία, πως ψη-
φοφόροι της ΝΔ –εξαιτίας και της παραδοσιακά 
χαλαρότερης ψήφου των ευρωεκλογών–, θα 
ενισχύσουν και μικρότερα κόμματα του λεγόμε-
νου Δεξιού Τόξου με πατριωτικά χαρακτηριστικά, 
όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπου-
λου και το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη ή 
άλλους μικρότερους σχηματισμούς, αφαιρώ-
ντας κρίσιμες ψήφους για την καταγραφή της, 
απευκταίας για την κυβέρνηση, εκλογικής δια-
φοράς από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το μαγικό 5% είναι το νούμερο που θέλουν στο Μαξίμου  
να γράψουν τα αποτελέσματα της 26 Μαΐου 

Ευρωεκλογές: Η κάλπη της πολιτικής ανατροπής
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Τη βεβαιότητα ότι ήρθε η ώρα να 
πάρουν οι νέοι την κατάσταση στα 
χέρια τους εκφράζει η Ραφαηλία – 
Μαρία Βαρυπάτη, υποψήφια δημο-
τική σύμβουλος με την παράταξη 
«Συνεργασία για την Καλαμαριά». 
Σε συνέντευξή της στην Karfitsa, 
η κ. Βαρυπάτη αναφέρεται στους 
λόγους που την έκαναν να πολι-
τευτεί στο πλευρό του δημάρχου, 
Θεοδόση Μπακογλίδη, και αναλύει 
τα πλεονεκτήματα της Καλαμαριάς, 
εξηγώντας παράλληλα πώς αυτά 
μπορούν να αξιοποιηθούν

Τι έκανε μια νέα κοπέλα σαν κι 
εσάς να ασχοληθεί με τα κοινά και 
να είναι υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος; Από πολύ μικρή δραστηρι-
οποιήθηκα σε πολλούς τομείς και 
συμμετείχα σε πολλούς συλλόγους 
και φορείς. Ποτέ δεν επαναπαύτη-
κα στον καναπέ μου. Τελειώνοντας 
τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, 
άρχισα εκ νέου να ανακαλύπτω τον 
τόπο μας και τις ομορφιές του. Φρέ-
σκιες ιδέες, νέα όνειρα και φιλο-
δοξίες βρίσκουν θέση στην καρδιά 
μου για έναν τόπο που και οι ίδιοι 
ξεχάσαμε να αγαπάμε. Για όλα αυτά, 
λοιπόν, αποφάσισα να συμμετάσχω 
στις επόμενες εκλογές. Γιατί αγαπώ 
τον τόπο μου, όπως τον αγάπησε ο 
πατέρας μου και ο παππούς μου. 
Αυτός ο τόπος αξίζει και οφείλει να 
διαφυλαχτεί, γιατί έχει πολύτιμη 
ιστορία, αλλά και θαμμένες ομορ-
φιές που ελάχιστοι γνωρίζουν και 
ήρθε η ώρα να τις προβάλουμε. Το 
θέμα της οικονομικής κρίσης, της 
ανεργίας και των άλλων αντίξοων 
συνθηκών που βιώνουμε έχει γο-
νατίσει την πλειοψηφία των πολι-
τών. Πολλοί έφθασαν στο σημείο 
μηδέν. Όλα αυτά όμως μπορούν να 
λειτουργήσουν και εποικοδομητι-
κά, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται. 
Αυτό που λαμβάνω από την κοινή 
γνώμη είναι ότι ήρθε η ώρα οι νέοι 
να πάρουν την κατάσταση στα χέ-
ρια τους. Κακά τα ψέματα όμως δεν 
μπορούν οι νέοι μόνοι τους να ανα-
λάβουν μια τέτοια ευθύνη απ’ την 

μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται η 
εμπειρία, η συμβουλή και η διδαχή 
των παλαιότερων. Νιώθω ότι και ο 
ίδιος ο κόσμος έχει ανάγκη να δει 
κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο και 
ελπιδοφόρο. Θέλει να δώσει τόπο 
στα νιάτα. Στηριζόμενη σ’ αυτά τα 
δεδομένα, αισιοδοξώ να αντιπρο-
σωπεύσω τη νεολαία αξιοποιώντας 
τις συμβουλές και τις εμπειρίες των 
μεγαλύτερων μου.

Γιατί επιλέξατε την παράταξη 
του Θ. Μπακογλίδη; Βασικό ρόλο 
στο τελικό «ναι» με την «Συνεργα-
σία για την Καλαμαριά» έπαιξε το 
γεγονός ότι συμμετέχουν άνθρω-
ποι τους οποίους εκτιμώ πολύ. Τους 
θεωρώ, εν ολίγοις, ομάδα μου και 
μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις, τις 

ίδιες ανησυχίες και τα ίδια θέλω. 
Δεύτερον, θεωρώ ότι ο κ. Μπακο-
γλίδης αν έχει στο πλάι του νέους, 
δυνατούς και ενεργούς συνεργάτες 
με προτάσεις και πυγμή μπορεί να 
κάνει ακόμη περισσότερα, με μέτρα 
πάντα την ισονομία, την εντιμότητα 
και το δίκαιο. Στόχος μου είναι να 
δημιουργήσουμε ένα αποτελεσμα-
τικό σχέδιο λειτουργιάς του δήμου 
μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του.

Ποια πράγματα μπορεί να κά-
νει ο δήμος; Η ποιότητα της ζωής 
δεν είναι μόνο θέμα της εκάστοτε 
δημοτικής αρχής, αλλά πρωτί-
στως του ίδιου του πολίτη. Πρέπει 
να μάθουμε αρχικά να σεβόμα-
στε τον ίδιο μας τον εαυτό και εν 

συνεχεία το σπίτι μας, τη γειτονιά 
μας, το περιβάλλον, τις παραλίες 
μας. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στα πολιτιστικά μνημεία 
της περιοχής μας (Παλατάκι κ.α) 
και να πάρουν την θέση που τους 
αξίζει. Πιστεύω ότι αν δουλέψουμε 
ομαδικά με οργάνωση και ζήλο, θα 
τα καταφέρουμε. Γενικότερα, δεν 
θεωρώ ότι η περιοχή μας στην πα-
ρούσα φάση έχει ανάγκη από «τε-
ράστια» έργα. Πρέπει να δοθούν 
λύσεις σε λειτουργικά θέματα της 
καθημερινότητας. Έπειτα, πρέπει να 
αξιοποιηθεί η περιβαλλοντολογική 
κληρονομιά που έχουμε (θάλασσα, 
πράσινες εκτάσεις, παραλίες). Οι 
Καλαμαριώτες άρχισαν και πάλι να 
εξωτερικεύονται και να συζητάνε 
και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχουμε 
πολλές δυνατότητες. Η Καλαμα-
ριά έχει μοναδικά χαρακτηριστικά 
και αυτά πρέπει να προβάλλουμε 
(φύση, αθλητισμό, αλιεία). Θεωρώ 
ότι εμείς οι ίδιοι οι πολίτες μπορού-
με να την κάνουμε ανταγωνιστική 
και περισσότερη επισκέψιμη. Δεν 
είμαι υπέρ της υπέρμετρης ανάπτυ-
ξής, αλλά μιας ανάπτυξης που θα 
έχει βασιστεί σε αργά και σταθερά 
βήματα και που θα είναι ήπια και φι-
λική προς τους πολίτες και το περι-
βάλλον. Βέβαια, όλα αυτά μπορούν 
να επιτευχθούν παράλληλα. Τέλος, 
ως ευαισθητοποιημένος άνθρωπος 
θέλω να δημιουργηθεί ουσιαστική 
πρόνοια για τα αδέσποτα ζώα, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
κοινωνικού συνόλου και ας μην 
μπορούν να μας το πουν.

Πώς βιώνετε την προεκλογική 
σας εκστρατεία; Από τη στιγμή που 
δήλωσα την υποψηφιότητα μου έρ-
χονται άνθρωποι να μου μιλήσουν, 
να μοιραστούμε ιδέες και απόψεις 
και να μου εκφράσουν τα προβλή-
ματα τους. Αυτό για μένα είναι μά-
θημα ζωής, αφύπνισης και ευθύνης 
και με πεισμώνει ακόμα περισσό-
τερο για να διεκδικήσω αυτό που 
αναλογεί σε σένα, σε μένα, στον 
τόπο μας.
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Να πάρουν οι νέοι  
την κατάσταση στα χέρια τους!

Ραφαηλία – Μαρία Βαρυπάτη:
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It takes two to tango
Θέλει δύο για tango, δύο για tango
Δύο για να νιώσεις πραγματικά τον ρο-

μαντισμό*
Αν ρωτήσουμε έναν χορευτή του tango τι 

είναι το tango με μία λέξη, θα μας πει «αγκα-
λιά». Αυτό δίνει στους χορευτές την ευκαιρία 
να εκφραστούν μέσα από τη δυαδικότητα του 
χορού. Μία δυαδική σχέση που έχει ξεκάθα-
ρους ρόλους, απαιτεί σεβασμό και προσήλω-
ση στον σκοπό με στόχο το καλύτερο αποτέ-
λεσμα

 Ίσως για αυτό το 1982 ο τότε πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν χρησιμοποίησε τη 
φράση «it takes two to tango» για να ανα-
φερθεί στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της 
Σοβιετικής Ένωσης. Εννοούσε πως οι Σοβιε-
τικοί πρέπει να ακολουθήσουν τις ΗΠΑ και 
να δείξουν με πράξεις ότι είναι πρόθυμοι να 
βελτιώσουν αυτές τις σχέσεις, αντί να μένουν 
στα λόγια.

Από τότε έχει χρησιμοποιηθεί με ποικί-
λους τρόπους από ιδιώτες, τον Τύπο, ακόμα 
και σε νομικές γραφές, αλλά εμείς θα παρα-
μείνουμε στα αρχικά πολιτικά πλαίσιά της, και 
πιο συγκεκριμένα το πόσο σημαντικό είναι οι 
τοπικοί άρχοντες που θα προκύψουν από τις 

ερχόμενες δημοτικές εκλογές να κατανοή-
σουν το νόημα που μεταφέρει και να το κά-
νουν πράξη για το καλό ολόκληρης της πό-
λης.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε την ανάγκη 
της βελτίωσης της σχέσης των πολιτών με 
την πόλη, άλλη μία δυαδική σχέση, η βελτί-
ωση της οποίας θα οδηγήσει σε βελτίωση της 
πόλης γενικότερα. Πρέπει να ενδιαφερθούμε 
για τα κοινά και ο καθένας μας προσωπικά με 
τις πράξεις του να επιβεβαιώνει έμπρακτα την 
αγάπη του για τη πόλη.

«It takes two to tango» λοιπόν αγαπητοί 
μου φίλοι, για αυτό και στις ερχόμενες δημο-
τικές εκλογές του δήμου Θεσσαλονίκης λέμε 
ναι στον σεβασμό, ναι στη συνεργασία, ναι 
στη δημιουργικότητα, ναι στη φαντασία, ναι 
σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη που μας 
αξίζει. Λέμε Ναι στη Θεσσαλονίκη!

*Η έκφραση «It takes two to tango» πρω-
τοακούστηκε το 1952 σε τραγούδι γραμμένο 
από τον Αλ Χόφμαν και τον Ντινκ Μάνιγκ.

**Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι υπο-
ψήφιους δημοτικός σύμβουλος με τον συν-
δυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη».

Αλέκος Παπαδόπουλος

Με τις ευρωεκλογές να πλησιάζουν και να 
λαμβάνουν χώρα σε μόλις τρεις εβδομάδες, η 
ΝΔ επιχειρεί να πάρει τα ηνία της δημόσιας συ-
ζήτησης και να ορίσει με τις κινήσεις την ατζέ-
ντα, προκειμένου να μην επιτρέψει στον Αλέξη 
Τσίπρα να «διεμβολίσει» τη στρατηγική και τη 
δική της ατζέντα, με δεδομένη τη βούληση του 
Μεγάρου Μαξίμου, τις επόμενες μέρες, να ανα-
κοινώσει ένα μεγάλο πακέτο παροχών που θα 
εκτείνεται στην επόμενη τριετία. 

 Την αρχή έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 
την πρόταση μομφής εναντίον του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, την οποία ο 
Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ότι θα με-
τατρέψει σε συζήτηση για παροχή ψήφου εμπι-
στοσύνης προς την κυβέρνηση, προκειμένου να 
βγάλει και τους βουλευτές του από την άβολη 
θέση της υπεράσπισης του κ. Πολάκη, αλλά και 
για να «απλώσει» την ατζέντα της συζήτησης. 
Η πρόταση αυτή θα πάει στη Βουλή μόλις αυτή 
ανοίξει, μετά την Κυριακή, και θα ξεκινήσει να 
συζητείται μάλλον άμεσα και για τρεις μέρες.  

Από εκεί και πέρα και με δεδομένη τη βού-
ληση της ΝΔ να αναδείξει την ταύτιση του Αλέ-

ξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη, στόχευση που 
υποβοηθήθηκε και από τις φωτογραφίες της 
κοινής παρουσίας των δύο σε ταβέρνα του Ρο-
δακίνου Ρεθύμνου, στο επίκεντρο της «γαλά-

ζιας» προσοχής βρίσκεται και η συζήτηση για το 
αφορολόγητο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που 
άνοιξε τη συζήτηση για το αφορολόγητο, λέγο-
ντας ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να 
καταργηθεί από 1/1/2020. Με αυτό το δεδομέ-
νο, βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος 
κόμματος σε τηλεοπτικά πάνελ ζητούσαν από τα 
στελέχη της ΝΔ να τοποθετηθούν με σαφήνεια, 
ως προς το αν μια κυβέρνηση της ΝΔ θα μειώ-
σει το αφορολόγητο. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, 
θέλησε να ξορκίσει μια και καλή την «μπανα-
νόφλουδα» που πέταξε ο πρωθυπουργός: Ανα-
κοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει στη Βουλή 
μια τροπολογία για αναστολή της εφαρμογής της 
κατάργησης του αφορολόγητου που είχε ψηφί-
σει, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του 
τρίτου προγράμματος, η κυβέρνηση το 2017. 

 Από εκεί και πέρα, όμως, ο κ. Μητσοτάκης 
πετάει και το μπαλάκι στον κ. Τσίπρα. «Από τη 
στιγμή που λέει ότι δεν θα ισχύσει η μείωση του 
αφορολόγητου, ας ψηφίσει την τροπολογία της 
ΝΔ», λένε από το «γαλάζιο» επιτελείο, θέλοντας 
να αναδείξουν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα 
των όσων λέει ο πρωθυπουργός. 

H ΝΔ επιχειρεί να πάρει τα ηνία της δημόσιας συζήτησης προκειμένου  
να μην επιτρέψει στον Τσίπρα να «διεμβολίσει» τη στρατηγική της

Βάζει την ατζέντα έως την ευρωκάλπη 
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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
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Ρύθμιση 120 δόσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε ως λογιστές – φοροτεχνικοί, είναι έτοι-

μα τα σχέδια νόμου του υπ. Εργασίας και του υπ. Οικονομικών  για τις ρυθμίσεις 
των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και τις οφειλές προς 
την εφορία.

Συνοπτικά παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία της ρύθμισης:
Οφειλές μη μισθωτών, ΟΓΑ και  εργοδοτών
Θα ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018 

με επαναϋπολογισμό των οφειλών που δημιουργήθηκαν από 1/1/2002 έως και 
31/12/2016, με σκοπό την μείωση των οφειλών της περιόδου αυτής. Θα παρέ-
χεται έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων και το ελάχιστο ποσό της δόσης θα 
είναι 50 ευρώ για τους μη μισθωτούς, έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων 
για ΟΓΑ, με ελάχιστο ποσό της δόσης 30 ευρώ και τέλος έκπτωση 100% επί των 
προσαυξήσεων με εφάπαξ καταβολή ή 50% επί των προσαυξήσεων με τμηματική 
καταβολή για εργοδότες και το ελάχιστο ποσό της δόσης θα είναι 50 ευρώ.

Οφειλές προς την εφορία
Θα ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και 

31/12/2018 με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί οι οφειλές 
του 2019, και θα συνοδεύεται με εισοδηματικά κριτήρια που θα ξεκλειδώνουν τον 
αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος. Η ελάχιστη 
μηνιαία δόση θα κινείται μεταξύ 25 - 30 ευρώ. Οι δόσεις θα επιβαρύνονται με 
τόκο 5% ετησίως και θα παρέχεται έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, καθώς  
επίσης θα κουρευτεί το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από 
τη φορολογική διοίκηση. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα αναστέλλεται η λήψη 
αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις καταθέσεων, περιουσιακών στοιχείων) και 
θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας διάρκειας δύο μηνών.

* Ο Ι. Πέτσογλου είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
και ο Ν. Σταυραετός υποψήφιος διαμερισματικός σύμβουλος Τούμπας, αμφό-
τεροι με τον συνδυασμό «Δύναμη Πολιτών» του Παναγιώτη Ψωμιάδη

Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Ι Ο Ρ Δ Α Ν Η  Π Ε Τ Σ Ο Γ Λ Ο Υ  Κ Α Ι  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο  Σ Τ Α Υ Ρ Α Ε Τ Ο

Ο ρόλος του εν Ελλάδι αμερικανικού πα-
ράγοντα ήταν διαχρονικά μυθοποιημένος στην 
εγχώρια πολιτική συζήτηση. Οι κινήσεις της 
αμερικανικής πρεσβείας, άλλωστε, είναι πά-
ντα ένας ιδιότυπος… ανεμοδείκτης ως προς το 
πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πολλοί, δε, αυτή 
την περίοδο ζητούν την εκτίμηση του Αμερικα-
νού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ για το πώς θα πάνε τα 
πράγματα στη χώρα και στις εθνικές εκλογές του 
Οκτωβρίου. Ο κ. Πάιατ, κατά πληροφορίες, εδώ 
και καιρό εκτιμούσε ότι οι εθνικές εκλογές θα γί-
νουν πράγματι στο τέλος της συνταγματικής θη-
τείας της κυβέρνησης. Ο, δε, κ. Πάιατ θα είναι στα 
μέρη μας και με την επόμενη κυβέρνηση, μια και 
η θητεία του τοποθετηθέντος το 2016 έμπειρου 
διπλωμάτη θα παραταθεί ως το 2020. 

Η παράταση της θητείας του κ. Πάιατ δημι-
ουργεί, όπως προαναφέρθηκε, ένα ενδιαφέρον 
δεδομένο: Θα είναι πρέσβης και με την κυβέρνη-
ση που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Οκτω-
βρίου. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ουδέν πρόβλημα, 

μια και πρεσβεία και Μαξίμου έχουν βρει ένα άρ-
τιο modus operandi. Αν είναι η ΝΔ, όμως, όπως 
προκύπτει από όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία; 

 
Κινήσεις προσέγγισης 
Κάπου εδώ είναι και η «ταμπακιέρα» της 

υπόθεσης. ΝΔ και αμερικανική πρεσβεία απο-
μακρύνθηκαν κάπως, με αφορμή την υπόθεση 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λίγους μήνες 
μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
όμως, τα πάθη καταλαγιάζουν και ενσκήπτει 
η… Realpolitik. Η «ρεαλιστική πολιτική» των 
Γερμανών επιτάσσει στενή συνεργασία της 
επόμενης κυβέρνησης με τον αμερικανικό πα-
ράγοντα. Αλλά και η «ζέση» του αμερικανικού 
παράγοντα για… στενές επαφές με στελέχη της 
ΝΔ θεωρείται από πολλούς εντός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης ως δηλωτική της ανάλυσης 
των Αμερικανών για την έκβαση του εκλογικού 
αποτελέσματος. 

Πάρτε για παράδειγμα ένα «μυστήριο» ρα-

ντεβού που έγινε πριν από περίπου δύο εβδο-
μάδες. Ήταν Πέμπτη 18 Απριλίου, όταν η ΝΔ 
ανακοίνωσε τη συνάντηση του Τζέφρι Πάιατ, 
κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, όπως διευκρι-
νιζόταν, με έξι κορυφαία στελέχη του κόμματος: 
τους αντιπροέδρους της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη 
και Άδωνι Γεωργιάδη, τον τομεάρχη Εξωτερικών 
Γιώργο Κουμουτσάκο, την τομεάρχη Πολιτι-
σμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον τομεάρχη Υγείας 
Βασίλη Οικονόμου και τον τομεάρχη Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα. Άρτιες σχέσεις με τον κ. Πάιατ 
διατηρεί, ακόμα, και ο τομεάρχης Άμυνας της 
ΝΔ, Βασίλης Κικίλιας. Η συνάντηση, λοιπόν, που 
ήταν εφ’ όλης της ύλης, ήταν για τους επιτελείς 
της οδού Πειραιώς δηλωτική για την αναθέρ-
μανση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για την… 
κυβερνώσα προοπτική του κόμματος και, φυ-
σικά, και για πρόσωπα που θα έχουν ρόλο στην 
επόμενη διακυβέρνηση της χώρας.

Oι δύο πλευρές απομακρύνθηκαν κάπως, με αφορμή την υπόθεση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών

ΝΔ - ΗΠΑ: Η αναθέρμανση μιας στενής σχέσης
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Δημήτρης Μήτρου:

Για τη «μάχη» που είναι έτοιμος να 
δώσει στις 26 Μαΐου, στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές, στο πλευρό του υποψηφίου 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νου Ζέρβα, αναφέρεται μέσω συνέντευ-
ξης που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την παράταξη «Ναι στη Θεσ-
σαλονίκη», Δημήτρης Μήτρου. Υποστη-
ρίζει πως «η κατάσταση στην πόλη έχει 
φτάσει στο απροχώρητο» όσον αφορά 
ζητήματα που αφορούν την καθημερι-
νότητα του πολίτη και αναλύει το όραμα 
που έχει ο ίδιος και ο συνδυασμός του, 
με τον οποίο διεκδικεί την αλλαγή στον 
δήμο Θεσσαλονίκης. 

Κύριε Μήτρου, πώς αποφάσι-
σε ένας τοπογράφος - μηχανικός να 
εμπλακεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση; 
Επί 22 χρόνια συμμετέχω ως εθελοντής 
σε δεκάδες ομάδες εργασίας και επιτρο-
πές του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τα 
τελευταία 12 χρόνια οι συνάδελφοι μη-
χανικοί με τιμούν με τη ψήφο τους και εί-
μαι μέλος της διοίκησής του αμισθί. Όλα 
αυτά τα χρόνια στο ΤΕΕ έχουμε επεξεργα-
σθεί θέσεις, προτάσεις και λύσεις για τα 
προβλήματα της πόλης και της ευρύτε-
ρης περιοχής, οι οποίες δεν υλοποιήθη-
καν λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης 
από τους εκάστοτε διοικούντες. Αν με 
τιμήσουν οι συμπολίτες μου και με στεί-
λουν ως εκπρόσωπό τους στο δημοτικό 
συμβούλιο, θα κάνω ότι μπορώ ώστε να 
υλοποιηθούν κάποιες από αυτές.

Τι βασικές ανάγκες θεωρείτε πως 
έχει η Θεσσαλονίκη που δεν καλύ-
φθηκαν τα προηγούμενα χρόνια; Η 
καθαριότητα, το  κυκλοφοριακό και η 
ασφάλεια των πολιτών έχουν προτεραι-
ότητα για εμάς. Η κατάσταση στην πόλη 
έχει φτάσει στο απροχώρητο. Για την 
καθαριότητα, θα σχεδιάσουμε νέα δρο-
μολόγια απορριμματοφόρων εξασφαλί-
ζοντας πλήρη κάλυψη όλης της πόλης, 
θα προχωρήσουμε σε προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας για το προσωπικό 
και θα εντατικοποιήσουμε τις εργολαβίες 
για την υπογειοποίηση των κάδων. Για το 
κυκλοφοριακό, κομβικό ρόλο για εμάς 
θα παίξει, η δημιουργία επιλογών για 
τις καθημερινές μαζικές μεταφορές των 
πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες εξυ-
πηρετούνται από…μισό μέσο μεταφοράς, 

τον Ο.Α.Σ.Θ. και τον πεπαλαιωμένο στόλο 
του Ο κ. Ζέρβας δήλωσε ότι θα συμμετέ-
χει προσωπικά στα διοικητικά συμβούλια 
του οργανισμού και θα απαιτεί λύσεις, 
στα προβλήματα που θα καταγράφονται 
από ένα παρατηρητήριο που θα συστήσει 
ο Δήμος. Επίσης έχουμε σαφείς προτά-
σεις για την επιτάχυνση των εργασιών 
περάτωσης της βασικής γραμμής και των 
σταθμών του μετρό. Τέλος η καθημερινή 
στενή συνεργασία μας με την τροχαία, 
για την αντιμετώπιση των κυκλοφορια-

κών φόρτων σε ώρες αιχμής, αποτελεί 
δέσμευσή μας. Για την ασφάλεια, η βελ-
τίωση του ηλεκτροφωτισμού, η ενίσχυση 
της δημοτικής αστυνομίας, η μείωση της 
εμπλοκής της με τη σύμβαση της ελεγ-
χόμενης στάθμευσης και η στενότερη 
συνεργασία της με την Ελληνική Αστυνο-
μία, θα είναι επιδίωξή μας.

Είναι ωστόσο εύκολο να δοθούν 
λύσεις; Όταν σε κάποιες περιπτώσεις 
μπερδεύονται οι αρμοδιότητες κράτους 
- δήμου; Αναμφισβήτητα υπάρχουν γρα-

φειοκρατικές αγκυλώσεις. Όπως επίσης 
και έλλειψη πολιτικής βούλησης. Σκο-
πός μας δεν είναι να κάνουμε στο τέλος 
της θητείας μας απολογισμό όσων δεν 
κάναμε, επειδή έφταιγαν άλλοι, αλλά 
όσων θα πετύχουμε για τους συμπολίτες 
μας.

Επιλέξατε να κατεβείτε στις εκλο-
γές με την παράταξη του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα. Ευθύνεται μόνο το ότι προέρχε-
στε από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο; 
Σίγουρα ένα κίνητρο ήταν η προσωπικό-
τητα του κ. Ζέρβα. Πέρα από το γεγονός 
ότι είναι συνάδελφος μηχανικός και κα-
ταξιωμένος επαγγελματίας, έχω παρα-
κολουθήσει τη δράση του τα τελευταία 
χρόνια και σε συζητήσεις που κάναμε, 
διαπίστωσα ότι συμφωνούμε σε πολλά 
ζητήματα που αφορούν την πόλη και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της. 
Το γεγονός ότι ως  μηχανικοί αντιμετω-
πίζουμε κάποια θέματα με πιο πρακτικό 
τρόπο σίγουρα έπαιξε το ρόλο του.

Σε περίπτωση εκλογής σας στα 
δημοτικά έδρανα υπάρχει κάποια ιδέα 
- πρόταση που έχετε και θέλετε να 
εφαρμόσετε; Ο Δήμος διαθέτει ένα από 
τα καλύτερα συστήματα γεωγραφικών 
πληροφοριών στη χώρα και κάποιες άλ-
λες αξιόλογες δομές πληροφορικής. Στο 
πλαίσιο της «έξυπνης» Θεσσαλονίκης 
που οραματιζόμαστε, θεωρώ ότι είναι 
δυνατή η επέκταση αυτών των συστημά-
των με τη λήψη πληροφοριών σε πραγ-
ματικό χρόνο, για την καθαριότητα, το 
κυκλοφοριακό, τη στάθμευση, τον ηλε-
κτροφωτισμό και άλλους τομείς. Αυτές 
τις πληροφορίες θα μπορεί να τις διαχει-
ρίζεται καθημερινά μια ομάδα διαχείρι-
σης κρίσεων που θα εφαρμόζει συγκε-
κριμένα πρωτόκολλα και θα φροντίζει 
για την αντιμετώπισή τους, βελτιώνοντας 
την καθημερινότητα των δημοτών.

Κλείνοντας, σας ζήτω μια απάντη-
ση για το καθένα. Τι σας κάνει να λέτε 
«Ναι» στη Θεσσαλονίκη και τι «Όχι»; 
Λέω ναι σε κάθε παραγωγική πρόταση 
και πρωτοβουλία για τη βελτίωση του 
επιπέδου της ποιότητας ζωής των συ-
μπολιτών μου, από όπου και αν προέρ-
χεται. Λέω όχι σε ότι «κρατάει πίσω» την 
πόλη μου, τον ανέξοδο παραγοντισμό, 
τον κομματισμό και την εσωστρέφεια.

Οραματίζομαι μια «έξυπνη» Θεσσαλονίκη
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Από τα ρινγκ… στη μάχη του δήμου 
Μετά την μακροχρόνια πορεία μου στον αθλητι-

σμό αρχικά και αργότερα στον πρωταθλητισμό, στο 
απαιτητικό άθλημα της πυγμαχίας, με τα χρώματα 
του Άρη Θεσσαλονίκης, αποφάσισα να ασχοληθώ 
με την τοπική αυτοδιοίκηση στον τόπο μου, την Πυ-
λαία και το δήμο μου, το δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ασχολούμαι ενεργά με τον πρωταθλητισμό 
στην πυγμαχία, έχοντας κατακτήσει πέντε πρωτα-
θλήματα και συμβάλλοντας το 2017 στην ανάδειξη 
της ομάδας του Α.Σ ΑΡΗ Θεσσαλονίκης ως πρωτα-
θλητή και πολυνίκη σύλλογο για πρώτη φορά στην 
ιστορία του στη γυναικεία πυγμαχία. Η  αγάπη που 
τρέφω για τον τόπο μου με κράτησε στην Ελλάδα, 
ώστε να ολοκληρώσω εδώ τις σπουδές μου στις 
πολιτικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και να ασχοληθώ με τον αθλη-
τισμό στην ομάδα της καρδιάς μου. Παράλληλα, 
ασχολούμαι με τον εθελοντισμό κάνοντας εθελο-
ντικές εκπομπές σε ραδιόφωνα της πόλης μας και 
ως μέλος στο φιλανθρωπικό σωματείο ΜΑΖΙ (Με 
Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα), αλλά και με την οικο-
γενειακή μας επιχείρηση με παράδοση δεκαετιών 
στον πρωτογενή τομέα.

Αποφάσισα λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές, έχο-
ντας ολοκληρώσει τις σπουδές μου και όντας 
πλέον μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη διοίκηση επι-

χειρήσεων, να ασχοληθώ πιο ενεργά με τον τόπο 
μου, την καθημερινότητά μου, το δήμο που ζω και 
δραστηριοποιούμαι! Ως ενεργός πολίτης, αποφά-
σισα να ταχθώ στο πλευρό του δημάρχου μας Ι. 
Καϊτεζίδη, του οποίου το έργο εκτιμώ και θαυμάζω 
απεριόριστα. Με σεβασμό στους δημότες και τον 
τόπο από όπου είμαι γέννημα - θρέμμα, στόχος μου 
είναι ένας δήμος ανοιχτός και προσβάσιμος στους 
νέους, που θα τους δίνει κίνητρα να μείνουν και 
να μεγαλουργήσουν στο δήμο τους, να δραστηρι-
οποιηθούν σε αυτόν και να τον αγαπήσουν ακόμη 
περισσότερο!

Οι νέοι είναι αναγκαίο να στραφούν προς το 
δήμο τους και ο δήμος να τους κρατήσει εδώ! 
Μένω στον τόπο μου και θεωρώ υποχρέωση μου 
αλλά και ευχαρίστηση μου να ασχολούμαι ενεργά 
με αυτόν! Ο κ. Καϊτεζιδης μου δίνει όραμα και κίνη-
τρο να το πετύχω!

Ζητώ τη στήριξη σας ως νέο πρόσωπο για να 
τα καταφέρουμε και να κάνουμε το όραμα πραγ-
ματικότητα! Στις 26 Μαΐου να γίνουμε μια δυνατή 
γροθιά, για έναν δήμο με ακόμη πιο νεανικό αέρα!!!

* Η Στέλλα Κοντούλη είναι πεντάκις πρω-
ταθλήτρια πυγμαχίας και υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος στο δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη με την 
παράταξη «Δύναμη Ενότητας» του Ι. Καϊτεζίδη. Στέλλα Κοντούλη

Από τη Χαριλάου Τρικούπη εκφέρεται 
πλέον ένας «αντι-δεξιός» λόγος, σε μια προ-
σπάθεια από τη μια να εκμεταλλευτούν τη 
χαλαρή ψήφο των ευρωεκλογών κι από την 
άλλη να επιχειρήσουν να σβήσουν την εικό-
να με την οποία έχουν πολιτογραφηθεί. Αυτή 
την οποία φέρει το ΚΙΝΑΛ να είναι ο προνο-
μιακός-αποκλειστικός συγκυβερνήτης σε μια 
αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως εκτιμούν επιτελικά στελέχη του επι-
κοινωνιακού τομέα του εν λόγω πολιτικού 
φορέα, η μερική αυτή «στροφή» του επιβαλ-
λόταν, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη δη-
μιουργία της «Προοδευτικής Συμμαχίας» το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, φαινόταν να μο-
νοπωλεί τον λεγόμενο αντι-δεξιό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολύ 
καυστικού περιεχομένου ανακοίνωση που 
εκδόθηκε, και με προσωπικού χαρακτήρα 
επίθεση, κατά του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου 
Μητσοτάκη για το θέμα της κατάργησης του 
αφορολόγητου:

«Προς κ. Μητσοτάκη ενταύθα:
Όταν τον Φεβρουάριο καταθέσαμε πρότα-

ση νόμου για την κατάργηση του αφορολόγη-
του, σφυρίζατε αδιάφορα...

Την Πρωτομαγιά το θυμηθήκατε...
Σας την στέλνουμε για να πάρετε μια 

ιδέα…
Και με την ευκαιρία, επειδή τα θέματα 

στήριξης των ασθενέστερων είναι διαχρο-
νικά εκτός ύλης στην ατζέντα σας, είναι στη 
διάθεσή σας και οι υπόλοιπες σχετικές πα-
ρεμβάσεις μας που τυχόν σάς έχουν διαφύγει 
και μελλοντικά μπορεί να τις επαναφέρετε ως 
δικές σας.

Άλλωστε το έχετε κάνει πολλές φορές, 
δεν μας εκπλήσσει...».

Η νέα αυτή τακτική δείχνει το ΚΙΝΑΛ να 
έχει τη διάθεση να κινείται, επικοινωνιακά 
τουλάχιστον, σε μια λογική διμέτωπου αγώ-
να, βάζοντας στην ίδια μοίρα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα 
Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα, σε αυτό το μοτίβο υπάρχει η 
κατεύθυνση να κινηθούν και οι 42 υποψήφι-
οι ευρωβουλευτές του, οι οποίοι από σήμερα 
εντείνουν τις περιοδείες τους σε ολόκληρη τη 
χώρα. Κυρίως δε εκείνοι που έχουν τις περισ-

σότερες πιθανότητες εκλογής.
Από πλευράς της ηγεσίας της Χαριλάου 

Τρικούπη, ο εκλεκτός της δείχνει να είναι ο 
απερχόμενος δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος 
Καμίνης, ενώ πάρα πολύ ισχυρά ερείσματα 
σε ολόκληρη την Ελλάδα δείχνει να έχει ο 
νυν ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, ο 
οποίος ηγείται της «εκσυγχρονιστικής» τά-
σης του ΚΙΝΑΛ. Παράλληλα, από την πλευ-
ρά του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών 
προωθείται από τα κατά τόπους δίκτυά του η 
υποψηφιότητα του αδελφού του πρώην πρω-
θυπουργού και γιου του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, 
Νίκου Παπανδρέου, ενώ δυναμικά στο παι-
χνίδι παραμένει και η άλλη ευρωβουλευτής, 
Εύα Καϊλή.

Επίσης, αναγνωρίσιμη υποψηφιότητα εί-
ναι εκείνη του τηλεοπτικού «καιρού» Σάκη 
Αρναούτογλου, ενώ από τη Χαριλάου Τρικού-
πη πριμοδοτείται και ο επί σειρά ετών στενός 
συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, Λάμπρος 
Παλάντζας.

Σε μερική αναπροσαρμογή της εκλογικής τακτικής του προχωρά 
το Κίνημα Αλλαγής, όσο πλησιάζει η Κυριακή 26 Μαΐου
ΚΙΝΑΛ: Εκλογικός «διμέτωπος» αγώνας 
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Η δικηγόρος Νότα Πατενίδου δυναμική, 
πολυπράγμων, έχοντας μεγάλο ενδιαφέρον 
και δράση για τα κοινά της Θεσσαλονίκης ήταν 
φυσικό επακόλουθο να βρεθεί στον στίβο των 
αυτοδιοικητικών εκλογών. Η ίδια κατεβαίνει ως 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυα-
σμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι στη Θεσσα-
λονίκη».  

Πως πήρατε την απόφαση να κατεβεί-
τε υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές; 
Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά, έχω 
θέση και άποψη για τα πολιτικά τεκταινόμενα 
στη χώρα μας και η οικονομική κρίση ήταν  ένας 
σημαντικός λόγος που με οδήγησε στην απόφα-
ση  να συμμετάσχω πιο ενεργά. Δημιουργήσαμε 
με φίλους, που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, όπως 
ο Σταύρος Μαρτινίδης, ο Τάσος Νικάκης και ο 
Σάκης Τσέτης  μία ομάδα προβληματισμού και 
ανταλλάσσαμε ιδέες και σκέψεις όσο αφορά τα 
κακώς κείμενα στην πόλη μας και τι  μπορούμε 
να κάνουμε στην πράξη για να αλλάξουμε και 
να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Δεν 
ήταν για εμάς καμία επιλογή η φυγή στο εξωτε-
ρικό, ούτε θέλαμε να παραμείνουμε θεατές στην 
καρδιά της κρίσης.

 Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο σπόρος είχε 
μπει και η απόφαση για να κατέβω υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος  στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές ήταν φυσικό επακόλουθο.  

Γιατί με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα; Ως ενεργή 
πολίτης έψαχνα, διάβαζα και ακολουθούσα στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθρώπους νέους 
στην πολιτική και συγκεκριμένα στην αυτοδιοί-
κηση, χωρίς στενή κομματική ταυτότητα, καθώς 
έχω κουραστεί και απογοητευτεί από τους επαγ-
γελματίες πολιτικούς και συνδικαλιστές που δεν 
έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους αλλά προέρ-
χονται από τον κομματικό σωλήνα και τρέφονται 
συνεχώς και μόνο από αυτόν. Κάπως έτσι ανα-
κάλυψα τον υποψήφιο δήμαρχο Κωνσταντίνο 
Ζέρβα που προέρχεται αποκλειστικά από την 
αυτοδιοίκηση, είναι γέννημα θρέμμα της πόλης 
μας  με ευρωπαϊκό, σύγχρονο προφίλ, με συγκε-
κριμένες προτάσεις που μπορεί να υλοποιήσει, 
με διάθεση να δουλέψει για την πόλη και να 
προσφέρει τα μέγιστα στους δημότες της Θεσσα-
λονίκης.  

Ποια προβλήματα θεωρείται ότι ταλανίζουν 
τον δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν λύσεις; Τα 
προβλήματα της πόλης μας είναι πολλά, αφού 
η αδιαφορία ετών του αθηνοκεντρικού κράτους, 

σε συνδυασμό με την ασυνεννοησία και αναπο-
τελεσματικότητα των τοπικών παραγόντων, την 
επικράτηση των μικροκομματικών και προσωπι-
κών συμφερόντων δυστυχώς δε βοήθησαν στην 
ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη της Θεσσαλονίκης 
σε μία ουσιαστικά σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη 
αντάξια της σημαντικής αδιάλειπτης ιστορίας της 
μέσα στους αιώνες. Από που να ξεκινήσω την 
απαρίθμηση των προβλημάτων που δυσκολεύ-
ουν καθημερινά τη ζωή μας, από την έλλειψη 
στην ουσία μέσων μαζικής μεταφοράς, από το 
καρκίνωμα ετών του ΟΑΣΘ, από την πρωτοφανή 
καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των έργων του 
μετρό, από την οποία η οικονομία της πόλης χά-
νει καθημερινά περί τα 3.000.000 ευρώ, από το 
κυκλοφοριακό κομφούζιο,  το διπλό πάρκινγκ, 
την απουσία της δημοτικής αστυνομίας και της 
τροχαίας, την  έλλειψη πρασίνου, πλατειών, πε-
ζοδρόμων, χώρων άθλησης και παιδικών χαρών. 
Ένα όμως νέο σχετικά αλλά μεγάλο πρόβλημα 
των ημερών μας κυρίως λόγω της οικονομικής 
κρίσης  είναι η αύξηση της εγκληματικότητας, 
το κέντρο σταδιακά μετατρέπεται σε γκέτο και 
είναι πια έκδηλη η ανασφάλεια των δημοτών να 
περπατήσουν αμέριμνοι στους άλλοτε φιλικούς 

δρόμους της πόλης μας.
Σ’ αυτά τα καθημερινά προβλήματα πρέπει 

να εγκύψουμε και να βρούμε λύσεις καθώς πι-
στεύω ότι τίποτα δεν είναι τόσο δύσκολο, όσο 
αρχικά νομίζουμε, αρκεί  να υπάρχει συγκεκρι-
μένο σχέδιο και διάθεση για να πάρουμε τις σω-
στές αποφάσεις και εμείς ως παράταξη με επι-
κεφαλής τον Κωνσταντίνο Ζέρβα σας διαβεβαιώ 
ότι γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα την 
αυτοδιοίκηση! 

Ποιο είναι το όραμα σας για την πόλη; Το 
όραμά μου για τη Θεσσαλονίκη είναι να γίνει μία 
σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη, να ξανακερδί-
σει τη θέση που της αρμόζει στο παγκόσμιο γί-
γνεσθαι σύμφωνα με την πλούσια και σημαντική 
ιστορία της. Η γεωγραφική θέση της πόλης μας 
είναι μοναδική, διαθέτει λιμάνι που πρέπει άμεσα 
να αναπτυχθεί περισσότερο, ώστε να συμβάλλει 
στην οικονομική ανάπτυξή της στα δύσκολα 
χρόνια της κρίσης. Η επέκταση και αναβάθμιση 
του αεροδρομίου της πόλης σε συνδυασμό με 
την ολοκλήρωση του μετρό εκτός από το  γε-
γονός της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, θα ενισχύσει και τον τουρισμό, θα κάνει 
γνωστή στην οικουμένη τον αρχαίο μακεδονικό 
πολιτισμό, τον ελληνορωμαϊκό αλλά  και το βυ-
ζαντινό ιστορικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης. 
Η δημιουργία μίας μαρίνας σκαφών διεθνών 
προδιαγραφών πιστεύω ότι είναι απαραίτητη και 
άργησε αδικαιολόγητα, όπως επίσης  η ανάπλα-
ση της ΔΕΘ και η ενίσχυση ακόμη περισσότερο 
του διεθνούς οικονομικού χαρακτήρα της.

 Ένας άξιος και ικανός δήμαρχος με δημι-
ουργική και πολυσυλλεκτική ομάδα μπορεί να 
πιέσει όλους τους αρμόδιους φορείς της πόλης 
και να κάνει μικρά θαύματα προς όλες αυτές τις 
κατευθύνσεις έστω και αν δεν είναι αμιγώς αρ-
μοδιότητά του. 

Σε περίπτωση που εκλεγείτε, σε ποιους το-
μείς θα επικεντρώσετε το ενδιαφέρον σας; Αν 
εκλεγώ στις προσεχείς δημοτικές εκλογές δε-
σμεύομαι να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις 
τη δημιουργία φορέα που εξήγγειλε ο Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, που στόχο θα έχει τη διεθνή ενη-
μέρωση και προώθηση των θέσεων μας σχετικά 
με το θέμα των Σκοπίων λόγω της επαίσχυντης 
συμφωνίας των Πρεσπών, όσο αφορά την εθνό-
τητα και τη γλώσσα και ειδικότερα για το πρό-
βλημα της ονομασίας των μακεδονικών προϊό-
ντων που ταλανίζει πολλούς επιχειρηματίες της 
βορείου Ελλάδας. 

Νότα Πατενίδου: 

Στα καθημερινά προβλήματα πρέπει 
να εγκύψουμε και να βρούμε λύσεις

Συνέντευξη
Σ

Τ
Η

 Φ
ΙΛ

ΙΠ
Π

Α
 Β

Λ
Α

Σ
Τ

Ο
Υ



36 04.05.2019

Η φιλοζωία μας είναι το «μέτρο» του πολιτισμού  
και της ανθρωπιάς μας!

Με την εικόνα των αδέσποτων τετράποδων «συμπολι-
τών» μας που κυκλοφορούν στην  πόλη μας υποσιτισμένοι 
και ταλαιπωρημένοι, άλλοι θλιβόμαστε βαθύτατα, άλλοι 
προσπερνούν αδιάφοροι, άλλοι εκνευρίζονται ή και φοβού-
νται… Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια εικόνα ντροπής που 
δυσφημεί τη Θεσσαλονίκη!

Η διαχείριση του έντονου προβλήματος των αδέσποτων 
ζώων υπάγεται στην αρμοδιότητα του δήμου μας, ο οποίος 
δυστυχώς είναι από τους πιο αδιάφορους και δεν έχει στρα-
τηγική αντιμετώπισής του, αφήνοντας ανεκμετάλλευτα τα 
προβλεπόμενα κονδύλια από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι:
Καταρχήν η δημιουργία «μητρώου αδέσποτων», προκει-

μένου να υπολογισθεί κατά προσέγγιση ο αριθμός τους, ού-
τως ώστε να διαχειριζόμαστε ορθολογικά ζητήματα που τα 
αφορούν. Τα θέματα αυτά είναι, κυρίως, η περισυλλογή τους 
με ειδικά καταρτισμένα συνεργεία για κτηνιατρικό έλεγχο, η 
στείρωσή τους, η αποπαρασίτωση – εμβολιασμός και τυχόν 
απαιτούμενες θεραπείες και οπωσδήποτε η ηλεκτρονική σή-
μανσή τους (τσιπάρισμα), με σκοπό να επανενταχθούν στο 
φυσικό τους περιβάλλον εφόσον είναι υγιή και άνω των 5 
μηνών, άλλως να δοθούν νομίμως προς υιοθεσία!

Η σίτιση των αδέσποτων ζώων της πόλης είναι ένα ση-
μαντικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
μικρές «έξυπνες» παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα σύγ-

χρονες ταΐστρες – ποτίστρες ανακύκλωσης! Ουσιαστικά 
πρόκειται για κάδους ανακύκλωσης – ανταμοιβής, στους 
οποίους όταν πετάς το ανακυκλώσιμο σκουπίδι, ενεργοποι-
είται η διαδικασία για να ανοίξει η ταΐστρα – ποτίστρα και να 
απολαύσει κάποιο ζωάκι ένα μικρό γεύμα!

Ο δήμος μας είναι από τους ελάχιστους που διαθέτουν 
κτηνιατρική υπηρεσία λόγω του Ζωολογικού Κήπου… Θα 
ήταν ευχής έργο αξιοποιώντας την υπηρεσία αυτή να αξιο-
ποιήσουμε και το χώρο του Ζωολογικού Κήπου (σε συνερ-
γασία με το αρμόδιο Δασαρχείο) αναμορφώνοντάς τον σε 
καταφύγιο – αναρρωτήριο αδέσποτων ζώων, παρατημένων 
ιπποειδών και ελάχιστων άγριων ζώων και πτηνών που δεν 
μπορούν να επανενταχθούν λόγω τραυματισμού στη φύση, 
αναβαθμίζοντάς τον σε χώρο πραγματικής αναψυχής για 
τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, με λειτουργική 
χρήση! 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σταθερή και διαρκής συ-
νεργασία του δήμου με  φιλοζωικές οργανώσεις, σχολεία, 
πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς, προκειμένου να διοργα-
νώνονται δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εκ-
παίδευσης των δημοτών και κυρίως των παιδιών, με στόχο 
να μάθουμε να συμβιώνουμε αρμονικά με τους τετράποδους 
φίλους μας, με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά! 

*Η Δ. Καμπουράκη είναι δικηγόρος, υποψήφια δημοτι-
κή σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
«ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη!»

Δήμητρα Καμπουράκη

Παρά το ότι έχει αποδείξει πως είναι στυ-
γνός με όσους του εναντιώνονται, ο Νικολάς 
Μαδούρο αφήνει τον υπ’ αριθμόν ένα εχθρό του 
να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους του 
Καράκας, ακόμη και μετά τη νέα εξέγερση που 
επιχείρησε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βε-
νεζουέλα.

Όσοι είναι γνώστες της πολιτικής κατάστασης 
στην περιοχή χαρακτηρίζουν την επιλογή του Νι-
κολάς Μαδούρο στρατηγική. Καθώς βρίσκεται 
σε δεινή θέση από τις βαριές αμερικανικές κυρώ-
σεις και γνωρίζοντας πως η Ουάσινγκτον μπορεί 
να πιέσει περισσότερο ακόμη και με στρατιωτικά 
μέσα, αφήνει τον πρόεδρο της εθνοσυνέλευσης 
και τους συμμάχους του να επιχειρούν, και να 
αποτυγχάνουν μέχρι τώρα, να μετατρέψουν την 
αγανάκτηση σε επανάσταση. Ξέρει πως όσο αυτό 
δεν μπορεί να γίνει, τόσο αυξάνουν οι πιθανότη-
τες να παραμείνει γαντζωμένος στην εξουσία.

Ο Μαδούρο αντιλαμβάνεται πως, στρατηγικά, 
είναι προς το συμφέρον του να παρακολουθεί 
τον Γκουαϊδό, ευελπιστώντας να φθαρεί μόνος 

του, παρά να τον συλλάβει, κίνηση που θα έδινε 
στην αντιπολίτευση αφορμή για ξεσηκωμό. Ίσως 
πάλι ο Μαδούρο να γνωρίζει πως αν κάνει κάτι 
στον Γκουαϊδό, η Ουάσινγκτον μπορεί να απα-
ντήσει με τη δική του εξόντωση, κάτι που ίσως 
και να έχει ήδη δρομολογηθεί από τις Μυστικές 
Υπηρεσίες. 

Για τον λόγο αυτόν οργιάζουν και τα σενάρια 
για επαφές της κυβέρνησης Μαδούρο με αν-
θρώπους της αντιπολίτευσης, προκειμένου να 
επιτρέψουν στον πρόεδρο να εγκαταλείψει με 
ασφάλεια τη χώρα και να εγκατασταθεί μεταβα-
τική κυβέρνηση με μέλη της αντιπολίτευσης. Ο 
ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ 
Πομπέο, δήλωνε πως ο Νικολάς Μαδούρο σχε-
δίαζε να διαφύγει στην Κούβα, κάτι που, όπως 
άλλωστε είναι απόλυτα αναμενόμενο, τόσο ο 
ίδιος όσο και η Μόσχα διαψεύδουν κατηγορη-
ματικά.

Αμερικανο-ρωσική κόντρα 
Τη ίδια ώρα που επικρατούσε χάος όχι μόνο 

στο Καράκας αλλά και στους δρόμους της Ταχί-
ρα, της Μονάγκα, της Φαλκόν, της Μπαρίνα, της 
Αμαζόνα, της Αράγουα και δεκάδων άλλων πό-
λεων της Βενεζουέλας, φούντωνε και η διπλω-
ματική αντιπαράθεση Ουάσινγκτον - Μόσχας. Ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ 
μίλησε για «καταστροφική επιρροή» των ΗΠΑ 
στη Βενεζουέλα. Την ίδια στιγμή, ο Μάικ Πομπέο 
προειδοποιούσε ότι η ανάληψη στρατιωτικής 
δράσης είναι πιθανή. «Αν αυτό απαιτείται, αυτό 
θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρα-
κτηριστικά. 

Στα σενάρια επέμβασης έδωσε περισσότερη 
τροφή το ότι ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας 
των ΗΠΑ, Πάτρι Σάναχαν, ακύρωσε την προ-
γραμματισμένη περιοδεία του στην Ευρώπη.

Στον διπλωματικό πόλεμο με φόντο τη Βενε-
ζουέλα μπαίνει και η Κούβα, καθώς ο Αμερικά-
νος πρόεδρος την απείλησε με «ολοκληρωτικό» 
εμπάργκο, λόγω της στήριξης που παρέχει στο 
καθεστώς Μαδούρο.

Η στρατηγική του Μαδούρο απέναντι στον Γκουαϊδό

Φοβάται να τον στείλει στη φυλακή!
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Βασιλική Λαζαράκου:

Η δικηγόρος και πρώην αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
Βασιλική Λαζαράκου, είναι από τα νέα 
ονόματα που στελεχώνουν το ευρω-ψη-
φοδέλτιο της Ν.Δ. στις προσεχείς ευρω-
εκλογές. Στην συνέντευξή της στην «Κ» 
εξηγεί τους λόγους της απόφασής της 
να αποδεχτεί την πρόταση του προέδρου 
της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πώς μια δικηγόρος με πολύχρονη 
πορεία αποφασίζει να κατέλθει στον 
στίβο της Πολιτικής, και μάλιστα στη 
δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών; Η 
απόφαση ήταν διττή. Το κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη, 
απειλούμενη από τον εχθρό του λαϊκι-
σμού, αλλά και η χώρα, ταλανισμένη 
από τη 10ετή κρίση, συνιστά από μόνο 
του μια μορφή πρόκλησης. Οφείλουμε 
να κάνουμε την έννοια της συμμετοχής 
πράξη. Δε σας κρύβω ότι το γεγονός πως 
πρόκειται για ευρωεκλογές συνέβαλε 
κατά πολύ στο να αποδεχθώ την τιμητι-
κή πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Και είναι ακριβώς η γνώση και η εμπει-
ρία μου, διεθνής και ευρωπαϊκή, που με 
ώθησε στο να πω με αίσθηση ευθύνης 
και εμπιστοσύνης στις δυνατότητες μου, 
το «ναι». Να σας θυμίσω ότι έχω γνωρί-
σει εκ των έσω τους μηχανισμούς, και τις 
ισορροπίες της Ε.Ε. μέσα από τη διαμόρ-
φωση νομοθετημάτων για τη λειτουργία 
της Κεφαλαιαγοράς, με τη συμμετοχή 
μου για παράδειγμα στις διαπραγματεύ-
σεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
την επίτευξη της πρώτης πολιτική συμ-
φωνίας επί της Ελληνικής Προεδρίας το 
2014, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Είμαι βαθιά πεπεισμένη 
ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά, ώστε 
οι αλλαγές να γίνουν ευκαιρίες.

Πιστεύετε ότι τυχόν νίκη της Νέας 
Δημοκρατίας στη μάχη για το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο, θα ενίσχυε τη θέση της 
Ελλάδας στην Ε.Ε. ; Δεν υπάρχει αμφι-
βολία. Καταρχάς, η νίκη της Νέας Δημο-
κρατίας θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα 
στην Ευρώπη ότι η άνοδος του λαϊκισμού 
δεν είναι μη αναστρέψιμη. Τον έχουμε 
ζήσει τουλάχιστον μια τετραετία, με το 
κόστος και τις χαμένες ευκαιρίες που 
γνωρίζουμε. Η συμπόρευση της Ν.Δ. με 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι κομβι-
κή, όπως αντιλαμβάνεστε, στην παρούσα 
κρίσιμη συγκυρία. Όσο πιο πολλοί, τόσο 

πιο δυνατοί. Η ενίσχυση της κοινοβου-
λευτικής ομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο – το μόνο άμεσα εκλεγμένο 
θεσμικό όργανο της ΕΕ - θα επιτρέψει την 
πιο συγκροτημένη αντιπροσώπευση του 
οράματος του κόμματος μας, που ανα-
γνωρίζει την ενεργό και συντεταγμένη 
συμμετοχή, ως κλειδί για την επιτυχία 
των εθνικών μας στόχων. Μέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο, οι ευρωβουλευτές – κι 
εδώ πρέπει να προσθέσω, τα πρόσωπα 
έχουν τεράστια σημασία – θα μπορέσουν 
να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της 
Ελλάδας, ώστε η χώρα να επιταχύνει 
στον βηματισμό της προς την Ανάπτυξη.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά 
βήματα για την επίτευξη του στόχου της 
Ανάπτυξης; Χωρίς καμία επιφύλαξη, την 
επένδυση στην Καινοτομία. Και σας εξη-
γώ ευθύς αμέσως το γιατί, λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος των ελληνικών επι-

χειρήσεων, τον βαθμό στον οποίο έχουν 
υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες, αλλά και 
το brain drain, την πληγή αυτή που θέλει 
εκατοντάδες χιλιάδες νέους να εγκατα-
λείπουν τη χώρα, για να αναζητήσουν 
την τύχη τους αλλού. Πώς θα φέρουμε 
σε επαφή τις επιχειρήσεις με την τεχνο-
λογία; Πώς θα φέρουμε πίσω τα άξια 
μυαλά που εμείς εκθρέψαμε; Οφείλουμε 
να διαμορφώσουμε ταχέως το περιβάλ-
λον που θα αντιμετωπίσει αποτελεσμα-
τικά τα σημαντικά αυτά προβλήματα. Η 
ενίσχυση της Καινοτομίας όχι μόνον θα 
επέτρεπε την ανάπτυξη ενός υγιούς πε-
ριβάλλοντος επιχειρηματικότητας, αλλά 
και θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργα-
σίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, θα 
γεννούσε προϊόντα υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας.

Υπάρχουν όμως και έργα υποδομών 
που πρέπει να γίνουν για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, και 
για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά εργαλεία 
χρηματοδότησης όπως πχ. τα Ευρωπα-
ϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφά-
λαια, ELTIFs, και άλλα ειδικού σκοπού 
κεφάλαια. Δεν είναι ευρύτερα γνωστά 
(γι’ αυτό, άλλωστε, σας έλεγα ότι τα πρό-
σωπα που θα βρεθούν στην Ευρωβουλή 
έχουν τεράστια σημασία), είναι όμως 
πολύτιμα. Πρόκειται για εργαλεία που 
έχουν τη δύναμη να φέρουν πραγματική 
αναπτυξιακή επανάσταση. Όσο παράδοξο 
ή τολμηρό κι αν ακούγεται, συνιστά ευ-
ρωπαϊκή αλήθεια.

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι υπο-
ψήφια ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ., 
δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης, 
πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

Το τρένο της ανάπτυξης περνάει από την Ευρώπη
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Ταχιάος, Ορφανός και Ζέρβας παλεύουν για τις δύο θέσεις  
που οδηγούν στον δεύτερο γύρο

Όλα τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων OPINION POLL

Τρεις μόλις βδομάδες πριν τις Δημο-
τικές εκλογές, όλα – σύμφωνα με την 
έρευνα της OPINION POLL για λογαριασμό 
της free press «ΚΑΡΦΙΤΣΑ» - δείχνουν να 
είναι ανοικτά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
ενώ παρατηρείται μια έντονη κινητικό-
τητα. Ήδη φαίνεται να ξεχωρίζει ακόμα 
περισσότερο μια τριάδα που φαίνεται ότι 
θα δώσει την μάχη για τις δύο πρώτες θέ-
σεις που οδηγούν σε ένα σκληρό δεύτε-
ρο γύρο των εκλογών. Πρόκειται για τον 
Ν. Ταχιάο, τον Γ. Ορφανό και τον Κ. Ζέρβα 
οι οποίοι ενισχύονται στην πρόθεση ψή-
φου, σε σχέση με τα αποτελέσματα της 
έρευνας πριν ένα μήνα. Τα ποσοστά που 
συγκεντρώνουν είναι 16.2%, 14.3% και 
12.4% αντίστοιχα, όταν πριν ένα μήνα 
συγκέντρωναν πάλι με βάση τα αποτε-
λέσματα της έρευνας της OPINION POLL 
ήταν 15.7%, , 12.3% και 9.8% ! Τα κέρδη 
τους είναι σημαντικά και έρχονται σαν 
αποτέλεσμα και της μείωσης των αναπο-
φάσιστων, αλλά και από ένα «ανακάτεμα 
της τράπουλας».

Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι Δήμαρ-
χοι ή ενισχύονται οριακά (π.χ η Κ. Νοτο-
πούλου από 6.5% εμφανίζεται με 8.2% ) 
ή παραμένουν στα ίδια ποσοστά ( π.χ ο Π. 
Ψωμιάδης που εμφανίζεται με 7% έναντι 
6.9% πριν ένα μήνα) ή εμφανίζουν κα-
θαρή πτώση όπως στην περίπτωση του 
Σ. Βούγια που από 9.7% πέφτει στο 7%. 
Έτσι δημιουργείται μια δεύτερη τριάδα 
με την Κ. Νοτοπούλου να έχει ένα μικρό 
προβάδισμα. Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι 
βρίσκονται με πολύ μικρότερα ποσοστά 
και ένα μεγάλο τμήμα τους δεν συγκε-
ντρώνει πάνω από 1% ή και βρίσκονται 
γύρω στο 1%. Άλλωστε, πάνω από 2%, 
μόνο οι κ.κ Λεκάκης, Αηδονόπουλος και 
Ζαριανόπουλος συγκεντρώνουν.

Αντίθετα, όσον αφορά στις Περιφερει-

ακές Εκλογές, ο Τζιτζικώστας εμφανίζε-
ται πανίσχυρος στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
με ποσοστό 53. 2 % , ενώ υπάρχει και ένα 
σημαντικό τμήμα αναποφάσιστων, από 
το οποίο « έχει να εισπράττει» ένα του-
λάχιστον τμήμα τους. Το αποτέλεσμα της 
έρευνας είναι τόσο εμφανές, που είναι 

καθαρό ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει 
ένα δυνατό bonus στον Α. Τζιτζικώστα.

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές 
Εκλογές, όπως και οι Ευρωεκλογές διε-
ξαχθούν σε ένα πολιτικό κλίμα πλήρους 
επικυριαρχίας της Ν.Δ όπως δείχνουν τα 
ποσοστά που θα συγκέντρωνε σε Βου-

λευτικές Εκλογές και επιβεβαιώνουν 
ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές 
σε σχέση με τα αποτελέσματα πριν ένα 
μήνα. Η διαφορά υπέρ της Ν.Δ είναι χα-
οτική. 

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός 
αναλυτής

Μάχη για τρείς μέχρι τέλους  
στο δήμο Θεσσαλονίκης

Τ Ο Υ  Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α  Ζ Ο Υ Π Η *

Η μάχη των περιφερειακών συμβούλων 
Στην έρευνα υπήρχε ερώτηση και για την προτί-

μηση στους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβού-
λους. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι:

Η δημοφιλία της Βούλας Πατουλίδου δεν αμ-
φισβητείται, ενώ «προίκα» από την προηγούμενη 
θητεία τους φαίνεται ότι «κουβαλούν» οι αντιπε-
ριφερειάρχες Κώστας Γιουτίκας, Αλέξανδρος Θά-
νος, Στάθης Αβραμίδης. Ο θρύλος του Αρη Ντίνος 
Κούης δείχνει να εισπράττει την αναγνωρισιμοτη-
τά του κυρίως στο φίλαθλο κοινό ενώ δυναμική 
παρουσία με αρκετές αναφορές που τον φέρουν 
ακόμη και στην πρώτη εξάδα έχει ο φιλόλογος και 
ιδιοκτήτης φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Δη-
μήτρης Ασλανίδης.  Θετικές κρίσεις έχουν ο Αγγε-
λος Χαριστέας, ο Θάνος Μπέγκας, ο Κωνσταντίνος 
Πάλλας, η Γερακίνα Μπισμπινά, η Αθηνά Αηδονά, ο 
Θοδωρής Μήτρακας, ο Θοδωρής Πανταλέων, ο Σω-
κράτης Δωρής, ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ενώ 
αναφορές επίσης έχουν η Σάντυ Κουτσοσταμάτη, η 
Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο Γιώργος Ασπασίδης, ο 
Πάρις Μπίλλιας , η Σοφια Τουντούρη και η Μαρία 
Χατζηδημητρίου.  Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι 
το δείγμα αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στο πο-
λεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
που σημαίνει πρακτικά ότι οποιαδήποτε προβλεψη 
για την εκτίμηση σταυροδοσίας των υποψηφίων 
περιφερειακών συμβούλων είναι εξαιρετικά παρα-
κινδυνευμένη. 
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Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης  
γιόρτασε πριν λίγες μέρες τα γενέθλιά του

Πλήθος κόσμου υποδέχτηκε πριν 
από λίγες μέρες σε γνωστό εστιατόριο 
της πόλης ο Πασχάλης Τουντούρης, υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλο-
νίκης με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα», με την ευκαι-
ρία του εορτασμού των γενεθλίων του.

Στο μαγαζί, σε κεντρικό σημείο της 
Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν προσωπικοί 
φίλοι και γνωστοί του κ. Τουντούρη αλλά 
και συνυποψήφιοί του, προκειμένου να 
του εκφράσουν τις ευχές τους, όχι μόνο 
για τα γενέθλιά του, αλλά και ενόψει των 
επικείμενων δημοτικών εκλογών. Όλοι 
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 

να συνομιλήσουν μαζί του και να ανταλ-
λάξουν απόψεις πάνω σε σειρά θεμάτων 
που έχουν να κάνουν με το δήμο Θεσσα-
λονίκης και τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών!

Ο κ. Τουντούρης εμφανίστηκε, όπως 
έσπευσε να τονίσει σε δηλώσεις που 
έκανε, πολύ ικανοποιημένος και ευτυχι-
σμένος από την ανταπόκριση του κόσμου 
στο κάλεσμα που απεύθυνε, την οποία ο 
ίδιος χαρακτήρισε «τρομερή». 

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που κα-
τεβαίνω ως υποψήφιος στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Για αυτό το λόγο 
είμαι πολύ χαρούμενος από την μεγάλη 

ανταπόκριση του κόσμου, ο οποίος ήρθε 
προκειμένου να στηρίξει τόσο εμένα 
προσωπικά, όσο και την προσπάθεια που 
κάνω και την προσπάθεια που κάνουμε 
όλοι μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την 
παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα». 

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Στόχος 
όλων μας είναι να αγωνιστούμε ώστε να 
βγάλουμε τον Νίκο Ταχιάο δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης και να στηρίξουμε όλοι τον 
αγώνα και την προσπάθεια που κάνει».

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
και στο κλίμα που επικρατεί στην παρά-
ταξη με την  οποία κατεβαίνει στις επερ-

χόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. «Το 
κλίμα είναι, χωρίς την παραμικρή αμφι-
βολία, πολύ θετικό στον συνδυασμό μας. 

Βλέπω ότι ο κόσμος ενεργοποιείται 
και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις 
προτάσεις και τις θέσεις της παράταξής 
μας», επισήμανε ο κ. Τουντούρης, αφή-
νοντας με αυτό τον τρόπο να εννοηθεί ότι 
όλοι στον συνδυασμό αισιοδοξούν πως 
θα καταφέρουν να κόψουν πρώτοι το 
νήμα στη «σκληρή» κούρσα των εκλο-
γών για το δήμο Θεσσαλονίκης.

«Χόρτασε» ευχές ο Πασχάλης Τουντούρης
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Στα αχαρτογράφητα νερά της αναζήτησης συμμαχιών η Ισπανία

Έχοντας για πρώτη φορά στη Βουλή πέντε παρατάξεις 
με ποσοστά άνω του 10%, η Ισπανία αφήνει μεν οριστι-
κά στο παρελθόν τον δικομματισμό, ωστόσο μπαίνει στα 
αχαρτογράφητα νερά της αναζήτησης συμμαχιών, που 
δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε ακυβερνησία. 

Οι Σοσιαλιστές θα διαθέτουν τις περισσότερες έδρες 
στην επόμενη εθνική αντιπροσωπεία, όχι όμως και την 
πλειοψηφία που θα τερματίσει την αβεβαιότητα στην 
ισπανική πολιτική σκηνή. Ο Πέδρο Σάντσεθ επέμεινε 
πως σκοπεύει να σχηματίσει φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, 
αλλά η επόμενη μέρα φέρνει τον πρωθυπουργό της χώ-
ρας να καταφεύγει σε μάλλον «άβολες» συμμαχίες.

Τα πιθανά σενάρια που ανοίγονται στην Ισπανία είναι 
δύο. Μια κυβέρνηση των Σοσιαλιστών με τους κεντρώους 
Ciudadanos, είτε μία αριστερή-προοδευτική κυβέρνηση 
με τους Σοσιαλιστές, τους λαβωμένους Unidas Podemos 
και άλλες παρατάξεις από τις Αυτόνομες Περιφέρειες. 

Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη που προτιμούν οι 
κυρίαρχες οικονομικο-κοινωνικές ελίτ της χώρας, όμως 
ο Άλμερτ Ριβέρα είχε κατ’ επανάληψη αποκλείσει στη δι-
άρκεια της προεκλογικής εκστρατείας οποιαδήποτε περί-
πτωση συμφωνίας με το PSOE.

Επιπλέον, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα τον εξυπη-

ρετούσε, από τη στιγμή που ο κύριος στόχος του πλέον 
είναι η ηγεμονία του κόμματός του στοn δεξιό χώρο, μετά 
και την ιστορική συντριβή του Λαϊκού Κόμματος. Ακόμη 
και την ώρα των πανηγυρισμών πάντως, οι ψηφοφόροι 

των Σοσιαλιστών διεμήνυαν ρητώς στον Σάντσεθ πως 
δεν θέλουν κυβέρνηση με τον Ριβέρα, αφού και η βάση 
του κόμματος αξιώνει συμμαχία με άλλες αριστερές δυ-
νάμεις.

Αυτή η λύση φαντάζει μεν πιθανότερη, αλλά το πρό-
βλημα είναι πώς και πάλι δεν «κλειδώνει» τον μαγικό 
αριθμό 176, καθώς στον Πέδρο Σάντσεθ δεν φθάνουν 
οι έδρες των Podemos, του Compromís της Βαλένθιας, 
των αυτονομιστών Βάσκων του PNV και των τοπικών 
βουλευτών της Καντάβρια. Χρειάζεται τουλάχιστον την 
αποχή των Καταλανών αυτονομιστών της Esquerra 
Republicana de Catalunya, που με 15 πλέον βουλευτές 
απέδειξαν περίτρανα για μία φορά ακόμη τον κεντρι-
κό ρόλο του Καταλανικού, το οποίο, αργά ή γρήγορα, η 
όποια κυβέρνηση θα χρειασθεί να επιδιώξει την επίλυσή 
του.

Ανάμεσα σε αυτά που γράφτηκαν στον ισπανικό Τύπο 
ήταν και μία τρίτη λύση, η οποία πολύ θα άρεσε στους 
Σοσιαλιστές: Να διοικήσουν ως κυβέρνηση μειοψηφίας, 
επιδιώκοντας κατά περίσταση κοινοβουλευτικά ερείσμα-
τα, πότε στους κεντροδεξιούς Ciudadanos και πότε στους 
αριστερούς, μια επιλογή δύσκολη, όχι σίγουρα όχι και 
αδύνατη.

 Γ. Μ.

Ποιοι θα δώσουν το χέρι στον Σάντσεθ; 
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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. 

Από μικροί στα βάσανα...  
Πούλακας και Δημητριάδης 

Ό Άκης Πούλακας στο 30ο Money Show «ΧΑΝιώτισσα » η Χατζηδημητρίου!

Στον λογαριασμό του στο fb ο υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κ.Ζέρβα, Άκης Πού-
λακας δημοσίευσε φωτογραφία με τον ανθυποψήφιο, 
αλλά... ξάδερφό του όπως μάθαμε Σωκράτη Δημητρι-
άδη, εν ενεργεία δημοτικό σύμβουλο και υποψήφιο 
εκ νέου με τον Νίκο Ταχιάο, σε βρεφική ηλικία! Ο ίδιος 
σημείωσε χιουμοριστικά: 

«Η συνεργασία μου με τον  Άκη Πούλακα όντως 
ξεκίνησε από πολύ παλιά εξού και το ντοκουμέντο. 
Θυμάμαι πολύ καλά αυτη την ημέρα, οπου τοποθετού-
μασταν αμφότεροι για τα πολλά προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν από ένα σύστημα στάθμευσης όπως το 
THESI, σε περίπτωση που εφαρμοστει στην πόλη μας».

Στο 30ο Money Show παραβρεύθηκε ο Άκης 
Πούλακας, επιχειρηματίας και υποψηφίος Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό 
«ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ως 
εκλεγμένος σύμβουλος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τήριου Θεσσαλονίκης αλλά και ως «άνθρωπος» της 
αγοράς, μίλησε στην εκδήλωση του Ε.Ε.Θ για τον επαγ-
γελματικό κλάδος της πόλης μας, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και την αντιμετώπιση του από τη Δήμο 
Θεσσαλονίκης. Αυτό που κρατάμε ως δέσμευση είναι ότι 
η επόμενη δημοτική αρχή θα ακούει τους επαγγελματίες 
και ότι θα δρα συνεργατικά με σκοπό την επίλυση των 
προβλημάτων τους.

Το Μουσείο μπάσκετ της ΧΑΝΘ επισκέφτηκε η γενική 
γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα, Μαρία Χατζηδημη-
τρίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων 
του ελληνικού μπάσκετ. Ξεναγήθηκε στα εκθέματα από 
τον διευθυντή Αθλητισμού της ΧΑΝΘ και Διευθυντή της 
κατασκήνωσης της ΧΑΝ στον Άγιο Ιωάννη στο Πήλιο, 
Δημήτρη Καραΐσκο και ενημερώθηκε για τις δράσεις που 
ήδη πραγματοποιεί η ΧΑΝΘ (η οποία έφερε το μπάσκετ 
στην Ελλάδα), στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 
χρόνια Ελληνικό Μπάσκετ καθώς και για την σημαντικό 
έργο που επιτελείται ειδικά στις μικρές ηλικίες σε όλα 
τα αθλητικά τμήματά της. Στη συνέχεια της χάρισε και το 
επετειακό t shirt της ΧΑΝΘ!

karfitsomata
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Στάθης Αβραµίδης
Πολιτικός Μηχανικός 
Υποψήφιος Περιφειακός σύµβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

▶
▶

▶

▶
▶

▶
▶

25 χρόνια 
δίπλα σου

Ξεκαθαρίζει το τοπίο την Δευτέρα Κοινοτικοί υποψήφιοι Πανοράματος  
οι Ελ. Σαρίδου, Π. Γραμματικόπουλος 

«Χρυσή» μεταγραφή για τον Ωραιόπουλο

Όλα κρίνονται τα επόμενα 24ωρα για τους διεκδι-
κητές του δημαρχιακού θώκου Θεσσαλονίκης, καθώς 
οι υποψήφιοι δήμαρχοι θα πρέπει να καταθέσουν στο 
Πρωτοδικείο τους συνδυασμούς τους. Από τη Δευτέρα, 
5 Μαΐου, λοιπόν θα γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των 
υποψηφιοτήτων για τον δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποί-
ος είχε ξεπεράσει κατά πολύ τους είκοσι έως τα τέλη 
Απριλίου. 

Δεκαεπτά κι όχι δεκαπέντε υποψηφίους κοινοτικούς 
συμβούλους Πανοράματος όπως εκ παραδρομής δημο-
σιεύσαμε στο φύλλο της 20.4 περιλαμβάνει το ψηφοδέλ-
τιο του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη «Δύναμη Ενότητας», καθώς 
κατέρχονται στις εκλογές οι Ελένη Σαρίδου, Παναγιώτης 
Γραμματικόπουλος (φωτό). Έτσι το ορθό ψηφοδέλτιο 
περιλαμβάνει τους εξής υποψηφίους: Μαριέτα Γαϊτάνη, 
Σωκράτης Γεωργιάδης, Γιώργος Γεωργίου, Νικόλαος 
Γραμματικόπουλος, Παναγιώτης Γραμματικόπουλος, Δή-
μητρα Ζέζα, Κωνσταντίνος Καραθανάσης, Νικόλαος Κά-
τσιος, Σωτηρία Κλαρίδη, Ευάγγελος Κοντογούρης, Ελένη 
Λεώνη, Παρασκευάς Παπουλίδης, Ελεονώρα Σαουρίδου, 
Ελένη Σαρίδου, Πολύδωρος Στολτίδης, Μαρία Τσάκωνα, 
Χριστίνα Χατζηφιλιππίδου.

Μια πολλά υποσχόμενη μεταγραφή φέρεται να έχει 
«κλείσει», ο υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης -  Συκεών 
και επικεφαλής του συνδυασμού «Άλμα στο Μέλλον», 
Λάζαρος Ωραιόπουλος.  Όπως λένε καλά πληροφορημέ-
νες πηγές στην παράταξη που διεκδικεί το δήμο Νεάπο-
λης Συκεών προσχώρησε ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης 
Ιατρόπουλος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γνωστός 
Νεαπολίτης  ηθοποιός  πολιορκήθηκε από ανθυποψήφιο 
του κ Ωραιόπουλου με πολύ πιεστικό τρόπο, ωστόσο δεν 
ενέδωσε καθώς είχε ήδη επιλέξει το «Άλμα στο Μέλ-
λον» συντασσόμενος με την αλλαγή σελίδας στο δήμο 
Νεάπολης –Συκεών. Στο μεταξύ ο Λάζαρος Ωραιόπουλος 
ο οποίος  θα καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού 
του μέχρι αύριο έχει καταφέρει να ενώσει υποψηφίους 
που προέρχονται από όλες τις κομματικές  παρατάξεις  οι 
οποίοι προσυπογράφουν το πρόγραμμα της παράταξης 
«Άλμα στο Μέλλον.        

karfitsomata
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Η Θεσσαλονί-
κη αποτελεί τη 
σημαντικότερη 

βυζαντινή πόλη 
μετά την Κων-
σταντινούπολη 

και τα Δημή-
τρια ήταν ένα 
γεγονός βαλ-

κανικής, αλλά 
και ευρύτερα 
ευρωπαϊκής 

ακτινοβολίας

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α 
Π Α Ρ Χ Α Ρ Ι Δ Η *

Διαβάζουμε στο βιβλίο Τιμαρίων αγνώ-
στου συγγραφέα του 12ου αι. μ.Χ. σε μετά-
φραση Πέτρου Βλαχάκου, από τις εκδόσεις 
Ζήτρος: «Τα Δημήτρια είναι μια γιορτή, όπως 
τα Παναθήναια στους Αθηναίους και τα 
Πανιώνια στους Μιλησίους. Και γίνεται για 
τους Μακεδόνες το μεγάλο πανηγύρι, γιατί 
συγκεντρώνονται σ’ αυτό όχι μόνο ντόπιοι 
και από μια φυλή, αλλά απ’ όλα τα μέρη της 
Ελλάδας και από κάθε εθνότητα – Έλληνες 

από κάθε τόπο, διάφορες φυλές 
Βουλγάρων, από αυτούς που κα-
τοικούν ανάμεσα στο Δούναβη 
και τη Ν. Ρωσία, Ιταλοί, Καμπανοί, 
Ισπανοί, Πορτογάλοι και Κέλτες, 
που ζουν πέρα από τις Άλπεις. Και 
για να μιλήσω συνοπτικά οι ακτές 
του ωκεανού στέλνουν κόσμο στο 
Μάρτυρα για να προσκυνήσει και 
να ζητήσει την προστασία του. 
Τόσο πολύ έχει διαδοθεί η φήμη 
του στις περιοχές της Ευρώπης». 

Είναι προφανές ότι η Θεσσα-
λονίκη αποτελεί τη σημαντικότε-
ρη βυζαντινή πόλη μετά την Κων-
σταντινούπολη και τα Δημήτρια 
ήταν ένα γεγονός βαλκανικής, 
αλλά και ευρύτερα ευρωπαϊκής 
ακτινοβολίας. Με δεδομένη τη δέ-
σμευση του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
και της παράταξης του «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη» είναι η ενίσχυση 
της βυζαντινής φυσιογνωμίας 
της πόλης με τη δημιουργία ενός 
μόνιμου θεσμού για την ανάδειξη 
της βυζαντινής κληρονομιάς.

Ως λάτρης αυτής της κληρο-
νομιάς, σε περίπτωση εκλογής 
μου στο δημοτικό συμβούλιο θα 
εργαστώ στην κατεύθυνση αυτή 
με τις εξής κινήσεις:

1.Ενίσχυση του θεσμού των 
Δημητρίων, και στην κατεύθυνση 
της βυζαντινής κληρονομιάς της 

πόλης.
2. Δημιουργία βυζαντινών διαδρομών 

που θα καλύπτουν τα σημαντικότερα βυζα-
ντινά μνημεία της πόλης, με ειδική σήμανση 
και πληροφορίες γι’ αυτά όπου δεν υπάρ-
χουν.

3. Εμπλουτισμός των δημοτικών βιβλιο-
θηκών με έργα βυζαντινής γραμματείας, κα-
θώς και συγγράμματα βυζαντινής ιστορίας 
για ενήλικες και παιδιά.

4. Εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία 

με φορείς για μικρούς και μεγάλους, που θα 
ενημερώνουν με σύγχρονο τρόπο για τη βυ-
ζαντινή κληρονομιά.

5. Διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων 
βυζαντινής μουσικής σε διάφορα μνημεία 
της πόλης.

6. Καταγραφή και προβολή σε συνεργα-
σία με τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς 
της βυζαντινής κουζίνας.

7. Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών 
για την ψηφιακή προβολή και ανάδειξη της 
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο των βυζα-
ντινών χρόνων.

8. Προσέλκυση τουριστών με ενδιαφέ-
ρον στο βυζαντινό και θεολογικό παρελθόν 
της πόλης.

9.Αναπλάσεις σε βυζαντινό ρυθμό των 
χωρών πέριξ των βυζαντινών μνημείων της 
πόλης.

10. Πραγματοποίηση λογοτεχνικών 
και εικαστικών διαγωνισμών με θέματα 
εμπνευσμένα από την βυζαντινή ιστορία της 
πόλης μας.

*Ο Κώστας Παρχαρίδης είναι υποψήφι-
ος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
«ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντί-
νου Ζέρβα και ιδιοκτήτης της «Chalkos 
Gallery».

Κώστας Παρχαρίδης: Δέκα προτάσεις  
για την ανάδειξη της βυζαντινής Θεσσαλονίκης

opinion
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Κώστας Παρχαρίδης: Δέκα προτάσεις  
για την ανάδειξη της βυζαντινής Θεσσαλονίκης

«Όχι» από δυο πήρε η Κατερίνα Διαγκωνισμός στο Καπάνι 

Διπλό “όχι” για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Στο πλαί-
σιο της προσπάθειας για προεκλογικές συνεργασίες, η 
κ.Νοτοπούλου είχε συναντήσεις με τους ανθυποψηφίους 
της, Πέτρο Λεκάκη και Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Ωστόσο, οι 
απαντήσεις που έλαβε και από τους δύο για συνένωση 
των παρατάξεων και κοινή κάθοδο στις επερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν αρνητικές. 

Οι επισκέψεις των υποψηφίων δημάρχων στην αγορά της Θεσσαλονίκης έκρυβαν και... τυχαίες συναντήσεις. Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, Γιώργος Ορφανός και Κατερίνα Νοτοπούλου συναντήθηκαν, κατά τις περιοδείες τους στην κεντρική αγορά 
της πόλης, στο Καπάνι. Οι υποψήφιοι αντάλλαξαν ευχές ενώ τις ολιγόλεπτες συζητήσεις αποτύπωσε και ο φωτογραφικός 
φακός. Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες απεικονίζεται η κ.Νοτοπούλου να κρατά την τσάντα με το λογότυπο του 
συνδυασμού του κ.Ζέρβα. 
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Σωκράτης ∆ηµητριάδης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Πρ. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεσσαλονίκης 
Κεντρική Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε.
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
µε τον συνδυασµό του Νίκου Ταχιάου 
Θεσσαλονίκη #ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

www.tachiaos.gr
socratesdimitriadis@gmail.com

@socratis.dimitriadis
Socratis Dimitriadis
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Γεννήθηκα το 1982 στο Wuppertal Γερµανίας όπου έζησα τα 
παιδικά και µαθητικά µου χρόνια. Όταν το 2002 έφτασα στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης για σπουδές στην Νοµική του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου δεν φανταζόµουν ότι η πόλη 
αυτή µε την οµορφιά της και την φιλόξενη αγκαλιά της θα µε 
κέρδιζε και ότι θα επέλεγα να ζήσω και να φτιάξω την 
οικογένειά µου εδώ.

Ασκώ µάχιµη δικηγορία τα τελευταία 11 και πλέον έτη και 
µέσω της εργασίας µου έρχοµαι σε συνεχή επαφή µε 
συµπολίτες µας, επιλύω υποθέσεις τους, αφουγκράζοµαι τις 
δυσκολίες και τους προβληµατισµούς τους. Ακριβώς αυτά τα 
ερεθίσµατα που λαµβάνω καθηµερινά σε συνδυασµό µε την 
αγάπη προς την πόλη µας και την διάθεση να προσφέρω για 
τα όσα απλόχερα µου έχουν χαρίσει τόσο οι άνθρωποι όσο και 
η πόλη, είναι εκείνα που µε ώθησαν στην γενναία απόφαση να 
ασχοληθώ µε τα κοινά.

Με την επιθυµία να προσφέρω βελτιώνοντας έµπρακτα την 
ζωή και την καθηµερινότητά µας ζητώ την στήριξή σας στις 
επερχόµενες δηµοτικές εκλογές, ας είναι η ψήφος µας ένα 
βροντερό ΝΑΙ στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Με αυγά στα Μάλγαρα ο Ψωμιάδης Έπιασε το όριο Γιόρτασε... τρις ο Ταχιάος 

 Τα ...τσούγκρισε με οδηγούς στα διόδια Μαλγάρων 
και περαστικούς στην πλατεία Αριστοτέλους ο υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης. 
Ο κ.Ψωμιάδης, που συνοδευόταν από υποψηφίους 
συμβούλους της παράταξης “Δύναμη Πολιτών” μοίρασε 
κόκκινα αυγά και αντάλλαξε ευχές τιμώντας το έθιμο 
του Πάσχα. 

Στους 109, τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό, 
“κλείδωσε” το ψηφοδέλτιο της περιφερειακής παράτα-
ξης “Αλληλεγγύη”. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά την 
πρώτη μαζική ανακοίνωση ονομάτων, προχώρησε στους 
τελευταίους νέους δέκα υποψήφιους περιφερειακούς 
συμβούλους. Χαρακτηριστικό είναι πως ο συνδυασμός 
κατατέθηκε ήδη στο πρωτοδικείο και η παράταξη μπαί-
νει στην τελική ευθεία των εκλογών.

Τριπλή γιορτή για τον Νίκο Ταχιάο. Ο υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης δεν σταμάτησε τις προηγούμενες 
ημέρες να δέχεται ευχές για τη σύζυγο του Αναστασία, 
καθώς επίσης για τους Γιώργηδες της ζωής του, τον 
πατέρα του και τον γιο του. Οι μέρες του Πάσχα πέρα-
σαν για τον κ.Ταχιάο οικογενειακά και το παραδοσιακό 
αρνάκι στο φούρνο!

karfitsomata
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Βασίλης Kόνιαρης
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
- ∆ιαχειριστής ευρωπαϊκών προγραµµάτων στο Κέντρο ∆ιεθνούς 
  και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου
- ∆ιδάκτωρ ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκων Σπουδών Πανεπιστήµιο   
  Μακεδονίας
- Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική  
  (Παν. Μακεδονίας) και στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Λουβένη)
- Επιστηµονικός συνεργάτης σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
  στο ΑΠΘ και το Παν. Μακεδονίας

Μετάνιωσε ο Λυπηρίδης Κίνηση στο επιτελείο Λεκάκη Γιόρταζε η οικογένεια Τζιτζικώστα

Ο Βασίλης Λυπηρίδης, έξι φορές πρωταθλητής Ελλά-
δος με τη φανέλα του Αρη, δεν κατεβαίνει τελικά υπο-
ψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Ο παλαίμαχος μπασκε-
τμπολίστας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο να 
είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό “Μαζί” της Κατερίνας 
Νοτοπούλου, ωστόσο για προσωπικούς λόγους αποφά-
σισε να μην εμπλακεί με την αυτοδιοίκηση.

 Έντονες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη το τε-
λευταίο διάστημα στο εκλογικό κέντρο του υποψηφίου 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Πέτρου Λεκάκη. Το κέντρο 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου με Β.Ηρα-
κλείου, από όπου περνούν καθημερινά δεκάδες δημότες 
για να ενημερωθούν για τις προτάσεις της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Πρώτη». Στο χώρο ξεχωρίζει ο μαυρο-
πίνακας όπου οι επισκέπτες γράφουν τις ιδέες και τα 
όνειρα τους για την πόλη. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν 
παρουσία πλήθους κόσμου και τα εγκαίνια δημιουργώ-
ντας κλίμα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα. 

Έχοντας τον μικρό του γιο στους ώμους φωτογρα-
φήθηκε ανήμερα του Αγίου Γεωργίου ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Με τον 
τρόπο αυτό θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά σε όλες 
και όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα στο δίχρονο 
αγοράκι του. Ο γιος του κ.Τζιτζικώστα πήρε το όνομα 
από τον πατέρα του περιφερειάρχη, Γιώργο Τζιτζικώστα. 

karfitsomata
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Αλβανοί και αποχή απειλούν να βυθίσουν τα Σκόπια σε πολιτική κρίση 

Η απογοήτευση που υπάρχει από 
τους ψηφοφόρους όλων των κομμά-
των, όπως αποτυπώθηκε στην αποχή 
του πρώτου γύρου, η οποία έσπασε κάθε 
προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ, είναι πι-
θανό να επαναβεβαιωθεί. 

Δεν είναι εξάλλου λίγοι εκείνοι που 
εκτιμούν ότι από την αντιπολίτευση ίσως 
να πέσει άτυπη «γραμμή» για μποϊκοτάζ 
ώστε να καταστούν οι εκλογές άκυρες.

«Crash test»
Το σίγουρο είναι πως το πρώτο μετά 

τη Συμφωνία των Πρεσπών «crash test» 
για την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ και 
τον «εκλεκτό» του μόνο θετικό δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η ου-
σιαστική ισοψηφία με την υποψήφια του 
αντιπολιτευόμενου VMRO αποδεικνύει 
για μια ακόμη φορά πως οι Σκοπιανοί πα-
ραμένουν διχασμένοι.

Παρά την απροκάλυπτη για μια ακό-
μη φορά στήριξη-παρέμβαση της Δύσης, 
ο 56χρονος εθνικός συντονιστής για την 
ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, Στέβο Πε-
ντάροφσκι, δεν κατάφερε παρά να πά-
ρει προβάδισμα 4.000 ψήφων από την 
65χρονη καθηγήτρια Συνταγματικού 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο των Σκοπίων, 
Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Ο Πεντάροφσκι, οι νατοϊκές περγαμη-
νές του οποίου δεν απεδείχθησαν επαρ-
κείς για να του δώσουν νίκη με διαφορά, 
υποστήριξε ότι στον πρώτο γύρο επικρά-
τησε η επιλογή που οραματίζονται και 
επιθυμούν ο ίδιος και ο πρωθυπουργός 
Ζοραν Ζάεφ, δηλαδή η ευρωατλαντική 
προοπτική της χώρας στον δρόμο που 
ανοίγει η Συμφωνία των Πρεσπών, δη-
λώνοντας σίγουρος, παρά το ισχνό του 
προβάδισμα, ότι αυτή η επιλογή θα επι-
βραβευθεί στον δεύτερο γύρο των προε-
δρικών εκλογών.

Η υποψήφια του αντιπολιτευόμενου 
VMRO-DPMNE, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, 
προτάσσει την πολύ μικρή διαφορά ψή-
φων για να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση 
Ζάεφ έχει απολέσει τη νομιμοποίησή της, 
καλώντας μάλιστα τον πρωθυπουργό να 
σκεφθεί σοβαρά το ενδεχόμενο προκή-
ρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Τα «χαρτιά» των Αλβανών
Τα βλέμματα όλων στρέφονται στα 

δύο κόμματα των Αλβανών τα οποία θα 
είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων.

Αν και αποκλείστηκε από τον δεύτε-
ρο γύρο, με δεδομένη τη μικρή διαφορά 
των δύο πρώτων, οι περίπου 80.000 ψή-
φοι που πήρε ο Μπλέριμ Ρέκα εκλέγουν 
άνετα πρόεδρο. Τα δύο αλβανικά κόμμα-
τα συντάσσονται με την ευρωατλαντική 
πολιτική του Ζάεφ και έβαλαν «πλάτη» 
στις κρίσιμες ψηφοφορίες για τη συ-
νταγματική αναθεώρηση, ωστόσο έχουν 
τη δική τους ατζέντα και αναμένεται να 
προβάλουν και τώρα απαιτήσεις σχετικά 
με τα δικαιώματα των Αλβανών πολιτών 
της Βόρειας Μακεδονίας.

Η έκβαση του δεύτερου γύρου γίνε-
ται ακόμη πιο αμφίρροπη στην περίπτω-
ση που η αλβανική αντιπολίτευση επιλέ-
ξει τη χαλαρή κατά συνείδηση ψήφο που 
θα δώσει στα χέρια των Αλβανών άλλο 
ένα χαρτί, εκείνο της αποχής.

Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο έφτα-
σε στο 41,82%, το οποίο είναι το χαμη-

λότερο όλων των προεδρικών εκλογών 
που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα Σκόπια. 
Για να είναι έγκυρος ο δεύτερος γύρος, 
απαιτείται η συμμετοχή να ξεπερνά το 
40%. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, οι προε-
δρικές εκλογές κηρύσσονται άκυρες και 
προκηρύσσονται νέες.

Ένα φιάσκο σε αυτό το σημείο θα 
μπορούσε να βυθίσει τα Σκόπια στην πο-
λιτική αβεβαιότητα. «Η ψηφοφορία είναι 
τιμή, δικαίωμα και πολιτικό καθήκον», 
δήλωνε ψηφίζοντας ο Ζόραν Ζάεφ , ο 
οποίος, έχοντας κατά νου τον διαφαινό-
μενο κίνδυνο, παραδέχθηκε ότι η αποτυ-
χία επίτευξης της εκλογικής απαρτίας θα 
προκαλούσε μια νέα πολιτική κρίση. 

Σε περίπτωση που ο Στέβο Πεντά-
ροφσκι ηττηθεί στις εκλογές, τότε ο Ζάεφ 
θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη που 
του αναλογεί και θα δρομολογήσει τις 
διαδικασίες για πρόωρες βουλευτικές 
εκλογές στη χώρα. Ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για την 

υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθ-
μίσεων στο εσωτερικό, ενώ θα επιβρά-
δυνε και την εφαρμογή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών από τη μεριά των Σκοπίων, 
καθώς θα ενίσχυε τις φωνές που αντιτί-
θενται.

Η… απειλή Τζαφέρι
Η θητεία του απερχόμενου προέ-

δρου, Γκιόργκι Ιβάνοφ, λήγει στις 12 
Μαΐου και, στην περίπτωση αδιεξόδου, 
θα τον αντικαταστήσει προσωρινά ο 
πρόεδρος της Βουλής Ταλάτ Τζαφέρι, ο 
οποίος προέρχεται από το συγκυβερνών 
αλβανικό κόμμα DUI του Αλί Αχμέτι. Έτσι 
όμως τα Σκόπια θα αποκτήσουν, έστω και 
προσωρινά, για πρώτη φορά στην ιστορία 
τους Αλβανό Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ταλάτ 
Τζαφέρι είναι ο πρώτος Αλβανός πρόε-
δρος της Βουλής των Σκοπίων και ότι η 
εκλογή του είχε προκαλέσει τα αιματηρά 
επεισόδια του 2017. Ήταν τότε που οπα-
δοί του VMRO-DPMNE του Νίκολα Γκρού-
εφσκι εισέβαλαν στο κοινοβούλιο και το 
έβαψαν κυριολεκτικά κόκκινο με το αίμα 
του Τζαφέρι, του Ζάεφ και βουλευτών 
των αλβανικών κομμάτων.

Κούραση και απογοήτευση
Ο πρώτος γύρος των προεδρικών 

εκλογών στη γειτονική χώρα απέδειξε 
πως η συζήτηση για το όνομα δεν είναι 
πλέον αρκετή για να κινητοποιήσει τους 
σκοπιανούς ψηφοφόρους που εξαντλή-
θηκαν μάλλον από τον οικονομικό μα-
ρασμό, τη διαφθορά, τον νεποτισμό και 
τις πελατειακές σχέσεις. Μπορεί η Δύση 
να παρουσίασε την επίλυση του ζητήμα-
τος ως παράδειγμα που πρέπει να ακο-
λουθήσουν όλοι στα Βαλκάνια, ωστόσο 
οι ανησυχίες των Σκοπιανών είναι οι 
πιο άμεσες ανάγκες για αυτούς, όταν το 
επίσημο ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει 
το 20%, ο μέσος μισθός έχει κολλήσει 
στα 400 ευρώ και η μετανάστευση, ιδι-
αίτερα της νεολαίας, παίρνει διαστάσεις 
φυγής. Πέραν αυτού, μεγάλο μέρος του 
εκλογικού σώματος στα Σκόπια φέρεται 
κουρασμένο από τις συχνές εκλογικές 
αναμετρήσεις στη χώρα, αλλά και απο-
γοητευμένο από το πολιτικό σύστημα, 
κάτι που θα διαφανεί και στην αυριανή 
αναμέτρηση.

Θα μιλήσει η κάλπη;
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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

Με γλυκά στην προτελευταία παράσταση 
«κυρία Επιθεώρηση» ο Νίκος Κουφός

Μήτρου: «Ό Κ. Ζέρβας ανέδειξε  
τα προβλήματα των ΑμεΑ»

Πυκνώνει συναντήσεις  
και συζητήσεις ο Πανταλέων

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα και ιδιοκτήτης του ιστορικού ζαχαροπλα-
στείού Νίκος Κουφος, παρευρέθηκε στην παράσταση 
του Θεάτρου Βεργίνα με το στέλεχος της Κ. Κατερίνα 
Χαρκιολάκη, γλυκαίνοντας τους ηθοποιούς και δηλώ-
νοντας έτσι τον θαυμασμό του σε όλον τον θίασο με 
ιδιαίτερη αδυναμία στην Ζέτα Δούκα που τίμησε πολλά-
κις τα γλυκά του!

Ο τοπογράφος μηχανικός και  υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
Δημήτρης Μήτρου έγραψε στο προσωπικό του ιστολόγιο 
με αφορμή όσα είπε ο κ. Ζέρβας σε τηλεοπτική εκπομπή 
για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπί-
ζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην πόλη μας:

«Οι τεχνοκρατικές λύσεις στο ζήτημα της προσπε-
λασιμότητας και της προσβασιμότητας στις ελληνικές 
πόλεις προϋποθέτουν βαθιά ενσυναίσθηση και αυθεντι-
κό ενδιαφέρον. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με τρόπο απλό 
και κατανοητό ανέδειξε τα ζητήματα, με αφορμή και την 
συνάντησή του με τον κ. Κυμπουρόπουλο σε πρωϊνή 
τηλεοπτική εκπομπή.»

 «Λίγες οι μέρες, μα προφταίνουμε», είναι το μότο 
του Θεόδωρου Πανταλέων σε αυτήν την προεκλογική 
καμπάνια, καθώς ο χρόνος μέχρι τις κάλπες άρχισε να 
μετρά αντίστροφα. Από την πρώτη στιγμή της επίσημης 
ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του, έχει επιδοθεί σε 
έναν αγώνα δρόμου για να καταφέρει, όπως λένε συνερ-
γάτες του, να επισκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερα 
σημεία, περισσότερους συμπολίτες του. Και όσοι έχει τύ-
χει να βρεθούνε σε εκδηλώσεις και να τον συναντήσουν 
από κοντά, έχουν να λένε για την ευγένεια, αλλά και για 
το χρόνο που δαπανά συνομιλώντας με τον κόσμο, απο-
φεύγοντας τις πολιτικές «ξεπέτες». Όπως ο ίδιος λέει, 
«οι πολίτες δικαιούνται να ρωτήσουν, να πούνε τη δική 
τους άποψη. Στο κάτω – κάτω, μαζί θα διαμορφώσουμε 
την επόμενη ημέρα και όχι ερήμην τους».

karfitsomata
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Συμμετέχω στο 
στίβο ελεύθε-

ρος δεσμεύσε-
ων, μακριά από 

κάθε είδους 
εξαρτήσεις, 
μακριά από 

κάθε σχέση με 
ταμπέλες, σαν 
ενεργός πολί-

της. Έχω γεμά-
τες τις μπατα-
ρίες μου, έχω 

όρεξη για δου-
λειά, για θυσίες 
και κίνητρό μου 

την ευγενική 
φιλοδοξία.

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

Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία για τις Δημοτικές εκλογές. 
Συμμετέχω για πρώτη φορά στις εκλογές ξέροντας ότι δεν είμαι επαγ-
γελματίας πολιτικός.  

Γνωρίζω όμως την πόλη, γνωρίζω τα προβλήματά της, γνωρίζω 
να παλέψω για τις λύσεις τους. Δεν είμαι ονειροπόλος και θέλω να 
είμαι ειλικρινής και υπεύθυνος, ξέροντας καλά, ότι ο δρόμος μας δεν 
θα είναι εύκολος.

Αισθάνομαι όμως ότι αυτή την συμμετοχή την οφείλω στην πόλη 
που αγαπώ. 

Άλλωστε σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται στο 
σύνολό του, οι εκλογές δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε όλοι οι 
ενεργοί πολίτες την αλλαγή, να μην αφήσουμε χώρο σε δημάρχους 
αφ’ υψηλού και σε μίζερες νοοτροπίες απλής καταγραφής τους πριν 

την συνταξιοδότηση.
Συμμετέχω στο στίβο ελεύθερος δεσμεύσεων, μακριά 

από κάθε είδους εξαρτήσεις, μακριά από κάθε σχέση με 
ταμπέλες, σαν ενεργός πολίτης. Έχω γεμάτες τις μπαταρίες 
μου, έχω όρεξη για δουλειά, για θυσίες και κίνητρό μου την 
ευγενική φιλοδοξία.

Άλλωστε κανένας μας στην πόλη αυτή δεν ζει σε γυάλα. 
Κυκλοφορούμε όλοι και βλέπουμε ότι μείναμε στάσιμοι, με 
προβλήματα που προηγήθηκαν από την οικονομική κρί-
ση και έφεραν πολλούς συμπολίτες μας σε εξαθλίωση και 
ανέχεια. Η πόλη μας ζει στην υπανάπτυξη και στην ανεργία, 
διώχνει να παιδιά και τους επιστήμονές της σε μακρινούς 
επαγγελματικούς «παράδεισους».

Πάντα με αφετηρία τη γνώση της πραγματικότητας και 
την εμπειρία μου από τη θητεία μου στα κοινά, αποκλειόταν 
να μην συνδέσω την υποψηφιότητά μου με τον φίλο μου τον 
Νίκο Ταχιάο, επόμενο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. 

Όλοι έχουμε μια διαδρομή. Πάλεψα σαν πρόεδρος του 
ΤΕΕ για τους μηχανικούς, για την ανάπτυξη, για την καλυτέ-
ρευση της ζωής μας, για την Θεσσαλονίκη. Πάλεψα σαν Δ/
νων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, για την ποιότητα ζωής στην πόλη 
μου, για να φτάσει το νερό σε όλους τους συμπολίτες μου, 
για να γίνει το περιβάλλον της περιοχής μας καλύτερο.

Και ποτέ δεν δίστασα για να τα πετύχω, ποτέ δεν έβαλα 
μπροστά τους το προσωπικό μου όφελος.

Γιατί, «όταν αλύπητη, βαριά, ξεσπά η ανάγκη και προστά-
ζει», που λέει κι’ ο ποιητής, «ανάξιος είναι όποιος διστάζει». 

Άλλωστε για μένα πάντοτε η Θεσσαλονίκη, αποτελεί 
πρόκληση, όπως ο  καθένας το αντιλαμβάνεται και πρέπει 
να τολμούν πάντα αυτοί που είχαν συμμετοχή, για να αφή-
σουμε πίσω την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει σήμερα η 
Ελλάδα, για να διώξουμε όσους και πάλι εμφανίζονται σαν 
υποψήφιοι για έναν ακόμη γύρο καταστροφής. Δεν πρέπει 
να γίνουμε λαός λωτοφάγων και  πολύ περισσότερο οι Θεσ-
σαλονικείς.

Συμμετέχω γιατί δεν ανέχομαι την στασιμότητα και την 
μοιρολατρεία. Τέτοιες ώρες πριν τις εκλογές, δημιουργείται 
η εντύπωση κι όχι άδικα ή λανθασμένα, ότι όλοι λένε περί-
που τα ίδια. Μπορεί και μάλλον συμβαίνει να καταγράφουν 

και άλλοι τα προβλήματα, να υπόσχονται  λύσεις. Θα περιοριστώ να 
ρωτήσω:  γιατί δεν τις πραγματοποίησαν; Κάποιοι μάλιστα είχαν ρόλο, 
διαδραμάτισαν πόλο εξουσίας μέσα απ’ την πολιτική σαν Υπουργοί, 
Νομάρχες ή και Αντιδήμαρχοι. Τι έκαναν και πότε αναζήτησαν το γί-
γνεσθαι και όχι το φαίνεσθε; Πότε πάλεψαν ξεπερνώντας το εγώ; Πότε 
πρόταξαν το εμείς και τον πολίτη; Μόνο ο Ν.Ταχιάος άφησε έργο χειρο-

πιαστό στην πόλη και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. 
Στην πόλη μας, επιτέλους, πρέπει να σταματήσει η μοιρολατρία ότι 

όλοι ίδιοι είναι. Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν οι πολλοί που είναι 
εγκλωβισμένοι και δεν αντιπροσωπεύουν τα έργα και τις ημέρες των 
κατά καιρούς ιθυνόντων. Είναι αυτοί που θέλουν να δράσουν, έχουν 
άποψη, έχουν δυνατότητες, αλλά είναι αποθαρρυμένοι, γιατί οι ίδιες 
«παρέες» μονοπωλούν την απασχόληση με τις κοινές υποθέσεις, 
φράζοντας το δρόμο στους ικανούς. 

Ήρθε η ώρα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να συγκρουστού-
με με  καθεστηκυίες νοοτροπίες και στεγανά. Ήρθε η ώρα να δούμε 
γυμνή την αλήθεια και να λυτρωθούμε από τις αγκυλώσεις που μας 
κρατούσαν εγκλωβισμένους. Ήρθε η ώρα οι σκεπτόμενοι Θεσσαλο-
νικείς να γίνουν πολίτες της πρωτοβουλίας και της δράσης. Στο ρόλο 
αυτό, θα πρέπει να το καταλάβουν, δεν πρόκειται να τους αναπληρώ-
σει κανείς. 

Πρέπει να κινητοποιηθούν οι συμπολίτες μας που πιστεύουν ότι την 
επομένη των εκλογών πρέπει ν’ αλλάξουν όλα. Θέλω να συμβάλω κι 
εγώ με την κίνησή μου σαν υποψήφιος στον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ», στο να προτείνουμε έναν άλλο δρόμο, μια διαφορε-
τική προσέγγιση της πολιτικής, μια αλλαγή στάσης απέναντι σε όσους 
έγιναν η αιτία, να χάσουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι σε όλους και 
σε όλα. Θέλουμε απλά να δανειστούμε την εμπιστοσύνη τους και μαζί 
να κάνουμε μια καινούρια αρχή για την πόλη, μια καινούρια αρχή στην 
σχέση πολίτη και εκπροσώπησής του. 

Γιατί με τη ζωή μας στην πόλη δεν παίζουμε. Απαιτούμε οι άνθρω-
ποι που ασχολούνται με τα κοινά να μπορούν να αποδείξουν, όχι μόνο 
το ενδιαφέρον τους και τις καλές τους προθέσεις, αλλά και την ικανό-
τητά τους να εκπροσωπούν επάξια την πόλη αυτή.

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

Γι’ αυτό συμμετέχω
opinion



5304.05.2019

Κατάχρηση σε ασέλγεια – αποπλάνηση Ανηλίκων
Αρχικά να αναφερθεί πως η παιδική κακο-

ποίηση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (1999) ως «όλες οι μορφές σωματικής, 
συναισθηματικής, σεξουαλικής κακοποίησης ή 
παραμέλησης με αποτέλεσμα την πραγματική 
βλάβη στην υγεία του παιδιού, την ανάπτυξη 
και την αξιοπρέπειά του (WHO, 2008). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 342 του 
Ποινικού Κώδικα, ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί 
ασελγείς πράξεις με ανήλικο τον οποίο έχουν 
εμπιστευτεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυ-
λάσσει έστω και προσωρινά, τιμωρείται με κά-
θειρξη τουλάχιστο δέκα ετών.

Οι γονείς πρέπει να ακούνε με ιδιαίτερη 
προσοχή όσα τους εκμυστηρεύεται το παιδί 
τους, όχι μόνο λεκτικά, αλλά να παρατηρούν 
και τυχόν συμπεριφορικές αλλαγές ή αντι-
δράσεις. Οποιαδήποτε άρνηση, απομόνωση, 
ψυχοσωματικό σύμπτωμα ή παλινδρόμηση σε 
προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης θα πρέπει να 
τους κινητοποιήσει. Ένα παιδί δραστήριο και 
κοινωνικό, μπορεί να μην επιθυμεί ξαφνικά 
να επισκεφτεί συγκεκριμένα μέρη. Μπορεί να 
παρουσιάσει αλλαγές στην σχολική επίδοση ή 
να αισθάνεται συνεχή ανησυχία.  Διανύουμε μία 

εποχή που η κακοποίηση των ανηλίκων γνω-
ρίζει πρωτοφανή αύξηση, συνεπώς είναι απα-
ραίτητο να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία στο 
πλαίσιο της οικογένειας αλλά και του σχολείου.

Στις περισσότερες υποθέσεις ασέλγειας 
ανηλίκων οι δράστες μπορεί να είναι οικογε-
νειάρχες και αξιοσέβαστοι πολίτες. Όμως στην 
πλειοψηφία τους δίνουν σημάδια που δεν αξιο-
λογούνται με επάρκεια, πολλές φορές και από 
έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων.

Είναι απαραίτητο η κάθε αποκάλυψη του 
παιδιού να διερευνάται με προσοχή και από 
ψυχολόγο. Η χρήση μη λεκτικών ειδικών ψυ-
χομετρικών εργαλείων αλλά και της γνωστικής 
συνέντευξης, μειώνουν το ρίσκο πολλαπλών 
αξιολογήσεων από πολλούς ειδικούς και δεν 
θυματοποιούν ξανά τον/την ανήλικη. 

* Η Τέσσα Χριστοδούλου Εγκληματο-
λόγος Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, είναι ψυχολόγος και ανα-
λαμβάνει υποθέσεις Ποινικού, Αστικού και 
Οικογενειακού Δικαίου ως τεχνική σύμβου-
λος. Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
με την παράταξη «Η Θεσσαλονίκη είναι το 
μέλλον» του Γιώργου Ορφανού

Τέσσα Χριστοδούλου

Γι’ αυτό συμμετέχω Στον πυρετό των πανελλαδικών! Κοντά σε ευάλωτες ομάδες  
η Δήμητρα Ακριτίδου

Θετικές οι εντυπώσεις  
για τον Θ. Πανταλέων

Μπορεί ο Δημήτρης Ασλανίδης να ζει την αγωνία 
της προεκλογικής εκστρατειας όντας υποψήφιος στις 
προσεχείς περιφερειακές εκλογές αλλά δεν ξεχνά και 
την βασική ιδιότητά του ως φιλολόγου και ιδιοκτήτη 
φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης βιώνοντας τον 
αγώνα των παιδιών που ετοιμάζονται να περάσουν τη 
δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεωνΣτη ραδιοφω-
νική συνεντευξή του στον Real Fm μίλησε και για όλα 
αυτά τονίζοντας : « Πέρα από τις εκλογές και τον αγώνα 
ημών των υποψηφίων, έχουμε μπροστά μας και τις 
Πανελλαδικές, τον αγώνα δεκάδων χιλιάδων παιδιών 
και την αγωνία των γονιών τους. Συζητήσαμε για αυτά, 
όντας φιλόλογος και ιδιοκτήτης φροντιστηρίων μέσης 
εκπαίδευσης, όπως επίσης και για την κοινωνική προ-
σφορά του Ιεραποστολικού Συνδέσμου ‘’Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός’’, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω.»

Μία διαφορετική Ανάσταση στο Νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου έκανε η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ακριτί-
δου Δήμητρα του συνδυασμού Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα 
Νίκος Ταχιάος. Το βράδυ της Αναστάσεως ήταν μαζί με 
τους ασθενείς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ενώ την δεύτερη 
ημέρα του Πάσχα παρευρέθη στο εκκλησάκι της Σχολής 
Τυφλών.

Αν και ο Θεόδωρος Πανταλέων ανήκει στη λεγόμενη 
«νέα γενιά» υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, 
έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Κι αυτό γιατί, όπως μαθαί-
νουμε από ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε συναντήσεις 
μαζί του, είναι ευγενικός και ειλικρινής. Κερδίζει το 
συνομιλητή του, αφού ο λόγος του είναι ρεαλιστικός και 
οι προτάσεις του «γήινες» και υλοποιήσιμες.

Για παράδειγμα, ο Θόδωρος Πανταλέων ως επιχει-
ρηματίας δεν έχει κρύψει πως στοχεύει να εκφράσει τον 
επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο, χωρίς όμως αυτό να 
τον εμποδίζει να συνομιλεί με νέους και με ανθρώπους 
του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ακούει, καταγράφει, 
συνομιλεί, σχεδιάζει, προτείνει. Στοιχεία βασικά που ενι-
σχύουν την προσπάθειά του στο δρόμο προς τις κάλπες. 
Αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια...

karfitsomata
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Δημήτρης Κεραηλίδης:

Ως μοναδική ίσως Ανεξάρτητη υπο-
ψηφιότητα για την Δήμο Κατερίνης και 
την θέση του Δημάρχου, μπορεί να χα-
ρακτηριστεί, αυτή του Δημήτρη Κερα-
ηλίδη. Ο γνωστός Δημοσιογράφος και 
συγγραφέας, πήρε μιαν απόφαση, που 
σίγουρα και μόνο στη σκέψη, θα αιφνι-
δίαζε τους πάντες, ακόμα και τους πιο 
έμπειρους πολιτικούς αναλυτές της Πι-
ερίας. Κι όμως, το έκανε. Όσοι τον γνω-
ρίζουν από κοντά ξέρουν πως είναι ένας 
σκληρός Πόντιος, που εξ αυτού, του χα-
ρακτηριστικού ορμώμενος, πήρε και την 
συγκεκριμένη απόφαση. Ήθελε να δώσει 
την ώρα που προκήρυξε την υποψηφιό-
τητα του, όπως είπε, μιαν άλλη επιλογή 
σε εκείνους που λένε «όχι σε κόμματα, 
χρώματα και χορηγούς». Απέδειξε με το 
πλήρες ψηφοδέλτιο του, πως έχει δίπλα 
του πρόσωπα άφθαρτα, δυναμικά και 
πάνω από όλα νέα. Και σε ηλικία και σε 
ιδέες. Στα δυνατά του είναι η διείσδυση 
του στο Ποντιακό Στοιχείο λόγω κατα-

γωγής και θέσης, που όμως, σίγουρα δεν 
αφήνει αδιάφορες τις γυναίκες και τους 
νέους, καθώς είναι δυναμικός φαν των 
νέων τεχνολογιών σε προσωπικό επίπε-
δο κι όχι μέσω εκπροσώπων.

Φιλοσοφία του είναι το «δεν με νοιά-
ζει τι κακό έκαναν οι άλλοι, αλλά τι καλό 
θα κάνω εγώ» και πάθος του οι Ποντι-
ακοί Χοροί με μεγάλη λατρεία το να χο-
ρεύει την Σέρα ή αλλιώς τον Πυρρίχιο.

Ο Δημήτρης Κεραηλίδης γεννήθη-

κε το 1969 στην Κατερίνη κι έκτοτε ζει 
στη λαϊκότερη συνοικία του Δήμου, τα 
Αστικά. Χωριά του: Σεβαστή και Άνω Άγι-
ος Ιωάννης Κατερίνης. Είναι πτυχιούχος 
ΤΕΦΑΑ, εργάστηκε σε  δημοτικά, γυμνά-
σια, λύκεια και νυχτερινά λύκεια της 
χώρας ενώ είναι προπονητής Α’ Εθνικής 
μπάσκετ. Υπήρξε επαγγελματίας δημο-
σιογράφος και μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α ενώ 
εργάστηκε για χρόνια σε τηλεοπτικούς 
σταθμούς ALPHA,  Αρχισυντάκτης ΔΙ-

ΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ΑΝΤΕΝΝΑ, EXTRA 3, 
SPORTIME, TEMPO, ΕΡΜΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 
ΔΙΟΝ & ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ, εφημερίδες ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, 
ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, «ΤΟΠΙΚΗ - ΗΜΕ-
ΡΗΣΙΑ της ΠΙΕΡΙΑΣ», «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ρα-
διοφωνικούς σταθμούς CHAMPIONS 89,2 
και SPORTIME RADIO 89,2. Από το 1993 
είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής «ΤV ΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ» 1993. Το «Metropolis 106,7» 
το ΠΡΩΤΟ αθλητικό ραδιόφωνο Πιερίας 
ανήκει στην οικογένεια «Κεραηλίδη». 
Μιλά Αγγλικά, Γιουγκοσλαβικά και λίγα 
Τούρκικα. Χόμπι του οι Ποντιακοί Χοροί, 
η κιθάρα και το τραγούδι.

Έγραψε τρία βιβλία,  «Αθεράπευτα 
ερΩτευμένη» (2017), «Ζωή είναι θα πε-
ράσει» (2018), «ΠΟΝΤΙΑ ΜΑΝΑ» ΝΕΑ ΕΚ-
ΔΟΣΗ (2ος/2019). Συνέθεσε και κυκλο-
φόρησε τα CD «Τ΄ άρωμα σου τραγούδι» 
(Λάζαρος Αντωνιάδης, 7 τραγούδια RIA 
- διανομή MINOS-EMI).

Η έκπληξη της Κατερίνης
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Οι φόροι επί 
ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 
περισσότεροι, 

επαχθέστεροι και 
πιο άδικοι καθώς 

προτιμήθηκε 
η αύξηση 

της έμμεσης 
φορολογίας ακόμη 
και στα τρόφιμα για 

να γίνεται άμεση 
είσπραξη.

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

Όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση για την οικονομία οι υπουργοί 
του ΣΥΡΙΖΑ στα τηλεοπτικά πάνελ έχουν ένα «ακλόνητο» επιχείρημα: 
«Μα η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε υπογράψει το 2013 για πλεονάσματα 
άνω του 4,5%, εμείς δεσμευθήκαμε για 3,5%»,ως συνήθως λένε τη 
μισή αλήθεια. 

Η προηγούμενη κυβέρνηση πράγματι είχε υπογράψει για πλεονά-
σματα 4% με 4,5% αλλά τα είχε συνδέσει με υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης, κοντά στο 3% με 3,5%. Βασικός σκοπός τότε ήταν η δημοσι-
ονομική προσαρμογή να γίνει μέσα από τη μεγέθυνση της οικονομίας 
και για το λόγο αυτό η Ν.Δ. είχε προχωρήσει σε μειώσεις φόρων στον 
ΦΠΑ της εστίασης, στην εισφορά αλληλεγγύης και στις ασφαλιστικές 
επιβαρύνσεις των επαγγελματιών.

Μετά την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015 ο κ. Τσίπρας 
υπέγραψε όλες τις απαιτήσεις των δανειστών αλλά ταυτόχρονα προ-
χώρησε σε μία παρανοϊκή απόφαση για την πραγματική οικονομία, 
επέβαλε πρωτοφανή λιτότητα μέσω της υπερφορολόγησης και της 

περικοπής των δημοσίων επενδύσεων για να πετύχει θηρι-
ώδη πλεονάσματα!

Προτίμησε να γίνει το «χαϊδεμένο» παιδί των δανειστών, 
καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πλεονασμάτων κατευθύ-
νεται για την αποπληρωμή δανείων, παρά να ασκήσει ανα-
πτυξιακή πολιτική.

Τα πλεονάσματα σε μεγάλο βαθμό είναι εικονικά καθώς 
κάθε χρόνο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κόβεται 
στο μισό ενώ υποχρηματοδοτούνται κρίσιμοι κρατικοί το-
μείς όπως η Υγεία, και σε κάθε περίπτωση είναι «ματωμένα» 
κατά την ορολογία του κ. Τσίπρα. Οι φόροι επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 
περισσότεροι, επαχθέστεροι και πιο άδικοι καθώς προτιμή-
θηκε η αύξηση της έμμεσης φορολογίας ακόμη και στα τρό-
φιμα για να γίνεται άμεση είσπραξη.

Πλέον η Ελλάδα σημειώνει πλεονάσματα-ρεκόρ κοντά 
στο 4,5% με την ανάπτυξη κάτω του 2%. Η διαφορά αυτή 
ισοδυναμεί με αφαίμαξη πόρων, κεφάλαια φεύγουν από τη 
χώρα για την εξόφληση υποχρεώσεων συμπιέζοντας την 
οικονομία.

Η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε μία παγίδα υψηλών πλεο-
νασμάτων, χωρίς ανάπτυξη.

Υπάρχει και άλλος δρόμος για τη δημοσιονομική εξυγί-
ανση, τον έχει δείξει η Κύπρος, που κράτησε τους φορολο-
γικούς συντελεστές χαμηλά και πέτυχε γρήγορη και ισχυρή 
ανάπτυξη. 

Στην Ελλάδα, ο κ. Τσίπρας γρήγορα θέλησε να γίνει βαθύ 

ΠΑΣΟΚ και έχτισε το κομματικό του κράτος με διορισμούς φίλων και 
συγγενών, θυσιάζοντας την πρόοδο της οικονομίας. 

    Αυτή την επιλογή θα πληρώσει και στις εκλογές που έρχονται 
γιατί οι φόροι συνήθως λειτουργούν όπως το μπούμερανγκ.

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

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., το βαθύ... ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Ήταν  Νοέμβριος  του 2013  όταν  ο Γιώργος Τσαμα-
σλής έπαιρνε την απόφαση να αλλάξει  αυτοδιοικητικό 
στίβο και άφηνε πίσω του την περιφερειακή αυτοδιοί-
κηση για να διεκδικήσει το δήμο Θερμαϊκού.  Ο άλλοτε 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης είχε παυτεί στις 19 
Σεπτεμβρίου 2013 προσωρινά από τα καθήκοντα του με 
απόφαση του τότε γενικού γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Αθανασίου Κα-
ρούντζου, λόγω της δίκης για την υπόθεση του δρόμου 
Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, στην οποία ήταν κατη-
γορούμενος και τελικά αθωώθηκε.

Σχεδόν ενάμιση μήνα αργότερα, στις αρχές Νοεμβρί-
ου, επέστρεψε στη θέση του αντιπεριφερειάρχη, όμως 
μετά από λίγες ήμερες δήλωσε την πρόθεση του να συ-
νεχίσει την σταδιοδρομία του στον πρώτο βαθμό της το-
πικής αυτοδιοίκησης.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014, ο Γιώργος Τσαμα-
σλής, αναμετρήθηκε με τον Γιάννη Μαυρομάτη. Στον Α’ 
γύρο έλαβε ποσοστό 29,74%, έναντι 47,24% που συγκέ-
ντρωσε ο Γιάννης Μαυρομάτης – η διαφορά τους ήταν 
περίπου 4.000 ψήφοι. Στο Β΄ γύρο, ο κ. Τσαμασλής πήρε 
άλλους 200 ψήφους, με αποτέλεσμα ο δήμος Θερμαϊκού 
να πάει στα χέρια του Γιάννη Μαυρομάτη.

Στην πενταετή θητεία του ως επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης, ο Γιώργος Τσαμασλής άσκησε δρι-
μεία κριτική στο δήμαρχο, η οποία, όπως αποδείχτηκε, 
αποκρούστηκε από τη δημοτική αρχή με σειρά επιχειρη-
μάτων. Μόνιμη στάση του ήταν η επιμονή του να βρίσκει 
επιχειρήματα κατά της διοίκησης. Όπως στην περίπτωση 
με την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του δήμου, 
την οποία αρχικά υπερψήφισε, όπως και όλες τις σχετικές 
με το εν λόγω έργο αποφάσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου, ενώ αργότερα –άγνωστο γιατί– άλλαξε γνώμη.

Ο Γιώργος Τσαμασλής ζήτησε, μεταξύ άλλων, την 
ακύρωση του διαγωνισμού για την τοποθέτηση λαμπτή-
ρων LED, κόστους 3.632.828,00 ευρώ, παρότι αρχικά 
είχε υπερψηφίσει την εισήγηση της μελέτης και τις σχετι-
κές αποφάσεις που πέρασαν από το δημοτικό συμβούλιο. 
Μάλιστα, ο διαγωνισμός είχε καταλήξει στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, που τελικά ενέκρινε το έργο δικαιώνοντας 
πλήρως τη διοίκηση Μαυρομάτη. Ακόμη μία περίπτωση 
είναι αυτή με την καθαριότητα. Στα δημοτικά συμβούλια 
του δήμου Θερμαϊκού, ο κ. Τσαμασλής υπερψήφισε τη 
σύμβαση με τον εργολάβο καθαριότητας και στη συνέ-
χεια διέρρευσε ότι η αποκομιδή των σκουπιδιών δεν γί-
νεται όπως πρέπει.

Η συνήθεια της απουσίας 
Ο κ. Τσαμασλής μπορεί ναι μεν να εργάστηκε στον το-

μέα της καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, ωστόσο 
δεν φαίνεται να έχει ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα. 

Άλλωστε, όπως λένε κάποιοι παλιοί συνάδερφοι του, δεν 
είχε… πολλές σχέσεις με την υπηρεσία. Οι ίδιοι λέγανε 
πως αν ήθελες να βρεις τον Γιώργο Τσαμασλή, πιο πιθανό 
ήταν να τον συναντήσεις σε κάποιο ακριβό εστιατόριο του 
κέντρου, παρά στο χώρο εργασίας του!

Αυτή η συνήθεια της… απουσίας πάντως, έμεινε και 
επί ημερών του ως αντιπολίτευση στο δήμο Θερμαϊκού. 
Όπως φαίνεται από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, δεν 
είναι λίγες οι φορές που απουσίαζε από τη λήψη σοβα-

ρών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. 
Bon viveur
Η σεμνή του καταγωγή από το Μεσημέρι Θεσσαλο-

νίκης, δεν τον εμπόδισε να ζήσει ζωή «bon viveur» με 
ακριβά κουστούμια και αυτοκίνητα. Ο Γιώργος Τσαμα-
σλής δεν έκρυψε ποτέ τα ακριβά του γούστα: φιρμάτα 
ρούχα και παπούτσια, πανάκριβα ρολόγια και πολλά… 
κυβικά! Πρόσφατα μάλιστα αντικατέστησε το Porsche 
Cayenne που οδηγούσε στο παρελθόν με μια διθέσια 
Μερσεντές. Είναι λάτρης της καλής ζωής, και όταν δεν 
βρίσκεται στα «στέκια» του κέντρου, συχνάζει στην ανα-
τολική Θεσσαλονίκη.

Επιμένει στην πολιτική του καριέρα
Ο Γιώργος Τσαμασλής πάντως φαίνεται πως δεν αφή-

νει την πολιτική καριέρα. Στις  26 Σεπτεμβρίου 2018 δή-
λωσε μέσω Facebook την πρόθεση του να κατέβει  ξανά 
στις εκλογές της αυτοδιοίκησης. Μέχρι στιγμής πάντως 
δεν έχει λάβει επίσημη στήριξη της ΝΔ, την οποία υπο-
στηρίζει.

Η σχέση του με το κόμμα άρχισε πριν από πολλά χρό-
νια, όταν διετέλεσε πρόεδρος της Β’ ΝΟΔΕ στη Θεσσαλο-
νίκη και λίγο αργότερα κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευ-
τής με τη ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή και δεν κατόρθωσε 
να εκλεγεί. Μέσα από τη ΝΔ κτίστηκε και η σχέση του με 
τον πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη, 
η οποία πέρασε δια πυρός και σιδήρου. Η ρωγμή προ-
κλήθηκε όταν ο Γιώργος Τσαμασλής είχε ουσιαστικά πα-
ραδεχτεί μιλώντας σε δημοσιογράφο τοπικού καναλιού 
πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να καταφέρουν 
τους στόχους τους. «Πολλές φορές βάζαμε τεχνηέντως 
ένα πρόγραμμα, υποτιθέμενο πρόγραμμα εκτέλεσης έρ-
γου… προκειμένου να δικαιολογήσουμε τους συμβασι-
ούχους. Ότι αυτοί οι συμβασιούχοι κάνουν αυτό το έργο. 
Στην πράξη όμως δεν υπήρχε», είχε σχολιάσει. Το απο-
τέλεσμα; Μετά τις εκλογές δεν αξιοποιήθηκε σε κάποια 
θέση εντεταλμένου συμβούλου.

Αργότερα ο Γιώργος Τσαμασλής επιχείρησε να τα «ξα-
ναβρεί» με τον Π. Ψωμιάδη. Όταν χρειάστηκε στο 5μελές 
Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου τον Απρίλιο του 2012 κάθι-
σε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης αντιμετωπίζοντας την κατη-
γορία της παράβασης καθήκοντος για τη γνωστή υπόθε-
ση μείωσης προστίμων σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων 
κατά την νομαρχιακή του θητεία, πήρε  πάνω του το με-
γαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην υπόθεση με τη μείωση 
προστίμου που οδήγησε τον τότε περιφερειάρχη σε αρ-
γία. «Θεώρησα υπερβολικά τα πρόστιμα και εισηγήθηκα 
τη μείωσή τους», είπε ο κ. Τσαμασλής, αναλαμβάνοντας 
κατ’ ουσία την ευθύνη…

H πτώση του αντιπερφερειάρχη 
στην αντιπολίτευση του δήμου Θερμαϊκού

Γιώργος Τσαμασλής:  
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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



▶ Αφού άλλαξε το πολιτικό σκηνικό 
στις δημοτικές εκλογές στην Θεσσαλονί-
κη ο Παναγιώτης Ψωμιάδης (ο Νομάρχης 
της καρδιάς μας) και απλά πλέον τραγου-
δάμε και περπατάμε και χορεύουμε, του 
έφυγε με μεταγραφή ο πολύς ΤΖΑΝΓΚΟ 
ΑΛΓΚΑΒΑ προς τον Γιώργο Ορφανό. Βαρύ 
χαρτί, βαρύ ποτό και στεναχώρια στους 
άλλους συνδυασμούς που δεν πρόλαβαν 
τον ΤΖΑΝΓΚΟ. 

▶ Και άλλη μεταγραφή της τελευταί-
ας ώρας για τον Γιώργο Ορφανό, ο Μάκης 
Στεργίου. 

▶ Πάντως ο Μάκης Στεργίου λέγεται 
ότι ζήτησε και πήρε θέση αντιδημάρχου ή 
αυτό επικαλείται. Λέτε να έγινε πάλι έγ-
γραφη συμφωνία σαν την περασμένη με 
τον Γιώργο Κοζακίδη, για την οποία έφτα-
σαν στα δικαστήρια Στεργίου-Κοζακίδης; 

▶ Κουίζ: Ποιό κορυφαίο στέλεχος της 
Ν.Δ. στους πρωινούς καφέδες της Πειραι-
ώς επιμένει να υποστηρίζει ότι «έτσι κι 
αλλιώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης» θα είναι 

μπλε;»
▶ Άντε για να το κάνουμε και λίγο πε-

νηνταράκι, ήταν από εκείνους που ενθάρ-
ρυναν έως και προωθούσαν άλλη λύση 
από αυτήν που τελικώς επέλεξε ο αρχη-
γός του κόμματός του. Πάντως και οι δυο 
παραμένουν στη διεκδίκηση του Δήμου...

▶ Μεταγραφή όμως έκανε και η Κα-
τερίνα... Βαρύ πυροβολικό, το τανκ της 
Επανομής, ο «Καίσαρας», Σταύρος Σαρά-
φης. Ηθελε να απαντήσει στον Ορφανό 
επέλεξε κάποιον που έβαλε περισσότερα 
γκολ στο πρωτάθλημα από τον «Μεγαλέ-
ξανδρο» Κούδα στην καριέρα του.  

▶ Για τον άλλο που ζητάει 25 χιλιάδες 
ευρώ (τα έξοδα γαρ) δεν έμαθα τι γίνεται 
ακόμη. Συμπλήρωσε δεν συμπλήρωσε!!! 
Τα βρήκε δεν τα βρήκε;

▶ Εκεί στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πιστεύουν 
ότι οι Βούγιας και Λεκάκης θα ξεπερά-
σουν αμφότεροι το 10% στις εκλογές του 
Δήμου. Σοβαρά μιλάω μου το είπε υψηλό 
στέλεχος του κόμματος στην Θεσσαλονί-

κη. Α! και τον Παπαστεργίου στην περι-
φέρεια τον περιμένουν να καβατζάρει το 
20%. Τι να πω!!

▶ Πάντως, οι αντιδήμαρχοι ένας ένας 
εγκαταλείπουν τον συνάδελφό τους... Ο 
ένας ήδη έφυγε, ο άλλος ετοιμάζεται και 
η τρίτη προτίμησε την Νοτοπούλου.

▶ Τελικά, εκείνο το σποτάκι «γιατί με 
τον Πέτρο» φαίνεται ότι γρήγορα ξεχά-
στηκε... Ας απαντήσουν τώρα, «γιατί όχι 
με τον Πέτρο»... Ισως να μην ήταν και 
τόσο «γλυκούλης».

▶ Πάντως στην περιφέρεια ο Απόστο-
λός μου φαίνεται ότι ξεπερνάει, οριακά 
λένε κάποιοι το 50% την πρώτη Κυριακή. 
Εγώ το πιστεύω και το βλέπω. Σοβαρά 
μιλάω.

▶ Τα στοιχήματα σήμερα δίνουν 1,85 
Ταχιάος για δήμαρχος, 2,50 τον Ορφανό 
και μετά Νοτοπούλου και Βούγιας. Αλή-
θεια σας λέω. 

▶ Από τα στοιχεία που μάζεψα βλέ-
πω από την 1η Κυριακή των δημοτικών 

εκλογών να εκλέγονται άνετα στην Θέρ-
μη ο Θ. Παπαδόπουλος, στην Καλαμαριά 
ο Θ. Μπακογλίδης, στους Αμπελόκηπους 
ο Λ.Κυρίζογλου και οριακά ο Σ. Δανιηλί-
δης στις Συκιές.

▶ Μάχη θα γίνει την 2η Κυριακή στον 
Θερμαϊκό με τον Μαυρομάτη να κερδίζει, 
στον Εύοσμο με τον Καμαρινό, Μανδαλι-
ανό και Σούλα να διαγκωνίζονται και στην 
Σταυρούπολη τον Λίλτση. Στους άλλους 
δήμους είναι αμφίρροπη η διαδικασία για 
το ποιοι θα μπουν στην 2η Κυριακή.

▶ Να δούμε αν ο Μάκης Κυριζίδης 
θα προλάβει τελικά την εκκλησία για τον 
γάμο ή θα είναι στο πρωτοδικείο για να 
καταθέτει την υποψηφιότητα!! Εμείς πά-
ντως του ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο.

▶ Εγώ πάντως στηρίζω και ψηφίζω 
(αλήθεια λέω…) για Περιφερειάρχη τον 
φίλο μου τον Βάνη και δήμαρχο τον άλλο 
φίλο μου τον Σάββα Χαλιαμπάλια. Τελεία 
και παύλα._

Στη Λ. Νίκης, είπαν «ΝΑΙ» με πάρτι... 

Στιγμιότυπα από το πάρτυ που διοργάνωσαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού «ΝΑΙ στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», Σταύρος Μαρτινίδης, Νότα Πατενίδου και Σάκης Τσέτης στο basement bar στις 20 Απριλίου, όπου 
«παρήλασαν» όλοι σχεδόν οι σύμβουλοι αλλά και φίλοι της παράταξης «ΝΑΙ στον Κωνσταντίνο Ζέρβα, το Δήμαρχο 
που αξίζει η πόλη μας, τον άνθρωπο που μπορεί και θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη ευρωπαϊκή μητρόπολη, μία νέα 
Βαρκελώνη στα σύνορα της Ευρώπης»!  
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Λαχείο που κέρδισε 1,2 εκατομμύριο ευρώ 
έχει γίνει μήλον της έριδος μεταξύ δύο πρώ-
ην συντρόφων, καθώς ο ένας διεκδικεί τα μισά 
κέρδη και ο έτερος όλα! Γυναίκα, συνταξιούχος 
τραπεζικός, υποστηρίζει ότι πλήρωσε το αντίτιμο 
για την αγορά του λαχείου, ζητώντας από εκείνη 
τη στιγμή τα μισά κέρδη και μήνυσε τον επιχει-
ρηματία (πρώην πλέον) σύντροφό της λέγοντας 
πως όταν κέρδισαν εξαφάνισε τα στελέχη για να 
εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος τους, δηλαδή 
1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα κατέληξε και η 
ίδια κατηγορούμενη για κακούργημα όταν έγι-
νε αντίθετη μήνυση επειδή εισέπραξε, ενώπιόν 
του μάλιστα, 100.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 
ένα τμήμα του λαχείου που κέρδισε και κατείχε 
η ίδια.

Η γυναίκα έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν δύο 
χρόνια δικαστικό αγώνα, διεκδικώντας τα μισά 
κέρδη, ήτοι 600.000 ευρώ από τα λαχεία που 
όπως αναφέρει στη μήνυσή της αγόρασε με δικά 
της χρήματα, όμως τα στελέχη κρατούσε ο επι-
χειρηματίας σύντροφός της, περιστατικά που δεν 
αμφισβητήθηκαν από καμία πλευρά. Όλα άρ-
χισαν την Πρωταπριλιά του 2017, όταν το ζευ-
γάρι, που είχαν σχέση 7,5 χρόνια, ήταν με τους 
κουμπάρους τους σε μία ταβέρνα σε χωριό της 
Ημαθίας. Εκεί πέρασε πλανόδιος λαχειοπώλης, 
γνωστός και των δύο. «Από τον λαχειοπώλη 
αγοράσαμε συνεταιρικά λαχεία αρκετές φορές 
και μου πρότεινε να πάρω λαχείο που έληγε στο 
11 και είναι ο τυχερός μου αριθμός», περιγρά-
φει η γυναίκα σε υπόμνημα που έχει καταθέσει 
στον πταισματοδίκη Βέροιας ο οποίος διενήργη-
σε την προκαταρκτική εξέταση. «Καθώς έβγαλα 
το πορτοφόλι μου να πληρώσω, ο λαχειοπώλης 
μου πρότεινε να πάρω και το τρίδυμο στο ίδιο 
νούμερο», συμπληρώνει και τελικά το έκανε 
επειδή ο τότε σύντροφός της, απευθυνόμενος 
στον λαχειοπώλη του είπε «εντάξει δώστα» και 
στην ίδια «πλήρωσέ τα». «Αυτό είναι σύνηθες να 
παίρνουμε συνεταιρικά λαχεία, να τα πληρώνω 
εγώ και να τα κρατάει πάντα αυτός κάτι το οποίο 
γνωρίζουν οι κουμπάροι μας και ο λαχειοπώ-
λης», υποστηρίζει η γυναίκα και παραθέτει διά-
λογο μεταξύ των δύο, στον οποίο η ίδια επιμένει 
ότι σε περίπτωση κέρδους θα τα πάρουν μισά – 
μισά και εκείνος να αστειεύεται λέγοντας ότι θα 
της δώσει τα… 30 ευρώ.  

«Εμείς δεν αντιληφτήκαμε τίποτε, πότε αγο-
ράστηκαν τα λαχεία. Μετά μάθαμε τι έγινε, άλ-
λωστε εμείς γνωρίζουμε τον άντρα που είναι 

πελάτης», είπε στην Karfitsa ο ιδιοκτήτης της 
ταβέρνας.

Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος αριθμός του 
λαχείου κέρδισε το ποσό των 1.200.000 ευρώ 
χαροποίησε και τους δύο, σύμφωνα με όσα 
έχουν κατατεθεί στη δικαιοσύνη και μάλιστα 
ο άντρας ήταν αυτός που τηλεφώνησε στη σύ-
ντροφό του λέγοντας «μωρό μου κερδίσαμε το 
λαχείο», σύμφωνα με τη μήνυση και το υπόμνη-
μα που κατέθεσε η γυναίκα. Από εκείνη την ώρα 
άρχισαν τα προβλήματα, καθώς από την πρώτη 
στιγμή η τραπεζικός διεκδικούσε τα μισά χρήμα-
τα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι αν την αδικήσει 
θα στραφεί στη Δικαιοσύνη.

Εξαφανίστηκε το τρίδυμο
Αυτό που προκύπτει είναι πως την επομένη 

το ζευγάρι μετέβη στη Θεσσαλονίκη για την εί-
σπραξη του αντίτιμου του λαχείου από τα γρα-
φεία του ΟΠΑΠ, όμως εκεί εμφανίστηκαν μονά-
χα δύο στελέχη του κερδισμένου λαχείου, που 
αντιστοιχούσαν σε 200.000 ευρώ και όχι το τρί-
δυμο που κέρδιζε 900.000 ευρώ. «Αυτά τα έχω 
κρύψει», φέρεται να έχει πει ο σύντροφος, προ-
καλώντας την αντίδραση της τραπεζικού, όπως 
περιγράφηκε στη μήνυση. Τελικά εισέπραξαν 
και οι δύο από 100.000 ευρώ για δύο λαχεία και 
έφυγαν με την αντιπαράθεση για το αντίτιμο των 

λαχείων να έχει ξεφύγει. Η μηνύτρια έχει προτεί-
νει ήδη μάρτυρα κατηγορίας και την υπάλληλο 
του Οργανισμού, η οποία άκουσε όλο τον διά-
λογο για «κερδισμένα και άλλα λαχεία από το 
ζευγάρι», όπως υπογραμμίζεται στο υπόμνημα.

Από την άλλη, στη μήνυση γίνονται αναφο-
ρές σε περιστατικά που έγιναν στα δικαστήρια 
της Βέροιας, με πρωταγωνιστή τον λαχειοπώλη, 
ο οποίος στην αρχή προτάθηκε ως μάρτυρας από 
τη γυναίκα για να καταθέσει στη διαδικασία της 
λήψης προσωρινής διαταγής, όμως βρέθηκε 
στο… μάτι του κυκλώνα. «Καλά τι κάνεις εσύ 
εδώ; Δεν σου είπα ότι θα σου δώσω 20 χιλιά-
ρικα», εμφανίζεται να του λέει ο επιχειρηματίας, 
όπως τουλάχιστον καταγράφεται στο υπόμνημα 
της μηνύτριας. Τελικά ο λαχειοπώλης δεν κατέ-
θεσε και πλέον προτείνεται μάρτυρας από την 
πλευρά του επιχειρηματία, που κατηγορεί την 
πρώην συμβία του για… υπεξαίρεση, επειδή ει-
σέπραξε το ένα λαχείο ύψους 100.000 ευρώ και 
μάλιστα ενώπιόν του στον ΟΠΑΠ, ισχυριζόμενος 
πως τα χρήματα πήγαν στον δικό της τραπεζικό 
λογαριασμό επειδή ο ίδιος δεν είχε λογαριασμό 
στη συγκεκριμένη Τράπεζα.

Το γαϊτανάκι της αντιπαράθεσης πάντως συ-
νεχίζεται ήδη στα ανακριτικά γραφεία της Βέροι-
ας όπου βρίσκονται οι δύο μηνύσεις των πρώην 
συντρόφων.

Η γυναίκα διεκδικεί τα μισά κέρδη, αλλά ο σύντροφος θέλει όλα τα λεφτά

Η περιπέτεια ενός λαχείου  
με κέρδη 1,2 εκ. ευρώ!
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Η 20χρονη προσφυγοπούλα Αμάρ, το όνο-
μα της οποίας στα Αραβικά σημαίνει φεγγάρι, 
κατέφερε να μετατρέψει μέσα σε πέντε χρό-
νια το δρόμο της προσφυγιάς σε ταξίδι προς 
τη γνώση και το όνειρο. Έφυγε από το Χαλέπι 
της Συρίας στις 21 Δεκεμβρίου του 2014 και 
αφού πέρασε από τη Σμύρνη, τη Χίο, την Αθήνα, 
την  Ειδομένη, το κέντρο φιλοξενίας προσφύ-
γων της Βέροιας, κατάφερε να φοιτήσει στη Γ΄ 
Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια σε ελληνικό 
σχολείο της Κολωνίας και σήμερα σπουδάζει 
Μοριακή Ιατρική στο πανεπιστήμιο Ιατρικής στη 
Χαϊδελβέργη. Η φιλομαθής και επίμονη Αμάρ 
έχει στόχο να γίνει γιατρός και να γυρίσει στην 
πατρίδα της για να προσφέρει τις υπηρεσίες 
της, προκειμένου να ξαναχτιστεί η χώρα της, 
κάτι που όπως η ίδια υποστηρίζει, θα γίνει μόνο 
με τη γνώση και τη μόρφωση. Η Αμάρ, έμαθε 
γρήγορα Ελληνικά, αγάπησε την Ελλάδα και 
σε κάθε ευκαιρία τονίζει πως η Ελλάδα είναι η 
δεύτερη πατρίδα της.

Η ελληνική παιδεία της Αμάρ
  Με την ελληνική παιδεία στις αποσκευές 

της και με πολλή αγάπη που εισέπραξε από 
τους Έλληνες η προσφυγοπούλα Αμάρ, βαδί-
ζει στο δρόμο της γνώσης και της προσωπι-
κής της ολοκλήρωσης. Διαβάζει ατέλειωτες 

ώρες, όπως λέει στις συχνές συνομιλίες της 
με τον αγαπημένο της «μπαμπά» όπως τον 
αποκαλεί Διονύση Διαμαντόπουλο, διευθυντή 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας. Σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην «Karfitsa», ο 
κ. Διαμαντόπουλος τόνισε: «Την Αμάρ, τη μικρή 
προσφυγοπούλα από τη Συρία, τη γνώρισα τον 
Απρίλιο του 2016 στο Κέντρο Φιλοξενίας Προ-
σφύγων στην Αγία Βαρβάρα της Βέροιας. Αυτή, 
και η οικογένειά της, ήταν μεταξύ των προσφύ-
γων που μεταφέρθηκαν εκεί από την Ειδομένη, 
όπου οι πρόσφυγες στην πορεία τους προς την 
κεντρική Ευρώπη είχαν βρει τα σύνορα κλειστά 
και έτσι πέρασαν έναν βαρύ χειμώνα μέσα στις 
σκηνές και με συνεχείς συγκρούσεις με την 
αστυνομία της άλλης πλευράς των συνόρων.

Η άφιξη των προσφύγων στην Αγία Βαρβά-
ρα ήταν επεισοδιακή. Με σκηνές, μεμονωμένες 
ευτυχώς,  που όμως αμαύρωσαν την ελληνική 
φιλοξενία. Την επομένη της άφιξης των προ-
σφύγων επισκέφθηκα το Κέντρο Φιλοξενίας ως 
πολίτης αλλά και με την ιδιότητά μου ως διευ-
θυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθί-
ας, μαζί με άλλους συναδέλφους εκπαιδευτι-
κούς και με τη σύζυγό μου, σχολική σύμβουλο, 
Ελισάβετ Τάρη. Στόχος μας ήταν να δούμε τις 
βασικές ανάγκες των προσφύγων και κυρίως 
τις ανάγκες των μικρών παιδιών, προκειμένου 
να προσφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο τη 

βοήθειά μας. Εκεί καθώς μιλούσαμε με τους 
υπεύθυνους του Κέντρου, πρόσεξα πως δυο 
μάτια ήταν καρφωμένα πάνω μου επίμονα σαν 
να ήθελαν να μάθουντο τι λέγαμε. Γύρισα και 
τη ρώτησα στα αραβικά για το όνομά της. Αμάρ, 
μου απάντησε και ξαφνιάστηκε ευχάριστα που 
της μίλησα στη γλώσσα της. Της εξήγησα πως 
εγώ και η σύζυγός μου εργαστήκαμε στο Ελ-
ληνικό Σχολείο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου και 
έτσι μιλούσαμε τα αραβικά. Έτσι γνώρισα για 
πρώτη φορά την Αμάρ». 

Η Αμάρ αγάπησε τη Βέροια
«Οι συχνές επισκέψεις στο Κέντρο Φιλοξε-

νίας για τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης, 
βοήθησε στο χτίσιμο μιας πιο ζεστής και συχνής 
επαφής. Κάποια μέρα πήραμε την Αμάρ στη Βέ-
ροια. Της αγοράσαμε καινούρια ρούχα. Φάγαμε 
μαζί. Ο κόσμος στα μαγαζιά της πρόσφερε γλυ-
κά. Όταν αργά το απόγευμα την επιστρέψαμε 
στην οικογένειά της, δεν θα ξεχάσω τα λόγια 
της: «Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής 
μου» είπε και τα μάτια της δάκρυσαν. Από τότε 
η Αμάρ μπήκε στη ζωή μας. Σε κάθε συνάντησή 
μας η Αμάρ προσπαθούσε να μάθει ελληνικά. 
Ρωτούσε για τα πάντα. Την ορθογραφία των 
λέξεων. Τη Γραμματική. Παράλληλα μάθαινε 
ελληνικά και μέσα από ένα πρόγραμμα στον 
υπολογιστή. Σε ένα μόλις χρόνο έμαθε να συ-

Η Ελλάδα είναι η  δεύτερη πατρίδα μου  

Η προσφυγοπούλα Αμάρ που σπουδάζει Μοριακή Ιατρική  
στη Χαϊδελβέργη ζει το όνειρό της
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νεννοείται στη γλώσσα μας με άνεση. Ήταν το πρώτο 
στοιχείο που φανέρωνε ένα παιδί διάνοια. Ταυτόχρονα 
μάθαινε και γερμανικά, καθώς στόχος της οικογένειας 
ήταν να μετακινηθούν στη Γερμανία μέσω του προγράμ-
ματος επανένωσης οικογενειών, αφού δύο αδέλφια της 
Αμάρ ήταν ήδη εκεί. 

Η φιλομάθεια της Αμάρ και κυρίως το ότι έμαθε τόσο 
καλά και τόσο γρήγορα τα ελληνικά, προξένησε το εν-
διαφέρον πολλών που μιλούσαν για ένα παιδί-θαύμα. 
Έτσι δεν άργησε να έρθει μια υποτροφία για τη φοίτησή 
της στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης 

προκειμένου να τελειώσει το ελληνικό λύκειο. Μετά από 
ένα περίπου χρόνο, η φοίτησή της διακόπηκε, καθώς η 
οικογένεια πήρε έγκριση μετακίνησης στη Γερμανία. Έτσι 
η Αμάρ πήρε μετεγγραφή για την Γ΄ Τάξη του Ελληνικού 
Λυκείου της Κολωνίας. Αποφοίτησε το καλοκαίρι του 
2018 με 19,1.  Η υψηλή της βαθμολογία και μια εξαιρε-
τική συνέντευξη ήταν η αιτία να ξεπεραστούν τα σοβαρά 
γραφειοκρατικά εμπόδια και έτσι η Αμάρ έγινε δεκτή στο 
πανεπιστήμιο της Χαιδελβέργης. Στόχος της να σπουδά-
σει Μοριακή Ιατρική και, όπως λέει η ίδια, όταν τελειώσει 
ο πόλεμος θέλει να γυρίσει στη χώρα της για να βοηθήσει 

τους συμπατριώτες της», τόνισε ο κ. Διαμαντόπουλος.

Οι Έλληνες έχετε την αγάπη στο DNA σας
«Η Αμάρ σήμερα είναι στο πρώτο έτος της Σχολής της 

στη Χαϊδελβέργη. Μιλάμε συχνά στο viber.  Μας μιλάει 
για τα σχέδιά της. Για τα προσωπικά της. Τις δυσκολίες. Το 
πολύωρο διάβασμα. Δεν ξεχνάει να μας λέει για το πόσο 
σημαντικό ήταν γι’ αυτήν ο τρόπος που την αντιμετώπι-
σαν στην Ελλάδα όταν μάλιστα μετά την Ειδομένη είχε 
χάσει κάθε ελπίδα. «Είναι η δεύτερη πατρίδα μου», μας 
λέει, «κι εσείς οι Έλληνες έχετε την αγάπη στο DNAσας». 

Όταν η Αμάρ ήταν ακόμα στην Ελλάδα, την αποκάλε-
σα κάποτε «παιδί μου». Θυμάμαι πως συγκινήθηκε και 
ζήτησε να μας αποκαλεί, εμένα και τη σύζυγό μου, ως 
«μπαμπά» και «μαμά».

Έτσι μας αποκαλεί ακόμα και σήμερα, όταν επικοινω-
νούμε μαζί της. Για μας είναι ένα ακόμα παιδί μας που το 
αγαπάμε και μας κάνει περήφανους. Είναι ένα παιδί  υπό-
δειγμα φιλομάθειας και αισιοδοξίας. Ένα παιδί που παρά 
τα μεγάλα προβλήματα της προσφυγιάς έχει βάλει υψη-
λούς στόχους και μάχεται με πείσμα για να τους πετύχει. 
Δεν είναι τυχαίο που η αγαπημένη της φράση, παρμένη 
από τον Καζαντζάκη που της αρέσει πολύ να διαβάζει, 
είναι: «Φτάσε εκεί που δεν μπορείς». Και είμαι σίγουρος 
πως η Αμάρ, που στα αραβικά σημαίνει φεγγάρι, θα φτά-
σει πολύ ψηλά, και σαν ασημένια πανσέληνος θα ομορ-
φύνει και θα φωτίσει τον κόσμο γύρω της», κατέληξε ο κ. 
Διαμαντόπουλος.
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«Άρωμα» γηπέδου διαθέτουν πολλά από 
τα ψηφοδέλτια που κατεβάζουν στις επερχό-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης. Πρώην αθλητές 
από το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, 
του βόλεϊ αλλά και ευρύτερα του αθλητισμού 
αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στην 
καριέρα τους και, μετά από σχετικές προτάσεις, 
να διεκδικήσουν στις 26 Μαΐου την ψήφο των 
Θεσσαλονικέων και να κατακτήσουν μια θέση 
στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου.

Οι περισσότεροι αθλητές, που είναι υπο-
ψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για τον κεντρικό 
δήμο, προέρχονται από τον χώρο του ποδο-
σφαίρου καθώς το συγκεκριμένο άθλημα είναι 
ιδιαίτερα λαοφιλές και τραβάει σαν «μαγνή-
της» τα βλέμματα χιλιάδων φιλάθλων. Άλ-
λωστε, κάποιοι υποψήφιοι δήμαρχοι ανάλογα 
με τους παίκτες που έχουν συμπεριλάβει στα 
ψηφοδέλτια τους «φωτογραφίζουν» και την 
ομάδα που οι ίδιοι υποστηρίζουν!

Με Ορφανό ο Γιώργος Κούδας

Στο πλευρό του Γιώργου Ορφανού τάχθη-
κε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής - σύμβολο 
της ομάδας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούδας. Για 
περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο «Μεγαλέ-
ξανδρος» του ελληνικού ποδοσφαίρου έδινε 
μεγάλες μάχες στους αγωνιστικούς χώρους, 
κερδίζοντας τη λατρεία των οπαδών του ΠΑΟΚ 
και το σεβασμό των αντιπάλων. 

Πλέον, επέλεξε να δώσει νέες μάχες στον 
αυτοδιοικητικό στίβο και ανακοινώθηκε ως 

υποψήφιος με τον συνδυασμό «Η Θεσσαλονίκη 
είναι το Μέλλον» σε εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, 
λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της υποψη-
φιότητας του βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας 
όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος. Πάντως, ο Γιώργος Κούδας είχε επι-
λέξει και στο παρελθόν να κατέβει σε εκλογές, 
καθώς ήταν υποψήφιος το 1990 με το ΚΚΕ στην 
Α’ Θεσσαλονίκης. 

Τις δυνάμεις τους με την παράταξη Γιώρ-
γου Ορφανού ενώνουν και άλλοι δύο αθλητές, 
αυτή τη φορά όμως, από τον χώρο του μπά-
σκετ. Πρόκειται για τον 45χρονο πρώην διεθνή 
καλαθοσφαιριστή, Γιώργο Μασλαρινό, που έχει 
φορέσει τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Αρη, του 
ΒΑΟ, του Αμαρουσίου και του Παναθηναϊκού 
καθώς και τον προπονητή, Νίκο Παπαδόπουλο, 
που οδήγησε μεταξύ άλλων τις κορασίδες του 
ΠΑΟΚ σε τέσσερα πρωταθλήματα και τις νεα-
νίδες του Δικεφάλου σε άλλα δύο πρωταθλή-
ματα.

Στο ψηφοδέλτιο του κ. Ορφανού συμπερι-

λαμβάνονται επίσης ο προπονητής πολεμικών 
τεχνών και διοργανωτής Budo, Νάσσος Γλυκής, 
ο αθλητής της Ολυμπιακής Ομάδας αντιπτέρι-
σης, Γιώργος Πατής - Φουντάς, ο παραολυμπι-
ονίκης, Μπάμπης Ταϊγανίδης και η γυμνάστρια, 
Δήμητρα Χαριτίδου.

3+1 με Ταχιάο
Τρία ονόματα από το χώρο του ποδοσφαί-

ρου και ένα από το χώρο του μπάσκετ κοσμούν 

το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου, ο οποίος, μάλι-
στα, κατάφερε κατά την προεκλογική περίοδο 
να «κλέψει» τον ένα με μεταγραφή από τον 
συνδυασμό του Μάκη Κυριζίδη. 

Ο λόγος για τον Αλέξη Αλεξίου, πρώην διε-
θνή ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε σε Απόλ-
λων Καλαμαριάς, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που 
αρχικά είχε ανακοινωθεί ως μέλος της παράτα-
ξης «Θεσσαλονίκη Θετικά». Ωστόσο, λίγο καιρό 
αργότερα ο κ. Αλεξίου, ο οποίος ήταν μέλος της 
Εθνικής Ομάδας που αγωνίστηκε στο Μουντι-
άλ του 1994 στις ΗΠΑ, ανακοινώθηκε επίσημα 
από τον υποψήφιο δήμαρχο κ.Ταχιάο. 

Την ψήφο των Θεσσαλονικέων διεκδικούν 
επίσης με τον ίδιο συνδυασμό ο παλιός πο-
δοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Γιώργος Σκαρτάδος, 
ο οποίος συνέδεσε την καριέρα του με τους 
ασπρόμαυρους στους οποίους αγωνίστηκε επί 
μία δεκαετία καθώς και ο Άγγελος Σπυρίδων, 
πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και μέλος της 
Εθνικής Ομάδας. Μπορεί ο κ. Σπυρίδων να αγω-
νιζόταν ως κεντρικός αμυντικός εντός των γη-
πέδων, ωστόσο στις εκλογές θέλει σίγουρα να 
...σκοράρει. Στο ψηφοδέλτιο βρίσκεται ακόμη ο 

Νίκος Ζεϊμπέκης (φωτό), δημοτικός σύμβου-
λος εν ενεργεία και πρώην καλαθοσφαιριστής 
των κιτρίνων. 

«Φουλ» του κίτρινου ο Λεκάκης
Από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου στο «γήπε-

δο» του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
κατεβαίνει ο Γιώργος Γκουγκούλιας. Ο 36χρο-
νος πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο ψη-
φοδέλτιο της παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρώ-
τη» και στο πλευρό του υποψήφιου δημάρχου, 
Πέτρου Λεκάκη, γνωστού για τα κιτρινόμαυρα 
αισθήματα του. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό 
πως το όνομα του παρουσιάστηκε σε εκδήλω-
ση που έγινε στην περιοχή Χαριλάου. 

Ο Γκουγκουλιάς κατά τη διάρκεια της κα-
ριέρας του πέρασε από τις ομάδες του Παύλου 
Μελά, του Πανσερραϊκού, του ΠΑΣ Γιάννενα, 

Από τα γήπεδα στα... δημοτικά έδρανα!

Ανθρωποι που υπηρέτησαν τον αθλητισμό αποφασίζουν 
να δοκιμάσουν τις τύχες τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές
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του Πιερικού και του Απόλλωνα Καλαμαριάς ενώ φόρεσε 
και τη φανέλα του Αρη. Την περίοδο 2005 - 2006 αναδεί-
χθηκε ως ο αγαπημένος παίκτης της κερκίδας και ήταν 
πρώτος σκόρερ της ομάδας με εφτά γκολ καθώς βοή-
θησε τους κιτρινόμαυρους να ξεπεράσουν μία «μαύρη» 
σελίδα στην ιστορία τους και να ανέβουν κατηγορία.

Στο ψηφοδέλτιο του Πέτρου Λεκάκη συμπεριελήφθη 
και ο Κάρολος Μονόρι, αθλητής κολύμβησης ανοιχτής 
θαλάσσης, προπονητής του υγρού στίβου και της ομάδας 
των μίνι κορασίδων του Αρη στο πόλο. Παράλληλα, είναι 
εμπνευστής και τεχνικός υπεύθυνος του κολυμβητικού 
διάπλου Σάμινα, που διοργανώνεται προς τιμήν των θυ-
μάτων του ναυαγίου. 

Παραολυμπιονίκες και Σαράφης  
για Ζέρβα - Νοτοπούλου
Τον «Καίσαρα» του ΠΑΟΚ Σταύρο Σαράφη θα έχει στο 

ψηφοδέλτιό της η Κατερίνα Νοτοπούλου «μεταγραφή» 

της τελευταίας στιγμής ίσως και ως «απάντηση» στην 
ένταξη του άλλοτε συμπαίκτη του και επίσης μυθικού 
παλαιμάχου του ΠΑΟΚ Γιώργου Κούδα. Επίσης, τον Πα-
ντελή Κεραμιδά από την οικογένεια του Ηρακλή έχει 
εντάξει στο ψηφοδέλτιο της η Κατερίνα Νοτοπούλου, με 
την οποία κατεβαίνει επίσης ως υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος και ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης, 
με αργυρό μετάλλιο στους αγώνες του Πεκίνο το 2008, 
Ανδρέας Κατσαρός. 

Τον παραολυμπιονίκη δισκοβολίας και σφαιροβολί-
ας, Αλέξανδρο - Μιχάλη Κωνσταντινίδη, έχει εντάξει στο 
δυναμικό της η παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» με 
επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κατά το παρελθόν 

ο Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης είχε προχωρήσει σε μια 
συγκινητική πράξη ανθρωπιάς. Είχε παραδώσει το πρώτο 
του παγκόσμιο χάλκινο μετάλλιο που απέκτησε το 2011 
στη Νέα Ζηλανδία προκειμένου να τεθεί σε δημόσιο πλει-

στηριασμό και τα έσοδα του να διατεθούν για την αγορά 
ειδικού αναπηρικού αμαξιδίου για τη μικρή Ολίβια, κα-
θώς η ανάγκη ήταν άμεση.  

Επίσης, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον ίδιο 
συνδυασμό κατεβαίνουν η βολεϊμπολίστρια, Βιβή Ανα-
γνώστου και ο πολίστας, Χρήστος Αντιβαλίδης που στηρί-
ζουν την προσπάθεια του υποψηφίου δημάρχου κ.Ζέρβα 
για να αναλάβει τη διοίκηση του κεντρικού δήμου.

Από την άλλη, ένας πρώην προπονητής του βόλεϊ στις 
ομάδες του Αρη και του ΠΑΟΚ συμπεριλαμβάνεται στο 
ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου, Σπύρου Βούγια. 
Πρόκειται για τον Κώστα Χαριτωνίδη, ο οποίος είχε κα-
τέβει και στις βουλευτικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ το 2015.

Με το ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Ψωμιάδη κατεβαί-
νουν ο αδελφός του, Διονύσης Ψωμιάδης, ερασιτέχνης 
ποδοσφαιριστής ο ίδιος για 30 χρόνια και γνώστης των 
ερασιτεχνικών γηπέδων και ο επίσης ποδοσφαιριστής, 
Μανώλης Χασεκίδης, γιος του Λώλου Χασεκίδη.

Τέλος, ο ίδιος ο υποψήφιος δήμαρχος με την παρά-
ταξη «Υψίπολις», Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, έχει υπάρξει 
κατά το παρελθόν αθλητής στην ομάδα μπάσκετ του Αρη 
και έχει κολλήσει αρκετά «ένσημα» στο Κλεάνθης Βικε-
λίδης. 
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Σε αυξημένο συναγερμό βρίσκεται το τε-
λευταίο διάστημα ο Έβρος για τον φόβο διέλευ-
σης μελών ισλαμιστικών οργανώσεων, ειδικά 
τουISIS, που εκτιμάται ότι θα προσπαθήσουν να 
ξεφύγουν από τα αραβικά εδάφη μετά τη διαφαι-
νόμενη διάλυση του χαλιφάτου. Έγκυρες πηγές 
από τα ελληνοτουρκικά σύνορα έλεγαν στην 
Karfitsa πως τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα οι 
αστυνομικοί που ελέγχουν πρόσφυγες και μετα-
νάστες οι οποίοι εντοπίζονται στον Έβρο, βρίσκο-
νται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αυτό έδειξαν δύο απανωτά περιστατικά που 
απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα τις αρχές 
τόσο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
όσο και της Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς 
από εκεί γίνεται η ταυτοποίηση όσων καταγρά-
φονται. Το ένα αφορούσε 22χρονο Αφγανό, για 
τον οποίο απαντήθηκε τελικά ότι «έγινε έρευνα 
όμως δεν βρέθηκε να εμπλέκεται πουθενά» και 
το δεύτερο έναν Ιρανό, για τον οποίο βρέθηκε 
ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από ευρω-
παϊκές χώρες, με πρώτη τη Γερμανία. Και για τις 
δύο υποθέσεις δεν εκδόθηκε καμία ανακοίνω-
ση και είναι αλήθεια επιχειρήθηκε να υποβαθ-
μιστούν. Ωστόσο καταδεικνύουν την αυξημένη 
ετοιμότητα και το γεγονός ότι στα  σύνορα όλοι 
«σκανάρονται».

Η περίπτωση του νεαρού Αφγανού θεωρείται 
περίεργη,  καθώς αντιφατικές  πληροφορίες συ-
νόδευσαν την είδηση σύλληψής του. Εξετάστηκε 
καθώς βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο φω-
τογραφίες που τον απεικόνιζαν να πολεμάει στη 
χώρα του. Οι πληροφορίες γι’ αυτό γνωστοποιή-
θηκαν μία εβδομάδα μετά τη σύλληψή του, όταν 
οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι απομακρύνθηκε από 
τα σύνορα. Αμέσως μετά πηγές του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, χωρίς να μπαίνουν σε 
λεπτομέρειες έκαναν λόγο για «έρευνα», που 
δεν κατέληξε κάπου, δηλαδή ότι δεν προέκυψε 
ο 22χρονος να συμμετέχει σε κάποια οργάνωση.

Μία άλλη, εξίσου περίεργη ιστορία, αφορά 
έναν Ιρανό, ο οποίος σύμφωνα  με έγκυρες πλη-
ροφορίες της Karfitsa συνελήφθη στις 2 Απριλί-
ου. Ο συγκεκριμένος δήλωσε ότι είναι Ιρακινός, 
ωστόσο κατά τη διάρκεια καταγραφής του «χτύ-
πησε» η διεθνής βάση δεδομένων και έδειξε 
την πραγματική του ταυτότητα. Συγκεκριμένα, 
προέκυψε από τα δακτυλικά αποτυπώματά του, 
πως είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βά-
ρος του, όμως αυτές τις ημέρες είναι σε εξέλιξη 

η έρευνα εάν ισχύουν ακόμη. Το πρώτο ένταλμα 
προέρχεται από τη Γερμανία, χωρίς όμως να έχει 
γίνει γνωστό από καμία πλευρά για ποια υπόθε-
ση. Πάντως η υπόθεση θεωρείται «πολύ σοβα-
ρή» και έτσι αντιμετωπίζεται από τις αρχές που 
δεν επιβεβαιώνουν επίσημα ούτε τη σύλληψη 
του Ιρανού.

Ο Έβρος των συλλήψεων
Τα περάσματα του Εβρου, αποδεδειγμένα 

στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί από μέλη 
του ισλαμικού κράτους και άλλων τρομοκρατι-
κών ισλαμικών ομάδων. Σημαντικότερη ήταν η 
περίπτωση του Ιανουαρίου 2014, όταν οι αστυ-
νομικοί του Έβρου εντόπισαν 24χρονο Γάλλο 
υπήκοο, αλγερινής καταγωγής να κινείται στην 
πόλη της Ορεστιάδας. Στις λίγες αποσκευές του 
εντοπίστηκε ένα στικάκι με υλικό που συνδεό-
ταν με οπλισμό και επιθέσεις. Ο νεαρός δεν ήταν 
καταχωρημένος σε καμία ευρωπαϊκή βάση δε-
δομένων ως ύποπτος. Όμως από την έρευνα που 
ακολούθησε, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
γαλλικές υπηρεσίες, προέκυψε πως ήταν μέλος 
του δικτύου της Αλ Νούσρα, που τότε ήταν πα-
ρακλάδι της Αλ Κάιντα και πλέον έχει ενταχθεί 
πλήρως στον ISIS. Οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν ότι 
σχετίζεται με βομβιστικές επιθέσεις που είχαν 
γίνει στη γαλλική Ριβιέρα.

Συλλήψεις όμως έγιναν από τις αρχές του 
2013. Ήταν η περίοδος που στους Κήπους οι 

αστυνομικοί των συνόρων συνέλαβαν έναν 
36χρονο Βέλγο, συριακής καταγωγής, και έναν 
54χρονο Βρετανό, επίσης με την ίδια καταγω-
γή. Και οι δύο ήταν οδηγοί δύο αυτοκινήτων τα 
οποία ήταν γεμάτα με στρατιωτικά εξαρτήματα, 
όχι όμως οπλικά, διόπτρες, πομποδέκτες, δορυ-
φορικά τηλέφωνα κυάλια νυχτός, αντιαφυξιογό-
νες μάσκες και στρατιωτικές στολές. Την ίδια πε-
ρίοδο σε πέρασμα του ποταμιού συνελήφθησαν 
δύο Ολλανδοί, επίσης συριακής καταγωγής, 31 
και 36 χρόνων, η αιτία της παρουσίας των οποί-
ων στην περιοχή δεν διευκρινίστηκε ποτέ.

Στις συλλήψεις των συνόρων προστίθενται οι 
δύο «Σουηδοί», οι οποίοι συνελήφθησαν τον Φε-
βρουάριο του 2016 στην Αλεξανδρούπολη και 
ακόμη βρίσκονται στις ελληνικές φυλακές αφού 
καταδικάστηκαν για διεθνή τρομοκρατία. Πρό-
κειται για έναν 32χρονο Βόσνιο με σουηδικό δι-
αβατήριο, που είχε φυλακιστεί κατηγορούμενος 
ότι βιντεοσκόπησε προετοιμασία βόμβας – γιλέ-
κου και ο έναν 23χρονο από την Υεμένη, επίσης 
με σουηδικό διαβατήριο, που κρίθηκε ύποπτος 
ότι είχε αποφασίσει να γίνει «μάρτυρας».

Σε αυτούς προστίθεται ένας 52χρονος Γάλ-
λος, που δήλωσε «βαθιά θρησκευόμενος μου-
σουλμάνος», όταν προσήχθη σε δικαστήριο της 
Θεσσαλονίκης αφού συνελήφθη τον Σεπτέμβριο 
του 2016, κοντά στην Ασπροβάλτα, ενώ ήταν σε 
στενή παρακολούθηση από τους κήπους καθώς 
είχε κάνει ταξίδια σε Υεμένη, Ιράν και Ιράκ.

Αυξημένη ετοιμότητα στα σύνορα για τη διέλευση  
«φυγάδων» - μελών ισλαμιστικών οργανώσεων

Επιχείρηση - σκανάρισμα  
στον  Έβρο
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«Tο  δράμα εκείνων των Γερμανών, που ενά-
ντια στις προσωπικές τους κοσμοθεωρίες βρέθη-
καν να είναι μέλη ενός σκληρού στρατού κατο-
χής και μόλα ταύτα κατάφεραν να κρατήσουν την 
ανθρωπιά τους και συγχρόνως ευεργέτησαν τον 
ελληνικό λαό» πραγματεύεται το βιβλίο  της Σό-
φης Θεοδωρίδου «Ο Γερμανός Γιατρός» που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις «ΨΥΧΟΓΙΟΣ».Η πρώτη 
παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τη  Δευτέρα, 6 
Μάιου, στις 19.00 το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο 
«Πρωτοπορία» της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 
το δέκατο βιβλίο της Σόφης Θεοδωρίδου.

«Ο Γερμανός Γιατρός»
«Ο Γερμανός Γιατρός» είναι ένας ύμνος στην 

ανθρωπιά. Είναι ένα χάδι καλοσύνης σε καιρό πο-
λέμου. Η υπόθεση διαδραματίζεται στα χρόνια 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου , του σκλη-
ρότερου πολέμου που γνώρισε η γη. Η Σόφη Θεο-
δωρίδου μιλώντας στην εφημερίδα «Κarfitsa»το-
νίζει ότι «η  Λογοτεχνία ασχολήθηκε επαρκώς με 
τις θηριωδίες των Ναζί στην Ελλάδα την περίοδο 
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου- και πολύ σωστά. 
Ελάχιστοι όμως λογοτέχνες αναφέρθηκαν στο 
δράμα εκείνων των Γερμανών, που ενάντια στις 
προσωπικές τους κοσμοθεωρίες βρέθηκαν να εί-
ναι μέλη ενός σκληρού στρατού κατοχής και μόλα 
ταύτα κατάφεραν να κρατήσουν την ανθρωπιά 
τους. Γιατί υπήρχαν κι αυτοί οι άνθρωποι. Διαβά-
ζοντας, λοιπόν, τις επιστολές προς την οικογένειά 
του ενός Γερμανού γιατρού, ο οποίος υπηρετού-
σε στην Ελλάδα επί Κατοχής, συγκινήθηκα τόσο, 
που αισθάνθηκα ότι ήταν χρέος μου να μιλήσω γι’ 
αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ευεργέτησαν 
τον ελληνικό λαό μέσα από την ιδιότητά τους».

Το 1941 η Ελλάδα στενάζει  κάτω από τη 
σκληρή Γερμανική Κατοχή, μαζί κι οι κάτοικοι 
ενός μικρού νησιού του Αιγαίου. Η Λήδα, μια νε-
αρή χήρα, είναι εκδιωγμένη από  τους δικούς της 
γιατί κυοφορεί τον καρπό ενός παράνομου έρωτα.  
Ο Παππούς, μεγαλόψυχος με ανοιχτό μυαλό, ξέρει 
να αγαπά και τολμάει να πάει κόντρα στις κραυγές 
και στα αναθέματα.  

Την ίδια χρονική περίοδο , στο Βερολίνο, ο επί-
ατρος του ναυτικού Κρίστιαν Μίλερ θα γνωρίσει τη 
Μάρεν, τη γυναίκα της ζωής του, που ευτυχώς θα 
προλάβει να παντρευτεί, αλλά δεν θα ευτυχήσει 
να κρατήσει στα χέρια το παιδί του. 

Ο Κρίστιαν Μίλερ θα βρεθεί στο μικρό και πα-
νέμορφο νησί του Αιγαίου ως γιατρός, απεσταλμέ-
νος από τη Γερμανική κυβέρνηση με συναίσθηση 
του καθήκοντος, αλλά και γνώση ότι οι Γερμανοί 

είναι οι εισβολείς , αυτοί που ήρθαν στη χώρα των 
Ελλήνων, γνώση που συχνά θα τον πλημμυρίζει 
με απόγνωση. Ο ανθρωπισμός του όμως ξεπερ-
νάει τα όρια και τους φραγμούς του πολέμου. .

Ο Κρίστιαν λάτρεψε το νησί που τον έστειλε η 
μοίρα και το καθήκον. Γιάτρευε αδιακρίτως, όχι 
μόνο τους Γερμανούς στρατιώτες , αλλά και τους 
Έλληνες που είχαν ανάγκη των γνώσεων και των 
υπηρεσιών του. Έκανε δεκάδες εγχειρίσεις σε νη-
σιώτες, αφαίρεσε όγκους, έφερε εις πέρας δύσκο-
λες γέννες. Έσωσε ζωές και έγινε δικαίως ο καλός 
γιατρός. Έδωσε αγάπη, γιάτρεψε τον πόνο και ει-
σέπραξε την ευγνωμοσύνη και την αναγνώριση  
που δεν γνωρίζει σύνορα  ούτε κάνει διακρίσεις σε 

κατακτητές και κατακτημένους . Αντιμετώπισε την 
ελονοσία, δούλευε συνέχεια και ακούραστα, αλλά 
ο πόλεμος έχει πάντα παράπλευρες απώλειες…

Πλούσιο συγγραφικό έργο 
 Η Σόφη Θεοδωρίδου, κατάγεται από την  

Κωνσταντίας της Αλμωπίας, της Π.Ε Πέλλας, όπου 
ζει με την οικογένεια της. Σπούδασε νηπιαγωγός 
στη Θεσσαλονίκη .Λατρεύει τη ζωγραφική και τη 
λογοτεχνία και πιστεύει πως η αγάπη της για την 
τελευταία την οδήγησε τελικά στη συγγραφή. Από 
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν συνολικά 
δέκα  εξαιρετικά μυθιστορήματά της.

  Το  πρώτο της βιβλίο είναι «Η νύφη φορούσε 
μαύρα» που κυκλοφόρησε  το 2010,ακολούθησε 
το «Πες μου αν με θυμάσαι» το 2011, «Τ΄αχνά-
ρια των ξυπόλητων ποδιών» το 2012, «Η αμαρ-
τία της ομορφιάς» το 2013, «Το κορίτσι απ΄ τη 
Σαμψούντα» το 2014, «Στεφάνι από ασπάλαθο», 
2015, «Τα χρόνια της χαμένης αθωότητας»,2016, 
«Πορφυρό ποτάμι»,2017, «Η Αγαπητικιά»,2018 
και «Ο Γερμανός Γιατρός» που κυκλοφορεί στα 
βιβλιοπωλεία από τον Απρίλιο του 2019. 

Η αγάπη των αναγνωστών είναι η κινητήριος 
δύναμη της Σόφης Θεοδωρίδου, όπως υπογραμ-
μίζει η ίδια.«Αν κάποιος μου έλεγε πριν δέκα 
χρόνια, όταν και άρχισα να γράφω το πρώτο μου 
βιβλίο, ότι το 2019 θα κυκλοφορούν δέκα μου 
έργα από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, μία από τις μεγα-
λύτερες εκδοτικές εταιρίες της χώρας, θα του έλε-
γα ότι έχει μεγάλη φαντασία. Ωστόσο συμβαίνει. 
Κι ομολογώ ότι νιώθω μεγάλη ικανοποίηση, γιατί 
κατάφερα να προσφέρω μέσα από τα μυθιστορή-
ματά μου κάποια ευχαρίστηση στο αναγνωστικό 
κοινό, μια ευχαρίστηση που αντλούσα κι εγώ αδι-
άλειπτα μέσα από έργα άλλων λογοτεχνών από 
τα έξι μου χρόνια, οπότε και έμαθα να διαβάζω.  Δε 
θα τα κατάφερνα δίχως την αγάπη των αναγνω-
στών μου, γι’ αυτό τους ευχαριστώ», σημείωσε η 
κ. Θεοδωρίδου.

Μέσα σε δέκα χρόνια η Σόφη Θεοδωρίδου 
έγραψε δέκα βιβλία-δέκα πολυσέλιδα μυθιστο-
ρήματα με πλούσια πλοκή, πολλές πληροφορίες 
που δεν περιορίζονται μόνο στην ανάλυση των 
χαρακτήρων των ηρώων της, αλλά διαθέτουν και 
πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο , γεγονός που απαιτεί 
γνώσεις και μελέτη ιστορικών βιβλίων της εποχής 
με την οποία ασχολείται. Την περίοδο αυτή ήδη 
έχει προχωρήσει την έρευνα της για το εντέκατο 
βιβλίο της για το οποίο εργάζεται με αγάπη, πολ-
λές ώρες δουλειάς και αίσθηση συνέπειας στο 
αναγνωστικό της κοινό.
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Όταν ο ανθρωπισμός ξεπερνάει 
τους φραγμούς του πολέμου 

«Ο Γερμανός Γιατρός» της  Σόφης Θεοδωρίδου 
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Το μέλλον της 
χειρουργικής 

ογκολογίας  
του οισοφάγου

Τ Ο Υ  Δ Ρ .  Χ Α Ρ Η 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η * 

Η ρομποτική οισοφαγεκτομή είναι μια 
πρωτοποριακή επέμβαση αντιμετώπισης 
του καρκίνου του οισοφάγου που γίνεται σε 
ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα παγκοσμίως. 
Η επέμβαση αυτή διενεργείται στην Ελλάδα 
αποκλειστικά από τη χειρουργική ομάδα 
του Δρ Χάρη Κωνσταντινίδη, Διευθυντή του 
Κέντρου Ρομποτικής και  Ελάχιστα Επεμβα-
τικής Χειρουργικής και Ογκολογίας στη Θεσ-
σαλονίκη.

Του ζητήσαμε λοιπόν να μας μιλήσει 
για αυτήν την πρωτοποριακή χειρουργική 
επέμβαση και χαρακτηριστικά μας ανέφερε 
τα εξής:

Τα νεοπλάσματα του οισοφάγου είναι 
από τα πιο επιθετικά καρκινώματα του πε-
πτικού, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη 
χειρουργική τους αφαίρεση για την επίτευξη 
μιας ριζικής θεραπείας. Η χειρουργική του 
οισοφάγου αποτελεί ένα εξειδικευμένο και 
απαιτητικό αντικείμενο, καθώς προϋποθέ-

τει βαθιά γνώση της χειρουργικής 
ανατομικής της περιοχής τόσο της 
κοιλιάς, όσο και του θώρακα. Η 
Ρομποτική Χειρουργική λοιπόν, 
είναι μια νέα επαναστατική μέθο-
δος στο χώρο της χειρουργικής 
ογκολογίας, που βρίσκει απόλυ-
τη εφαρμογή στην αντιμετώπιση 
του καρκίνου του οισοφάγου, 
προσφέροντας δυνατότητες πολ-
λαπλάσιες όλων των άλλων τε-
χνικών.

Το ρομποτικό σύστημα προ-
σφέρει τρισδιάστατη εικόνα, με 
μεγέθυνση περίπου 20-30 φορές. 

Παρέχει εξαιρετικές συνθήκες όρασης και 
λεπτομερέστατου καθαρισμού των λεμφα-
δένων, που αποτελούν βασικές απαιτήσεις 
της ογκολογικής χειρουργικής. Επιπλέον, 
μας επιτρέπει να εκτελούμε κινήσεις με 
απόλυτη ακρίβεια, ακόμα και των ποιο δύ-
σκολων που είναι αδύνατο να επιτευχθούν 
με το ανθρώπινο χέρι. Οι δυνατότητες αυτές 
έχουν ιδιαίτερη αξία κατά τη διενέργεια ανα-
στομώσεων που απαιτούνται στην επέμβαση 
αυτή, μειώνοντας δραματικά την πιθανότητα 
αποτυχίας τους. 

Η συγκεκριμένες επεμβάσεις διενεργού-
νται εξ’ ολοκλήρου ρομποτικά, τόσο στην 
κοιλιά, όσο και στο θώρακα, με την πλήρη 
απουσία χειρουργικών τομών. Η επέμβαση 
αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσο-
γείου, από την ομάδα μας πριν από 4 χρόνια 
και έκτοτε, έχουμε αντιμετωπίσει δεκάδες 
ασθενών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι 
ασθενείς καθίστανται περιπατητικοί και πλή-
ρως κινητοποιημένοι 12-24 ώρες μετά την 
επέμβαση, ενώ εξέρχονται συνήθως την 7η 
μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη φυσική κα-
τάσταση. 

Πιθανή ανοικτή ή λαπαροσκοπική 
χειρουργική προσπέλαση θα απαιτούσε 
πολλαπλάσια παραμονή στο νοσοκομείο, 
αυξάνοντας δυσανάλογα τη χειρουργική κά-
κωση, τον πόνο, τη πιθανότητα επιπλοκών, 
αλλά και το κόστος της νοσηλείας. Τα οφέλη 
από τη ρομποτική προσέγγιση των νεοπλα-
σματικών παθήσεων του οισοφάγου είναι 

κάτι παραπάνω από προφανή, μια και αυτή 
καταργεί όλους τους περιορισμούς των άλ-
λων τεχνικών και προσφέρει συνολικά τον 
ιδανικό συνδυασμό λεπτομερούς, αποτελε-
σματικής, ανώδυνης, αναίμακτης, αλλά και 
ανεπίπλεκτης θεραπείας. 

*Ο Δρ. Χάρης Κωνσταντινίδης είναι Γενι-
κός Χειρουργός MD-PhD
Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Ελά-
χιστα Επεμβατικής Γενικής Χειρουργικής 
και Ογκολογίας. 
Head of American Institute of Minimally 
Invasive Surgery (AIMIS) Robotic 
General Surgery Department
www.hariskonstantinidis.gr,  
Τηλ. 2310.421428

Ρομποτική Οισοφαγεκτομή
υγεία
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Το νέο μηχάνημα – επανάσταση HIFU για την πυελική χαλάρωση 

Ο Δρ. Αριστοτέλης Αποστολίδης είναι 
μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και μιλά για την επαναστική  συ-
σκευή κολπικής σύσφιξης HIFU που δίνει 
λύση στο χρόνιο πρόβλημα της πυελικής 
χαλάρωσης. 

Τι είναι η χαλάρωση και  η ξηρότητα 
του κόλπου; Η χαλάρωση  και η ξηρότη-
τα του κόλπου   είναι  δυο καταστάσεις  
που ταλαιπωρούν χιλιάδες γυναίκες που 
έχουν βιώσει τη διαδικασία του φυσιολο-
γικού τοκετού και έχουν μπει στην εμμη-
νόπαυση, αλλά  οι περισσότερες δεν το 
αναφέρουν καθόλου και έχουν καταντή-
σει κατά κάποιο τρόπο ένα ταμπού.

Και οι δύο  έχουν σαν αποτέλεσμα η 
περιοχή να χαλαρώνει να μην υπάρχει  η 
ανάλογη λίπανση  και έτσι να  περιορίζε-
ται η αίσθηση κατά την ερωτική  επαφή  
και την διείσδυση  του άνδρα   και να εί-
ναι επώδυνη   η επαφή τις περισσότερες  
φορές.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και 
πολλές άτοκες γυναίκες οι οποίες μπαί-
νουν στην εμμηνόπαυση και χάνουν από 
«συμμάχους» τους τα οιστρογόνα με τε-
λικό αποτέλεσμα πάλι την χαλάρωση και 
την ξηρότητα. 

Πότε εμφανίζονται τα πρώτα συ-
μπτώματα και τι τα επιδεινώνει; Συνή-
θως η συμπτωματολογία αρχίζει να απα-
σχολεί τη γυναίκα μετά τη συμπλήρωση 
των 40 ετών αφού έχει τεκνοποιήσει. 

Έχει διαπιστωθεί επίσης  ότι το πρό-
βλημα  εμφανίζεται σε διάστημα 4-5 
ετών μετά την εμμηνόπαυση  είτε έχουν 
τεκνοποιήσει είτε όχι και αφορά πάνω 
από το 50% - 60%  των γυναικών

Η μειωμένη παραγωγή ορμονών 
προκαλεί ατροφία στην περιοχή του κόλ-
που, καθιστώντας λιγότερο απολαυστική 
τη σεξουαλική ζωή, δυσκολότερη την 
επίτευξη οργασμού αλλά και διαταραχές 
όπως είναι η ακράτεια ούρων και ο έντο-
νος κνησμός.  

Για όλες αυτές τις γυναίκες, η μέθο-
δος της κολπικής αναζωογόνησης και 
σύσφιξης του κόλπου  αποτελεί μία εν-
δεικνυόμενη λύση ειδικά στην σημερινή 
εποχή.

Πώς γίνεται η χρήση της μεθόδου 
που μας αναφέρετε;  Η μέθοδος  αυτή 

βασίζεται στην  συσκευή κολπικής σύ-
σφιξης HIFU  η οποία χρησιμοποιεί έναν 
συνδυασμό ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων   
και υπέρηχου, για να παρέχει ελεγχόμενη 
θέρμανση με στόχο τον εν τω βάθη ιστό 
και όχι  τον επιφανειακό.  

Η κεφαλή της συσκευής χρησιμοποι-
εί μια εστιασμένη θερμότητα για να δια-
ταράξει τις ίνες κολλαγόνου βαθιά μέσα 
στο δέρμα και στο βλεννογόνο.

Υπάρχει κάποια ειδική προετοιμασία 
πριν την κολπική θεραπεία HIFU; Συνή-
θως, δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. 
Αυτό που εμείς συστήνομαι στις γυναίκες 
είναι  να  έχει προηγηθεί μια γυναικολο-
γική εξέταση και ένα πρόσφατο test Πα-
πανικολάου. 

Ποιός είναι ο στόχος αυτής της θε-
ραπείας και πόσο διαρκεί; Ο στόχος της 

θεραπείας είναι να αυξηθεί η θερμοκρα-
σία στον  βλεννογόνο του κόλπου  για 
να επιτευχθεί η αύξηση παραγωγής του 
κολλαγόνου στους μύες.  

Παράλληλα  παρατηρείται  βελτίωση 
της αιμάτωσης  και  αύξηση της λίπανσης 
του κόλπου και έτσι έχουμε την άμεση 
αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας. 

Επιπροσθέτως, οι ιστοί του κόλπου 
βελτιώνουν τη στήριξη που παρέχουν 
στην ουροδόχο κύστη και στην ουρήθρα 
και αντιμετωπίζεται η ήπια ακράτεια των 
ούρων.

 Η όλη διαδικασία  από την είσοδο 
της κεφαλής μέχρι να γίνει η σάρωση 
όλου του κολπικού τμήματος  διαρκεί 
20- 25 λεπτά.

Είναι επώδυνη η διαδικασία; Οι πε-
ρισσότερες γυναίκες περιγράφουν ένα 
ήπιο   «γαργάλημα» , το οποίο όμως δεν 
είναι επώδυνο. 

Οι  παλιότερες μέθοδοι που χρησι-
μοποιούσαν τα LASER έκαναν  ένα μικρό 
έγκαυμα στον βλεννογόνο και αυτό πο-
νούσε ελαφρά.  

Πότε μπορεί η γυναίκα να δει αυτά 
τα αποτελέσματα;  Τα αποτελέσματα εί-
ναι άμεσα ορατά από την πρώτη κιόλας 
εφαρμογή. 

Έτσι, άμεσα θα δει η γυναίκα: 

- αντιμετώπιση της κολπικής ξηρό-
τητας και  αύξηση της ελαστικότητας του 
κόλπου, 

- αύξηση της λίπανσης του κόλπου 
και βελτίωση της αιμάτωσης του βλεν-
νογόνου με άμεση  βελτίωση τη εμπειρί-

ας της κατά τη σεξουαλική επαφή.
Επιπροσθέτως  αντιμετωπίζεται  η 

ήπια ακράτεια των ούρων, με  ελάττω-
ση, σε σημαντικό βαθμό και συχνά μέχρι  
πλήρους εξάλειψης  της ειδικά αν είναι 
στα πρώτα της στάδια. 

Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα;  Σε γε-
νικές γραμμές το αποτέλεσμα διαρκεί για 
2 με 3  χρόνια.  Για μακροχρόνια αποτε-
λέσματα συνιστάται ένας μικρός αριθμός 
συνεδρίων ανάλογα με την περίπτωση 
στον πρώτο χρόνο μετά την θεραπεία. 

Το τελικό αποτέλεσμα δίνεται μετά 
από 2-3 μήνες, καθώς εξακολουθεί η 
δράση των υπερήχων  στο κολλαγόνο 
2-3 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας.

 Υπάρχουν αντενδείξεις για την θε-
ραπεία; Η κολπική θεραπεία HIFU αντεν-
δείκνυται  στην  έντονη ατροφία του 
κόλπου. Έντονη φλεγμονή στον κόλπο 
ή στον τράχηλο. Αν η γυναίκα πάσχει 
από καρδιακή νόσο ή  φέρει καρδιακό 
βηματοδότη ή παρόμοιες ηλεκτρονικές 
συσκευές. Αν βρίσκεται υπό θεραπεία για 
καρκίνο. Αν στον κόλπο υπάρχουν τραύ-
ματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα επου-
λωθεί. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης.

Τέλος στο «ταμπού» των γυναικών 

Περιστροφική αυτόματη κίνηση της κεφαλής κατά 360 μοίρες ώστε να  ενεργοποιηθεί όλος ο κολπικός βλεννογόνος 
κατά μήκος ολόκληρου του κόλπου.

Παρουσία των ινών κολλαγόνου   
πριν και μετά την θεραπεία

Διαφορά δράσης των υπερήχων HIFU απευθείας στο εσωτερικό του κόλπου χωρίς έγκαυμα,  με παλαιότερες μεθό-
δους όπου η δράση ξεκινούσε με μικρό τοπικό έγκαυμα του κολπικού βλεννογόνου. 

Ρομποτική Οισοφαγεκτομή
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Face control
Βένη Καπαχτσή
Λόγια δίχως πράξεις, 
όπλα χωρίς σφαίρες

Ποια είναι τα τρία πράγματα που σου αρέσουν περισ-
σότερο στην Θεσσαλονίκη; Η ιστορία της, οι άνθρωποί 
της, το δειλινό. 
Ποια είναι τα τρία πράγματα που χωρίς αυτά η Θεσ-
σαλονίκη θα ήταν καλύτερη/ομορφότερη; Καλύτερες 
συγκοινωνίες, λιγότεροι ρύποι, χωρίς εξαρτήσεις από το 
κράτος των Αθηνών. 
Ποια είναι η καλύτερη θέα στη Θεσσαλονίκη;  Η Άνω 
Πόλη,  είναι το πιο χαρακτηριστικό  και πανοραμικό 
σημείο της πόλης.
Αν μπορούσες να γυρίσεις μια ταινία βασισμένη στην 
Θεσσαλονίκη, τι θέμα θα είχε; Η ιστορία του Αγίου 
Δημητρίου του πολυούχου της, ή  «Η Θεσσαλονίκη πριν 
την απελευθέρωση» 
Ποιος είναι ο ομορφότερος δρόμος της Θεσσαλονίκης 
κατά τη γνώμη σου; Η Δημητρίου Πολιορκητού  που 
ξεκινάει  από την Πορτάρα  και φτάνει μέχρι τις Συκιές.
Αν η Θεσσαλονίκη ήταν ένα πρόσωπο ποιο θα ήταν  
αυτό; Ο Βασίλης Τσιτσάνης γιατί την τραγούδησε. 
Γιατί αποφάσισες να μετάσχεις στις Δημοτικές εκλο-
γες; Πιστεύω ότι έχω να προσφέρω  στην πόλη.
 Γιατί με τον Γιώργο Ορφανό; Γνωρίζει την πόλη  πολύ 
καλά, εχει  εμπειρία  στην διοίκηση, ηγετικό προφίλ.
Μια λέξη που δεν ταιριάζει καθόλους στους Θεσσαλο-
νικείς; Μιζέρια
 Ποιο είναι το   αγαπημένο σου σύνθημα  που έχεις ; 
Λόγια δίχως πράξεις, όπλα χωρίς σφαίρες.
 Αν γινόσουν δήμαρχος Θεσσαλονίκης για μια μέρα, 
ποιο θα ήταν  το πρωτο που  θα έκανες για την πόλη; 
Θα την έκανα καθαρή και λαμπερή. 
Πώς  φαντάζεσαι την Θεσσαλονίκη σε  20 χρόνια από 
τώρα; Πιο όμορφη, πιο μεγάλη, πιο ευρωπαϊκή.

Η Βενετία (Βένη) Καπαχτσή έχει διανύσει 
πολλά «χιλιόμετρα» ασκώντας τα νομι-
κά της καθήκοντα με ιδιαίτερη πυγμή ως 
δικηγόρος ποινικολόγος. Αυτή τη φορά 
αποφάσισε να κατέλθει στον αυτοδιοι-
κητικό στίβο θέτοντας υποψηφιότητα με 
την παράταση του Γιώργου Όρφανού «Η 
Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» για πρώτη 
φορά στην καριέρα της. 
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Στο θέατρο ΚΌΛΌΣΣΑΙΌΝ μια φιλία τριών ανδρών δοκιμάζεται με αφορμή ένα έργο τέχνης.  
Ό Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το  πρωτότυπο θεατρικό έργο της Γιασμίνα Ρεζά ART στο 

οποίο και πρωταγωνιστεί μαζί με τους Άλκη Κούρκουλο και Γιώργο Πυρπασόπουλο και μιλά 
στην «Κ» γι’ αυτό και για … άλλα

Περί ανδρικής ... φιλίας
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΘΕΑΜΑ 
Ό Θοδωρής Φέρρης 

επικοινωνεί με το κοινό 
του σε χώρους όπως το 

Boheme και το Oλύμπιον

Η πολυαναμενόμενη 
πρεμιέρα του Βασίλη 

Καρρά στο STAGE live την 
Παρασκευή 10 Μαΐου

Παρασκευή 10,Σάββατο 11 
και Κυριακή 12 Μαΐου οι 

τελευταίες παραστάσεις για 
«το ΔΕΙΠΝΌ»

Απόψε εκλογικό show από 
τον Διογένη Δασκάλου και 
τους Μonie & Monie Conni-
ente στο club του Μύλου 

Ό Δημήτρης Μακαλιάς μιλά 
στη Φιλίππα Βλαστού για 
«Το αγόρι με τη βαλίτσα», 
για την σύνδεση του έργου 
με την προσφυγική κρίση, 
τη Θεσσαλονίκη και αν θα 
κατέβαινε υποψήφιος στις 

εκλογές.
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Στο θέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ μια φιλία τριών 
ανδρών δοκιμάζεται με αφορμή ένα έργο 
τέχνης.  Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το  
πρωτότυπο θεατρικό έργο της Γιασμίνα Ρεζά 
ART στο οποίο και πρωταγωνιστεί μαζί με 
τους Άλκη Κούρκουλο και Γιώργο Πυρπασό-
πουλο και μιλά στην «Κ» γι’ αυτό και για … 
άλλα.

ART. Ένα ευφυές έργο από μια πετυ-
χημένη γαλλίδα θεατρική συγγραφέα.  Τι 
σας ιντριγκάρισε  και αποφασίσατε να το 
ανεβάσετε; Το ART το είδα πρώτη φορά το 
1999 από το ανέβασμα που έκανε ο Σταμά-
της Φασουλής στο θέατρο ΚΑΠΠΑ.  Μαζί του 
έπαιζαν ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Γιάν-
νης Βούρος.  Το πρώτο πράγμα που ζήλεψα 
σε κείνο το ανέβασμα, πέρα από τις έξοχες 
ερμηνείες, ήταν το ίδιο το έργο.  Τότε είχα ξε-
κινήσει να γράφω, όχι ακόμα θεατρικό έργο, 
αλλά κείμενα για τους Άγαμους Θύτες, οπότε 
υπήρχε όλος αυτός ο προβληματισμός γενικά 
για τη θεματολογία, τη σάτιρα και η σπουδή 
μου πάνω σ’ αυτό  το αντικείμενο.  Και ζήλε-
ψα πάρα πολύ, γιατί ούτε κατά διάνοια είχε 
περάσει απ’ το μυαλό μου ένα τόσο οικείο 
θέμα.  Η αντιπαράθεση γύρω από ένα έργο 
τέχνης, γύρω από μια ταινία, γύρω από ένα 
καλλιτέχνη, κάτι που στη ζωή μου συνέβαινε 
από τα εφηβικά μου χρόνια μέχρι κι εκείνη τη 
στιγμή που έβλεπα την παράσταση.  Το βρήκα 
λοιπόν ευφυέστατο και άφησα ανοιχτούς λο-
γαριασμούς μ’ αυτό το έργο ότι κάποια στιγμή 
θα ήθελα κι εγώ να το ανεβάσω.  Το πλήρω-
μα του χρόνου ήρθε, πάντα στη δουλειά μας 
είναι και λίγο συγκυριακά τα πράγματα για το 
τι θα ανεβάσεις και με ποιους, κι όταν η διαδι-
κασία βρήκε το δρόμο της έκανα την πρόταση 
στον Άλκη Κούρκουλο και στον Γιώργο Πυρ-
πασόπουλο, που ούτως ή άλλως προσπα-
θούσαμε από χρόνια να συνεργαστούμε και 
δεν είχαμε δουλέψει ποτέ μαζί στο θέατρο και 
επιχειρήσαμε με χαρά όλοι να το κάνουμε.

Τελικά η τέχνη μας εμπαίζει; Και μας 
εμπαίζει και την εμπαίζουμε.  Είναι ζωντανή 
η σχέση που έχει ο κάθε άνθρωπος με την τέ-
χνη.  Η τέχνη έχει ένα χαρακτηριστικό.  Ναι 
μεν παρουσιάζεται και απευθύνεται μαζικά, 
αλλά στην πραγματικότητα αγγίζει τον κα-
θέναν μας ξεχωριστά.  Μ’ αυτή την έννοια 
έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικής 
σχέσης.  Όπως έχουμε μ’ έναν άνθρωπο.  Που 
μπορεί να μας εμπαίζει, μπορεί να τον εμπαί-

ζουμε, να μας προσβάλλει, να τον προσβάλ-
λουμε, να μας αναγνωρίζει τα θετικά μας ή τα 
αρνητικά μας… Είναι μια ζωντανή σχέση.

Μετά από 10 χρόνια κρίσης και με προ-
τεραιότητα στα προβλήματα επιβίωσης, ο 
σύγχρονος Έλληνας πώς προσεγγίζει το 
θέατρο; Στο θέατρο όλα αυτά τα δέκα χρόνια 
δεν παρουσιάστηκε η κρίση με την έννοια ότι 
η συμμετοχή του κόσμου όχι μόνο δεν μειώ-
θηκε, αλλά μάλλον αυξήθηκε.  Πράγμα που 
σημαίνει ότι η διαδικασία του να πάει κάποιος 
στο θέατρο απέκτησε κι έναν λίγο τελετουρ-
γικό χαρακτήρα.  Οι θεατές αισθάνονται πως 
έχουν ένα κοινό βήμα επικοινωνίας.  Όταν ο 
παραλογισμός, ο μεσαιωνισμός, η κατάθλιψη 
οδηγούν σε απομόνωση, σε μίσος του ενός 
για τον άλλον για τις διαφορετικές απόψεις, 
το θέατρο προσφέρει εγγύτητα σε κάτι, σε μια 
ιδέα, μια καθοδήγηση συναισθηματική κι όχι 
νοηματική και την αίσθηση της κοινότητας 
μέσα από το θέατρο.  Και τελικά προσέφερε 
και στην Ελλάδα, όπως σε κάθε χώρα που 
μαστίζεται από κρίση, μια ποιότητα.  Όπως η 
κρίση στη Σερβία, για παράδειγμα, γέννησε 
έναν Κουστουρίτσα που ανέβασε την ποιό-
τητα των καταστάσεων.  Μπορούμε να μιλή-
σουμε, λοιπόν, στην Ελλάδα για ένα θέατρο 
που έχει μια δυνατή παρουσία όσον αφορά 
και στην ποιότητα των παραστάσεων.

Είστε από τους ανθρώπους που έχετε 
πολιτική άποψη και την εκφράζετε δημόσια  
ακόμη και μέσα από τα social media.  Σας 
έχει προταθεί ποτέ συνεργασία με κάποιο 
κόμμα; Κατά καιρούς μου έχουν γίνει προ-
τάσεις.  Υπήρχε προσέγγιση από διαφορετικά 
κόμματα, είναι, όμως, κάτι που δεν με αφο-
ρά.  Έχω συμφιλιωθεί πάρα πολύ καλά με το 
ρόλο που διαδραματίζει ένας καλλιτέχνης 
που τυχαίνει να είναι και αγαπητός στον κό-
σμο.  Και ο κόσμος δεν μας θέλει –καλώς ή 
κακώς- με πολιτικές θέσεις.  Όχι ότι μας θέλει 
άβουλα όντα, αλλά δεν θα ήθελε να μας βλέ-
πει να προπαγανδίζουμε προς την μία ή προς 
την άλλη κατεύθυνση.  Αυτό που πραγματικά 
θέλει ο κόσμος από μας είναι ένας ενωτικός 
ρόλος.

Κι όμως υπάρχουν πολλοί επώνυμοι 
από τον χώρο της τέχνης ή και του αθλητι-
σμού που αποφασίζουν να εξαργυρώσουν 
πολιτικά την αναγνωρισιμότητά τους και 
εκλέγονται τελικά. Οι καιροί είναι περίερ-

γοι, είναι δύσκολοι και ο καθένας αποφασίζει 
ποιος είναι ο τρόπος  να κάνει το καλύτερο 
και για τον εαυτό του και για τους άλλους.  
Εγώ θέλω περισσότερο να έχω έναν συμβου-
λευτικό, έναν ενωτικό ρόλο χωρίς να σημαί-
νει αυτό ότι δεν θα γίνονται γνωστές οι θέσεις 
μου.  Απλώς δεν μπορώ να μπω σε μια δια-
δικασία αντιπαλότητας με τον κόσμο ή τους 
αντίθετους από μένα.

Σύγχρονος Ελληνικός κινηματογρά-
φος.  Τι κάνουμε σωστά, τι κάνουμε λάθος 
σ’ αυτό το κομμάτι; Αν μιλήσουμε με όρους 
αγοράς, η αγορά είναι μικρή και μαστίζεται 
από την ευκολία των τηλεοράσεων των 50 
ιντσών και τον πλουραλισμό που παρέχουν 
οι πλατφόρμες.  Που σου προσφέρουν την 
δυνατότητα να παρακολουθείς στο σπίτι σου, 
με το βρακί σου, παραγωγές πολλών εκα-
τομμυρίων με φοβερή άνεση.  Αν απέναντι σ’ 
αυτό βάλεις τα λίγα χρήματα που θα έχει μια 
ελληνική παραγωγή, όπου ο χρόνος που θα 
θυσιάσει δεν θα την αφήσει να δουλέψει το 
σενάριο όσο περισσότερο και πιο αργά γίνεται 
για να έχει το σωστό αποτέλεσμα, θα δεις ότι 
δεν είναι εύκολο να κερδηθούν οι εντυπώ-
σεις. Παρά μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις οι 
οποίες θα ακολουθήσουν τη δική τους τύχη 
στα φεστιβάλ ίσως.  Αλλά γενικά Ελληνικό 
σινεμά και ταμείο / εισιτήρια δεν πηγαίνουν 
μαζί.  Τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση.

Θεσσαλονίκη – Αθήνα.  Έχετε «ζήσει» 
πολύ και τις δύο πόλεις… Ας μην πούμε τα 
κατά… Τι θα πιστώνατε στα υπέρ της κα-
θημερινότητας σε κάθε πόλη; Σε όσες συ-
νεντεύξεις κι αν έχω δώσει σε οποιαδήποτε 
πόλη της Ελλάδας, αυτή την ερώτηση δεν 
την κάνει κανένας άλλος.  Μόνο οι Θεσσαλο-
νικείς επιζητούν μια σύγκριση με την Αθήνα.  
Γιατί υπάρχει ένα διαρκές ζητούμενο σε σχέ-
ση με την Αθήνα; Γιατί καθένας δεν μπορεί να 
κοιτάξει αυτό που είναι από μόνος του;  Εγώ 
έχω ένα εκατομμύριο λόγους να θέλω να ζω 
στη Θεσσαλονίκη. Κι άλλους τόσους που με 
κάνουν να ζω στην Αθήνα.  Εκεί μπορώ να 
κάνω τα πάντα σε σχέση με τη δουλειά μου.  
Πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω στη Θεσ-
σαλονίκη.  Αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε ότι 
είναι λάθος η ερώτηση.

ΟΚ… Αναγνωρίζω!  (Γέλια)

Θοδωρής Αθερίδης:

«Μέσα στην κρίση το θέατρο έχει προσφέρει 
στο κοινό συναισθηματική καθοδήγηση»
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Θοδωρής  
Αθερίδης

«Ο κόσμος δεν θέλει  
να βλέπει τους καλλιτέχνες 

να επιδίδονται σε πολιτική 
προπαγάνδα»
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Έχω βάλει mute και 
συνεχίζει να ακούγεται 

η Σπυριδούλα. Να γράφεις 
διαγώνισμα και να ζητήσεις 

από την Σπυριδούλα να 
σου πει ψιθυριστά τις 

απαντήσεις

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 στο ΡΑΔΙΟ 
ΣΙΤΥ .
▶ Η κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά 
ART με τους Θοδωρή Αθερί-
δη,Άλκη Κούρκουλο και Γιώργο 
Πυρπασόπουλο ανεβαίνει στο 
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ.
▶ Η ερωτική κωμωδία ‘Εκ-
παιδεύοντας τη Ρίτα’ με τους 
Δάνη Κατρανίδη και Παναγιώτα 
Βλαντή στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.
▶ Ο Νίκος Οικονομόπουλος κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο στο 
FIX live.
▶ Συνεχίζει ο Αντώνης Ρέμος με 
την Δέσποινα Βανδή στην ΠΥΛΗ 
Α τις εμφανίσεις του σήμερα 
Σάββατο και το επόμενο τριήμε-
ρο 10,11 και 12 Μαΐου.
▶ Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα 
του Βασίλη Καρρά στο STAGE live 
την Παρασκευή 10 Μαΐου.Μαζί 
του θα είναι ο Ηλίας Βρεττός,η 
Ειρήνη Παπαδοπούλου και οι 
Άνω Κάτω.
▶ Παρασκευή 10,Σάββατο 
11 και Κυριακή 12 Μαΐου οι 

τελευταίες παραστάσεις για 
το συγκλονιστικό ψυχολογικό 
θρίλερ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ στο Αριστο-
τέλειον.
▶ 10,11 και 12 Μαίου οι τρείς 
και μόνον  παραστάσεις για το 
έργο Η ΠΟΛΗ της Λούκας Ανα-
γνωστάκη στο Αθήναιον.
▶ Σήμερα 4 Μαΐου έκτακτο 
εκλογικό show από τον Διογέ-
νη Δασκάλου και τους Μonie 
& Monie Conniente sto club 
του Μύλου με την παράσταση 

Je suis υποψηφί.
▶ Η παράσταση της χρονιάς 
η οποία απέσπασε διθυραμβι-
κές κριτικές,Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ 
ΣΑΙΞΠΗΡ ανεβαίνει από σήμερα 
4 Μαΐου για περιορισμένο 
αριθμό παραστάσεων  στη Μονή 
Λαζαριστών. 
▶ Από αυτήν την Κυριακή και 
κάθε Κυριακή ο Διονύσης 
Σχοινάς στο δικό του party στο 
CASPER.
▶ Κυριακή 5 Μαΐου η λαϊκή  

όπερα ‘Άιντα’ στη μουσική 
σκηνή ΞΕΦΩΤΟ.
▶ Την Παρασκευή 10 Μαΐου ο 
πολυδιάστατος τραγουδοποιός 
Λεωνίδας Μπαλάφας στο club 
του Μύλου. 
▶ Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Μαΐου 
στο ΑΒΑΤΟ live stage στην Πολί-
χνη ο Θανάσης Πολυκανδριώτης 
στο μπουζούκι και στην φωνή η 
Ντίνα Παπα’ι’ωάνου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις 
ν’ ασχοληθείς με το τραγούδι; Από τη 
στιγμή που θυμάμαι τον εαυτό μου τρα-
γουδάω, δε μπορώ να με φανταστώ να 
ασχολούμαι με κάτι άλλο.  Προέρχομαι 
από μία κατεξοχήν μουσική οικογένεια, 
οπότε η ενασχόλησή μου με το τραγού-
δι ήταν φυσικό επακόλουθο.  Τα πρώτα 
βήματα στο χώρο της μουσικής έγιναν 
δίπλα στη μητέρα μου που ήταν τρα-
γουδίστρια και τον πατριό μου που ήταν 
πιανίστας.  Στο πλευρό τους απέκτησα 
όλα τα απαραίτητα εφόδια, και πήρα τις 
πρώτες βασικές  μουσικές γνώσεις.

Με ποια κριτήρια έχεις επιλέξει τα 
τραγούδια που έχεις δισκογραφημέ-
να; «Τα Αμαρτωλά σου μάτια» ήταν 
το τραγούδι με το οποίο με γνώρισε ο 
κόσμος, ένα τραγούδι λαϊκό κατά βάση 
με ποπ στοιχεία.  Αυτό νομίζω είναι και 
το στυλ που πηγαίνει στη φωνή μου, 
οπότε και όσα ακολούθησαν στο πλαί-
σιο της συνεργασίας μου με την Heaven 
Music, όπως το «Έτσι Απλά», η συνερ-

γασία μου με τον Νίνο «Ένας μεγάλος 
έρωτας», η μπαλάντα «Φίλοι Δεν 
Ήμασταν Ποτέ», αλλά και το τελευ-
ταίο «Παίξε μαζί μου» κατατάσσο-
νται σ’ αυτό το είδος.  

Και για το πρόγραμμα στους χώρους 
που εμφανίζεσαι με ποια κριτήρια επι-
λέγεις το ρεπερτόριό σου; Το επιλέγω 
σύμφωνα με την δική μου αισθητική 
και γούστο, γιατί θεωρώ ότι ο μόνος 
τρόπος για να πετύχεις κάτι καλό εί-
ναι να είσαι ο εαυτός σου.

Τον τελευταίο καιρό επιλέγεις πιο 
ζεστούς χώρους από τις μεγάλες 
πίστες για τις εμφανίσεις σου. Πι-
στεύεις ότι υπάρχει πιο άμεση επι-
κοινωνία με το κοινό σ’ αυτούς τους 
χώρους;  Δεν είμαι εγώ αυτός που 
το πιστεύει αυτό.  Ο κόσμος είναι που 
επιλέγει και κατατάσσει.  Νομίζω ότι 
όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη την 
επαφή με τον κόσμο και αυτοί οι χώροι 
έχουν αυτό το πολύ θετικό στοιχείο.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ

Για να πετύχεις πρέπει 
να είσαι ο εαυτός σου

Ό Θοδωρής Φέρρης είναι από τους λαϊκούς – ποπ καλλιτέχνες της 
νέας γενιάς και με το δικό του προσωπικό ύφος επιβλήθηκε στο 
χώρο ως ένας από τους πιο ταλαντούχους ερμηνευτές. Στην πορεία 
του συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής 
σκηνής σε μεγάλες πίστες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Τον 
τελευταίο καιρό εκφράζεται με μια άλλου είδους, πιο ζεστή επικοι-
νωνία με το κοινό του, επιλέγοντας για τις εμφανίσεις του χώρους 
όπως  το Boheme και το Oλύμπιον, ενώ στην Αθήνα εμφανίζεται στο 
Nalu Café.

#MasterChefGR
#Επεισόδιο_1η_Μαΐου

#Σπυριδούλα 

#AGENDA_MOU

Κι εκεί που νόμισα πως 
γλύτωσαν τ’ αυτιά μου από 

τις κροτίδες του Πάσχα, 
ήρθε η Σπυριδούλα.

Να έχεις τη Σπυριδούλα 
για ξυπνητήρι να ξυπνάς 10 
λεπτά νωρίτερα από μόνος 

σου

Σπυριδούλα, 
σε περιμένουμε την 

Κυριακή...
ARIS - SUPER 3

-Πως σου φάνηκε απόψε 
η Σπυριδούλα; 

-Αν ζούσε ο Μπετόβεν, 
τώρα θα άκουγε.
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DANDELION gastro winery cafe
Ατμοσφαιρικό και ζωντανό το Dandelion είναι μια ποιοτική ανάσα στο κέντρο της πόλης. Αποτελεί πρόταση για καφέ, χαλάρωση και συζήτηση 
που με το περιβάλλον του θα σε κερδίσει και θα σε κάνει να θέλεις να ξανά πας. Ο ιδιοκτήτης Αλέξης Σαρηγιάννης με την πολύχρονη εμπειρία του 
φρόντισε προσωπικά για την λίστα κρασιών ικανή να ικανοποιήσει κάθε οινολάτρη και το μενού του που εξυπηρετεί τις πιο ποιοτικές απαιτήσεις για 
κάθε γεύμα με επιλεγμένα deli υλικά στα πιάτα και τα γλυκά του. Μπορείτε να πάρετε το brunch σας από νωρίς το πρωί και κάθε μέρα από το οποίο 
δεν λείπουν φυσικά τα λαχταριστά pancakes, αλλά και πρωτότυπες συνταγές για φαγητό μεσημέρι και βράδυ με τη συνοδεία ποτού, είτε ένα ποτήρι 
κρασί ή ένα δροσιστικό κοκτέιλ, και πάντα με την σωστή μουσική υπόκρουση. Διεύθ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 17,τηλ. 2310 234208.
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Pinning 
The Media
▶ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Όχι, αγαπάκι μου!  Δεν 
έχασε τη ζωή του σε 
«ατύχημα» ο Ayrton 
Senna το 1994.  Όταν πε-
θαίνουν άνθρωποι έχουμε 
«δυστύχημα».  Το ατύ-
χημα το έπαθε το κανάλι 
που σου έδωσε δουλειά 
σαν δημοσιογράφο.

▶ ΠΟΥ ΤΟ ΕΒΑΛΑ ΤΟ ΜΑΡΑΦΕΤΙ;
Όχι, Τατιάνα μου.  Δεν φταις εσύ που κάθομαι και ακούω την 
αφελέστατη τάχα, αλλά κατευθυνόμενη κατά βάθος, οικονο-
μική ανάλυση που κάνεις για την χρεοκοπία της χώρας.  Εγώ 
φταίω που δεν θυμάμαι πού έβαλα το τηλεκοντρόλ  για να 
μπορέσω να σε στείλω εκεί που αξίζεις να είσαι.  Στο πουθενά.

▶ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Όχι, Σταματίνα μου.  Όσο 
κι αν μουγκανίζεις πάνω 
απ’ τα ταψιά του μάγει-
ρά σου, Μενεγάκη δεν 
γίνεσαι.  Άσε που ήταν 
άλλες οι εποχές που τα 
μουγκανητά της Ελένης 
συγκινούσαν τον κόσμο. 
Τη σήμερον ημέρα, αν θέλεις να έχεις έρεισμα στο κοινό, να 
μουγκανίζεις όταν κάνει τις «αναλύσεις» του ο Βερύκιος.  Εκεί 
θα σε παραδεχτώ.

▶ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙTHΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Όχι, κ. Λυμπεράκη.  Δεν 
φταίει η Δούρου που κάνει 
σαράνταΕΝΑ μελέτες για 
την περιφέρεια.  Φταίτε 
εσείς που δεν την διορ-
θώσατε στον αέρα για 
να σώσετε –κάπως- το 
επίπεδο της εκπομπής.  Δεν φτάνει που τα σχέδια και των τεσ-
σάρων υποψηφίων για την περιφέρεια Αττικής ήταν αυτά που 
γράφαμε στις εκθέσεις τρίτης Δημοτικού, έπρεπε να διατυπω-
θούν και με την ανάλογη γλώσσα;

▶ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ
Όχι, παιδιά.  Δεν είναι trailer για talent show μοντέλων αυτό 
που δείχνετε εκεί στο STAR.  Σκηνές προσεχώς για δυο ταινίες 
sex, μία καράτε είναι.

▶ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Όχι, μωρέ!  Δεν είναι σοφά επιλεγμένο το timing της προβολής 
της έρευνας του Αλέξη Παπαχελά για την φονική πυρκαγιά στο 
Μάτι δυο εβδομάδες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές.  Τυχαίο 
το βρίσκω.

Εντυπωσιακό opening την πρωτομαγιά για ένα από τα δημοφιλέστερα seaside bar restaurant στον Ποταμό της Επανομής,το εκπλη-
κτικό MELISSA που και φέτος αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.Ένα ξέφρενο Party που ξεκίνησε από νωρίς και τελείωσε αργά μετά 
τα μεσάνυχτα με guest dj’s,τρομπέτες,τουμπερλέκι αλλά και πάρα πολύ κέφι ενώ τα party και οι εκπλήξεις για το καλοκαίρι θα είναι 
πολλές! Στη φωτο: Οι ιδιοκτήτες του MELISSA Χρήστος Γιάμπαστος (αριστερά) και Στέλιος Σαραφίδης.

MELISSA Hot Summer Opening 

Ορίστε και η πρώτη απονομή στον Αντώνη Ρέμο.Ήταν το 1997 και μετά την πρώτη του κυκλοφορία ήρθε και η απίστευτα φοβερή επιτυχία.και δεν 
θα μπορούσε να μην ήταν στην Θεσσαλονίκη.Και πραγματοποιήθηκε στο ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ –που μάλλον ελάχιστοι θα θυμούνται- μέσα στον χώρο 

του FIX του κραταιού τότε Λάκη Ραπτάκη,με εκατοντάδες καλεσμένους και με πάρα πολύ κόσμο να μένει έξω.Στη φωτο ο Αντώνης Ρέμος με τον 
Γιώργο Πολυχρονίου,τον διευθύνοντα σύμβουλο της CBS και αργότερα SONY MUSIC Δημήτρη Γιαρμενίτη και τον επιστήθιο φίλο του Πύρρο Δήμα.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  
ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ - Η Karfitsa ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΑ ΕΠΤΑ HIGHLIGHTS ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

Αρη, ζήσε 
τις στιγμές! 
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Του Θωμά 
Μίχου

Απελθέτω απ’ εμού τον... τελικό 

Ούτε ως αστείο μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει η 
εγχώρια κοινωνία τού ποδοσφαίρου τα όσα συμβαί-
νουν ενόψει του τελικού Κυπέλλου. Σα να μην πέρασε 
ούτε μία μέρα από τα προηγούμενα χρόνια, μία ακρι-
βώς βδομάδα πριν από τον αγώνα-γιορτή για όλες τις 
προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, παραμένει άγνω-
στο αν θα διεξαχθεί με κόσμο, με άδειες κερκίδες, με 
μαθητές ή δεν ξέρω ποιο άλλο περιβάλλον θα σκαρ-
φιστούν ΕΠΟ και ο αρμόδιος Υφυπουργός. 

Συγχωρέσετε με, αλλά δεν είναι για γέλια αυτό το 
αλαλούμ. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που 
όλοι γνώριζαν ποιοι θα είναι οι πιθανοί φιναλίστ και 
όλα όσα προηγήθηκαν στους τελικούς τα τελευταία 
χρόνια. Αρα γιατί δεν επέδειξαν αντανακλαστικά, δεν 
προβληματίστηκαν για το πώς θα δημιουργήσουν τις 
κατάλληλες συνθήκες ώστε να γίνει ένας λαμπερός 
τελικός κι όχι ένα αθλητικό μόρφωμα; 

Σαφώς και δεν θα πάρουμε απαντήσεις καθώς ο 
καθένας πετάει το μπαλάκι στον άλλο και δόξα τω 
Θεώ είναι πολλοί οι εμπλεκόμενοι. Την περασμένη 
Πέμπτη έγινε σύσκεψη με θέμα τον τελικό. Τι προέκυ-
ψε; Τίποτε! Εξελίχθηκε σε μία τυπική διαδικασία κα-
θώς οι εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ δεν είχαν εξουσιοδότη-
ση από τους αρμόδιους υπουργούς να τοποθετηθούν! 

Ποια είναι οι άποψη του προέδρου της Επιτροπής 
Κυπέλλου κ. Μάνου Γαβριηλίδη; Απλώς επιβεβαιώνει 
με τις δηλώσεις το πρόβλημα : «Δε μπορεί να γίνε-
ται σύσκεψη πέντε μέρες πριν τον τελικό. Είναι πολύ 
αργά, αλλά δυστυχώς πέσαμε πάνω στις γιορτές, οι 
ημιτελικοί έγιναν αργά και έτσι καθυστερήσαμε, λίγο 
ο τελικός θα γίνει πιο μπροστά και φτάσαμε σε αυτό το 
σημείο». Ετσι απλά.

Οσο για τον υπερπαρατηρητή της ΦΙΦΑ κ. Πετρ 
Φούσεκ  προκαλεί το δημόσιο αίσθημα με τις δηλώ-
σεις του:  «Το γεγονός ότι και συζητάμε να διεξαχθεί 
ο αγώνας κεκλεισμένων είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Μπορεί να μειώνεται το ρίσκο αν παίξουμε χω-
ρίς φιλάθλους, όμως δεν είναι απόδειξη ότι αυτό είναι 
βελτίωση» είπε ο Φούσεκ. Bingo από τον άνθρωπο 
που βρίσκεται στην Ελλάδα δύο και πλέον χρόνια, 
προκειμένου να προσφέρει τεχνογνωσία για την ανά-
πτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Η ουσία του πράγματος; Ολοι οι εμπλεκόμενοι 
έχουν λόγους να θέλουν έναν τελικό με τη μικρότερη 
συμμετοχή κόσμου γιατί όλοι φοβούνται ακραία επει-
σόδια. Η κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους, οι ομά-
δες γιατί φοβούνται τιμωρία και η Αστυνομία για να 
έχει ήσυχο το κεφάλι της. Αν κάποιος θέλει γεμάτες 
κερκίδες είναι η ΕΠΟ γιατί θα γεμίσει από τα έσοδα τα 
ταμεία της. Απλά και προβλέψιμα γεγονότα. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Επιστροφή στον φυσικό του χώρο και εξασφάλιση της 
συμμετοχής στο Europa League της επόμενης σεζόν. Για 
τον Αρη η σεζόν ολοκληρώνεται με την επίτευξη του στό-
χου που εξ αρχής ήταν η έξοδος στην Ευρώπη. Ηταν 
μία σεζόν που ο Αρης εμφάνισε -μεταξύ άλλων- 
αρκετούς παίκτες που αποκτήθηκαν με μετεγγρα-
φή στην περίοδο του καλοκαιριού (σ.σ. αλλά και 
του πετυχημένου χειμώνα) και προκάλεσαν πολύ 
καλά σχόλια με τις επιδόσεις τους. Ηταν μια σεζόν 
που άρχισε με τον Πάκο Ερέρα στον πάγκο, συνεχί-
στηκε και ολοκληρώνεται με τον Σάββα Παντελίδη. 
Ηταν μία σεζόν στην οποία ο κόσμος του Αρη έδειξε τη 
δυναμική του με την αθρόα προσέλευση στα παιχνίδια. 
Ματς, γκολ, φάσεις, έντονα συναισθήματα γενικώς, όπως 
πάντα συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. 

Η Karfitsa επιλέγει 
 το top-7 στιγμών του Αρη στη σεζόν. 

Στιγμή 1η: Το γκολ του Ντιγκινί στη Λαμία
Η πρεμιέρα Πρωταθλήματος για τον Αρη είναι εκτός 

έδρας, είναι στη Λαμία. Ο Αρης πιάνει εξαιρετική απόδοση 
δείχνοντας από την αρχή ότι υπάρχει ποιότητα στο ρό-
στερ που μπορεί να τον οδηγήσει με ασφάλεια. Η καλή 
εμφάνιση συνοδεύεται και με νίκη (0-3) και έρχεται το 
πρώτο τρίποντο με τον κόσμο να έχει ακολουθήσει την 
ομάδα και να πανηγυρίζει μαζί με τους παίκτες. Η πρώτη 
στιγμή έρχεται από αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο γκολ 
του Αρη στο Πρωτάθλημα, αυτό που βάζει ο Ντιγκινί στο 
53’ με τον Γάλλο μάλιστα να επιλέγει έναν συμβολικό 
πανηγυρισμό, επιλέγοντας τη στάση που έχει ο θεός Αρης 
στο σήμα της ομάδας. 

Στιγμή 2η: Κοσμοσυρροή 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Στις 17 Σεπτεμβρίου, για την 3η αγωνιστική, ο Αρης 

παίζει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βι-
κελίδης». Η επιστροφή στο σπίτι. Είχε προηγηθεί άλλο 
ένα «εντός» έδρας αλλά ο Αρης, στο ματς με την ΑΕΛ 
ήταν τυπικά γηπεδούχος στο Καυτανζόγλειο μιας και στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» γίνονταν έργα για το χόρτο. Και 
στο Καυτανζόγλειο έδωσε δείγματα του τι θα ακολουθή-
σει με τον κόσμο, όταν όμως μπαίνει στο σπίτι του, προ-
φανώς και είναι αλλιώς. Οι παίκτες πανηγυρίζουν με τον 
κόσμο την τρίτη σερί νίκη στο Πρωτάθλημα, με την προ-
σέλευση των φίλων της ομάδας να δίνει δυνατές στιγμές. 

Στιγμή 3η: Παντελίδης στη θέση του Ερέρα 
Στις 14 Νοεμβρίου, ο Αρης ανακοινώνει επισήμως την 

έναρξη της συνεργασίας με τον Σάββα Παντελίδη. Είναι 
ο αντικαταστάτης του Πάκο Ερέρα και αναλαμβάνει την 
τεχνική ηγεσία των Κίτρινων. Είναι σίγουρα μία από τις 
στιγμές της σεζόν για τον Αρη υπό την έννοια ότι ο Ελλη-
νας τεχνικός χρειάστηκε να περάσει μέσα από την αρχική 
αμφισβήτηση, να περάσει μέσα από ένα δύσκολο έργο 
χωρίς να έχει τη βοήθεια των αποτελεσμάτων (ήρθε και 
ο αποκλεισμός στο Κύπελλο μετά την ήττα από τον Ερ-
γοτέλη) μέχρι να φανεί το έργο του και να επιστρέψει ο 
Αρης στα θετικά αποτέλεσματα. 

Στιγμή 4η: Η ενίσχυση... ουσίας

Τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα σε συνδυασμό 
με τον αποκλεισμό στο κύπελλο Ελλάδος από τον Ερ-
γοτέλη δημιούργησε τριγμούς στο εσωτερικό της ομά-

δας. Ηταν η περίοδος που οι Κίτρινοι πήραν... σκούπα 
και άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον ρόστερ. 
Παίκτες αρκετοί αποχώρησαν, άλλοι βρέθηκαν 
στην πόρτα της εξόδου (χωρίς να αποχωρήσουν 
ωστόσο) και αποκτήθηκαν οι Ρόουζ, Λάρσον, Κόρ-
χουτ, Σαββίδης, Φετφατζίδης, Tόνσο ήταν οι αυτοί 
που ήρθαν και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ριζική 

αλλαγή της κακής εικόνας που παρουσίαζε η ομάδα. Με 
ελάχιστες εξαιρέσεις οι Κίτρινοι πέτυχαν διάνα, αφού όλα 
τα νέα αποκτήματα μπήκαν στο πετσί του ρόλου τους με 
το «καλημέρα» και βοήθησαν ουσιαστικά την ομάδα να 
ανακάμψει το χαμένο έδαφος.

Στιγμή 5η: Το γκολ του Γκαρσία στην Ξάνθη 
Στις 31 Ιανουαρίου 2019, στο 37’ του εκτός έδρας 

αγώνα του Αρη, στα Πηγάδια, απέναντι στην Ξάνθη, ο 
Ματέο Γκαρσία πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ 
της σεζόν για τους Κίτρινους. Είναι το γκολ που δίνει τη 
νίκη (0-1) στον Αρη, είναι το γκολ που επιτρέπει στους 
Κίτρινους σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με αμφισβή-
τηση για τον Παντελίδη να βρει την πολυπόθητη ηρεμία. 
Το ρεπορτάζ έλεγε ότι σε περίπτωση ήττας μπορεί και να 
λυνόταν η συνεργασία με τον Παντελίδη. Εκείνο το γκολ 
έδωσε μια νίκη που ήταν για τον Αρη περισσότερο από 
τρεις βαθμοί.

Στιγμή 6η: Βέλεθ στην Τούμπα και 1-1 
Ο ξεχωριστός χαρακτήρας των αγώνων του Αρη με 

τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με τον Αρη, θεωρείται δεδομένος. 
Στις 24 Φεβρουαρίου 2019, Ο Αρης παίζει εκτός έδρας 
στην Τούμπα και είναι το τρίτο παιχνίδι μεταξύ των δύο 
ομάδων στη σεζόν καθώς, εκτός από το παιχνίδι του 
πρώτο γύρου, είχε προηγηθεί και το παιχνίδι Κυπέλλου 
μεταξύ των δύο ομάδων. Στο ματς για την 22η αγωνι-
στική, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ με το γκολ του 
Βιεϊρίνια από το 39’, ο Αρης έχει πιάσει -γενικώς- καλή 
απόδοση, το παιχνίδι μπαίνει στην τελική ευθεία. Στο 85’ 
ο Βέλεθ ισοφαρίζει για τον Αρη, τελικό σκορ το 1-1 και 
εκτός των άλλων, ο Αρης είναι η μόνη ομάδα που δεν 
νίκησε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του, στην πορεία του για το 
Πρωτάθλημα.

Στιγμή 7η: Η πρώτη νίκη σε ντέρμπι
Μετά την ισοπαλία στην Τούμπα ο Αρης υποδέχτηκε 

στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την ΑΕΚ. Η νίκη με 2-0 ήταν 
η πρώτη φετινή σε ντέρμπι για τους Κίτρινους και η πιο 
σημαντική, αφού με το τρίποντο αυτό εξασφάλισαν ουσι-
αστικά κατά ένα μεγάλο βαθμο την επιστροφή τους στην 
Ευρώπη. Συν τις άλλοις η απόδοση των παικτών του 
Σάββα Παντελίδη ήταν τέτοια που δεν άφησαν το παραμι-
κρό περιθώριο στην Ενώση. Επί της ουσίας ήταν μια επι-
κράτηση εδραίωσης και... ταυτότητας των Κιτρίνων πως 
επέστρεψαν δυναμικά στο προσκήνιο. Για την ιστορία τα 
γκολ εκείνου του αγώνα είχαν πετύχει οι Ντάνιελ Λάρσον 
και ο Λίντσει Ρόουζ.
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Ένα νεαρό αγόρι, ζει κάπου στη Μέση Ανατο-
λή. Όταν ξεσπά πόλεμος, ο μικρός Ναζ ξεκινά το 
δικό του διαφορετικό ταξίδι. Διασχίζει ερήμους, 
βουνά και θάλασσες με μόνη συντροφιά την Κρί-
σια, ένα κορίτσι που έχει και αυτό τον ίδιο προ-
ορισμό, ώσπου να φτάσει στο Βερολίνο και να 
συναντήσει το μεγαλύτερο αδελφό του. Την πα-
ραπάνω ιστορία πραγματεύεται το έργο του Μάικ 
Κέν «Το αγόρι με τη βαλίτσα», όμως το μόνο σί-
γουρο είναι ότι ακροβατεί μεταξύ πραγματικότη-
τας και παραμυθιού. Άλλωστε, όπως μας εξηγεί 
ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής στην θεατρική 
μεταφορά του Δημήτρης Μακαλιάς, «Δεν είναι 
τυχαίο που η κα Ξένια Καλογεροπούλου πρό-
σθεσε μια σκηνή στο έργο, που «φωτογραφίζει» 
την Ειδομένη στα σύνορα μας».

Τι νιώσατε όταν διαβάσατε το έργο αυτό; 
Ποια σκέψη ή ποιο συναίσθημα σας προκάλε-
σε; Είναι από τις σπάνιες φορές στη ζωή μου που 
καταφέρνει θεατρικό κείμενο να με συγκινήσει 
τόσο άμεσα και καθολικά από την πρώτη του 
ανάγνωση. Το αγόρι με τη βαλίτσα ακροβατεί 
ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ. Καταφέρνει να 
σε αρπάζει από το πρώτο δευτερόλεπτο και να 
σε ταξιδεύει. Δε θα ξεχάσω τα δάκρυα ευτυχίας 
και συγκίνησης της πρώτης ανάγνωσης...που πια 
έχουν γίνει καθημερινότητα του, καθώς το ίδιο 
ακριβώς συναίσθημα μου δημιουργεί κάθε μέρα 
που παίζω αυτή την παράσταση. Ο συνδυασμός 
με τη μαγική φωνή και τη μουσική της Αρετής 
Κετιμέ εκτοξεύει την εμπειρία.

Ποια σκηνή του έργου ξεχωρίζετε; Τη στιγ-
μή που βρίσκονται μετά από πολλά χρόνια τα 
δύο αδέρφια. Εκεί που λες πώς το ταξίδι έχει 
τελειώσει και συνειδητοποιείς πως το ταξίδι δεν 
τελειώνει ποτέ. Η αγκαλιά που κάνουν τα αδέρ-
φια με κλονίζει κάθε φορά που τη βιώνω στην 
παράσταση.

Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα συνδέε-
τε με την επιλογή του έργου; Το έργο γράφτηκε 
πολλά χρόνια πριν το προσφυγικό ζήτημα. Άλ-
λωστε είναι ένα πρόβλημα που δε σταμάτησε 
ποτέ να απασχολεί την ανθρωπότητα. Σήμερα 
παρακολουθώντας κανείς την παράσταση μπο-
ρεί τα ταυτιστεί απόλυτα με όσα συμβαίνουν όλα 
αυτά τα χρόνια γύρω μας. Δεν είναι τυχαίο που 
η κα Ξένια Καλογεροπούλου πρόσθεσε μια σκη-
νή στο έργο, που «φωτογραφίζει» την Ειδομένη 
στα σύνορα μας.

Είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε καλ-
λιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς (πχ Angelina 
Jolie, Κέιτι Χολμς) να επισκέπτονται κέντρα φι-

λοξενίας προσφύγων. Θεωρείτε ότι ο καλλιτε-
χνικός κόσμος στην Ελλάδα στήριξε, με όποιο 
μέσο μπορούσε, τους πρόσφυγες; Νιώθω ότι 
ποτέ δεν είναι αρκετό όσο κι αν προσπαθούμε. 
Η λύση είναι καθαρά πολιτική. Ο καλλιτεχνικός 
κόσμος προσπαθεί να επικοινωνήσει το μέγεθος 
του προβλήματος. Να το αναδείξει και να ευαι-
σθητοποιήσει. Η ελληνική κοινωνία παλεύει να 
ανταποκριθεί, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με 
σκληρό τρόπο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που 
έχετε συναντήσει στον χώρο σας; Η αντίσταση. 
Θεωρώ ότι πρέπει συνέχεια να αντιστέκεσαι στα 
κακώς κείμενα. Όπως συμβαίνει σε όλους τους 
χώρους φυσικά. Παλεύεις πια για να κρατήσεις 
την αξιοπρέπεια σου, το ήθος σου, τις αρχές σου. 
Διεκδικείς το σεβασμό. Δε θεωρείται πια τίποτα 
δεδομένο.

Τι σκέφτεστε όταν ακούτε την λέξη «Θεσ-
σαλονίκη»;  Η Θεσσαλονίκη είναι σαν να είναι 
η πατρίδα μου. Άλλωστε εκεί σπούδασα υποκρι-
τική και πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής 
μου. Δε θα ξεχάσω να σταματάμε το αυτοκίνητο 
πάνω στην παραλιακή, 3 τα χαράματα, μαζί με 
την συγκάτοικο μου Αγγελική και να χορεύουμε 
ζεϊμπέκικο με τέρμα τα ηχεία στην πλατεία Αρι-

στοτέλους.
Πως βλέπετε την συμμετοχή συναδέλφων 

σας στα κοινά; Εσείς θα κατεβαίνατε υποψήφι-
ος; Σας έχει γίνει πρόταση; Είναι πολύ θετικό να 
βλέπεις τον κόσμο να ασχολείται με τα κοινά. Να 
είναι πραγματικά ενεργός. Θεωρώ ότι είναι τε-
ράστιο βήμα και έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστος 
για  τον καθένα. Το δυστυχές είναι που οι περισ-
σότεροι το κάνουν απλά για να προσελκύσουν 
ψήφους λόγω της αναγνωρισιμότητας χωρίς να 
έχουν οι ίδιοι κάποιο όραμα, κάποια ανάγκη για 
συμμετοχή στα κοινά. Προσωπικά θα μου άρε-
σε πάρα πολύ να συμμετέχω αλλά θα το έκανα 
μόνο όταν ένιωθα ότι μπορώ να αφιερωθώ σε 
αυτό. Να προσφέρω πραγματικά. Μου έχει γίνει 
πρόταση στο παρελθόν αλλά δεν ένιωσα ότι είχα 
το χρόνο και το κουράγιο ώστε να δώσω όλες 
μου τις δυνάμεις σε αυτό.

Επόμενα σχέδια; Το καλοκαίρι θα κάνουμε 
περιοδεία σε όλη την Ελλάδα την παράσταση 
«Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» (προσω-
ρινός τίτλος) μαζί με τον Ζήση Ρούμπο και τον 
Σταύρο Σβήγκο.

*Από 4 Μαΐου «Το αγόρι με τη βαλίτσα» 
στο θέατρο Αμαλία (οδός Αμαλίας 71)

Δημήτρης Μακαλιάς:

«Πρέπει συνέχεια να αντιστέκεσαι  
στα κακώς κείμενα»
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ΚΡΙΟΣ
ΖΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ  
ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ!
Από την σκέψη  
στην πράξη!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

’Ισως σου παρουσιαστούν ζητήματα που 
έχουν σχέση με τους αγαπημένους σου 

ανθρώπους και την οικογένειά σου. 
Θα πρέπει να φανείς υποστηρικτικός 

και να μην επιβαρύνεις την κατάσταση 
με περισσότερο ένταση. Οικονομικά 

θέματα από το παρελθόν που ήθελες 
αλλά δεν έχουν ξεχαστεί κάνουν και 

πάλι την εμφάνισή τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,22,43.

Θα προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις 
οικονομικές εκκρεμότητες του 

παρελθόντος και να ξεκαθαρίσεις 
το τοπίο. Μην μπεις σε διαδικασίες 
για νέα ανοίγματα και επενδύσεις. 

Προσπάθησε να περιορίσεις τα 
έξοδά σου και να μην κάνεις 
άσκοπες σπατάλες. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,36,42.

Αυτό το διάστημα θα είναι αρκετά 
ήρεμο για τα δεδομένα σου. Δεν θα 

υπάρξουν ιδιαίτερα σκαμπανεβάσματα 
και η καθημερινότητά σου θα 

κυλήσει σε ένα κλίμα ισορροπίας και 
σταθερότητας. Οι σχέσεις με τους γύρω 
σου θα είναι πολύ καλύτερες. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…8,10,23,44.

Το διάστημα αυτό είναι η ιδανικό για 
να αφουγκραστείς τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες σου. Σκέψου τι πραγματικά 
χρειάζεσαι, τι θέλεις και προσπάθησε 
για την επίτευξή τους. Δώσε ιδιαίτερη 

βάση στα συναισθήματά σου και γενικά 
στο πως αισθάνεσαι για κάθε άνθρωπο 

ξεχωριστά που έχεις στη ζωή σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,29,32.

Αυτό το διάστημα θα επηρεάσει θετικά 
τη ζωή σου. Θα δεις τους στόχους 

να επιτυγχάνονται και τους κόπους 
σου να επιβραβεύονται! Οι ευκαιρίες 
που θα σου δοθούν θα είναι πολλές 
και σε όλους τους τομείς. Φρόντισε 

να τις εκμεταλλευτείς και κυρίως να 
μάθεις να διακρίνεις τις απατηλές 

από τις συμφέρουσες. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,26,39.

Αυτή η εβδομάδα θα σε βοηθήσει πολύ 
να αναδειχθείς και να εξελιχθείς! Το 

κοντινό σου περιβάλλον θα σε εκτιμήσει, 
θα σε επιβραβεύσει και θα επικροτήσει 

τις επιλογές σου, πράγμα που θα σε 
κάνει να νιώσεις υπέροχα. Όταν οι 

αγαπημένοι σου σε υποστηρίζουν και 
δείχνουν έμπρακτα τη αγάπη τους, αυτό 
σου δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσεις 

τη σκληρή προσπάθεια! ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,35,39.

Καθώς οι καιροί αλλάζουν, μεγαλώνεις, 
κάποια πράγματα δυσκολεύουν, κάποια σε 
πιέζουν, με αποτέλεσμα να κλείνεσαι στον 
εαυτό σου και.. στο σπίτι σου! Εντάσεις, 
άγχη, οικονομικά προβλήματα είναι 
μερικά αίτια που σε κρατούν στους τέσσερις 
τοίχους.
Μπορεί να σκέφτεσαι τι θα ήθελες να κάνεις 
ή ποιος θα ήθελες να γίνεις όμως δεν έχεις 
αρκετά ερεθίσματα ώστε να σε κινητοποιή-
σουν για να αρχίσεις να δουλεύεις γι’ αυτά.
Εδώ θα βρεις μερικούς απλούς τρόπους για 
να δοκιμάσεις και να μπορέσεις να ενεργο-
ποιήσεις το νόμο της έλξης.
Πρόσεχε τις σκέψεις σου.
Οι σκέψεις σου κινούν τα πάντα και εκείνες 
είναι που καθορίζουν το τι χρειάζεσαι. Εάν 
για παράδειγμα θέλεις ένα καινούργιο 
ρολόι, σκέψου το καινούργιο ρολόι και όχι 
πόσο δεν σου αρέσει αυτό που ήδη έχεις.
Συγκεντρώσου σε αυτά που θέλεις.
Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι 
είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή οι 
προτάσεις τους περιέχουν αρνητικές λέξεις 
όπως «Δεν θέλω άλλο να κάνω αυτή τη 
δουλειά», τις οποίες το σύμπαν μεταφράζει 
σαν « Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά». 
Συγκεντρώσου σε αυτά που θέλεις λοιπόν 
και μόνο!
Μην αγνοείς ποτέ το ένστικτο σου.
Εάν σου ψιθυρίζει κάτι το μυαλό σου μην 
κάνεις πως δεν ακούς γιατί μόνο εκείνο 
ξέρει το καλό σου. Τη στιγμή που θα είσαι 
ήρεμος και χαλαρός και θα σκεφτείς κάτι, 
αυτό είναι ένα θετικό σημάδι και ένα έναυ-
σμα, δώσε προσοχή.
Μάθε να συγχωρείς.
Όταν θα συγχωρείς τον εαυτό σου και 
τους άλλους τότε στο μυαλό σου δεν θα 
υπάρχουν αρνητικές σκέψεις για να το 
απασχολούν και θα είναι καθαρό ώστε να 
είσαι θετικός για να μπορείς να λαμβάνεις 
αυτά που επιθυμείς.
Να είσαι ευγνώμων.
Πολλοί άνθρωποι παίρνουν τη ζωή ως 
δεδομένο αλλά μόνο εκείνοι που μπορούν 
να αντιληφθούν την αξία ακόμη και μικρών 
πραγμάτων, μπορούν εύκολα να προσελκύ-
σουν το νόμο της έλξης.
Λειτούργησε σαν ήδη να έχεις πάρει αυτό 
που ήθελες.
Όσο πιο πολύ εκδηλώνεις αυτό που επιθυ-
μείς τόσο πιο εύκολα το κατέχεις.
Να είσαι υπομονετικός.
Όλα θέλουν το χρόνο τους γι’ αυτό κάνε 
υπομονή και προσπάθησε να εναρμονίσεις 
τις σκέψεις σου με τον εαυτό σου.
Έχε εμπιστοσύνη στο σύμπαν.
Ξέρει τι κάνει και πότε. Στο σύμπαν υπάρχει 
αφθονία οπότε μπορείς να ζητήσεις ότι 
θέλεις από το κουτάκι!
Ο νόμος της έλξης είναι ένα πολύ απλό 
παιχνίδι. Στείλε στο σύμπαν το αίτημα σου 
και ύστερα προσπάθησε για όσα αναφερθή-
καμε πιο πάνω.
Έχεις απεριόριστη δύναμη και ενέργεια που 
μπορούν να σε κρατήσουν στη πρώτη γραμ-
μή της μάχης. Κάθε μέρα είναι μια μάχη.
Σίγουρα δεν μπορείς να αποκτήσεις όλα όσα 
επιθυμείς γρήγορα και εύκολα. Αυτό που 
οφείλεις να κάνεις είναι να είσαι δραστήριος 
αλλά στοχευμένα. Αν γνωρίζεις τον στόχο, 
γνωρίζεις και πως θα φτάσεις με επιτυχία 
σε αυτόν.
Να θυμάσαι, αυτά που κάνεις σήμερα είναι 
σημαντικά γιατί για αυτά δίνεις μια μέρα από 
τη ζωή σου.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Να βλέπεις τα πράγματα από πιο καθαρή 
σκοπιά και θα είσαι επιμελής στην επίλυση 
των ζητημάτων που θα προκύψουν. Δεν 
θα σκέφτεσαι πολύ, αλλά θα πράττεις. 
Φρόντισε μόνο στην προσπάθειά σου να 
μην είσαι αναβλητικός και να τελειώνεις 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να μην 
πάρεις βιαστικές και άδικες αποφάσεις και 
για σένα και για τους γύρω σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,47.

Θα έχεις πολλές κοινωνικές επαφές 
και θα θέλεις πολύ να κάνεις τα χατίρια 
των αγαπημένων σου ανθρώπων. 
Περνάς μία από τις καλύτερες περιόδους 
της ζωής σου. Μέσα από τις πράξεις 
σου αναδεικνύονται τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά του εαυτού σου και κάνεις 
τους πάντες γύρω σου να σε θαυμάζουν 
και να χαίρονται που σε έχουν δίπλα τους. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,22,46.

Εκμεταλλεύσου στο μέγιστο την εύνοια 
που σου προσφέρουν οι πλανήτες για 
να φτάσεις πιο κοντά στην επίτευξη των 
στόχων σου. Να είσαι ανοιχτή σε προτάσεις 
και διαφορετικές απόψεις από τη δική σου 
γιατί μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες για 
το επαγγελματικό σου μέλλον. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,19,27,33.

Θα έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις 
και θα αγωνίζεσαι για να τα καταφέρεις. 
Η πίεση και το άγχος που θα βιώσεις θα 
σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μόνη. Το 
λιγοστό ελεύθερο χρόνο που θα έχεις, 
θα έχεις την ανάγκη να τον διαθέσεις 
στον εαυτό σου και μόνο, προκειμένου 
να ανασυγκροτηθείς. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,21,34.

Έφτασε η στιγμή να αναμετρηθείς με τον 
εαυτό σου και να δεις ξεκάθαρα τα λάθη 
σου και να τα διορθώσεις. Είναι ιδανική 
περίοδος για να θέσεις νέους στόχους 
και να σκεφτείς τι θέλεις ουσιαστικά από 
τη ζωή σου. Σχεδίασε το μέλλον σου 
και ακολούθησε κατά γράμμα αυτά που 
απαιτούνται για να επιτύχεις τους σκοπούς 
σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,25,33,41.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΌΜΑΔΑΣ 
ΑΠΌ 4/5 ΕΩΣ 10/5

Αυτό το διάστημα θα σε βοηθήσει να 
ανατρέξεις σε λάθη που έχεις κάνει και 
να βρεις τρόπο να τα διορθώσεις. Η 
ανάγκη σου να κάνεις ένα διάλειμμα 
από όλους και όλα είναι πολύ μεγάλη 
και η επιθυμία σου να ασχοληθείς και 
ανασυγκροτήσεις τον εαυτό σου ξεπερνάει 
τα πάντα. Πρόσεχε μην παραμελήσεις τους 
αγαπημένους σου ανθρώπους. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,26,49.
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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 Ιωάννης, 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
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΌΝΙΑ», 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 
ΑΣΤΥΝΌΜΙΚΌ ΜΕΓΑΡΌ  
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
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


