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Απρόβλεπτος και επικίνδυνος  
ο «πληγωμένος» Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν, αν δεν βρίσκεται σε πανικό, σίγουρα είναι «πληγωμένος». Τα 
πράγματα, τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας (βλ. εκλογική ήττα στην Κωνσταντινούπολη) 
όσο και στο εξωτερικό (βλ. σχέσεις με ΗΠΑ και ΈΈ) δεν πάνε καλά. Γι’ αυτό και ρίχνει το 
βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να στήσει ένα σκηνικό έντασης, με σκοπό να 
δείξει ότι, όχι απλά παραμένει πανίσχυρος εντός των συνόρων, αλλά μπορεί να καθορίζει 
και τις εξελίξεις ως τοπική υπερδύναμη. 

Την ίδια ώρα, Έλλάδα και Κύπρος δείχνουν να απαντούν με νηφαλιότητα και αποφα-
σιστικότητα, γνωρίζοντας ότι ο «πληγωμένος» Έρντογάν μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Δεν 
είναι τυχαίο ότι, λίγες ώρες πριν η «Κ» πάρει τον δρόμο για το τυπογραφείο, οι τουρκικές 
ένοπλες δυνάμεις «κλείδωσαν» με Navtex το Καστελόριζο για ασκήσεις. Έδώ πρέπει να 
σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνά κανένας πολιτικός ηγέτης 
της χώρας μας. Ναι, οι ΗΠΑ, αφού πρώτα ζύγισαν τα δεδομένα, αποφάσισαν να… κλείσουν 
το μάτι σε Έλλάδα και Κύπρο, ζητώντας από την Τουρκία να σταματήσει τις «προκλητικές 
ενέργειες» σε ό,τι έχει να κάνει με γεωτρύπανα κι εξορύξεις. Όχι, η Άγκυρα και ο Έρντογάν 
δεν έχουν απολέσει τη γεωστρατηγική τους αξία για την Ουάσινγκτον, το ΝΑΤΟ και τη Δύση 
γενικότερα, πολλώ δε μάλλον ότι μιλάμε για μία χώρα με τον πληθυσμό της Τουρκίας. 

Γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, έχοντας απέναντί μας έναν 
πολιτικό ηγέτη, έναν «Σουλτάνο», που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν είναι 
υπερβολικά ριψοκίνδυνος ή παράφρων.

Οι στρατιωτικές ηγεσίες, σε Έλλάδα και Κύπρο, συγκλίνουν στην άποψη ότι θα έχουμε 
ένα πολύ «θερμό» καλοκαίρι. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει 
τα παράνομα σχέδιά του στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να κι-
νηθεί διαφορετικά. Όταν, μάλιστα, βλέπει πως κυκλώνει την Κύπρο και η «απάντηση» των 
συμμάχων –ΗΠΑ και Ισραήλ, για την ακρίβεια– είναι... ανακοινώσεις, τόσο το θράσος και ο 
επεκτατισμός του θα μεγαλώνουν. 

Αθήνα και Λευκωσία έχουν –ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία– την ευκαιρία να απο-
κομίσουν οφέλη από την κόντρα Ουάσινγκτον και Άγκυρας. Για να γίνει βέβαια αυτό, απαι-
τούνται λεπτοί χειρισμοί. Έίπαμε, όσο θυμωμένοι κι αν είναι οι Αμερικάνοι για την ιστορία 
με τους S-400 και τα ανοίγματα σε Ρωσία και Ιράν, δεν θα «αποχαιρετήσουν» τόσο εύκολα 
έναν σημαντικό σύμμαχό τους. Και κάτι τελευταίο: Το Ισραήλ, που μόνο κέρδη έχει από τις 
σχέσεις που έχει αναπτύξει με Έλλάδα και Κύπρο, οφείλει και μπορεί να δείξει ότι όντως 
προστατεύει την κυπριακή ΑΟΖ.
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Μιχάλης Γεράνης:

Μια διαφορετική πολιτική εκδήλωση 
από τις συνηθισμένες πραγματοποίησε 
ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Μιχάλης Γερά-
νης με τίτλο: Tο Nέο Mέσα Mας!Ο κ. Γε-
ράνης απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής 
στις εκλογές στους νέους ανθρώπους και 
υπογράμμισε τη βαρύτητα των συγκερι-
μένων εκλογών. «Θα έχουμε τον καλύ-
τερο συνδυασμό εκλογών. Από τη μία 
σκεφτείτε ότι 80% των νόμων, των πο-
λιτικών που διαμορφώνουν τη ζωή μας 
αποφασίζονται στο Έυρωπαϊκο κοινο-
βούλιο. Ταυτόχρονα, χτίζουμε ένα τόπο 
που θα αξίζει να ζεις και να μεγαλώνεις 
τα παιδιά σου, φτιάχνουμε έναν πρότυπο 
ελληνικό δήμο, ευρωπαϊκό, ανθρώπι-
νο και αλληλέγγυο.  Έλάτε να κάνουμε 
αυτές τις εκλογές ακόμα πιο ουσιαστικές 
εκλέγοντας ανθρώπους που εμπιστευό-
μαστε», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Γεράνης, μίλησε για τους στό-
χους και τις προκλήσεις της επόμενης τε-
τραετίας για το Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, 
όπως την υλοποίηση προγράμματος για 
την αντιρύπανση των ακτών και τόνισε 
ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρ-
χου κ. Καϊτεζίδη, θα δημιουργηθεί ένα 
κέντρο επανάχρησης κι επισκευής με 
στόχο να γίνει ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 
ένας Δήμος πρότυπο που θα καταφέρει 
να κλείσει τον «κύκλο οργανικού κλά-
σματος». «Χρειαζόμαστε τις ενέργειες 
που θα προστατέψουν το περιβάλλον 
μας. Ο δήμος πρέπει να διαμορφώνει το 
σήμερα και το αύριο όλων μας και σ αυτό 
έχω αφοσιωθεί.  Στο Δήμο, στον πιο χει-
ροπιαστό, στον πιο πραγματικό στίβο της 
πολιτικής, μπορούμε να βελτιώσουμε τη 
ζωή μας με τις δικές μας ενέργειες, με 
τις δικές μας πρωτοβουλίες. Στη γειτονιά 
μας, στον τόπο μας, στο δήμο μας».

Το 2014 σας κάλεσα να χτίσουμε ένα 
τόπο που θα αξίζει να ζεις και να μεγα-
λώνεις τα παιδιά σου. Πρέπει να συνεχί-
σουμε. Ακόμα πιο δυνατά. Να φτιάξουμε 
έναν πρότυπο ελληνικό δήμο. Έναν ευ-
ρωπαϊκό δήμο, ανθρώπινο και αλληλέγ-
γυο όπως ταιριάζει στους Έλληνες. Προ-
σωπικά, δεσμεύομαι να δώσω όλες μου 
τις δυνάμεις  σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Η αίθουσα πλημμύρισε από 900 πε-
ρίπου δημότες του Δήμου Πυλαίας-Χορ-

τιάτη, στο ξενοδοχείο του Πανοράματος 
και εκτός από τους δημότες  που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κ. Γερά-
νη,  παραβρέθηκαν και ο βουλευτής 
Θόδωρος Καράογλου, ο Πρόεδρος της 
ΠΈΔ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμαρχοι 

Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης, ο πρώην 
υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 
υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
αλλά και πάρα πολλοί συνυποψήφιοι 
του. 

Έκλεισε την ομιλία του με ένα μεγάλο 

ευχαριστώ σε όλους τους Δημότες – φί-
λους – συναδέρφους στην Αυτοδιοίκηση  
όλους όσους  ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα του  και έκαναν αυτή τη βραδιά ση-
μαντική….δεν παρέλειψε όμως να ευχα-
ριστήσει και την οικογένεια του που τον 
στηρίζει  όλα αυτά τα χρόνια. 

«Το να συζητάμε και να σχεδιάζουμε και να επιμένουμε, για μας 
τους Έλληνες είναι πραγματικά νέο. Νέο ήθος, νέος τρόπος!»
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Δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα στοιχεία 
του ΈΦΚΑ για το 2018, τα οποία στηρίζονται 
τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τομέα για τους εργαζο-
μένους τους. Τα στοιχεία αυτά είναι θετικά, 
στο βαθμό που δείχνουν μια σαφή τάση 
αύξησης της απασχόλησης. Προκαλεί προ-
βληματισμό, ωστόσο το γεγονός ότι το ύψος 
των αποδοχών των μισθωτών εργαζομένων 
δείχνει να μειώνεται σταθερά. Οι μέσες απο-
δοχές στο σύνολο των μισθωτών υπολογί-
ζονται στα 916 ευρώ, μειωμένες κατά 1% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Στη 

μείωση του μέσου εισοδήματος των 
εργαζομένων συνέβαλε σημαντικά το 
υψηλό, για μια ακόμη χρονιά, ποσοστό 
των συμβάσεων μερικής απασχόλη-
σης, που ανήλθε σε 29,5% το 2018 
και περίπου 30,5% το 2017. Ο μέσος 
μηνιαίος μισθός των εργαζομένων με 
πλήρη απασχόληση έφθασε τα 1.137 
ευρώ μεικτά, ενώ ο μέσος μισθός 
όσων εργάζονται με συμβάσεις μερι-
κής απασχόλησης ήταν μόλις 384,22 
ευρώ το μήνα μεικτά. 

Προκύπτει, επομένως, ότι το ένα 
τρίτο των εργαζομένων αμείβεται – ή 
εμφανίζεται να αμείβεται – με ένα ποσό 
που δεν επαρκεί για την κάλυψη βασι-
κών αναγκών διαβίωσης. Έξίσου ανη-
συχητικό είναι το γεγονός ότι οι νέες 
θέσεις εργασίας, είτε αφορούν πλήρη 
είτε μερική απασχόληση, φαίνεται να 
δημιουργούνται σε δραστηριότητες 
σχετικά χαμηλής παραγωγικότητας και 
αντίστοιχα περιορισμένων αποδοχών.

Χρειάζεται, λοιπόν, για μια ακόμη 
φορά να τονιστεί η ανάγκη για γενναίες 
πολιτικές, με στόχο όχι μόνο την αύ-
ξηση της απασχόλησης, αλλά και τη 
βελτίωση των δομικών και ποιοτικών 
της στοιχείων. Μια από τις απαραίτητες 
παρεμβάσεις, που έχει ήδη αναδειχθεί 
επανειλημμένα από την αγορά, είναι ο 
περιορισμός του μη μισθολογικού κό-
στους της εργασίας, κυρίως μέσα από 
τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε 
αύξηση της καταγεγραμμένης απασχό-
λησης, ενώ το αναπτυξιακό όφελος 
που θα προκύψει θα είναι αρκετό για 

να αντισταθμίσει την όποια δημοσιονομική 
επίπτωση. 

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύ-
τερη έμφαση σε πολιτικές συνεχιζόμενης κα-
τάρτισης, επαγγελματικού αναπροσανατο-
λισμού και ενθάρρυνσης της κινητικότητας 

των εργαζομένων. Η ανάπτυξη προγραμμά-
των πρακτικής άσκησης νέων πτυχιούχων, η 
αξιοποίηση πόρων σε προγράμματα τεχνικής 
επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες 
αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων, 
αλλά και η περαιτέρω βελτίωση του περι-
βάλλοντος ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσε-
ων, είναι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες η 
Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει δράση.

Σήμερα, πρέπει να ξεκινήσει ένας ουσι-

αστικός διάλογος Πολιτείας, κοινωνικών 
εταίρων και φορέων της αγοράς, προκειμέ-
νου η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
να συνοδευτεί από ένα ισχυρό και μετρήσιμο 
κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης, που θα 
επιτρέψει την ταχύτερη αποκατάσταση του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρό-
εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών
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Το πλάνο του για την επόμενη τετραετία ανα-
λύει σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο δήμαρχος 
Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Τονίζει 
πως φιλοδοξία του είναι να αποτελέσει ο δήμος 
υπόδειγμα σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας τη 
ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Έρω-
τηθείς σχετικά για τον τίτλο του φαβορί που του 
αποδίδεται ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐ-
ου, για επανεκλογή από την πρώτη Κυριακή, ο κ. 
Καϊτεζίδης υποστηρίζει πως «στην τοπική αυτο-
διοίκηση δεν υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ. 
Το μόνο που υπάρχει είναι καθήκον, υπευθυνό-
τητα, αποστολή και ευσυνειδησία».

Κύριε Καϊτεζίδη, κατεβαίνετε εκ νέου υπο-
ψήφιος στις εκλογές της 26ης Μαΐου μετά από 
είκοσι και πλέον χρόνια θητείας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Με ποιο όραμα αυτή τη φορά; 
Συμμετέχω στην εκλογική αναμέτρηση ως επι-
κεφαλής της «Δύναμης Ένότητας». Φιλοδοξία 
μου να είναι ο δήμος μας πρωταθλητής, υπό-
δειγμα σε όλη τη χώρα, να διευκολύνει τη ζωή 
και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε 
όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του. Ξέρετε, 
το «Δύναμη Ένότητας» δεν είναι σχήμα λόγου. 
Έτσι πορευόμαστε εδώ και είκοσι χρόνια χωρίς 
διακοπή, σε κλίμα σύμπνοιας και ενότητας, σαν 
μια οικογένεια, η διοίκηση με τους εργαζόμε-
νους στον δήμο μας. Στα σχέδια μας για τη νέα 
τετραετία είναι μεταξύ άλλων: 

• Να ολοκληρώσουμε τις υποδομές σε 
σχολεία (Πυλαία, Πανόραμα, Έξοχή , Φίλυρο, 
Χορτιάτη), αναπλάσεις (Πυλαία), χώρους στάθ-
μευσης (Πανόραμα), δίκτυα αποχέτευσης και 
ύδρευσης (Χορτιάτη), κτίρια πολιτισμού, αθλη-
τικούς χώρους κλπ.

• Να καταστήσουμε τον ορεινό όγκο Χορτιά-
τη και Πανοράματος οικολογικό, ψυχαγωγικό, 
αθλητικό και γαστρονομικό προορισμό για επι-
σκέπτες από την Έλλάδα και το εξωτερικό. Ο δή-
μος μας έχει καταθέσει και υλοποιήσει σχετικές 
προτάσεις μέσω Leader.

• Να αναδείξουμε την ιστορική και θρησκευ-
τική σημασία της περιοχής μας. Ήδη καταθέσαμε 
μέσω Leader προτάσεις για ανάπτυξη θρησκευ-
τικού-ιστορικού τουρισμού (Ολοκαύτωμα Χορ-
τιάτη, Βυζαντινός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτή-
ρος Χορτιάτη κλπ.).

• Να αξιοποιήσουμε μοναδικής ομορφιάς 
υπαίθριους χώρους όπως τα πρώην Λατομεία 
Ασβεστοχωρίου και τη διαδρομή του ασβέστη, 
όπου έχει εγκριθεί σχετική μελέτη καθώς και 
χρηματοδότηση μέσω ΈΣΠΑ του έργου κατα-

σκευής Ανοιχτού Θεάτρου προϋπολογισμού 2,5 
εκ ευρώ.

• Να προχωρήσουμε στην κατασκευή της 
Μαρίνας Πυλαίας σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα και πρακτικές, σε πείσμα όλων αυτών που 
την πολεμούν ή στην καλύτερη περίπτωση δεί-
χνουν να αγνοούν την ευρωπαϊκή πρακτική και 
προωθούν τη λογική ενός ακόμη δημόσιου έρ-
γου στην πατρίδα μας.

Κοιτάζοντας το έργο των προηγούμενων 
ετών είστε ικανοποιημένος από την έως τώρα 
ανάπτυξη του τόπου σας; Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις πάντα λέω ότι «εχθρός του καλού είναι το 
καλύτερο». Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις για 
το έργο μας στους συμπολίτες μας, κάθε φορά 
προσπαθούμε περισσότερο: Σε αυτά τα δύσκολα 
χρόνια, τόσο για την πατρίδα μας όσο και για την 
αυτοδιοίκηση της χώρας, καταφέραμε όχι μόνο 
να σταθούμε όρθιοι, αλλά να γίνουμε παράδειγ-
μα σε όλη τη χώρα. Δουλέψαμε με γνώμονα τις 
ανάγκες των συμπολιτών μας και επιγραμματικά 
αναφέρω ορισμένους αριθμούς. Ως προς τις υπο-
δομές: 86 εκ. ευρώ δόθηκαν σε έργα, 7 σχολεία 
έγιναν συν 6 νέα σχολεία που έρχονται, 9 νέα 
αμφιθέατρα και πολυχώροι δημιουργήθηκαν, 
350 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης στρώθηκαν. 
Ως προς την καθημερινότητα του πολίτη: Δώ-
σαμε λύση σε 120.000 αιτήματα δημοτών μέσω 
του τηλεφωνικού αριθμού 15195, αναδειχθή-
καμε πρωταθλητές στην ανακύκλωση, φωτίσα-
με 3.5000 σημεία του δήμου μας,  εγκαταστή-
σαμε 5 free WiFi spots για ελεύθερο ίντερνετ. Ως 
προς την Κοινωνική Αλληλεγγύη: υλοποιήσαμε 
προγράμματα απασχόλησης για 2.500 συνδημό-
τες μας, φιλοξενήσαμε 12.000 παιδιά στα θερινά 
μας camps, από τις Κοινωνικές μας Υπηρεσίες 
πέρασαν 3.000 πολίτες, διαθέσαμε 330 τόνους 
τροφίμων σε συνανθρώπους μας, φιλοξενήσαμε 
1800 παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθ-
μούς, διοργανώσαμε 32 δράσεις για την υγεία. 
Ως προς τα Έυρωπαϊκά Προγράμματα: εκταμιεύ-
σαμε 72 εκ. ευρώ από την Έυρώπη, καταθέσαμε 
150 προτάσεις χρηματοδότησης, μειώσαμε κατά 
20 % τους ρύπους και αναδειχθήκαμε η πρώτη 
βιώσιμη κοινότητα στην Έλλάδα. Αυτά και πολ-
λά, πολλά ακόμη πετύχαμε. Ψηφίδα–ψηφίδα 
δημιουργούμε, βελτιώνουμε, μεταμορφώνουμε 
το δήμο μας.

Ένα έργο που «κόλλησε» είναι η μαρί-
να της Πυλαίας. Μπορεί να υλοποιηθεί μέσα 
στην επόμενη τετραετία; Να διευκρινίσουμε 
ότι το «κόλλημα»  οφείλεται στην ολιγωρία του 

Υπουργείου Τουρισμού  όσον αφορά τη σύμβαση 
παραχώρησης της μαρίνας Πυλαίας.  Έπί έξι χρό-
νια περιμέναμε να μας φέρει το σχέδιο σύμβασης 
και μας έφερε ένα… έκτρωμα.

Σημειώστε ότι ως προς το θαλάσσιο μέτωπο 
ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη:

• Από το 2012 κατέβαλλε τεράστια προσπά-
θεια ώστε να εκδοθεί το ΦΈΚ για τη χωροθέτηση 
της μαρίνας και προχώρησε στην ανάπτυξη ανα-
λυτικού project για την κατασκευή της.

• Προχώρησε στην οριστικοποίηση του Γε-
νικού Πολεοδομικού Σχεδίου που νοικοκυρεύει 
την παραθαλάσσια ζώνη, αλλά και όλα τα Έμπο-
ρικά Κέντρα που βρίσκονται στην περιοχή.

• Έξασφάλισε τη συνεργασία της ανάδοχης 
εταιρείας, προκειμένου το Μετρό να διασχίζει τη 
Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και να φτάνει ως το 
αεροδρόμιο.

Σε πείσμα όλων αυτών που πολεμούν το 
έργο και δεν επιθυμούν την ανάπτυξη ή στην 
καλύτερη περίπτωση δείχνουν να αγνοούν την 
ευρωπαϊκή πρακτική, η μαρίνα της Πυλαίας θα 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και πρακτικές, όπως τόσες άλλες μαρίνες στην 
Έυρώπη, αλλά και στη Λεμεσό.

Τα τελευταία χρόνια στον δήμο υπήρχαν 
ελλείψεις σε σχολική στέγη. Κατά πόσο ξεπε-
ράστηκαν; Έπενδύουμε στην νέα γενιά με την 
οριστική λύση του προβλήματος της σχολικής 
στέγης  που μπήκε σε τροχιά σε όλες τις δημο-
τικές μας ενότητες: συνολικά 7 σχολεία παραδό-
θηκαν και έξι ακόμα είναι στον δρόμο για να κα-
τασκευασθούν. Ήδη προχωράμε μελέτες και στο 
Φίλυρο, στην Πυλαία και στις άλλες περιοχές, 
ώστε να δημιουργήσουμε σχολικές υποδομές 
γιατί για εμάς είναι η μέγιστη προτεραιότητα. Το 
πρόβλημα είναι ότι η Πολιτεία δεν κάνει τη δου-
λειά της και οι εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου 
δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Αν το κράτος 
έκανε απλά τη δουλειά του κατασκευάζοντας 
τα 3 δικά μας σχολεία (τα 2 Πυλαία και το 1 στο 
Πανόραμα) που τα υπόσχεται από το 2005, ο 
δήμος θα είχε επιλύσει αυτόματα το στεγαστικό 
πρόβλημα των σχολείων του.

Αυτές οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν 
με το νέο σύστημα της απλής αναλογικής. 
Σας προβληματίζει η επόμενη μέρα διοίκησης 
του δήμου; Έίναι προφανές ότι ακόμη και ο πιο 
ανυποψίαστος παρατηρητής μπορεί να διακρί-
νει πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την σπουδή 
της κυβέρνησης για την εφαρμογή της απλής 
αναλογικής. Ένδεχομένως στο δήμο μας να μην 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης:  

Φιλοδοξία μου να είναι ο δήμος  
Πυλαίας - Χορτιάτη πρωταθλητής
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Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης

υπάρξει πρόβλημα, αλλά το ζητούμενο είναι ο γενι-
κός κανόνας και όχι οι εξαιρέσεις. Δυστυχώς φοβά-
μαι –κι ελπίζω να διαψευστώ– ότι η μετάβαση από 
την απλή λογική στην απλή αναλογική αποτελεί για 
την αυτοδιοίκηση το χρονικό μιας προαναγγελθείσας 
θεσμικής κρίσης με απρόβλεπτες συνέπειες, αφού οι 
τοπικές κοινωνίες θα αναγκαστούν να αποχαιρετί-
σουν τη διοικητική σταθερότητα και θα μεταβληθούν 
σε ακυβέρνητες πολιτείες με όλα τα συμπτώματα της 
κεντρικής διοίκησης.

Πώς θα χαρακτηρίζατε το ψηφοδέλτιο που πα-
ρουσιάσατε πρόσφατα; Σε τι ποσοστό έχει ανανεω-
θεί; Και φυσικά ποιος είναι ο στόχος της παράταξης 
σας στις εκλογές της 26ης Μαΐου; Έκτιμώ ότι είναι 
μια πολύ ορμητική, φρέσκια και δυνατή αυτοδιοι-
κητική πρόταση. Η ομάδα των 135 υποψηφίων που 
απαρτίζουν συνολικά το ψηφοδέλτιο μας, έχει ανα-
νεωθεί σε ποσοστό που φτάνει το 60%, έχει εμπλου-
τισθεί με νέα πρόσωπα και πολλές γυναίκες που ξε-
περνούν το 40% στο σύνολο του συνδυασμού μας. 

Έκείνο που ζητάω από τους συνεργάτες μου, είναι να 
ενστερνίζονται τον ενθουσιασμό, τη  φιλοδοξία και 
την πίστη μου ότι μπορούμε να σηκώσουμε την πόλη 
μας ακόμη ψηλότερα.

Αποδέχεστε τον τίτλο του φαβορί που σας απο-
δίδουν για εκλογή από την πρώτη κιόλας Κυρια-
κή; Νομίζω ότι ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν 
υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ. Υπάρχει όμως 
καθήκον, υπευθυνότητα, αποστολή και ευσυνειδησία. 
Οι αριθμοί μάς ευνοούν, αλλά στην πραγματικότητα, 
πιστέψτε με, είναι το τελευταίο πράγμα που μας απα-
σχολεί. Στόχος μας δεν είναι η νίκη για τη νίκη, δεν 
είναι οι τίτλοι και τα αξιώματα, αλλά η ουσία πίσω από 
όλα αυτά: είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Αγαπάμε 
την πόλη μας, θέλουμε να προκόψει, να αναπτυχθεί, 
να βελτιωθεί, σε υποδομές, σε υπηρεσίες, σε καινο-
τομίες. Ο στόχος μας δεν είναι προσωπικός, να κερδί-
σουμε την εύνοια των συνδημοτών μας, ο στόχος μας 
είναι να κερδίσει η πόλη μας από τα έργα του δήμου 
μας!

Νομίζω ότι ειδικά στην 
τοπική αυτοδιοίκηση 

δεν υπάρχουν φαβορί 
και αουτσάιντερ. 

Υπάρχει όμως καθήκον, 
υπευθυνότητα, αποστολή 

και ευσυνειδησία. 
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    Την πεποίθηση πως η εμπιστοσύνη του 
κόσμου για το έργο της διοίκησης του θα επιβε-
βαιωθεί στην κάλπη στις 26 Μαϊου εκφράζει ο 
δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«Karfitsa». Ο κ.Γαβότσης δηλώνει υπερήφανος 
για όσα πέτυχε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
θητείας και τονίζει πως ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του δούλεψαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια 
και στο τέλος κέρδισαν ένα μεγάλο μέρος των 
στοιχημάτων. 

Δήμαρχε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία 
των εκλογών και απευθύνω το πιο βασικό 
ερώτημα. Γιατί οι δημότες να σας στηρίξουν 
με τη ψήφο τους για μια νέα τετραετία; Γιατί 
και όραμα έχουμε για τον τόπο μας και στρα-
τηγικό σχεδιασμό για ένα Ωραιόκαστρο, που θα 
ξεχωρίζει για τις υποδομές του και την ποιότητα 
ζωής, που θα προσφέρει στους κατοίκους του. 
Και φυσικά το σημαντικότερο: αυτή τη στιγμή 
μιλάμε με έργα, τα οποία είτε έχουν ολοκληρω-
θεί, είτε έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται σε 
τροχιά υλοποίησης. Ένδεικτικά να σας αναφέρω 
ότι έχουμε επιτύχει εξυγίανση και τακτοποίησης 
των οικονομικών, γιατί πρέπει να σας πω ότι πα-
ραλάβαμε χάος, έχουμε επιτύχει εκσυγχρονισμό 
υπηρεσιών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς 
όφελος  των δημοτών μας, δρομολογήσαμε νέα 
σχολεία, έχουμε ενισχύσει τις υπάρχουσες σχο-
λικές μονάδες με μέσα που διευκολύνουν το 
διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο, είναι ήδη στον 
«αέρα» ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας με 
τους κατοίκους μας για την καθαριότητα και στο 
άμεσο μέλλον θα επεκταθεί και σε θέματα που 
άπτονται των τεχνικών υπηρεσιών. Βελτιώσαμε 
τον τομέα της καθαριότητας, που είναι ζωτικής 
σημασίας για κάθε δήμο. Η διοίκηση Γαβότση, 
δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσει το έργο της και 
στην επόμενη 4ετία, γιατί οι δημότες βλέπουν 
έργο και θέλουν αυτό να έχει συνέχεια. Η εμπι-
στοσύνη τους στο πρόσωπό μου, θα επιβεβαιω-
θεί στις 26 Μαϊου.

Κάνοντας αυτοκριτική, υπάρχουν έργα 
που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν; 
Τομείς που χρειάζονται βελτίωση; O εχθρός 
του καλού είναι το καλύτερο. Έυτυχώς πολλά 
από τα έργα της επόμενης μέρας είναι ήδη προ-
γραμματισμένα έχουν ανακοινωθεί και είναι σε 
φάση και διαδικασίες εξέλιξης και υλοποίησης. 
Θα επιμείνω όμως στην καθημερινότητα του 
πολίτη προτάσσοντας την καθαριότητα γιατί το 
θεωρούμε μείζον θέμα. Καθημερινά κάνουμε 
σημαντικά βήματα ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη. 
Οι δημότες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
καθαριότητα μοιάζει, κυριολεκτικά, με λερναία 

ύδρα. Θεωρούμε σημαντική τη συμβολή των πο-
λιτών σ αυτή μας την προσπάθεια. Σεβόμαστε το 
περιβάλλον, αγαπάμε τη γειτονιά μας! Έπίσης δι-
αρκής είναι η μάχη που δίνουμε για τις σχολικές 
υποδομές γιατί η παιδεία είναι το μέλλον αυτού 
του τόπου. Παράλληλα στόχος μας είναι να δη-
μιουργήσουμε αθλητικές υποδομές στον διευ-
ρυμένο δήμο Ωραιοκάστρου για να προσφέρου-
με το καλύτερο δυνατό και στους κατοίκους που 
βρίσκονται στα γύρω χωριά. Στο Ωραιόκαστρο 
βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης η δημιουργία 
κλειστού Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο 
θα εξελιχθεί σ’ ένα πραγματικό διαμάντι, όχι 
μόνο για τους κατοίκους της περιοχής μας αλλά 
για ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλονίκη. Και δεν 
πρέπει φυσικά να ξεχνούμε τις ευπαθείς ομάδες. 
Στην κορυφή της κοινωνικής μας πολιτικής βρί-
σκεται ο συνάνθρωπός μας σ΄αυτή τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη θητεία που πέ-
ρασε; Εύκολη ή δύσκολη; Δεν υπάρχει εύκολη 
θητεία όταν θέλεις να προσφέρεις στον τόπο 
σου. Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε μια δύσκολη 
5ετια με απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές, 
μ΄έναν δήμο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Πέ-
ρασαν 2,5 χρόνια δύσκολα! Ιδίως αν σκεφτείτε 
ότι τα προγράμματα ΈΣΠΑ ξεκίνησαν το 2017. 
Γι΄αυτό και υπήρξε καθυστέρηση στην υλοποί-
ηση έργων, που ήταν στον σχεδιασμό μας από 
την αρχή και τα βλέπουμε να ολοκληρώνονται 
τώρα. Έίναι διαφορετικό να βλέπεις τη θέα από 
ψηλά και εντελώς διαφορετικό να είσαι μέσα 
στο «εργοτάξιο» και να ιδρώνεις! Έργαστήκαμε 
σκληρά, ατελείωτες ώρες και τελικά κερδίσαμε 
ένα μεγάλο μέρος των στοιχημάτων μας, σε μια 
περίοδο ύφεσης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε! 

Η αντιπολίτευση πάντως «μηδενίζει» το 
έργο σας και σας ασκεί ιδιαίτερα σκληρή κριτι-
κή… τι απαντάτε; Έκ του μακρόθεν όλα γίνονται 
εύκολα! Αρκεί να έχεις ένα μαγικό ραβδί. Αυτό 
βέβαια συμβαίνει μόνο στα παραμύθια! Γιατί 
στην πραγματικότητα παλεύεις με τον «κακό 
λύκο» της γραφειοκρατίας, την κωλυσιεργία του 
Δημοσίου γενικότερα, την έλλειψη ρευστότητας. 
Παρόλα εμείς κάναμε έργο! Και είμαστε υπερή-
φανοι για όλα αυτά που πετύχαμε! Διαβάζω και 
ακούω για έργα – πυροτεχνήματα και χαμογε-
λώ! Όχι ειρωνικά αλλά με στωικότητα και προ-
βληματισμό γιατί την απόσταση και την άγνοια 
που έχουν οι άνθρωποι αυτοί από την πραγμα-
τικότητα! Από τα προβλήματα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Το αισιόδοξο μέσα σ΄όλη αυτή την 
ανέξοδη παροχολογία της αντιπολίτευσης είναι 
ότι κάποιοι υποψήφιοι δήμαρχοι ισχυρίζονται ότι 
θα συνεχίσουν το έργο μας, άρα παραδέχονται 

τουλάχιστον ότι έχουμε κάνει έργο όλα αυτά τα 
χρόνια! Η επόμενη μέρα θα μας βρει αντιμέτω-
πους με προβλήματα που θα πρέπει να λύσου-
με συμμετοχικά, οι υγιείς τουλάχιστον δυνάμεις 
που θα εκπροσωπηθούν στο επόμενο δημοτικό 
συμβούλιο.

Πολλές οι υποψηφιότητες στον δήμο Ωραι-
οκαστρου και δύσκολη η μάχη των εκλογών. 
Η επόμενη μέρα που θα «ξημερώσει» για τον 
τόπο με την απλή αναλογική πως θα είναι;

Δεν μ΄απασχολεί το θέμα των υποψηφιοτή-
των. Η πολυφωνία είναι προνόμιο της Δημοκρα-
τίας και δείχνει έναν υγιή ανταγωνισμό. Η επόμε-
νη μέρα για μένα θα είναι μια μέρα δημιουργίας. 
Μπορώ να συμπράξω και να συνεργαστώ για 
το καλό του  τόπου μου και των δημοτών μου 
μ΄όποιον και αν φέρει ο Κλεισθένης στο τραπέζι 
μας. Πιστεύω βαθύτατα ότι όλοι μαζί μπορούμε, 
αρκεί να βλέπουμε προς την ίδια πλευρά, που 
δεν είναι άλλη από εκείνη που δείχνει πώς θα 
καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο 
αύριο για τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου!

Τι καινούργιο φέρνετε στο πρόγραμμα σας 
για την επόμενη τετραετία; Η νέα τετραετία, για 
μας αποτελεί μία νέα πρόκληση και αφορά σε 
δύο κυρίαρχους άξονες δράσεων. Έτσι, σας δίνω 
και μία πρόγευση της φιλοσοφίας του προγράμ-
ματός μας. Ο πρώτος άξονας αφορά στην καθη-
μερινότητα του πολίτη. Στην άνεση της πρόσβα-
σης στον προορισμό του από και προς το σημείο 
που θέλει να πάει, στην βιώσιμη κινητικότητα 
μέσα στο Δήμο, στην καθαριότητα των κοινό-
χρηστων χώρων, στην ευκολία πρόσβασης και 
χρήσης των χώρων ελεύθερου χρόνου όπως: 
πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, γυμναστήρια, 
κολυμβητήριο κ.ά. Ο δεύτερος άξονας αφορά 
στις μεγάλες υποδομές που θα οδηγήσουν το 
Δήμο Ωραιοκάστρου στην επόμενη δεκαετία. Η 
μεγάλη πρόκληση για μένα προσωπικά είναι ένα 
μοντέρνος Δήμος, με ξεκάθαρη ενεργειακή ταυ-
τότητα και “πράσινη” λειτουργικότητα, που θα 
αποδίδει ανταποδοτικά οφέλη στο δημότη μας. 

Είστε αισιόδοξος ότι θα καταφέρετε να εί-
στε εκ νέου δήμαρχος; 

Η συνέπεια των λόγων και των πράξεων 
μου, με κάνουν να αισθάνομαι αισιόδοξος. Έχω 
αγωνιστεί, έχω παλέψει και με την πολύτι-
μη  βοήθεια των δημοτικών μου συμβούλων, 
έχουμε καταφέρει ως ομάδα, να υλοποιήσουμε 
αρκετούς από τους στόχους μας. Πιστεύω ότι η 
εμπιστοσύνη του κόσμου θα αποτυπωθεί και στο 
εκλογικό αποτέλεσμα.

Αστέριος Γαβότσης:

Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας 
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Αστέριος
Γαβότσης

Το αισιόδοξο μέσα 
σ’ όλη αυτή την 

ανέξοδη παροχολογία 
της αντιπολίτευσης, 

είναι ότι κάποιοι 
υποψήφιοι δήμαρχοι 

ισχυρίζονται ότι θα 
συνεχίσουν το έργο 

μας, άρα παραδέχονται 
τουλάχιστον ότι έχουμε 

κάνει έργο όλα αυτά  
τα χρόνια
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Τις βασικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις του 
συνδυασμού του «Γενιά Δημιουργίας», στην περί-
πτωση που εκλεγεί, παρουσιάζει στην Karfitsa ο 
υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδα-
μανέλης. Στη συνέντευξή του ο κ. Δαρδαμενέλης 
αναλύει τις ανάγκες του δήμου και εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους η Καλαμαριά έχει μείνει 
«στάσιμη» τα τελευταία χρόνια.

Κύριε Δαρδαμανέλη, το προηγούμενο Σάβ-
βατο καταθέσατε το συνδυασμό σας στο Πρωτο-
δικείο. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σύνθεση του 
συνδυασμού σας. Στελεχώσαμε το ψηφοδέλτιο 
του συνδυασμού μας «Γενιά Δημιουργίας» πλήρως 
με 62 υποψηφίους, φτάνοντας έτσι τον ανώτερο 
αριθμό με βάση τον εκλογικό νόμο. Οι υποψήφιοί 
μας διατρέχουν όλες τις ηλικίες, αφού ο νεότερος 
είναι ηλικίας 22 ετών. Από άποψη, δε, επαγγελ-
ματικής ενασχόλησης καλύπτουν πολλούς και 
διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους (εν-
δεικτικά: μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, 
καθηγητές, επιχειρηματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
κλπ). Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι από τους 
62 υποψηφίους σχεδόν οι μισές είναι γυναίκες, 
υπερκαλύπτοντας έτσι την αναγκαία ποσόστωση 
του εκλογικού νόμου. Η μεγάλη πλειονότητα των 
υποψηφίων μας κατέρχεται πρώτη φορά σε εκλο-
γές. Στελεχώνουν όμως το ψηφοδέλτιο μας και 
υποψήφιοι που έχουν κατέλθει πολλές φορές στο 
παρελθόν σε δημοτικές εκλογές, με προεξάρχοντα 
τον Στέλιο Ματσαρίδη ο οποίος ήταν επικεφαλής 
της παράταξής μας στις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές και με μία ασυνήθιστη, από άποψη ήθους, 
απόφασή του έθεσε εαυτόν χωρίς αναστολές στο 
νέο κοινό μας αγώνα. Ακόμη, υπάρχουν υποψήφι-
οι που είχαν κατέλθει υποψήφιοι στο παρελθόν σε 
άλλα δημοτικά ψηφοδέλτια, όπως αυτό της απερ-
χόμενης διοίκησης ενδεικτικό της στροφής του 
εκλογικού σώματος, αλλά και οι κυρίες Παντελί-
δου και Πίτη-Παυλίδου οι οποίες ήταν υποψήφιες 
στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα στο πρό-
σφατο παρελθόν.

Ως υποψήφιος δήμαρχος ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς σας και οι 
βασικές θέσεις σας και αρχές για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων του δήμου Καλαμαριάς; 
Η επανεκκίνηση στο δήμο μας είναι μια υπόθεση 
που θα πρέπει να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά 
που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στα τοπικά δρώμε-
να. Χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου, που 
πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στην επίλυση χρόνι-
ων προβλημάτων του δήμου, είναι το πάθος και 
η όρεξη για δουλειά, ίδιον της ηλικίας μου, μιας 
και είμαι 38 ετών. Άλλο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
είναι η εμπειρία που έχω αποκομίσει από τα εννιά 

χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο, γεγονός που με 
έχει οδηγήσει σε βαθιά γνώση των προβλημάτων 
και των ελλείψεων του τόπου. Ακόμη, η τεχνοκρα-
τική αντίληψη που έχω ως πολιτικός μηχανικός 
και ελεύθερος επαγγελματίας, σε συνδυασμό με 
την από χαρακτήρα μου διάθεση να έχω ανοιχτά 
τα αυτιά μου στα θέματα που αντιμετωπίζουν οι 
δημότες και τη διάθεση για σύνθεση απόψεων, 
δυνάμεων και ενέργειας, χωρίς αποκλεισμούς και 
περιορισμούς, συνθέτουν το πλέγμα των χαρακτη-
ριστικών και αρχών που διέπουν την υποψηφιότη-
τά μου και με αυτά θα πορευθεί η «Γενιά Δημιουρ-
γίας», με εμένα επικεφαλής.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις σας, αν εκλεγείτε 
δήμαρχος; Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας;  
Πείτε μας πέντε από αυτές. Οι βασικές προτεραιό-
τητες, βάσει των οποίων συντάξαμε το πρόγραμμα 
της παράταξής μας, το οποίο και παρουσιάσαμε 
ήδη στους συμπολίτες μας με σειρά σχετικών εκ-
δηλώσεων, είναι οι εξής:

• διεκδίκηση και απορρόφηση ουσιαστικών 
Έυρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων μέσα 
από την αλλαγή και αναδιάρθρωση του οργανο-
γράμματος του Δήμου για την αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού. Η ανασύσταση της δημοτι-
κής αστυνομίας.

• αποτελεσματική και έντονη διεκδίκηση των 
χώρων του δήμου, εκείνων που φέρεται να ανή-
κουν σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (όπως  
Υπερταμείο, ΤΈΘΑ κλπ).

• εξωστρέφεια που θα πρέπει να επιδείξει ο 
δήμος αναφορικά με τη συνεργασία με όμορους 
Δήμους, με την Περιφέρεια και με τοπικούς φορείς 
για την άρση των αδιεξόδων και την επίλυση προ-
βλημάτων.

• η προσέλκυση της νεολαίας με την πραγμα-
τοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τον αθλητι-
σμό, τον πολιτισμό αλλά και με την επιμόρφωση 
και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

• η αναβάθμιση περιοχών της Καλαμαριάς που 
ήταν και είναι παραμελημένες. Περιοχές όπως  
Φοίνικας,  Ν. Κρήνη,  Βότση κ.α.

Η απλή αναλογική ανακατεύει την τράπουλα 
στα δημοτικά πράγματα. Πιστεύετε ότι το εκλογικό 
σώμα και οι αιρετοί είναι ώριμοι για να δεχθούν μια 
τέτοια αλλαγή; Έυρύτερη συνεργασία για την Διοί-
κηση της πόλης, με ποιους άλλους συνδυασμούς, 
πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε, λόγω 
«Κλεισθένη»;

Με το Νόμο «Κλεισθένη» που προκρίθηκε ένα 
αναλογικότερο εκλογικό σύστημα αναγκαστικά 
πριμοδοτούνται οι συνεργασίες μεταξύ των δη-
μοτικών παρατάξεων. Ωστόσο, αυτού του είδους 
η λογική είναι πέρα από την πολιτική κουλτούρα 

της χώρας. Αυτό αποδεικνύεται και από τις εμπει-
ρίες που έχω με την ενασχόλησή μου με το τεχνικό 
επιμελητήριο, όπου και εκεί δεν οδηγηθήκαμε σε 
σταθερές διοικήσεις ή σε προγραμματικές συγκλί-
σεις που θα είχαν θετικό πρόσημο. Θεωρούμε δη-
λαδή ότι το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να οδηγεί 
σε ενισχυμένες εκλογικά παρατάξεις οι οποίες θα 
μπορούν να διοικούν το δήμο και δεν θα είναι έρ-
μαια διαφόρων παράταιρων συμπράξεων. Βέβαια, 
το παρόν εκλογικό σύστημα του «Κλεισθένη» δεν 
είναι κάτι που εμείς επιλέξαμε κι έτσι θα προσαρ-
μοστούμε σε ό,τι αυτό προβλέπει. Στο θέμα των 
συνεργασιών θα προτιμούσαμε η επόμενη μέρα να 
μας οδηγούσε σε μια αυτοδύναμη διοίκηση, ωστό-
σο η υποψηφιότητά μου είναι εξ’ αρχής ταυτισμένη 
με τη σύνθεση απόψεων και όλων των υγειών δυ-
νάμεων βάσει προγραμματικών συγκλίσεων για το 
καλό της Καλαμαριάς, γεγονός που έχουμε κάνει 
σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Πώς κρίνετε την τωρινή διοίκηση; Με τι κρι-
τήρια πρέπει να πάει στην κάλπη ο ψηφοφόρος; 
Από τι δήμαρχο έχει ανάγκη σήμερα η Καλαμα-
ριά; Έίναι χαρακτηριστικό μου γνώρισμα, αλλά και 
συνειδητή επιλογή δική μου και των συνεργατών 
μου, να μην κατηγορούμε την απερχόμενη διοίκη-
ση με παλαιοκομματικές λογικές. Έίναι ωστόσο γε-
νικά αποδεκτό ότι η μεγάλη ποιοτική διαφορά που 
υπήρχε μεταξύ της Καλαμαριάς και άλλων δήμων, 
πλέον δεν υπάρχει, κι αυτό γιατί η Καλαμαριά τα 
τελευταία χρόνια έχει παραμείνει στάσιμη. Δε φαί-
νεται να υπάρχει πάθος και διάθεση για νέα μο-
νοπάτια, δεν υπάρχει τεχνοκρατική αντίληψη και 
πολιτική βούληση για τομές, ρήξεις και συνθέσεις, 
γεγονός που οδηγεί την Καλαμαριά μας σε συνεχή 
οπισθοδρόμηση. Ως παράταξη η «Γενιά Δημιουργί-
ας» αλλά και εγώ προσωπικά, κινούμαστε  προε-
κλογικά φτάνοντας σε κάθε γωνιά της πόλης μας, 
από την  Αρετσού, τον Φοίνικα, τον Βότση, το Βυζά-
ντιο μέχρι τον Αγ. Παντελεήμονα, το Καραμπουρ-
νάκι, και τη Ν. Κρήνη. Σε αυτή την εκστρατεία 
ενημερώνουμε όλους τους δημότες αλλά και τους 
κατοίκους της Καλαμαριάς για τα δικά μας χαρα-
κτηριστικά, τα θετικά μας στοιχεία, τις απόψεις μας, 
τη δουλειά μας, το σχέδιό μας και το πρόγραμμά 
μας, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Άλλωστε το 
εκλογικό σώμα έχει δείξει ότι δεν το ενδιαφέρουν 
οι κοκορομαχίες και οι παλαιοκομματικού τύπου 
αψιμαχίες αλλά οι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες 
προτάσεις. Πέραν τούτων εμείς έχουμε ως στόχο 
να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον προκειμένου να 
ασχοληθούν με τα κοινά άνθρωποι που επέλεγαν 
την αποχή, όπως έκαναν μέχρι σήμερα κυρίως οι 
νέοι, αλλά και όσοι είχαν απογοητευτεί από τις μέ-
χρι τώρα διοικήσεις.

Γιάννης Δαρδαμανέλης:

Η Καλαμαριά τα τελευταία χρόνια  
έχει παραμείνει στάσιμη
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Γιάννης 
Δαρδαμανέλης

Η επανεκκίνηση στο δήμο μας είναι μια υπόθεση 
που θα πρέπει να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά 
που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στα τοπικά 
δρώμενα
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Πανέτοιμος να αφοσιωθεί στα καθήκοντά 
του και να συνδυάσει την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας με την επαγγελματική του δραστη-
ριότητα και την πολύτεκνη οικογένειά του, στην 
περίπτωση που τον τιμήσουν με την ψήφο τους 
οι πολίτες, δηλώνει σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβου-
λος, Δημήτρης Ασλανίδης. «Δεν θα ξεκινούσα 
αυτό το ταξίδι εάν δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος 
ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του», 
υπογραμμίζει και «ξεδιπλώνει» τους λόγους για 
τους οποίους αποφάσισε να συστρατευτεί στο 
πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα και της πα-
ράταξης «Αλληλεγγύη». Ο κ. Ασλανίδης, μεταξύ 
άλλων, αναφέρεται στο κατά πόσο μπορεί να 
επηρεάσει η Συμφωνία των Πρεσπών την εκλο-
γική διαδικασία στις 26 Μαΐου.

Κύριε Ασλανίδη, πώς αποφασίσατε να κά-
νετε το βήμα και από δημοτικός σύμβουλος 
στον δήμο Παύλου Μελά να κατεβείτε υποψή-
φιος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; 
Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου διαδραμά-
τισε η παρότρυνση του κόσμου. Φίλοι και γνω-
στοί που γνωρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις 
μου, μού έλεγαν τον τελευταίο χρόνο ότι ήρθε η 
ώρα να απευθυνθώ στους πολίτες της Κεντρικής 
Μακεδονίας και να ζητήσω την ψήφο τους. Η 
συμμετοχή μου στη διοίκηση του δήμου Παύλου 
Μελά με δίδαξε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει 
τα εργαλεία για την υλοποίηση σημαντικότατων 
παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις ζωές μας. Τα 
εργαλεία που διαθέτει η Περιφέρεια μπορούν να 
επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές. Το απέ-
δειξε ο Απόστολος Τζιτζικώστας και η ομάδα του 
τα προηγούμενα χρόνια. Το έργο της «Αλληλεγ-
γύης» θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Έίμαι 
έτοιμος να βάλω το δικό μου λιθαράκι στο έργο 
αυτό, εφόσον οι πολίτες με τιμήσουν με τη ψήφο 
τους και συμμετάσχω στην επόμενη διοίκηση.

Σε ποιο τομέα θεωρείτε ότι μπορείτε να 
προσφέρετε περισσότερο; Μεγάλωσα και αν-
δρώθηκα σε μια οικογένεια της προσφοράς και 
της θυσίας στον συνάνθρωπο. Έίχα θείο τον ιε-
ραπόστολο π. Κοσμά Γρηγοριάτη, που αφιέρωσε 
τη ζωή του στη Μαύρη Ήπειρο για τους ταλανι-
σμένους αυτής της Γης. Δεν μπορώ να ξεφύγω 
από το πεπρωμένο μου. Βρίσκω νόημα στη ζωή, 
όταν αναπτύσσομαι και προοδεύω, βοηθώντας 
και ομορφαίνοντας παράλληλα τις ζωές των 
συμπολιτών μου. Η κοινωνική προσφορά είναι 
ένα βασικό κίνητρο για την ανάμειξή μου στον 
στίβο της πολιτικής. Δίνω καθημερινό αγώνα 

μαζί με τους συνεργάτες μου στον Ιεραποστολι-
κό Σύνδεσμο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» για να 
ανακουφιστούν αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί 
μας. Αισθάνομαι ότι ο τομέας της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης είναι το πεδίο που θα μπορούσα να 
προσφέρω περισσότερο.

Τι λείπει από την περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας και μπορεί να αλλάξει την επόμενη 
τετραετία; Δεν μπορώ να εντοπίσω ελλείψεις ή 
παραλείψεις στο έργο της διοίκησης της περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έντοπίζω μόνο 
σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν αλλάξει την 
Κεντρική Μακεδονία. Το έργο της προηγούμενης 
διοίκησης πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Γιατί, ωστόσο, αποφασίσατε να κατεβείτε 
συγκεκριμένα υποψήφιος με την παράταξη 
«Αλληλεγγύη» και τον Απόστολο Τζιτζικώστα; 
Στο πρόσωπο του Απόστολου Τζιτζικώστα είδα 
τον ασυμβίβαστο πολιτικό που προτιμά τα έργα 
και όχι τα λόγια. Τέτοιους πολιτικούς έχει ανά-
γκη η πατρίδα μας. Οι τομές και οι παρεμβάσεις 
της διοίκησής του έχουν αναβαθμίσει αισθητά το 
επίπεδο διαβίωσης των πολιτών στην Κεντρική 
Μακεδονία. Στις 26 Μαΐου οι πολίτες θα ανανεώ-
σουν την εντολή τους προς τον Απόστολο Τζιτζι-
κώστα και την «Αλληλεγγύη» για να συνεχίσει 
να πνέει αέρας ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας. 
Σε αυτή την ομάδα θέλω να ενταχθώ και για το 
λόγο αυτό αποφάσισα να είμαι υποψήφιος περι-
φερειακός 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 και το μεράκι μου για να συνεχιστεί 
το σπουδαίο έργο του Απ. Τζιτζικώστα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών κυριαρχεί στην 
ατζέντα των εκλογών. Πόσο πιστεύετε ότι θα 
επηρεάσει τις εκλογές; Και ποια είναι η θέση 
σας; Μεταξύ άλλων, οι εκλογές στην αυτοδιοί-
κηση όπως και οι ευρωεκλογές είναι ένα άτυπο 
δημοψήφισμα για την εκχώρηση του ονόματος 
της Μακεδονίας μας. Έχω πει και θα ξαναπώ ότι 
οφείλει κάθε υποψήφιος, για οποιαδήποτε αυτο-
διοικητική θέση, στη Μακεδονία και όχι μόνο, να 
δηλώσει ότι καταδικάζει απερίφραστα την μειο-
δοτική Συμφωνία των Πρεσπών και ότι η Μακε-
δονία είναι μία, ήταν, είναι και θα είναι για πάντα 
ελληνική. Και αυτές οι θέσεις δεν είναι μόνο 
δικές μου. Έίναι και των συνυποψηφίων μου. 
Δεν είναι διχαστικός ο λόγος μας, όταν μιλάμε 
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Έίναι τα 
«πιστεύω» της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
Έλλήνων.

Είστε ελεύθερος επαγγελματίας και πατέ-
ρας τεσσάρων παιδιών. Πώς μπορούν να συν-
δυαστούν σε ένα καθημερινό, εντατικό, πρό-
γραμμα και οι απαιτήσεις της περιφέρειας σε 
περίπτωση εκλογής; Όλα όσα έχω πετύχει μέχρι 
σήμερα, τα έχω πετύχει με σωστό προγραμμα-
τισμό. Ξεκίνησα να εργάζομαι αμέσως μόλις 
τελείωσα το σχολείο. Μπορεί να ακουστεί κλισέ 
όμως δεν τη φοβάμαι τη δουλειά. Έχω συνηθίσει 
πλέον να εργάζομαι αρκετές ώρες κάθε ημέρα. 
Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει για την πλειοψηφία των 
συμπολιτών μας στην Έλλάδα της κρίσης. Δόξα 
τω Θεώ, έχω καταφέρει και έχω στήσει μία επι-
χείρηση, η οποία πλέον στέκεται στα πόδια της. 
Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών 
μου, πλέον δεν είναι απαραίτητη η συνεχής πα-
ρουσία μου στο φροντιστήριο. Έτσι καταφέρνω 
και περνώ περισσότερο χρόνο με την οικογένειά 
μου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος της ανατρο-
φής των παιδιών μας σηκώνει η εξαιρετική σύ-
ζυγός μου, Βασιλική. Χάρη και στη δική της αγά-
πη και φροντίδα καταφέρνω να ανταπεξέρχομαι 
στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς μου. Έάν 
την επομένη των εκλογών κληθώ να υπηρετή-
σω τους συμπολίτες μου από θέση διοίκησης, 
είμαι έτοιμος να αφοσιωθώ στα καθήκοντά μου. 
Δεν θα ξεκινούσα αυτό το ταξίδι εάν δεν ήμουν 
απόλυτα βέβαιος ότι μπορώ να ανταποκριθώ 
στις απαιτήσεις του.

Γιατί κάποιος ψηφοφόρος να επιλέξει να 
ψηφίσει τον Δημήτρη Ασλανίδη; Το ψηφοδέλτιο 
της «Αλληλεγγύης» είναι γεμάτο από εξαιρετι-
κές προσωπικότητες. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
έχει αποδείξει ότι ξέρει να στήνει δυνατά ψη-
φοδέλτια. Όποιοι κι αν βρεθούν στις εκλόγιμες 
θέσεις θα αποτελέσουν… άχαστη ομάδα και θα 
αποδειχθούν πολύτιμοι συνεργάτες για τον Τζι-
τζικώστα. Ωστόσο, κάθε ένας από τους υποψηφί-
ους έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ρωτήσατε 
γιατί να με επιλέξει κάποιος ψηφοφόρος. Σας 
απαντώ. Έίμαι έτοιμος να τιμήσω την ψήφο του 
με τον λόγο και το έργο μου. Να γίνω η φωνή 
του για να ακουστεί. Να εργαστώ με σύνεση για 
να ωφεληθεί. Ζητώ να με ψηφίσουν εκείνοι που 
ταυτίζονται με τις ιδέες μου. Από όποια θέση κι 
αν κληθώ να προσφέρω θα το κάνω έχοντας ως 
γνώμονα τις ακατάλυτες αξίες του Γένους μας: 
την πίστη στον Χριστό και την αγάπη στη μάνα 
Έλλάδα. Δεν παρέκκλινα ποτέ από τα πιστεύω 
μου. Δεν θα προδώσω ποτέ την εμπιστοσύνη 
εκείνων που θα με στηρίξουν.

Δημήτρης Ασλανίδης:

Βρίσκω νόημα στη ζωή βοηθώντας  
τους συμπολίτες μου
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Δημήτρης
Ασλανίδης

Δεν είναι διχαστικός ο λόγος μας, όταν μιλάμε  
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. 
Είναι τα «πιστεύω» της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των Ελλήνων.



14 11.05.2019

Με “όπλα” την αυτοδιοικητική εμπειρία που 
απέκτησε κατά τη διάρκεια της 9ετούς θητείας 
του στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, τη γνώση 
των προβλημάτων της περιοχής αλλά και την 
ορμή που του προσφέρει το νεαρό της ηλικίας 
ο Σωκράτης Δωρής κατεβαίνει υποψήφιος πε-
ριφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Αλληλεγγύη” του Απόστολου Τζιτζι-
κώστα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
εφημερίδα “Karfitsa” δηλώνει έτοιμος να ση-
κώσει τα μανίκια και να δουλέψει με στόχο την 
περαιτέρω ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Για ποιο λόγο αποφασίσατε να αφήσετε 
τον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και να κατεβείτε 
υποψήφιος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας; Το 2010, σε ηλικία μόλις 26 ετών, με 
εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά οι δημότες του 
δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και με εξέλεξαν δη-
μοτικό σύμβουλο. Με τίμησαν με την ψήφο τους 
και το 2014. Έπί εννέα χρόνια εργάστηκα σκληρά 
και πιστεύω ότι τους υπηρέτησα από όποια θέση 
που ανατέθηκε. Του δημοτικού συμβούλου, του 
αντιδημάρχου, του προέδρου σε Νομικά Πρόσω-
πα, του εντεταλμένου και του μέλους σε πολλές 
επιτροπές. Μετά από εννέα χρόνια διαδρομής και 
προσφοράς στον τόπο όπου γεννήθηκα και με-
γάλωσα θεωρώ ότι ο κύκλος μου έκλεισε. Τώρα 
ανοίγει ένας άλλος, ένας καινούργιος κύκλος 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δεν 
σας κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γι αυτό.

Με ποια «όπλα» διεκδικείτε τη ψήφο των 
πολιτών; Τι μπορείτε να προσφέρετε; “Οπλα”, 
όπως λέτε, είναι η άμεση γνώση που διαθέτω για 
τα προβλήματα της περιοχής και για τις ανάγκες 
των πολιτών. Έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν 
όλα τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και γνω-
ρίζω καλά τις δυνατότητες που έχει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ώστε να προσφέρει λύσεις όταν 
λειτουργεί με κριτήριο την εξυπηρέτηση του 
πολίτη. Έπίσης, είμαι έτοιμος να εργαστώ σκλη-
ρά, με ήθος και όραμα. Σε περίπτωση εκλογής 
δηλώνω πανέτοιμος να σηκώσω μανίκια και θα 
δουλέψω για το κοινό καλό.

Γιατί επιλέξατε να συστρατευτείτε στο πλευ-
ρό του Απόστολου Τζιτζικώστα; Κατ’ αρχήν δεν 
θα μπορούσα να αρνηθώ την τιμητική πρόταση 
που μου έκανε ο περιφερειάρχης, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο 
της παράταξης “Αλληλεγγύη”. Θεωρώ ότι θα 
είναι περιφερειάρχης και την επόμενη τετραετία 
λόγω του έργου που έχει επιδείξει. Έχει κάνει 

εξαιρετική δουλειά σε όλους τους τομείς, από τα 
βασικά θέματα της καθημερινότητας, την αξιο-
ποίηση του προγράμματος ΈΣΠΑ έως την καινο-
τομία και τις νέες τεχνολογίες και οι πολίτες του 
το γνωρίζουν και εκτιμώ ότι θα επιβεβαιώσουν 
στην κάλπη την εμπιστοσύνη τους προς το πρό-
σωπο του.

Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η επό-
μενη μέρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας; Που θα ρίξετε το βάρος σε περίπτωση 
εκλογής; Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εστιά-

ζουμε στην καθημερινότητα και την ανάπτυξη, 
όπως έγινε έως τώρα. Να παραμείνουμε δίπλα 
στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας και να 
κάνουμε συνεχώς βήματα προόδου ως τόπος. 
Να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και σοβα-
ρότητα. Προτεραιότητες θα είναι η ολοκλήρωση 
των μεγάλων έργων υποδομής που θα δώσουν 
αναπτυξιακή πνοή και δυνατότητα στον τόπο, 
αλλά και η συνέχιση του κοινωνικού έργου με 
σχολεία, νοσοκομεία, στήριξη των απόρων, των 
ευπαθών ομάδων, των ηλικιωμένων. Ωστόσο, 
εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. 
Η επόμενη μέρα του τόπου μας θα κριθεί από 
την ψήφο των πολιτών. Αυτοί θα ορίσουν ποιος 
θα διοικήσει την περιφέρεια για την επόμενη τε-
τραετία. Και το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί 
υποψήφιοι που προεκλογικά υπόσχονται “πράγ-
ματα και θάματα”, γνωρίζοντας όμως πως δεν 
έχουν ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία να τα 
υλοποιήσουν. Και το μόνο σίγουρο είναι πως η 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει πε-

ριθώρια για “πειράματα”. Χρειάζεται μια διοίκη-
ση που θα εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή των 
εκλογών και θα έχει την πλειοψηφία στο περιφε-
ρειακό συμβούλιο, ώστε να παίρνει αποφάσεις 
που θα οδηγούν προς το μέλλον.

Θεωρείτε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα 
επηρεάσει τις περιφερειακές εκλογές; Έίναι 
ένα θέμα που μας αφορά όλους και ιδιαίτερα 
εμάς τους Μακεδόνες μας αγγίζει πολύ περισ-
σότερο. Θεωρώ πως είναι μια κάκιστη συμφωνία 
και γι αυτό το λόγο το προηγούμενο διάστημα 
ο Απόστολος Τζιτζικώστας δεν δίστασε να συ-
γκρουστεί για το εθνικό συμφέρον. Με βάση 
αυτό, πιστεύω ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
αλλά και στις ευρωεκλογές θα πρέπει να αποτυ-
πωθεί η εικόνα που έχουν οι πολίτες για το συ-
γκεκριμένο ζήτημα και να αποτελέσει ένα άτυπο 
δημοψήφισμα.

Τι διαφορετικό έχει ο Σωκράτης Δωρής από 
τους υπόλοιπους 100 και πλέον υποψηφίους 
που ανακοίνωσε ο κ.Τζιτζικώστας; Γιατί να σας 
ψηφίσει κάποιος; Ξέρετε, δεν μου αρέσει να μι-
λάω για τον εαυτό μου. Προτιμώ να μιλάω με 
τα έργα και τις πράξεις μου. Μπορώ να πω με 
σιγουριά ότι ο κ.Τζιτζικώστας έχει καταφέρει να 
συγκεντρώσει δίπλα του μια άριστη ομάδα και 
καλό είναι οι πολίτες να διαβάσουν τα βιογρα-
φικά μας. Ωστόσο, εάν πρέπει να επιλέξω ένα 
πράγμα για το οποίο να με ψηφίσει κάποιος... 
είναι η υπομονή και το πείσμα που έχω να προ-
σπαθώ να φέρω εις πέρας όλα τα ζητήματα. Το 
ίδιο υπόσχομαι ότι θα κάνω και στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Τα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται και για άλλους είναι ίσως εμπόδια, 
για μένα αποτελούν προκλήσεις.

Κλείνοντας, πρέπει οι νέοι άνθρωποι να 
εμπλακούν περισσότερο στα κοινά; Αρκετοί 
νέοι άνθρωποι, συνομήλικοι μου, ίσως νιώθουν 
απογοητευμένοι από το αδιέξοδο στο οποίο οδη-
γηθήκαμε λόγω της οικονομικής κρίσης. Αρκε-
τοί αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα 
και να αναζητήσουν δουλειά σε άλλα μέρη του 
πλανήτη αφήνοντας πίσω οικογένειες και φί-
λους. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να βρούμε τρόπους 
ώστε να επιστρέψουν και πάλι πίσω. Γι αυτό και 
παραπάνω έθιξα πολύ το θέμα της ανάπτυξης. 
Για όσους έχουν παραμείνει στη χώρα, σίγουρα 
θα τους παρακινούσα να ασχοληθούν με τα κοι-
νά του τόπου μας. Χρειάζονται ιδέες, οράματα... 
τα οποία διαθέτουν οι νέοι και σε συνδυασμό με 
την εμπειρία των μεγαλύτερων μπορούν να γί-
νουν θαύματα.

Σωκράτης Δωρής:

Είμαι έτοιμος να σηκώσω μανίκια  
και να δουλέψω για την Κ. Μακεδονία
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Η περιφέρεια Κ. Μακεδονίας δεν 
έχει περιθώρια για «πειράματα». 
Χρειάζεται μια διοίκηση που θα 
εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή 

των εκλογών και θα έχει την 
πλειοψηφία στο περιφερειακό 
συμβούλιο, ώστε να παίρνει 
αποφάσεις που θα οδηγούν  

προς το μέλλον



Σωκράτης
Δωρής
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Μήνυμα προς τους πρώην συνεργάτες του 
που αποχώρησαν από τη “Θεσσαλονίκη Πρώτη” 
και “σκόρπισαν” σε αντίπαλες παρατάξεις, λίγο 
πριν την κατάθεση του ψηφοδελτίου, στέλνει 
ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος 
Λεκάκης. Σε συνέντευξη του στην “Karfitsa” μι-
λάει για πισώπλατα μαχαιρώματα και για υπό-
γειο οργανωμένο σχέδιο από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, 
ενώ προσθέτει πως η παράταξη του συνεχίζει 
απελευθερωμένη από “βαρίδια” που σκέφτο-
νταν μόνο την προσωπική τους επανεκλογή. 

Κύριε Λεκάκη, καταθέσατε ψηφοδέλτιο 
παρά τις αποχωρήσεις βασικών στελεχών. Αλ-
λάζει το πλάνο με το οποίο κατεβαίνετε στις 
εκλογές; Ασφαλώς όχι. Το στίγμα μας ήταν και 
παραμένει πως συμμετέχουμε στις εκλογές ως 
μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη. Οι 
προσωπικές στρατηγικές κάποιων αποδείχθηκε 
στην πράξη, στο ψηφοδέλτιο που καταθέσαμε, 
πως δεν μας αγγίζουν. Συνεχίζουμε ακόμη πιο 
δυναμικά, απελευθερωμένοι από βαρίδια που 
το μόνο που σκέφτονταν ήταν η προσωπική τους 
επανεκλογή και για αυτό μέχρι τελευταία στιγμή 
υπολόγιζαν με ποια παράταξη έχουν περισσότε-
ρες πιθανότητες να επανεκλεγούν. Αυτό ενδια-
φέρει μόνο όσους έφυγαν τις τελευταίες ημέρες 
από την παράταξή μας. Να ξανακαθίσουν στα 
έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην νομίζε-
τε πως τους ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο 
θα γίνει. Ξέρετε αυτά τα πρωτοφανή και ανήθι-
κα που συνέβησαν εις βάρος μας τις τελευταίες 
ημέρες μας έκαναν ακόμη πιο δυνατούς. Μας 
ένωσαν περισσότερο. Έπικρατεί ένα πολύ καλό 
κλίμα αισιοδοξίας μεταξύ των υποψηφίων, των 
στελεχών και των συνεργατών μας καθώς να ξέ-
ρετε πως οι πολίτες έχουν καταλάβει πολύ καλά 
τι συνέβη και δεν αποδέχονται τα πουλήματα.

Κάνατε λόγο για συντεταγμένο σχέδιο εξα-
φάνισης του συνδυασμού. Πού το στηρίζετε; 
Έσείς δηλαδή πιστεύετε πως τυχαία τα τελευταία 
δύο 24ωρα πριν την κατάθεση ψηφοδελτίων 
κάποιοι υποψήφιοι είδαν το φως το αληθινό και 
έφυγαν από την δική μας παράταξη και αμέσως 
προσχώρησαν σε άλλες αποθεώνοντας τες; Για 
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους: εδώ και 
καιρό ασκούνται ισχυρές πιέσεις στο συνδυασμό 
μας από κόμματα και μηχανισμούς καθώς έβλε-
παν πως η δυναμική μας χαλάει τα σχέδια τους. 
Το τελευταίο διάστημα τα κόμματα χρησιμοποί-
ησαν για να μας πλήξουν όλα τα γνωστά τους 
μέσα: απειλές, εκβιασμούς, υποσχέσεις, ανταλ-
λάγματα. Έχω καταγγελίες πως απειλούσαν 

υποψηφίους μας ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, 
ότι θα τους δώσουν θέσεις ή δεν ξέρω και εγώ 
τι άλλο. Κάποιοι αποδείχθηκε ότι δεν πιστεύουν 
στην ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, ντρόπιασαν την 
παρακαταθήκη της «Πρωτοβουλίας» και έγι-
ναν υποχείρια των κομμάτων εντασσόμενοι σε 
κομματικούς συνδυασμούς. Που το μόνο που 
θέλουν είναι μια Θεσσαλονίκη κομματικό λά-
φυρο. Όλα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία. Υπήρχε 
ένα συντεταγμένο βρώμικο και υπόγειο σχέδιο 
οργανωμένο από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για να μας 
πλήξει. Δεν μας ήθελαν στις εκλογές αλλά όπως 
βλέπετε είμαστε εδώ, είμαστε πολλοί, είμαστε 
αισιόδοξοι και χαμογελαστοί.

Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς που αποχώ-
ρησαν; Πρόκειται για συναδέλφους σας από 
το 2010... Και τι απαντάτε στις κατηγορίες ότι 
εσείς τους δείξατε την έξοδο λόγω προσωπι-
κών στρατηγικών; Έγώ τι μήνυμα να στείλω; 
Αυτοί μου έστελναν μηνύματα μέχρι και λίγες 
ώρες πριν φύγουν πως «συνεχίζουμε μαζί» και 
την ίδια ώρα ακόνιζαν τα μαχαίρια για να μου 

τα καρφώσουν πισώπλατα. Τώρα σε ότι αφορά 
τις προσωπικές στρατηγικές είναι τουλάχιστον 
αστείο αυτοί που άλλαξαν παράταξη μια μέρα 
πριν το κλείσιμο ψηφοδελτίων να τα λένε αυτά. 
Αυτός είναι ο ορισμός της προσωπικής στρατη-
γικής. Έιδικά όταν μέχρι μια μέρα πριν έγραφαν 
στο facebook για τη «Θεσσαλονίκη Πρώτη», 
έγραψαν στον τοίχο του εκλογικού μας κέντρου 
μηνύματα και μετά έφυγαν. Ξέρετε πόσα «Πέτρο 
μου» άκουγα από αυτούς που έφυγαν μέχρι και 
την τελευταία στιγμή; Να πάνε λοιπόν στο καλό 
όσοι έφυγαν, ο κόσμος κρίνει τα κίνητρά τους. 
Και να τους χαίρονται οι κομματικοί υποψήφιοι 
που τους πήραν επιβραβεύοντας τέτοιες πρακτι-
κές.

Τελικά στην κάλπη φτάνουν 22 υποψήφιοι 
δήμαρχοι για τη Θεσσαλονίκη. Πώς το σχολιά-
ζετε; Ο προβληματισμός εστιάζετε στην επόμενη 
ημέρα και το πώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τον 
κατακερματισμό που φέρνει η απλή αναλογική 
αλλά και οι πολλές υποψηφιότητες θα διοικηθεί. 
Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες. Κάποιοι υπο-
ψήφιοι τις αποκλείουν και ζητούν αυτοδυναμίες 
και προσπαθούν να συσπειρώσουν τους κομμα-
τικούς τους στρατούς. Έμείς ως μια αυτοδιοικη-
τική κίνηση λέμε πως μπορούμε να συνεργα-
στούμε με όλους, εκτός φυσικά από τα άκρα,, 
στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας ώστε 
η πόλη να προχωρήσει. Η «Θεσσαλονίκη Πρώ-
τη» θα είναι πυλώνας της διοίκησης και εγγυάται 
την ενότητα της πόλης.

Σε περίπτωση που δεν είστε στο β’ γύρο, 
ποιους θα στηρίξετε; Το μόνο που σκέφτομαι 
είναι ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. 
Έίμαστε εστιασμένοι στο να μιλήσουμε με όλους 
τους πολίτες, να τους εξηγήσουμε το διακύβευ-
μα των εκλογών που είναι: κόμματα ή αυτοδι-
οίκηση, παλιό ή νέο. Από εκεί και πέρα αυτές οι 
λογικές είναι έξω από εμάς. Αυτές αφορούν τα 
κόμματα και τους στρατούς τους.

Να μιλήσουμε λίγο και για τη Θεσσαλονίκη; 
Τι χρειάζεται για να πάει μπροστά; Η Θεσσαλο-
νίκη για να γίνει Πρώτη χρειάζεται ανθρώπους 
που πονάνε την πόλη και όχι τα κόμματά τους 
ή τις καρέκλες. Που ξέρουν από διοίκηση, αυ-
τοδιοίκηση και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης. 
Δεν θέλει κομματικούς υποψηφίους της ΝΔ, του 
ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει παλιά πολιτι-
κά πρόσωπα που κατεβαίνουν υποψήφιοι για 
να κλείσουν την πολιτική τους καριέρα. Και για 
αυτό οι πολίτες θα επιλέξουν τη «Θεσσαλονίκη 
Πρώτη».

Πέτρος Λεκάκης:

Η επίθεση για να μας εξαφανίσουν 
μας έκανε πιο δυνατούς και πιο πολλούς
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Την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός μοιράζει 
προεκλογικές ασπιρίνες για να αποφύγει την 
πανωλεθρία, την ώρα το «ηθικό πλεονέκτη-
μα» κατακρημνίζεται, εκφράζει μιλώντας στην 
«Karfitsa» ο Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και Έπικοινωνίας της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος. Παράλληλα, εκτιμά ότι η ΝΔ θα κερδίσει 
καθαρά τις ευρωεκλογές, αλλά και τις Περιφέ-
ρειες και τους 3 μεγάλους δήμους.

Διεμβολίζει ο κ. Τσίπρας την ατζέντα της 
ΝΔ με το πακέτο παροχών του;  Ο κ. Τσίπρας 
βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Δική του ιδεο-
λογική επιλογή ήταν η υπερφορολογηση της με-
σαίας τάξης που διέλυσε την πραγματική οικο-
νομία και λεηλάτησε το εισόδημα των πολιτών. 
Βλέποντας ότι θα υποστεί συντριβή σε όλες τις 
κάλπες που θα στηθούν την 26ηΜαΐου, αναγκά-
στηκε να αντιγράψει ορισμένες προτάσεις του 
οικονομικού προγράμματος της ΝΔ για φοροε-
λαφρυνσεις. Ένα κοστολογημένο  πρόγραμμα 
που η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει 
ήδη από το 2016, το οποίο τότε ήταν για τον κ. 
Τσίπρα αντιλαϊκό. Και προφανώς ο κ. Τσίπρας 
δεν πίστεψε ποτέ, ούτε και τώρα, στην πολιτική 
των λιγότερων φόρων, στις επενδύσεις και στις 
νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μοιράζει απλώς 
προεκλογικές ασπιρίνες με μοναδικό σκοπό να 
αποτρέψει μια πανωλεθρία το βράδυ της 26ης 
Μαΐου.Οι Έλληνίδες και οι Έλληνες όμως τον ξέ-
ρουν πλέον πολύ καλά. Και θα τον τιμωρήσουν 
παραδειγματικά.            

Τι θα κάνετε εσείς με τη «13ησύνταξη» 
που νομοθετείται; Σας δεσμεύουν οι μετεκλο-
γικές εξαγγελίες του; Καμία 13ησύνταξη δεν 
πρόκειται να νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται 
για ένα ακόμη προεκλογικό επίδομα που σκοπό 
έχει να εξαγοράσει συνειδήσεις.Όμως το μόνο 
που στην πραγματικότητα κάνει ο κ. Τσίπρας, 
αρνούμενος να ψηφίσει την τροπολογία της ΝΔ 
για κατάργηση του αφορολογήτου από το 2020, 
που ο ίδιος νομοθέτησε, είναι να πάρει πίσω μια 
ολόκληρη σύνταξη από τους χαμηλοσυνταξιού-
χους. Οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα δεν δεσμεύουν 
πρωτίστως τον ίδιο. Έχει αποδείξει ότι οι δεσμεύ-
σεις του δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Όσο 
έγινε πράξη το περίφημο πρόγραμμα της Θεσ-
σαλονίκης το 2015 και η κατάργηση του ΈΝΦΙΑ, 
άλλο τόσο θα γίνουν πράξη οι σημερινές ψεύτι-
κες υποσχέσεις του.  

Πραγματικός στόχος της ταύτισης Τσί-
πρα-Πολάκη και οι βολές για το Μάτι, αλλά και 
για το κότερο της οικογένειας Παναγόπουλου 
είναι η αποδόμηση του «ηθικού πλεονεκτήμα-
τος»; Κανένα απολύτως «ηθικό πλεονέκτημα» 

δεν διέθετε ο κ. Τσίπρας. Ως καλός ηθοποιός,  
παρίστανε τον «κληρονόμο» του «ηθικού πλε-
ονεκτήματος» της Αριστεράς, αλλά το διέλυσε 
στο Μάτι και τη Μόρια περιφρονώντας την αν-
θρώπινη ζωή και το αποτέλειωσε με τα σκάνδα-
λα της κυβέρνησης του: τη ΔΈΠΑ, το Θριάσιο, το 
Αεροδρόμιο, τα βλήματα στη Σαουδική Αραβία, 
τη διαπλοκή με κάθε λογής επιχειρηματικό συμ-
φέρον, τον Πετσίτη, τη διαπλοκή γύρω από τις 
τηλεοπτικές άδειες, τις τροπολογίες του μεσονυ-
χτίου και τόσα άλλα.

Στο Μάτι, η κυβέρνηση επέδειξε μια απάν-
θρωπη και κυνική αδιαφορία για την ανθρώπι-
νη ζωή. Την ώρα που γνώριζε πολύ καλά ότι οι 
νεκροί είναι δεκάδες, η κυβέρνηση τους «κου-
κούλωνε» στον βωμό κακοστημένων επικοινω-
νιακών γεγονότων στο κέντρο συντονισμού της 
πυροσβεστικής. 

Οι διακοπές του πρωθυπουργού με το πολυ-
τελές σκάφος της κας. Παναγοπούλου θα γίνουν 
σύμβολο υποκρισίας και προκλητικής συμπε-
ριφοράς. Διότι ο κ. Τσίπρας έκανε καριέρα κα-
ταφερόμενος κατά των ελίτ. Και τώρα όχι μόνο  
ανακηρύσσει μέλη της ελίτ υποψήφιους ευρω-
βουλευτές, όχι μόνο τους διορίζει ειδικούς συμ-
βούλους, πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων και τους 
καθιστά «αθάνατους», αλλά κάνει και διακοπές 
στα σκάφη τους. Έκεί που έφτυνε, γλείφει. Αυτή 
η συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή από το σύ-
νολο της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμη και λίγοι 

«ιδεολόγοι» αριστεροί που συνέχιζαν να πιστεύ-
ουν τον κ. Τσίπρα, κατάλαβαν καλά το μέγεθος 
της υποκρισίας του.  Το σύνθημα του κ. Τσίπρα 
«με τους πολλούς ή με τις ελίτ» ηχεί πλέον ως 
κακόγουστη φάρσα.

Ποιο θα είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα 
στις ευρωεκλογές που θα αποτυπώνει αυτή 
την «καθαρή νίκη» που λέει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης; Ο στόχος μας είναι μια βαριά ήττα για 
τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική 
τους και η πρώτη θέση, η νίκη και η καθοριστική 
ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας, σε σχέση με τις 
προηγούμενες εκλογές. Με δυο λόγια, επιδιώ-
κουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα που θα ξεδι-
αλύνει προς πάσα κατεύθυνση ότι ήρθε η ώρα 
της πολιτικής αλλαγής. Όπως επίσης, καθώς την 
ίδια ημέρα θα γίνουν περιφερειακές εκλογές και 
αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες στους τρεις 
μεγάλους Δήμους και στις Περιφέρειες έχουν 
έντονο πολιτικό χρώμα, εμείς θέλουμε να μην 
εκλεγεί σε καμιά περιφέρεια της Έλλάδας, στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Περιφερειάρχη 
και Δημάρχου Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλο-
νίκης, το οποίο και δεν πρόκειται να συμβεί. Ιδι-
αίτερα στη Μακεδονία μας οι υποψήφιοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις Περιφερειακές Έκλογές θα υποστούν 
συντριβή και εν αντιθέσει οι υποψήφιοι που υπο-
στηρίζει η ΝΔ θα εκφράσουν ένα ισχυρό ρεύμα 
πατριωτικής αλλαγής.

Ο συντονιστής στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Ν.Δ. Τάκης Θεοδωρικάκος 
εκφράζει στην «Κ» τη βεβαιότητά του για την εκλογική επικράτηση

Καθαρή νίκη της Ν.Δ. σε  όλες τις κάλπες 
Συνέντευξη
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Το ότι κάθε εκλογική διαδικασία είναι 
κρίσιμη είναι γνωστό και αποδεκτό από 
όλους, για αυτό και οι υποψήφιοι προσπα-
θούν με επιχειρήματα και δεσμεύσεις αρχικά 
να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των πολι-
τών και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των 
ψηφοφόρων.

Ωστόσο, οι εκλογές της 26ης Μαΐου 
έχουν ιδιομορφίες και ενώ τα προβλήματα 
σε πόλεις και χωριά μεγαλώνουν, η επόμενη 
τετραετία για όσους από εμάς θα εκλεγούν, 
μπορεί να αποδειχθεί προβληματική για δύο 
βασικούς λόγους: το αλλαγμένο θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των δήμων με 
την εφαρμογή του «Κλεισθένη» και ο 
νέος τρόπος εκλογής δημάρχου με την 
εφαρμογή της απλής αναλογικής.

Παράλληλα, η οικονομική κρίση 
που φαίνεται να συνεχίζεται μεταβάλει 
διαρκώς τις ανάγκες των δημοτών σε 
σχέση με αυτές που είχαν πριν από με-
ρικά χρόνια, πράγμα που επιβάλει και 
στην εκάστοτε δημοτική αρχή να είναι 
ευέλικτη και να προσαρμόζεται διαρ-
κώς σε αυτές. Ως εκ τούτου, ο δήμαρ-
χος που θα εκλεγεί πρέπει να έχει μια 
σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία θα 
τον καθιστούν ικανό να αντιλαμβάνε-
ται τις ανάγκες των δημοτών του, να 
εκτιμά σωστά και άμεσα τα όποια προ-
βλήματα δημιουργούνται στον τόπο 
του και να φροντίζει από πριν ώστε 
αυτά ακόμα και εάν προκύπτουν να 
έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο κοινω-
νικό αντίκτυπο.

Χρειάζεται να γνωρίζει την περιοχή 
του και να έχει καταρτίσει ένα εφαρμό-
σιμο πρόγραμμα που θα βοηθάει την 
καθημερινότητα των δημοτών του, 
αλλά και θα περιλαμβάνει υλοποιήσι-

μα σχέδια για το μέλλον. Να μπορεί να δι-
αμορφώσει ένα οικονομικό πλάνο μειώνο-
ντας τα έξοδα λειτουργίας του δήμου, χωρίς 
να περιορίσει τις υπηρεσίες που χρειάζονται 
οι δημότες, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσει 
τα πλεονεκτήματα της περιοχής του και την 
ακίνητη περιουσία του δήμου, ώστε να πετύ-
χει την ανάπτυξη. Πρέπει να διαθέτει ικανούς 
συνεργάτες με όραμα, γνώσεις και διάθεση 
για δουλειά.

Για πρώτη φορά με την απλή αναλογική, 
εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις,  ο δήμαρ-
χος δεν θα έχει την πλειοψηφία στο δημο-
τικό συμβούλιο και οι αποφάσεις θα λαμ-
βάνονται με την συμφωνία των δημοτικών 
συμβούλων που ανήκουν σε άλλες παρατά-
ξεις και ο δήμαρχος χρειάζεται γνώσεις και 

τεχνοκρατικά προσόντα για να καταφέρει να 
ξεπεράσει τις καταστάσεις που θα δημιουρ-
γούνται από το συγκεκριμένο φαινόμενο, 
πείθοντας για την ορθότητα των προτάσεων 
του.

Ο δήμαρχος της καινούριας τετραετίας 
πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες, ώστε να 
ξεπερνά τα γραφειοκρατικά εμπόδια αλλά 
ταυτόχρονα να μην περιστρέφεται γύρω 
από τον εαυτό του. Και το κυριότερο να δι-
ατηρήσει και να αυξήσει την επαφή με τους 
δημότες του, αυτή που δημιούργησε την 
προεκλογική περίοδο, να είναι προσιτός και 
να επικοινωνεί μαζί τους ακόμα και για τα μι-
κρότερα προβλήματα λειτουργώντας άμεσα 

και με σχέδιο στα έκτακτα θέματα, να είναι 
έξω μαζί τους όπου αυτό χρειάζεται, να πε-
ριορίσει την γραφειοκρατία όπου μπορεί και 
να κρατάει ανοιχτή σε όλους την πόρτα του 
γραφείου του όταν χρειάζεται να βρίσκεται 
σε αυτό. 

Όλα αυτά μπορεί να είναι μεγάλες προ-
κλήσεις, όμως ξέρω ότι με τη βοήθεια των 
δημοτών μου να ανταπεξέλθω και να βάλω 
τις βάσεις ώστε ο δήμος Βόλβης να πάρει τη 
θέση που του αξίζει έπειτα από εννέα χαμένα 
χρόνια. 

* Ο Δημήτρης Στοϊτσας είναι υποψήφι-
ος δήμαρχος Βόλβης

Οι προκλήσεις ενός δημάρχου στην επόμενη τετραετία
opinion

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
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Ο δήμαρχος 
που θα εκλεγεί 
πρέπει να έχει 
μια σειρά από 
χαρακτηριστι-

κά, τα οποία θα 
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ανάγκες των 
δημοτών του
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Τα εμβόλια, από τα μεγαλύτερα επι-
τεύγματα του περασμένου αιώνα, αποτε-
λούν αναμφισβήτητα το καλύτερο «όπλο» 
πρόληψης έναντι των λοιμώξεων. Έπιπλέ-
ον μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 
«ασπίδα» προστασίας από κάποιες μορφές 
καρκίνου. Τα εμβόλια έσωσαν και σώζουν 
εκατομμύρια ανθρώπους και με τη χρήση 
τους «εξαφανίστηκαν» ασθένειες όπως η 
ευλογιά. Χάρη σε αυτά οι παιδίατροι δεν 

αντιμετωπίζουν πλέον διφθερίτιδα, 
πολιομυελίτιδα, τέτανο και άλλα λοι-
μώδη νοσήματα.

Οι εμβολιασμοί μαζί με την εξυγί-
ανση του νερού αποτέλεσαν σταθμούς 
στην ιστορία της ανθρωπότητας και 
προλαμβάνουν περίπου 2 με 3 εκα-
τομμύρια θανάτους ετησίως. Παρόλα 
αυτά ακόμη και σήμερα 22 εκατομ-
μύρια βρέφη παγκοσμίως δεν εμβο-
λιάζονται πλήρως και το τραγικό είναι 
ότι 1,5 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 
5 ετών πεθαίνουν από νοσήματα τα 
οποία μάλιστα προλαμβάνονται με 
εμβολιασμό! Πρέπει να εμβολιάζουμε 
τα παιδιά όχι μόνο για την προσωπι-
κή τους προστασία από τις ασθένειες, 
κάποιες από τις οποίες μπορεί να απο-
βούν μοιραίες,  αλλά και για την θω-
ράκιση ολόκληρου του πληθυσμού με 
το χτίσιμο ενός «τείχους προστασίας». 

 Φυσική νόσηση και χρόνια λοίμω-
ξη από ηπατίτιδα Β μπορεί να κατα-
λήξει σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, 
ο τέτανος μπορεί να προκαλέσει το 
θάνατο, η ερυθρά που θα μολύνει την 
έγκυο μπορεί να προκαλέσει συγγενή 
ερυθρά στο έμβρυο.  Όλα αυτά είναι 
νοσήματα που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό από την παιδική ηλικία. 
Έξάλλου πετυχαίνοντας «τείχος προ-
στασίας» προστατεύουμε άτομα των 
οποίων ο εμβολιασμός «δεν έπιασε», 
βρέφη τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί 
ακόμη, εγκύους και άτομα που δεν 
έκαναν την επαναληπτική δόση, και 
επιπλέον συνεισφέρουμε στην αντιμε-
τώπιση της ανθεκτικότητας των βακτη-

ρίων, διότι στην φυσική νόσηση των ατόμων 
από μικροβιακή λοίμωξη είναι απαραίτητη η 
χορήγηση αντιβιοτικών. Το αντιγριπικό εμ-
βόλιο προφυλάσσει σε μεγάλο ποσοστό από 
τη γρίπη και γίνεται μία φορά κάθε χρόνο, 
το Νοέμβριο, σε άτομα >60 ετών, χρόνιους 

πάσχοντες από ποικίλα νοσήματα, παχύσαρ-
κους, έγκυες, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
και σε οποιοδήποτε άλλο άτομο άνω των 
έξι μηνών με στόχο να προστατευθεί και να 
προστατεύσει έμμεσα και τους οικείους του. 
Το εμβόλιο περιέχει μία συγκεκριμένη χημι-
κή ουσία από καθέναν από τέσσερεις διαφο-
ρετικούς τύπους ιού γρίπης. Έτσι:

α) Έίναι αδύνατο να προκληθεί νόσος 
από το εμβόλιο, αφού δεν μπορεί να προ-
κληθεί γρίπη από μία απλή χημική ουσία, 
αλλά μόνον από ολόκληρο, ζωντανό ιό.

β) Έίναι αδύνατο να προκληθεί «ευαι-
σθησία» σε άλλες ιώσεις, αφού το αντιγρι-
πικό εμβόλιο είναι τελείως άσχετο με οποια-
δήποτε άλλη αναπνευστική νόσο εκτός της 
γρίπης.

γ) Τα νευρολογικά προβλήματα για τα 
οποία κατηγορείται το εμβόλιο είναι πολύ 
συχνότερα έπειτα από την πραγματική νόσο 
παρά έπειτα από τον εμβολιασμό, ο οποίος 
οπωσδήποτε αποτελεί τον πιο σίγουρο τρό-
πο αντιγριπικής προστασίας.

 Η αντι-εμβολιαστική τακτική που έχει 
γίνει πλέον αισθητή και στην Έλλάδα είχε ως  

αποτέλεσμα την επανεμφάνιση ξεχασμένων 
ασθενειών. Αν και η αξία τους είναι αδιαμφι-
σβήτητη, σήμερα τα εμβόλια πληρώνουν το 
«τίμημα» της επιτυχίας τους με αποτέλεσμα 
οι νέοι γονείς να αγνοούν τα χειρότερα και να 
εστιάζουν το φόβο τους σε πιθανές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
βγαίνει και φέτος στους δρόμους για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού 
για τον εμβολιασμό και την πρόληψη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ορ-
γανώνει Έμβολιαστικό Κίνημα το Έμβολιά-
Ζω 3!!!!Έλάτε όλοι στον Λευκό Πύργο την 
Κυριακή 12 Μαϊου από τις 10.00-14.00 να 
δώσουμε ηχηρό εμβολιαστικό μήνυμα. Να 
πούμε ναι στην Ζωή!!

* Η Δρ. Μαρία Χατζηδημητρίου είναι 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογί-
ας ΔΙΠΑΕ και Γ. Γραμματέας του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι υποψήφια 
περιφερειακή σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του 
Απόστολου Τζιτζικώστα.

Λέμε ΝΑΙ στο ΕμβολιάΖω: Το Εμβολιαστικό  
Κίνημα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης…
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Σειρά παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της σχολικής στέγης, πραγματο-
ποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Χαλκιδική κατά 
τη διάρκεια της θητείας του αντιπεριφερειάρχη Γιάν-
νη Γιώργου. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας αλλά και της 
ασφάλειας των μαθητών, και συνέβαλαν ουσιαστικά 
στην αναβάθμιση της παιδείας στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκαν ήδη στο νομό 
Χαλκιδικής:

- Οι εργασίες για την προσθήκη κατ’ επέκταση αι-
θουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκα-
ταστάσεων στο Γυμνάσιο του Νέου  Μαρμαρά, για τη 
λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού 
κτιρίου και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

- Η κατασκευή του εξαθέσιου ολοήμερου Δημοτι-
κού Σχολείου Καλυβών – Γερακινής.

- Παραδόθηκε σε χρήση το Γενικό Λύκειο της Νέας 
Καλλικράτειας.

- Κατασκευάστηκε το διθέσιο Ολοήμερο Νηπια-
γωγείο της Νικήτης.

Πολύ σημαντικά θεωρούνται τα έργα που ολο-
κληρώθηκαν για την κατασκευή κτιρίου του Έπαγ-
γελματικού Λυκείου της Νικήτης και τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου. Η κατασκευή νέου κτιρίου 
για το ΈΠΑΛ αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων 
ολόκληρης της Σιθωνίας. Το νέο κτίριο του ΈΠΑΛ της 
Νικήτης αποτελείται από δύο ορόφους και περιλαμ-
βάνει αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία και άλλους βο-
ηθητικούς χώρους, καθώς και αίθουσα περίπου 500 
τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο και σκηνή.

Πέραν αυτών, ολοκληρώθηκαν και οι εξής πα-
ρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες:

- Αντικατάσταση του αμίαντου στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Μουδανιών.

- Η προμήθεια εξοπλισμού των ειδικών σχολείων 
και τμημάτων ένταξης του δήμου Νέας Προποντίδας 
και του δήμου Πολυγύρου.

- Οι εργασίες προσθήκης κατ’ επέκταση σε υφι-
στάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης), της λει-
τουργικής αναβάθμισης του υφιστάμενου σχολικού 
κτιρίου και της διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Τα έργα αυτά όμως, δεν είναι τα μοναδικά που 
δρομολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Χαλκιδική. 
Έίναι χαρακτηρισιτκό ότι αυτή τη στιγμή κατασκευά-
ζονται στο νομό:

- Το 4ο και 5ο νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών
- Το ολοήμερο νηπιαγωγείο της Νέας Φώκαιας
- Το 4ο νηπιαγωγείο της Νέας Καλλικράτειας
Ένα πολύ σημαντικό έργο είναι η δρομολόγηση 

κατασκευής του νέου κτιρίου του Γενικού Λυκείου 
της Ιερισσού, που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της 
σχολικής κοινότητας και των Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων ήδη από το μακρινό… 1977. Με το νέο 
αυτό κτίριο, εμβαδού 2.305 τετραγωνικών μέτρων, 
θα επιτευχθεί η αποσυμφόρηση του υφιστάμενου 
κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο είναι δυναμικότη-
τας 170 μαθητών και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 
αποκλειστικά τις ανάγκες του Γυμνασίου Ιερισσού. Σή-
μερα ωστόσο, καλείται να εξυπηρετήσει περίπου 350 

μαθητές, δηλαδή τους διπλάσιους της χωρητικότητάς 
του.

Στο νέο κτήριο, το οποίο πρόκειται να κατασκευα-
στεί στο ίδιο οικόπεδο με το υφιστάμενο, θα εφαρμο-
στούν οι αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού ανοιχτών 
χώρων, καθώς και οι αρχές προσβασιμότητας των 
ΑΜΈΑ. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός δη-
μόσιου χώρου πραγματικά ανοιχτού και φιλικού για 
όλους τους μαθητές.

Έπίσης, προχωράει η κατασκευή του 3ου νηπια-
γωγείου Νέων Μουδανιών καθώς και του Γυμνασίου 
– Λυκείου Κασσανδρείας. Να σημειωθεί ότι όλα τα 
έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, 
δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασίας των δή-
μων του νομού και της Περιφέρειας.

Αντισεισμική προστασία
Στη διάρκεια των τελευταίων ετών ολοκληρώ-

θηκε επίσης από την αντιπεριφέρεια ένα πρόγραμμα 
εκτεταμένων παρεμβάσεων αντισεισμικής προστασί-
ας σε 40 σχολικές μονάδες στη Χαλκιδική, προκει-
μένου να μπορούν τα σχολεία αυτά να υποδεχτούν 
τους μαθητές με ασφάλεια. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 
2010, μετά τους μεγάλους σεισμούς στην περιοχή. Τα 
συγκεκριμένα έργα αφορούσαν σε αποκατάσταση σο-
βαρών ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτά τα 40 σχο-

λεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) 

από σεισμούς, τα πιο πολλά από τα οποία βρισκόταν 

στους δήμους Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη και Πο-

λυγύρου.

Τα συγκεκριμένα σχολεία ελέγχθηκαν και οι ζη-

μιές τους καταγράφηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες 

της Περιφέρειας και ακολούθως άρχισαν σταδιακά οι 

εργασίες αποκατάστασης. Για να γίνουν οι απαιτού-

μενες παρεμβάσεις διατέθηκε κονδύλι συνολικού 

ύψους 2,7 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο, οι πα-

ρεμβάσεις που έγιναν δεν ήταν πολλές, όμως οι απο-

καταστάσεις ήταν εξαιρετικά σοβαρές, καθώς αφο-

ρούσαν από στέγες και συστήματα θέρμανσης, μέχρι 

ελαιοχρωματισμούς και παρεμβάσεις σε τουαλέτες.

Ο κ. Γιώργος επισημαίνει πάντως ότι επιβάλλεται 

να γίνει από τους δήμους (που είναι οι αρμόδιοι φο-

ρείς) του νομού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της 

Περιφέρειας και του ΥΠΈΚΑ, ένας εκτεταμένος έλεγ-

χος της αντισεισμικής επάρκειας των σχολείων όλου 

του νομού Χαλκιδικής, ξεχωριστά από τους ελέγχους 

σε ετήσια βάση που γίνονται σε σχολεία της περιοχής.
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Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της παιδείας
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Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσ-
σαλονίκης Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης με την 
παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» του Κων-
σταντίνου Ζέρβα μιλάει στην Karfitsa για το πώς 
μπορεί η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε μια 
πόλη σύγχρονη, καθαρή, φιλική, στην οποία θα 
αξίζει να ζει κάποιος.

Γιατί αποφασίσατε να πολιτευτείτε και να 
ασχοληθείτε με τα κοινά; Αποφάσισα να μην 
μένω αδρανής απέναντι στις δυσκολίες της κα-
θημερινότητας. Έργάζομαι ως δικηγόρος, αυτή 
είναι η δουλειά μου και από αυτήν συντηρώ την 
οικογένειά μου. Λόγω της δουλειάς μου, αντιμε-
τωπίζω τα προβλήματα των εντολέων μου και 
επιχειρώ να τα λύσω. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι 
υποχρέωσή μου να συμμετέχω και εγώ στη δια-
μόρφωση προτάσεων και λύσεων για την πόλη 
στην οποία γεννήθηκα και όπου ζω, ώστε αυτή 
να αρχίσει να αξιοποιεί τις δυνάμεις της. Δεν 
θέλω η απογοήτευση της κρίσης να γίνει μό-
νιμο γνώρισμά μας, πιστεύω στην συμμετοχή 
των πολιτών και ειδικά των νέων, που δοκιμά-
ζονται από προβλήματα ανεργίας ή εργασιακής 
ανασφάλειας. Πιστεύω ότι η ενασχόληση με τα 
κοινά δεν πρέπει να απαξιώνεται, αλλά ότι είναι 
η απάντηση σε όσα μας ενοχλούν, για τα οποία ο 
καθένας, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, πρέ-
πει να δώσει αγώνα για να τα αλλάξει. Πιστεύω 
στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της και 
θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε 
μια πόλη σύγχρονη, καθαρή, φιλική, σε μία Θεσ-
σαλονίκη στην οποία θα αξίζει να ζεις.

Είναι η πρώτη φορά που πολιτεύεστε;
Όντως είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι 

με τα κοινά, ωστόσο, καθώς είμαι ενεργό μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έχω 
ασχοληθεί στο παρελθόν με τα συνδικαλιστικά 
του επαγγέλματός μου.

Κατεβαίνετε υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης. Σε ποιους 
τομείς πιστεύετε ότι μπορείτε εσείς να προσφέ-
ρετε και γιατί;

Θεωρώ ότι η καθημερινή μου επαφή με με-
γάλο αριθμό συμπολιτών μας που προέρχονται 
από διάφορες κοινωνικές ομάδες, σε συνδυασμό 
με την ιδιότητά μου, με φέρνει σε επαφή με ποι-
κίλα προβλήματα της πόλης. Από την ψηφιακή 
λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, χωρίς τα-
λαιπωρία, την καταπολέμηση της γραφειοκρατί-
ας που μας κρατάει πίσω στην ανάπτυξη μέχρι 
την ευταξία της πόλης, την καθαριότητα, τις με-
τακινήσεις, τον ηλεκτροφωτισμό. Έίναι επίσης 

πολύ σημαντικό να δουλέψουμε για δημιουργή-
σουμε έναν ανθρώπινο δήμο, ο οποίος να έχει 
κοινωνικό πρόσημο, ώστε να μην επιτρέψουμε 
άλλο την περιθωριοποίηση συνανθρώπων μας.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος με τον 
συνδυασμό  «Ναι στη Θεσσαλονίκη» και τον 
Κων. Ζέρβα;

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει τα ποιοτικά 
αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία τον καθιστούν 
το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση του 
δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Έίναι ένας άνθρω-
πος τον οποίο χαρακτηρίζει η εντιμότητα, η αξι-
οπρέπεια και το πραγματικό ενδιαφέρον για τη 

Θεσσαλονίκη. Έίναι καθαρά αυτοδιοικητικός, με 
μακρόχρονη εμπειρία στα δημοτικά συμβούλια, 
και διαφοροποιείται σε σχέση με κομματικούς 
υποψηφίους. Έπιπλέον, έχει δημιουργήσει μια 
παράταξη, η οποία αποτελείται από αξιόλογα και 
ενεργά άτομα της κοινωνίας της πόλης. Το δε 
πρόγραμμα της παράταξής μας είναι ρεαλιστικό 
και μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλ-
λάξει την εικόνα της πόλης.

Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι βρίσκουμε 
σε αυτή την εκλογική διαδικασία αρκετούς νέ-
ους στα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών;

Η συμμετοχή νέων στα ψηφοδέλτια των 
αυτοδιοικητικών εκλογών θεωρώ ότι καταδει-
κνύει πως οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για 
τα προβλήματα της πόλης, των οποίων τις συ-
νέπειες βιώνουν. Θέλουν να συμμετέχουν και να 
διαμορφώσουν τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος. 
Νομίζω ότι πέραν των υποψηφίων, σημαντικό 
είναι να συμμετέχουν στις εκλογές και όσο το 
δυνατόν περισσότεροι νέοι ψηφοφόροι. Να με-
λετήσουν τα προγράμματα, τα βιογραφικά μας, 
το ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε και να επι-
λέξουν με βάση αυτά. Να μη γυρίσουν την πλάτη 
στο δικαίωμά τους να διαμορφώσουν το αποτέ-
λεσμα. Να μην υποεκπροσωπηθούν και να μην 
απουσιάζουν στην λήψη αποφάσεων. Οι νέοι εί-
ναι το μέλλον και δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον 
χωρίς τους νέους.

Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης:

Να δουλέψουμε για έναν ανθρώπινο 
δήμο με κοινωνικό πρόσημο
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Το πρόγραμμα της 
παράταξής μας είναι 

ρεαλιστικό και μπορεί 
σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να αλλάξει  
την εικόνα της πόλης
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Η πόλη φαίνε-
ται να έχει αφε-

θεί στην τύχη 
της τα τελευ-
ταία 4 χρόνια. 
Στο μόνο που 
επιδόθηκε η 

τελευταία δι-
οίκηση του 

δήμου ήταν η 
αφαίρεση περί-
που 3.000 θέ-

σεων πάρκινγκ

Τ Η Σ  Ε Λ Ε Ν Α Σ 
Β Α Σ Ι Λ Ο Γ Λ Ο Υ *

Από το 2005 μέχρι σήμερα, η Θεσσαλονίκη κρα-
τά σταθερά την πρωτιά ως η πιο μολυσμένη πόλη της 
Έυρώπης, καθώς η συγκέντρωση των αιωρούμενων 
σωματιδίων ξεπερνά το όριο των 50 μικρογραμμα-
ρίων ανά κυβικό μέτρο, που έχει θεσπιστεί από την 
Έυρωπαϊκή Ένωση, 208 μέρες τον χρόνο, όταν η ΈΈ 
υποδεικνύει ότι το όριο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέ-
ται για περισσότερες από 35 μέρες τον χρόνο.

Η πόλη φαίνεται να έχει αφεθεί στην τύχη της τα 
τελευταία 4 χρόνια. Στο μόνο που επιδόθηκε η τελευ-
ταία διοίκηση του δήμου ήταν η αφαίρεση περίπου 
3.000 θέσεων πάρκινγκ στην πόλη, με το σύστημα 

της κάρτας στάθμευσης που θεσπίστηκε 
στο Α’ δημοτικό διαμέρισμα και επεκτά-
θηκε παρανόμως και στο Έ’ δημοτικό 
διαμέρισμα, χωρίς προηγουμένως να 
δοθούν λύσεις σε κατοίκους και επαγ-
γελματίες. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε 
ακόμα ένα χάος με το κόψιμο των θέσε-
ων στάθμευσης στην πλατεία Έλευθερί-
ας, χωρίς οι θέσεις αυτές προηγουμένως 
να έχουν αντικατασταθεί. Έπίσης αυτό 
επέφερε οικονομική ζημιά στο δήμο από 
τα μηνιαία μισθώματα, της τάξεως περί-
που  των 100.000 ευρώ τον μήνα.

Συνολικά ο δήμος χάνει  περίπου 
1,2 εκ. ευρώ το χρόνο, ποσό που ανα-
λογεί στο 40% των τελών στάθμευσης 
που εισπράττει ετησίως, σύμφωνα με 
τον ισολογισμό του δήμου το 2018. Πα-
ράλληλα με τα έργα του μετρό που δεν 
έχουν τελειώσει, και σε συνδυασμό με 
το μη καλό συντονισμό των φωτεινών 
σηματοδοτών, όλα αυτά έχουν αυξήσει 
τους ρύπους στην πόλη, με αποτέλεσμα 
τη χειροτέρευση της δημόσιας υγείας. 
Έπίσης τα πεπαλαιωμένα λεωφορεία του 
ΟΑΣΘ που καίνε ντίζελ, μαζί με μεγάλο 
αριθμό ταξί τα οποία επίσης είναι ντιζε-
λοκίνητα, έχουνε επιδεινώσει δραματικά 
την ποιότητα του αέρα της πόλης και ει-
δικά του κέντρου.

Προτάσεις:
• Τα ΜΜΜ σταδιακά να μετατραπού-

νε σε ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά.
• Να ζητήσουμε από την ευρωπαϊκή 

ένωση κονδύλια γι αυτό το οικολογικό 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Θεσσα-
λονίκης. Η ΈΈ στηρίζει πρωτοβουλίες 
οικολογικής κατεύθυνσης.

• Θα μπορούσε να υπάρξει μία επι-
δότηση αλλαγής των κινητήρων ντίζελ 
των ταξί σε υβριδικά ή και ηλεκτροκίνη-

τα αμιγώς.
Προτάσεις για τις περίπου 90 ανεξέλεγκτες χω-

ματερές στο νομό Θεσσαλονίκης:
• Δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας ή ταυτόχρονα και θέρμανσης, από τα 
σκουπίδια με μηδενικούς σχεδόν ρύπους, σύμφωνα 
με τα διεθνή στάνταρντ του πρωτόκολλου του ΚΙΟΤΟ.

• Χτίσιμο του συγκεκριμένου εργοστασίου επάνω 
στην χωματερή με μηδενικό κόστος για αγορά οικο-
πέδου.

• Ανάπλαση και δενδροφύτευση του συγκρι-
μένου χώρου αναβαθμίζοντας τη γύρω περιοχή και 
σταματώντας το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που 

δημιουργούνε οι χωματερές. Το έργο μπορεί να απο-
περατωθεί σε 8 μήνες από τη στιγμή που παρθεί η 
απόφαση και θα οριοθετηθεί η επιλογή του χώρου. 
Παρόμοια εργοστάσια υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊ-
κές πόλεις. Έπιπρόσθετο όφελος αυτής της πρότασης 
είναι τα μεγάλα έσοδα που μπορεί να αποφέρει στο 
δήμο, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε νέες θέσεις 
εργασίας και χαμηλότερα δημοτικά τέλη.

Προτάσεις για τη μείωση δαπανών και την ασφά-
λεια των πολιτών:

• Έγκατάσταση σταδιακά φωτοβολταϊκών λα-
μπτήρων για τη μείωση κατανάλωσης του ρεύμα-
τος και συγχρόνως με την καλύτερη φωταγώγηση 
της πόλης, μείωση των εγκληματικών πράξεων και 
ενεργειών. Έίναι ένα από τα δοκιμασμένα μοντέλα 
που εφάρμοσε ο Rudi Giuliani 1994-2001 δήμαρχος 
της Νέας Υόρκης. Φωταγώγηση και στις τελευταίες 
γωνιές.

• Να εφαρμοσθεί η θεωρία του William Braton, η 
οποία αναφέρεται στο ότι για να φτάσεις να μειώσεις 
τα μεγάλα εγκλήματα, ξεκινάς από τις μικρές παρα-
βάσεις π.χ. ηχορύπανση, πέταγμα σκουπιδιών στο 
δρόμο, ακαθαρσίες σκύλων, παράνομη στάθμευση 
σε χώρους ΑΜΈΑ κλπ.

Οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται
• Κάθε μικρή παραβατικότητα να τιμωρείται, 

ώστε να μπορούμε μετά να μειώσουμε τη μεγάλη 
παραβατικότητα. Έτσι σιγά-σιγά θα λέμε ότι βελτιώ-
νουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και καλλιερ-
γούμε ένα κλίμα ασφάλειας και τάξης. Η αστυνομία 
θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει το ρόλο της!

• Το ΑΒΑΤΟ που κυριαρχεί μέσα στο Πανεπιστήμιο 
δε θα πρέπει να υπάρχει και το γκέτο που έχει δημι-
ουργηθεί σε πολλά σημεία της πόλης να σπάσει.

• Για το θέμα της αύξησης της εγκληματικότητας 
θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά και το θέμα ύπαρξης 
καμερών σε δημόσιους χώρους. Σε πάρα πολλές πό-
λεις εφαρμόζεται με επιτυχία και δίνει τεράστια βοή-
θεια στις αστυνομικές αρχές.

Ένας ισχυρός δήμαρχος με ένα δυναμικό συνδυ-
ασμό μπορεί να περάσει τις θέσεις του επιχειρηματο-
λογώντας, στην κυβέρνηση:

• Πρόταση για μικρές παρεμβάσεις ανά γειτονιά 
για τη δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης 
εναλλάξ με δενδροφυτεύσεις, όπως κάτι ανάλογο 
υπάρχει και στην Αυστρία και σε άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις. Έτσι θα περιοριστεί η άσκοπη και συνεχής 
κυκλοφορία μέσα στην πόλη και συνεπώς θα έχουμε 
μείωση ρύπων.

• Δημιουργία χώρων πάρκινγκ για μεγάλα τουρι-
στικά λεωφορεία στο νότιο τμήμα της Έκθέσεως, χω-
ρητικότητας τουλάχιστον για 100 λεωφορεία. Αυτό 
θα φέρει και έσοδα στον φορέα της ΔΈΘ όλο το χρόνο.

• Σημειώνουμε ότι τώρα τα τουριστικά λεωφο-
ρεία διπλοπαρκάρουν μπροστά στο Βασιλικό Θέατρο 
με κίνδυνο να δημιουργηθεί ατύχημα και μπλοκάρο-
ντας ταυτόχρονα την κεντρική παραλιακή λεωφόρο. 
Οι τουρίστες θα βρίσκονται έτσι στο κέντρο της πό-
λης με πρόσβαση σε όλα τα αξιοθέατα της πόλης π.χ. 
(Λευκός Πύργος, Βυζαντινό Μουσείο Αρχαιολογικό 
Μουσείο κλπ.)

Η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται στο νούμερο 9 της 
παγκόσμιας κατάταξης στη διασκέδαση σύμφωνα με 
το National Geographic πριν κάποια χρόνια. Θα πρέ-
πει λοιπόν να προβάλουμε και να ενισχύσουμε αυτό 
το γεγονός που ομολογουμένως μας τιμά.

Προτάσεις:
• Δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη, ο οποίος θα 

περιέχει όλα τα αξιοθέατα της πόλης με πληροφορίες 
γι αυτά. Δημιουργία 20 info kiosk σε στρατηγικά ση-
μεία. Ο ηλεκτρονικός χάρτης θα περιέχει και πληρο-
φορίες για νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες 
ξενοδοχεία κλπ. Έτσι όποια επιχείρηση της Θεσσαλο-
νίκης θέλει με ένα μικρό κόστος το χρόνο, θα μπορεί 
να διαφημιστεί. Ο δήμος με αυτόν τον τρόπο θα έχει 
διαφημιστικά έσοδα.

• Διαφήμιση στους παγκόσμιους διαδικτυακούς 
ιστούς ώστε να πετύχουμε προσέλευση τουριστών 
όλο το χρόνο.

• Μείωση των δημοτικών τελών, ώστε να γίνει 
η πόλη πιο ανταγωνιστική και να δημιουργήσει θέ-
σεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί στο 
δήμο Αθηναίων ο μέσος πολίτης να επιβαρύνεται 
κατά μέσο όρο με 722 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη με 
1.200 ευρώ.

• Αδελφοποιήσεις με μεγάλες πόλεις που αποτε-
λούν μητροπολιτικά κέντρα.

Αυτό είναι μία περίληψη σχεδίου δράσης για την 
πόλη μας τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προχωρή-
σουμε μπροστά και μαζί με τις παγκόσμιες εξελίξεις. 
Υπάρχουν πολλές άλλες λεπτομέρειες που θα πρέπει 
να ενταχθούνε σε όλο αυτό το σχέδιο-πρόταση, όμως 
θα χρειάζονταν σελίδες για να κατατεθούν…

* Η Έλενα Βασίλογλου είναι υποψήφια δημο-
τική σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου.

Ριζική αναδιάρθρωση της Θεσσαλονίκης 
– Η Θεσσαλονίκη όπως πρέπει να είναι

opinion
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Έχοντας έξτρα εφόδιο την εμπειρία που απέ-
κτησε από τα έδρανα του δημοτικού συμβουλί-
ου ως αντιπολίτευση, ο Νίκος Ζεϊμπέκης θέτει εκ 
νέου υποψηφιότητα στον δήμο Θεσσαλονίκης 
στο πλευρό του Νίκου Ταχιάου. Σε συνέντευξη 
του στην «Karfitsa» δεσμεύεται πως θα εργαστεί 
με συνέπεια και σοβαρότητα ώστε η πόλη «να 
γίνει πιο ανθρώπινη, πιο καθαρή, πιο λειτουργι-
κή, πιο ζωντανή».

Κύριε Ζεϊμπέκη, κατεβαίνετε για δεύτερη 
φορά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον 
δήμο Θεσσαλονίκης. Τι μπορείτε να προσφέρε-
τε; Τα πέντε χρόνια από τη θέση της αντιπολίτευ-
σης ήταν για μένα ένα ...σχολείο. Πλέον, διαθέτω 
εμπειρία στα ζητήματα της καθημερινότητας και 
έχοντας ενεργό συμμετοχή στις Έπιτροπές του 
δήμου θεωρώ ότι θα είμαι πιο άμεσος και πιο 
αποτελεσματικός στην επίλυση των προβλημά-
των που θα παρουσιαστούν. Και φυσικά, χάρη σε 
αυτή την εμπειρία εφόσον κληθώ να συμμετέχω 
στη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης θα είναι 
πιο παραγωγικό και το έργο μου.

Μιλήσατε για προβλήματα. Ποια θεωρείτε 
ότι είναι τα βασικότερα που ταλαιπωρούν την 
πόλη; Τα προβλήματα τα βιώνουν καθημερινά οι 
δημότες. Στην κορυφή βρίσκεται η καθαριότητα. 
Σίγουρα χρειάζεται πολύ δουλειά για να δούμε 
καθαρό όχι μόνο το κέντρο, αλλά και τις γειτο-
νιές. Έπίσης, το κυκλοφοριακό καθώς οι πολίτες 
ξεκινούν το πρωί για τις εργασίες τους και είναι 
μποτιλιαρισμένοι για ώρες στα αυτοκίνητα τους. 
Χρειάζεται καλύτερη αστυνόμευση και φυσικά 
επέκταση των λεωφορειολωρίδων για να γίνε-
ται ταχύτερα η μετακίνηση με τα αστικά λεω-
φορεία. Να προσθέσω την έλλειψη ασφάλειας 
που νιώθουν οι κάτοικοι, το ελάχιστο πράσινο, 
την απουσία ελεύθερων χώρων άθλησης και 
ψυχαγωγίας. Θεωρώ κατά την τρέχουσα θητεία 
του Γιάννη Μπουτάρη όχι μόνο δεν λύθηκαν τα 
προβλήματα, αλλά διογκώθηκαν.

Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν; 
Ένα μέρος σας το απάντησα παραπάνω εν συντο-
μία. Σίγουρα, η επόμενη διοίκηση που θα εκλεγεί 
αλλά και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει 
να πέσουν με τα μούτρα στη δουλειά. Θα πρέπει 
να επιλεγούν κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλ-
ληλες θέσεις διοίκησης. Η πόλη δεν μπορεί να 
αντέξει άλλα «πειράματα». Καλό είναι να δημι-
ουργηθεί μία «Ομάδα Κρούσης» όπου θα αντι-
μετωπίζει τα προβλήματα, σε συνδυασμό είτε 
με μία διαδικτυακή εφαρμογή ή μία τηλεφωνική 

γραμμή άμεσης ανάγκης όπου οι δημότες θα 
ενημερώνουν για καθετί συμβαίνει στη γειτονιά 
τους.

Τελευταία παρατηρείται «αδυναμία» έναρ-
ξης των συνεδριάσεων στα δημοτικά συμβού-
λια λόγω έλλειψης απαρτίας. Με την απλή 
αναλογική θα διορθωθούν ή όχι τα πράγματα; 
Πιστεύω ότι η επόμενη θητεία θα είναι πολύ 

δύσκολη. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα εκλε-
γούν θα πρέπει να είναι συνεπείς στα καθήκοντα 
τους. Στην τρέχουσα θητεία, με το που χάθηκε η 
ομοψυχία στην παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη 
άρχισαν και τα προβλήματα. Γι αυτό θα πρέπει 
οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν σοβαρούς και υπεύ-
θυνους ανθρώπους και να δώσουν μία ισχυρή 
εντολή στη διοίκηση για να μπορέσει η πόλη να 
πάει μπροστά.

Κατεβαίνετε στο πλευρό του Νίκου Ταχιά-
ου. Γιατί επιλέξατε να συμπορευτείτε με την 
παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»; Θεωρώ 
πως έχω αποδείξει κατά την αθλητική και επαγ-
γελματική μου διαδρομή ότι λειτουργώ πάντα 
υπεύθυνα. Έτσι, δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι 
σε κάποια άλλη παράταξη. Ο Νίκος Ταχιάος σε 
κατ’ ιδίαν συζήτηση με έπεισε αρχικά ως άνθρω-
πος. Έίναι ειλικρινής και με βρίσκουν σύμφωνο 
τα πιστεύω του. Γι αυτό θέλησα να είμαι αρωγός 
στην προσπάθεια του να αναλάβει τη διοίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Έπιθυμία του είναι να 
αλλάξει η εικόνα της καθαριότητας, χωρίς να την 
αποδυναμώσει, παρά το γεγονός ότι διαστρε-
βλώνονται οι δηλώσεις του. Έίναι γνώστης όχι 
μόνο της καθημερινότητας, αλλά και των μεγά-
λων έργων που έχει ανάγκη η πόλη. Άλλωστε να 
μη ξεχνάμε ότι η Νέα Παραλία και το δημαρχείο 
έγιναν επί εποχής που ήταν ο ίδιος αντιδήμαρ-
χος.

Ο Νίκος Ζεϊμπέκης τι όνειρα έχει για τη 
Θεσσαλονίκη; Γιατί να τον στηρίξουν οι δημό-
τες; Νομίζω ότι τα όνειρα μου συμβαδίζουν με 
αυτά των Θεσσαλονικέων. Θέλω μια πόλη αν-
θρώπινη, λειτουργική, καθαρή. Μία πόλη να την 
ζούμε καθημερινά. Μια πόλη «ζωντανή» στην 
οποία μπορούν να παίζουν τα παιδιά, να κινού-
νται οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες. Μία 
πόλη γεμάτη τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, με διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Γιατί η Θεσσαλονίκη θα πρέπει με 
πράξεις να γίνει πραγματικό κέντρο των Βαλ-
κανίων και όχι μόνο στα λόγια. Όσον αφορά το 
γιατί να με στηρίξουν οι δημότες δυσκολεύομαι 
να απαντήσω, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω 
για τον εαυτό μου. Ωστόσο, το μόνο που έχω να 
υποσχεθώ είναι ότι θα εργαστώ με όλες μου τις 
δυνάμεις. Όπως έδειξα συνέπεια τα προηγού-
μενα χρόνια από τα έδρανα της αντιπολίτευσης 
και πολλές προτάσεις μου υλοποιήθηκαν από τη 
διοίκηση, με την ίδια συνέπεια, τον ίδιο ζήλο και 
όρεξη για δουλειά θα εργαστώ και στο μέλλον.  

Νίκος Ζεϊμπέκης:

Θα εργαστώ για την πόλη  
με συνέπεια και σοβαρότητα
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Στο κατάμεστο κεντρικό εκλογικό κέντρο της 
παράταξης της «Ένωμένη Κασσάνδρα» στην  Κασ-
σανδρεία, η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου 
δεσμεύτηκε να οδηγήσει το δήμο σε μια νέα εποχή. 
«Αναλαμβάνουμε μία και μοναδική δέσμευση –ειλι-
κρινής, αδιαπραγμάτευτη και σθεναρή– στους Κασ-
σανδρινούς και τις Κασσανδρινές για την καλύτερη 
λειτουργία του δήμου και την πρόοδο του τόπου», 
τόνισε στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους που 
έφτασαν από κάθε κοινότητα της Κασσάνδρας για 
να παρακολουθήσουν την ομιλία της υποψηφίας 
δημάρχου στα εγκαίνια του εκλογικού της κέντρου.

Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου αποσα-
φήνισε τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στο «αύριο» 
και το  «χθες» στο δήμο Κασσάνδρας και πήρε σα-
φείς αποστάσεις από  τις πολιτικές που μέχρι σήμερα 
ακολουθήθηκαν. «Για να διαλύσουμε τις σκιές του 
παρελθόντος, να φωτίσουμε τις πλευρές  της δημό-
σιας ζωής του τόπου μας, να διώξουμε τα σύννεφα 
που σκέπαζαν το άλλο μισό του ουρανού δίνοντας 
και στις γυναίκες ουσιαστικές  ευκαιρίες συμμετοχής 
στις αποφάσεις για το μέλλον του τόπου μας. Και 
όλοι, γυναίκες και άνδρες, να προχωρήσουμε μαζί 
για ένα καλύτερο αύριο χωρίς αποκλεισμούς , χωρίς 
κομματικές περιχαρακώσεις, χωρίς αλλότριες υπο-
χρεώσεις. Με  ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα, 
με τόλμη και θάρρος», τόνισε στους δημότες.

«Ευλογημένος τόπος»
Η  ίδια υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα του τόπου 

χαρακτηρίζοντας τον «ευλογημένο», ενώ δεσμεύ-
τηκε ότι θα αναδείξει κάθε σπιθαμή της περιοχής, 
ώστε να γίνει γνωστή εντός και εκτός συνόρων. 
«Ζούμε στην Κασσάνδρα της πανάρχαιας Ιστορίας , 
των θρύλων, των μεγάλων διαχρονικών παραγω-
γικών  δυνατοτήτων, του ελπιδοφόρου μέλλοντος. 
Ο πιο κατάλληλος θεσμός να αναδείξει και να αξι-
οποιήσει όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες της πε-
ριοχής, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση», σημείωσε η κ. 
Χαλκιά – Δημητροπούλου.

Η υποψήφια δήμαρχος υπογράμμισε τους κινδύ-
νους που ελλοχεύουν από την αθρόα και χωρίς κα-
νόνες εκμετάλλευση των τοπικών πόρων της περι-
οχής και εγγυήθηκε ότι μαζί με τους συνεργάτες της 
θα διασφαλίσουν την ορθή χρήση του πλούτου της 
περιοχής προς όφελος των κατοίκων. «Γνωρίζουμε 
ότι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και εισοδήματος 
στην Κασσάνδρα είναι ο τουρισμός. Όμως δεν πρέπει 
να αφήνουμε αναξιοποίητη την μακραίωνη Ιστορία 
μας, τα μνημεία μας, τους παραδοσιακούς οικισμούς 
μας , τις ιδιαίτερες παραδόσεις», υπογράμμισε.

Η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην ανάδειξη και την προστασία των το-
πικών προϊόντων, τονίζοντας ότι υπάρχει λεπτομε-
ρές σχέδιο στην παράταξη της για την ενίσχυση της 
ντόπιας επιχειρηματικότητας. «Η αξιοποίηση προϊό-
ντων όπως ο Μένδιος οίνος , το λάδι, οι ελιές και το 
μέλι της Κασσάνδρας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
του σχεδιασμού μας για την υποστήριξη τοπικών 
επιχειρηματιών.

Ο δήμος στο πλευρό του δημότη 
Η υποψήφια δήμαρχος τόνισε ότι όταν αναλάβει 

την διοίκηση του δήμου Κασσάνδρας, θα μετατρέψει 
μαζί με τους συνεργάτες της σε κέντρο εκπροσώπη-
σης και εξυπηρέτησης όλων των πολιτών. «Έίμαστε 
και θα είμαστε εδώ, όχι μόνο για να ακούμε τα παρά-
πονα σας, αλλά και τις απόψεις σας. Να λειτουργού-
με με ανιδιοτέλεια και διαφάνεια,  να εφαρμόζουμε 
απαρέγκλιτα  τις δεσμεύσεις μας,  να υλοποιούμε το 
πρόγραμμα μας  και να δίνουμε λύσεις στα προβλή-
ματά σας», υπογράμμισε.

Έπίσης ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήσει ούτε ένα 
ευρώ ανεκμετάλλευτο από  προγράμματα και κον-
δύλια ευρωπαϊκών πόρων, ενώ δήλωσε ότι μέχρι 
σήμερα από το δόμο Κασσάνδρας χάθηκαν δεκάδες 
κονδύλια  που άλλοι δήμοι τα εκμεταλλεύτηκαν 
προς όφελος της ανάπτυξης και της προόδου.

Αναβάθμιση υπηρεσιών

Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου αναφέρ-
θηκε στην ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών 
του δήμου προς όφελος των πολιτών και των επιχει-
ρήσεων της περιοχής. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι 
η νέα διοίκηση θα παρεμβαίνει με θέσεις και προτά-
σεις για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής. «Έχουμε 
τη γνώση, τη θέληση και την ικανότητα να ανταπο-
κριθούμε στις προκλήσεις. Έχουμε όραμα, σχέδιο 
και αποφασιστικότητα, μα πάνω από όλα έχουμε την 
αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας  και την στήριξη 
σας σ’ αυτή την μεγάλη μας προσπάθεια», τόνισε 
ενώ απευθυνόμενη στους δημότες της Κασσάνδρας 
τους κάλεσε να στηρίξουν το συνδυασμό της. «Μαζί 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προ-
βλήματα του δήμου και να χαράξουμε καλύτερη 
πορεία για μας και τα παιδιά μας», κατέληξε στην 
ομιλία της η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου.
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Δέσμευση να προοδεύσει ο δήμος Κασσάνδρας 
Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου:
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Για να είναι οι 
αποφάσεις μας 
δημοκρατικές 
θα πρέπει να 

λαμβάνονται με 
τρόπο συμμε-
τοχικό, που θα 
λαμβάνει υπό-
ψη τις απόψεις 

των πολλών 
αλλά δεν θα 

αγνοεί και τις 
εισηγήσεις των 

ειδικών

Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ 
Π Α Ν Τ Α Λ Ε Ω Ν

Για να στεφθεί μία προσπάθεια με επιτυ-
χία στην πολιτική πρέπει να υπάρχει σχέδιο. 
Για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα 
πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση στόχων, προτε-
ραιότητες, βαθιά γνώση των αναγκών αλλά 
και των δυνατοτήτων. Θα πρέπει να είμαστε 
σε θέση να σταθμίσουμε και να απαντήσου-
με σε όλα τα διλλήματα που παρουσιάζονται 
μπροστά μας με τρόπο επιτακτικό. 

Για να είναι οι αποφάσεις μας δημοκρα-
τικές θα πρέπει να λαμβάνονται με τρόπο 
συμμετοχικό, που θα λαμβάνει υπόψη τις 

απόψεις των πολλών αλλά δεν 
θα αγνοεί και τις εισηγήσεις των 
ειδικών. Δημοκρατία σημαίνει 
πλειοψηφική απόφαση αλλά και 
τεχνοκρατική θεμελίωση. 

Αν συμφωνήσουμε ότι στόχος 
μας είναι να φτάσουμε σε μία Πε-
ριφέρεια πρότυπο, που θα συγκρί-
νεται ευθέως με τις ευρωπαϊκές 
και θα αξιοποιεί όλες τις υφιστά-
μενες δυνατότητες του τόπου, 
οφείλουμε να παρουσιάσουμε ένα 
σκαρίφημα σχεδίου με το οπόιο 
θα προχωρήσουμε.

Στο ερώτημα λοιπόν πως θα 
φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέ-
λεσμα, παραθέτω την δική μου 
άποψη 

‣ Ολοκλήρωση μεγάλων 
υποδομών και σχεδιασμός της 
επόμενης γενιάς έργων

‣ Έπένδυση στην εκπαίδευση 
που είναι ύψιστης προτεραιότη-
τας. 

‣ Έπένδυση στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα – ιδιαίτερα σε 
αυτά που έχουν διεθνώς εμπο-
ρεύσιμο χαρακτήρα. Έιδική ανα-
φορά στο αγροτοδιατροφικό το-
μέα με δημιουργία ενός ισχυρού 
brand τοπικών προϊόντων ώστε 
να διεκδικήσουμε μερίδια της πα-
γκόσμιας αγοράς

‣ Ένίσχυση της διασύνδεσης 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την 
αγορά εργασίας και εξασφάλιση υψηλών 
προτύπων διδασκαλίας. 

‣ Μείωση της ανεργίας και επενδύσεις 
στην αγορά εργασίας και μόνιμες-σταθερές 
θέσεις απασχόλησης. 

‣ Προστασία του περιβάλλοντος – μετά-
βαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλ-
λον Η προστασία του περιβάλλοντος και η 
μετάβαση σε μια νέα οικονομία φιλική προς 
αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα

‣ Στήριξη της ελληνικής μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας ως βάσης της ενδογε-
νούς ανάπτυξης. Στήριξη του εμπορίου και 
υποβοήθηση στροφής προς εξαγωγές

‣ Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύ-
σεων 

Συμπερασματικά ιεραρχούμε ανάγκες, 
στόχους και δυνατότητες. Κινητοποιούμε 
όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. 
Προβαίνουμε σε μεταρρυθμίσεις και αλλα-
γή παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέ-
λου. Οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας και η 
όποια καθυστέρηση πρέπει να ανατραπεί. Να 
υπερβούμε την κρίση θετικά. Να επαναστα-

τήσουμε κατά των δεδομένων με δική μας 
στρατηγική, με δική μας θέληση. Στο βαθμό 
που εμείς πετυχαίνουμε τόσο θα ισχυροποι-
είται η θέση μας. Θα μπορούμε να ενώσουμε 
τη φωνή μας με των υπολοίπων. Θα πάψου-
με να είμαστε ο παρίας των ανεπτυγμένων 
κρατών.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχουμε ξεκινήσει. Δεν είμαστε στην αρχή. Έί-
μαστε στα μισά του δρόμου. 

Δείγματα γραφής υπάρχουν. Συνεχίζου-
με με αυτούς που γνωρίζουν και μπορούν. 

Συνεχίζουμε για να δυναμώσουμε τη 
Μακεδονία

Περιφέρεια αξιώσεων. Τόπος δυνατοτήτων
opinion

Θεόδωρος 
Πανταλέων
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Την πρόθεσή του να αγωνιστεί, προκειμένου 
η νέα δημοτική αρχή να πράξει ό,τι περνάει από 
το χέρι της ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα 
ασφάλειας των κατοίκων της πόλης, δηλώνει 
αστυνομικός Γιώργος Χατζίκος, υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσα-
λονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου. Σε συνέ-
ντευξή του στην Karfitsa, ο κ. Χατζίκος αναλύει 
τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης, προτείνει τις 
κατάλληλες λύσεις για αυτά και εξηγεί για ποιον 
λόγο επέλεξε να πολιτευτεί στο πλευρό του Νί-
κου Ταχιάου.

Για ποιό λόγο αποφασίσατε να κατέβετε 
υποψήφιος; Η απόφαση μου να  κατέβω υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ήρθε σε μία επο-
χή που η ενασχόληση με τα κοινά είναι δαιμονο-
ποιημένη. Αλλά όταν νοιάζεσαι για την πόλη που 
ζεις, τη Θεσσαλονίκη, επιβάλλεται να δηλώνεις 
παρών στις διεργασίες για την ανάδειξη της σε 
μια πόλη, όπως πραγματικά μας αξίζει.

Είναι η πρώτη φορά που βάζετε υποψηφι-
ότητα; Ναι πράγματι, είναι η πρώτη φορά που 
είμαι υποψήφιος σε αυτοδιοικητικές εκλογές και 
θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που η πρώτη αυτή 
φορά συμπίπτει με την κρισιμότητα του αποτελέ-
σματος,  που θα κρίνει το μέλλον της Θεσσαλο-
νίκης και την καθημερινότητα των πολιτών.

Είστε αστυνομικός, κατά συνέπεια γνωρί-
ζετε από πρώτο χέρι θέματα που έχουν σχέση 
με την ασφάλεια. Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα 
πιο σημαντικά;

Δυστυχώς  το ερώτημα αυτό είναι από τα πιο 
δημοφιλή στην καθημερινή μας επαφή με τον 
δημότη αλλά και τον επισκέπτη της Θεσσαλο-
νίκης, που αναζητούν μια αξιόπιστη δημοτική 
αρχή, που σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
αρμόδιους φορείς, θα συμβάλλουν στην απο-
κατάσταση του αισθήματος της ασφάλειας και 
της νομιμότητας κάθε μέρα στο κέντρο και στις 
γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Τα πιο σημαντικά 
φαινόμενα παρανομίας της εποχής θεωρούνται:

- Η πεζοδρομιακή πορνεία και η ανεξέλε-
γκτη λειτουργία οίκων ανοχής  στην δυτική εί-
σοδο της πόλης.

- Η δράση των γνωστών  - άγνωστων  κου-
κουλοφόρων αντιεξουσιαστών, που έχοντας ως 
ορμητήριο κυρίως το ΑΠΘ προβαίνουν  σε έκνο-
μες ενέργειες σε βάρος των περιουσιών των κα-
τοίκων.

- Το ΑΠΘ και οι πλατείες Ροτόντας και Ναβα-
ρίνου που αναδεικνύονται σε «σούπερ μάρκετ» 
ναρκωτικών και οι κάτοικοι των  περιοχών αυ-
τών εκπέμπουν κραυγές αγωνίας για λήψη απο-
τελεσματικών μέτρων.

- Η παραβατική συμπεριφορά αλλοδαπών 
αλλά και ελληνικών κυκλωμάτων παρανομίας 
στο κέντρο και στις γειτονιές  της Θεσσαλονίκη, 
που τείνει να καταστεί πλέον εκτός ελέγχου. 
Λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά και προϊόντα «μα-
ϊμού» διακινούνται ευρέως και  πλήττουν  τον 
οικονομικό  ιστό της πόλης.

- Το κυκλοφοριακό χάος και η παράνομη 
στάθμευση αποτελούν επίσης άξονες που απαι-
τούν παρεμβάσεις.

Με ποιον τρόπο μπορούν αυτά να αντιμε-
τωπιστούν; Για την αντιμετώπιση των παρα-
πάνω θεμάτων, που άπτονται της νομιμότητας 
και της τάξης, απαιτούνται αρχικά η βούληση 
και οι συντονισμένες ενέργειες. Τα στελέχη της 
δημοτικής  παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυ-
να», αλλά και προσωπικά ο Ν. Ταχιάος έχουμε 
δεσμευτεί ότι αποτελούν θέματα άμεσης προτε-
ραιότητας. Ένέργειες προς την επίτευξη του στό-
χου, σε  συνεργασία με όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται, είναι ενδεικτικά:

- Η  αξιοποίηση  κάθε μέσου ενάντια στην 
μάστιγα των ναρκωτικών στο κέντρο και τις γει-
τονιές της πόλης και στο campus του ΑΠΘ με την  
εκπόνηση ενός  ολοκληρωμένου   σχεδίου.

- Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των  
περιοχών  που κυρίως πλήττονται από δράσεις 
παραβατικότητας (Γιαννιτσών, Ροτόντα, Πλ. Να-
βαρίνου, ΑΠΘ, νέα και παλαιά  παραλία κλπ.).

- Η αξιοποίηση των δομών του δήμου και 
των οργανωμένων εθελοντικών οργανώσεων 
κατοίκων.

- Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η πάτα-
ξη του παραεμπορίου.

- Η εξασφάλιση περισσότερων  θέσεων 
στάθμευσης.

- Ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων των  
μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε να γίνουν πιο 
χρηστικά και ελκυστικά για το επιβατικό κοινό.

Πέρα από αυτά, ποιά είναι τα μεγάλα προ-
βλήματα της πόλης και τι θα έπρεπε να γίνει 
προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της Θεσσα-
λονίκης; Ως κάτοικος αυτής της πόλης αλλά και 
σύμφωνα με τη γνώμη των Θεσσαλονικέων και 
των επισκεπτών,  τα  μεγαλύτερα προβλήματα 
στον δήμο Θεσσαλονίκης είναι:

- η καθαριότητα
- οι αστικές συγκοινωνίες και η έλλειψη με-

τρό
- οι θέσεις στάθμευσης και το κυκλοφοριακό
- η εγκληματικότητα
- η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων
- η έλλειψη τουριστικής προβολής
Η δημοτική  παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύ-

θυνα» και ο Νίκος Ταχιάος έχουμε εκπονήσει ένα 
πλήρες πρόγραμμα δράσεων, που η εφαρμογή 
του στοχεύει στην αντιμετώπιση κάθε προβλή-
ματος, σε κάθε γειτονιά αλλά και που αποτελεί κι 
ένα αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια της δημοτι-
κής αρχής, για να κάνει πράξη  για όσα δεσμεύε-
ται προεκλογικά.

Γιατί επιλέξατε να κατεβείτε με τον συνδυ-
ασμό του Νίκου Ταχιάου; Με απόλυτο αίσθημα 
ευθύνης και συνέπειας, αποφάσισα να είμαι υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό 
του Νίκου Ταχιάου και να γίνω συνοδοιπόρος 
με αξιόλογους, έμπειρους και έντιμους ανθρώ-
πους, που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μου 
και αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι ξέρουν να αγω-
νίζονται για τη Θεσσαλονίκη. Η δική μου υποψη-
φιότητα στηρίζεται σε δύο αρχές: της αξιοπιστίας 
των λόγων και της αποτελεσματικότητας των 
έργων. Οι καιροί είναι κρίσιμοι και οι επικείμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές θα κρίνουν  το μέλλον 
της Θεσσαλονίκης και την καθημερινότητα των 
πολιτών. Γι αυτό καλούμαστε να συμβάλουμε 
στην προσπάθεια αυτή και να δούμε την πόλη 
μας όπως πραγματικά μας αξίζει. Πιστεύω ότι 
μαζί θα τα καταφέρουμε!

Γιώργος Χατζίκος:

Να συμβάλει ο δήμος στην αποκατάσταση  
του αισθήματος της ασφάλειας
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Ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας 

μου έκανε 
πρόταση να 

συμπληρώσω 
το ψηφοδέλτιό 
του. Πραγματι-
κά μεγάλη τιμή 
και πρόκληση 

για εμένα

Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ 
Π Α Π Α Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ *

Μέχρι σήμερα δεν είχα δυνατότητα να 
ασχοληθώ με τα κοινά και ο λόγος είναι ότι 
δεν περίσσευε χρόνος. Με ό, τι ασχολήθηκα, 
εργαζόμουν πολλές ώρες ημερησίως, γιατί 
ήθελα να κάνω πολλά. Έβαζα στόχους που 
απαιτούσαν εντατική και υπεύθυνη εργασία. 
Με πολύ πείσμα κατάφερνα πάντα θετικά 
αποτελέσματα. Χαρακτηριστική περίπτωση 
η οικογενειακή επιχείρηση «ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ» που ιδρύσαμε το 2005 

και επεκτείναμε το 2015 χωρίς 
κανένα δισταγμό, στο αποκορύ-
φωμα της οικονομικής κρίσης.

Ήρθε λοιπόν ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας και μου έκανε την 
πρόταση να συμπληρώσω το 
ψηφοδέλτιό του. Πραγματικά με-
γάλη τιμή και συνάμα πρόκληση 
για εμένα. Γνωρίζοντας τις ικανό-
τητές του και το μέχρι τώρα έργο 
του, δεν έβρισκα κανένα λόγο να 
αρνηθώ. Έχω πολλή θέληση και 
νιώθω έτοιμος να ενταχθώ στην 
ομάδα του για να αφοσιωθώ και 
να προσφέρω.

Έλάτε να αγωνιστούμε για τη 
Μακεδονία που δυναμώνει!

Γεννήθηκα στη Βέργη Σερ-
ρών το 1958, αποφοίτησα από 
το Λύκειο Νιγρίτας και σπούδασα 
στη δραματική σχολή της Ρού-
λας Πατεράκη. Είμαι πτυχιούχος 
λογιστικής. Το 1977 εγκαταστά-
θηκα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, 
όπου κατοικώ μέχρι σήμερα με 
την οικογένειά μου. Εργάστηκα 

επί σειρά ετών, σε μεγάλες εταιρείες ως δι-
οικητικό στέλεχος. Το 2005 ιδρύσαμε την 
οικογενειακή επιχείρηση «Παπασωτηρίου 
Ζαχαροπλαστική». Είμαι παντρεμένος με 
την Αγγελική Φραντζανά, από το 1983, και 
έχουμε δύο γιους, τον Άκη και τον Θάνο.

* Ο κ. Παπασωτηρίου είναι υποψήφιος 
περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του 
Απόστολου Τζιτζικώστα.

Να αγωνιστούμε για τη Μακεδονία που δυναμώνει!
opinion
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Παναγιώτης Καρασαββίδης:

Ο Παναγιώτης Καρασαββίδης είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιόκτητης 
παραδοσιακού καφενείου στο ιστορικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανέκαθεν ο χώ-
ρος εργασίας, του έδινε τη δυνατότητα να 
βρίσκεται ανάμεσα στους συμπολίτες και 
να πιάνει τον παλμό της πόλης. Μοιράζε-
ται καθημερινά τις χαρές τις επιτυχίες αλλά 
και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήμα-
τα και τις ανησυχίες των επαγγελματιών, 
των καταστηματαρχών, των κατοίκων και 
επισκεπτών που γεμίζουν το μαγαζί του. Η 
υποψηφιότητα για τη θέση του δημοτικού 
συμβούλου με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα δε 
είναι τυχαία, καθώς στο πρόσωπό του βλέ-
πει μια τίμια, καθαρή και πάνω από όλα 
ολοκληρωμένη πρόταση για την λύση των 
συσσωρευμένων προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει η πόλη. 

Δραστηριοποιήστε επαγγελματικά 
στο κέντρο της πόλης. Ποια θέματα 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην 
περιοχή. Έως τώρα οι επιχειρήσεις 
έχουν δεχτεί βοήθεια από τον δήμο 
Θεσσαλονίκης και τι είναι αυτό που 
χρειάζονται; Τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε αφορούν στην καθημερινότητα. 
Έίναι αυτό που συνηθίζω να λέω, τα πολλά 
μικρά προβλήματα τελικά δημιουργούν 
ένα μεγάλο που χρειάζεται χρόνο για να 
λυθεί.

Η ασφάλεια αποτελεί δυστυχώς μια 
ανάμνηση του παρελθόντος. Οι κλοπές, 
το αίσθημα ανασφάλειας και η αδυναμία 
αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων 
επηρεάζει όπως είναι φυσικό και τη λει-
τουργία των καταστημάτων. Αν σε αυτό 
προσθέσουμε την έλλειψη καθαριότητας, 
την άσχημη κατάσταση των πεζοδρομίων 
και τον κακό φωτισμό σε πολλούς δρό-
μους της πόλης, αντιλαμβανόμαστε ότι το 
κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης 
της χώρας υποβαθμίζεται μέρα με τη μέρα. 
Έίναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε να 
λύνουμε τα προβλήματα σταδιακά, μεθο-
δικά και με γνώση. Η επόμενη διοίκηση με 
δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα γνωρίζει, 
μπορεί και θα καταφέρει να μεταμορφώσει 
την εικόνα και την καθημερινότητα του κέ-
ντρου της Θεσσαλονίκης. 

Πείτε μας το δικό σας όραμα για 
την Θεσσαλονίκη... Η Θεσσαλονίκη δια-
θέτει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα να γίνει 
μια σύγχρονη, νοικοκυρεμένη ευρωπαϊκή 

πόλη πρότυπο. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε 
απολύτως τίποτα από άλλες αντίστοιχες 
πόλεις της Έυρώπης. Οραματίζομαι τη 
Θεσσαλονίκη ως παγκόσμιο προορισμό 
που θα καλύπτει κάθε ανάγκη.

Έχουμε ανάγκη από νίκες σε κάθε 
γήπεδο με ρεαλιστικό σχέδιο και όραμα. 
Βήμα-βήμα να την καταστήσουμε λει-
τουργική, βιώσιμη και να αναδείξουμε τα 
πλεονεκτήματά της. Με αναβάθμιση της 
οικονομικής, πολιτιστικής και αθλητικής  
δραστηριότητας. Η παράταξη «ΝΑΙ στη 
ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» και εγώ, στρεφόμαστε 
στα σημαντικά, στα ουσιαστικά. Έχουμε τη 
δυνατότητα να αλλάξουμε αυτά που μας 
πληγώνουν και μας κρατούν πίσω.

Σε τι επίπεδο θεωρείτε ότι είναι η 
καθημερινότητα των πολιτών της πό-
λης; Πού πρέπει να υπάρξει βελτίωση; 
Αναμφίβολα, νούμερο ένα πρόβλημα στην 
καθημερινότητα της πόλης είναι η καθαρι-
ότητα. Αυτό άλλωστε βεβαιώνεται και σε 

όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης. Με 
ορθή διαχείριση των πόρων και του αν-
θρώπινου δυναμικού αυτή η κατάσταση θα 
αποτελεί παρελθόν με εμάς στην επόμενη 
διοίκηση. Δεν χρειαζόμαστε ιδιώτες, ορθή 
διαχείριση και πρόγραμμα έχουμε ανάγκη.

Πέραν της καθαριότητας άλλα δυο βα-
σικά θέματα που απασχολούν καθημερινά 
τους πολίτες είναι φυσικά η ασφάλεια και 
οι μετακινήσεις. Βελτιώνοντας σταδιακά 
με σκληρή δουλειά και πάνω απ΄ όλα 
αφοσίωση όλα τα παραπάνω, μπορούμε 
να καταφέρουμε τον βασικό μας στόχο. 
Να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη φιλικό, 
λειτουργικό, αντάξιο της ιστορίας της πα-
γκόσμιο προορισμό. 

Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος με τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα; Συμβαδίζουμε σε 
όλα τα θέματα που αφορούν τη Θεσσαλο-
νίκη. Έπιθυμώ να αλλάξει αυτό που αντι-
κρίζω καθημερινά. Θέλω λύσεις. Οι λύσεις 
όμως προϋποθέτουν βαθιά γνώση των αι-

τιών που προκαλούν τα προβλήματα.
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι από τους 

ελάχιστους αυτοδιοικητικούς ο οποίος 
γνωρίζει που πονάει η πόλη και κυρίως για 
ποιους λόγους συμβαίνει αυτό.

Έγώ ως άνθρωπος της αγοράς έχω 
μάθει να βρίσκω λύσεις, είμαι ενεργός πο-
λίτης έτοιμος να προσφέρω σε αυτή την 
προσπάθεια. Η προοπτική της πόλη μας 
για μένα και φυσικά για την παράταξη «Ναι 
στη Θεσσαλονίκη», είναι συγκεκριμένη.

Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει ευ-
ρωπαϊκή μεσογειακή μητρόπολη. Κορυ-
φαίος προορισμός και πρότυπο ανάπτυξης. 
Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα, όλα τα 
εφόδια, έχει δυνατότητες που μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε. Με πρώτη προτεραιό-
τητα την ομαλοποίηση των προβλημάτων 
της καθημερινότητας, θα οικοδομήσουμε 
βήμα – βήμα την πόλη μας. Γιατί υπάρχει 
γνώση, γιατί η σκληρή δουλειά δεν είναι 
για εμάς πρόβλημα.

Να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη φιλικό, λειτουργικό, 
αντάξιο της Ιστορίας της, παγκόσμιο προορισμό
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Είμαι πρόε-
δρος του ΔΣ 

του Συλλόγου 
Αποφοίτων του 

θρυλικού Ε’ 
Γυμνασίου – 

Λυκείου Θεσσα-
λονίκης από το 

2008. Ο σύλ-
λογος σε αυτά 
τα χρόνια κα-

τάφερε να γίνει 
ένας θεσμικός 

παράγοντας συ-
σπείρωσης των 

αποφοίτων

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, στην περι-
οχή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, 
στον πρώην συνοικισμό Βαρώνου Χιρς.

Αποφοίτησα από το 63ο δημοτικό σχο-
λείο και κατόπιν από το ιστορικό Έ’ Γυμνάσιο 
– Λύκειο της πόλης. Φοίτησα στη Μαθημα-
τική Σχολή και αποφοίτησα από το τμήμα 
Μηχανολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η 
διπλωματική μου με τίτλο «Μελέτη ροϊκού 
πεδίου στην κυλινδρική επιφάνεια αγωγού» 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκο-

σμίως και δημοσιεύτηκε σε έγκρι-
τα επιστημονικά περιοδικά.

Αγωνίσθηκα σαν αθλητής του 
βόλεϊμπολ με προπονητή τον 
αείμνηστο Κώστα Χειμωνίδη και 
προπονήθηκα στο Έθνικό Κλιμά-
κιο Β. Έλλάδος. Αγωνίσθηκα σαν 
αθλητής του μπάσκετμπολ στις 
ομάδες ΑΣ Πέρα και ΑΣ Φάληρο.

Υπηρέτησα στο Τεχνικό Σώμα 
του Έλληνικού Στρατού και πα-
ρέλαβα το πτυχίο της Σχολής Έκ-
παίδευσης Τεχνικών Τηλεπικοι-
νωνίας, με ειδικότητα ΤΈΜ 3ου 
κλιμακίου. Αποστρατεύτηκα με 
τιμητική απονομή βαθμού, λόγω 
επιτυχούς διεκπεραίωσης οικο-
νομικού ελέγχου πενταετίας των 
τεσσάρων μονάδων, που ήμουν 
υπεύθυνος οικονομικών.

Έδώ και εικοσιπέντε έτη διευ-
θύνω την ατομική μου επιχείρη-
ση, με αντικείμενο την κατασκευή 
αντλιών θετικής μετατόπισης και 
μηχανημάτων έργου, με εξαγω-
γική δραστηριότητα. Η επιχείρη-
ση αυτή λειτουργεί με σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
Κατέχω δύο διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχα-
νικής Ιδιοκτησίας, που αφορούν 
αντλίες θετικής μετατόπισης για 
βιομηχανικά υγρά.

Διετέλεσα σύμβουλος σε θέ-
ματα ενεργειακής αξιοποίησης 
βιομάζας στην Η ΈΚΜΈ ΑΈ, που 
είναι μία από τις μεγαλύτερες 

ελληνικές εξαγωγικές τεχνικές εταιρίες, με 
εξειδίκευση τα βιομηχανικά έργα.

Τελευταία επιχειρηματική μου δραστη-
ριότητα είναι η σχεδιομελέτη και κατασκευή 
της Biomasshellas, μιας αυτόματης και κα-
θετοποιημένης παραγωγικής μονάδας. Αυτή 
η ατομική επιχείρησή μου παράγει στερεά 
βιοκαύσιμα (pellets), από ανακύκλωση βι-

ομάζας.
Έίμαι πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου 

Αποφοίτων του θρυλικού Έ’ Γυμνασίου – Λυ-
κείου Θεσσαλονίκης από το 2008. Ο σύλλο-
γος σε αυτά τα χρόνια κατάφερε να γίνει ένας 
θεσμικός παράγοντας συσπείρωσης των 
αποφοίτων μεταξύ τους, αλλά και με τα δύο 
σχολεία και με τους κατοίκους της γειτονιάς 
των σχολείων. Διοργανώνει εκδηλώσεις – 
ανταμώματα αποφοίτων της ίδιας χρονιάς, 
ημερίδες επαγγελματικού προσανατολι-
σμού για τα παιδιά του λυκείου, με ομιλητές 
απόφοιτους του σχολείου, γιορτές γειτονιάς 
της Κριεζώτου, του δρόμου που εδρεύει το 
διατηρητέο κτήριο του λυκείου, καθώς και 
πολλές εκδηλώσεις – αφιερώματα σε από-
φοιτους που έχουν διακριθεί. Το 2016 ορ-
γάνωσε μία από τις πιο ιστορικές μουσικές 
εκδηλώσεις της ελληνικής μουσικής. Μετά 
από οκτώ μήνες προετοιμασίας στο Μέγαρο 
Μουσικής της πόλης μας, για τον εορτασμό 
των 80 ετών από την ίδρυση του ιστορικού 
σχολείου, συμμετείχαν οι απόφοιτοι Διονύ-

σης  Σαββόπουλος, Γιώργος Χατζηνάσιος, 
Μανώλης Φάμελλος και η απόφοιτη Έύη Σι-
αμαντά μαζί με άλλα 70 άτομα επί σκηνής. Ο 
σύλλογος αριθμεί περίπου 2.500 μέλη.

Έίμαι μέλος του Τεχνικού Έπιμελητηρίου 
Έλλάδος, του Ορειβατικού Συλλόγου Λάϊ-
στας Ιωαννίνων, του Συλλόγου Σαρακατσα-
ναίων «Η ΈΝΩΣΗ», του Λαογραφικού Μου-
σείου  Σαρακατσάνων και του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αμπελοκήπων.

Μιλάω Αγγλικά και Γαλλικά.
Έίμαι παντρεμένος με την αρχιτέκτονα – 

μηχανικό Έφη Καρυώτη και έχω δύο γιούς.
* Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υπο-

ψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
συνδυασμό του Ν. Ταχιάου «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα». Είναι διπλωματούχος Μηχα-
νολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών και επιχειρηματίας. Εί-
ναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου 
Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυμνασίου – 
Λυκείου της Θεσσαλονίκης.

Η ζωή μου όλη είναι…
opinion
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Η Εύη Κυρμακίδου, υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την παράταξη 
«ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» με επικεφαλής τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, μιλάει στην Karfitsa για το 
πως μέσα από την σημαντική πορεία της στα ει-
καστικά, μπορεί να βοηθήσει ώστε να αποκτήσει 
ξανά η Θεσσαλονίκη τον βυζαντινό χαρακτήρα 
που της αξίζει.

Γιατί αποφασίσατε να πολιτευτείτε και να 
ασχοληθείτε με τα κοινά; Η αλήθεια είναι ότι 
πάντα είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με τα 
κοινά και να προσφέρω. Η προσφορά γενικότερα 
είναι σημαντικό κομμάτι του τρόπου ζωής μου 
από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πρέπει να 
τα έχεις βρει με τον εαυτό σου για να προσφέ-
ρεις. Πρέπει να έχεις κατανοήσει ότι η προσφορά 
δεν είναι μια αμφίδρομη διαδικασία αλλά καθα-
ρά μονόπλευρη. Δεν περιμένεις να σου επιστρα-
φεί τίποτα, ούτε προσδοκάς το «ευχαριστώ». Αν 
το καταλάβει αυτό ο καθένας μας, τότε και μόνο 
τότε θα νιώσει την ευτυχία της προσφοράς. Φυ-
σικά αναφέρομαι σε όλους τους τομείς και συ-
γκεκριμένα για το δήμο Θεσσαλονίκης όπου ζω 
και εργάζομαι. Αποφάσισα να παλέψω για όλα 
αυτά που μας απασχολούν. Έπέλεξα να δραστη-
ριοποιηθώ από το να παρακολουθώ απλά.

Είναι η πρώτη φορά που πολιτεύεστε; Ναι 
είναι η πρώτη φορά και πιστέψτε με είναι πολύ 
όμορφος αυτός ο προεκλογικός αγώνας, με 
πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους.

Σε ποιος τομείς πιστεύετε ότι μπορείτε 
εσείς να προσφέρετε και γιατί; Αν και πιστεύω 
ότι όλοι μπορούμε σε όλους τομείς να προσφέ-
ρουμε –αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση–, η ει-
δίκευση πάντα είναι μία χρήσιμη τακτική που 
εκτοξεύει την προσπάθεια. Όπως γνωρίζετε 
εκτός από Γεωλόγος απόφοιτη του ΑΠΘ, είμαι 
εικαστικός απόφοιτος του Τμήματος Έικαστικών 
και Έφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. Έχω επίσης ολοκληρώσει 
και σπουδές βυζαντινής αγιογραφίας τριετούς 
φοίτησης στη σχολή Κ. Γεωργιάδη. Έχω μια με-
γάλη και έντονη δραστηριότητα σε εικαστικά και 
γενικότερα σε πολιτιστικά δρώμενα, αφού εκτός 
από την προσωπική εικαστική πορεία μου με 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις όπως επίσης και 
με συμμετοχές σε διεθνείς art fair, είμαι επιμε-
λήτρια εκθέσεων και εικαστικών δρώμενων που 
έχω οργανώσει η ίδια με την συμμετοχή πολλών 
ατόμων και ιδιαίτερα στην πόλη μας. Έχω επίσης 
συμμετοχές σε πολυήμερα συμπόσια τέχνης στο 
εξωτερικό, στην Έυρώπη και εκτός Έυρώπης. 

Δεν θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένη από την 
γενικότερη πολιτιστική δραστηριότητα του δή-
μου Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα με άνεση ότι πρό-
κειται για μια αφανής παρουσία στο γενικότερο 
πολιτιστικό σκηνικό, τόσο πανελλαδικά όσο και 
πανευρωπαϊκά. Οι γνώσεις μου και η εμπειρία 
μου θα είναι χρήσιμες για να δώσουμε στην Θεσ-
σαλονίκη μας τον πολιτιστικό και τον ιδιαίτερα 
βυζαντινό χαρακτήρα που της αξίζει.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφια με τον 
συνδυασμό «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!»  και 
τον Κ. Ζέρβα; Θέλω να πω ότι εγώ είμαι αυτή 
που επέλεξα τον Κωνσταντίνο Ζέρβα για να συ-
νταχτώ μαζί του.  Έκτιμώ τους ανθρώπους για 
το χαρακτήρα τους και όχι για τη θέση τους ή το 
μορφωτικό τους επίπεδο. Αν ο χαρακτήρας είναι 
στο μέτρο των προσδοκιών μου, τότε το μορφω-
τικό επίπεδο και η θέση αποκτούν νόημα. Τον 
Κωνσταντίνο τον γνωρίζω εδώ και έξι χρόνια. 
Έκτίμησα πολλά πράγματα στον Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, που πρωτίστως έχουν να κάνουν με το 
χαρακτήρα του. Η τιμιότητά του, η ευγένειά του, 
η ειλικρίνεια, η γλυκύτητα, η ωραία του συμπε-
ριφορά, η διάθεση του να σ’ ακούσει, ήτανε η 
βάση για να εκτιμήσω στη συνέχεια τις γνώσεις 
του και τις σπουδές του. Όταν έμαθα την υποψη-
φιότητά του τον συνάντησα και του είπα: «Κων-
σταντίνε, θέλω να κατέβω στο πλευρό σου». Η 
απάντηση ήταν άμεση: «Αυτό είναι ιδιαίτερα ευ-
χάριστο! Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν εσένα». 
Έτσι βιώνω σήμερα την οργανωτικότητα του και 
την εργατικότητά του. Τρέχοντας δίπλα μου σε 

αυτό τον δύσκολο προεκλογικό αγώνα, είμαι 
πλέον βέβαιη ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός δή-
μαρχος. Δεν θα μπορούσα να επιλέξω κάποιον 
άλλο από τους ήδη υπάρχοντες υποψήφιους 
δημάρχους, γιατί είναι ο μοναδικός που έχει μια 
ξεχωριστή σχέση με τα εικαστικά και μια λατρεία 
για τη μουσική. Έπιπλέον, δεν θα μπορούσα να 
σταθώ δίπλα σε όλους βρίσκονται κάτω από μια 
σκληρή κομματική ομπρέλα, γιατί πολύ απλά τα 
σκουπίδια δεν έχουν ιδεολογία και οι λακκούβες 
δεν έχουν χρώμα.

Πώς βλέπετε το μέλλον του δήμου Θεσ-
σαλονίκης μέσα από τις δύσκολες οικονομι-
κό-πολιτικές συνθήκες που βιώνει η χώρα; Ο 
λαός μας έχει μια παροιμία και ο κάθε λογικός 
διαχειριστής του οίκου του, την εφαρμόζει: «Να 
απλώνεις τα πόδια σου μέχρι εκεί που φτάνει το 
πάπλωμα!» Αυτό σημαίνει σωστή διαχείριση. Οι 
συνθήκες όντως είναι δύσκολες και είναι δύσκο-
λες για όλους. Η αυτοδιοίκηση σαφώς πλήττεται 
από την υπάρχουσα οικονομική πίεση. Οι πολί-
τες κουράστηκαν να κάνουν συνεχώς θυσίες και 
να βρίσκονται επανειλημμένα σε δεινή θέση. Αν 
όμως οι θυσίες των πολιτών έχουν ανταποδοτι-
κό χαρακτήρα στα μάτια τους, με έναν δήμο που 
τους διευκολύνουν την καθημερινότητα, τότε η 
αγανάκτηση μετατρέπεται σε κουράγιο. Δέσμευ-
ση του Κωνσταντίνου Ζέρβα είναι μια ποιοτικά 
βιώσιμη πόλη και σαφώς σωστή οικονομική 
διαχείριση των εσόδων και των εξόδων της έτσι 
ώστε κανένας τομείς να μην υστερεί.

Πόσο δύσκολο είναι ακόμη και σήμερα για 
μια γυναίκα να ασχολείται με την πολιτική; 
Θέλω να πιστεύω ότι αναφέρεστε στην πολυά-
σχολη και πολυπράγμων γυναίκα που είναι επι-
φορτισμένη με πολλές διαφορετικές υποχρεώ-
σεις. Η ερώτηση για μένα δεν έχει να κάνει με 
το φύλο αλλά με τις ικανότητες του ατόμου. Οι 
ικανότητες δεν έχουν ούτε φύλο ούτε ηλικία, 
αλλά έχουν να κάνουν με την αντίληψη και τη 
διάθεση για κάτι συγκεκριμένο. Και όταν μιλάω 
για διάθεση, μιλάω για την λαχτάρα άνευ όρων 
να διαθέσεις χρόνο και κόπο σε οτιδήποτε σε 
ευχαριστεί. Αν λοιπόν συντρέχουν όλα τα πα-
ραπάνω τότε το «θέλω» κάνει το «μπορώ» να 
υπερβαίνει τον εαυτό του. Οι γυναίκες ασχολού-
μαστε με χίλια δυο πράγματα και αυτό ενισχύει 
ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι μπορούμε 
να προσθέσουμε και ένα ακόμη. Θεωρώ ότι οι 
άντρες έχουν προσφέρει πολλά στην πολιτική, 
αλλά λόγω της ύπαρξης των γυναικών που τους 
δίνουν απλόχερα χώρο να λειτουργήσουν!

Εύη Κυρμακίδου:

Να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη τον 
βυζαντινό χαρακτήρα που της αξίζει

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Η

 Ο
Υ

Ζ
Ο

Υ
Ν

Ο
Γ

Λ
Ο

Υ



3311.05.2019

Κριτική στη διοίκηση Μπουτάρη ασκεί ο δημοτικός 
σύμβουλος Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφιος, Σω-
κράτης Δημητριάδης, σε συνέντευξή του στην Karfitsa. 
Παράλληλα, μιλάει για την κάθοδό του στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές στο πλευρό του Νίκου Ταχιάου αλλά 
και για τις λύσεις που προτείνει η παράταξη «Θεσσα-
λονίκη Υπεύθυνα» σε βασικά προβλήματα, με στόχο τη 
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Ποιες είναι οι ευκαιρίες που χάθηκαν για τη Θεσ-
σαλονίκη την τρέχουσα θητεία; Δυστυχώς, πολλές! 
Σε εννέα χρόνια, η διοίκηση Μπουτάρη όχι απλά δεν 
μπόρεσε να κρατήσει το επίπεδο που είχε ο δήμος –με 
πρώτη και καλύτερη την καθαριότητα– αλλά δεν υλο-
ποίησε ούτε ένα έργο, ώστε να αφήσει το αποτύπωμά 
της. Η Θεσσαλονίκη έχει έλλειψη σε έργα υποδομής και 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλημμυρισμένους δρόμους, 
ακατάστατη αποκομιδή σκουπιδιών, παντελή έλλειψη 
πλυσίματος κάδων και τη διαιώνιση της υπογειοποίη-
σής τους, που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Έπίσης, υπο-
γράφηκαν ασύμφορες συμβάσεις για τους συνδημότες 
και για το δήμο, όπως αυτή του THESIS που πληγώνει 
την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την οικονομία 
του δήμου. Το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης που 
αρχικά ενεργοποιήθηκε στο Α’ Διαμέρισμα, εξελίχθηκε 
σε παράδειγμα προς αποφυγή, με την άδικη κατανομή 
των θέσεων στάθμευσης μεταξύ μόνιμων κατοίκων 
και επισκεπτών, ενώ παράλληλα αγνόησε παντελώς 
τους επαγγελματίες καταδικάζοντάς τους με καταβολή 
υπέρογκων ποσών για τη μετακίνηση και στάθμευση. 
Η επέκταση του μέτρου σε άλλες περιοχές, όπως αυτή 
του Έ’ Διαμερίσματος και σε λίγο καιρό και του Δ’ έχει 
καταστροφικά αποτελέσματα. Τα παραπάνω, με την πα-
ράλληλη αφαίρεση ζωτικών χώρων στάθμευσης, όπως 
της πλατείας Έλευθερίας, καθώς και την  απουσία δη-
μιουργίας νέων, αποτελεί την αιτία για την αύξηση του 
κυκλοφοριακού προβλήματος. Ακόμη, εγκαταλείφθη-
καν έργα προηγούμενων διοικήσεων, με αποτέλεσμα 
η αποκατάστασή τους σήμερα να κοστίζει πολύ περισ-
σότερο από αυτό που θα κόστιζε αν υπήρχε μία υπο-
τυπώδης συντήρηση. Σε αυτή την απουσία συντήρησης 
υπάγονται και οι σχολικές μονάδες του δήμου.

Σε περίπτωση εκλογής του Ν. Ταχιάου, ποιό εί-
ναι το πρώτο που θα επιδιώξετε να αλλάξετε ως δι-
οίκηση; Το βασικό που πρέπει άμεσα να αλλάξει είναι 
η καθημερινότητα. Η αντιμετώπισή που τύχαμε όλοι 
μας από τη σημερινή διοίκηση είναι αυτή που θεωρεί 
ότι οι δημότες είναι υποχρεωμένοι απέναντι στο δήμο, 
αντί του ορθού όπου ο δήμος οφείλει να υπηρετεί τους 
δημότες. Έπανειλημμένως ακούσαμε τον σημερινό δή-
μαρχο να «ρίχνει το φταίξιμο» της ανεπάρκειας και ανα-
ποτελεσματικότητας της διοίκησής του στους δημοτες. 
Βασικό μέλημα και προτεραιότητα θα είναι η αποκομιδή 
και επεξεργασία των απορριμμάτων, το κυκλοφοριακό, 
η στάθμευση, η δημιουργία υποδομών ούτως ώστε η 
Θεσσαλονίκη να συγκαταλέγεται στις σύγχρονες πό-
λεις. Έπίσης, επιβάλλεται να αυξηθούν οι χώροι πρα-
σίνου και όχι να τσιμεντοποιούνται ήδη υπάρχοντες, 
χαρίζοντας στους Θεσσαλονικείς περισσότερο πράσινο. 

Τελειώνοντας θα πω κάτι που ίσως ακουστεί ήσσονος 
σημασίας σε σχέση με τα προηγούμενα… Κι αυτό είναι 
ο χριστουγεννιάτικος στολισμός. Η σημερινή διοίκηση 
προσπάθησε να τον αλλάξει, ανεπιτυχώς βέβαια, στην 
προσπάθειά της να πλασαριστεί ως αντισυμβατική χω-
ρίς να κρατάει όμως καμία ισορροπία σ’ αυτό το θέμα.

Τι σας προβληματίζει περισσότερο; Τι θα αναλά-
βετε στη μετά Γιάννη Μπουτάρη εποχή ή οι συνεργα-
σίες με άλλες παρατάξεις; Οι συνεργασίες είναι δεδο-
μένες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος 
που πάντα συνεργαζόταν και συνεργάζεται προκειμέ-
νου να επιτευχθεί το κοινό καλό. Στη θητεία που πέρα-
σε, συνεργάστηκα προκειμένου να αλλάξουμε κακώς 
κείμενα, με πολλούς δημοτικούς συμβούλους είτε της 
συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, με τη βοήθεια 
των οποίων έφερα προς συζήτηση θέματα στο δημο-
τικό συμβούλιο που αρνούνταν η διοίκηση πεισματικά 
και ανεξήγητα να αντιμετωπίσει, όπως ζητήματα σχο-
λικών μονάδων, εργαζομένων, τεχνικών θεμάτων και 
έργων κλπ. Άρα, αυτό που με προβληματίζει είναι τι θα 
παραλάβουμε. Οι αποδείξεις και ενδείξεις που έχουμε 
δεν είναι καλές. Κάποιες από αυτές είναι εμφανείς στην 
καθημερινότητά μας και τα περισσότερα εξ αυτών τα 
αναφέρω παραπάνω. Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε 
προκειμένου να έρθει ο δήμος Θεσσαλονίκης σε επιθυ-
μητά επίπεδα.

Είστε στέλεχος της ΝΔ. Πώς βλέπετε τον μεγάλο 
αριθμό υποψηφίων δημάρχων που προέρχονται από 
τον χώρο της Κεντροδεξιάς παρόλο που η ΝΔ στηρί-
ζει τον κ. Ταχιάο; Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθ-
μός υποψηφίων από τον χώρο στον οποίο ανήκω και 
υπηρετώ και ως μέλος της διοικούσας της ΝΔ στη Θεσ-
σαλονίκη, με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι είναι εύκολη η 
συνεργασία μεταξύ ομοϊδεατών, άσχετα αν «φαίνεται» 
διαφορετικά στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 
Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι υποψήφιοι που ανήκουν στον 
χώρο μας, είναι όλοι ενεργά στελέχη μας.

Τι πιστεύετε πως χρειάζεται «Υπεύθυνα» η Θεσ-
σαλονίκη τα επόμενα τέσσερα χρόνια; Μία «Υπεύθυ-
νη» στάση απέναντι στους Θεσσαλονικείς, από ανθρώ-
πους που δεν λένε άλλα, υπόσχονται άλλα και τελικά 
πράττουν άλλα, όπως τύχαμε με την διοίκηση του Γ. 
Μπουτάρη. Έπίσης, ο δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να 
πρωτοστατήσει στο μείζον εθνικό θέμα της Μακεδονί-
ας, έστω και τώρα, κατά το οποίο η σημερινή διοίκηση 
ως επί το πλείστον σε συνδυασμό με παρατάξεις των 
οποίων η θέση είναι γνωστή από την σχέση τους με την 
σημερινή κυβέρνηση, απέτρεψαν πεισματικά την έκδο-
ση σωρείας ψηφισμάτων που κατατέθηκαν από εμάς 
προκειμένου να δηλωθεί η αντίθεσή μας ως προς την 
ονομασία των Σκοπίων.

Σε ποιον τομέα εσείς προσωπικά μπορείτε να προ-
σφέρετε; Θεωρώ ο τομέας των έργων και της καθαρι-
ότητας, είναι οι τομείς που λόγω επαγγέλματος μπορώ 
να προσφέρω τα μέγιστα. Έίναι και οι δύο δύσκολοι, 
αλλά ποτέ δεν έκανα πίσω σε κάτι, ούτε έχω σκοπό να 
κάνω τώρα. Αυτό είναι κάτι που όσοι με παρακολού-
θησαν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου το 
έβλεπαν καθημερινά!

Με ποιά κριτήρια πρέπει να ψηφίσουν οι ψηφο-
φόροι στις εκλογές με το σύστημα της απλής αναλο-
γικής; Γιατί να ψηφίσουν τον Σωκράτη Δημητριάδη; 
Το σύστημα της απλής αναλογικής που έφερε η σημε-
ρινή κυβέρνηση, όπως έχω πει και από το βήμα του δη-
μοτικού συμβουλίου πολλάκις, είναι ένα σύστημα που 
για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων και στρατηγικής 
επιδιώκει να φέρει στους δήμους το απόλυτο χάος. Στη 
Θεσσαλονίκη όμως, εξαιτίας του γεγονότος ότι πολ-
λοί, δυνατοί και αξιόλογοι υποψήφιοι προέρχονται από 
τον χώρο της Κεντροδεξιάς μας δίνει την ελπίδα ότι οι 
συνεργασίες που θα γίνουν θα έχουν ως αποτέλεσμα 
την διοίκηση του δήμου, που είναι και το ζητούμενο. 
Έχω την πεποίθηση ότι το σκεπτικό με το οποίο δημι-
ουργήθηκε ο «Κλεισθένης» δεν θα περάσει και η πόλη 
θα προχωρήσει παρά τα εμπόδια. Οι συνδημότες μου 
πρέπει να ψηφίσουν ανθρώπους που δεν λειτουργούν 
με στεγανά και δεν θα φοβηθούν να συνεργαστούν με 
κάποιους διαφορετικής ιδεολογίας. Μέσα στο δήμο οι 
δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να συνεργάζονται, τιμώ-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους που τους 
εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Έπειδή πιστεύω και 
το έχω αποδείξει, ότι είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος, με 
όλη την πορεία μου μέχρι σήμερα, γι αυτό και ζητώ την 
ψήφο «εμπιστοσύνης» που περιέγραψα παραπάνω.

Σωκράτης Δημητριάδης: 

Δυστυχώς χάθηκαν πολλές 
ευκαιρίες για τη Θεσσαλονίκη 
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Κώστας Παρχαρίδης:

Άνθρωπος των τεχνών, ενεργός πολίτης 
με όραμα για τη Θεσσαλονίκη. Ο υποψήφιος 
με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα «Ναι στη Θεσσαλονίκη», Κώστας Παρ-
χαρίδης αναλύει σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa τις ανάγκες της πόλης, τί διαφορο-
ποιεί τον συνδυασμό από άλλους υποψήφι-
ους, αλλά και ποιες μάχες θα δώσουν μόλις 
εκλεγούν.

Έχουν περιθώριο βελτίωσης οι ήδη 
υπάρχουσες πολιτιστικές δράσεις και οι 
θεσμοί της Θεσσαλονίκης;  Σίγουρα υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης και έχουμε ήδη 
καταθέσει 15 προτάσεις για την πολιτιστική 
ζωή της πόλης μας. Οι περισσότεροι θεσμοί 
και διοργανώσεις βρίσκονται σε κρίση χω-
ρίς κατά ανάγκη το πρόβλημα να είναι οικο-
νομικό. Για παράδειγμα όσο και να προσπα-
θήσουμε να θυμηθούμε μια εκδήλωση των 
περσινών Δημητρίων θα αποδειχθεί εξαι-
ρετικά δύσκολο. Ο θεσμός των Δημητρίων 
είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος. Θα με-
τασχηματίσουμε τα Δημήτρια με λιγότερες 
αλλά ελκυστικότερες εκδηλώσεις με στόχο 
την μετατροπή τους σε θεσμό διεθνούς εμ-
βέλειας. Προσωπική μου φιλοδοξία αποτε-
λεί τα Δημήτρια να αποκτήσουν και ένα βυ-
ζαντινό χαρακτήρα ώστε να προσελκύσουν 
λαούς που μοιράζονται τη βυζαντινή κλη-
ρονομιά. Έπίσης θα διοργανώσουμε φεστι-
βάλ για την στήριξη των νέων καλλιτεχνών 
και των δημιουργών της πόλης και δημι-
ουργία ειδικού μητρώου για την καταγραφή 
όλων των καλλιτεχνικών και δημιουργικών 
ομάδων. Αυτά και οι υπόλοιπες προτάσεις 
μας βρίσκονται αναλυτικά στο πρόγραμμα 
μας και θα υλοποιηθούν από την στιγμή που 
θα αναλάβουμε τη διοίκηση του δήμου.

Είστε ιδιοκτήτης της γκαλερί Chalkos, 
όπου βρίσκεται κοντά στην πλατεία Αρι-
στοτέλους. Πιστεύετε ότι η συγκεκριμέ-
νη περιοχή είναι εγκαταλελειμμένη;  Η 
Chalkos Gallery βρίσκεται δίπλα στην Πα-
ναγία Χαλκέων, μια ιστορική περιοχή της 
πόλης που βρίσκεται όπως πολλές άλλες 
σε εγκατάλειψη από το δήμο και το κράτος. 
Κατά την καθημερινότητα, αλλά και κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου  σε 
συζήτηση με τους γείτονες προσδιορίσαμε 
ότι τα σημαντικότερα θέματα της γειτονιάς 
είναι η έλλειψη ασφάλειας, η αυξημένη 
εγκληματικότητα, η καθαριότητα και η 
στάθμευση. Ωστόσο μιλάμε για μια περιοχή 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον άξονα 
πλατεία Αριστοτέλους - ρωμαϊκή αγορά - 

Άγιος Δημήτριος βιτρίνα δηλαδή της πόλης 
και η εικόνα είναι τραγική. Υπάρχουν λύσεις. 
Αυτό που δεν βλέπουμε είναι βούληση και 
όρεξη για δουλειά.

Προεκλογικά ακούμε πάντα για λύ-
σεις σε προβλήματα της καθημερινότη-
τας. Γιατί ένας πολίτης να πιστέψει στον 
συνδυασμό ‘’Ναι στη Θεσσαλονίκη’’ ;  Η 
παράταξη ‘’Ναι στη Θεσσαλονίκη’’ είναι κα-
θαρά μια αυτοδιοικητική παράταξη με ένα 
καλά μελετημένο πρόγραμμα, καιρό πριν 
τις εκλογές. Σκοπός μας είναι η βελτίωση 
της καθημερινότητας των δημοτών και των 
επισκεπτών, η δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών για να δράσει ο επαγγελματίας, 
η ανάδειξη της ομορφιάς της πόλης σε Έλ-
λάδα και εξωτερικό για να τονωθεί ο τουρι-
σμός. Σε καμία περίπτωση το εγχείρημα μας 
δεν είναι της τελευταίας στιγμής με σκοπό 
απλά να βαφτεί ο χάρτης της πόλης την 
βραδιά των εκλογών γαλάζιος, πράσινος 
ή ροζ ή για να πιέσει ο επικεφαλής μας για 
κάποιο πιθανό αντάλλαγμα. Μας ενδιαφέρει 

αποκλειστικά η πόλη που ζούμε και θα με-
γαλώσουν τα παιδιά μας.

Τι χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η 
πόλη; Η πόλη χρειάζεται έναν οδικό χάρτη 
που θα μας οδηγήσει πρώτα στη βελτίωση 
της καθημερινότητας μας, θα βελτιώσει τις 
υποδομές και θα αξιοποιήσει το υψηλής 
ποιότητας έμψυχο δυναμικό της. Οδηγός 
σε αυτή την πορεία θα είναι ένας δήμαρχος 
νέος, πετυχημένος στον τομέα του, άφθαρ-
τος που θα κρατάει σταθερά το τιμόνι και 
ευέλικτα όπου χρειαστεί. Μετά από αρκε-
τά χρόνια εγκατάλειψης και τοποθέτησης 
όλων των θεμάτων από την προηγούμενη 
διοίκηση στη βάση του διχασμού σκοταδι-
στών - προοδευτικών, ο νέος δήμαρχος με 
τους συνεργάτες του οφείλουν να ενώσουν 
τις δυνάμεις της πόλης, να αλλάξει η νοο-
τροπία και εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές 
συγκυρίες να αλλάξουμε σελίδα και να 
προχωρήσουμε μπροστά.

Τι θέματα θα ‘’τρέξετε’’ αμέσως μό-
λις εκλεγείτε; Με το που εκλεγούμε όλο 

το καλοκαίρι μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα 
αναλάβουμε, θα εργαστούμε σκληρά έτσι 
ώστε να είμαστε έτοιμοι για δράση από την 
πρώτη μέρα. Κύριο μέλημα μας αποτελεί η 
μάχη της καθαριότητας καθημερινά, παντού 
και σε κάθε μέτωπο, ξεκινώντας παραδειγ-
ματικά και ουσιαστικά με τον καθαρισμό και 
την ευταξία της εμβληματικής πλατείας Αρι-
στοτέλους.

Ποια στοιχεία του Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα θεωρείτε ότι τον κάνουν καταλληλό-
τερο δήμαρχο;  Έχω την χαρά και την τιμή 
να γνωρίζω και να παρακολουθώ την πο-
ρεία του Κωνσταντίνου Ζέρβα από το 1995. 
Μπορώ να βεβαιώσω ότι  θα είναι ο ιδανικός 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης γιατί είναι καλλι-
εργημένος, φύσει ευγενής με σταθερές 
αρχές και αξίες, εργατικός, δεν είναι φυγό-
πονος, απαιτητικός με τους συνεργάτες του, 
αποτελεσματικός με γνήσιο ενδιαφέρον και 
μεγάλη πείρα στα αυτοδιοικητικά θέματα. 
Ένας άνθρωπος γεννημένος νικητής, που 
θα φέρει την ΝΙΚΗ για τη Θεσσαλονίκη!

Κ. Παρχαρίδης: Σε καμία περίπτωση το εγχείρημα μας δεν είναι της 
τελευταίας στιγμής με σκοπό απλά να βαφτεί ο χάρτης της πόλης την 

βραδιά των εκλογών γαλάζιος, πράσινος ή ροζ
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Τρόπους για να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός 
τουρισμός στη Θεσσαλονίκη αναλύει σε συνέ-
ντευξη του στην εφημερίδα «Karfitsa» ο Τάσος 
Βαβούσκος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
με την παράταξη “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα” του 
Νίκου Ταχιάου. Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο θρη-
σκευτικών μονοπατιών και να υπάρξει συνεργα-
σία του δήμου Θεσσαλονίκης με την Έκκλησία 
της Έλλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Παράλληλα, εξηγεί τους λόγους για τους οποί-
ους αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά και τις 
πρώτες κινήσεις που είναι απαραίτητες να γίνουν 
στην πόλη σε περίπτωση εκλογής. 

Ποιοί ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν να 
ασχοληθείτε με τα αυτοδιοικητικά και να συμ-
μετέχετε στις εκλογές με τον συνδυασμό του 
Νίκου Ταχιάου; Έχοντας μια διαδρομή πλέον 
των είκοσι ετών στον επαγγελματικό και στον 
επιστημονικό τομέα – και αναφέρομαι στην 
επαγγελματική ιδιότητα του δικηγόρου και στην 
ενασχόλησή μου με το επιστημονικό πεδίο του 
Έκκλησιαστικού Δικαίου – και έχοντας βιώσει 
την καταξίωση ως επαγγελματίας και ως επιστή-
μονας, ένιωσα, ότι πλέον μπορώ να προσφέρω 
και στα κοινά του Δήμου μας με την εμπειρία μου 
και τις γνώσεις μου. Αυτός ήταν και ο λόγος, που 
με ώθησε να ασχοληθώ με τα αυτοδιοικητικά. 
Τώρα, όσον αφορά την ένταξη μου στο συνδυα-
σμό του Νίκου Ταχιάου, αυτή ήρθε αβίαστα. Μια 
ανοικτή και ειλικρινής συζήτηση με τον Νίκο στο 
γραφείο του γύρω από τους στόχους του για την 
πόλη μας και από δίπλα και η κοινή απώτερη κα-
ταγωγή μας από το Κρούσοβο του Μοναστηρίου, 
το προπύργιο του Μακεδονικού Έλληνισμού, 
όπως έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου Κων-
σταντίνος Βαβούσκος, ήταν αρκετά για να πω το 
«ναι» και να στηρίξω τον Νίκο Ταχιάο.

Το διάστημα αυτό έχετε πραγματοποιήσει 
επαφές με φορείς της πόλης. Ποια είναι τα 
βασικά προβλήματα που σας αναφέρουν;  Τα 
ζητήματα, που κατά βάσιν βρίσκονται στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος των φορέων της πόλης 
μας αλλά και των συμπολιτών μας είναι πρώτα 
απ’ όλα η ασφάλεια και μετά το κυκλοφοριακό, 
το συγκοινωνιακό και η καθαριότητα. Αυτά ακρι-
βώς που συνιστούν και τις προτεραιότητες του 
συνδυασμού μας.

Υπάρχουν λύσεις που τους προτείνετε και 
μπορούν να εφαρμοστούν;

Ο Νίκος Ταχιάος έχει δηλώσει επανειλημμέ-

να, ότι η επίλυση των προβλημάτων αυτών δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, διότι πρόκειται για ζητή-
ματα που χρονίζουν και λιμνάζουν. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, Οι λύσεις, όμως, 
αυτές δεν είναι μονοσήμαντες ούτε μονής κα-
τεύθυνσης. Και σ’ αυτό συμφωνώ. Και οι όποιες 
λύσεις θα δοθούν μέσα από τη συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς και θα είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής προσπάθειας. Και εγώ θα τις στηρί-
ξω με όλες μου τις δυνάμεις.

Πως θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο θρη-
σκευτικός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη;  Η 
Θεσσαλονίκη εκτός από σταυροδρόμι πολιτι-
σμών είναι και σταυροδρόμι θρησκειών. Χρι-
στιανοί, Μουσουλμάνοι και Ισραηλίτες έχουν 
αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους στην πόλη 
μας. Πάνω απ’ όλα όμως η Θεσσαλονίκη είναι 
μια πόλη Βυζαντινή. Και όταν μιλάμε για Βυζά-
ντιο, εννοούμε Ορθοδοξία.

Ως τόπος συνάντησης και συνύπαρξης θρη-
σκειών, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πλούσια 
σε μνημεία θρησκευτικού χαρακτήρα. Ένα χα-
ρακτηριστικό, που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστι-
κή στον θρησκευτικό τουρισμό. Και η ιδιαίτερη 
αναφορά στον τουριστικό αυτόν τομέα, δεν απο-

κλείει την ανάπτυξη των υπολοίπων. Αλλά για 
την πόλη μας ο θρησκευτικός τουρισμός είναι η 
δύναμή της, είναι το σημείο αναφοράς της. Και 
για το λόγο αυτό, πιστεύω ακράδαντα, ότι θα 
πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις. 

Μια πρώτη κίνηση είναι η δημιουργία ενός 
οδηγού θρησκευτικών μονοπατιών. Ένός χάρτη 
με όλα τα θρησκευτικά μνημεία της πόλης μας 
και τις διαδρομές που θα πρέπει να ακολουθήσει 
ο επισκέπτης, για να τα επισκεφθεί. 

Μια επίσης εποικοδομητική πρωτοβουλία εί-
ναι η συνεργασία με την Έκκλησία της Έλλάδος 
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε να κατα-
στεί η πόλη μας κέντρο θρησκευτικού συνεδρι-
ακού τουρισμού.

Τέλος, μια πρωτότυπη ιδέα θα ήταν η ενίσχυ-
ση του τομέα της συντήρησης των εκκλησιαστι-
κών κειμηλίων, ώστε να καταστεί η πόλη μας 
πρωταγωνιστής στην προστασία και στην προ-
βολή τους ως τμήματος της εν γένει πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας. Στην περίπτωση αυτή, η στενή 
συνεργασία κυρίως με την Ιερά Μητρόπολη Θεσ-
σαλονίκης αλλά και με την Ιερά Βασιλική Πατρι-
αρχική Μονή των Βλατάδων θα απέφερε πολύ 
θετικά αποτελέσματα.

Ποιές θα είναι οι πρώτες κινήσεις του συν-
δυασμού στον οποίο συμμετέχετε «Θεσσαλονί-
κη Υπεύθυνα» σε περίπτωση εκλογής; Η κίνη-
ση, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πρωτεύουσα 
σημασία είναι ο έλεγχος της οικονομικής κατά-
στασης του Δήμου μας και η προσπάθεια ανασυ-
γκρότησης του στον τομέα αυτόν. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με δύο τρόπους, πάντα κατά την 
προσωπική μου άποψη. Ο ένας τρόπος είναι ο 
έλεγχος των δαπανών, με απώτερο στόχο την 
μείωση των περιττών εξόδων. Ο άλλος τρόπος 
είναι η αύξηση των εσόδων του Δήμου, η όποια 
δεν θα επέλθει με την επιβολή νέων οικονομι-
κών επιβαρύνσεων αλλά μέσω της αύξησης της 
τουριστικής κίνησης με αιχμή του δόρατος τον 
θρησκευτικό τουρισμό. Παραλλήλως, δε, η επι-
δίωξη εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, ακόμη και για το πιο «απλό» πράγμα.

Γιατί οι ψηφοφόροι του δήμου Θεσσαλο-
νίκης να ψηφίσουν τον Τάσο Βαβούσκο; Γιατί 
μέσα από την πολυετή επαγγελματική και επι-
στημονική δραστηριότητά μου έχω τις γνώσεις, 
τις γνωριμίες και την εμπειρία, για να προσφέρω 
στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης μου. 
Πάνω, απ’ όλα, όμως, διότι σκέφτομαι ως δημό-
της, όπως δηλαδή όλοι μας.

Βαβούσκος Τάσος:

Δύναμη της πόλης  
ο θρησκευτικός τουρισμός
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PB11.05.2019Η ελληνική «ιδιαιτερότητα», όπου οι με-γαλουπόλεις μας (και η Θεσσαλονίκη) είναι γεμάτες σκουπίδια, συναντάται μόνο σε πό-λεις του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Τι φταίει και δεν μπορούμε να μοιάσουμε τις ευρωπα-ϊκές πόλεις – ενώ τις ζηλεύουμε τόσο πολύ, όποτε τις βλέπουμε;Η αφετηρία του κακού είναι ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, δεν κατά-φερε ποτέ να είναι απολύτως συνεπής στα ωράρια αποκομιδής. Πότε περνάει δύο ή τρεις φορές την ημέρα (σε γειτονιές του κέ-ντρου) και πότε κάνει μέρες να φανεί απορ-ριμματοφόρο.Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι κάθε νοικοκυ-ριό, κάθε γειτονιά θα ξέρει τις ημέρες και ώρες που θα περνάει το απορριμ-ματοφόρο – και αυτό να τηρείται ευλα-βικά. Θα πρέπει, σε συνεργασία με την υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου, να διακριβώσουμε τι μπορούμε να κάνου-με, δίχως αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Έφ’ όσον οι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί) δεν επαρκούν για να καθα-ρίζουμε όλη την πόλη με συνέπεια, θα πρέπει να εξετάσουμε την παραχώρη-ση μέρους του τεράστιου και άχαρου αυτού έργου σε ιδιωτικές εταιρείες.Το όραμά μας για ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτωνΑφού πείσουμε, με το παράδειγμά μας, τους δημότες ότι μπορούμε να είμαστε συνεπείς απέναντί τους, μπο-ρούμε να ζητήσουμε να βοηθήσουν, με τη σειρά τους, στην εκ βάθρων αλλαγή της εικόνας της πόλης – και του τρό-που που διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας.Το πρώτο επείγον μέτρο θα μπο-ρούσε να είναι το κλείδωμα και η δια-φοροποίηση των καπακιών των κάδων ανακύκλωσης, ανάλογα με το υλικό: κίτρινο με σχισμή για το χαρτί, οπή για το γυαλί, μικρότερες οπές για τις με-ταλλικές και πλαστικές συσκευασίες.Ταυτόχρονα, πρέπει να ξεκινήσου-με την εγκατάσταση ενός ακόμη «ρεύ-ματος» ανακύκλωσης, της κομποστο-ποίησης των βιοαποδομήσιμων, των οργανικών μας αποβλήτων. Υπολογίζεται ότι τα οργανικά απόβλητα των νοικοκυριών μας είναι περίπου 45% των καθημερινών μας απορριμμάτων. Αυτά πρέπει να κατευθυν-θούν σε έναν καινούριο, υπογειοποιημένο, «έξυπνο» κάδο, εφοδιασμένο με τεχνολογία πληροφορικής.Παράλληλα, πρέπει να επεκτείνουμε την υπογειοποίηση «έξυπνων» κάδων και για τα υπόλοιπα, τα «συνηθισμένα» μας απορρίμματα. Έκτός από τις πληροφορίες για την πληρότητά τους, οι έξυπνοι αυτοί κά-δοι μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να ανοίγουν μόνο με την χρήση μιας ανέπαφης «κάρτας δημότη» - ή μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά.Μπορούμε, λοιπόν, με την βοήθεια της τεχνολογίας, να ξέρουμε πια πόσα ακριβώς απόβλητα προέρχονται από κάθε νοικοκυ-ριό και σε ποιους κάδους καταλήγουν. Κάθε «ρεύμα», κάθε κάδος συνεπάγεται διαφο-ρετικό κόστος διαχείρισης για το δήμο. Στην κλασική ανακύκλωση ο δήμος πληρώνει μόνο την αποκομιδή, στην κομποστοποίηση θα πληρώνει και την επεξεργασία – αλλά θα έχει ένα, έστω και μικρό, έσοδο από το πα-ραγόμενο κομπόστ, εφ’ όσον και οι δημότες βοηθήσουν ώστε να είναι υψηλής ποιότητας, δίχως προσμίξεις.Αντίθετα, στα συνηθισμένα απορρίμματα, ο δήμος επιβαρύνεται με το πλήρες κόστος τους: εγκατάσταση και συντήρηση του συ-στήματος, αποκομιδή και κόστος διαχείρισης για την ταφή τους στο περιβάλλον (περιβαλ-λοντικό κόστος, που ακόμη στην Έλλάδα δεν χρεώνεται πλήρως).Ανταποδοτικά τέλη  και κοινωνική δικαιοσύνηΜπορεί, λοιπόν, ο δήμος Θεσσαλονίκης, με την βοήθεια της τεχνολογίας, να χρεώνει με ακρίβεια στο κάθε νοικοκυριό τα ανταπο-δοτικά τέλη που του αναλογούν, ανάλογα με τα απόβλητα που απορρίπτει – και όχι οριζό-ντια, ανάλογα με την ακίνητη περιουσία του, όπως γίνεται σήμερα.Πέρα από την κοινωνική δικαιοσύνη, που θα επιφέρει αυτός ο τρόπος χρέωσης, σημαίνει και την επιβράβευση των καλών πρακτικών ανακύκλωσης, που έχουν υιοθε-τήσει οι περισσότεροι δημότες – και την συ-νεισφορά όλων ανάλογα με τις πραγματικές ποσότητες απορριμμάτων, με τις οποίες επι-βαρύνουν τον δήμο, το κοινωνικό σύνολο. Ποιότητα της διοίκησης,  διαφάνεια και λογοδοσίαΗ γενικευμένη χρήση της πληροφορι-κής, ακόμη και στους κάδους, μπορεί να οδηγήσει σε αλματώδη εκσυγχρονισμό των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η υπη-ρεσία καθαριότητας του δήμου – και στην θεαματική βελτίωση των συνθηκών εργασί-ας των στελεχών και εργαζομένων του δή-μου, αλλά και του παραγόμενου έργου τους.Ταυτόχρονα, η πολιτική διοίκηση πρέ-πει να αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των αντα-ποδοτικών τελών, στην δημοσιοποίηση των ποσοτικών και οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται (όχι των προσωπικών δεδομέ-νων των δημοτών, εννοείται) και για την «δι-αρκή λογοδοσία» της ενώπιον των δημοτών που την εμπιστεύτηκαν.Καμία πολιτική δεν είναι τέλεια και δεν θα είναι αιώνια. Το ζήτημα είναι να μετράμε τα αποτελέσματά της – και να την βελτιώ-νουμε συνεχώς.* Ο Σπύρος Στεκούλης είναι υποψήφι-ος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Τα-χιάουΚαθαριότητα: Συμβόλαιο συνέπειας και αξιοπιστίαςopinionΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΕΚΟΥΛΗ*Το πρώτο που πρέπει να δι-ασφαλίσουμε είναι ότι κάθε νοικοκυριό, κάθε γειτο-νιά θα ξέρει τις ημέρες και ώρες που θα περνάει το απορριμμα-τοφόρο – και αυτό να τηρεί-ται ευλαβικά
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«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει αυτό που 
ακούγαμε παλιά, ότι δηλαδή ήταν μια πόλη που 
δεν κοιμόταν ποτέ», αναφέρει σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa ο Χρήστος Αντιβαλίδης, ο οποί-
ος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι 
στη Θεσσαλονίκη». Ο Χρ. Αντιβαλίδης ξεχωρίζει 
για το νεαρό της ηλικίας του και για την επιθυμία 
του να δει την πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε, 
σπούδασε, εξακολουθεί να ζει και να εργάζεται 
να αλλάζει προς το καλύτερο και να ξεκολλήσει 
από κάθε στασιμότητα.

Ως νέος τι θα θέλατε να αλλάξετε στη Θεσ-
σαλονίκη; Αρχικά θα σας πω με βεβαιότητα ότι 
πιστεύω πως το να αλλάξεις την πόλη προς το 
καλύτερο, απαιτεί ομαδική δουλειά. Ωστόσο, 
προσωπικά αυτά που θα ήθελα να αλλάξω εί-
ναι αρκετά πράγματα, κυρίως λειτουργικά προ-
βλήματα. Κάποια βασικά είναι η καθαριότητα, η 
στάθμευση και οι συγκοινωνίες, ειδικά σε αυτό 
τον τομέα με βοηθάει αρκετά και ο κλάδος των 
σπουδών μου, στο τμήμα πολιτικών μηχανικών 
ΑΠΘ. 

Είναι εφικτό να λυθούν τα παραπάνω θέμα-
τα; Σαφώς! Η καθαριότητα για παράδειγμα θέ-
λει ένα σωστό μάνατζμεντ, καλή διαχείριση του 
προσωπικού και των πόρων που έχει ο δήμος. 
Έπίσης, η Νέα Παραλία, που είναι ένα στολίδι για 
την πόλη, θα πρέπει να φυλάσσεται, για να απο-
τρέπονται κλοπές και φθορές, όχι μόνο με ενερ-
γητική αστυνόμευση, αλλά και αποτρεπτική. Στο 
θέμα της στάθμευσης πρέπει να γίνει μια δραστι-
κή αλλαγή, όπως το να δημιουργηθεί ένα μεγά-
λο υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ, είτε στη ΔΈΘ, είτε 
να δημιουργηθεί σε μια μεγάλη ανάπλαση στην 
πλατεία Αριστοτέλους, όπως έχει προτείνει και 
ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, είτε στην άλλη πλευρά 
της πόλης.

Ποιά προβλήματα αντιμετωπίζουν συνομή-
λικοι σας που μένουν στη Θεσσαλονίκη; Έίναι 
δυο πράγματα, η συγκοινωνία και η ασφάλεια. 
Όσον αφορά στις συγκοινωνίες, όλοι ξέρουμε 
τα προβλήματα που υπάρχουν με τα δρομολό-
για του ΟΑΣΘ, όπως η καθυστέρηση της άφιξης 
των λεωφορείων στις στάσεις. Για την ασφάλεια 
οι περισσότεροι, κυρίως φοιτητές, που μένουν 
πάνω από την Έγνατία, πέριξ της Καμάρας και 
φτάνουν έως στην Άνω Πόλη. Έιδικά, στην πλα-
τεία Αγίου Γεωργίου ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει 
ροπή στην εγκληματικότητα, πόσο μάλλον όταν 
μένει κάποιος εκεί, υπάρχει το αίσθημα του φό-

βου. Έιδικά οι κοπέλες που μένουν στην περιοχή 
της Ροτόντας και γύρω αρκετές φορές προτιμούν 
να επιστρέψουν στο σπίτι τους με παρέα, όταν εί-
ναι αργά το βράδυ, ώστε να νιώθουν ασφάλεια 
κατά την διαδρομή.

Τι σας ζητούν να κάνετε εφόσον εκλεγείτε; 
Πρώτα από όλα να εκθέσω τα ζητήματα, θέλουν 
να πω τα προβλήματά τους σε άτομα που είναι 
μεγαλύτερα σε ηλικία και πιθανόν να μην αντι-
μετωπίζουν ανάλογα θέματα. Όταν κάποιος είναι 
35-40 ετών δεν μένει στην φοιτητική περιοχή 
της Ροτόντας ή πιθανόν έχει δικό του όχημα για 
να μετακινείται και να μην χρειάζεται να περιμέ-
νει το λεωφορείο του ΟΑΣΘ. Να μάθει λοιπόν ο 
δήμος τα προβλήματα τους και στη συνέχεια να 
δοθούν λύσεις.

Τι θα λέγατε σε κάποιον που κοιτά με κα-
χυποψία την ηλικία σας; Έχω βιώσει σε μικρό 
βαθμό το αίσθημα της καχυποψίας για την ηλι-
κία μου. Συνήθως μου λένε: «σε τι αποσκοπείς 
και κατεβαίνεις από τέτοια ηλικία;» Θεωρώ ότι 
η περίοδος που ζούμε είναι κομβική. Για μένα η 
Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που γεννήθηκα, μεγά-
λωσα, σπούδασα και θα συνεχίσω να εργάζομαι 
και να ζω. Η ηλικία δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο, 
γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι 
ζούμε εδώ, είναι πλέον κοινά. Μάλιστα, από τους 
νέους θα ακούσει κάποιος ό,τι δεν έχει ακούσει 
έως τώρα, θα δει μια άλλη πλευρά. Στις μέρες 
μας μιλάμε για προβλήματα καθημερινότητας, 
όχι όπως το 2010 που μπορεί τότε το πρόβλη-
μα της πόλης να ήταν τα τραπεζοκαθίσματα. Το 
2019 το πρόβλημα της πόλης είναι ότι βρίσκεται 

υπό κατάρρευση και την συντηρούμε με κόλλα.
Με ποιον τρόπο μπορεί ο δήμος να στηρίξει 

τους νέους; Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει αυτό 
που ακούγαμε παλιά, ότι δηλαδή ήταν μια πόλη 
που δεν κοιμόταν ποτέ. Υπάρχουν πλέον μέρες 
όπου η πόλη είναι… νεκρή, ειδικά λίγο αφότου 
κλείσει η αγορά. Ο δήμος μπορεί να διοργανώσει 
φεστιβάλ, εκθέσεις και να δώσει βήμα σε νέους 
καλλιτέχνες. Να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή με 
εκδηλώσεις και να μην περιμένουμε να έρθουν 
οι ημερομηνίες των μεγάλων φεστιβάλ για να 
τονώσουμε τον παλμό της πόλης.

Ένα ζήτημα που απασχολεί μεγάλη μερίδα 
πολιτών είναι η ανεργία. Ο δήμος μπορεί να 
παίξει ρόλο στο να δημιουργηθούν νέες θέ-
σεις εργασίας; Άμεσος εργοδότης δεν μπορεί 
να είναι. Ωστόσο, με έργα μπορούν να ανοίξουν 
θέσεις εργασίας όπως για παράδειγμα, η δημι-
ουργία μιας μαρίνας σε κάποιο σημείο στο πα-
ραλιακό μέτωπο ή εάν γίνει το εμπορικό κέντρο 
μέσα στο Μοδιάνο. Έπίσης, εάν ο δήμος σταμα-
τήσει να θεωρεί παρατημένο το Λιμάνι, το οποίο 
εφόσον εξελιχθεί θα γίνει η μεγαλύτερη πηγή 
θέσεων εργασίας. Τρανταχτό παράδειγμα το Λι-
μάνι του Πειραιά, το οποίο από τότε που το ανέ-
λαβε η COSCO, ολόκληρος ο Πειραιάς έχει ανα-
πτυχθεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι μεγάλες 
επενδύσεις αλλάζουν την ροή μιας πόλης, για 
αυτό τον λόγο ο δήμος πρέπει να είναι αρωγός 
τέτοιων επενδύσεων και όχι να εμποδίζει έργα, 
όπως για παράδειγμα το μετρό Θεσσαλονίκης 
που έκανε ο Γιάννης Μπουτάρης.

Χρήστος Αντιβαλίδης:

O δήμος πρέπει να είναι αρωγός επενδύσεων 
και όχι τροχοπέδη στην ανάπτυξη
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Ο πρώην πρωταθλητής Έλλάδας και μέλος 
της Ολυμπιακής Ομάδας Αντιπτέρισης –του γνω-
στού Μπαντμιντον – διευθυντής Αθλητισμού του 
Έλληνικού κολλεγίου περιγράφει στην Karfitsa 
τις σκέψεις του για την επόμενη ημέρα της Θεσ-
σαλονίκης. Ο Γιώργος Πατής Φουντάς ένας πο-
λυτάλαντος νέος με δράση στην ιστιοπλοία και 
κάτοχος διπλώματος πιλότου επιβατικού αερο-
σκάφους, δεν σταματά να σχεδιάζει σε ρεαλι-
στική βάση την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης του 
μέλλοντος.

Για ποιό λόγο επιλέξατε να ασχοληθείτε 
με την πολιτική και ειδικότερα με την τοπική 
αυτοδιοίκηση; Αποφάσισα να ασχοληθώ με την 
τοπική αυτοδιοίκηση έχοντας την πεποίθηση, 
ότι όποιος έχει τη δυνατότητα και τις ικανότητες 
οφείλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Θα πρέπει να 
καταλάβουμε όλοι μας ότι μόνο μέσα από πολι-
τικές αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγ-
ματα και θα πρέπει να βρεθούν άξιοι άνθρωποι 
–οι κατάλληλοι στις κατάλληλες θέσεις– για να 
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για μας τους ίδιους αλλά και για τις επό-
μενες γενιές.

Γιατί επιλέξατε να κατέβετε υποψήφιος με 
τον συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού; Ο λόγος 
για τον οποίο συντάχθηκα με τον Γιώργο Ορφανό 
δεν είναι κομματικός, αν και ο πρώην υπουργός 
Αθλητισμού και Μακεδονίας – Θράκης προέρχε-
ται από το χώρο της ΝΔ, με πορεία 35 χρόνων. 
Ένας λόγος που επέλεξα να συστρατευτώ με τον 
Γιώργο Ορφανό, είναι ότι κατεβαίνει ως ανεξάρ-
τητος. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται από κομματικές ταμπέλες. Ο βασι-
κός  λόγος όμως είναι, ότι πιστεύω πως είναι ο 
πιο κατάλληλος άνθρωπος, μέσα από την εμπει-
ρία του, μέσα από το έργο που έχει προσφέρει 
στην κοινωνία, να βρεθεί στο τιμόνι του δήμου 
Θεσσαλονίκης, μαζί με άξιους δημοτικούς συμ-
βούλους του συνδυασμού μας, ώστε να δημι-
ουργήσουμε αυτό το οποίο λείπει.

Πώς ζείτε την ένταση των εκλογών; Προ-
έρχομαι από τον χώρο του πρωταθλητισμού 
και κατά συνέπεια έχω μάθει από μικρός να 
λειτουργώ σε ρυθμούς έντασης, σκληρής δου-
λειάς και αφοσίωσης με σκοπό την εκπλήρωση 
των στόχων, κυνηγώντας πάντοτε το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα. Έχω μάθει να αγωνίζομαι 
και η εκλογική διαδικασία είναι, άλλωστε, ένας 
ακόμα αγώνας δρόμου, ένας αγώνας δρόμου 
μεταξύ υποψηφίων. Έχω λοιπόν τα εφόδια, την 
αντοχή και τη γνώση, για να ανταπεξέλθω τόσο 
στον προεκλογικό αγώνα, όσο και στη δύσκολη 

θητεία που θα έχουμε ακολούθως να αντιμετω-
πίσουμε. Έπίσης, ως πιλότος επιβατικών αερο-
σκαφών έχω μάθει να διαχειρίζομαι το άγχος και 
τις έκτακτες καταστάσεις!

Τι φιλοδοξείτε να αλλάξετε στην πόλη; 

Έπιθυμώ να αλλάξω όλα αυτά που μας κρατάνε 
δέσμιους στο παρελθόν και ακόμα περισσότερα! 
Η Θεσσαλονίκη είναι από μόνη της μια υπέροχη 
πόλη από άποψη τοποθεσίας και έχει υπέροχους 
ανθρώπους, αλλά μας λείπει το όραμα και η ορ-
γάνωση για να μπορέσουμε να καταπολεμήσου-
με τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα 
τελευταία χρόνια. Πρέπει να κινηθούμε τάχιστα 
προς τη θετική κατεύθυνση, αναζητώντας ορθές 
λύσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό. 
Πρώτα, όμως, θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλλη-
λος σχεδιασμός, ώστε να μπορέσουμε να λύ-
σουμε τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη, 
για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η 
Θεσσαλονίκη έχει το λιμάνι, έχει το αεροδρόμιο 
και θα πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες που 
χρειάζονται, οι επεκτάσεις που συζητιούνται εδώ 
και χρόνια, ώστε να αλλάξει γενικότερα η εικόνα 
της πόλης. Θέλω μια πόλη καθαρή, σύγχρονη 
και βιώσιμη. Μια πόλη ζωντανή και ανθρώπινη. 
Μια πόλη που να μας κάνει όλους υπερήφανους.
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Ένας πιλότος φιλοδοξεί  
να φτάσει τη Θεσσαλονίκη ψηλά 

Γιώργος Πάτης Φουντάς:

Επιθυμώ να αλλάξω 
όλα αυτά που μας 

κρατάνε δέσμιους στο 
παρελθόν και ακόμα 

περισσότερα! 
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Πεπεισμένος ότι η παράταξή του μπορεί 
«με πολύ κόπο και πείσμα» να υλοιποιήσει όσα 
υπόσχεται προκειμένου να αλλάξει τα κακώς 
κείμενα στο δήμο Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται 
ο Βαγγέλης Πολυμεράς, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη 
Θετικά» του Μάκη Κυριζίδη. Σε συνέντευξή του 
στην Karfitsa υπογραμμίζει ότι η Θεσσαλονίκη 
δεν είναι μόνο το κέντρο, τονίζει ότι η αναβάθ-
μιση της πόλης «περνάει» μέσα από την ανα-
βάθμιση των γειτονιών της και σημειώνει πως 
«τα προβλήματα ξεκινάνε όταν δεν υπάρχουν 
λύσεις».

Γιατί αποφασίσατε να πολιτευτείτε και να 
ασχοληθείτε με τα κοινά; Η αλήθεια είναι πως 
δεν πολιτεύομαι. Η λέξη έχει πολύ βαθιά σημα-
σία για εμένα. Ασχολούμαι με τα κοινά με σκο-
πό μόλις γίνω αρκετά ώριμος να πολιτευθώ. 
Ασχολούμαι με τα κοινά γιατί αυτά πηγάζουν για 
εμένα θετική ενέργεια για να μπορώ να υλοποιώ 
κάθε ιδέα που έχω στο μυαλό μου. Οι δημιουργι-
κοί άνθρωποι ψάχνουν τρόπους να εκτελέσουν 
τις ιδέες τους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με 
την ενασχόληση τους με τα κοινά. Για εμένα 
αυτός είναι ο λόγος. Για αυτό και θα με δείτε να 
τσαλακώνομαι, να μαλώνω και να φωνάζω. Δεν 
φοβάμαι κάποιο πολιτικό πλήγμα. Φοβάμαι μόνο 
μήπως δεν σταθώ αντάξιος των προσδοκιών.

Είναι η πρώτη φορά που πολιτεύεστε; Όχι. 
Έίναι, όμως, η πρώτη φορά που ασχολούμαι 
ενεργά. Έίναι η πρώτη φορά που ακούω απόψεις, 
παίρνω ιδέες και προσπαθώ να πλησιάσω τους 
ανθρώπους και να αντιληφτώ τα προβλήματά 
τους. Έίναι η πρώτη φορά που είμαι ενεργός για 
την Τούμπα. Έίναι η πρώτη φορά που πιστεύω 
στην αλλαγή. Που πιστεύω πως τα πράγματα 
μπορούν να κινηθούν θετικά και πως με πολύ 
κόπο και πείσμα, μπορούμε να υλοποιήσουμε 
ό,τι υποσχόμαστε!

Κατεβαίνετε υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα με-
γαλύτερα προβλήματα της πόλης και πώς θα 
βοηθήσετε στην επίλυσή τους; Για εμένα τα προ-
βλήματα ξεκινάνε όταν δεν υπάρχουν λύσεις. Για 
το λόγο αυτό θα δείτε πως δεν ασχολούμαι με 
οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, αλλά αφοσιώνο-
μαι στα προβλήματα που μπορώ να λύσω: την 
τεχνολογική ανάπτυξη της πόλης και την εύρε-
ση επενδύσεων μέσω ξένων κεφαλαίων. Το πιο 
βασικό για εμένα, όμως, είναι να δώσω λύσεις 
στη γειτονιά μου, την Τούμπα. Να δώσω στους 

επαγγελματίες και τους κατοίκους της γειτονιάς 
μου την δυνατότητα να ευχαριστιούνται μια βόλ-
τα στη γειτονιά τους με ασφάλεια, να γυρίσουν 
χρήματα στην αγορά μας και να δημιουργήσουν 
μια «καλή γειτονία». Έάν δεν δώσουμε σωστή 
σημασία και να δημιουργήσουμε μια βάση στις 
γειτονιές μας, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε 
όλη την Θεσσαλονίκη. Πρέπει να καταλάβουμε 
πως Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος με τον 
συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Θετικά» και τον 
Μάκη Κυριζίδη; Τον Μάκη τον παρακολουθώ 
εδώ και αρκετά χρόνια. Μέσα σε αυτό τον και-
ρό αντιλήφθηκα πως συμμεριζόμαστε τις ίδιες 
ιδέες. Δεν μας ενδιαφέρει εάν θα μας δείξουν 
με το δάκτυλο ή εάν θα γίνουμε οι «κακοί της 
υπόθεσης». Μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πριν 
μιλήσουμε. Να δημιουργήσουμε ένα σωστό 
πλάνο για να μπορούμε να υλοποιήσουμε. Μας 
ενδιαφέρει ο γείτονάς μας, πριν μας ενδιαφέρει 
ο εαυτούλης μας.

Γιατί πρέπει να σας εμπιστευτεί και να σας 

ψηφίσει ένας δημότης της Θεσσαλονίκης;
Δεν νομίζω πως αυτό μπορεί να απαντη-

θεί έτσι απλά και δεν νομίζω πως μπορώ να το 
απαντήσω εγώ. Δεν νομίζω πως ένας πολιτικός 
πρέπει να δηλώσει το γιατί πρέπει να τον ψηφή-
σουνε. Πρέπει με τα έργα του και τη διάθεσή του 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Για να 
αποφασίσει λοιπόν οποιοδήποτε συμπολίτης εάν 
πρέπει η όχι να με ψηφίσει, θα πρότεινα να δει τις 
ιδέες μου και να αποφασίσει.

Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι βρίσκουμε 
σε αυτή την εκλογική διαδικασία αρκετούς νέ-
ους στα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών;

Νομίζω πως φέτος αυτό είναι από τα πιο δυ-
νατά πράγματα που έχουν συμβεί. Το πολιτικό 
κέρδος είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι δημιουρ-
γήθηκε η διάθεση στον νέο κόσμο να ασχοληθεί 
με τα κοινά. Να ενδιαφερθεί για τους ανθρώπους 
γύρω του. Ξέρουμε πως είχαμε φτάσει στο ση-
μείο που όλοι οι νέοι εγκαταλείπουν την Έλλά-
δα. Τώρα ασχολούνται με τα κοινά. Μήπως πλέ-
ον πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση;

Βαγγέλης Πολυμεράς:

Μπορούμε να υλοποιήσουμε  
ό,τι υποσχόμαστε!
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«Ο Πέτρος είναι φίλος μου, αλλά έχω και 
μια υποχρέωση να κάνω αυτό που πιστεύω 
καλύτερο για το μέλλον της πόλης. Τον προέ-
τρεψα να συναντηθεί με το Σπύρο Βούγια, αλλά 
δεν το έκανε. Έπρεπε να είχε προχωρήσει σε 
συγκλίσεις και όχι σε συγκρούσεις». Με αυ-
τές τις φράσεις σχολιάζει την αποχώρηση του 
από το συνδυασμό του Πέτρου Λεκάκη και τη 
σύνταξη του με την παράταξη του Σπύρου Βού-
για, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
Γιώργος Δημαρέλος. Χαρακτήρισε «πονεμένη 
ιστορία» τους ποδηλατόδρομους, αναγνωρίζο-
ντας ότι δεν κατάφερε η διοίκηση Μπουτάρη να 
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της γι αυτό το θέμα.  

Πως χαρακτηρίζετε την κατάσταση στη 
Θεσσαλονίκη με τις θέσεις στάθμευσης και το 
πρόγραμμα με τους ποδηλατόδρομους; Όλοι 
γνωρίζουμε ότι οι θέσεις σταθμεύσεις στη Θεσ-
σαλονίκη είναι λιγότερες από τη ζήτηση που 
υπάρχει γι αυτές. Αυτό είναι συνέπεια του τρό-
που δόμησης της πόλης στο παρελθόν. Ως εκ 
τούτου, υπήρχε η ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος 
να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση του χάους 
που επικρατούσε. Το σύστημα τις ελεγχόμενης 
στάθμευσης, πάσα τις αρχικές αντιδράσεις νο-
μίζω πως έχει βελτιώσει την κατάσταση. Χρειά-
ζεται να γίνουν βελτιώσεις, άλλωστε αυτό ήταν 
γνωστό και από την αρχή εφαρμογής του συ-
στήματος. Μετά από  ένα χρόνο εφαρμογής του 
συστήματος, πρέπει ο Δήμος που τώρα έχει μια 
εικόνα των εσόδων να φροντίσει να μισθώσει 
ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης προκειμένου 
να εξυπηρετήσει τους κατοίκους του κέντρου. 
Να επιστρέψουν τα χρήματα κατά μια έννοια 
στους δημότες. Αυτό είναι το στοίχημα της νέας 
θητείας. 

Οι ποδηλατόδρομοι είναι μια πονεμένη 
ιστορία. Δεν κατάφερε η διοίκηση Μπουτάρη 
να υλοποιήσει τη δέσμευση της, το αναγνω-
ρίζουμε. Όμως, μέσω ΈΣΠΑ, εξασφαλίσαμε 
1.000.000€ για νέους ποδηλατοδρόμους με ει-
δική, ασφαλή υποδομή. Αν οι ποδηλατόδρομοι 
θέλουμε να είναι ασφαλείς και να εξυπηρετούν 
την μετακίνηση από και προς την εργασία χρει-
άζεται ακριβή υποδομή. Πρέπει να συνεχίσει η 
Περιφέρεια να ανοίγει χρηματοδοτήσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση από το ΈΣΠΑ, γιατί οποίος 
Δήμαρχος υπόσχεται ότι θα το κάνει με δημοτι-
κούς πόρους, είτε λέει ψέμματα, είτε δε γνωρί-
ζει την οικονομική πραγματικότητα.

Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι Θεσσα-
λονικείς στις δημοτικές εκλογές; Η επόμενη 
θητεία θα είναι δύσκολη για τη διοίκηση του 

Δήμου. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαί-
νεται πως θα χρειαστούν τρείς, τέσσερις, ίσως 
και πέντε παρατάξεις προκειμένου να σχημα-
τιστεί διοίκηση. Έπομένως, ανεξάρτητα από τις 
κομματικές στηρίξεις, που προσωπικά δεν με 
ενοχλούν καθόλου, ο κόσμος πρέπει να ψηφί-
σει Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους που 
έχουν ως ατζέντα τους τα θέματα της πόλης 
και όχι της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αν κάτι 
κέρδισε η πόλη τα τελευταία  οκτώ χρόνια, είναι 
ότι η κριτική προς το Δήμαρχο ήταν αυτοδιοικη-
τική και όχι κομματική. Αυτό πρέπει να διαφυ-
λαχθεί ως κόρη οφθαλμού. 

Για ποιο λόγο αποχωρήσατε από το συν-
δυασμό του  Πέτρου Λεκάκη και προσχωρή-
σατε στην παράταξη του Σπύρου Βούγια; Πριν 
ακόμα ξεκινήσουμε με τον Πέτρο, του είχα πει 
ότι θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ώριμοι 
αρκετά έτσι ώστε να αποτελέσουμε έναν μοχλό 
συγκλίσεων και όχι αποκλίσεων και συγκρού-
σεων. Αρκετά νωρίς διαπίστωσα και εγώ και 
κατόπιν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ότι δεν 
υπήρχε αυτή η πρόθεση, κυρίως από τη ρητο-
ρική του όταν αναφερόταν σε συνυποψήφιους 
του. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Πέτρος 

αν ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση, θα 
ήταν υπέρ των συγκλίσεων. Γι αυτό άλλωστε 
και τον προειδοποίησα και τον προέτρεψα να 
συναντηθεί με τον Σπύρο Βούγια. Όμως, φαίνε-
ται πως δεν ήταν δική του η απόφαση. Και αυτό 
από μόνο του λέει πολλά. Ο Πέτρος είναι φίλος 
μου, αλλά έχω και μια υποχρέωση να κάνω 
αυτό που πιστεύω καλύτερο για το μέλλον της 
πόλης. 

Πολλοί θεωρούν ότι η πόλη δεν είναι κα-
θαρή. Εσείς ποια άποψη έχετε; Δεν συμμερίζο-
μαι την άποψη ότι η πόλη είναι βρώμικη. Έιδικά 
στην ανακύκλωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι 
πρωτοπόρος για ελληνικά δεδομένα. Πιστεύω 
όμως, ότι θα μπορούσε να είναι πιο καθαρή. 
Ποτέ δεν μπορέσει να γίνει όμως όσο καθαρή 
θα θέλαμε αν δεν συμμετέχει ενεργά και ο πο-
λίτης. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί 
στην κοινωνική συμμετοχή και αυτό, ναι, είναι 
πολιτική ευθύνη. Από αυτό θα κριθεί η επόμενη 
διοίκηση, γιατί τα μέσα υπάρχουν.

Ποια θεωρείτε ως θετικά έργα και ποια 
ως αρνητικά στην εννιάχρονη θητεία του 
Γιάννη Μπουτάρη; Η Θεσσαλονίκη επί διοίκη-
σης Μπουτάρη έχει γίνει μια πολύ πιο ανοιχτή 
και φιλόξενη, κάτι που αποδεικνύεται και από 
τις διανυκτερεύσεις των τουριστών που έχουν 
σχεδόν τριπλασιαστεί. Έπίσης, έχει γίνει ισότι-
μος εταίρος των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλε-
ων στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει αφήσει 
πίσω της την οικονομική κακοδιαχείριση του 
παρελθόντος και αυτό αποτέλεσε καθοριστικό 
παράγοντα στη σύναψη ανοιχτού δανείου με 
την Έυρωπαϊκή Τράπεζα Έπενδύσεων για ανα-
πτυξιακά έργα. Έχει απορροφήσει μεγάλα ποσά 
και από εθνικούς πόρους, αποδεικνύοντας ότι 
μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτή-
σεις, γι αυτό άλλωστε έφτιαξε και τόσες κοινω-
νικές δομές.

Το πιο σοβαρό αρνητικό σημείο της διοίκη-
σης Μπουτάρη είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις 
δεν μπόρεσε να ευθυγραμμίσει το όραμα της 
διοίκησης με την υπηρεσιακή δομή και τις δυ-
νατότητές της. Δεν εννοώ έλεγχο των υπηρε-
σιών. Έννοώ, το να πειστεί η υπηρεσιακή δομή 
ότι υπάρχει ένα όραμα που οφείλουμε να το 
πραγματοποιήσουμε. Ίσως να φταίει και η διάρ-
θρωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου 
που δεν μπορούσε να διεκπεραιώσει αυτά που 
μπορούσαν να γίνουν. Αυτό όμως συμβαίνει 
εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι πραγμα-
τικά αυτοδιοίκηση. Έίναι δέσμια της κεντρικής 
εξουσίας. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Προχωράμε με συγκλίσεις 
και όχι με συγκρούσεις

Γιώργος Δημαρέλος:
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Ο Βασίλης Κόνιαρης είναι ένας νεαρός τεχνο-
κράτης που οραματίζεται να ζει σε μια πόλη φι-
λόξενη για τους νέους και γενικά για όλους τους 
πολίτες. Θέλει και προσπαθεί η Θεσσαλονίκη να 
γίνει μια σύγχρονη πόλη, που θα διοικείται από 
νέους ανθρώπους με μεράκι, δημιουργικότητα, 
γνώσεις και λύσεις για τα προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι πολίτες της. 
Στη συνέντευξή του στην Karfitsa, αναλύει τους 
λόγους που τον οδήγησαν να στρατευτεί με τον 
Πέτρο Λεκάκη και να διεκδικήσει μια θέση στο 
νέο δημοτικό συμβούλιο.

Για ποιό λόγο επιλέξατε να ασχοληθείτε με 
την τοπική αυτοδιοίκηση;

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που έχει 
άμεση σχέση με την καθημερινότητα όλων μας. 
Από την καθαριότητα, το περιβάλλον, τις μετακι-
νήσεις μέχρι τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, 
ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ση-
μαντικός για τη ζωή όλων μας. Έίμαι από τους 
ανθρώπους που πιστεύουν ότι το παράπονο, η 
γκρίνια και η αποχή δεν αρμόζουν στους πολίτες 
όταν πραγματικά μπορούν να κάνουν κάτι για 
να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Σε 
αυτό το πλαίσιο, και γνωρίζοντας ότι μπορώ να 
προσφέρω, ειδικά από την επαγγελματική μου 
εμπειρία στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, 
αποφάσισα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδι-
οίκηση.

Γιατί με αυτό το συνδυασμό;
Τον Πέτρο τον γνώρισα πριν από 10 χρόνια 

περίπου όταν έκανε το μεταπτυχιακό του στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας. Πριν τις εκλογές, όταν 
μου πρότεινε να ενταχθώ στην ομάδα «Θεσσα-
λονίκη Πρώτη», αποδέχτηκα με χαρά την πρό-
σκλησή του, η οποία αποτελεί συνάμα πρόκλη-
ση για εμένα. Αυτό που είδα και ένοιωσα, ήταν 
μία ομάδα ανθρώπων νέων, όχι μόνο ηλικιακά, 
αλλά κυρίως με νέο και φρέσκο τρόπο σκέψης 
οι οποίοι πέρα από ιδεολογικές ή κομματικές 
καταβολές ήταν ενωμένοι για ένα κοινό σκοπό: 
να προσφέρουν στην πόλη και να στηρίξουν τον 
Πέτρο στη διεκδίκηση της δημαρχίας της πόλης. 
Η φιλική ατμόσφαιρα του συνδυασμού, η συνερ-
γασία των ανθρώπων που τον απαρτίζουν αλλά 
και ένα όραμα για την πόλη το οποίο ανταποκρί-
νεται στο δικό μου, ήταν και είναι οι λόγοι που 
επέλεξα να συνεισφέρω με τις δυνάμεις μου και 
τις προτάσεις μου στη «Θεσσαλονίκη Πρώτη».

Πώς ζείτε την ένταση των εκλογών;
Το αναλογικό σύστημα της ανάδειξης των δη-

μάρχων σύμφωνα με τις προβλέψεις του «Κλει-
σθένη» έχει δημιουργήσει μία νέα ατμόσφαιρα 

στην πόλη. Ο μεγάλος αριθμός των παρατάξε-
ων έχει δώσει τη δυνατότητα να ακουστούν για 
πρώτη φορά διαφορετικές προτάσεις και θέσεις 
για την πόλη. Αυτή η ένταση του διαλόγου, της 
ανταλλαγής απόψεων, έχει δημιουργήσει μία 
ένταση πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα. 
Έγώ από την πλευρά μου, αυτή την ένταση των 
εκλογών τη διαχειρίζομαι μέσα από την καθημε-
ρινή επικοινωνία με τους πολίτες, τις συζητήσεις 
με τους φορείς της πόλης και την κοινωνία των 

πολιτών. Βρήκα την ευκαιρία να γνωρίσω νέο 
κόσμο, ο οποίος μου εκφράζει τις απόψεις του 
για την πόλη, ανταλλάσσω καθημερινά απόψεις 
με συνυποψηφίους και γνωρίζω όλο και καλύ-
τερα την πόλη στην οποία μεγάλωσα και εργά-
ζομαι.

Τι φιλοδοξείτε να αλλάξετε στην πόλη;
Η Θεσσαλονίκη έχει ένα σπουδαίο χαρακτή-

ρα. Οι δημότες της και οι πολίτες, όσοι πέρασαν 
τα φοιτητικά τους χρόνια εδώ ή εργάστηκαν ή 
την επισκέφτηκαν ως τουρίστες, την αγαπούν 
πολύ. Και περιμένουν αυτή η αγάπη να αντα-
ποδίδεται ισόποσα ή και περισσότερο από τη δι-
οίκηση της πόλης. Αυτό θέλω να αλλάξω στην 
πόλη. Να νοιώθουν οι Θεσσαλονικείς ότι αυτή η 
αγάπη τους βρίσκει αντίκρισμα στην καθημερι-
νότητά τους από το δήμο. Αυτό το αντίκρισμα εκ-
φράζεται σε τομείς όπως η καθημερινή μετακί-
νηση των πολιτών, η ασφάλεια, η καθαριότητα, 
η εξωστρέφεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. 
Το πρόγραμμα και οι άνθρωποι του συνδυα-
σμού καλύπτουν όλους τους επιμέρους τομείς. 
Η αλλαγή θα προέλθει από αυτό που ανέφερα 
πιο πριν. Ένας δήμος, ο οποίος όλο το 24ωρο, 
επτά μέρες την εβδομάδα και όλες τις μέρες του 
χρόνου ανταποκρίνεται στην αγάπη των Θεσσα-
λονικέων για την πόλη τους.
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Να ανταποκρίνεται ο δήμος 
στην αγάπη των πολιτών

Βασίλης Κόνιαρης:

Το παράπονο, η γκρίνια 
και η αποχή δεν 

αρμόζουν στους πολίτες 
όταν μπορούν να κάνουν 

κάτι για να αλλάξουν 
τη ζωή τους προς το 

καλύτερο



44 11.05.2019

Ένα απρόσμενο κεντρικό πολιτικό περιε-
χόμενο παίρνει η εκλογική μάχη στον Δήμο 
Νεάπολης - Συκεών, όπου συγκρούονται οι 
κεντρικές πολιτικές επιλογές των κομμάτων 
καθώς προτείνονται από:

• το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ο Σίμος Δανιηλίδης, 
μία σταθερή αξία, η οποία διατηρεί 
το πράσινο στον χάρτη το βράδυ των 
εκλογών εδώ και 25 χρόνια

• τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Λάζαρος Ωραιό-
πουλος, ο οποίος προέρχεται από το 
ΠΑΣΟΚ και υλοποιεί το σχέδιο της κε-
ντροαριστερής στροφής του κόμματος

• τη ΝΔ, ο Ηλίας Ζάχαρης, ένας 
34χρονος επιχειρηματίας, με τον οποίο 
συμβολίζεται τόσο η ανανέωση και η 
νέα γενιά που πήρε στα χέρια της το 
κόμμα τα τελευταία χρόνια.

Η περίπτωση του κ.Ζάχαρη έχει ένα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πριν από 
6 μήνες, όταν ανακοίνωσε την πρό-
θεση του να είναι υποψήφιος, πολλοί 
εντυπωσιάστηκαν με τη “γενναιότητα” 
του, πολλοί μίλησαν για άγνοια κιν-
δύνου να τα βάλει με ένα “καθεστώς”, 
αλλά αμφέβαλλαν για το κατά πόσο θα 
φτάσει στην κάλπη.

Κι αυτό γιατί η εκλογική του πα-
ρουσία είχε ως προϋπόθεση να συνδέ-
σει ένα νήμα, το οποίο για τον χώρο της 
κεντροδεξιάς είχε κοπεί στη δεκαετία 
του 1990 για τις Συκιές και του 2000 
για τη Νεάπολη.

Από τότε στις Συκιές η ΝΔ είχε στη-
ρίξει δύο υποψηφίους δημάρχους, που 
στην επόμενη εκλογή είχαν ενταχθεί 
στο συνδυασμό του κ.Δανιηλίδη, έναν 
που μετά τις εκλογές εξαφανίστηκε 
πολιτικά και έναν κατευθείαν “πράσι-
νο”, που στην επόμενη εκλογή είναι 
υποψήφιος στο Περιφερειακό ψηφο-
δέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο τε-
λευταίος υποψήφιος που στήριξε η ΝΔ 
και εξακολουθεί να είναι στον κομμα-
τικό χώρο, είναι ο γιατρός Γιάννης Κα-
ρακουλάκης, υποψήφιος το 2006.

Ο νεαρός υποψήφιος όμως διέψευ-
σε τις Κασσάνδρες, καθώς κατάφερε 
όχι μόνο να συνδέσει το νήμα, αλλά 
και να μαζέψει όλες τις κομματικές φυ-

λές, όπως φαίνεται από το ψηφοδέλτιο που 

συγκρότησε.
Κατάφερε να κυριαρχήσει στον χώρο, όχι 

διοικητικά, καθώς κάτι τέτοιο είναι πλέον 
αδύνατο, αλλά πολιτικά, όπως αποδεικνύ-
εται από το ότι οι προσπάθειες να συγκρο-
τηθεί άλλο δεξιό ψηφοδέλτιο, αποδείχτηκαν 
ατελέσφορες και έπεσαν στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρ-
χος οικονομικών της διοίκησης Δανιηλίδη, 
Δημήτρης Ζιγγερίδης, ο οποίος το 2010 είχε 
στηριχθεί από τη ΝΔ και το 2014 κατέληξε 
στον συνδυασμό Δανιηλίδη, όταν τον “έκο-
ψε” η ΝΔ, προσπάθησε να κάνει ένα ψηφο-
δέλτιο αλλά έπεσε σε τοίχο, διαπίστωσε ότι 
δεν μπορεί και προτίμησε τη “σίγουρη αγκα-
λιά” του Σίμου Δανιηλίδη.

Παράλληλα, όμως, η εσωπαραταξια-
κή ισχυροποίηση του κ.Ζάχαρη, μείωσε και 
όσους στην απόφαση του να είναι υποψήφι-
ος έβλεπαν μόνο γενναιότητα, αν όχι απο-
κοτιά.

Η εσωκομματική ισχυροποίηση προήλ-
θε από την αποδοχή που είχε στους κόλπους 
της κεντροδεξιάς ο 34χρονος επιχειρηματί-
ας, ο οποίος είναι πτυχιούχος του γεωλο-
γικού τμήματος του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην οικονομία στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας,.

Η ατζέντα που ανάδειξε από την αρχή 
της εκστρατείας στηριζόταν σε αρχές και 
αξίες, γνώριμες στον συντηρητικό χώρο.

• Η κατηγορηματική αντίθεση του στη 
συμφωνία των Πρεσπών, με τις αναφορές 
στον Παύλο Μελά

• Η απόλυτη προτεραιότητα του στην 
ανάδειξη του ελλείμματος ασφάλειας

• Η ελευθερία του λόγου και της σκέψης 
που δεν αμφισβητεί την κομματική ένταξη

• Η παραδοσιακή προσήλωση του στις 
αρχές της θρησκείας, έκανε αγιασμό στο 
εκλογικό κέντρο και κοινώνησε το 
Πάσχα, όπως είχε κάνει και τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

• Η σημαντική διάσταση που 
έχει η οικογένεια στη ζωή του, 
είναι παντρεμένος και η δου-
λειά του είναι μία οικογενει-
ακή επιχείρηση στην οποία 
διαδέχτηκε τον πατέρα 
του.

Σε ό,τι αφορά 

στην πολιτική δραστηριότητα ο κ.Ζάχαρης 
έχει μία σημαντική πείρα καθώς στα 34 του 
έχει μία θητεία 14 χρόνων στην αυτοδιοίκη-
ση. Το 2006 εξελέγηδημοτικός σύμβουλος 
Συκεών με ένα σχήμα ευρύτερης συνεργα-
σίας με την Αριστερά, το 2010 εξελέγη στον 
Καλλικρατικό Δήμο Νεάπολης -Συκεών και 
το 2014 εξελέγη με την παράταξη Τζιτζικώ-
στα περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής 
Μακεδονίας. H πρώτη εκλογή του εξασφά-
λισε την όσμωση με την Αριστερά, με την 
οποία επικοινωνεί και σήμερα με όρους 
προσωπικής εμπιστοσύνης, καθώς το σχήμα 
ήταν τότε πολυπολικό, η δεύτερη του έμαθε 
ότι η πολιτική είναι παιχνίδι για ψύχραιμους, 
όταν είχε να αλλάζει στρατόπεδο ο επικε-
φαλής του πρόσδωσε πείρα στη διοίκηση 
καθώς του ανατέθηκαν τα καθήκοντα της 
Πολιτικής Προστασίας. Πιθανόν γιατί ως γιος 
πυροσβέστη ήξερε από πολιτική προστασία, 
αλλά το καλοκαίρι του 2018 στις φωτιές της 
Αττικής, έμαθε όλη η Έλλάδα τη μεγάλη ση-
μασία της.

Το βασικό ζήτημα που κλήθηκε να απα-
ντήσει ο κ.Ζάχαρης με την υποψηφιότητα 
του σε έναν δήμο που ποτέ στην ιστορία του 
δεν είχε δήμαρχο εκτός Αριστεράς, είναι αν 
είναι υποψήφιος για τώρα ή για μετά. Η απά-
ντηση που έδωσε είναι ότι είναι υποψήφιος 
για τώρα. Δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να είναι 
μία πειστική πρόταση στην κοινωνία. Κι αυτό 
γιατί η απαξίωση που προσέφερε στις ιδέ-
ες της Αριστεράς η κυβερνητική διαχείριση 
του ΣΥΡΙΖΑ και η μίζερη διαχείριση των δη-
μοτικών πραγμάτων από τον πιο “πράσινο” 
δήμαρχο της Έλλάδας, δημιούργησαν την 
αισιοδοξία ότι η ιστορική παγκόσμια δικαίω-
ση των ιδεών της ελεύθερης οικονομίας και 
ο καλπασμός της ΝΔ στην εξουσία, μπορούν 

να φτάσουν και στον “πράσινο” δήμο 
της χώρας.

Για πρώτη φορά, όπως λένε 
παράγοντες του χώρου, δεί-
χνουν να έχουν όλα τα απα-

ραίτητα -νέο, μορφωμένο 
και δυναμικό υποψήφιο 

με ήθος και την ιστο-
ρία- επιτέλους 

με το μέρος 
τους.

Η νέα γενιά διεκδικεί την ευκαιρία της 
στο δήμο Νεάπολης- Συκεών

Η περίπτωση 
του κ. Ζάχαρη 

έχει ένα ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, 

καθώς πριν 
από 6 μήνες, 

όταν ανακοίνω-
σε την πρόθεση 

του να είναι 
υποψήφιος, 

πολλοί μίλη-
σαν για άγνοια 
κινδύνου να τα 

βάλει με ένα 
«καθεστώς», 

αλλά αμφέβαλ-
λαν για το κατά 
πόσο θα φτάσει 

στην κάλπη.
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Η νέα γενιά διεκδικεί την ευκαιρία της 
στο δήμο Νεάπολης- Συκεών

Σε εκδήλωση στο Πανόραμα

Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Κυρια-
κή 5 Μαΐου στο καφέ Dio con Dio, στο 
Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη, όπου ο 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Σοφο-
κλής Κάλτσιος πραγματοποίησε εκδή-
λωση. Έκεί ο κ. Κάλτσιος βρέθηκε με φί-
λους και νέα πρόσωπα, ενώ παράλληλα 
γνωστοποίησε τα σχέδια και τις προτά-
σεις του για τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 

και άκουσε τους προβληματισμούς και 
τις ιδέες των συμπολιτών του.

Όπως δήλωσε ο κ.Κάλτσιος: «Η συμ-
μετοχή μου στον συνδυασμό “Δύναμη 
Ένότητας” του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη είναι 
μια σημαντική απόφαση για μένα, κα-
θώς πιστεύω πως η ενασχόληση με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί μεγάλο 
και σημαντικό καθήκον. Με αίσθημα ευ-

θύνης και σοβαρότητας θα αγωνιστώ για 
ένα δήμο καινοτόμο, σύγχρονο, φιλικό 
και ανθρώπινο. Με αξιοπρέπεια και αλ-
ληλεγγύη θα προσπαθήσω να ανταπο-
κριθώ στις απαιτήσεις των συνδημοτών 
μου. Με σκληρή δουλειά και πίστη θα 
βοηθήσω στην πραγματοποίηση και στην 
εξέλιξη του έργου που ο Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. 

Με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
μας έχει ανάγκη όλους, ζήτησα την στή-
ριξη των παρευρισκομένων στις εκλογές 
της 26ης Μαΐου. Θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μου αυτό και μοιράστηκαν μαζί 
μου ένα όμορφο και ουσιαστικό βράδυ. 
Τέλος, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε 
όλους τους συνυποψηφίους μου».

Τον Σοφοκλή Κάλτσιο τίμησαν οι φίλοι του

Με την ολυμπιονίκη Αναστασία Κελεσίδου, την υποψή-
φια δημοτική σύμβουλο Πανοράματος Νίκη Ζώτου και 
την Αγάπη Μουσαφείρη 

Με τον Φάνη Παππά

Με τον εμπορικό διευθυντή της Auto Κάλτσιος Πα-
ντελή Κάλτσιο και τον διευθυντή ανάπτυξης δικτύου 
πωλήσεων Αλέξανδρο Κάλτσιο  

Με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Σωκράτη 
Δωρή

Με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους Πα-
νοράματος Παναγιώτη Γραμματικόπουλο, Μαριέτα 
Γαϊτάνη, την Μάνια Καντογλου, τον Σωκράτη Δωρή και 
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα

Με τον Χρήστο Κοκκινάκη, τον Σωκράτη Δωρή, τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον Φάνη Παππά και τον Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη

Με τον διευθυντή του Λυκείου του Ελληνικού Κολλε-
γίου Παναγιώτη Τσολακίδη και τον υποψήφιο δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα

Με τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τη Νίκη Ζώτου Με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα
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Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου:

Η κ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ερ-
γάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Έλλά-
δα και το εξωτερικό, ως δικηγόρος στις 
Η.Π.Α., ως συνεργάτης της Έυρωπαϊκής 
Έπιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λου-
ξεμβούργο και εξειδικεύεται σε θέματα 
Έυρωπαϊκού Δικαίου και Νέων Τεχνολο-
γιών. Διατέλεσε βουλευτής Ιωαννίνων 
και Β΄ Αθηνών, Έκπρόσωπος Τύπου, Το-
μεάρχης Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ένημέρωσης 
της Νέας Δημοκρατίας. Έίναι υποψήφια 
ευρωβουλευτής της Ν.Δ. 

Μιλήστε μας για την απόφασή σας 
να είστε υποψήφια στις Ευρωεκλογές. 
Τι σας κινητοποίησε να πάρετε αυτή 
την απόφαση; Μπροστά μας έχουμε μια 
κρίσιμη εκλογική μάχη που θα καθορί-
σει, εν πολλοίς, την πορεία της Έυρώπης 
την επόμενη περίοδο, κάτι που επηρεά-
ζει άμεσα και τη χώρα  και τις ζωές μας. 
Υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα, θα λη-
φθούν κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν 
στην Έυρώπη, τα κράτη-μέλη της, όλους 
μας. Έίναι τα θέματα ασφάλειας, είναι η 
διαχείριση του προσφυγικού-μετανα-
στευτικού, είναι αποφάσεις για ανάπτυξη 
και χρηματοδοτικά εργαλεία και τόσα 
άλλα. Ήθελα να είμαι παρούσα σε αυτήν 
την μάχη για την χώρα μου. Άλλωστε στη 
ζωή μου έχω μάθει να μην φοβάμαι τις 
προκλήσεις και τις δύσκολες μάχες. Δύ-
σκολες, αλλά αποφασιστικές. Έχοντας 
κάνει έναν μεγάλο κύκλο στη Βουλή, 
ζήτησα από τον Πρόεδρο του κόμματος 
να δώσω τη μάχη για τη χώρα και τις ιδέ-
ες μας σε ένα νέο πεδίο. Νέο, αλλά όχι 
άγνωστο πεδίο, καθώς πριν μπω στα κοι-
νά, εργάστηκα ως εμπειρογνώμονας και 
εξωτερικός συνεργάτης της Έυρωπαϊκής 
Έπιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λου-
ξεμβούργο.

Μπαίνω στην μάχη των Έυρωεκλο-
γών για να είμαι μια δυνατή και καθαρή 
φωνή της Έλλάδας στην Έυρώπη, για 
μια Έλλάδα με ασφάλεια στην Έυρώ-
πη. Και αυτό θα γίνει με την ανάκτηση 
της αξιοπιστίας της χώρας μας, ώστε να 
πρωταγωνιστεί στη λήψη των αποφά-
σεων και με Έυρωβουλευτές που δεν 
θα διστάσουν να συγκρουστούν και θα 
αγωνιστούν για την αντιμετώπιση των 
ήδη ορατών δυσμενών επιπτώσεων της 

εθνικά επιζήμιας Συμφωνίας των Πρε-
σπών, που θα ζητήσουν η Έλλάδα να μην 
σηκώνει μόνη το βάρος της διαχείρισης 
του προσφυγικού, που θα μιλήσουν για 
την ύψιστη προτεραιότητα όλων μας, 
δηλαδή για το μέλλον των παιδιών μας 
στη νέα ψηφιακή εποχή. Μια τέτοια Έυ-
ρωβουλευτής θα είμαι, αν με τιμήσουν οι 
πολίτες με τη ψήφο τους.

Τι, κατά την άποψή σας, ψηφίζου-
με στις 26 Μαΐου; Στις Έυρωεκλογές 
ψηφίζουμε για μια Έλλάδα Δυνατή και 
Ασφαλή μέσα στην Έυρώπη. Το ευρωπα-
ϊκό διακύβευμα συνδέεται άρρηκτα με το 
εσωτερικό πολιτικό διακύβευμα. Η ατζέ-
ντα είναι κοινή, όπως και οι αποφάσεις. 
Το να κερδίσουμε παραδείγματος χάριν 
τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής 
στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής 
Έπανάστασης αφορά στην Έλλάδα, αλλά 
περνάει μέσα από την Έυρώπη, όπως και 
όλες οι μάχες που έχει η Έλλάδα μπροστά 
της. Έίναι ανάγκη οι πολίτες να πάρουν τις 
τύχες στα χέρια τους και να συμμετέχουν 
στις εκλογές, ώστε να δυναμώσουν τη 
φωνή της Έλλάδας. Δεν υπάρχει περιθώ-
ριο αποχής ή χαλαρής ψήφου. Και έχουν 
ευθύνη για την επιλογή τους. Μέσα από 
τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της ΝΔ και του 
ΈΛΚ, είμαι και εγώ έτοιμη να προσφέρω 
και να αγωνιστώ για την Έλλάδα μέσα 
στην Έυρώπη. 

Στις Έυρωεκλογές του Μαΐου, επιλέ-
γοντας μια ισχυρή ΝΔ, στέλνουμε και ένα 
δυνατό εσωτερικό πολιτικό μήνυμα, ότι 

ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής, ήρθε 
η ώρα η χώρα να αποκτήσει μια υπεύθυ-
νη κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες. 

Πώς θα καταφέρετε να αποκτήσε-
τε συμμάχους για τη χώρα μας στην 
Ευρώπη; Η λέξη κλειδί είναι αξιοπιστία, 
μέσα από μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Αρ-
θρώνοντας έναν σύγχρονο, σοβαρό και 
ισχυρό λόγο, χτίζουμε ήδη νέες συμμα-
χίες και είμαστε σε συνεργασία με τους 
Έυρωπαίους εταίρους μας, συμμεριζόμε-
νοι από κοινού το όραμα για την Έυρώ-
πη της καινοτομίας, της ανάπτυξης, των 
ίσων ευκαιριών για όλους και της αλλη-
λεγγύης. Το όραμα μιας Έυρώπης που 
σέβεται τους εθνικούς πολιτισμούς των 
λαών της, που σέβεται την ιδιοπροσωπία 
της και προστατεύει τα εξωτερικά σύ-
νορά της. Οι «αυταπάτες» του κ. Τσίπρα 
μας έφθασαν στο χείλος του Grexit και η 
ανευθυνότητά του έχει πλήξει την αξιο-
πιστία μας. Η Έλλάδα είναι η πατρίδα μας 
και η Έυρώπη είναι το σπίτι μας. Η Έλ-
λάδα πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία 
της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Να γίνει 
ξανά μια «κανονική» ευρωπαϊκή χώρα. 
Η δυναμική εκπροσώπηση των εθνικών 
μας συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, είναι επιτακτική ανάγκη. Στρατευμέ-
νη από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρα-
τίας, Κυριάκο Μητσοτάκη στην μάχη των 
Έυρωεκλογών, γυρίζω την Έλλάδα από 
τη μια άκρη στην άλλη. Και ζητώ από 
τους Έλληνες και τις Έλληνίδες να μου 
δώσουν την ευκαιρία να μεταφέρω τη 

φωνή τους στην Έυρώπη. Δυνατά για την 
Έλλάδα και μαχητικά για τους Έλληνες.

Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η 
Συμφωνία των Πρεσπών;

Όλοι πλέον, από τον πρώτο καιρό 
εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, βλέπουν ότι είναι μια κακή, ετε-
ροβαρής και εθνικά επιζήμια συμφωνία. 
Βλέπετε τι γίνεται με τα μακεδονικά προ-
ϊόντα που απειλούνται ευθέως και προ-
καλούν ανησυχία στους επιχειρηματίες, 
ειδικά της Βόρειας Έλλάδας. Βλέπετε κά-
ποιες φωνές που μιλούν για δήθεν μειο-
νότητα στη χώρα μας. Απαράδεκτα, αλλά 
και επικίνδυνα πράγματα.

Θέλω όμως να διαβεβαιώσω όλους 
τους Μακεδόνες και όλους τους Έλλη-
νες, που με πόνο ψυχής είδαν την ανε-
ξήγητη παραχώρηση από την κυβέρνηση 
Τσίπρα, προς τη γειτονική χώρα, δήθεν 
«μακεδονικής» ταυτότητας και γλώσ-
σας, πως η ΝΔ δεν θα καταθέσει τα όπλα. 
Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει 
πως θα αναλάβει διεθνή καμπάνια ενη-
μέρωσης για την πραγματική Μακεδονία 
και την ιστορική αλήθεια. Ένώ πάντα, 
στην προσπάθεια να αμβλύνουμε τις επι-
πτώσεις της Συμφωνίας, έχουμε το όπλο 
του βέτο στην πορεία του βόρειου γείτο-
νά μας στην Έ.Έ.  Ως Έυρωβουλευτής, θα 
αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για 
να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Μα-
κεδονίας μας μέχρι κεραίας!

Στις ευρωεκλογές να στείλουμε  
ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής



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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Πως θα ‘θελα να είχα έναν και δυο και τρεις κι... 
εκατό υποψηφίους δημάρχους! Ακριβώς 100 είναι 
ο αριθμός των υποψηφίων που κατέθεσαν συνδυα-
σμούς στο Πρωτοδικείο και διεκδικούν στις εκλογές 
της 26ης Μαΐου τους 14 δήμους του νομού Θεσ-
σαλονίκης. Κάθε προηγούμενο ρεκόρ «σπάει» ο 
κεντρικός δήμος, όπου τον δημαρχιακό θώκο, στη 
μετά Γιάννη Μπουτάρη εποχή, διεκδικούν συνολικά 
22 υποψήφιοι. Η Karfitsa μάζεψε όλους τους υπο-
ψηφίους και σας τους παρουσιάζει αλφαβητικά...
«Νταμπλ σκορ» στο δήμο Θεσσαλονίκης 
σε σχέση με το 2014

Στο δήμο Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουν για 
πρώτη φορά στις εκλογές είκοσι δύο υποψήφιοι δή-
μαρχοι, που κατέθεσαν τα ψηφοδέλτια των συνδυα-
σμών τους στο Πρωτοδικείο. Αριθμός διπλάσιος με 
την αναμέτρηση του 2014, καθώς τότε κατέβηκαν 
στις εκλογές έντεκα υποψήφιοι.

Την Κυριακή 26 Μαΐου θα διεκδικήσουν την 
ψήφο των δημοτών αλφαβητικά: Χάρης Αηδονό-
πουλος με την παράταξη «Συνέργεια - Πρώτα η 
Πόλη μας», Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας «Πα-
ρέα», Σπύρος Βούγιας «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονί-
κη», Αντώνης Γαζάκης «Η Πόλη Ανάποδα - Δύνα-
μη Ανατροπής», Σωτήρης Ζαριανόπουλος «Λαϊκή 
Συσπείρωση», Γρηγόρης Ζαρωτιάδης «Υψίπολις», 
Κωνσταντίνος Ζέρβας «Ναι στη Θεσσαλονίκη», Δη-
μήτρης Ζιαμπάσης «Ένωμένοι Μακεδόνες», Γιάννης 

Κουριαννίδης  «Θεσσαλονίκη Πόλη Έλληνική», 
Γιάννης Κούτρας «Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη», Μά-
κης Κυριζίδης «Θεσσαλονίκη Θετικά».

Έπίσης υποψήφιοι είναι οι: Πέτρος Λεκάκης 
«Θεσσαλονίκη Πρώτη», Αρτέμης Ματθαιόπουλος 
«Έλληνική Αυγή», Βασίλης Μωϋσίδης «Θεσσαλο-
νίκη των Πολιτών», Γιάννης Νασιούλας «Νέα Αρχή 
για τη Θεσσαλονίκη», Κατερίνα Νοτοπούλου «Θεσ-
σαλονίκη Μαζί», Γιώργος Ορφανός «Η Θεσσαλο-
νίκη είναι το Μέλλον», Γιώργος Ρακκάς «Μένουμε 
Θεσσαλονίκη», Νίκος Ταχιάος «Θεσσαλονίκη Υπεύ-
θυνα», Μιχάλης Τρεμόπουλος «Οικολογία Αλλη-
λεγγύη», Σάββας Χαλιαμπάλιας «Γίνεται Μπορού-
με» και Παναγιώτης Ψωμιάδης «Δύναμη Πολιτών».
Πέντε υποψήφιοι 
στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

Πέντε υποψήφιοι διεκδικούν τον δημαρχιακό 
θώκο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Πρόκειται για τη 
Σοφία Καρασαρλίδου, με τον συνδυασμό «Έργατική 
Αντεπίθεση», τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψή-
φιο Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι επικεφαλής 
του συνδυασμού  «Δημοτική Συνεργασία» και τον 
Γιώργο Κυριλλίδη με την παράταξη «Πολίτες σε 
Δράση». Έπίσης, την πόρτα του Πρωτοδικείου πέρα-
σαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι Γιάννης Νοτάκης, με τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση» και ο Ηλίας Σμήλιος, με τον 
συνδυασμό «Ανυπακοή».
Έκλεισε η πεντάδα στο δήμο Βόλβης

Στο δήμο Βόλβης πέντε υποψήφιοι θα δώσουν 
μάχη για να καθίσουν στην καρέκλα του δημάρ-
χου. Έπίσημα κατέθεσαν τα χαρτιά τους ο Γιάννης 
Βαλέρης με τον συνδυασμό «Τα πάντα για τη Βόλ-
βη», ο Θεοχάρης Έλευθεριάδης και επικεφαλής της 
παράταξης «Ανεξάρτητη Ένωτική Κίνηση Βόλβης». 
Έπίσης, ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιους δι-
εκδικητής του δημαρχιακού θώκου Διαμαντής Λιά-
μας με τον συνδυασμό «Βόλβη Μπροστά», η Βάσω 
Πολυζωίδου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και ο Δη-
μήτρης Στοΐτσας με την παράταξη «Βόλβη Ισχυρός 
Δήμος».
«Κλείδωσαν» έξι στο δήμο Δέλτα

Έξι συνδυασμοί θα συμμετάσχουν στις εκλογές 
της 26ης Μαΐου και στο δήμο Δέλτα. Πρόκειται για 
την παράταξη «Ώρα Έυθύνης» με επικεφαλής τον 
Γιώργο Γλώσση, την παράταξη «Ο Δήμος μας» του 
Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου και την παράταξη 
«Έπανεκκίνηση» του Γιάννη Ιωαννίδη. Διεκδικητές 
του δήμου είναι ακόμη ο Σπύρος Σταματάκης με τον 
συνδυασμό «Ξεκινάμε», ο νυν δήμαρχος Έυθύμιος 
Φωτόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Μπρο-
στά ο Άνθρωπος» και τέλος η Λίνα Χατζηκυριακού 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».
Οκτάδα στο δήμο Θερμαϊκού

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά οκτώ είναι οι υποψή-
φιοι δήμαρχοι στο δήμο Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα, 
κατέθεσαν επίσημα την υποψηφιότητά τους οι εξής: 

Ποιοι είναι οι 100 υποψήφιοι δήμαρχοι  
στους 14 δήμους της Θεσσαλονίκης

Η Karfitsa παρουσιάζει όλα τα ονόματα
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Ποιοι είναι οι 100 υποψήφιοι δήμαρχοι  
στους 14 δήμους της Θεσσαλονίκης

ο Δημήτρης Καπλάνης, με τον συνδυασμό 
«Το Μέλλον Τώρα», ο Συμεών Καψάλας, 
με τον συνδυασμό «Θερμαϊκός Παγκόσμια 
Πόλη», ο νυν δήμαρχος Γιάννης Μαυρομά-
της, επικεφαλής της παράταξης «Θερμα-
ϊκός Νέα Πορεία», η Ντίνα Μώραλη με τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση», ο Νίκος Παράσχου με 
τον συνδυασμό «Όλοι μαζί για τον Θερμαϊ-
κό», ο Θεόδωρος Τζέκος με την παράταξη 
«Συμμετέχω», ο Γιώργος Τσαμασλής με την 
παράταξη «Θερμαγικός Καλύτερη ζωή για 
όλους» και ο Γιώργος Χατζηβαλάσης με τη 
«Δράση Πολιτών».
Η μάχη της Θέρμης

Στο δήμο Θέρμης, μάχη για την ψήφο 
των δημοτών τους και την κατάκτηση της 
δημοτικής αρχής θα δώσουν έξι πρόσωπα. 
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι δήμαρχοι είναι 
ο Δημήτρης Βλαχομήτρος, με το «Μέτω-
πο Ρήξης και Ανατροπής», ο Φάνης Καρ-
κατζούνης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο 
Κωνσταντίνος Μπίκος με τον συνδυασμό 
«Βήμα στο Αύριο», ο νυν δήμαρχος Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος με τη «Δημοκρατική 
Ένότητα», η Άννα Τσιφτελίδου, με την «Πα-
ρέμβαση Πολιτών» και ο Χρήστος Φάσσας 
με την  παράταξη «Ο Δήμος μας Αύριο».
Οι 7 της Καλαμαριάς

Και στο δήμο Καλαμαριάς υπάρχει πλη-
θώρα υποψηφιοτήτων, καθώς ανέρχονται 
στους επτά οι συνδυασμοί που κατέθεσαν 
φακέλους στο Πρωτοδικείο. Πρόκειται για 
τους υποψήφιους δημάρχους Βεκέντιο 
Αντωνάκη με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
Δημήτρη Αρκούδη με την «Καλαμαριά 
Αλλιώς», Θεόδωρο Βολτσίδη με την «Πα-
τριωτική Δύναμη Καλαμαριάς», Γιάννη 
Δαρδαμανέλη με τη «Γενιά Δημιουργίας», 
Θεοδόση Μπακογλίδη, με τη «Συνεργασία 
για την Καλαμαριά», Αβραάμ Περσίδη με 
την παράταξη «Η Καλαμαριά που μας αξί-
ζει» και Άρη Τεμεκενίδη με τον συνδυασμό 
«Καλαμαριά Πρώτη Ξανά».
Οι υποψήφιοι του δήμου Κορδελιού – Ευ-
όσμου

Πανέτοιμοι για να συμμετάσχουν στις 
εκλογές είναι έξι υποψήφιοι στον δήμο Κορ-
δελιού – Έυόσμου. Την ψήφο των δημοτών 
θα διεκδικήσουν οι: Γιάννης Γιαννακόπου-
λος με την παράταξη «Κοινωνία Έυθύνης», 
Νίκος Ζυγάς με τη «Συμμαχία Πολιτών» και 
Γιάννης Καμαρινός με τον συνδυασμό «Ξε-
κινάμε από την αρχή». Έπίσης, διεκδικούν 
το δήμο οι Θανάσης Κοκόνας με τη «Λαϊκή 
Συσπείρωση», Κλεάνθης Μανδαλιανός με 
τη «Νέα Πνοή» και ο νυν δήμαρχος Πέτρος 

Σούλας με την παράταξη «Δήμος για όλους».
Για την αλλαγή στο δήμο Λαγκαδά

Τρεις γυναίκες και τέσσερις άντρες θα δι-
εκδικήσουν το δήμο Λαγκαδά στις εκλογές 
της 26ης Μαΐου. Στο Πρωτοδικείο κατέθεσαν 
τους συνδυασμούς τους η Έλπινίκη Ανδρεά-
δου με τους «Πολίτες με Όραμα», ο Γιάννης 
Αναστασιάδης με τη «Νέα Αρχή», ο Φίλιππος 
Γεωργουδάκης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
η Χρύσα Σάμου με τον «Δημοτικό Συναγερ-
μό», η Μαρκέλλα Ταυρίδου με τον «Ένεργό 
Δημότη», ο Γιάννης Ταχματζίδης με τη «Δύ-
ναμη Έυθύνης» και ο Θεόδωρος Τζιαμπάζης 
με τη «Σύμπραξη Δημιουργίας για τον Δήμο 
Λαγκαδά».
Αγώνας για 5 στο δήμο Νεάπολης – Συκεών

Πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι θα διασταυ-
ρώσουν τα ξίφη τους για να κατακτήσουν 
τον δήμο Νεάπολης – Συκεών. Συγκεκριμένα 
στην κάλπη θα αναμετρηθούν ο Χαράλαμπος 
Βέλλης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», ο νυν δή-
μαρχος Σίμος Δανιηλίδης με τη «Νέα Αυτοδι-
οίκηση», ο Ηλίας Ζάχαρης με την «Κοινωνική 
Συνεργασία», ο Γιάννης Λαθήρας με την «Η 
Πόλη Αλλιώς» και ο Λάζαρος Ωραιόπουλος 
με τον συνδυασμό «Άλμα στο Μέλλον». 
5+ μία στο δήμο Παύλου Μελά

Μια γυναίκα και πέντε άντρες θα επιδιώ-

ξουν να κατακτήσουν το δήμο Παύλου 
– Μελά, μετά την επίσημη κατάθεση 
των ψηφοδελτίων. Υποψήφιοι είναι ο 
Δημήτρης Δεληγιάννης με την παράταξη 
«Αλλάζω την Πόλη μου», ο νυν δήμαρ-
χος Δημήτρης Δεμουρτζίδης με τον συν-
δυασμό «Έυ Πόλις», ο Άρης Ιακωβίδης 
με την «Ανανεωτική Κίνηση Πολιτών 
Παύλου Μελά», ο Γιώργος Λίλτσης με 
την «αναΤΡΟΠΗ», ο Μάριος Παλάντζας 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και η Σίσσυ 
Φραγκοπούλου με την «Πόλη Μπροστά 
Προοδευτική Συμμαχία για τον Δήμο 
Παύλου Μελά».
Η πεντάδα του δήμου Πυλαίας – Χορ-
τιάτη

Οριστικά πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι 
στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Τους 
συνδυασμούς τους κατέθεσαν για συμ-
μετοχή στις εκλογές ο Γιώργος Αντω-
νόπουλος με τη «Δύναμη Αλλαγής», ο 
νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιους 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με τη «Δύναμη Ένό-
τητας», ο Κωνσταντίνος Καρπούζης με 
τη «Δημιουργική Αλλαγή», ο Οδυσσέας 
– Τζαμάλ Μααΐτα  με τη «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση» και η Έλένη Ρουσάκη με τον συν-
δυασμό «Σύγχρονος Δήμος Αυτοδιοι-
κητική Κίνηση Πολιτών Δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη».
Οι μονομάχοι της Χαλκηδόνας

Τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια 
τους κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο προ-
κειμένου να συμμετέχουν στις εκλογές 
πέντε υποψήφιοι και στο δήμο Χαλκη-
δόνας. Έιδικότερα, μάχη θα δώσουν οι 
εξής: Σταύρος Αναγνωστόπουλος με 
την «Δύναμη Αναγέννησης», Μηνάς 
Μηντζαρίδης με τον συνδυασμό «Ένερ-
γοί Δημότες Χαλκηδόνας», Παναγιώτης 
Μαρκίδης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
Μαυρουδής Μηντσιούδης με την «Κίνη-
ση Αλλαγής» και Κώστας Σαραφίδης με 
τη «Σύμπραξη Έυθύνης».

Έπτά διεκδικητές για το Ωραιόκαστρο
Έπτά είναι και οι διεκδικητές του δη-

μαρχιακού θώκου στο δήμο Ωραιοκά-
στρου. Πρόκειται για τον νυν δήμαρχο 
και εκ νέου υποψήφιο Αστέριο Γαβότση 
με τον συνδυασμό «Πολιτεία με Όραμα», 
τον Γρηγόρη Έδιρνέλη με την «Αλλη-
λεγγύη Ανατροπή», τον Άγγελο Θεμελή 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», τον Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου με τη «Δύναμη Δη-
μιουργίας», τον Ανέστη Πολυχρονίδη 
με τη «Συνεργασία Τώρα», τον Παντελή 
Σκαρλάτο με την «Ανάσα» και τον Πα-
ντελή Τσακίρη με τους «Πρωταγωνιστές 
Ξανά».
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Ο Κωνσταντίνος Κούτουκας εμφανίζεται για ακόμα μια φορά  
στο προσκήνιο του Δ. Θερμαϊκού

Ήταν Ιανουάριος του 1999 όταν ένας 
νέος άνθρωπος, φοροτεχνικός στο επάγ-
γελμα, από τη Νέα Μηχανιώνα, έπαιρνε 
το τιμόνι της διοίκησης του δήμου Μη-
χανιώνας μετά την εφαρμογή του «Κα-
ποδίστρια». Ο Κωνσταντίνος Κούτου-
κας εκλέχτηκε τη δεύτερη Κυριακή (15 
Οκτωβρίου 1998) και ανέλαβε τα «ηνία» 
του δήμου, ενώ με λίγες μονάδες διαφο-
ρά ακολούθησε ο Γιάννης Μαυρομάτης, 
ο σημερινός δήμαρχος Θερμαϊκού. 

Από την ημέρα της εκλογής του και 
για μια τετραετία, ο Κ. Κούτουκας είχε 
να ασχοληθεί με πλείστα όσα θέματα, 
τα οποία χειρίστηκε αναλόγως με τις 
δυνατότητες που είχε ως δήμαρχος. 
Ήταν, άλλωστε, νέος και χωρίς εμπει-
ρία στην αυτοδιοίκηση. Έπί των ημερών 
του «έσκασε» και η γνωστή σε όλη την 
Έλλάδα υπόθεση με τον μαθητή της Γ’ 
Γυμνασίου της Νέας Μηχανιώνας, του 
Οδυσσέα Τσενάι από την Αλβανία. Ο αρι-
στούχος μαθητής επρόκειτο να σηκώ-
σει την Έλληνική σημαία, όπως όριζε ο 
σχολικός κανονισμός. Η Νέα Μηχανιώνα 
διχάστηκε για το αν ο νεαρός, τότε, Οδυσ-
σέας, έπρεπε η όχι να κρατήσει την ελλη-
νική σημαία, και έγινε γνωστή σε όλη την 
Έλλάδα για την υπόθεση.

Τότε είχε υπάρξει αντίδραση μόνο 
από κατοίκους της περιοχής, ενώ οι συμ-
μαθητές του Οδυσσέα είχαν ταχθεί, στην 
πλειονότητά τους, στο πλευρό του. Η 
λύση στον… Γόρδιο Δεσμό δεν δόθηκε 
όμως από τον επικεφαλής της τοπικής 
αυτοδιοίκησης της περιοχής και δήμαρ-
χο Ν. Μηχανιώνας, άλλα από τον ίδιο τον 
έφηβο μαθητή, ο οποίος παραιτήθηκε 
από το δικαίωμά του προκειμένου να 
εκτονωθεί η κρίση και να επιστρέψουν 
οι μαθητές στα μαθήματά τους. Ο αλβα-
νικής καταγωγής μαθητής, ο οποίος εξα-
κολουθεί να αριστεύσει στις ΗΠΑ, είχε 
δηλώσει ότι δεν θα σηκώσει τη σημαία 
«για το καλό της κοινωνίας».

Το περιστατικό αυτό φαίνεται πως 
ήταν ανάμεσα σε εκείνα που «κόστισαν» 
στον Κ. Κούτουκα το δημαρχιακό θώκο 
της Ν. Μηχανιώνας. Η δημοφιλία του 

δημάρχου μειώθηκε, με αποτέλεσμα 
στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, 
αυτές του 2002, να στραφεί η εμπιστο-
σύνη των κατοίκων της περιοχής –και να 
εδραιωθεί, όπως αποδείχτηκε στη συνέ-
χεια–  στο πρόσωπο του σημερινού δη-
μάρχου Θερμαϊκού, Γιάννη Μαυρομάτη.

Η απώλεια του δήμου ήταν ο  λό-
γος που για ένα μικρό διάστημα –από το 
2006 έως το 2010– ο φοροτεχνικός από 
τη Νέα Μηχανιώνα αποφάσισε να βγει 
από το προσκήνιο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. 

Στις εκλογές του 2010, όμως, συντά-
χθηκε στο πλευρό του Γιάννη Αλεξαν-
δρή, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές στο 
δήμο Θερμαϊκού. Λίγο διάστημα αργότε-
ρα πήρε από τη θέση του αντιδημάρχου 
οικονομικών απόφαση  και αύξησε τα 
δημοτικά τέλη κατά 24% (!) ανεβάζο-
ντας τα σε επίπεδα πρωτοφανή για την 

περιοχή και καθιστώντας τα αβάσταχτα 
για τους δημότες και τους επαγγελματί-
ες του δήμου. Παρά τις προσπάθειες της 
αντιπολίτευσης, τα αυξημένα δημοτικά  
τέλη παρέμειναν σε ισχύ.

Στις επόμενες εκλογές του 2014 ο 
Κ. Κούτουκας   αποσύρθηκε του από το 
προσκήνιο. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά 
άλλαξε γνώμη στη συνέχεια και στις 
φετινές εκλογές αποφάσισε να διεκδι-
κήσει το δήμο Θερμαϊκού. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι προσπάθειές του για 
να συγκροτήσει συνδυασμό έπεσαν στο 
κενό. Έπί δύο μήνες, όπως λένε καλά 
πληροφορημένες πηγές, προσπαθούσε 
να «ρίξει γέφυρες» και να δημιουργήσει 
συνεργασίες, προκειμένου να κατέβει 
απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο του, 
Γιάννη Μαυρομάτη. Ωστόσο, δεν τα κα-
τάφερε.

Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψε την 

προσπάθειά του να συμμετέχει στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές και αποφάσισε να 
ενώσει τις δυνάμεις του με το συνδυασμό 
«Θερμαγικός» του Γιώργου Τσαμασλή, 
από την περιοχή του, τη Νέα Μηχανιώ-
να, ο οποίος είχε εκλεγεί δεύτερος στις 
εκλογές του 2014, χάνοντας στο Β’ γύρο 
από τον Γιάννη Μαυρομάτη.

Η συμμετοχή του Κ. Κούτουκα στα 
κοινά ξυπνάει για ακόμη μια φορά μνή-
μες στην τοπική κοινωνία, μνήμες που 
αφορούν στους χειρισμούς του ως πρώ-
ην δήμαρχος και ως αντιδήμαρχος οικο-
νομικών. Πριν από λίγο διάστημα ο επι-
κεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης, 
ο Γιώργος Τσαμασλής, ανακοίνωσε τον 
Κ. Κούτουκα στο συνδυασμό του αποδε-
χόμενος στους κόλπους της παράταξης 
του τη νέα αυτή συνεργασία…

Στο πλευρό του Γ. Τσαμασλή ο άνθρωπος  
που «εκτόξευσε» τα δημοτικά τέλη
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Μέσα σε ένα χρόνο  
θα διευθετηθεί το θέμα  
της καθαριότητας  
στο δήμο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Ζέρβας - Υποψήφιος δήμαρχος

Η Νέα Τούμπα θα είναι μια τεράστια 
νίκη για τον αθλητισμό.  

θέλω να είμαι ο Δήμαρχος  
που θα την εγκαινιάσει. 

Βασική μου υπόσχεση προς το λαό της Θεσσαλονίκης εί-
ναι ότι θα είμαι δήμαρχος της πόλης που θα κάνει τη δουλειά. 
Δήμαρχος πλήρους απασχόλησης, δήμαρχος των έργων και 
των πράξεων. Οι πολίτες έχουν δίκιο να είναι απογοητευμέ-
νοι, έχουν δίκιο να είναι δύσπιστοι προς το πολιτικό σύστημα 
και τους πολιτικούς.

Για να αλλάξει αυτή η εικόνα, αυτή η διάχυτη πεποίθηση, 
απαιτούνται ενέργειες συμβολικές και ταυτόχρονα ενέργειες 
ουσίας. Έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι το πιο σημαντικό 
πρόβλημα της πόλης είναι η καθαριότητα και αυτό προκύ-
πτει από όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης.

Δεσμεύομαι ενώπιον των Θεσσαλονικέων, ότι μέχρι τα 
Χριστούγεννα του 2019 η πόλη θα είναι εμφανώς πιο καθα-
ρή και μέσα στον πρώτο χρόνο της νέας διοίκησης το ζήτημα 
θα έχει διευθετηθεί.

Για το λόγο αυτό δεσμεύομαι πως θα αναλάβω προσω-
πικά ως δήμαρχος τον τομέα της καθαριότητας. Θα ασχολη-
θώ προσωπικά με το να καθαρίσει η πόλη, να φτάσει σε ένα 
αποδεκτό επίπεδο που μας αξίζει, που αξίζει σε μία πόλη 24 
αιώνων Ιστορίας.

Η δέσμευσή μου αυτή, συμβολική και ουσίας, δίνει το 
στίγμα των προθέσεών μου. Τέρμα τα λόγια, τέρμα οι δικαιο-
λογίες για τα κακά αποτελέσματα, τέρμα οι ανευθυνο-υπεύ-
θυνοι. 

Ο δήμος έχει τους πόρους, έχει τους ανθρώπους, έχει τα 
οχήματα, έχει τον εξοπλισμό για να πετύχει εμφατικά καλύ-
τερα αποτελέσματα. 

Η αποτυχία του management, η αποτυχία των διοικού-
ντων θα πάψει να μετατρέπεται σε αποτυχία της πόλης. Ούτε 
θα ενδώσουμε σε ιδεοληπτικές προσεγγίσεις που προτείνουν 
ξεπερασμένα μοντέλα ιδιωτικοποίησης αγνοώντας τα δεδο-
μένα, το διεθνές παράδειγμα και τις πραγματικές υπαρκτές 
δυνατότητες που έχει η πόλη. Όσοι υποστηρίζουν την εκχώ-
ρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες δεν θέλουν να κάνουν τη 
δουλειά αλλά να κάνουνε δουλειές για ίδιον όφελος.

Τις αποκρούουμε όχι γιατί είμαστε ικανοποιημένοι από 
το αποτέλεσμα, αλλά γιατί ξέρουμε και μπορούμε, Τις απο-
κρούουμε γιατί εμείς – εγώ προσωπικά- θέλω να κάνω τη 
δουλειά. Η εντολή των συμπολιτών μου θα είναι συγκεκρι-
μένη και με βάση αυτή θα κριθώ.

* Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι ανεξάρτητος υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της παράτα-
ξης «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη»

Τ Ο Υ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Ζ Ε Ρ Β Α *
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Μαριέττα Γιαννάκου: «Η πολιτική χρειάζεται κοινωνική αποτελεσματικότητα και 
για την κοινωνική αποτελεσματικότητα της Μελίνας δεν έχω καμία αμφιβολία»

Με ιδιαίτερη επιτυχία, σε μία κατάμεστη αίθουσα 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερο παλμό και 
ένταση, έλαβε χώρα η προεκλογική εκδήλωση της 
υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου Θεσσαλονίκης 
με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του Απόστολου 

Τζιτζικώστα, Μελίνας Δερμεντζοπούλου. Κεντρική 
ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η πρώην υπουργός 
κα Μαριέττα Γιαννάκου με συντονιστή τον δημοσιο-
γράφο Βαγγέλη Πλάκα. 

Η κα Μελίνα Δερμεντζοπούλου τόλμησε ένα ιδιαί-

τερο στοίχημα, το οποίο κέρδισε, καθώς προσήλθαν 
εκατοντάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα έφυγαν με 
τις καλύτερες εντυπώσεις, μιλώντας για μια συζήτη-
ση επιπέδου και ουσίας μεταξύ των ομιλητριών.

Πλήθος κόσμου στην συγκέντρωση της M. Δερμεντζοπούλου

Η εξωστρέφεια στοίχημα της Θεσσαλονίκης 
Γυρίζω το χρόνο ένα μήνα πριν…. Μόλις έχω βγει από 

τη δικαστική αίθουσα και δέχομαι τηλεφώνημα να συμμε-
τέχω στην προσπάθεια του Γιώργου Ορφανού να εκσυγ-
χρονίσει τη Θεσσαλονίκη. Να γίνω μέρος της προσπάθειας 
των πολιτών να αποκτήσει η πόλη ευρωπαϊκό προφίλ και 
εξωστρέφεια.

Αρχικά, σαστίζω με την πρόταση… αμηχανία μετά… 
Ζητώ λίγο χρόνο. Περπατώ από τα δικαστήρια μέχρι το 
σιδηροδρομικό σταθμό. Φτάνω Ξηροκρήνη. Βλέπω τα 
τρένα να φεύγουν, στέκομαι σ ένα παγκάκι και παρατηρώ 
τον κόσμο… είχα χρόνια να το κάνω… Αποφασίζω να μπω 
σ΄ένα ταξί, ζητώντας να ακολουθήσει τη διαδρομή Ξηρο-
κρήνη – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μέσω Τούμπας 
και Χαριλάου…

Αυτό ήταν…. Η γέννηση μιας σκέψης, ξύπνησε ακο-
λούθως πολλές για τη Θεσσαλονίκη που ονειρεύομαι.

Η Θεσσαλονίκη είναι όντως το μέλλον. Έίναι πύλη των 
Βαλκανίων. Το κυριότερο όμως είναι ότι πληρεί όλες τις 
προδιαγραφές, ώστε να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στις χώ-
ρες της Νοτιοανατολικής Έυρώπης.

Αποτελεί συνεπώς καθήκον κάθε πολίτη να συνδρά-
μει και να την μεταμορφώσει σε πόλη - πρότυπο. Ο Γιώρ-
γος Ορφανός οραματίστηκε ακριβώς αυτό: Ένα φιλόδοξο 
έργο, που έχει ξεκάθαρο στόχο την αναγέννηση της Θεσ-
σαλονίκης.

Σήμα κατατεθέν της, η Νέα Παραλία: Το παραλιακό 
μέτωπο είναι τόπος φιλικός και προσβάσιμος στον κάθε 
πολίτη, χρήζει όμως άμεσα ανανέωσης.

Ο ανοιχτός ορίζοντας της θάλασσας, που απλώνεται 
κατά μήκος της πόλης, σε συνδυασμό με μια σειρά πο-
λιτιστικών - αθλητικών δραστηριοτήτων και δράσεων 
αναψυχής που θα φιλοξενούνται στους κόλπους της Νέας 

Παραλίας, δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα μας να απο-
κτήσει ποιότητα ζωής.

Οι θεματικοί κήποι, τα πάρκα αναψυχής για μικρούς – 
μεγάλους και τετράποδους φίλους και τα πολιτιστικά πε-
ρίπτερα είναι ένα κομμάτι των δυνατοτήτων, που κρύβει η 
Νέα Παραλία….

Στο «στοίχημα» της εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης 
καταλυτικό ρόλο θα παίξει η ανάδειξη και η αξιοποίηση 
του Λιμένα.

Στόχος είναι η προσέλκυση τακτικών γραμμών μεγά-
λων διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών, ώστε να εξυπηρε-
τούνται τόσο οι ανάγκες των εξαγωγών όσο και του επι-
βατικού κοινού.

Στόχος αποτελεί και η αύξηση άφιξης κρουαζιερό-
πλοιων, ώστε να ενισχυθεί ο αστικός τουρισμός σύντομης 
διάρκειας της πόλης, που φέρνει κατ’ επέκταση πολλαπλά 
οικονομικά οφέλη.

Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεσή είναι η βελτίωση πα-
ροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες και η ενίσχυση της νε-

ανικής επιχειρηματικότητας. Οι νέες και καινοτόμες ιδέες 
οφείλουν να βρουν πρόσφορο έδαφος, μέσω αρχικά ενός 
εξορθολογισμού των δημοτικών τελών.

Στην κατεύθυνση αλλαγής προφίλ της πόλης κλειδί 
αποτελεί η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης.

Οι εγκαταστάσεις της αφενός μπορούν να γίνουν εστία 
Διεθνών Έκθέσεων Τουρισμού και Συνεδρίων και αφε-
τέρου να μετατραπούν σ ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, αλ-
λάζοντας τη φυσιογνωμία της πόλης περιβαλλοντικά και 
αισθητικά.

Τολμηρό εγχείρημα, όχι όμως ακατόρθωτο θα ήταν 
η σύνδεση της πόλης με μια «πράσινη» γραμμή μέχρι 
το Σέιχ Σου, ενός αναξιοποίητου πνεύμονα της πόλης. 
Στην πορεία αυτής της… γραμμής θα μπορούσε κάποιος 
να ανακαλύψει και τον Βυζαντινό πλούτο, που κρύβει η 
πόλη. Πρόκληση αποτελεί η δημιουργία ενός… περιπάτου 
από την Παλιά παραλία έως τα Κάστρα.  

Μια πολιτιστική επένδυση είναι και η αναβάθμιση 
των «Δημητρίων» σε φεστιβάλ με διεθνή προσανατολι-
σμό, που θα αγκαλιάζει τους νέους δημιουργούς σε μια 
πόλη ανοιχτή, ασφαλή, καθαρή, πολύχρωμη, που θα έχει 
στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον σεβόμενη τις ανά-
γκες του κάθε πολίτη.

Όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε μια Θεσσαλονίκη 
βγαλμένη από το μέλλον. Με έργα, δίχως λόγια… Με 
πράξεις να δημιουργήσουμε σε κάθε γειτονιά μια κοιτίδα 
πολιτισμού.

*Η Βενετία (Βένη) Καπαχτσή είναι δικηγόρος, 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του 
Γιώργου Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον».

Τ Η Σ  Β Ε Ν Η Σ  Κ Α Π Α Χ Τ Σ Η *



5311.05.2019

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. 

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

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

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες
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Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από τις 
εκλογές και τον προεκλογικό αγώνα για να 
συζητήσει κανείς τα θέματα της αυτοδιοίκη-
σης και της δημοκρατίας. Θέλω, λοιπόν, να 
μιλήσω στους νέους, στους απόφοιτους του 
λυκείου, στους φοιτητές, αλλά και στους νέ-
ους ανθρώπους που από άποψη ή από ανά-
γκη μπήκαν στη δουλειά από νωρίς, και δεν 
νοιάζονται και πολύ για τα δημοτικά.

Το ξέρω ότι οι περισσότεροι από μας δεν 
διαβάζουν άρθρα, γιατί τα post είναι πιο 
άμεσα και πολύ πιο σύντομα. Δυστυχώς δεν 
μπορώ να τα χωρέσω όλα σε 15-20 λέξεις. 

Γι αυτό αν σας φανεί κάτι ενδιαφέρον, 
κόψτε το και κρατείστε το. Κι αν κουρα-
στείτε διαβάζοντας, sorry, προσπαθώ 
να καλύψω όσα περισσότερα γίνεται.

Το ξέρω ότι οι περισσότεροι δεκα-
οκτάρηδες και εικοσάρηδες, κορίτσια 
και αγόρια, δεν έχουν καμία όρεξη να 
ασχοληθούν. Δεν έχουν άδικο.

Αν η πολιτική γενικότερα ή η αυτο-
διοίκηση φαίνεται ότι είναι ένα στημένο 
παιχνίδι από τα κόμματα και τις κλίκες 
εξουσίας, γιατί να ενδιαφερθούν; 

Αν οι υποψήφιοι είναι η χειρότερη 
εκδοχή των «μεγάλων», αν οι υποψή-
φιοι είναι οι πιο συντηρητικοί, άνοστοι 
και άοσμοι τύποι, γιατί να κάτσουν να 
τους ακούσουν;

(Και μιλάω εγώ, που φοράω σακά-
κι και πουκάμισο για να πάω στο δικα-
στήριο και στο δημοτικό συμβούλιο, 
που μου αρέσουν τα λογιστικά νούμε-

ρα και η χαρτούρα, που έχω να παίξω video 
game εδώ και 4-5 χρόνια...)

Και τότε; Να κάτσουν σπίτι; Nα αφήσουν 
το παιχνίδι στους πολιτικοποιημένους και 
τους «επαγγελματίες»; Έγώ λέω όχι! Και 
ο καλύτερος τρόπος να μπεις στα δημόσια 
πράγματα είναι ο Δήμος. Γιατί είναι στη γει-
τονιά μας, γιατί τα θέματα και τα πρόσωπα 
είναι κοντά, γιατί εδώ η γνώμη μας μπορεί 
να πιάσει τόπο. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας 
πω  τα βασικά. Για όσους τα ξέρουν, θα δείτε 
τουλάχιστον πως τα βλέπω εγώ. Για όσους 
δεν πολυασχολούνται, ελπίζω ότι θα βρείτε 
κάποιο μικρό ενδιαφέρον.

Η πρώτη δουλειά του Δήμου είναι να 
εξασφαλίζει τα στοιχειώδη του σύγχρονου 
πολιτισμού για όλους τους κατοίκους – να 
φτάνει το πόσιμο νερό και το ηλεκτρικό 
ρεύμα παντού, να μαζεύονται τα σκουπίδια 
και να καθαρίζονται οι δημόσιοι χώροι, να 
φωτίζονται τα πεζοδρόμια και οι πλατείες, 
να ασφαλτοστρώνονται οι δρόμοι και άλλα 
τέτοια που όλοι τα θεωρούμε δεδομένα.

Μη νομίσετε όμως ότι είναι όλα απλά. 
Για παράδειγμα, έχουμε 1.400 υπαλλήλους 
καθαριότητας στο δήμο Θεσσαλονίκης και 
οι κάδοι είναι ένα άθλιο θέαμα, γιατί έχου-
με μάθει να πετάμε στους κάδους τα πάντα 
και όλες τις ώρες τις ημέρας ώστε να ξεχει-
λίζουν πριν την επόμενη αποκομιδή. Ή τα 
τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια και τις 
πλατείες, που ακούτε άλλοι να τα θέλουν κι 
άλλοι να τα πολεμάμε, ενώ στην πραγματι-
κότητα το δίκαιο και το άδικο βρίσκεται στο 
τι πληρώνουν (ή δεν πληρώνουν) τα κατα-
στήματα εστίασης. Και για να το κάνω πιο 
σύνθετο, πείτε μου εσείς αν είναι σωστό να 
πληρώνει τα ίδια ένα μπουγατσατζίδικο στην 
.... της Τούμπας με ένα all day cafe bar στη 

Μητροπόλεως!
Πάντως, ακόμα και τα στοιχειώδη ενός 

δήμου χρειάζονται χρήματα και εδώ μπαί-
νουν τα περίφημα δημοτικά τέλη, οι χρημα-
τοδοτήσεις, τα δάνεια, οι κρατικές ενισχύσεις 
και άλλα (λίγο βαρετά) οικονομικά.

Τα δημοτικά τέλη είναι το βασικό εισόδη-
μα κάθε δήμου. Η λογική είναι πανάρχαια: 
να βάζουμε όλοι από κάτι για να έχουμε 
δίκτυα ομβρίων (να φεύγουν τα νερά της 
βροχής αντί να μας πλημμυρίζουν), παιδικές 
χαρές, στέγαστρα στις στάσεις (όπως και οι 
κολώνες φωτισμού και τα παγκάκια, λέγο-
νται αστικός εξοπλισμός, το ξέρω είναι βα-
ρύγδουπη φράση, αλλά στις ωραίες πόλεις 
του κόσμου που βλέπετε, βγάζει πραγματικό 

Ελάτε να μάθουμε το δήμο και να φτιάξουμε την πόλη
opinion

Τ Ο Υ  Μ Α Κ Η 
Κ Υ Ρ Ι Ζ Ι Δ Η *

Όταν βάζεις 
κάποιον σε 

θέση εξουσίας 
πρέπει να είσαι 

σίγουρος ότι 
δεν θα βάλει 

το χέρι του εκεί 
που δεν πρέπει
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Ελάτε να μάθουμε το δήμο και να φτιάξουμε την πόλη νόημα) και πολλά άλλα.
Ακόμα και τα πιο βασικά χρειάζονται λεφτά. Για να 

κρατήσουμε το πράσινο στα πάρκα και τις πλατείες αλλά 
και στα παρτέρια και τις δενδροδόχους των πεζοδρόμων, 
δαπανάμε κάθε χρόνο αρκετά ευρώ. Και θέλουμε να το 
κάνουμε περισσότερο και ομορφότερο. Γι αυτό ίσως με 
έχετε ακούσει να προτείνω την υιοθεσία δενδροδόχων 
και τη συμμετοχή όλων μας για να κάνουμε πιο πράσινη 
την πόλη.

Παντού στο εξωτερικό, στον προοδευμένο κόσμο, ο 
δημόσιος χώρος δείχνει το πόσο εύπορη είναι μια κοινω-
νία. Έδώ, στην Έλλάδα, το πάμε ανάποδα. Ο καθένας είναι 
όσο πλούσιος είναι για την πάρτη του, με τη σπιταρόνα 
του και την αυτοκινητάρα του, αλλά ο δημόσιος χώρος 
είναι για κλάματα. Ή, όπως το λέω εγώ, αφού είμαστε 
ωραίοι, γιατί η πόλη έχει τα χάλια της;

Αν είσαι στην άκρη του κόσμου και δεν περιμένεις ξέ-
νους, δεν πολυπειράζει που η πλατεία σου δεν βλέπεται! 
Όταν όμως θέλεις και τους επισκέπτες, όταν θέλεις να 
είσαι μια πόλη με χαμογελαστούς ανθρώπους, γιατί, ας 
πούμε, χαίρονται να κυκλοφορούν πεζοί ή γιατί τα παιδιά 
τους πηγαίνουν σε ένα καλοφτιαγμένο σχολείο ή σε έναν 
παιδικό σταθμό που δεν είναι μπουντρούμι, τότε νοιάζε-
σαι για τον δημόσιο χώρο. Ο λόγος που δεν τα πολυκα-
ταλαβαίνουμε αυτά στην Έλλάδα που έφτιαξαν οι προη-
γούμενες γενιές, είναι γιατί τα αποδίδουμε στο κράτος. Το 
κράτος θα τα κάνει όλα, έτσι δεν είναι; Και συνεχίζουμε 
«λεφτά υπάρχουν! Αντί να τα τρώνε στις μίζες και να τα 
πετάνε δεξιά-αριστερά (κυριολεκτικά!) ας τα δώσουν για 

τα σχολεία». Κάπως έτσι δεν σκεφτόμαστε;
Γι αυτό δεν είμαστε και πολύ πρόθυμοι να πληρώσου-

με φόρους.
Η αλήθεια είναι πως τέτοιο μπέρδεμα, τέτοια απόστα-

ση κράτους και πολιτών, υπάρχει μόνο σε υποανάπτυκτες 
χώρες. Στην Έλλάδα δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητη. 
Έδώ και διακόσια περίπου χρόνια, έχουμε τους επιτήδει-
ους που απομυζούν τα συνήθως δανεικά μας χρήματα. 
Και στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα και σε 
κάθε δήμο ξεχωριστά. Να κάνουμε, λένε, ένα πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής. Και ποιός είπε ότι το χρειαζόμαστε 
περισσότερο από δύο απορριμματοφόρα; Κανείς! Έλα, 
όμως, που από το πάρκο μπορούμε να βγάλουμε και με-
ρικές παράπλευρες ωφέλειες!

Γι αυτό έχει σημασία το ποιός είναι ποιός. Όχι μόνο 
η ιδεολογία, το πολιτικό πρόγραμμα, οι εξαγγελίες και 
άλλα τρανά λόγια, αλλά και η προσωπικότητα, από τι εί-
ναι φτιαγμένος ο καθένας. Όταν βάζεις κάποιον σε θέση 
εξουσίας πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν θα βάλει το 
χέρι του εκεί που δεν πρέπει. Φαίνεται απλό αλλά δεν εί-
ναι. Από τότε που υπάρχει ο κόσμος, αυτοί που διοικούν 
έχουν τον πειρασμό να απολαμβάνουν περισσότερα από 
όσα τους αναλογούν. Αυτός είναι και ο λόγος που γεννή-
θηκε η δημοκρατία, οι αιρετοί αντιπρόσωποι και ο έλεγ-
χος της εξουσίας. Γεννήθηκε αλλά δεν είναι δεδομένο ότι 
επικρατεί ή λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Αν, για παράδειγμα, δεν πάμε στη ψηφοφορία ή αν, 
ακόμα χειρότερα, πάμε χωρίς δική μας γνώμη αλλά επει-
δή έτσι μας είπε ο φίλος, ο γείτονας ή το κόμμα (ξέρουν 

αυτοί!), τότε τί να σου κάνει και η δημοκρατία;
Έτσι φτάνουμε στη συμμετοχή και στη συναίνεση. 

Μπείτε στο παιχνίδι, ρωτείστε, κουβεντιάστε, ψηφίστε, 
σκεφτείτε μια καλύτερη λύση. Και κάντε το χωρίς καυγά-
δες. Όχι πως και ο καυγάς δεν έχει ενδιαφέρον! Έλληνες 
είμαστε, άλλωστε. Αλλά όταν η συζήτηση περιορίζεται 
στις βρισιές και στο ποιός είσαι εσύ και ποιόν υποστηρί-
ζεις, τα περιθώρια για προβληματισμό και λύση πάνε πε-
ρίπατο. Γι αυτό, θα δείτε ότι οι πολιτικάντηδες προτιμάνε 
τις κορώνες και τις αλληλοκατηγορίες. Αν δεν τις είχαν 
θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν. Και το χειρότερο γι 
αυτούς, θα έπρεπε να στρωθούν να κάνουν πραγματικά 
κάτι. Άσε καλύτερα!

Έχω τόσα να σας πω και δεν φτάνει ο χώρος και η 
ώρα. Σας καλώ, λοιπόν, να τα πούμε από κοντά, να σας 
εξηγήσω τα «βαρετά» οικονομικά και διαχειριστικά του 
δήμου Θεσσαλονίκης, τα έργα που γίνονται και δεν γί-
νονται, να συζητήσουμε τα προβλήματα και να ανταλ-
λάξουμε απόψεις για τις λύσεις τους. Στην Αγίας Σοφίας 
24 - 1ος όροφος με καφέ και όρεξη για απαντήσεις και 
συζήτηση. Το μόνο που θα ήθελα είναι να αφήσετε έξω 
τα κομματικά σας, όσοι έχετε. Δεν έχουν τόση σημασία 
εδώ και μπορούν να χαλάσουν εύκολα μια ωραία παρέα. 

Καλή συνέχεια σε όλους!
* Ο Μάκης Κυριζίδης είναι υποψήφιος δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης με την παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετι-
κά»

opinion

Νίκος Κουφός
Υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Επιχειρηματίας-Ζαχαροπλάστης
«ΝΑΙ» στους νέους 

«ΝΑΙ» στην εξωστρέφεια
«ΝΑΙ» στην αισθητική 

«ΝΑΙ» στο να γίνει η Θεσσαλονίκη η πόλη του γλυκού!
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Ο κ. Τσίπρας 
παρουσίασε 

ως παροχή την 
επαναφορά του 

ΦΠΑ στην εστίαση 
από το 24% στο 

13%, το οποίο είχε 
ο ίδιος ανεβάσει 

από το 13% που το 
είχε κατεβάσει η 

κυβέρνηση της Ν.Δ. 
τον Αύγουστο του 

2013
Τ Ο Υ  Ε Υ Θ Υ Μ Η  Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ *

Ο Αλ. Τσίπρας έχει βρεθεί σε εξαιρετικά δυσχερή θέση μετά τις απο-
καλύψεις για το κότερο, τα νέα στοιχεία για την τραγική αδράνεια της 
κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού στην καταστροφική πυρκα-
γιά στο Μάτι, αλλά και την πλήρη ταύτισή του με τις αήθεις συμπερι-
φορές Πολάκη.

Το περιβόητο πακέτο παροχών που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέ-
ρες από τον πρωθυπουργό, σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο, είναι 

μόνο ένα κλάσμα από τα χρήματα που πήρε η κυβέρνησή 
του μέσω των υπερπλεονασμάτων των προηγούμενων τεσ-
σάρων ετών, και τα οποία οφείλονταν στην υπερφορολόγη-
ση και την περικοπή των δημόσιων επενδύσεων.

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ως παροχή την επαναφορά του 
ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, το οποίο είχε ο ίδιος 
ανεβάσει από το 13% που το είχε κατεβάσει η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. τον Αύγουστο του 2013. Μάλιστα, υπό το βάρος των 
αρνητικών δημοσκοπήσεων προπληρώνει ως Δώρο Πάσχα 
το κοινωνικό μέρισμα που θα έδινε στο τέλος του έτους.

Υπάρχουν όμως και μεγάλες παγίδες για την οικονομία. 
Ο κ. Τσίπρας εγκαταλείπει το στόχο της μείωσης των πλεο-
νασμάτων για τα επόμενα χρόνια και επιπλέον θα δεσμεύσει 
5,5 δισ. ευρώ ως ενέχυρο σε λογαριασμό, από τον οποίο θα 
μπορούν να παίρνουν χρήματα οι δανειστές σε περίπτωση 
που δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του 3,5%.

Σχετικά με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, θα 
πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι η κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης για φορολογούμενους με εισόδημα έως 
20.000 ευρώ και η μείωσή της για τους υπόλοιπους αφορά 
χαμηλότερα εισοδήματα από αυτά που είχαν εξαγγελθεί. 
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακυρώνονται πολλά από τα 
αντίμετρα που είχαν ανακοινωθεί.

Με λίγα λόγια, ο κ. Τσίπρας παίρνει δέκα με την υπερφο-
ρολόγηση και μοιράζει ένα στον κόσμο, ενώ υπονομεύει την 
αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Αυτό έχουν αντιληφθεί 
πλέον οι πολίτες και θα του δώσουν την απάντησή τους στις 
κάλπες.

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

Στ. Κυμπουρόπουλος: Να ξαναφέρουμε στην Ελλάδα την αριστεία Η Ακριτίδου Δήμητρα σε σεμινάρια ενδυ-
νάμωσης των υποψηφίων των Πανελλα-
δικών εξετάσεων

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Μακεδονία Παλλάς, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος παρουσίασε τον εαυτό του στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Ο γιατρός στο επάγγελμα ανέφερε τους 
λόγους για τους οποίους ζητά την ψήφο των Έλλήνων για να πάει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. 

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, εξήγησε πως όνειρό του είναι «να ξανά φέρουμε στην Έλλάδα την αριστεία» και κάλεσε 
τον κόσμο να σταθούν στο πλευρό του σε αυτήν την προσπάθεια. «Έίμαι ο Στέλιος Κυμπουροπουλος και μπορώ να σας 
εκπροσωπήσω στην ευρωβουλή» και συμπλήρωσε «δεν θέλω τη λύπη σας. Θέλω να αλλάξουμε τον πολιτικό κόσμο 
την πολιτική σκέψη».  Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ανέφερε πως διεκδικεί την ψήφο για την Έυρώπη γιατί θέλει «μια 
άλλη Έυρώπη που ξαναφέρνει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Μια πιο ανθρωποκεντρική Έυρώπη. Να μιλάμε ξανά για τον 
άνθρωπο. Φυσικά είμαι γνωστής πως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη αλλά εδώ μέσα βλέπω πολλούς κούκους και 
σας θέλω υποστηρικτές», τόνισε. 

Κοντά στα νέα παιδιά που είναι έτοιμα να δώσουν 
πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκεται τον καιρό αυτό  η 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος του συνδυασμού Θεσ-
σαλονίκη Υπεύθυνα, Νίκος Ταχιάος, Ακριτίδου Δήμητρα, 
η οποία μέσα από  διαφόρους φορείς, αφιλοκερδώς, τα 
ενδυναμώνει και τα βοηθά να διαχειρίζονται το άγχος 
τους. Γονείς και μαθητές βλέπουν το μέλλον τους πιο αι-
σιόδοξα με τεχνικές και μεθόδους ενίσχυσής τους, ώστε 
ο σταθμός των πανελλαδικών εξετάσεων να λειτουργή-
σει ανεξάρτητα του αποτελέσματος, θετικότερα για την 
ψυχολογία των νέων μαθητών.

karfitsomata
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Δρ. Τέσσα Χριστοδούλου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κλινική Ψυχολόγος - Νευροψυχολόγος 
Έγκληματολόγος

2310 286919 
tessachristodoulou@gmail.com

Γρ. Ζαρωτιάδης: Ο δήμαρχος πρέπει να είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί Επίσκεψη Βαβούσκου σε Άνθιμο

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Υψίπολις», Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, συμμετείχε σε debate για την ποδηλα-
τική πολιτική και ανέπτυξε το στρατηγικό σχέδιο της «Υψίπολις» που βασίζεται στη φιλοσοφία: Αυτοκίνητο σταθμευμέ-
νο, όχι κινούμενο. «Θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα των συντονισμένων, οργανωμένων χώρων στάθμευσης, ενώ 
παράλληλα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και καλλιέργεια της παιδείας των πολιτών, ξεκινώντας από τα 
σχολεία για τη χρήση των ποδηλάτων και των εναλλακτικών μέσων κινητικότητας», τόνισε ο κ. Ζαρωτιάδης.

Για τον ίδιο, απαραίτητη προϋπόθεση για τον επόμενο δήμαρχο είναι η διάθεσή του να συγκρουστεί και να μην ανε-
χτεί … «Ο ρόλος του αυριανού δημάρχου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σ’ αυτά που θεσμικά του παρέχει η πολιτεία 
να ασχοληθεί και να διαχειρισθεί. Ο αυριανός δήμαρχος πρέπει να υπερβαίνει το θεσμικό πλαίσιο, να παρεμβαίνει ασκώ-
ντας πολιτική πίεση σε σημαντικά ζητήματα, να διεκδικήσει τη μητροπολιτική συνεργασία, να μοχλεύσει αναπτυξιακές 
διεργασίες», επισήμανε ο κ. Ζαρωτιάδης και συμπλήρωσε: «Πάνω απ’ όλα, η επόμενη δημοτική αρχή πρέπει να είναι 
αποφασισμένη και προετοιμασμένη να συγκρουσθεί. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε η διεθνής εμπειρία».

Όχι μόνο σε πλαίσια συνεργασίας αλλά και ευχών, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Τάσου 
Βαβούσκου και του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη κ. 
Ανθίμου. Συζήτησαν επί ώρα για θέματα Δήμου και Μη-
τρόπολης και κατέληξαν ότι είναι πρωτίστης σημασίας η 
συνεργασία μεταξύ των δύο για να μπορέσει να σημει-
ωθεί πρόοδος δια αμφότερους. Η συνάντηση έκλεισε 
με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για τον 
εκλογικό αγώνα του Τάσου Βαβούσκου και τις ευχές για 
καλά αποτελέσματα. 

karfitsomata
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Η εσωστρέφεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος
O Χρήστος Γ. Παππάς, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

έκανε το βήμα στη σταδιοδρομία του και αποφάσι-
σε να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Μιλώντας 
στην Karfitsa, εξηγεί τους λόγους που αποφάσισε να 
ασχοληθεί με τα κοινά και τους στόχους του για την 
επόμενη ημέρα της Θεσσαλονίκης. 

Πως αποφασίσατε να συμμετέχετε στις εκλογές 
της αυτοδιοίκησης; Αποφάσισα να συμμετέχω στη 
μάχη των δημοτικών εκλογών στο πλευρό του Κων-
σταντίνου Ζέρβα, γιατί ο εφησυχασμός και η εσω-
στρέφεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Αποδεχόμε-
νος την τιμητική του πρόταση και εκτιμώντας το έργο 
που έχει επιτελέσει ως αναπληρωτής δημάρχου, ως 
αντιδήμαρχος αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος, 
στέκομαι δίπλα του, γιατί οι πολίτες απαιτούν αποτε-
λεσματική δράση και ουσιαστικές απαντήσεις στους 
προβληματισμούς τους. Με ενδιαφέρει το αποτέλε-
σμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μου και 
αυτό ακριβώς έχω εμπράκτως αποδείξει στις μέχρι 
σήμερα θέσεις ευθύνης που ανέλαβα. Η Θεσσαλο-
νίκη έχει να αντιμετωπίσει ένα απαιτητικό και αντα-
γωνιστικό διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, 

ενώ ταυτόχρονα η γεωπολιτική της θέση μας δίνει 
λαμπρές προοπτικές ανάπτυξης, εξωστρέφειας και 
άνθησης. Παράλληλα, απλά καθημερινά ζητήματα 
και προβλήματα παραμένουν χρόνια άλυτα, όπως η 
καθαριότητα, οι αξιοπρεπείς μετακινήσεις, το κυκλο-
φοριακό και η ασφάλεια. Θεωρώ ότι εγώ προσωπικά, 
αλλά κυρίως ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και η ομάδα 
που έχει δημιουργήσει, έχουμε όλα τα εχέγγυα και 

προσόντα να ανταπεξέλθουμε στα μικρά και μεγάλα 
στοιχήματα της πόλης. 

Ποιο είναι το όνειρο σας για τη Θεσσαλονίκη ;
Ζούμε σε μια εποχή επαναστατική. Τα καθημερινά 

τεχνολογικά άλματα και η κοινωνία της πληροφορί-
ας αλλάζουν κάθε στιγμή την καθημερινότητα μας. 
Οι πόλεις του μέλλοντος θα προσφέρουν πλήρεις 
διαδικτυακές και on-line υπηρεσίες στους πολίτες, 
από αυτόματα συστήματα καθοδήγησης της κίνησης 
και της στάθμευσης, σε εφαρμογές για on demand 
έκδοση δικαιολογητικών σε πραγματικό χρόνο, μέ-
χρι και κίνητρα στα νέα μοντέλα της συλλογικής οι-
κονομίας του διαμοιρασμού (Airbnb, Booking κλπ.) 
να αναπτύσσονται και να δημιουργούν νέες θέσεις 
εργασίας. Όλα αυτά όμως χρειάζονται παρέμβαση 
και ρύθμιση από τις τοπικές αρχές, ώστε τα οφέλη 
από τις νέες εξελίξεις να υπερτερούν των αρνητικών 
συνεπειών. Το όνειρο μου, λοιπόν, για τη Θεσσαλο-
νίκη είναι μια ανοιχτή, «ατρόμητη» πόλη, έτοιμη να 
κατακτήσει στις επαναστατικές εποχές που ζούμε το 
μέλλον της και την θέση που της αρμόζει. 

Χρήστος Γ. Παππάς:

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ
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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 Κρητικιά υποψήφια στη Μεγάλη Συνά-
ντηση της Κρήτης»

Η Μαριέττα δίπλα στην προσπάθεια της 
Ανατολής

Σε φιλικό πνεύμα έγινε η συνάντηση του Τάσου Βα-
βούσκου με τον πρόεδρο των Βλάχων Μιχάλη Μαγειρία 
και του υπ. Δημάρχου Θεσσαλονίκης Νίκου Ταχιάου. Η 
συζήτηση έγινε γύρω από τις δράσεις του Δήμου πάνω 
σε πολιτιστικά θέματα και νέες πρωτοβουλίες για τη 
στήριξη πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας.

Η  κ. Δήμητρα Καμπουράκη, υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ στη ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!» 
του κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, με καταγωγή από το Ηρά-
κλειο Κρήτης, τίμησε την παράδοση αλλά και τα προϊό-
ντα της μεγαλονήσου με την παρουσία της στην Έκθεση 
«Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση»! γιατί η δυνατή φιλία, η 
αγάπη και αλληλοστήριξη μεταξύ Κρήτης και Θεσσα-
λονίκης είναι «παράδοση» αιώνων! Στη φωτογραφία 
με την κ. Νίκη Ντούλα, ψυχή και διοργανώτρια των 
πολιτιστικών δρώμενων της Έκθεσης, επίσης υποψήφια 
Δημοτική Σύμβουλο για το Δήμου Έυόσμου-Κορδελιού 
και μέλη του χορευτικού συγκροτήματος  του «Συλλό-
γου Κρητών Βρακοφόρων Μακεδονίας»!

Η Ανατολή Κωνσταντινίδου εκπαιδευτικός, εμπνεύ-
στρια της δράσης «ΛΥΣΈ ΤΗ ΣΙΩΠΗ» και υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη εκ νέου με το 
δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη είχε συνά-
ντηση με την πρ.Υπουργό Παιδείας κ.Μαριέττα Γιαννά-
κου όπου την ενημέρωσε για της δράση της που αφορά 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών με σκοπό να 
προτρέψει και να ενθαρρύνει τις γυναίκες –θύματα να 
μιλήσουν χωρίς φόβο και χωρίς ντροπή,καθώς και τις 
εκδηλώσεις που έχουν υλοποιηθεί όλο αυτό το διάστη-
μα από την ομάδα των επιστημόνων που πλαισιώνουν 
τη δράση «ΛΥΣΈ ΤΗ ΣΙΩΠΗ». Η κ.Γιαννάκου ευχήθηκε 
αρχικά καλή επιτυχία στο έργο της δράσης και αναμένει 
με χαρά να συμμέτεχει ως ομιλήτρια σε μία επόμενη εκ-
δήλωση θέλοντας με αυτό τον τρόπο να συνδράμει προς 
ενίσχυση του έργου της δράσης «ΛΥΣΈ ΤΗ ΣΙΩΠΗ».

karfitsomata



6111.05.2019

Χρήστος Αναστασάκης:

Ο Χρήστος Αναστασάκης είναι υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
συνδυασμό «Δύναμη Πολιτών» του Πα-
ναγιώτη Ψωμιάδη. Σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa μιλάει μεταξύ άλλων για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών και για τα προ-
βλήματα της Θεσσαλονίκης.

Η πολιτική κατάσταση πιστεύετε θα 
επηρεάσει την ψήφο των πολιτών στις 
αυτοδιοικητικές του Μαΐου; Ασφαλώς 
και θα επηρεάσει. Η ντροπιαστική δήθεν 
Συμφωνία των Πρεσπών και το ξεπού-
λημα της Μακεδονίας μας είναι ένα τε-
ράστιο αγκάθι που δεν ξεχνιέται και δεν 
μπορεί να ξεχαστεί από καμία Θεσσαλο-
νικιά και κανένα Θεσσαλονικιό. 

Πιστεύω πως τα αποτελέσματα αυτής 
της  συνθηκολόγησης θα μας επηρεά-
σουν αρνητικά και σε αυτοδιοικητικό επί-
πεδο, αργά ή γρήγορα. 

Πρέπει ως δήμος και ως κοινωνία να 
είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι για να απο-
τρέψουμε όσα αποφάσισαν για το παρόν 
και το μέλλον μας καταπατώντας την 
ιστορική αλήθεια και την βούληση μας.

Εάν εκλεγεί δήμαρχος ο Π.Ψωμιά-
δης τι στάση προβλέπετε να κρατήσει 
ως διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης 
απέναντι στην Συμφωνία των Πρεσπών 
και κατ’ επέκταση στη γείτονα χώρα; 
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι ο μόνος 
πολιτικός που μπορεί να μπει μπροστά 
στην συνέχεια του Μακεδονικού Αγώνα 
που έχουμε μπροστά μας. Ποτέ του στην 
πολιτική του καριέρα δεν  κρύφτηκε και 
ήταν ο μόνος που εδώ και χρόνια έκρουε 
τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα. 

Κάποιοι τότε τον παρουσίαζαν κινδυ-
νολόγο και γραφικό. Σήμερα είναι οι ίδιοι 
που επιχειρούν να τον φιμώσουν για να 
μην συνεχίσει να αφυπνίζει συνειδήσεις 
για την προδοσία της Μακεδονίας μας. 

Έίναι βέβαιο πως ως δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης θα τηρήσει την δέσμευση του 
του για την συγκρότηση ενός μετώπου 
ευθύνης με εξειδικευμένους επιστή-
μονες νομικούς και διεθνολόγους που 
μαζί άλλους φορείς θα επιχειρήσουμε 
να ακυρώσουμε την διάτρητη, από κάθε 
άποψη, συμφωνία.

Ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης 
αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα; Από την Ξηροκρήνη μέχρι την 
Τριανδρία, την Τούμπα και τη Χαριλάου 

και από την Άνω Πόλη μέχρι το Βότση η 
πόλη μας είναι μια βρώμικη και σκοτεινή 
πόλη, με τεράστια προβλήματα στην κα-
θαριότητα, στο κυκλοφοριακό, στο συ-
γκοινωνιακό και στις θέσεις στάθμευσης. 

Μια πόλη με πενιχρή αναλογία χώ-
ρων πρασίνου και αναψυχής ανά κάτοι-
κο. Μια πόλη που σε κάποιες συνοικίες 
και περιοχές φοβάσαι να κυκλοφορήσεις 
μετά την δύση του ηλίου εξαιτίας της 
εγκληματικότητας. Τα προβλήματα είναι 
κοινά παντού. Από 1η Σεπτεμβρίου όλα 
αυτά μπαίνουν σε τάξη με την διοίκηση 
του Παναγιώτη Ψωμιάδη, που να υπεν-
θυμίσω εδώ πως πάντα ένωνε και ποτέ 
δεν δίχασε την κοινωνία.

Γιατί αποφασίσατε να κατεβείτε με 
τον κ.Ψωμιάδη; Γιατί είναι ο μοναδικός 
πατριώτης  πολιτικός που λέει αλήθειες 
και είναι στο πλευρό του απλού πολίτη 
μέρα νύχτα, χωρίς όρους και αποκλει-
σμούς. Για όλα αυτά κυνηγήθηκε από το 
σύστημα όσο κανείς άλλος.

Από 1η Σεπτεμβρίου όλα θα μπουν σε τάξη 
με την διοίκηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη
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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

Οι κομματικοί συνδυασμοί μου θυμίζουν 
τιμητικές αποστρατείες

Πάντα ευαίσθητος στις ευπαθείς ομάδες ο 
Καρασαββίδης

Στην Χαριλάου Κυριζίδης με Πολυμερά 

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
του Κων.Ζέρβα «ΝΑΙ» στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτης 
Καρασαββίδης με τον πάτερ Χρήστο στο κοινωνικό 
παντοπωλείο Τούμπας. Αν και οι ίδιοι δεν θέλουν να 
δημοσιοποιούν το έργο που πράττουν, εμείς οφείλουμε 
να τους συγχαρούμε για την δωρεά τους στον συνάν-
θρωπο .

Ο Δημήτρης Μήτρου,το-
πογράφος μηχανικός και 
υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος για το Δήμο 
Θεσσαλονίκης με το συν-
δυασμό του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα,δήλωσε πρόσφατα 
σε τηλεοπτική του συνέ-
ντευξη: «Οι κομματικοί 
συνδυασμοί μου θυμίζουν 

τιμητικές αποστρατείες. Δεν θεωρώ ότι δεν έχουν 
προσφέρει, έχουν κάνει όμως τον κύκλο τους. Υπάρχει 
επικεφαλής συνδυασμού ο οποίος έχει εκλεγεί πρώτη 
φορά το 1986, τώρα έχουμε 2019, υπάρχει έλλειψη 
επαφής. Έχουμε και μια άλλη κομματική υποψηφιότητα 
η οποία φυσιογνωμικά μου δημιουργεί μια συμπάθεια 
αλλά μου θυμίζει τη δυσμενή μετάθεση σε μια εταιρία 
για να διεκπεραιώσουμε μια δουλειά. Αυτό δεν είναι κάτι 
που αξίζει στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να υπάρχει μια διοίκηση με ανθρώπους που 
θα προέρχονται από την κοινωνία της και από το χώρο 
της εργασίας. Που γνωρίζουν τα προβλήματα και είναι 
αποφασισμένοι να θυσιάσουν χρόνο από τις δουλειές 
τους και από τις οικογένειες τους για να προσφέρουν 
στην πόλη.»

Στην πρώτη γραμμή του υπ. δημάρχου Θεσσαλο-
νίκης Μ.Κυριζίδη, φαίνεται να είναι ο υπ. δημοτικός 
σύμβουλός του, Βαγγέλης Πολυμεράς, ιδιοκτήτης του 
OLYMPUS REAL ESTATE. Παρέα παρευρέθηκαν στην λα-
ϊκή αγορά της Κανάρη στην Χαριλάου, όπου για ακόμα 
μια φορά όπως θα δείτε,  ο Πολυμεράς με την ιδιαίτερη 
εμφάνιση  που μας έχει συνηθίσει, ζήτησε και εξέλαβε 
την στήριξη του κόσμου της περιοχής.

karfitsomata
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«Κανείς δεν σκόνταψε ξαπλωμένος»
Έίναι μια έκφραση που πάντα χρη-

σιμοποιούσε ο πατέρας μου για να μου 
δώσει κίνητρο να παλέψω για τη ζωή 
μου και για τα όνειρα μου. Με αυτή την 
φράση οδηγό, έφτασα να κάνω ένα 
όνειρό μου πραγματικότητα, το να κατα-
φέρω στην ηλικία των 33 και μετά από 
προσωπικό μόχθο και κόπο να διατηρώ 
στην αγορά του real estate ένα από τα 
μεγαλύτερα γραφεία του δήμου Θεσσα-
λονίκης, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι 
για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που 
έχω θέσει ως άνθρωπος , ως επαγγελ-
ματίας και κυρίως ως πολίτης.

Έχοντας οδηγό μου αυτό, αποφάσισα 
να θέσω και υποψηφιότητα με την πα-
ράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη». Έίδα 
ανθρώπους με όραμα και όρεξη να δώ-
σουν λύσεις στα προβλήματα της πόλης 
μας. Ανθρώπους που δεν μένουν μόνο 
στα «θα», αλλά που μιλάνε με πράξεις 
και έργα, κάτι που μπορεί εύκολα να δι-

απιστώσει κάποιος απλά παρατηρώντας 
τις δράσεις της παράταξης μας.

Όντας επαγγελματίας του real estate, 
όπως προανέφερα, έρχομαι καθημερινά 
αντιμέτωπος με τα ουσιαστικά προβλή-
ματα της πόλης μας. Με την ομάδα των 
ανθρώπων που απαρτίζουν  την παρά-
ταξη μας, δουλεύουμε όλοι μαζί στο να 
βρούμε λύσεις, λύσεις που θα κάνουν 
την καθημερινότητα όλων των πολιτών 
πιο εύκολη και ευχάριστη.

Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη μας και θέ-
λουμε να την κάνουμε πρότυπο. Δεν φο-
βόμαστε να δουλέψουμε για το πετύχου-
με αυτό, άλλωστε όπως όλοι ξέρουμε το 
μέλι δεν φτιάχνεται από τους κηφήνες.

*Ο Γιώργος Καραγκιαούρης είναι 
σύμβουλος διαχείρισης ακινήτων, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Α Ο Υ Ρ Η *

Κοντά στον αθλητισμό ο Ιορδάνης Χατζη-
καλλινικίδης

Aπό τις Βρυξέλλες σε απευθείας πτήση 
για Θεσσαλονίκη με νέες ιδέες ο Πούλα-
κας

Κ. Παρχαρίδης: Ανησυχία για τα αποτελέ-
σματα της Συμφωνίας των Πρεσπών

Με ιδέες και εφόδια από το πρόσφατό του ταξίδι 
στις Βρυξέλλες διαμορφώνει τις προτάσεις του για 
τη Νεανική και Γυναικεία Έπιχειρηματικότητα, ο Άκης 
Πούλακας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Κατά την επίσκεψή του στην 
Έυρωπαϊκή Έπιτροπή ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα 
διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα, για χρηματοδο-
τικά εργαλεία καθώς και για τα προγράμματα ενίσχυσης 
των Μικρομεσαίων Έπιχειρήσεων που αποτελούν τον 
κορμό της ελληνικής οικονομίας.

Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου στο Καυτα-
ντζόγλειο παρευρέθηκε ο Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης, 
Δικηγόρος και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δή-
μου Θεσσαλονίκης με την παράταξη του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα «ΝΑΙ στη ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Παρακολούθησε τις 
προσπάθειες των αθλητών και είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί για τις ελλείψεις υποδομών και εγκαταστάσεων 
για τους αθλητές του στίβου. Ο κος Χατζηκαλλινικίδης 
είχε ασχοληθεί για ένα διάστημα με τον στίβο (τρέξιμο, 
ακοντισμό) σε νεαρή ηλικία.

Τη Δευτέρα 6/5 στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης, ο Κωστας Παρχαρίδης υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, είχε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη για 
την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Έλλάδα 
ώστε να ακυρώσει την Συμφωνία των Πρεσπών. Σύμ-
φωνα με τον Κώστα Παρχαρίδη είναι πολύ σημαντικό να 
διοργανωθεί μια σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων, όπου 
θα φανούν απροκάλυπτα οι αρνητικές συνέπειες που θα 
επιφέρει η συμφωνία, τόσο σε θέματα εθνικής ταυτότη-
τας, αλλά και στον τομέα εμπορίου των μακεδονικών 
προϊόντων. Τέλος ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
μετα απο μια θερμή συνομιλία με τον κυριο Σάββα 
Καλεντερίδη δήλωσε ενθουσιασμένος με την προσπά-
θεια που καταβάλει προσωπικά ο γνωστός διεθνολόγος  
προς αυτή την κατεύθυνση.
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Σκιαδάς Νικόλαος: Η ακύρωση του προσυμφώνου των Πρεσπών είναι εφική
Στο αμφιθέατρο του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσ-

σαλονίκης που ήταν ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο 
(πολλοί όρθιοι, άνω των 400 ατόμων η προσέλευ-
ση) πραγματοποιήθηκε την  Δευτέρα  06  Μαΐου  στις  
19:00 η εκδήλωση  που οργάνωσε  ο  Σύνδεσμος  
Καταδρομέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας με θέμα 
«Συμφωνία των Πρεσπών, επόμενη μέρα,  Στρατηγι-
κή  Ακύρωσης».  Ομιλητές  στην  εκδήλωση  ήταν  οι  
κ.  Καλεντερίδης Σάββας  (Γεωπολιτικός  Αναλυτής,  
Διεθνολόγος,  Έκδότης  και  Συγγραφέας),  ο  Δρ. Λυ-
γερός Νίκος (Μαθηματικός, Στρατηγικός Αναλυτής) 
και ο κ. Νατσιός Δημήτριος (Δάσκαλος,  Θεολόγος),  
ενώ  στη  συνέχεια ακολούθησε  διαδραστική  συζή-
τηση,  που συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος κ. 
Παντελής Σαββίδης. Την εκδήλωση τίμησαν με  την  
παρουσία  τους  εκπρόσωποι  της  Ιεράς  Μητρόπολης  
Θεσσαλονίκης,  της Έταιρείας  Μακεδονικών  Σπου-
δών,  διαφόρων  Συλλόγων  Αποστράτων  Ένόπλων 
Δυνάμεων  και  Σωμάτων  Ασφαλείας,  ο  διεθνολόγος  
Δρ. Καρακωστάνογλου, ο  κ.  Γ. Ορφανός, υποψήφι-
ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πολλά καταξιωμένα 
στελέχη της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

Ο Ανχης ε.α Έιδικών Δυνάμεων Σκιαδάς Νικόλαος, 

υπεύθυνος επικοινωνίας του Συνδέσμου  Καταδρο-
μέων  &  Ιερολοχιτών  Μακεδονίας  και  υποψήφι-
ος  δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης δήλωσε «Οι 
έγκριτοι ομιλητές ανέδειξαν με επιχειρήματα ότι η  
ακύρωση  του  προσυμφώνου  των  Πρεσπών  (ακό-
μα  δεν  αποτελεί  Συμφωνία  με διεθνή χαρακτήρα 
και κύρος) είναι εφικτή μόνο εφόσον σύσσωμος ο 
Έλληνικός λαός πιέζει την σημερινή και την όποια 
επόμενη κυβέρνηση σε ακύρωση του υφιστάμενου 
προσυμφώνου. Έίμαι περήφανος που είμαι μέρος της 
ομάδας του Γ. Ορφανού που έγκαιρα  και  με  σαφή-
νεια  δήλωσε  ότι  είναι  κατά  της  υφιστάμενης  συμ-
φωνίας  των Πρεσπών. Έπίσης, όλοι όσοι ανήκουμε 
στο Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακε-
δονίας έχουμε ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης, τη διοχέτευση της τόλμης κατά την δράση, 
του καταδρομικού πνεύματος στην κοινωνία, την 
πίστη προς τα εθνικά ιδεώδη, την τόνωση του πνεύ-
ματος της εθελοθυσίας αλλά και των ηθικών αξιών,  
που  θα  επιτευχθούν  μέσα  από  δράσεις  επειδή  ως  
γνήσιοι  καταδρομείς γνωρίζουμε καλά ότι πάντα, Ο 
ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ».

Βράβευση μικρών αθλητών από τον Πρόεδρο ΚΕΠΑΠ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Γιάννη 
Καρτάλη

Καταδίκη για τα συνθήματα

Με τη συμμετοχή των μικρών μας  κολυμβητών αλλά και με την παρουσία των περήφανων γονέων τους πραγμα-
τοποιήθηκε η ετήσια «Γιορτή Κολύμβησης» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πανοράματος.Οι μικροί μας αθλητές  μας 
έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες και την εξέλιξη  τους και εμείς επιβραβεύσαμε  αυτήν την προσπάθεια 
τους με την κλασσική απονομή μεταλλίων για όλους!

Η εξαιρετική δουλειά των διοργανωτών και των προπονητών μας αξίζουν συγχαρητήρια  για το καθημερινό  τους 
έργο στην εκμάθηση κολύμβησης των παιδιών μας!

Συνθήματα με σπρέι υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα 
έγραψαν άγνωστοι δράστες στις τζαμαρίες των εκλογι-
κών κέντρων των υποψηφίων δημάρχων Θεσσαλονίκης, 
Νίκου Ταχιάου και Κατερίνας Νοτοπούλου και μία μέρα 
αργότερα στου Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ωστόσο, τα συνθή-
ματα σβήστηκαν γρήγορα και καταδικάστηκαν τόσο από 
τους ίδιους όσο και από συνυποψηφίους τους.

karfitsomata
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Κωνσταντίνος Ζέρβας
Για ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας

Για ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης

Μαριέλλα Κοσµίδου
∆ικηγόρος 
Υποψήφια ∆ηµοτική 
Σύµβουλος
∆ήµου Θεσσαλονίκης

Μαρία (Μαριέλλα) Κοσµίδου
∆ικηγόρος 
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Είµαι ∆ικηγόρος, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής ∆ΠΘ. 

Ασκώ µάχιµη δικηγορία και διατηρώ γραφείο επί της οδού 
∆ωδεκανήσου 21. 

Είµαι επίσης πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ και

κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Φιλοσοφικής και 

Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(Συστήµατα ∆ιακυβέρνησης, Πολιτειολογία).

Μιλάω άριστα Αγγλικά και Γερµανικά.

∆ιατέλεσα µέλος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών. 

Είµαι παντρεµένη και έχω ένα γιο.

6948081929 
2310233715

mk3273@gmail.com

Μαριέλλα Κοσµίδου
Mariella Kosmidou

www.naistithessaloniki.gr

Έχεις 
δύναµη!

Επειδή η πόλη είναι υπόθεση όλων µας.

Επειδή η συµµετοχή µας κάνει την διαφορά.

Επειδή ως πολίτης, ως επαγγελµατίας και ως µητέρα θέλω την πόλη µου 
µε παρόν και µέλλον.

Επειδή πιστεύω στα έργα και όχι στις υποσχέσεις.

Λέω ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!
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∆ωδεκανήσου 21. 

Είµαι επίσης πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ και

κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Φιλοσοφικής και 

Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

(Συστήµατα ∆ιακυβέρνησης, Πολιτειολογία).

Μιλάω άριστα Αγγλικά και Γερµανικά.

∆ιατέλεσα µέλος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών. 

Είµαι παντρεµένη και έχω ένα γιο.

6948081929 
2310233715

mk3273@gmail.com

Μαριέλλα Κοσµίδου
Mariella Kosmidou

www.naistithessaloniki.gr

Έχεις 
δύναµη!

Επειδή η πόλη είναι υπόθεση όλων µας.

Επειδή η συµµετοχή µας κάνει την διαφορά.

Επειδή ως πολίτης, ως επαγγελµατίας και ως µητέρα θέλω την πόλη µου 
µε παρόν και µέλλον.

Επειδή πιστεύω στα έργα και όχι στις υποσχέσεις.

Λέω ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Ν. Ανδρουλάκης: Η λαϊκή βάση της Δημοκρατικής Παράταξης να επιστρέψει στο σπίτι της
Για εξαγορά συνειδήσεων και προσπάθεια χειραγώγησης των Έλλήνων πολιτών, μέσω 

των παροχών που ανακοινώθηκαν κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο ευρωβου-
λευτής του ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης,  σε προεκλογική ομιλία του το βράδυ της 
Τετάρτης στην κατάμεστη αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης της ΔΈΘ.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «ανάλγητο» τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι οι προε-
κλογικές παροχές ανακοινώθηκαν για να κρύψουν και να συγκρατήσουν τη δημοσκοπική 
κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και για να καλύψουν «τα μεγάλα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν 
από τη διακυβέρνηση Τσίπρα».

«Δυστυχώς η Έλλάδα έχει μια κυβέρνηση, η οποία χειρίζεται πολύ σοβαρά οικονομικά 
ζητήματα, όπως είναι η κοινωνική πολιτική που αφορά μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, 
απολύτως με εκλογικά και δημοσκοπικά κριτήρια», είπε και αναφέρθηκε σε προσπάθεια 
του ΣΥΡΙΖΑ να «εξαγοράσει» την δημοκρατική παράταξη. «Βλέπουμε πρωτοφανή πράγματα, 
βλέπουμε στελέχη εκεί πού ασκούσαν σκληρή κριτική να αλλάζουν τροπάρι και να γίνονται 
υπουργοί. Πρόκειται για πρακτική συναλλαγών. Έφτασαν να μας πουν ότι η Κουντουρά είναι 
αντιδεξιά και ο Κόκκαλης ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό», τόνισε. Απευθυνόμενος στον κό-
σμο της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε πως εξαπατήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πως το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να αγωνιστεί, ώστε η λαϊκή βάση της Δημοκρατικής Παράταξης «στις 26 του Μάη να 
επιστρέψει στο σπίτι της».

Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, μίλησε για ακροβατισμούς στα εθνικά θέματα που 
μας κόστισαν την μακεδονική ιθαγένεια και απέδωσε την επίτευξη της Συμφωνίας αποκλειστι-
κά στην παρουσία του Ζ. Ζάεφ. «Για να γίνει η συμφωνία, ήταν απαραίτητη η παρουσία Ζάεφ. 
Όποιες προσπάθειες και αν έγιναν στο παρελθόν δεν ευόδωσαν», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στους παρευρισκόμενους, που κατέκλυσαν την αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», 
τους ζήτησε να στηρίξουν το Κίνημα Αλλαγής «υπέρ της Έυρώπης των λαών, της δημοκρατί-
ας, της διαφάνειας και της ευρωπαϊκής συνοχής».
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2310 544001     6973345390
d.ioannou@premiumfashion.gr

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ●Επιχειρηματίας-Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
 ●Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
   Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης (ΕΒΕΘ)
 ●Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου 
   Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ)
 ●Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου 
    Παπαγεωργίου “Η Αντηρίδα”

Με Λεκάκη η Στύλου με Καρπούζη η Περ-
μεκενλή

«Σκόραραν» Χαριστέας – Γκουγκουλιάς Επανέλαβε στήριξη στον Λεκάκη  
ο Μπουτάρης

Η ανθρωπιά πάνω απ’ όλα! Το συλλεκτικό t-shirt της 
σεζόν προσέφεραν εκ μέρους της ΠΑΈ Αρης οι παλαίμα-
χοι ποδοσφαιριστές Γιώργος Γκουγκουλιάς και Αγγελος 
Χαριστέας στον Γιώργο Ιωαννίδη, ο οποίος ύστερα από 
τέσσερα χρόνια βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο Χαριλάου 
χάρη στη δύναμη ψυχής που διαθέτει. Μεγάλη ήταν η 
συμβολή του Γιώργου Γκουγκουλιά στη μετακίνηση του 
Γιώργου από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη, καθώς 
έγινε με τη χρήση ειδικού αυτοκινήτου… 

Δύο Μαρίες και φίλες “κολλητές” κατεβαίνουν υπο-
ψήφιες στις εκλογές… Ο λόγος για την Μαρία Στύλου 
που αποφάσισε στην “εκπνοή” της συμπλήρωσης των 
ψηφοδελτίων να συμμετάσχει στο συνδυασμό του Πέ-
τρου Λεκάκη και της παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη”. 
Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός κατεβαίνει για πρώ-
τη φορά υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον κεντρικό 
δήμο. Ανάλογη προσπάθεια να διεκδικήσει μια θέση στα 
έδρανα κάνει και η Μαρία Περμεκενλή που κατεβαίνει 
υποψήφια στον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη με τον Κώστα 
Καρπούζη και την παράταξη “Δημιουργική Αλλαγή”. 

Το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Θεσσαλο-
νίκη Πρώτη» επισκέφθηκε χθες το βράδυ ο Γιάννης 
Μπουτάρης. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το 
εκλογικό κέντρο αμέσως μετά την επιστροφή του στην 
πόλη από επίσκεψή του στο Τελ Αβίβ. Ο κ. Μπουτάρης 
συζήτησε με τον υποψήφιο δήμαρχο Πέτρο Λεκάκη και 
υποψηφίους του συνδυασμού και για άλλη μια φορά 
εξέφρασε την υποστήριξή του στη «Θεσσαλονίκη Πρώ-
τη».
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Στην Πολίχνη ο ΛίλτσηςΟι δέκα υποψήφιοι της Περιφέρειας Χωρίς απαρτία οι συνεδριάσεις στο Δ. 
Θερμαϊκού

Δέκα είναι οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας! Ο νυν περιφε-
ρειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας με τον συνδυασμό 
“Αλληλεγγύη”, ο Χρήστος Γιαννούλης επικεφαλής 
του “Κοιτάμε Μπροστά”, ο Χρήστος Παπαστεργίου με 
την παράταξη “Πράξεις για τη Μακεδονία”, η Δέσποινα 
Χαραλαμπίδου με τη στήριξη της Λαϊκής Ένότητας, ο 
Νίκος Χρυσομάλλης με την “Έλληνική Αυγή”, ο Σωτήρης 
Αβραμόπουλος επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”,  
ο Φίλιππος Γκανούλης “Οικολογία - Πράσινη Λύση”, ο 
Θανάσης Αγαπητός “Ανταρσύα”, ο Γαβριήλ Αβραμίδης 
“Πρώτη Δύναμη για τη Μακεδονία” και ο Δημήτρης 
Βάνης “Βάνης Έγγύηση για την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας”. 

Καφενεία, καταστήματα, λαϊκές αγορές… σε όλα 
γυρίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος 
Λίλτσης. Τελευταίος του σταθμός η περιοχή της Πολί-
χνης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες 
και επιχειρηματίες για τα προβλήματα της καθημερινό-
τητας.

Απορίας άξιον είναι πως θα συνεχίζει τη λειτουργία 
του το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας Μπουτάρη και οι 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με το ζόρι 
συμπληρώνουν απαρτία. Τελευταίο επεισόδιο η συνε-
δρίαση για τους χώρους κατανομής των στεγάστρων 
στους συνδυασμούς που θα συμμετέχουν στις εκλογές. 
Και αυτή η συνεδρίαση έγινε με πολλά άδεια έδρανα. 
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Η εσωστρέφεια είναι ο χειρότερος σύμβουλος
Οι γονείς της είναι η Μαρία Χρυσοχόου, βλάχικης κα-

ταγωγής, από την Πυλαία και  ο Πέτρος Κωνσταντινίδης, 
ποντιακής καταγωγής, από την Πιερία.

Έίναι απόφοιτη του τμήματος Έπιστημών Προσχολι-
κής Αγωγής και Έκπαίδευσης του Α.Π.Θ με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και  Έκπαίδευση του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις και στην Έκπαίδευση Ένηλίκων –Δια 
Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Μακεδονία.

Έίναι μάχιμη εκπαιδευτικός από το 2005, έχει υπη-
ρετήσει σε δημόσια σχολεία νησιών του Βορείου Αιγαίου 
και νομών της Μακεδονίας, ενώ απέκτησε και διοικητική 
εμπειρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διαδρομή της στην εκπαίδευση περιλαμβάνει, επι-
πλέον, την ενεργή συμμετοχή της σε οργανωτικές και επι-
στημονικές επιτροπές συνεδρίων για σημαντικά θέματα 
της σχολικής κοινότητας καθώς και  αγώνες για  την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, την ασφά-
λεια στο διαδίκτυο, τον σχολικό εκφοβισμό (bullying), την 
ενημέρωση για το AIDS και τα ναρκωτικά και άλλα ζητή-
ματα της νεότητας.

Έχει πλούσια κοινωνική δράση ως εμπνεύστρια της 
δράσης «ΛΥΣΈ ΤΗ ΣΙΩΠΗ» για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών, συμμετοχή σε φιλανθρωπικά σωματεία 
(Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Ασβεστοχωρίου κ,ά), σε 
ομάδες και πρωτοβουλίες εθελοντισμού (ΛΑΜΨΗ & ΈΛΈ-
ΠΑΠ κ.ά) και σε τοπικούς πολιτιστικούς και αθλητικούς  
συλλόγους (Σύλλογος Απανταχού Γηγενών Γυναικών Έπι-
στημών «Αρχαία Στρέψα», «Κίνηση Πολιτών- ίδρυσης Λα-

ογραφικού Μουσείου Πυλαίας» κ.ά). Έίναι Αντιπρόεδρος 
και Ιδρυτικό Μέλος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών (Έ. 

Ν. Α.) με δράση σε όλη την Έλλάδα.
Το Νοέμβριο του 2010 εκλέγεται για πρώτη φορά 

δημοτική σύμβουλος στον Καλλικρατικό δήμο Πυλαίας- 
Χορτιάτη με τον συνδυασμό «Δύναμη Ένότητας» του δη-
μάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

Διετέλεσε Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Αντιπρόεδρος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Έπιτροπής, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινω-
νικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Παιδείας, Πρόεδρος 
της Ισότητας των Φύλων, Μέλος του Δ.Σ της Έπιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, Μέλος του Δ.Σ της Κοινωφελούς Έπιχεί-
ρησης Πολιτισμού-Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Αγω-
νίστηκε καθημερινά για τα παιδιά και τους ανθρώπους, 
από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε. 

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2014 επανε-
κλέγεται Δημοτική Σύμβουλος στο δήμο Πυλαίας- Χορ-
τιάτη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ασκεί καθήκοντα Αντι-
δημάρχου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας μέχρι 
και τον Ιούνιο του 2016.

Η Ανατολή Κωνσταντινίδου είναι πτυχιούχος της αγ-
γλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας και έχει βρα-
βευτεί για το εκπαιδευτικό και κοινωνικό της έργο από το 
υπουργείο Παιδείας και πολλούς αθλητικούς και πολιτι-
στικούς συλλόγους της πόλης που ζει.

*Η Ανατολή Κωνσταντινίδου είναι υποψήφια δημο-
τική σύμβουλος στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη με τον 
συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη
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Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία
Πτυχιούχος University Ecclesiastical Academy Θεσσαλονίκης
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος «Συνεργασία για την 
Καλαμαριά» Δήμου Καλαμαριάς

Οι προτάσεις μου για το στρατόπεδο «Κόδρα»
• Στρατηγικοί στόχοι ανάπλασης για την δημιουργία αστικού μητροπολιτικού πάρκου στην 
περιοχή.
• Μετατροπή με στόχο την αξιοποίησή του και έτσι την ενσωμάτωσή του στον αστικό ιστό 
και την κοινωνική ζωή της πόλης, ως χώρου υπερτοπικού πρασίνου και αναψυχής.
• Έκπόνηση ενός Έιδικού Χωρικού Σχεδίου για όλο το στρατόπεδο.
• Σταδιακά έργα σωστικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τον καθαρισμό, την αξιοποίηση 
και την συντήρηση των παρευρισκομένων κτιρίων.
• Καθαρισμός του χώρου έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο στους πολίτες, διαμόρφωση κά-
ποιων διαδρόμων,  ηλεκτροφωτισμός καθώς και την κατασκευή δικτύου ύδρευσης.

Η Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Δημου Κα-
λαμαριάς με την παράταξη «Συνεργασία για την Καλαμαριά» του Θεοδόση Μπακογλίδη. 
Γεννήθηκε το 1992 και ζει στην Νέα Κρήνη Καλαμαριάς. Το 2010 αποφοίτησε από το 3ο Γε-
νικό Λύκειο Καλαμαριάς και το 2017 από την Ανωτάτη Έκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλο-
νίκης  (Department of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural Heritage 
Objects).

Email: varipatiraf@gmail.com    Facebook: Varipati Rafailia-Maria
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Εγκαίνια Μαυρομάτη«Αυγοπόλεμος» κατά Διαμαντόπουλου Στη Νεάπολη ο Ιατρόπουλος

Αυγά πέταξαν άγνωστοι στο εκλογικό κέντρο της 
παράταξης του Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου, το οποίο 
βρίσκεται στα Ν. Μάλγαρα. Σχολιάζοντας το συμβάν ο 
υποψήφιος δήμαρχος Δέλτα μίλησε για κάποιους που 
πολιτεύονται με συνταγές του παρελθόντος και ξεκα-
θάρισε ότι δεν πρόκειται να τον σταματήσουν τέτοιες 
ενέργειες.

Τη στήριξη τους στο πρόσωπο του Γιάννη Μαυρομά-
τη, έδειξαν οι δημότες του Θερμαϊκού, κατακλύζοντας 
στα εγκαίνια το εκλογικό κέντρο της Περαίας του συν-
δυασμού του «Θερμαϊκός Νέα Πορεία». Ο νυν δήμαρχος 
και εκ νέου υποψήφιος ζήτησε καθαρή εντολή ώστε 
να μη χαθεί καμία μέρα στην ανάπτυξη του τόπου. Ο 
κ.Μαυρομάτης κατεβαίνει στις εκλογές, έχοντας στο ψη-
φοδέλτιό του 121 υποψηφίους δημοτικούς και τοπικούς 
συμβούλους.

Ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος ρίχνεται 
στη μάχη των εκλογών. Θα είναι υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος στον δήμο Νεάπολης – Συκεών στο πλευρό 
του υποψήφιου δημάρχου, Λάζαρου Ωραιόπουλου. Ο 
κ.Ιατρόπουλος είναι γέννημα - θρέμμα Νεαπολίτης και 
στόχος του είναι, όπως λέει, να ζωντανέψουν ξανά οι 
γειτονιές της Νεάπολης.
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Θέλω να ζούμε σε μια πόλη ανθρώπινη
Τους λόγους για τους οποίους κατεβαίνει υποψήφια δη-

μοτική σύμβουλος στον δήμο Θεσσαλονίκης με την παράτα-
ξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα εξηγεί σε συνέντευξη της στην 
«Karfitsa» η δικηγόρος, Δήμητρα Καμπουράκη.

Τα προηγούμενα χρόνια πρωτοστατήσατε σε κινητοποι-
ήσεις για το κλείσιμο του 12ου δημοτικού σχολείου. Ήταν η 
αφορμή για να συμμετάσχετε στις εκλογές; 

Σ’ αυτήν την πόλη γεννήθηκα, σπούδασα, εργάζομαι ως 
δικηγόρος και μεγαλώνω τα παιδιά μου. Την αγαπάω, τη θε-
ωρώ πανέμορφη, όμως ζω «στο πετσί» μου τα προβλήματα 
και τις δυσλειτουργίες της! Τα τελευταία χρόνια, νιώθω ένας 
άνθρωπος «αόρατος», ότι κανείς δεν ακούει τα θέλω μου, 
κανείς δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει την καθημερινότητά και 
την ποιότητα της ζωής μου! Όντως, από το 2015 ως Πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων του 12ου Δ.Σ. με τη σχολική κοινότητα 
δώσαμε αγώνα να το κρατήσουμε σε λειτουργία. Με «νύχια 
και δόντια» το πετύχαμε για δύο σχολικές χρονιές, δυστυχώς 
όμως, η Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε τη διάλυσή του και 
τη διασπορά των μαθητών σε εννέα διαφορετικά σχολεία, δεί-
χνοντας το πιο αλαζονικό και ανάλγητο πρόσωπό της, χωρίς 
καμία ευαισθησία σε ένα θέμα που αφορούσε μικρά παιδιά 
της πόλης και τη δημόσια παιδεία! Το γεγονός αυτό στάθηκε η 
αφορμή για τη συμμετοχή μου στα κοινά, θεωρώντας ότι πρέ-
πει να ενεργοποιηθώ και με κάθε τρόπο να συμβάλλω στο να 
ζούμε σε μία πόλη πιο ανθρώπινη για εμάς και τα παιδιά μας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για τον δήμο Θεσ-
σαλονίκης; Ιδιαιτέρως ενδιαφέρομαι για το πρόβλημα της 
σχολικής στέγης. Δεν υπάρχει επάρκεια σχολικών αιθουσών, 
τα παιδιά κάνουν μάθημα σε παλιά λυόμενα σχολεία, ακόμη 
και σε kibo (κοντέινερ) όπως στο 5ο Λύκειο, ενώ μπορούν να 
βρεθούν χώροι για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων. Έξίσου 
σημαντική είναι η αναβάθμιση των υπαρχόντων μονάδων από 
πλευράς ασφάλειας με συνεχείς ελέγχους, αλλά και ενεργει-
ακής απόδοσης και αισθητικής, παραδείγματος χάριν με βιο-
κλιματικές στέγες και κάθετους κήπους. Παράλληλα, οφεί-
λουμε να αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο τις σχολικές αυλές με 

την ένταξη δράσεων αθλητισμού και πολιτισμού στα δημόσια 
σχολεία. Έπίσης, προσωπικά, με απασχολεί το θέμα της προ-
στασίας των αδέσποτων ζώων και η διαχείρισή του με σεβα-
σμό προς αυτά και ανθρωπιά. Ως θέματα που χρήζουν άμεσης 
βελτίωσης προκρίνω την καθαριότητα με σωστή διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού, των υπαρχόντων κονδυλίων και 
του στόλου οχημάτων, τη συντήρηση του πρασίνου και των 
πάρκων μας καθώς και τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 
με δενδροφυτεύσεις και την αξιοπιστία  των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς συνδυαστικά με την αξιοποίηση εναλλακτικών μέ-
σων όπως η παράκτια συγκοινωνία ή το ποδήλατο.

Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό «Ναι στη Θεσσαλονίκη» 
με επικεφαλής τον κ.Ζέρβα; Γνωρίζοντας τον Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με ήθος 
και αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα μορφωμένο, με μεγάλη εμπειρία 
στα αυτοδιοικητικά, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, που εργά-
ζεται στην πόλη μας, για την πόλη μας. Έίναι χαρακτηριστικά 
που προσωπικά εκτιμώ και με πείθουν ότι είναι ο ικανότερος 
για το αξίωμα του Δημάρχου! Παράλληλα, όλοι εμείς στην πο-
λυσυλλεκτική και ανεξάρτητη ομάδα που δημιούργησε, έχου-
με συνομιλήσει ουσιαστικά με φορείς, Έπιμελητήρια, Συλλό-
γους, ομάδες εθελοντών και πολιτών, έχουμε καταγράψει τα 
προβλήματα και έχουμε δουλέψει έντονα πάνω σ’ αυτά, δημι-
ουργώντας μια πλήρη «ατζέντα» με λύσεις πραγματοποιήσι-
μες και αποτελεσματικές που βελτιώνουν τη ζωή όλων μας!

Δήμητρα Καμπουράκη:
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Σκοπός μου είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μου
Η Νίκη Ζώτου ασχολείται με τα κοινά 13 χρόνια πλέ-

ον, είναι ήδη εκλεγμένη στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη 
και είναι υποψήφια στις επικείμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές με τον συνδυασμό του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη «Δύ-
ναμη Ένότητας». Όλα αυτά τα χρόνια έχει ως γνώμονα 
την προσφορά στον συνάνθρωπό της, άλλωστε αυτό της 
είχε μεταλαμπαδεύσει ο πατέρας της Αστέριος Ζώτος, ο 
άνθρωπος που την παρακίνησε να ασχοληθεί με τα κοινά. 

Για ποιο έργο σας στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη είστε 
περήφανη; Στον Καλλικρατικό Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
διετέλεσα από τις αρχές του 2013 και για δύο συνεχό-
μενες θητείες Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών 
Υπηρεσιών και ομολογώ ότι είμαι περήφανη διότι κατά 
τη διάρκεια της παρούσας θέσης, καταφέραμε με τον Δή-
μαρχο και σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία και 
το Υπουργείο Έσωτερικών ως «νοικοκυρεμένος» Δήμος 
να αποπληρώσουμε απαιτήσεις προμηθευτών της τάξε-
ως των 6.500.000€ καλύπτοντας σε ποσοστό το 97% 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των πρώην δήμων.  

Ποιος είναι ο προσωπικός στόχος συμμετέχοντας 
στα κοινά; Αρχικά να σας πω, ότι εκείνος που με ώθησε 
να ασχοληθώ με τα κοινά ήταν ο αείμνηστος πατέρας μου, 
Αστέριος Ζώτος, ο οποίος υπήρξε σε όλη του τη ζωή ένας 

άνθρωπος της ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης για 
τον συνάνθρωπό του. Όσον αφορά την προσωπική μου 
επιδίωξη είναι να συνεχίσω, με τη στήριξη και φυσικά την 

ψήφο των συνδημοτών μου, να εκτελώ το καθήκον μου 
και να λειτουργώ με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Να 
ανταποκρίνομαι με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια στις καθη-
μερινές ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών του τόπου 
μας, του τόπου που αγαπώ και αγαπούν. Όραμά μου να 
ζουν  τα παιδιά μας σ’έναν δήμο «υπόδειγμα» που διευ-
κολύνει τη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών 
μας σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας του. Σχολεία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμός, κοινωνική πολιτι-
κή, υγεία. Έτσι ψηφίδα–ψηφίδα δημιουργούμε, βελτιώ-
νουμε, μεταμορφώνουμε τον δήμο μας και ξεπερνάμε τις 
δυσκολίες της κρίσης.

Η είσοδος μιας γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση είναι εύκολη ή δύσκολη υπόθεση;  Σύμφωνα με την 
προσωπική μου εμπειρία, μπορώ να σας πω ότι ως γυ-
ναίκα έχω εισπράξει μόνο σεβασμό και εμπιστοσύνη σε 
κάθε βήμα που έχω κάνει στην συμμετοχή μου στα κοινά. 
Αυτό πιστεύω ισχύει για κάθε γυναίκα που συνεργάζεται 
με τον δήμαρχο και επικεφαλή του συνδυασμού μας Ιγν.
Καϊτεζίδη, ο οποίος έχει αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει 
τις γυναίκες και τις εμπιστεύεται σε καίριες θέσεις και  λή-
ψης αποφάσεων.

Νίκη Ζώτου:
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Σκοπός μας είναι η μείωση των Δημοτικών τελών
Ο Ιορδάνης Πέτσογλου είναι υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος με τον συνδυασμό Δύναμη Πολιτών. Όπως 
είπε στην Karfitsa «Με όλες τις γνώσεις μου και την εξει-
δικευμένη  επαγγελματική  εμπειρία που διαθέτω, θεω-
ρώ  ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος και να προσθέσω ένα 
λιθαράκι στην επόμενη μέρα για την Θεσσαλονίκη μας – 
την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας».

Υπάρχουν γειτονιές της πόλης που είναι παραμελη-
μένες στο θέμα ασφάλεια; Φυσικά και υπάρχουν γειτο-
νιές της πόλης που είναι παραμελημένες όπως η Πλατεία 
Διοικητηρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους,  η περιοχή της 
Γιαννιτσών και της Ξηροκρήνης, αλλά θέλουμε να δού-
με την ασφάλεια της πόλης σφαιρικά στο σύνολο της. Το 
θέμα της ασφάλειας αφορά όλους του Δήμους της Θεσ-
σαλονίκης στο σύνολο τους και απαιτεί άμεση και διαρκεί 
συνεργασία μεταξύ τους, όπως και φορέων όπως η Δη-
μοτική Αστυνομία, η Έλληνική Αστυνομία, η Οικονομική 
Αστυνομία και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η φωταγώγηση 
της πόλης είναι μέτρο που θα βοηθήσει ώστε οι δημότες 
να αισθανθούν ποιο ασφαλείς.   

Ποια είναι η άποψη σας για τα δημοτικά τέλη στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης και πως θα μπορούσαν να συμβά-
λουν στην αύξηση των επιχειρήσεων; Σκοπός μας είναι 
η μείωση των Δημοτικών τελών, όπως και η επέκταση 
των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων για ειδικές κατη-

γορίες  για την στήριξη των νοικοκυριών και των επαγ-
γελματιών στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύ-
ουμε εδώ και πολλά χρόνια πλέον.

Πρόνοια για τις ευπαθείς ομάδες (δηλαδή, μείωση 
στο μισό ή και μηδενικά τέλη σε κάποιες ομάδες) όπως 
ανέργους, πολύτεκνους, νεφροπαθείς κτλ.

Απαλλαγή για ένα χρονικό διάστημα στους επαγγελ-
ματίες που θα δημιουργήσουν νέα επιχείρηση στο δήμο 
μας, ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς στην στήριξη των 
νέων επιχειρήσεων. Μέτρο που βοηθά και στην Αύξηση 
της επιχειρηματικότητας. 

Για ποιον λόγο αποφασίσατε να κατεβείτε υποψή-

φιος; Ποιος είναι στόχος σας; Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης 
όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε διετέλεσε:  Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης , Νομάρχης και Περιφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία  στη Τοπικής 
Αυτοδιοίκηση. Άνθρωπος  με ιδιαίτερες ευαισθησίες για 
όλες τις κοινωνικές ομάδες ο οποίος σε καλεί να συμπο-
ρευτείς μαζί του για την πόλη στην οποία  ζούμε και ερ-
γαζόμαστε,  δε μπορείς παρά μόνο να δεχτείς. Έτσι λοιπόν 
αποφάσισα να συμμετέχω ενεργά από την πρώτη κιόλας 
μέρα στον σχηματισμό του προγράμματος του συνδυα-
σμού ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ. 

Θα πρέπει οι πολίτες μας να καταλάβουν ότι το βα-
σικό κριτήριο για να ψηφίσουν, είναι να δώσουν την ευ-
καιρία σε ανθρώπους τους οποίους θεωρούν ικανούς, να 
αναλάβουν μια δημόσια θέση στον δεύτερο μεγαλύτε-
ρο Δήμο της χώρας μας οι οποίοι διαθέτουν γνώση και 
εμπειρία αλλά, έχουν κυρίως τη διάθεση της προσφοράς,  
ώστε να προσφέρουν στα κοινά. 

Η θέση του δημοτικού συμβούλου την οποία διεκδι-
κώ στο δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας μας, είναι  
σημαντική καθώς δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δημοτικό 
σύμβουλο να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων 
της πόλης και να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών της. 

Ιορδάνης Πέτσογλου:

Διπλές ... χαρές για Κυριζίδη«Επιστροφή» του Αηδονόπουλου 
στην Περιφέρεια 

 Στα παλιά του λημέρια γύρισε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Χάρης Αηδονόπουλος. Έπισκέφθηκε, 
συνοδευόμενος από υποψήφιους συμβούλους του, το 
νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 
οδό 26ης Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της παράταξης 
«Συνέργεια - Πρώτα η πόλη μας» συνομίλησε με ερ-
γαζόμενους και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του 
προγράμματος του συνδυασμού του.

Πατέρας πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μάκης Κυριζίδης. Ο 
επικεφαλής του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Θετικά» παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες  την αγαπημένη του, Χριστίνα. 
Μάλιστα, ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο ευχήθηκε στον Μάκη Κυριζίδη να κάνουν πολλά παιδιά.   
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Νίκη για την παράταξη «ΝΑΙ στην Θεσσαλονίκη» είναι νίκη για τη Μακεδονία
Η Θεσσαλονίκη πληγώθηκε βαθιά από τη 

Συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η κυ-
βέρνηση Τσίπρα, αλλά οι θεσσαλονικείς αισθά-
νονται περισσότερο προδομένοι από τη στάση 
και θέση του δημάρχου τους, ο οποίος από την 
αρχή ήταν φανατικά υπέρ της συμφωνίας.

Η φιλοξενία που πρόσφερε στον πρωθυ-
πουργό των Σκοπίων την Πρωτοχρονιά του 
2018  άνοιξε στην ουσία τον ασκό του Αιόλου. 
Ακολούθησαν οι κατά καιρούς άστοχες δηλώ-
σεις του περί της μη ύπαρξης της μίας και μο-
ναδικής Έλληνικής Μακεδονίας, της υποχρέω-
σης αλλαγής της ονομασίας του αεροδρομίου 
της πόλης, της αναγκαιότητας να λυθεί άμεσα 
το Σκοπιανό, με τις οποίες παγώσαμε όλοι! 
Έίναι θλιβερό πραγματικά ο δήμαρχος της 
πόλης μας να μετατρέπεται σε φερέφωνο του 
πρωθυπουργού και να μην είναι μπροστάρης 
στον αγώνα που κάναμε όλοι οι πολίτες τον 
προηγούμενο χρόνο μέχρι πρόσφατα με τις 
τεράστιες σε όγκο και παλμό συγκεντρώσεις 
και διαμαρτυρίες μας κατά της επαίσχυντης 
συμφωνίας.

Έχω την πεποίθηση ότι ένας ικανός και άξι-
ος δήμαρχος με σφαιρική άποψη των θεμάτων 
που αφορούν τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να συμ-

βάλλει με την προσωπικότητά του σ’ όλους 
τους τομείς και στα προβλήματα της πόλη μας. 
Η παράταξή μας «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» με 
επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ζέρβα έχει ξεκά-
θαρη θέση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Έίναι μία κακή συμφωνία, η οποία εκτός του 
ονόματος δημιουργεί πρόβλημα με τη γλώσ-
σα, την εθνότητα και τις εμπορικές ονομασίες 
των προϊόντων μας, όπως συνέβη τελευταία 
με τα μακεδονικά κρασιά.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχει 
δεσμευτεί για τη δημιουργία φορέα που στόχο 
θα έχει τη διεθνή ενημέρωση και προώθηση 
των θέσεών μας, στην οποία  αρωγός  και σύμ-
μαχος θα είναι όλες οι 34 αδελφοποιημένες 
πόλεις της Θεσσαλονίκης μαζί με τους Έλλη-
νες της διασποράς, των οποίων ο αγώνας είναι 
εξαιρετικά δυναμικός, αλλά και των απαντα-
χού φιλελλήνων.

Ο ρόλος της πόλης είναι κομβικός και είμαι 
σίγουρη ότι η νίκη για την παράταξή μας «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη» με δήμαρχο τον Κωνσταντί-
νο Ζέρβα ισοδυναμεί με νίκη για τη Μακεδονία!   

* Η Νότα Πατενίδου είναι υποψήφια δη-
μοτική σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα

Τ Η Σ  Ν Ο Τ Α Σ  Π Α Τ Ε Ν Ι Δ Ο Υ *

Η διαφορά, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των εφαρμοστικών εγκυκλίων, 
πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους

Αναδρομικά 100 εκατομμυρίων ευρώ παρακρατά η 
κυβέρνηση και δεν αποδίδει σε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες. 

Πρόκειται για επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών 
για το 2018 προς μερίδα των ελευθέρων επαγγελματι-
ών, αυταπασχολουμένων και αγροτών και αφορούν τη 
διαφορά μεταξύ των εισφορών που κατέβαλαν πέρσι σε 
σχέση με αυτές τις οποίες έπρεπε να καταβάλουν. 

Οι εισφορές που κατέβαλαν το 2018 προέκυψαν με 
βάση το εισόδημα που δήλωσαν το 2017 για το 2016. 
Ωστόσο, βάσει όσων προκύπτουν από τον νόμο Κατρού-
γκαλου, οι εισφορές που έπρεπε να καταβάλουν το 2018 
έπρεπε να υπολογισθούν με βάση το εισόδημα που δή-
λωσαν το 2018 για το 2017.

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις για το 2017 έγιναν πέρσι 
στα μέσα του έτους, οι εισφορές υπολογίστηκαν από τον 
Ιανουάριο του 2018 και έπειτα, προσωρινά με βάση το 
εισόδημα του 2016. 

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των περ-
σινών δηλώσεων έδειξε πως προκύπτουν θετικές δια-
φορές μεταξύ καταβληθεισών (με βάση το εισόδημα του 
2016) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα 

του 2017) συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Η διαφορά τους, πλέον, βάσει της υφιστάμενης νο-

μοθεσίας και των εφαρμοστικών εγκυκλίων, πρέπει να 
επιστραφεί στους δικαιούχους τους, δηλαδή στους μη 
μισθωτούς οι οποίοι κατέβαλαν το 2018 υψηλότερες ει-
σφορές σε σχέση με εκείνες που έπρεπε.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, οι επιστροφές των 
εν λόγω πιστωτικών υπολοίπων μπορούν να γίνουν υπό 
τους ακόλουθους όρους:

* Έφόσον ξεπερνούν τα 50 ευρώ. Διαφορετικά, θα πι-
στωθούν στον ασφαλιστικό λογαριασμό των δικαιούχων 
τους και θα συμψηφισθούν με μελλοντικές υποχρεώσεις 
καταβολής τρεχουσών μηνιαίων εισφορών. 

* Έφόσον οι δικαιούχοι τους δεν έχουν καμία λη-
ξιπρόθεσμη οφειλή προς τα Ταμεία, ακόμα και αν αυτή 
είναι ρυθμισμένη. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια 
οφειλή, το πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με αυτήν, 
οδηγώντας στην αντίστοιχη μείωσή της. Αν το πιστωτικό 
υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή και μετά το 
συμψηφισμό του με αυτή βρίσκεται πάνω από το επίπεδο 
των 50 ευρώ, τότε αυτό επιστρέφεται στον δικαιούχο του.

Έπίσης, όποιος δικαιούχος επιθυμεί, μπορεί να αιτη-
θεί στον ΈΦΚΑ να παραμείνει το πιστωτικό υπόλοιπο στον 
ατομικό ασφαλιστικό λογαριασμό του (εφόσον, φυσικά, 
ξεπερνά τα 50 ευρώ και δεν υφίστανται άλλες ληξιπρό-
θεσμες οφειλές), προκειμένου να συμψηφισθεί με μελ-
λοντικές υποχρεώσεις του. 

Κατά τα άλλα, παραμένει ερώτημα, πόσοι από τους 
δικαιούχους θα λάβουν πίσω τα πιστωτικά υπόλοιπά 
τους φέτος. Πληροφορίες αναφέρουν πως από τα περ-
σινά πιστωτικά υπόλοιπα, συνολικού ύψους 200 εκατ. 
ευρώ περίπου, μόλις λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ 
επέστρεψαν στους δικαιούχους τους. Και αυτό είτε γιατί 
ήταν κάτω από 50 ευρώ ανά δικαιούχο είτε γιατί συμψη-
φίστηκαν αυτομάτως με παλιές οφειλές.

H «κλοπή» των αναδρομικών



74 11.05.2019

Η έλλειψη ασφάλειας κάνει τη Θεσσαλονίκη 
αφιλόξενη για τους κατοίκους της

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου κατεβαίνει στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές του Μαΐου ως υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
«Ναι στη Θεσσαλονίκη». Η κ.Βουλγαρίδου μίλησε στην 
Karfitsa για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, 
αλλά και το όνειρο της να δει τη Θεσσαλονίκη ισάξια με 
μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βαρκελώνη.

Η Θεσσαλονίκη είναι φιλόξενη για τους κατοίκους 
της; Θα μιλήσω ως μητέρα αυτή τη φορά, για εμάς τις 
μητέρες η έλλειψη ασφαλείας στο κέντρο της πόλης απο-
τελεί ανασταλτικό παράγοντα στον προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων μας, κάτι που κάνει την πόλη μη φιλό-
ξενη για τους κατοίκους της. Απλό παράδειγμα, ο μικρός 
μου γιος τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε έσπασε το χέρι 
του στο πεζοδρόμιο της Παύλου Μελά. Αυτές τις κατα-
στάσεις που είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη που έζησα 
δεν τιμούν την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας.

Σε ποιον τομέα θα ρίξετε το βάρος σας σε ενδε-
χόμενη εκλογή σας; Η λίστα των προβλημάτων είναι 
τεράστια από τα μικρά έως τα πολύ μεγάλα. Όπως έχω 
ξαναπεί πάντα είχα αγάπη στον τουρισμό, είχα ζήσει στο 
παρελθόν πολλά χρόνια σε έναν παγκόσμιο προορισμό, 
την Μύκονο. Έτσι την επόμενη κιόλας μέρα θα δώσω όλη 
μου την προσοχή σε θέματα που εμποδίζουν την αύξη-

ση του τουρισμού, κυρίως την ποιοτική, θέματα όπως η 
καθαριότητα και η ασφάλεια. Όνειρο μου να δω την Θεσ-
σαλονίκη ισάξια με την Βαρκελώνη. Όλοι οι πολίτες της 
Νύφης του Θερμαϊκού  αξίζουμε τουλάχιστον τα αυτονό-
ητα των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Πείτε μου σε πέντε λέξεις πως θα θέλατε τη Θεσ-
σαλονίκη; Έίναι πολλές οι λέξεις που μου έρχονται στο 
μυαλό θα επέλεγα όμως καθαρή, σύγχρονη, περιποιημέ-
νη, φιλική και λειτουργική.

Τι θεωρείτε ότι λείπει από τη Θεσσαλονίκη;
Προσωπικά εμένα μου λείπει η ποιότητα ζωής. Θα 

ήθελα τα πρωινά που μπαίνω στο λεωφορείο να μην νοι-
ώθω σαν παστή σαρδέλα, να πηγαίνω το παιδί μου για 
παιχνίδι σε ασφαλείς παιδικές χαρές, να βγάζω τον σκύλο 
μου βόλτα σε πάρκα φιλικά στους τετράποδους φίλους 
μας, όταν περπατάω στα πεζοδρόμιο να μην βρίσκω 
μπροστά μου εμπόδια από σκουπίδια και παρκαρισμένα 
οχήματα που ο καθένας αφήνει όπου θέλει ανενόχλητος! 
Να μπορώ να ενημερώνομαι για τα δρώμενα  του Δήμου 
μου μέσω Ίντερνετ και να συμμετέχω με ευκολία σε εθε-
λοντικές πράξεις. Πράγματα απλά που το μόνο που λείπει 
είναι σωστή οργάνωση και απλό ενδιαφέρον για την κα-
θημερινότητα μας.

Δήμητρα Βουλγαρίδου:

▶ Στη Δυτική Θεσσαλονίκη θα κλεί-
σει τη προεκλογική εκστρατεία της Νέας 
Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι 
επιτελείς του ψάχνουν σε ποια περιοχή  
θα κάνουν τη συγκέντρωση στις 24 του 
μήνα. Στο Κορδελιό ή στον Έύοσμο θα γί-
νει πάντως σίγουρα.

▶ Περίπου 1500 γλάστρες με λου-
λούδια μοίρασε όπως μαθαίνω, ο φίλος 
μου ο Βασίλης της αντιδημαρχίας Πολι-
τισμού, στις κυρίες των ΚΑΠΗ. Πάντα ευ-
αίσθητος ο Βασίλης Γάκης προσέφερε τα 
άνθη, που δεν ήταν της μιας δραχμής τα 
γιασεμιά. Οι άνδρες, όπως μου είπαν, τον 
έβλεπαν με ……μισό μάτι και έλεγαν κάτι 
για φυλετικές διακρίσεις. Πάντως ελπίζω 
να μην …..μαραθούν μέχρι τις εκλογές.

▶ Άλλο ….σκουληκάκι, όμως τρώει 
τα σωθικά του φίλου μου του Βασίλη. Τον 
τρώει το σαράκι της πρωτιάς σε ψήφους. 
Η μεγάλη του αγωνία είναι αν τον προτι-
μήσουν οι Θεσσαλονικείς ή θα στραφούν 
προς έταιρη συνυποψήφιά του, την κόρη 

του Ντίνου, που πάντως είναι χολωμένη 
μαζί του, επειδή δεν της πρόσφερε καμιά 
….γλάστρα. Οι δικές μου πληροφορίες 
λένε, ότι και οι δύο θα δουν την πλάτη 
του φίλου μου του Βαγγέλη από την Τού-
μπα. Του Κόρακα ντε.

▶ Έγώ 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._

▶ Σκόρπισαν οι αντιδήμαρχοι σαν 
άχυρο... Το ‘πε άλλωστε ως ... καλός ποι-
μήν ο κυρ-Γιάννης σιβυλλικά λίγο πριν 
το Πάσχα «αφήστε τα γίδια ελεύθερα» κι 
εκείνα ξεμαντρώθηκαν.

▶ Κι ενώ μια μέρα πριν την επικύ-
ρωση των συνδυασμών από το Πρωτο-
δικείο, ένας – ένας οι αντιδήμαρχοι που 
είχαν «συσπειρωθεί» με επικεφαλής τον 
Λεκάκη, αποχωρούσαν, ο κυρ-Γιάννης σε 
μια ένδειξη συμπόνοιας και χτυπήματος 

στην πλάτη πήγε στο εκλογικό κέντρο 
του Πέτρου να τον παρηγορήσει.

▶ Αλλά αν το δει κανείς ψύχραιμα, για 
τη διάλυση της «Πρωτοβουλίας» ευθύ-
νεται πρωτίστως ο ιδρυτής της... Δεν στή-
ριξε την Γούλα (οποία αχαριστία), άφηνε 
να διαρρέουν άλλα ονόματα (Πέγκας), 
δεν στήριζε ούτε τον Λεκάκη και εκ των 
υστέρων έμεινε αμέτοχος αφήνοντας τα 
«παιδιά» του να το διαλύσουν. 

▶ Κι αφού είδε και απόειδε τελικώς 
πήγε στο Ολύμπιον κάνοντας δήλωση 
συμπαράστασης στον συνδυασμό των 
...αντιδημάρχων. Που να ‘ξερε...

▶ Ο Σπύρος (Πέγκας) την πήρε γρή-
γορα χαμπάρι τη δουλειά, αποστασιο-
ποιήθηκε κι ενώ είχε προχωρήσει σε συ-
ζητήσεις με τον Ταχιάο, εν τέλει άλλαξε 
γνώμη 

▶ Κι όταν στην πρώτη συνέντευξη 
παρουσίασης στο WE ερωτήθηκαν ακρο-
βολισμένοι «εάν θα συνεχίσουν μαζί ως 
το τέλος» διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους, 

επιμένοντας ότι είναι εκείνοι που ξέρουν 
καλύτερα από τον καθένα την αυτοδιοί-
κηση και μάλιστα στη σημερινή μορφή 
της κι ότι κανείς άλλος συνδυασμός δεν 
πληροί αυτές τις προδιαγραφές. 

▶ Μέσα σε ένα μήνα από τις selfies 
και τις αναρτήσεις υπέρ Πέτρου, εν τέλει 
ο Λεκάκης έγινε «λίγος», «ανεπαρκής». 
Κι έμεινε μόνο με τον Ζαχαριάδη... 

▶ Και αίφνης οι συνδυασμοί της Νο-
τοπούλου και του Βούγια πληρούσαν 
όλες τις προδιαγραφές που έθεταν οι 
αντιδήμαρχοι... 

▶ Σε ρόλο παρηγορητή εκτός απο τον 
Μπουτάρη, εθεάθη στο ελογικό κέντρο 
και ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος... Πάλι 
καλά που δεν συνέπεσαν στο χρόνο...

▶ Τα δύσκολα όμως τώρα αρχίζουν 
για τον Βούγια. Με την έλευση Δημαρέ-
λου, Μπαρμπουνάκη τα «στανταράκια» 
για τις εκλόγιμες θέσεις συμβούλων αρ-
χίζουν να κλονίζονται... 

▶ Με Κουράκη, Τσιτουρίδη το πράγ-
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Τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης δεν είναι λίγα
Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
«Ναι στη Θεσσαλονίκη». Μιλώντας στην Karfitsa ξεδι-
πλώνει τις προτεραιότητες του, τους τρόπους βελτίωσης 
των πολιτιστικών της πόλης και μας συστήνει το busking.

Πως μπορεί να σας βοηθήσει το επαγγελματικό σας 
υπόβαθρο στη διαχείριση των κοινών του δήμου; Η δι-
αχείριση των κοινών μιας πόλης όπως η Θεσσαλονίκη εί-
ναι μια πολύ υπεύθυνη υπόθεση και δεν αρκούν οι καλές 
προθέσεις και τα εύκολα λόγια. Χρειάζονται άνθρωποι με 
γνώσεις, ικανότητα, και πάνω από όλα αγάπη και πάθος 
για τη πόλη. Το ότι έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον 
πολιτισμό με καθιστά χρήσιμο σε μια πόλη που ο πολιτι-
σμός της είναι η αιχμή του δόρατος μιας Θεσσαλονίκης 
κοσμοπολίτισσας, σύγχρονης Έυρωπαϊκής πόλης. 

Τι πιστεύετε πως θα μπορούσε να βελτιωθεί στα 
πολιτιστικά της πόλης; Η Θεσσαλονίκη είναι πηγή πα-
ραγωγής τέχνης. Την τελευταία δεκαετία (της κρίσης) 
η τέχνη στη πόλη συνεχίζει να παράγεται δημιουργικά 
από τους ανθρώπους της. Διαθέτει δυνατή underground 
σκηνή που με τη δημιουργία ενός φεστιβάλ πόλης, νέου 
θεσμού που θα ενώνει τις καλλιτεχνικές δυνάμεις της, θα 
αξιοποιηθεί καθώς θα γίνει γνωστή σε μεγαλύτερο κοινό. 
Ένα μέρος αυτού του κοινού μπορεί να προέρχεται από το 
συνεχώς αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα της πόλης μας, 

καθώς γίνεται όλο και πιο ελκυστικός προορισμός.
Έχετε αναφερθεί στο busking και στο πόσο θα μπο-

ρούσε να προσαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη. Εξηγείστε 
μας τι είναι και πως θα μπορούσε να επωφεληθεί η 
πόλη από αυτό; Το busking είναι μορφή τέχνης (street 
art) που ασκείται από καλλιτέχνες. Διασκεδάζουν το κοι-
νό δίνοντας δημόσιες παραστάσεις, και οι παρευρισκόμε-
νοι μπορούν αν θέλουν να τους ανταμείψουν με κάποιο 

χρηματικό ποσό. Υπάρχουν πολλών διαφορετικών ειδών 
παραστάσεις: μουσικής, χορού, τσίρκου, ταχυδακτυλουρ-
γίας, θεάτρου, κ.ά. Το busking είναι χρήσιμο εργαλείο για 
τη δημιουργική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου στις 
πόλεις και προσφέρει αναψυχή στο κοινό, κατοίκους και 
τουρίστες. Ποιος δεν θα απολάμβανε να ακούει μουσική 
ή να βλέπει κάποιο σόου juggler πίσω από τη γενική φα-
σαρία που τείνει να επικρατεί σε μια μεγαλούπολη; Μια 
αστική περιοχή με ενεργό busking μετατρέπεται σε ελκυ-
στικό προορισμό για τους περπατητές.

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των προτεραιοτήτων σας 
εφόσον εκλεγείτε; Δυστυχώς τα προβλήματα της Θεσ-
σαλονίκης δεν είναι λίγα: καθαριότητα, ασφάλεια, κατά-
ληψη και εγκατάλειψη δημοσίου χώρου, συγκοινωνία, 
κυκλοφοριακό, και στάθμευση είναι μερικά από τα προ-
βλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Κάποιες 
από τις δεσμεύσεις μας σαν συνδυασμός είναι ο εκσυγ-
χρονισμός των οχημάτων καθαριότητας, ανακαίνιση παι-
δικών χαρών, ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων, δημι-
ουργία πάρκων τσέπης, ενοποίηση ιστορικών περιπάτων 
και διαδρομών, αστικές αναπλάσεις – πεζοδρομήσεις, 
δημοτική συγκοινωνία που να εξυπηρετεί, και επανασχε-
διασμός του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Προ-
σωπικά επίσης θεωρώ πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
πιο σοβαρά το ζήτημα της ανακύκλωσης.

Αλέκος Παπαδόπουλος

μα περιπλέκεται... Και μην ξεχνάτε την Αϊβά-
ζογλου. Που ευνοείται ξεκάθαρα και από την 
αλφαβητική σειρά του ψηφοδελτίου.

▶ Θυμηθείτε την Στέλλα την Αβραμίδου 
που πήρε 2.500 ψήφους στους «Έντάξει» ερ-
χόμενη από το ... κάγκελο.

▶ Λέτε να κινδυνεύσει ο – βουλευτής πια 
– Νίκος Νυφούδης που σήκωσε και το μεγαλύ-
τερο βάρος της προεκλογικής εκστρατείας; Δεν 
το θέλει κι ο Θεός τ’ άδικο... 

▶ Γκρίνια όμως με τις μεταγραφές των 
αντιδημάρχων Χρυσίδου, Πασχαλίδου προκύ-
πτει και στο ψηφοδέλτιο της Νοτοπούλου...

▶ Συνυποψήφια εκ μεταγραφής και αυτή, 
λέγεται ότι εξεδήλωσε τον προβληματισμό της 
προς την επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί» 
ζητώντας μάλιστα να στηριχτεί...

▶ «Έγώ Κατερίνα ήρθα από τις πρώτες. 
Μου άσκησαν κριτική, δέχτηκα τα πυρά. Έπει-
δή δεν είμαι του χώρου θέλω να με στηρίξετε 
τώρα που ήρθαν και οι ...άλλες», για να δεχτεί 
την απάντηση της Νοτοπούλου: «Έμείς εδώ δεν 
τα κάνουμε αυτά...». Κι έμεινε εμβρόντητη... 

▶ Γκρίνια όμως έχει και η παράταξη Τα-
χιάου... Έκεί οι «σέχτες» είναι πολλές προς το 
παρόν κάνουν υπομονή μέχρι τις εκλογές αλλά 
μετά...

▶ Το μοίρασμα των «οφικίων» θα αποτελέ-
σει αιτία πολέμου... Αλλά οι θέσεις είναι λίγες, 
οι υποψήφιοι πολλοί και ακόμη περισσότεροι 
οι επικεφαλής συνδυασμών που θα κληθούν 
να συνδιοικήσουν...

▶ Κι όταν διέρρευσε η πληροφορία ότι σε 
περίπτωση εκλογής του στη δημαρχία, ο Τα-
χιάος θα κάνει rotation στις θέσεις ευθύνης, 
αντιδημαρχίες κτλ. ανά έτος, κάποιοι υποψή-
φιοι δυσανασχέτησαν... «Αν είναι μόνο για ένα 
χρόνο δε θέλουμε...». Θέλουν πενταετία... 

▶ Κι ανάλογο ζήτημα προκύπτει και στο 
συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού. Ήδη πιέ-
ζουν για αντιδημαρχίες στελέχη που θεωρούν 
τους εαυτούς τους σίγουρους για την εκλογή. 

▶ Έίναι αυτό που λέει κι ο θυμόσοφος λαός 
«πουλήσαμε το τομάρι προτού σφάξουμε το 
γουρούνι». 
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Στόχος μου εί-
ναι να συμβάλ-
λω κι εγώ στη 
βελτίωση τόσο 
της καθημερι-

νότητας όσο και 
να εργαστώ για 
τη δημιουργία 

εκείνων των 
δομών που θα 
καλύπτουν τις 
πληθυσμιακές 

ανάγκες

Τ Η Σ  Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η Σ 
Χ Α Τ Ζ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ι Α Ν Ν Η *

Πριν από οκτώ χρόνια απο-
φάσισα να ασχοληθώ με τα κοι-
νά, γιατί ήθελα να συμμετέχω 
κι εγώ ενεργά στη διαμόρφωση 
και την εξέλιξη των συνθηκών 
και των πραγμάτων που πλαι-
σιώνουν και διαμορφώνουν 

την καθημερινότητα 
και τη ζωή τη δική 
μου και των συνδη-
μοτών μου.

Ο αγώνας αυτός 
είναι δύσκολος. Έχει 
εμπόδια και προβλή-
ματα, απαιτήσεις και 
προκλήσεις, αρνή-
σεις και απογοητεύ-
σεις, σου δίνει όμως 
και ένα αίσθημα ικα-
νοποίησης όταν βλέ-
πεις τις ιδέες σου να 
ωριμάζουν, κάποιες 
να υλοποιούνται, κά-
ποιες να δρομολο-
γούνται με επιτυχία.

Μεγάλωσα, ζω 
και εργάζομαι στην 
Πυλαία. Τη γνώρι-
σα σαν ένα μεγάλο 
χωριό, το οποίο σε 
μερικές δεκαετίες  
γνώρισε τεράστια 
ανοικοδόμηση, απέ-
κτησε καινούριες 
γειτονίες, νέους οι-
κισμούς, νέους κατοίκους, σύγχρονα εμπορικά κέντρα και 
ταυτόχρονα σύγχρονα προβλήματα. Στόχος μου είναι να 
συμβάλλω κι εγώ στη βελτίωση τόσο της καθημερινότητας 
όσο και να εργαστώ για τη δημιουργία εκείνων των δομών 
που θα καλύπτουν τις πληθυσμιακές ανάγκες.

Ένδεικτικά θα αναφερθώ σε κάποια σημαντικά έργα 

της παρούσας διοίκησης, των 
οποίων η μελέτη έχει ολοκλη-
ρωθεί, όπως και η διαδικασία 
εξασφάλισης της χρηματοδό-
τησής τους, και πρόκειται να 
ξεκινήσουν άμεσα, όπως για 
παράδειγμα η ανέγερση  του 
3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκεί-
ου Πυλαίας, η ανάπλαση του 
αμφιθεάτρου του Μουσικού 
Σχολείου, το οποίο πρόκειται 
να μετατραπεί σε έναν πολυ-
χώρο παιδείας και πολιτισμού, 
η ανάπλαση του κλειστού γυ-
μναστηρίου της Πυλαίας και 
των παρακείμενων γηπέδων 
που θα μετατρέψει την περι-
οχή σε ένα σύγχρονο χώρο 
αναψυχής και άθλησης, η ανά-
πλαση του ιστορικού κέντρου 
του οικισμού, η τόνωση της 
εμπορικής κίνησης και τέλος, 
η ανάπλαση του παραλιακού 
μετώπου, με τη δημιουργία της 
μαρίνας της Πυλαίας που θα 
αναβαθμίσει την περιοχή μας 
τουριστικά και οικονομικά και 
θα τη μετατρέψει σε μια εξε-
λιγμένη «πόλη», ανταγωνιστι-
κή στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Έλπίζω η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και ο κατάλογος των έρ-
γων και των δράσεων να εμπλουτιστεί με τη στήριξη πάντα και την 
εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας.

* Η Χρυσάνθη Χατζηστουγιάννη είναι υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος στη δημοτική ενότητα Πυλαίας του δήμου Πυλαίας Χορτιά-
τη με τον συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη

Περί Πυλαίας ο λόγος
opinion
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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



Γι΄αυτό κατε-
βαίνω σ΄αυτό 

τον αγώνα.
Γιατί θέλω και 
μπορούμε να 

πάρουμε τη 
ζωή μας στα 

χέρια μας.
Γιατί η Θεσσα-
λονίκη πρέπει 
να αρχίσει να 
αντιστέκεται, 

να αναγεννιέται 
και να κοιτάξει 

πάλι το μέλ-
λον της με την 
ασυναγώνιστη 

δύναμη των 
πολιτών της.

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

Ζούμε μια δύσκολη δεκαετία για τη χώρα μας. Στην δυσκολία αυτή η 
Θεσσαλονίκη με τα συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών έχει τελματώσει. 
Θα έλεγα καλύτερα έχει βαλτώσει στην ανυπαρξία και στην ανυποληψία. Δεν 
πάει άλλο.  

Ήρθε η ώρα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να συγκρουστούμε με  
τις παλιές νοοτροπίες και τα στεγανά. Ήρθε η ώρα να δούμε γυμνή την αλή-

θεια και να λυτρωθούμε από τις αγκυλώσεις που μας κρατούσαν 
εγκλωβισμένους. Ήρθε η ώρα οι σκεπτόμενοι Θεσσαλονικείς να 
γίνουν πολίτες της πρωτοβουλίας και της δράσης. Στο ρόλο αυτό, 
θα πρέπει να το καταλάβουν, δεν πρόκειται να τους αναπληρώσει 
κανείς. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει απ’ την Θεσσαλονίκη η δικαίωση 
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μακριά από μηχανισμούς 
και κοντά μόνο τους συμπολίτες μας. Μακριά απ’ όλα αυτά που 
μας έφτασαν σε όσα ζούμε σήμερα.

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

 Στόχος μου αλλά και στόχος της παράταξής μας, είναι:
Να αγωνιστούμε, μαζί με όλους σας, υπεύθυνα, για μια πόλη 

πιο όμορφη, πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική. 
Να μπει και πάλι η Θεσσαλονίκη στο χάρτη της ανάπτυξης και 

να στηριχθεί στους πολίτες της.
Να σταματήσει η κοροϊδία. Γιατί  κουραστήκαμε με τα παχιά 

λόγια και τις αδάπανες υποσχέσεις. Καθαρές, απλές, σταράτες, 
μπεσαλίδικες κουβέντες. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε οι Θεσσα-
λονικείς. 

Άλλωστε σε μια πόλη που ασφυκτιά, πρέπει να δώσουμε προ-
τεραιότητα στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας, στην καινοτομία, στις μεταφορές. Να ανοί-
ξουμε την πόρτα μας στον κόσμο, να σταματήσουμε να γυρνά-
με την πλάτη μας στη θάλασσα, να γκρεμίσουμε τις περιφράξεις 
και τους μαντρότοιχους και να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε 
ξανά.

Γιατί τα προβλήματα που μαστίζουν την πόλη και κατατα-
λαιπωρούν όλους μας, αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις. Αλλά η 
πόλη δεν έχει το περιθώριο να ζει άλλο με αυτά τα χρόνια προ-
βλήματα. Οι λύσεις πρέπει να δοθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, μια αυτοδιοίκηση που όχι απλά θα γνωρίζει τα προβλήματα 
της πόλης, αλλά θα ξέρει πως θα τα αντιμετωπίσει βελτιώνοντας 
το επίπεδο της ζωής μας. 

Γιατί πρέπει να αποδείξουμε πως η Θεσσαλονίκη δεν είναι η 
πόλη των φαντασμάτων (όπως …ευφάνταστα αποφαίνονται κά-
ποιοι), μια πόλη που έμεινε καθηλωμένη στο ένδοξο χτες. 

Γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να αρχίσει να αντιστέκεται, να 
αναγεννιέται και να κοιτάξει πάλι το μέλλον της με την ασυναγώ-
νιστη δύναμη των πολιτών της.

Γιατί με τη ζωή μας δεν παίζουμε
Αγωνιζόμαστε για να τη βελτιώσουμε. Τα πράγματα δεν μας 

χαρίζονται. Αγωνιζόμαστε για να τα κατακτήσουμε. Να βρούμε το ουσιαστικό 
και να το διεκδικήσουμε. Να φτιάξουμε  το όνειρό μας και να προσπαθήσου-
με να το κάνουμε πραγματικότητα. Με μέσα: τις αξίες μας, τις σπουδές μας, 
την ενασχόληση με τα κοινά, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη στους ανθρώ-
πους, τη γνώση που διαρκώς ανανεώνεται,  την εμπειρία που συσσωρεύεται.

Γιατί με την πόλη δεν παίζουμε
Αφού  εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ ζούμε, σπουδάζουμε, δουλεύουμε, 

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

Γιατί  δεν παίζουμε με τη ζωή μας στην πόλη
Ούτε  επιτρέπουμε σε κανέναν να παίξει μαζί μας. Θέλουμε οι άνθρωποι 

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

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

υπεύθυνη διοίκηση στην Θεσσαλονίκη.
Γι’ αυτό ζητώ τους συμπολίτες μου να με στηρίξουν στον αγώνα που όλοι 

μαζί ξεκινάμε.
* Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με 

την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Η Θεσσαλονίκη αξίζει την προσπάθειαΠερί Πυλαίας ο λόγος
opinion
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Τέσσερις αθλητικοί συντάκτες που ρίχνονται στη «μάχη» των δημοτικών εκλογών 
αρθρογραφούν στην Karfitsa

Τ Ο Υ  Χ Α Ρ Η  Δ Η Μ Α Ρ Α * Τ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η  Σ Τ Ε Λ Λ Α *

Από τα «τσαμούρια» και το στρατί, που μέσα από τις λάσπες 
οδηγούσε στο Ντεπό, στην Καλαμαριά που αποτέλεσε πόλο έλξης 

για πολλούς νέους κατοίκους κυρίως τη δεκαετία του ’80. 
Μια Καλαμαριά που γιγαντώθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, 

δομήθηκε έντονα (αν και όχι πολύ οργανωμένα, ει-
δικά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη) και που πριν 
μερικά χρόνια αποτελούσε την περιοχή που ο κα-
θένας ήθελε να ζήσει, κυρίως λόγω της φυσικής 
ομορφιάς της και της θάλασσας. Η Καλαμαριά 

έχει κάτι περίεργο που σε «δένει» μαζί της: Ο προ-
σφυγικός της χαρακτήρας που παραμένει ζωντανός 

μέσα από τις αφηγήσεις και τα στενά δρομάκια που 
σου δίνουν την αίσθηση της συνοικίας, σε συνδυασμό με το 

φυσικό κάλλος και την ακτογραμμή, που σε γεμίζουν με μια κοσμο-
πολίτικη αύρα.

Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, η εξέλιξη της περιοχής δεν 
ήταν η προσδοκώμενη και η οικονομική κρίση δεν αποτελεί σε 
καμία περίπτωση το άλλοθι της ακινησίας και του τέλματος. Έίναι 
διαπίστωση πολλών, ότι η Καλαμαριά «αφέθηκε στη μοίρα της». 
Η παραλιακή της Αρετσούς ερήμωσε, τα πεζοδρόμια στα περισ-
σότερα σημεία δεν είναι προσβάσιμα από ΑΜΈΑ, οι λακκούβες σε 
κεντρικούς δρόμους μεγαλώνουν, κανένα σχέδιο δεν έχει παρου-
σιαστεί για το στρατόπεδο Κόδρα (αν και έχει παραδοθεί εδώ και 
1,5 χρόνο), η παραλία παραμένει αναξιοποίητη, δεν έγινε καμία νέα 
πεζοδρόμηση, μια ανάπλαση ή μια κυκλοφοριακή παρέμβαση. Ο 
πολίτης δεν αισθάνεται έναν ισχυρό δήμο που βρίσκεται κοντά του. 
Αθλητικά η περιοχή είναι «στερημένη». Έλάχιστοι χώροι άθλησης, 
«στριμωγμένοι» κυρίως στο γήπεδο του Αριστοτέλη και στο ΔΑΚ. 
Τα τελευταία χρόνια δεν… μπήκε ούτε λιθαράκι, την ώρα που σε 
όμορους δήμους ανακοινώνεται η κατασκευή νέου κλειστού με τη 
βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Έίναι η στιγμή η Καλαμαριά να αλλάξει σελίδα. Να διοικήσουν 
νέα πρόσωπα, με περισσότερη όρεξη και μεράκι για να δημιουργή-
σουν την Καλαμαριά που θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επο-
χής. Να αναδείξουν στο μέγιστο βαθμό τον πολιτιστικό και ιστορικό  
της χαρακτήρα, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών, 
με απλές κινήσεις όπως τη δημοτική συγκοινωνία ή τη λειτουργία 
ης δημοτικής αστυνομίας, να φέρνουν «κοντά» κατοίκους περιο-
χών που αισθάνονται παραμελημένοι (Βότση, Κηφισιά), να δημι-
ουργήσουν συνθήκες θαλπωρής και ζωντάνιας με τη διοργάνωση 
φεστιβάλ και εκδηλώσεων και φυσικά να βάλουν το όραμά τους 
και τον σχεδιασμό επί χάρτου για νέα μεγάλα έργα, που θα δώσουν 
πνοή και οικονομική ανάπτυξη. Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα με 
ήπιες αθλητικές δράσεις να μετατραπεί σε χώρο άθλησης και ανα-
ψυχής. Να διεκδικηθούν με σθένος από την Πολιτεία αναξιοποίητοι 
χώροι ώστε τα παιδιά μας να αθλούνται υπό καλύτερες συνθήκες. 
Η βούληση υπάρχει. Η Καλαμαριά χρειάζεται επανεκκίνηση!

* Ο Χ. Δημαράς είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
την παράταξη «Καλαμαριά πρώτη ξανά» του Άρη Τεμεκενίδη

Πάντα ένιωθα αποστροφή για την συμπεριφορά πολλών πολιτι-
κών προεκλογικά. Έλεγα και εγώ, όπως και όλοι μας: «Καλά τώρα 

που είναι εκλογές μας θυμηθήκατε;» Αυτό είναι το ένα. Οι 
υποσχέσεις που έδιναν, από την εποχή του Μαυρογια-

λούρου μέχρι σήμερα, ότι θα αλλάξουν το κράτος, 
την κοινωνία, την πόλη. Αυτό είναι το δεύτερο.

Τώρα βρίσκομαι στην ίδια θέση. Του υποψή-
φιου δημοτικού συμβούλου. Δεν θα μπορούσα 
λοιπόν αυτά που έβλεπα και αποδοκίμαζα, να 

τα κάνω και εγώ τώρα. Δεν υποσχέθηκα και δεν 
υπόσχομαι τίποτα. Μόνο δύο πράγματα λέω δημό-

σια αλλά και σε όλες τις συναντήσεις μου με τον κόσμο 
εδώ και δύο μήνες περίπου. Ότι εάν εκλεγώ θα μου δοθεί-δεν 

ξέρω από ποιο μετερίζι- η ευκαιρία να βοηθήσω από μία άλλη θέση 
στην πόλη μου. Αυτό είναι το πρώτο. «Έάν θεωρείς ότι αξίζω την 
ψήφο σου και εκτιμάς ότι μπορώ να προσφέρω στην πόλη ψήφισε 
με». Αυτό είναι το δεύτερο.

Λυπάμαι πολύ που συνδυασμοί, υποψήφιοι και ορισμένα Μέσα 
ενημέρωσης έχουν ποδοσφαιροποιήσει τις δημοτικές εκλογές. Σπέ-
κουλα και λάσπη. Ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού μας Νί-
κος Ταχιάος, δεν θέλει να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα 
χτυπήματα κάτω από τη μέση. Συμβαίνει πάντοτε. Λυπάμαι (λέει ο 
ποιητής) τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά τους, 
πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στην δική σου. 

Έίναι άνθρωπος του Μαρινάκη, διαδίδουν, χωρίς ήθος, αξιοπρέ-
πεια και ντροπή.

Καταρχήν, εποικοδομητική κριτική διάθεση πρέπει να υπάρχει 
πάντα και απέναντι σε κάθε υποψήφιο. Έίτε τη πιστεύεις, είτε όχι. 
Αυτό είναι το υγιές. Τυφλή εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείχνεις  σε 
κανένα. Από κοντά και να παρακολουθείς. Απλά το ύποπτο είναι 
να ασκείς κακόπιστη κριτική και να δημιουργείς προβλήματα εκεί 
που δεν υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε να ασχολη-
θώ ο Νίκος Ταχιάος, με την ιδιότητα του συντονιστή της επιτροπής 
αθλητισμού του συνδυασμού, ήταν το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ, 
το οποίο φυσικά δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Θα γίνει. Και το 
δεύτερο θέμα το πάρκο της Νέας Έλβετίας για να λυθούν και πολλά 
προβλήματα του Άρη.

Μέσα από τη δημοσιογραφία και μετά από 40 χρόνια περίπου 
διαδρομής αλλά και μια ολόκληρη ζωή σε αυτή τη πόλη, νιώθω  
πως... «Όσα ζήσαμε μαζί αυτά τα χρόνια είναι αιώνια και ακριβά. 
Έίναι αγάπη και τιμή και εμπιστοσύνη και γαλήνη στην καρδιά».

Της Θεσσαλονίκης τα ιερά. Χωρίς καμία άλλη επεξήγηση. Έίτε 
με διαβάζει αυτή τη στιγμή ο νέος 17χρονος ψηφοφόρος, είτε ένας 
95χρονος.»Κανείς  δεν μένει χωρίς πατρίδα όσο υπάρχει η Θεσσα-
λονίκη», έγραψε ο Νικηφόρος Χούμνος τον 14ο αιώνα.

Ψυχή γραμμένη και πατρίδα μου για πάντα.
* Ο Π. Στέλλας είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 

συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου

Γιατί η Καλαμαριά  
χρειάζεται επανεκκίνηση

Της Θεσσαλονίκης 
τα ιερά
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Τ Ο Υ  Τ Α Σ Ο Υ  Σ Τ Α Μ Π Ο Υ Λ Η * Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Χ Α Τ Ζ Η Π Α Ν Τ Ε Λ Η *

Μετά από μία γόνιμη πενταετία στον Δήμο Παύλου Μελά, ως Δημοτικός Σύμβουλος 
(επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»), ανέλαβα μαζί και με άλ-

λους συναδέλφους την προσπάθεια μίας μεγάλης πλατιάς προοδευτικής συμμα-
χίας στην πόλη μας.

Μίας συμμαχίας με προοδευτικό πρόσημο, με ευρύτερα πολιτικά χα-
ρακτηριστικά που προσαρμόζονται στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και μίας σύμπραξης που είχε τελικά αποτέλεσμα με την δημιουρ-
γία της νέας Παράταξης με τον τίτλο «Πόλη Μπροστά – Προοδευτική 
Συμμαχία».

Μίας σύμπραξης που αποτελείται από 9 δημοτικούς συμβού-
λους, οι οποίοι προέρχονται από τρεις παρατάξεις (στις εκλογές του 

2014) και τέσσερις ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. Έφαρμόσα-
με στην πράξη ότι προτάσσουμε το «Έμείς» και όχι το «Έγώ» και μέσα από 

εσωπαραταξιακές δημοκρατικές διαδικασίες αναδείξαμε την Σίσι Φραγκοπού-
λου επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Πρόκειται για την πρώτη υποψήφια δήμαρχο 
γυναίκα στο δήμο Παύλου Μελά, όποια μηνύματα κι αν εκπέμπει αυτή η παράμετρος.

Στηρίζοντας εμπράκτως την σπουδαία και ιστορικής σημασίας απόφαση της παρού-
σας κυβέρνησης, να αποδώσει το πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά» εξ’ ολοκλήρου 
στην τοπική κοινωνία, ως χώρου πρασίνου υπερτοπικής σημασίας με την δημιουργία 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (πνεύμονας πρασίνου για ολόκληρο το πο-
λεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης), θεωρώ το θέμα της αξιοποίησης των ελεύθε-
ρων χώρων ως νούμερο ένα στόχο τα επόμενα χρόνια. 

Αυτός ήταν και ο λόγος της έντονης αντίδρασης μου στο δημοτικό συμβούλιο, για 
τον τρόπο που χειρίζεται η νυν διοίκηση του δήμου Παύλου Μηλά, το δώρο της παρα-
χώρησης από την κυβέρνηση. Με έκπληξη είχα πληροφορηθεί το τελικό περιεχόμενο 
του στρατηγικού σχεδίου για το πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά» που ήρθε προς 
ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, στο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνο-
νται 5 πάρκινγκ (ένα υπόγειο και τέσσερα υπέργεια), hostel (ξενώνες) που μπορεί να φι-
λοξενούν κατά βάση μαθητές και βράδυ (!), αλλά και εντελώς θολές διατυπώσεις περί 
εμισθώσεων χώρων σε ιδιώτες για επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες χαμηλής 
όχλησης, μέχρι εκμισθώσεις για ενίσχυση τομέων οικονομικής δραστηριότητας σχετικά 
με την κοινωνική οικονομία, σε αγαθά και υπηρεσίες!

Στην συζήτηση που ακολούθησε στην συνεδρίαση, η διοίκηση δεν διευκρίνισε απο-
λύτως τίποτα... Ούτε καν την χωρητικότητα αυτών των 5 πάρκινγκ, ούτε μία στοιχειώδη 
περιγραφή των όσων περιλαμβάνονται στις εκμισθώσεις χώρων. Μητροπολιτικό Πάρκο 
με πάρκινγκ, ξενώνες και εκμισθώσεις σε ιδιώτες δεν συμβιβάζονται. 

Σχετικά με αυτές τις εξελίξεις επισημαίνω τα εξής, θεωρώντας τα ως απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου: 

1. Το ειδικό χωρικό σχέδιο πρέπει να στρέφεται σε συγκεκριμένα πράγματα: Α) 
Να αποκλείει την δημιουργία εμπορικών κέντρων ή το χτίσιμο κάθε είδους που μπορεί 
να αλλοιώσει τον χαρακτήρα του. Β) Να διασφαλίζει με κάθε τρόπο τον δημόσιο χαρα-
κτήρα του. Γ) Να διασφαλίζει φυσικά την δημόσια πρόσβαση και Δ) Να ενισχύει και να 
αυξάνει προοδευτικά το πράσινο σε κάθε μορφή που είναι δυνατή να αναπτυχθεί στην 
έκταση του πρώην στρατοπέδου.

2. Έίναι πολύ σημαντική η καθολική απαγόρευση στους χώρους του πρώην 
στρατοπέδου κάθε είδους οχημάτων και η αποφυγή ασφαλτόστρωσης ακόμα και αν 
πρόκειται για την χάραξη μονοπατιών ή χώρων άθλησης. Αν μιλάμε για πράσινο να το 
εννοούμε.

Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικούμε την παραχώρηση και απόδοση και του στρατο-
πέδου «Καρατάσιου», που είναι και διπλάσιας έκτασης από το «Παύλου Μελά» στην το-
πική κοινωνία! Με πειστικές, εφικτές και βιώσιμες λύσεις. Θέλουμε επίσης να δώσουμε 
όραμα και ελπίδα στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης. Και 
θα το πετύχουμε με την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και τη δημιουργία νέων στα 
επιμέρους τμήματα του δήμου Παύλου Μελά! Οι δυνάμεις της καταστροφής, της συναλ-
λαγής, του παραγοντισμού, της συνθηκολόγησης πρέπει να ηττηθούν! Η αυτοδιοίκηση 
πρέπει να αναπνεύσει. Πρέπει να διεκδικήσει τον θεσμικό της ρόλο, να σταθεί δίπλα 
στην κοινωνία. Αυτό υπηρετεί η παράταξη μας.

* Ο Τ. Σταμπουλής είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παύλου Μελά με 
την παράταξη «Πόλη Μπροστά – Προοδευτική συμμαχία» της  Σίσι Φραγκοπούλου

Έργάζομαι 31 χρόνια στην ΈΡΤ, ενώ υπήρξα για επτά χρόνια 
προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ΈΡΤ 3, είμαι μέλος του 

Πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου της ΈΣΗΈΜΘ, έχω 
εργαστεί σε εφημερίδες, περιοδικά για 20 χρόνια και 

δίδαξα σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΈΚ παράλληλα.
Έχω ασχοληθεί ενεργά τα τελευταία 20 

χρόνια με τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές 
Ένώσεις του δημοσιογραφικού κλάδου μας και 
υπηρέτησα την ΈΣΗΈΜΘ και την ΠΟΈΣΥ και τον 

ΠΣΑΤ από διάφορες θέσεις. Η πρόταση που μου 
έγινε από τον Κώστα Μπίκο άνοιξε για μένα ένα 

καινούργιο ορίζοντας σε μια ηλικία που κρινω ότι 
πλέον μπορώ να ασχοληθώ με τα κοινά αφού μέχρι τώρα 

προτεραιότητα ειχε η εργασία και η οικογένειά μου. Δεν είμαι 
επαγγελματίας πολιτικός και ούτε θα γίνω. Έίμαι απλά ένας άν-
θρωπος που μπορεί να βοηθήσει στα κοινά του τόπου του έχο-
ντας χρόνο, ιδέες και τεράστια εμπειρία από την ζωή.

Αποφάσισα να κατεβώ στις εκλογές για το δήμο Θέρμης με 
τον Κώστα Μπίκο για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ο άνθρω-
πος αυτός με τίμησε δίνοντάς μου την ευκαιρία να πάρω μέρος 
στην εκλογική διαδικασία. Ο δεύτερος και σημαντικότερος είναι 
ότι ο Δήμος Θέρμης χρειάζεται ανανέωση σε πρόσωπα και ιδέες. 
Ο ίδιος άνθρωπος διοικεί εδώ και δεκαετίες. Το πρόβλημα όμως 
είναι ότι με τη δημιουργία του Καλλικράτη, ο δήμος Θέρμης έχει 
πλέον 17 χωριά και κάποια από αυτά είναι παραμελημένα. Σ’ 
ένα τόσο δύσκολο δήμο με 17 χωριά χρειάζεται σωστή κατανο-
μή πόρων ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και παραλείψεις 
αλλά και γκρίνιες σε κανένα χωριό. Τα δρομάκια στα περισσότε-
ρα χωριά είναι κατεστραμμένα και γεμάτα λακκούβες, τα πάρκα 
παραμελημένα, ενώ ο κόσμος ήρθε στα πέριξ χωριά της Θεσσα-
λονίκης που ανήκουν στο δήμο θέρμης για μια καλύτερη ζωή 
και τώρα τα χωριά ερημώνουν αφού επιστρέφουν πάλι πίσω στη 
Θεσσαλονίκη. 

Πρώτα απ’  όλα σημασία έχει να εκλεγεί η ανεξάρτητη πα-
ράταξη του Κώστα Μπίκου «Βήμα στο αύριο». Μια παράταξη 
που στόχο έχει να ενισχύσει την ποιότητα ζωής στα χωριά του 
δήμου Θέρμης. Από τις μικρές απολαύσεις, όπως ένα καθαρό και 
όμορφο πάρκο, ένα καινούργιο αναψυκτήριο, ένα δρόμο χωρίς 
λακκούβες, μέχρι μεγάλα έργα που θα μπορούν να δημοπρατη-
θούν με τη βοήθεια της πολιτείας και άλλων φορέων ανάλογα με 
τις ανάγκες του κάθε χωριού. Διότι κάθε χωριό είναι ξεχωριστό. 
Πρέπει λοιπόν να δούμε ξεχωριστά και με κάθε λεπτομέρεια τα 
προβλήματα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να δώσουμε 
λύση ανάλογα με τις ανάγκες και τα χρήματα που θα υπάρχουν. 
Οσο για μένα εφόσον εκλεγώ θα προσπαθήσω να συμβάλω σ’ 
αυτή την προσπάθεια από οποιαδήποτε θέση βρεθώ.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζει σ’ 
αυτήν την προσπάθεια και ειδικά τη σύζυγό μου Έλένη Παυλίδου 
που δίνει κι αυτή τη δική της μάχη για να βοηθήσει στην προσπά-
θειά μου να εκλεγώ δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Θέρμης. 

* Ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής είναι υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος Θέρμης με τον συνδυασμό «Βήμα στο Αύριο» του 
Κώστα Μπίκου

Οι δυνάμεις της συνθηκολόγησης 
πρέπει να ηττηθούν

Γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ  
με την αυτοδιοίκηση
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Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος  
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γκουαϊδό εμφανίζεται πλέον να κλίνει όλο και περισσότερο στην έξωθεν βοήθεια

Παρά το ότι τον έχουν αναγνωρίσει σχεδόν 50 χώρες, 
ο αυτόκλητος πρόεδρος της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊ-
δό δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τη δυναμική του, μετά 
την αποτυχημένη προσπάθεια να πείσει τον στρατό να 
συνταχθεί μαζί του.

Το κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης στους 
οπαδούς του να συγκεντρωθούν έξω από τις στρατιωτι-
κές βάσεις, για να πείσουν τους ένστολους να αλλάξουν 
στρατόπεδο, αποδείχθηκε τελικά μόνο συμβολική κίνη-
ση. Μόλις μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του βρέθη-
καν έξω από τη βάση της Λα Καρλότα και το αρχηγείο 
της Μπολιβαριανής Έθνοφρουράς, όπου περιορίστηκαν 
στο να παραδώσουν ένα ψήφισμα-έκκληση στις ένοπλες 
δυνάμεις, απογοητεύοντας τον Γκουαϊδό, που «πόνταρε» 
στη δυσαρέσκεια των στρατιωτικών για τους πενιχρούς 
τους μισθούς.

Απεναντίας, το μήνυμα του Νικολάς Μαδούρο στις 
ένοπλες δυνάμεις για πίστη στην πατρίδα και απέναντι 
στον κίνδυνο στρατιωτικής επέμβασης των Αμερικανών 
στη Βενεζουέλα, την οποία δεν απέκλεισε και ως λύση 
με συνέντευξή του στη «Washington Post» ο ίδιος ο 
Γκουαϊδό φαίνεται πως βρήκε μεγαλύτερη απήχηση στα 

στρατόπεδα.
Ο Χουάν Γκουαϊδό έχει πλέον να αντιμετωπίσει δύο 

κινδύνους. Ο πρώτος προέρχεται από την ίδια την κυ-
βέρνηση Μαδούρο, που, παρά την κρίση, εξακολουθεί 
να διατηρεί τον έλεγχο του στρατού και δεν φαίνεται δι-
ατεθειμένη να παραχωρήσει ούτε ένα μικρό κλάσμα από 
την εξουσία. Ο Γκουαϊδό αποκλείει κάθε πιθανότητα δια-
πραγμάτευσης με τον Μαδούρο, ο οποίος θέλει να εμφα-
νιστεί προς τα έξω ως εκείνος που προσφέρει τον κλάδο 
ελαίας, χωρίς βέβαια να κάνει κουβέντα για παραίτηση 
ή εκλογές. Η αντιπολίτευση απορρίπτει το να κάτσει στο 

ίδιο τραπέζι με τον Μαδούρο, λέγοντας πως αυτό έγινε το 
2014, το 2016 και το 2017. «Το τέλος του σφετερισμού 
είναι η μόνη προϋπόθεση για οποιονδήποτε αναγκαίο δι-
άλογο», ξεκαθαρίζουν. 

Ο δεύτερος και μεγαλύτερος κίνδυνος για τον φιλό-
δοξο αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο είναι η κόπωση και 
απογοήτευση των οπαδών του, έπειτα από τρεις μήνες 
κινητοποιήσεων. Η εξαθλίωση χιλιάδων κατοίκων της 
Βενεζουέλας, που δεν έχουν ρεύμα, τρόφιμα ή και νερό, 
εν μέσω συνεχών συγκρούσεων στους δρόμους, τείνει να 
μετατραπεί στον μεγαλύτερο εχθρό του σχεδίου για ανα-
τροπή του καθεστώτος. 

Ο Γκουαϊδό εμφανίζεται πλέον να κλίνει όλο και πε-
ρισσότερο στην έξωθεν βοήθεια και για τον λόγο αυτόν 
δεν διστάζει δημόσια να ευχαριστεί τον Αμερικανό σύμ-
βουλο Έθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον για τη βοήθεια 
που παρέσχε στον δίκαιο σκοπό τους.

Η επονομαζόμενη «Έπιχείρηση Έλευθερία» παραμέ-
νει ακόμη κυρίαρχο σύνθημα, αλλά την ίδια ώρα ο «τσα-
βισμός» αποδεικνύει πως έχει βαθιές ρίζες. 

 Γ. Μ.

Πού «κόλλησε» η «Επιχείρηση Ελευθερία»
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Αναγκαία η άμεση διόρθωση των καταστροφικών διατάξεων  
του περιφερειακού χωροταξικού, χωρίς πολιτικές ασάφειες! 

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των 320 
μεγάλων επιχειρήσεων και ενώσεων πο-
λιτών. Στο πάνελ βρέθηκαν οι σημαντικοί 
επιχειρηματίες Μπόγιας Χρ., Ναξιάδης Μ., 
Νικολαίδου Έ., Νιτσιάκος Θ., Ζήσης Κ.(Α. 
Χατζόπουλος Α.Έ), , Πρωτοφανούσης Νί-
κος, Φιλίππου Ν., οι οποίοι εκπροσωπούν 
το 50% του ΑΈΠ της ΠΚΜ και απασχο-
λούν 15.000 εργαζόμενους. Η μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση για τις επενδύσεις την 
ανάπτυξη και την άρση των εμποδίων. 

Έπιτέλους ο Πρόεδρος Juncker και η 
ΈΈ με παρέμβαση των 320 για την Θεσ-
σαλονίκη, την Κ. Μακεδονία και την χω-
ροταξία, τελειώνουν την μακροχρόνια 
ερήμωση της δυτικής Θεσσαλονίκης με 
νέες επενδύσεις και την αποφυγή λουκέ-
των σε σχολεία, κέντρα υγείας, ξενοδο-
χεία, κ.α.  που προσπαθεί να επιβάλλει το 
χωροταξικό. Χρειάζεται εγρήγορση  της 
πολιτείας για να γίνουν οι διορθώσεις και 
να αλλάξουν τα ΓΠΣ/ΤΧΣ σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ΈΈ.

Με προσωπική επιστολή η ΈΈ και ο 
Πρόεδρος Juncker  ενημέρωσαν τον κ. 
Νίκο Φιλίππου- ένας από τις 320 μεγάλες 
επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών- για 
την ερμηνεία των καταστροφικών διατά-
ξεων του χωροταξικού, όσον αφορά τις 
μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής 
και τις προβλέψεις μακρόχρονης ερή-
μωσης στη δυτική Θεσσαλονίκη και τα 
λουκέτα στην ανάπτυξη και τις επενδύ-
σεις (σχολεία, κέντρα υγείας, ξενοδοχεία, 
κ. α.)

Έίναι αναγνωρισμένο από όλους ότι 
το θέμα αυτό έχει με την μεγαλύτερη 
κοινωνική συναίνεση. Έίναι το μεγάλο 
εμπόδιο και η ταφόπλακα της περιοχής.

Το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η 
καταστροφή του παραγωγικού ιστού: 

1) με τις βίαιες μετεγκαταστάσεις – 
λουκέτα της χαμηλής και μέσης όχλησης 
σε όλη την Κ. Μακεδονία και 

2) με τη σκανδαλώδη ερήμωση μόνο 
στην δυτική Θεσσαλονίκη, με την υψηλή 
όχληση να επιβάλλει μέτρα ερήμωσης 
χιλιομέτρων στον αστικό πληθυσμό, 

λουκέτα σε σχολεία, κέντρα υγείας, ξε-
νοδοχεία, ακόμη και νέες Σεβέζο υψηλής 
όχλησης μέσα στον αστικό ιστό, αντί  να 
λαμβάνονται μέτρα περιβαλλοντικής 
προστασίας εντός των ορίων των εγκα-
ταστάσεων υψηλής όχλησης, που ρητά 
προβλέπει η συνθήκη Σεβέζο 2012 για 
μέχρι το 2015.

Τέτοιες διατάξεις δεν ισχύουν που-
θενά αλλού, ούτε στην Αθήνα, ούτε σε 
ολόκληρη την ΈΈ με 4.000 δεξαμενές, 
ούτε στα άλλα περιφερειακά χωροταξι-
κά, ούτε ακόμη και στην ανατολική Θεσ-
σαλονίκη. 

Άλλα (2) μέτρα και άλλα (2) σταθμά.

Τρία (3) χρόνια δεν διορθώνονται οι 
ψηφισμένες από την Περιφέρεια κατα-
στροφικές διατάξεις.

Η σύμπνοια είναι ενυπόγραφη και 
πολύ μεγάλη. Η μεγαλύτερη που υπήρ-
ξε ποτέ. Το 50% του ΑΈΠ της ΠΚΜ, 320 
μεγάλες επιχειρήσεις, των 15.000 εργα-
ζόμενων, ενώσεις πολιτών, 8 βουλευτών 
και 4 ευρωβουλευτών όλων των κομ-
μάτων, 5 δημάρχων με 400.000 κατοί-
κους, 4 μεγάλων οικονομικών φορέων 
με 70.000 μέλη,  7  μεγάλες συναντήσεις  
των  200  ατόμων  με σημαντική δημόσια 
υποστήριξη και αναγνώριση του προ-
βλήματος. 

Μεγάλη εκδήλωση ανάπτυξης και ελπίδας των 320  
με την συνδρομή της ΕΕ και του Προέδρου Γιούνκερ

H EE είναι στο πλευρό 
της ανάπτυξης, οι 

τοπικοί δεν κάνουν 
ό,τι πρέπει για την 

αναστροφή της βύθισης 
της περιοχής! Γιατί;

Είναι σε εκκρεμότητα 
συνάντηση της 

επιτροπής με τον 
Πρωθυπουργό. Ο 

Περιφερειάρχης ζήτησε 
ο ίδιος να υποβληθούν 

νέες διορθωτικές 
προτάσεις, ενέργεια που 

δεν υλοποίησε.

Οι επιχειρήσεις θέλουν 
τις αρχές στο πλευρό 

τους, να υποστηρίζουν 
το όραμα τους, την 

ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις!
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Το νέο μηχάνημα – επανάσταση HIFU για την πυελική χαλάρωση 

Ο Δρ. Αριστοτέλης Αποστολίδης είναι 
μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και μιλά για την επαναστική  συσκευή 
κολπικής σύσφιξης HIFU που δίνει λύση 
στο χρόνιο πρόβλημα της πυελικής χαλά-
ρωσης. 

Τι είναι η χαλάρωση και  η ξηρότητα 
του κόλπου; Η χαλάρωση  και η ξηρότητα 
του κόλπου   είναι  δυο καταστάσεις  που 
ταλαιπωρούν χιλιάδες γυναίκες που έχουν 
βιώσει τη διαδικασία του φυσιολογικού το-
κετού και έχουν μπει στην εμμηνόπαυση, 
αλλά  οι περισσότερες δεν το αναφέρουν 
καθόλου και έχουν καταντήσει κατά κά-
ποιο τρόπο ένα ταμπού.

Και οι δύο  έχουν σαν αποτέλεσμα η 
περιοχή να χαλαρώνει να μην υπάρχει  η 
ανάλογη λίπανση  και έτσι να  περιορίζεται 
η αίσθηση κατά την ερωτική  επαφή  και 
την διείσδυση  του άνδρα   και να είναι 
επώδυνη   η επαφή τις περισσότερες  φο-
ρές.

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

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

Έχει διαπιστωθεί επίσης  ότι το πρόβλη-
μα  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 προ-
καλεί ατροφία στην περιοχή του κόλπου, 
καθιστώντας λιγότερο απολαυστική τη σε-
ξουαλική ζωή, δυσκολότερη την επίτευξη 
οργασμού αλλά και διαταραχές όπως είναι 
η ακράτεια ούρων και ο έντονος κνησμός.  

Για όλες αυτές τις γυναίκες, η μέθοδος 
της κολπικής αναζωογόνησης και σύσφι-
ξης του κόλπου  αποτελεί μία ενδεικνυό-
μενη λύση ειδικά στην σημερινή εποχή.

Πώς γίνεται η χρήση της μεθόδου που 
μας αναφέρετε;  Η μέθοδος  αυτή βασίζε-
ται στην  συσκευή κολπικής σύσφιξης HIFU  
η οποία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό 
ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων   και υπέρη-
χου, για να παρέχει ελεγχόμενη θέρμανση 
με στόχο τον εν τω βάθη ιστό και όχι  τον 
επιφανειακό.  

Η κεφαλή της συσκευής χρησιμοποιεί 
μια εστιασμένη θερμότητα για να διατα-
ράξει 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 γυναικολογική 
εξέταση και ένα πρόσφατο test Παπανικο-
λάου. 

Ποιός είναι ο στόχος αυτής της θε-
ραπείας και πόσο διαρκεί; Ο στόχος της 
θεραπείας είναι να αυξηθεί η θερμοκρασία 
στον  βλεννογόνο του κόλπου  για να επι-
τευχθεί η αύξηση παραγωγής του κολλα-
γόνου στους μύες.  

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

Έπιπροσθέτως, 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 περισ-
σότερες 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 είναι 
άμεσα ορατά από την πρώτη κιόλας εφαρ-
μογή. 

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 βλεννογόνου 
με άμεση  βελτίωση τη εμπειρίας της κατά 
τη σεξουαλική επαφή.

Έπιπροσθέτως  αντιμετωπίζεται  η ήπια 
ακράτεια των ούρων, με  ελάττωση, σε ση-
μαντικό 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 αποτελέ-
σματα συνιστάται ένας μικρός αριθμός συ-
νεδρίων 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 θερα-

πεία; Η κολπική θεραπεία HIFU αντενδεί-
κνυται  στην  έντονη ατροφία του κόλπου. 
Έντονη φλεγμονή στον κόλπο ή στον τρά-
χηλο. 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 ακό-
μα επουλωθεί. 
Σε περίπτωση 
εγκυμοσύνης.

Δρ. Αριστοτέλης  
Αποστολίδης  MD. PHD.  
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικο-
λόγος - Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
- Διευθυντής Τμήματος  Γυναικολο-
γικών Υπερήχων και Προγεννητι-
κού ελέγχου του Ιατρικού Διαβαλ-
κανικού Θεσσαλονίκης.
- Υπεύθυνος τμήματος εξειδικευ-
μένου ιατρείου πυελικής χαλάρω-
σης. 
Website: www.drapostolidis.gr
E-mail: telis60@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6944 500197

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. 



Με άνω των 10 εκατομμυρίων Youtube views στο ενεργητικό της χάρη στα πιο επιτυχημένα 
singles όπως το «Μάγια», η εντυπωσιακή performer Josephine φιγουράρει στις κορυφαίες 

θέσεις της νέας γενιάς ταλέντων.

Η Josephine μαγεύει 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης 

αποκαλύπτει στη Φιλίππα 
Βλαστού το ταλέντο του 

στη συγγραφή του πρώτου 
παιδικού βιβλίου του

Η θεατρική επιτυχία 
της χρονιάς MASTER 

CLASS, «ανεβαίνει» στο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ από 15 

Μαΐου

Η παράσταση της χρονιάς 
«Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ 
ΣΑΙΞΠΗΡ» για λίγες 

παραστάσεις στη Μονή 
Λαζαριστών

Αύριο αλλά και κάθε 
Κυριακή ο Διονύσης 

Σχοινάς στήνει το δικό του 
party στο CASPER

Ο Χρήστος Δάντης μιλά στον 
Πόλυ Μαυρόπουλο για την 
πολυβραβευμένη καριέρα 

του και το ανεξίτηλο ίχνος που 
άφησε στο ελληνικό τραγούδι 
στα τελευταία τριάντα χρόνια

Σελ. 88-89 Σελ. 84 Σελ. 84 Σελ. 84

Σελ. 84

Σελ. 86-87



84 11.05.2019

Έχουν πει τόσες φορές 
ότι «κινούμαστε βάσει 

σχεδίου που δεν έγινε χθες» 
που όλοι καταλαβαίνουν ότι το 
Ζάππειο  είναι ρελάνς για το 

κότερο Παναγόπουλου.  

Social 
Media ▶ Κυριακή 12 Μαΐου στο 

BEDROOM club,πρεμιέρα για την 
σειρά των party ‘Στην εντατική’ 
με dj’s τους Pano Haritidi και 
Dee Jay Bazel ενώ στο Live Lyra 
Performance o Giannis Sofilas.
▶ 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 
Αθερίδη,Άλκη Κούρκουλο και 
Γιώργο Πυρπασόπουλο στο 
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ.
▶ Η θεατρική επιτυχία της 
χρονιάς MASTER CLASS,μετά από 
125 sold out παραστάσεις στην 
Αθήνα ανεβαίνει στο ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΈΛΈΙΟΝ από 15 Μαΐου και για 
λίγες μόνον παραστάσεις. 
▶ Ο Νίκος Οικονομόπουλος κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο στο 

FIX live.
▶ Τελευταίες δύο εμφανίσεις 
για τον Αντώνη Ρέμο στην 
ΠΥΛΗ Α σήμερα Σάββατο και 
αύριο Κυριακή που θα είναι 
το αποχαιρετιστήριο πάρτι του 

από την Θεσσαλονίκη.
▶ Ο μοναδικός Βασίλης Καρράς 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο 
στο STAGE live.Μαζί του είναι ο 
Ηλίας Βρεττός,η Έιρήνη Παπα-
δοπούλου και οι Άνω Κάτω.
▶ Σάββατο 11 και Κυριακή 12 
Μαΐου οι τελευταίες παραστά-
σεις για το συγκλονιστικό ψυ-
χολογικό θρίλερ ΤΟ ΔΈΙΠΝΟ 
στο Αριστοτέλειον.
▶ 11 και 12 Μαΐου οι δύο 

τελευταίες  παραστάσεις για 
το έργο Η ΠΟΛΗ της Λούκας 
Αναγνωστάκη στο Αθήναιον.
▶ Η παράσταση της χρονιάς 
η οποία απέσπασε διθυραμβι-
κές κριτικές,Ο ΈΡΩΤΈΥΜΈΝΟΣ 
ΣΑΙΞΠΗΡ για περιορισμένο 
αριθμό παραστάσεων  στη Μονή 
Λαζαριστών. 
#Κάθε Κυριακή ο Διονύσης 
Σχοινάς στο δικό του party στο 
CASPER.
▶ Από Παρασκευή 17 έως 

και την Κυριακή 19 Μαΐου 
το Thessaloniki Street Food 
Festival στον προαύλιο χώρο 
της ΔΈΘ που μετατρέπεται σε 
ένα τεράστιο γευστικό πάρκο με 
επιλογές φαγητού από όλον τον 
κόσμο,δύο μουσικά stages αλλά 
και πολλές εκπλήξεις.
▶ Πέμπτη 16 Μαΐου Μιχάλης και 
Αλέξανδρος Τζουγανάκης στο 
ΑΒΑΤΟ live stage στην Πολίχνη.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Πώς θα χαρακτήριζες το είδος μουσικής που 
υπηρετείς; Τα τελευταία δύο χρόνια έχω βρει τη 
μουσική μου ταυτότητα και ασχολούμαι με την 
ελληνική pop σκηνή.  Βέβαια, στις live εμφα-
νίσεις μου προσθέτω στο ρεπερτόριό μου και 
άλλα είδη τραγουδιών τα οποία με εκφράζουν.
Πόσο δύσκολο είναι για έναν νέο καλλιτέχνη 
να κάνει αισθητή την παρουσία του στη σύγ-
χρονη ελληνική μουσική σκηνή; Θεωρώ πως 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για έναν νέο καλλιτέ-
χνη να κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο, 
καθώς υπάρχει τόσο μεγάλη πλειάδα πρωτο-
εμφανιζόμενων τραγουδιστών που το κοινό 
δεν προλαβαίνει να ακούσει και να αξιολογήσει 
τη δουλειά τους. 
Ποια είναι η σχέση σου με τα social media; 
Πιστεύεις ότι βοηθούν στην αναγνωσιμότητα 
ενός νέου καλλιτέχνη; Τα social media είναι 
κομμάτι της καθημερινότητάς μου, όπως και 
όλων των ανθρώπων! Η σχέση μου μαζί τους 
είναι πάρα πολύ καλή και θεωρώ πως μπορούν 
να βοηθήσουν κάθε καλλιτέχνη να δείξει τη 
δουλειά του. Προσωπικά, μέσα από τα social 
media μοιράζομαι τα τραγούδια και τις εμφανί-
σεις μου, επικοινωνώ με τους fans μου και ει-
σπράττω τα θετικά ή αρνητικά τους σχόλια για 
τις επαγγελματικές μου επιλογές.
Εκτός από το τραγούδι  με τι άλλο ασχολείσαι; 
Υπάρχουν και κάποια χόμπι στον ελεύθερο 

χρόνο σου; Λόγω των επαγγελματικών μου 
υποχρεώσεων, ο ελεύθερός μου χρόνος 
είναι περιορισμένος. Όμως, φροντίζω να 
τον περνώ με ανθρώπους που αγαπώ, να 
ασχολούμαι με πράγματα που με γεμίζουν, 
να κάνω γυμναστική και κολύμπι, αλλά και 
να περνώ χαλαρές στιγμές με το σκυλάκι μου, 
τον Σίμπα! 
Τι σου έμεινε ως εμπειρία από τη συμμετοχή 
σου στο YFSF; Το «Your Face Sounds Familiar» 
ήταν μία τηλεοπτική εμπειρία που μου άρεσε 
πολύ! Μέσα από τις διάφορες ενσαρκώσεις, 
ανακάλυψα διαφορετικές πτυχές μου που δεν 
ήξερα πως είχα. Πραγματικά, το διασκέδασα 
πολύ!
Πού σε βρίσκουμε αυτόν τον καιρό; Μετά 
από επτά μήνες επιτυχίας στο «Κέντρο 
Αθηνών», συνεχίζω τις εμφανίσεις μου 
στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου στο 
«Fix» της Θεσσαλονίκης και είμαι πραγματικά 
πολύ χαρούμενη γι’ αυτή τη συνεργασία. Έπί-
σης, είμαι πολύ χαρούμενη και για τη μεγάλη 
απήχηση που έχει το νέο μου τραγούδι «Τι», 
που έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια προβολές 
στο YouTube μέσα σε ένα μήνα και το κοινό 
το έχει πραγματικά αγαπήσει! Τέλος, αυτό το 
καλοκαίρι θα κάνω για πρώτη φορά solo πε-
ριοδεία και, πραγματικά, ανυπομονώ να βρεθώ 
από κοντά με το κοινό ανά την Έλλάδα!

POP MUSIC

Η JOSEPHINE απογειώνεται  
και (μας) απογειώνει

Η Josephine ανήκει στη νέα γενιά ταλέντων που σύστησε στο κοινό η 
Panik Records και θεωρείται από τις πιο hot performers! Στο ενερ-
γητικό της έχει επιτυχημένα singles, όπως το «Μάγια» που μετρά 
πάνω από 10 εκατομμύρια YouTube views και το πιο πρόσφατο «Τι» 
που έγινε αμέσως club anthem και έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύ-
ρια views σε ένα μήνα. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με καταξιω-
μένα ονόματα όπως ο Νίκος Βέρτης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, οι 
MEΛΙSSES και ο Νίκος Οικονομόπουλος, έχει κάνει «εκρηκτικές» 
εμφανίσεις σε μεγάλα events όπως τα Mad Video Music Awards, το 
Madwalk και η Ημέρα Θετικής Ενέργειας, ενώ συμμετείχε στον ελλη-
νικό τελικό της Eurovision το 2014. 

#Τσίπρας
#Ζάππειο

#κότερο_Παναγόπουλου

#AGENDA_MOU

Κύριε Βαρδή 
μας, μήπως υπάρχει 

διαθεσιμότητα σε κάποιο 
κότερο μεγαλύτερο των 
130 ποδών; Γιατί πέρυσι 

στριμωχθήκαμε στο κότερο 
Παναγόπουλου.

-Δεν ήταν ο πρωθυπουργός 
μας, ρε φασίστες!

-Δλδ δεν έχει δικαίωμα ο 
πρωθυπουργός ν’ανέβει σε κότερο, ρε 

φασίστες; 
-Φωτογραφία σε ιδιωτικές στιγμές; 

Μήνυση, ρε φασίστες! 

Πείτε μου, 
λοιπόν, τώρα..

κουρασμένος θα 
μπορούσα να κάνω 

όλες αυτές τις 
παροχές; 

Ανάψτε πούρο και 
ακούστε τις παροχές που 

θα μας σερβίρουν καθώς το 
κύμα θα κουνά το σκάφος.
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IL POSTO square
Με πάνω απο 25 χρόνια παρουσίας στην Πλατεία Έυόσμου, το Il Posto έκανε το επόμενο βήμα στη διασκέδαση της πόλης με την ανακαίνησή του! 
Ένας μοναδικός χώρος που ξεχωρίζει τόσο με τη διαρκή ανανέωση του σε προτάσεις όσο και με τα events που κάθε φορά διοργανώνει. Έχει κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, αφού δεν επαναπαύεται ποτέ, φροντίζοντας να ανανεώνει διαρκώς τόσο τη διακόσμηση του όσο και το menu 
του, την ώρα μάλιστα που όλη η πόλη μιλάει για τα burgers και τα πιάτα που σερβίρει. Από το πρόγραμμά του δε λείπουν τα party με σταθερούς djs 
αλλά και κορυφαίους guest ενώ συχνά φιλοξενεί και live εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών. Οι προσφορές είναι καθημερινές, που σημαίνει πως 
όποια μέρα της εβδομάδας κι αν βρεθείτε εδώ, θα βγείτε κερδισμένοι. Ναι, το Il Posto, χωρίς υπερβολή, είναι ένα cafe – bar που χωρίς την παρουσία 
του, η διασκέδαση της Θεσσαλονίκης δε θα είναι ποτέ ξανά ίδια....  Πλατεία Ευόσμου,τηλ. 2310 768831.
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Pinning 
The Media
▶ ΠΈΡΙΣΣΈΨΈ Ο ΠΑΛΙΜΠΑΙΔΙΣΜΟΣ
Πολύ κουράστηκα με το 
γυμνασιακό χιούμορ στις 
σατιρικές εκπομπές.  Η 
σάτιρα φαίνεται πως δεν 
έχει όρια ούτε προς τα 
πάνω, αλλά ούτε και προς 
τα κάτω.  Για να μην ανα-
φερθώ και στο νηπιακό 
χιούμορ σε άλλου είδους 
ψυχαγωγικές εκπομπές.  
Ουγγαρέζε, το τερμάτισες!  Δεν περιλούζουν την κεντρικιά με 
σοκολάτες no matter what.  Ούτε στο δημοτικό δεν τα κάναμε 
αυτά, βρε αγόρι μου.  Κούρασες!

▶ ΠΈΡΙΣΣΈΨΈ Η ΧΑΖΟΜΑΡΑ
Πολύ κουράστηκα με τις ταξιδιωτικές εκπομπές.  Με τον κάθε 
ατάλαντο που παίρνει πλοία, τραίνα, αεροπλάνα και εις υγείαν 
των χορηγών φτάνει στην άκρη της γης για να μας δείξει «με 
την δική του ματιά» αυτά που υποδεικνύει κάθε τουριστικό 
γραφείο.  Δυστυχώς μερικές εξυπνακίστικες ατάκες και κάποιοι 
άχαροι μορφασμοί δεν κάνουν καμιά διαφορά.  Κουράσατε! 

▶ ΠΈΡΙΣΣΈΨΈ Η ΈΜΠΑΘΈΙΑ
Πολύ κουράστηκα με τις αναλύσεις των αμφισβητούμενων 
φάσεων του ποδοσφαίρου από τους τηλε-διαιτητές.  Έυτυχώς 
που τους έχουν κλεισμένους στο στούντιο και δεν κυκλοφο-
ρούν ελεύθεροι στα γήπεδα να καίνε με τις αποφάσεις τους τις 
ομάδες απέναντι στις οποίες έχουν μια ανεξήγητη εμπάθεια.  
Κάκο, κούρασες!

▶ ΠΈΡΙΣΣΈΨΈ Η ΑΓΈΝΈΙΑ
Πολύ κουράστηκα με 
την αγένεια αυτών που 
παίρνουν συνεντεύξεις 
από τους «επώνυμους».  
Στην προσπάθειά τους 
να αποσπάσουν κάποια 
απάντηση που θα τους 
δώσει χώρο στο διαδίκτυο 
και στα social media, 
κάνουν κάτι αδιάκριτες 
ερωτήσεις που ξεπερνούν 
τα όρια της ευπρέπειας.  
Έξ ίσου κούρασαν και οι 
«επώνυμοι» που ανέχονται τέτοιου είδους ερωτήσεις.  Κουρά-
σατε γενικώς.

▶ ΠΈΡΙΣΣΈΨΈ Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ
Πολύ με κούρασε αυτή η κρίση καλοσύνης που περνάει φέτος 
ο Νίκος Μουτσινάς.  Που καλός – καλός πετάει και τις κακιού-
λες του και μετά ένα «να ‘ναι καλά» και το ολοκληρώνει με 
καλή διάθεση.  Μουτσινά, κούρασες #not.  Συνέχισε!  Τα σπας 
φέτος.

Tις Κυριακές τα party στο CASPER συνεχίζονται με τον εκρηκτικό performer Διονύση Σχοινά που ξεσήκωσε τους θαμώνες του ενώ στην 
πρεμιέρα του έδωσαν το παρόν πολλοί φίλοι του αλλά και πολλοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο της πόλης.
Στην φωτο ο Χάρης Σιανίδης με τις Ζέτα Δούκα και Νίνα Λοτσάρη.

CASPER SUNDAYS ΜΕ ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΧΟΙΝΑ

Σίγουρα αγνώριστοι τουλάχιστον κατά τα 2/3 στην φωτογραφία.Έίναι η πρώτη χρονιά που η αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στην Έλλάδα 
μαζί με τον τότε σύντροφό της Τόνυ Μαυρίδη και διασκέδασαν στα καλοκαιρινά ASTRA που ήταν στην περιοχή αεροδρομίου.Ήταν καλοκαίρι του 

2001 και λίγο αργότερα συμφώνησαν με τον επιχειρηματία Σάκη Μπέρδο και ξεκίνησαν σαν Antique τις εμφανίσεις τους στον συγκεκριμένο χώρο.
Μαζί τους ο καλλιτεχνικός μάνατζερ Στέλιος Ρίζος που μάλλον ο χρόνος του φέρθηκε γενναιόδωρα!
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Ο Χρήστος Δάντης είναι από τους καλλιτέ-
χνες που άφησε ανεξίτηλο ίχνος στην ελλη-
νική μουσική σκηνή και είναι η απόδειξη ότι η 
συνέπεια έχει διάρκεια  και ότι το στυλ μπορεί 
να επιβληθεί στο σύστημα και να το ξεπεράσει.  
Δημιουργικός και αεικίνητος δεν έκανε ποτέ δια-
κρίσεις σε είδη μουσικής, σε χώρους εμφανίσε-
ων, σε συνεργασίες.  Έχει ερμηνεύσει, συνθέσει, 
δισκογραφήσει σχεδόν τα πάντα.  Λαϊκό, rock, 
pop  μέχρι και ethnic, διατηρώντας αναλλοίω-
το το καλλιτεχνικό του προφίλ.  Γι’ αυτό και το 
κοινό που τον αγαπάει προέρχεται από τους  fun 
όλων των ειδών μουσικής.  

Τι αποτελεί κατά κύριο λόγο έμπνευση για 
να γράψεις ένα τραγούδι; Έμπνευση στο τρα-
γούδι μπορεί να είναι τα πάντα: από το θρόισμα 
των φύλλων μέχρι οι βιομηχανικοί ήχοι της πό-
λης.  Δεν είναι απαραίτητο να έχεις μόνο κάποιες 
όμορφες εικόνες ή κάποιους όμορφους ήχους 
στο μυαλό σου.  Ουσιαστικά αυτό είναι η μουσι-
κή:  Οι ήχοι γύρω σου.  Και τα συναισθήματα που 
νιώθεις κατά καιρούς.  Μπορεί να γράψεις ένα 
χαρούμενο τραγούδι ενώ είσαι στενοχωρημέ-
νος.  Σαν ένα τρόπο για να διώξεις την στενοχώ-
ρια μέσα από μια χαρούμενη μελωδία.  Κυρίως, 
βέβαια, οι πιο όμορφες μελωδίες έχουν γραφτεί 
όταν οι συνθέτες είναι στα κάτω τους.

Κάνοντας τον μέχρι τώρα απολογισμό σου 
θα έλεγες ότι το σύστημα σου επιβλήθηκε ή ότι 
επέβαλες εσύ το στυλ σου στο σύστημα; Στην 
αρχή στα σίγουρα μου επιβλήθηκε το σύστημα.  
Δηλαδή έψαχνα να βρω τρόπους ώστε να ακου-
στεί η φωνή μου και τα τραγούδια μου και κυρί-
ως τραγούδησα κάποια λαϊκότροπα τραγούδια, 
όπως τα «Δακτυλικά αποτυπώματα» με ήχο πιο 
pop για να περάσει και να βρω μια «τρύπα» ώστε 
να ορίσω το δικό μου στυλ.  Σε γενικές γραμμές, 
όμως, θεωρώ ότι επέβαλα το στυλ μου στο 
σύστημα γιατί ήμουν ο πρώτος που βγήκε και 
έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα –έπαιξε ΣΟΒΑΡΑ εννοώ 
ηλεκτρική κιθάρα κι όχι απλά ακορντάκια-  μέσα 
στα music halls, στα γνωστά κέντρα διασκέδα-
σης στα μεγάλα μαγαζιά.  Σε μια εποχή που η 
ηλεκτρική κιθάρα ήταν κάτι απαγορευμένο σχε-
δόν και το must ήταν το μπουζούκι.  Θεωρώ ότι 
πήρα κάποιους ήχους rock και τους ενέταξα  στο 
λαϊκό τραγούδι κι αυτό έκανε τη διαφορά.

Πόσο διαφορετικό είναι το σκηνικό στο 
χώρο από τότε που το διαδίκτυο υποκατέστη-
σε κατά κάποιο τρόπο τη δισκογραφία; Δεν 
θεωρώ ότι το διαδίκτυο έχει υποκαταστήσει τη 
δισκογραφία κατά κάποιο τρόπο.  Την έχει υπο-
καταστήσει εντελώς.  Δηλαδή τώρα ακόμη και ο 
ορισμός του «χρυσού δίσκου» γίνεται ανάλογα 
με τα views.  Αυτό το πράγμα είναι λίγο αστείο 

για μας που ξέραμε όλη την διαδικασία μιας πα-
ραγωγής και τον τρόπο που γινόταν οι πωλήσεις.  
Και περιμέναμε την καταμέτρηση των βινυλίων 
ή των cd’s για ξέρουμε αν αναγνωρίστηκε ή όχι 
το hit μας.  Έίναι πολύ διαφορετικό το σκηνικό.  
Τότε όλη η δισκογραφία ήταν υποκινούμενη από 
τις εταιρίες, οι οποίες επένδυαν χρήματα σε κά-
ποιους καλλιτέχνες.  Για όλα.  Για την παραγωγή, 
για τον τρόπο που θα ντυθεί, για τα video clip του 
… Τώρα πια ουσιαστικά οι καλλιτέχνες είναι οι 
παραγωγοί.  Απ’ την άλλη και πάλι ανήκει στις 
εταιρίες το ρεπερτόριο, πράγμα που πιστεύω 
πως δεν θα κρατήσει πολύ ακόμη και το ρεπερ-
τόριο θα ανήκει στους καλλιτέχνες και μόνο.  
Οπότε, καταλαβαίνεις ότι το σκηνικό είναι πάρα 
πάρα πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που γνώρισε 
η δική μου γενιά καλλιτεχνών όταν μπήκε στη 
δισκογραφία.

Πιστεύεις πως η κρίση ήταν παράγοντας 
που διαμόρφωσε τη σύγχρονη μουσική σκηνή 
στην Ελλάδα και με ποιον τρόπο; Όχι, η κρίση 
δεν ήταν ένας παράγοντας που διαμόρφωσε τον 
τρόπο που γίνονται τα πράγματα στην σύγχρονη 
μουσική σκηνή.  Η δισκογραφία επίσημα πέθα-
νε το 2006.  Πολύ πριν την κρίση.  Νομίζω ότι 
την κρίση στο τραγούδι την έφερε αποκλειστικά 
και μόνο το cd.  Γιατί «μίκρυνε» τον καλλιτέ-
χνη.  Δηλαδή η άποψη που διαμόρφωνες παλιά 
παίρνοντας το βινύλιο, διαβάζοντας τους στίχους 
και  ήξερες ακόμη και απ’ τ’ αυλάκια και τα ση-
μάδια πάνω στο βινύλιο, πού πέφτει το σόλο, 
πού πέφτει η φωνή, πού είναι το κρεσέντο του 
τραγουδιού, πού είναι το πιανίσιμο .. χάθηκε.  Και 
τα πράγματα έγιναν πολύ διαφορετικά.  Θεωρώ, 
λοιπόν πως το cd την σκότωσε, την πέθανε τη δι-
σκογραφία. Κι αυτό δεν έχει σχέση με την κρίση 
γενικότερα την οικονομική.  

Σε ενοχλεί που τα media ασχολούνται με 
την προσωπική σου ζωή ή πλέον αδιαφορείς; 
Αυτό με τα media και τα social media που ασχο-
λούνται με την προσωπική μου ζωή και τελικά 
με την προσωπική ζωή όλων είναι πια τόσο σύ-
νηθες γιατί σήμερα όλοι ασχολούνται με την ζωή 
όλων.  Οπότε δεν είναι κάτι που μ’ απασχολεί 
ιδιαίτερα.  Άλλωστε ως ένα βαθμό αυτό μπορείς 
να το ρυθμίσεις και μόνος σου.  Κάποιες στιγμές 
μπορεί να φτάνει στα όρια της υπερβολής, ειδικά 
όταν έχεις παιδιά από πίσω και φτάνουν ως αυτά 
όλες αυτές οι πληροφορίες… αλλά δεν είναι κάτι 
που μ’ ενοχλεί.  Θεωρώ πως το διαχειρίζομαι 
καλά. 

Τι γίνεται, αλήθεια, με αυτό το «lifestyle»; 
To lifestyle δεν υπάρχει!  Τι σημαίνει «lifestyle»;  
Lifestyle έχει ο καθένας.  Δεν νομίζω ότι υπάρ-
χουν πια πρότυπα για να επιβάλλουν κάτι συ-

γκεκριμένο.  Έσύ αποφασίζεις, αν σ’ ενδιαφέρει, 
τι εικόνα θα δημιουργήσεις για τον εαυτό σου.  
Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχω συγκεκριμένο 
lifestyle.  Έχω κάνει πάρα πολλές ανατροπές στη 
ζωή μου, υπήρξα και σπιτόγατος, υπήρξα και 
party animal, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μ’ 
ενδιαφέρουν οι κοσμικές εκδηλώσεις, τις απο-
φεύγω.  Μ’ αρέσει να επικεντρώνομαι σε λίγους 
φίλους, σ’ αυτά που μ’ αρέσει να κάνω κι όχι σ’ 
αυτά που πρέπει να κάνω για τη δουλειά και γε-
νικά δεν έχω χειρότερο απ’ το να προβάλλεις ένα 
lifestyle για να γίνεις αρεστός.

Τα social media  βοήθησαν στην επικοινω-
νία καλλιτέχνη – κοινού ή απομυθοποίησαν τα 
είδωλα; Θεωρώ πως τα social media απομυθο-
ποίησαν τα είδωλα.  Γιατί όταν ο καθένας μπαί-
νει στο λογαριασμό σου και σου λέει καλημέρες 
γίνεται και «φιλαράκι» σου.  Έγώ για παράδειγ-
μα ακολουθώ ξένους καλλιτέχνες, από τους 
Foo Fighters μέχρι τους Whitesnake ή και πιο 
σύγχρονους όπως ο Ed Sheeran.  Όταν λοιπόν 
μπορεί ο καθένας να επικοινωνεί σε προσωπικό 
επίπεδο με τους ανθρώπους αυτούς τους κάνει 
και «φιλαράκια».  Έίναι λογικό, λοιπόν,  τα φιλα-
ράκια σου κάποια στιγμή να σου ασκήσουν και 
κριτική ή να σου πουν «άντε, ρ φίλε».  Οπότε, 
ναι! Θεωρώ ότι τα social media έχουν απομυθο-
ποιήσει τον καλλιτέχνη.

Ποια είναι η δική σου σχέση μα τα social 
media; Έχω πολύ καλή σχέση με τα social 
media, αλλά δεν είμαι αυτός που θα αναρτή-
σει «καλημέρες» και «καληνύχτες».  Ακολου-
θούσα τον Glenn Hughes κάποια στιγμή και μια 
μέρα ανέβασε μια φωτογραφία του με το σχόλιο 
«Goodmorning, kittens» (Καλημέρα γατάκια).  
Το θεώρησα πολύ παιδικό όλο αυτό και σταμά-
τησα να τον ακολουθώ.  Έίμαι πολύ προσεκτικός 
με τα social media.  Ανεβάζω προσωπικές στιγ-
μές, όχι τις πολύ προσωπικές, αλλά συναντήσεις 
με φίλους, πράγματα που έχουν να κάνουν με τη 
δουλειά… κυρίως με τη δουλειά.  Θεωρώ ότι δεν 
πρέπει και δεν μ’ αρέσει να ζαλίζεις τον κόσμο.  

Ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε κάποιο 
νέο παιδί που θέλει να μπει τώρα στο χώρο; Η 
συμβουλή μου ήταν και θα είναι πάντα –και αυτό 
συμβουλεύω και στον μεγάλο μου γιο που είναι 
έτοιμος να βγει στον ζωή:  Ό,τι κάνεις, να ξέρεις 
να το κάνεις καλά. Να το αγαπάς και να μην λες 
ψέματα στον κόσμο.  Γιατί το ψέμα ο κόσμος το 
αντιλαμβάνεται.  Αν προβάλεις κάτι που δεν εί-
σαι θα το καταλάβει, αργά ή γρήγορα, ο κόσμος 
και θα σε απορρίψει.  Έίναι πάρα πολύ σημαντι-
κό, λοιπόν, να είσαι αληθινός στη δουλειά σου. 
Και να την αγαπάς.  Και να την μελετάς πολύ.

Χρήστος Δάντης:

Τα social media απομυθοποίησαν τα είδωλα
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Χρήστος
Δάντης

Την κρίση στο τραγούδι την 
έφερε αποκλειστικά και μόνο 
το cd γιατί «μίκρυνε» τον 
καλλιτέχνη και «σκότωσε» 
την άποψη που διαμόρφωνες 
παλιά παίρνοντας το βινύλιο 
και  ήξερες ακόμη και απ’ τ’ 
αυλάκια του πού πέφτει το 
σόλο και πού πέφτει η φωνή.  
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Την δεκαετία του 1970, στο ιστορικό χωριό 
Λυδία στην Καβάλα, ένα μικρό αγόρι έτρεχε 
στις αλάνες της περιοχής μαζί με τους φίλους 
του, παίζοντας ποδόσφαιρο με δανεικές μπά-
λες, από όπου μπορούσαν να βρουν. Όνειρο 
του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής, όμως δεν 
φανταζόταν ότι εκείνος ως αρχηγός μετά από 
αρκετά χρόνια θα βρισκόταν στον τελικό του 
EURO, θα το κατακτούσε μαζί με την εθνική 
ομάδα και θα χάριζε στους Έλληνες ίσως την 
πιο μεγάλη αθλητική χαρά που έχει ζήσει ποτέ 
η χώρα.

Ο λόγος για τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ο 
οποίος από μικρή ηλικία έθεσε τους στόχους 
του και με σκληρή προσπάθεια, υπομονή και 
ομαδικότητα κατάφερε, παρά τα όποια εμπό-
δια, να δει με τα χρόνια τα όνειρα του να γί-
νονται αληθινά. Από ένα χωριό της Έλλάδας, 
κατάφερε να αγωνιστεί με την φανέλα μεγά-
λων ομάδων, να γίνει πρόεδρος του ΠΑΟΚ 
και στη συνέχεια ευρωβουλευτής. Η πορεία 
του θα μπορούσε να γίνει αναμφίβολα βιβλίο 
ή ταινία, αλλά η αγάπη του για τα παιδιά τον 
έκανε να πάρει την απόφαση της συγγραφής 
ενός παραμυθιού, που βασίζεται σε δικά του 
βιώματα.

Σε τι αναφέρεται το παραμύθι «Παίξε 
μπάλα»; Η κεντρική ιδέα του εστιάζει στην 
αξία της επίμονης, της σκληρής προσπάθειας, 
των υψηλών στόχων που μόνο μέσα από την 
ομαδικότητα μπορούν να πραγματοποιηθούν. 
Αυτή η ιδέα, λοιπόν, ξετυλίγεται μέσα από κά-
ποια αυτοβιογραφικά μου βιώματα. Μέσα στις 
σελίδες διαβάζουμε για ένα μικρό παιδί που 
έχει όνειρο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό 
και προσπαθεί να το πραγματοποιήσει. Το πα-
ραμύθι έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς 
τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για 
τους σκοπούς της «Κιβωτού του Κόσμου». 
Θέλω να στηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ τα 
παιδιά που έχουν ανάγκη. Θεωρώ υποχρέωση 
όλων μας να δώσουμε όσα περισσότερα μπο-
ρούμε στα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον και η 
ελπίδα μας και πρέπει να τα στηρίξουμε. 

Γιατί επιλέξατε όμως τα αυτοβιογραφικά 
σας στοιχεία να γραφτούν σε ένα παραμύθι 
και όχι σε ένα βιβλίο – βιογραφία; Ίσως αυτό 
να ήταν το πρώτο βήμα. Όλα αυτά τα χρόνια, 
ήδη από την παιδική μου ηλικία έχω μαζέψει 
αρκετές εμπειρίες και μαθήματα, μετά ως 
αθλητής, η μεγάλη στιγμή του EURO 2004, 
στη συνέχεια ως παράγοντας και μετά ως ευ-

ρωβουλευτής. Θα ήθελα όλα αυτά στο μέλ-
λον να τα συγκεντρώσω σε ένα βιβλίο. 

Τι σας έχει μάθει έως τώρα η ζωή;  Κυρί-
ως αυτό που μου έχει διδάξει είναι ότι «ποτέ 
δεν πρέπει να λες ποτέ για τίποτα στη ζωή». 
Όσον αφορά στον αθλητισμό, μπορώ να σας 
πω ότι θεωρώ πως είναι μια μικρογραφία της 
κοινωνίας μας, που έχει πάρα πολλά θετικά 
πράγματα που μπορεί να πάρει κάποιος και 
να αποκομίσει ένα παιδί, ώστε να αποφύγει 
πολλές κακοτοπιές της ζωής. Βέβαια, θέλει 
αρκετή δουλειά και πολύ υπομονή, δυο πα-
ράγοντες βασικοί άλλωστε για ό,τι θέλουμε 
να κάνουμε, και να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν 
μας χαρίζεται.

Ποιά συμβουλή ακολουθείτε στη ζωή 
σας και την λέτε πλέον στα παιδιά σας;  Να 
έχουμε σεβασμό, ομαδικότητα και υγιή συ-
νεργασία με τους γύρω μας. Έίναι στοιχεία 
που τα χρειαζόμαστε ως κοινωνία και μόνο με 
αυτό το τρίπτυχο πιστεύω ότι έρχονται θετικά 
αποτελέσματα.

Βρεθήκατε σε σταυροδρόμια δύσκολων 
αποφάσεων στο ξεκίνημα σας; Υπήρχαν 
άτομα στο δρόμο σας που προσπάθησαν να 
σας αποθαρρύνουν; Η ζωή είναι σαν έναν 
ωκεανό, μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις τι θα 
συναντήσεις, ειδικά όταν έχεις βάλει έναν 
στόχο που θες να πετύχεις. Υπήρχαν στιγμές 
όταν ήμουν μικρός που έλεγα τα παρατάω, θα 
πάω να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τελικά όμως 
δεν σταματούσα, αλλά το αντίθετο, συνέχι-
ζα να προχωράω. Σίγουρα και στη δική μου 
ζωή υπήρξαν άτομα που προσπάθησαν να με 
αποθαρρύνουν και μάλιστα κάποιοι ήταν από 
τον περίγυρο μου, αλλά είχα έναν στόχο και 
ήμουν προσηλωμένος.

Τι θα λέγατε σε νέους που μπορεί να βρί-
σκονται σε ανάλογη θέση; Να λάβουν όση 
περισσότερη γνώση μπορούν από το σχολείο, 
να δουλέψουν πάνω σε αυτό που θέλουν να 
κάνουν και να ακούν, να εμπιστεύονται τα 
άτομα που τους αγαπούν.

Ο Θοδωρής έχει πραγματοποιήσει το παι-
δικό του όνειρο; Όσο περίεργο και αν ακούγε-
ται, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συμμετέχω 
σε έναν τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
και μάλιστα ότι θα το κατακτούσαμε. Ήταν 
ένα άπιαστο όνειρο και είμαι ευγνώμων που 
πραγματοποιήθηκε και εύχομαι να το ζήσουν 
πολλά παιδιά, ακόμα περισσότερες φορές.

Θοδωρής Ζαγοράκης:

Ως κοινωνία χρειαζόμαστε σεβασμό, 
ομαδικότητα και συνεργασία
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PBPB11.05.201911.05.2019Το όνομά του βαρύ σαν ιστορία. Ο Γιώργος Κού-δας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ΠΑΟΚ, μίλησε στην «Karfitsa» και εξομολογή-θηκε όλα όσα έζησε στη φιέστα του Δικεφάλου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 χρόνια. Η συγκίνησή του, οι στιγμές λατρείας, τα έντονα συναισθήματά του μέσα από τη δική του... μαρτυρία. Παράλληλα, ο παλαίμαχος άσος του ΠΑΟΚ, εξηγεί τον λόγο που πήρε την απόφαση να συστρατευθεί στο πλευρό του Γιώργου Ορφανού στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές και αποκάλυ-ψε πως ο μεγάλος του στόχος είναι να μην διαψεύ-σει κανέναν για την αμέριστη αγάπη και ευγνωμο-σύνη που έχει εισπράξει ως άνθρωπος!Κύριε Κούδα, τι συναισθήματα βιώσατε βλέποντας από κοντά τις στιγμές λατρείας, τους πανηγυρισμούς και τη φιέστα του ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 χρόνια;Έίναι κάτι ανεπανάληπτο αυτό που ζήσαμε. Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Τα έζησα ως πο-δοσφαιριστής το 1976, ως τεχνικός διευθυντής το 1985 και πλέον ως φίλαθλος αυτής της ομάδας. Δεν σας κρύβω πως αυτή τη φορά το χάρηκα πολύ περισσότερο. Οι στιγμές είναι έντονες, χαραγμένες μέσα μου και ευχαριστώ τον Θεό που το έζησα από κοντά.Εσείς μαζί με τον κ. Ιωσηφίδη ήσασταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που είχατε στα χέρια σας το τρόπαιο του πρωταθλητή, πριν αυτό καταλή-ξει στου Βιεϊρίνια και των υπολοίπων συμπαι-κτών του. Τι θυμάστε από όλη τη διαδρομή που κάνατε μέχρι και την εξέδρα που είχε στηθεί στο γήπεδο της Τούμπας;Ήταν κάτι απρόσμενο. Κάτι μοναδικό. Ήταν μια έκπληξη που έγινε για να μας τιμήσει ο σύλλογος με εντολή του κ. Σαββίδη, του «θείου δώρου» που ήρθε στον ΠΑΟΚ και τον έκανε μεγάλο και τρανό. Ακόμα και στις πρόβες που κάναμε τις προηγού-μενες ημέρες κάτι τέτοιο δεν ήταν στα πλάνα να συμβεί. Καταλαβαίνετε πως όσα ζήσαμε δεν περι-γράφονται με λόγια. Θυμάμαι πως είχαν κοπεί τα πόδια μου, κοιτούσα το γήπεδο, την ατμόσφαιρα, το τρόπαιο και έλεγα «θα καταφέρουμε να το φτά-σουμε στην εξέδρα», όλη η διαδρομή μου έμοιαζε σαν ένας Γογλοθάς... ευτυχίας. Για εμένα αυτό ήταν η ύψιστη τιμή. Πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν φλας όλες οι στιγμές που έζησα σε αυτή την ομάδα. Τους ευχαριστώ γι αυτό.Ο φετινός ΠΑΟΚ γράφτηκε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ως η ομάδα που πέτυχε κάτι το μοναδικό, κατακτώντας αήττητη το πρωτάθλημα, κάτι που μόνο ο Παναθηναϊ-κός είχε πετύχει πριν από 55 χρόνια...Ήταν ένα κατόρθωμα. Η ιστορία έγραψε και η χρονιά αυτή θα μείνει για πάντα. Κανείς νομίζω ακό-μα από όσους είναι στον σύλλογο, δεν μπορούν να αντιληφθούν το τι έχουν πετύχει. Το μεγαλείο του να κατακτάς τίτλο, αήττητος. Ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρό-νια πέρασε πολλά, του «κλάπηκαν» τίτλοι και άξιζε η ομάδα, ο σύλλογος, ο πρόεδρός να ζήσει αυτό το μοναδικό ρεκόρ.Πλέον με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται σταθερά μέσα στις κατακτήσεις των εγχώριων τίτλων, ποιο το επόμενο βήμα; Ο επόμενος στόχος;Το μεγάλο επόμενο βήμα του ΠΑΟΚ είναι να φτιάξει μια ομάδα ευρωπαϊκού επιπέδου. Μια ομάδα που θα παίζει στην Έυρώπη και θα φέρνει μεγάλες επιτυχίες. Νομίζω πως αυτό είναι και το όνειρο του κ. Σαββίδη.Η χρονιά όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Σή-μερα είναι ο τελικός του κυπέλλου. Ο τρίτος στη σειρά μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ποια η δική σας πρόβλεψη;Ο ΠΑΟΚ απέδειξε πως είναι φέτος η καλύτερη ομάδα με την πορεία του στο πρωτάθλημα. Μιλά-με όμως για έναν τελικό, ένα παιχνίδι και πάντα εγώ λέω πως στις περιπτώσεις αυτές οι πιθανότητες εί-ναι 50-50. Τα φαβορί σε τελικούς είναι στα λόγια...Πώς σχολιάζετε το γεγονός πως με από-φαση της Πολιτείας ο τελικός θα διεξαχθεί με μόλις 1.000 θεατές στο ΟΑΚΑ, που αποτελεί το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο γήπεδο της χώ-ρας μας;Έίναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τελι-κός με άδειο γήπεδο; Πότε επιτέλους θα μπορέσου-με να κάνουμε έναν τελικό όπου το μόνο που θα μας ενδιαφέρει θα είναι το ποδόσφαιρο και όχι όλα όσα συμβαίνουν έξω από αυτό; Θα πρέπει να αλλάξουμε παιδεία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Μια γιορτή για το πο-δόσφαιρο την μετατρέπουμε σε πόλεμο. Δυστυχώς, δεν μας τιμά αυτό. Χρόνια τώρα λέγονται πολλά, αλλά μένουμε στα λόγια. Έίδατε τι έγινε προσφάτως στο Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα, με κόσμο και των δύο ομάδων και δεν γίνεται το παραμικρό, όλοι χει-ροκροτούσαν όλους.Κ. Κούδα, το να δείτε τη νέα Τούμπα και να πατήσετε μέσα σε αυτή είναι ένα μεγάλο σας όνειρο;Σαφώς. Θα χαρώ πολύ να ζήσω και να δω τη νέα Τούμπα. Γνωρίζετε πως έχω δει το γήπεδό μας από τη θεμελίωσή του και το να δω αυτή να μετατρέπε-ται σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, με υποδομές για όλους τους φιλάθλους, θα είναι για μένα μοναδικό. Πιστεύω θα γίνει σύντομα, αρκεί να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την ελληνική γραφειοκρατία. Και να μην είναι ένα έργο που θα μοιάζει με το Μετρό Θεσσαλονίκης! Αλλά πιστεύω, θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα.Προσφάτως ανακοινώθηκε η υποψηφιότη-τά σας στον συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση; Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για να πείτε το «ναι» στην πρόταση αυτή;Όπως είπα και όταν ανακοινώθηκε η υποψηφι-ότητά μου στο πλευρά του Γιώργου, ζω στη Θεσσα-λονίκη τόσα χρόνια, ξέρω τις ανάγκες της και νιώθω πως μπορώ να προσφέρω. Βέβαια, έπαιξε ρόλο και ο Γιώργος (σ.σ. Ορφανός) που  με έπεισε και με «έψησε» και συντάχθηκα στο πλευρό του και μαζί με το υπόλοιπο τιμ, γιατί γνωρίζετε καλά πως εγώ πάντα στηριζόμουν στην ομαδικότητα θα επιτύχου-με και θα προσφέρουμε πολλά στην πόλη μας.Πόσο διαφορετικός είναι ο αγώνας στον στίβο της πολιτικής από αυτόν που είχατε συ-νηθίσει να δίνεται χρόνια μέσα στα γήπεδα;Όλα αυτά τα χρόνια είχα πολλές προτάσεις να πολιτευτώ. Η άποψή μου είναι παγιωμένη. Την πο-λιτική τη νιώθω σαν μια αρένα που όταν μπαίνεις μέσα είσαι αποφασισμένος πως θα λαβωθείς. Έγώ είπα το «ναι» και θα δώσω όπως κάνω πάντα όλο μου το «είναι» για να πετύχουμε.Κ. Κούδα όλα αυτά τα χρόνια έχετε εισπρά-ξει πολλή αγάπη και όχι μόνο από φίλους του ΠΑΟΚ, είναι πιστεύετε και αυτός ένας λόγος προτίμησης του κόσμου προς το πρόσωπό σας στις επερχόμενες εκλογές;Έίμαι ευγνώμων για όσα έχω ζήσει και την αγά-πη που έχω εισπράξει από τον κόσμο. Στόχος μου είναι να προστατεύσω και να μην διαψεύσω κανέ-ναν για την αγάπη που μου έχει προσφέρει πρώτα ως άνθρωπο και έπειτα ως αθλητή.Ο Γιώργος Κούδας μίλησε για τις στιγμές λατρείας που βίωσε στη φιέστα του ΠΑΟΚ και εξήγησε τον καθοριστικό παράγοντα που τον έπεισε να συστρατευθεί στο πλευρό του Γ. Ορφανού στις επερχόμενες δημοτικές εκλογέςΝα μην διαψεύσω κανέναν  για την αγάπη που έχω εισπράξειΣυνέντευξηΣΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟΓιώργοςΚούδαςαθλητισμόςΗ «μαύρη κηλίδα»των ευρωπαϊκών τελικώνΤον Αύγουστο του 2016 η ελληνική κοινωνία του ποδοσφαίρου λοιδόρησε την απόφαση της Έκτελεστι-κής Έπιτροπής της ΈΠΟ η οποία είχε αποφασίσει στην προκήρυξη του Κυπέλλου να βάλει άρθρο που να προβλέπει ότι την επόμενη χρονιά ο Τελικός μπορεί να έχει έδρα τη Γερμανία!Έίχε προηγηθεί πριν λίγους μήνες ο Τελικός με-ταξύ της ΑΈΚ και του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ χωρίς κόσμο. Γιατί στη Γερμανία; Η απάντηση της Ομοσπον-δίας ήταν πως εκεί ζουν πολλές χιλιάδες ομογενείς που θα δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό κλίμα και θα γίνει ένα ματς – γιορτή. Έπίσης ότι υπάρχουν πολλά γήπεδα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις. Οσο για το ερώτημα πώς θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης ομάδων, διαιτητών και ότι άλλο χρεια-στεί; Η απάντηση ήταν πως τα έσοδα του τελικού είναι τέτοια που μπορούν να καλύψουν κάθε κόστος.Λυπάμαι που το γράφω, αλλά με τα όσα βιώνουμε ενόψει του σημερινού Τελικού ΑΈΚ-ΠΑΟΚ, εκείνη η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει μία καλή λύση για έναν αγώνα ανάλογο με τη δυναμική του θεσμού και των δύο ομάδων. Γιατί και όλα θα κυλούσαν ομα-λά, καθώς στις χώρες της κεντρικής Έυρώπης έχουν τρόπους αποτροπής ή καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και οι Έλληνες ομογενείς θα εί-χαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ομάδες.    Η ιδέα παρότι σύμφωνα με την προκήρυξη του Κυπέλλου κακώς δεν έπεσε στο τραπέζι φέτος. Έτσι ο Τελικός σ’ ένα Στάδιο 70.000 θέσεων θα έχει 840 θεατές και θα αποτελεί τη «μαύρη κηλίδα» όλων των ευρωπαϊκών Τελικών. Γιατί απλά το ποδόσφαιρο μας είναι το αποτύπωμα της Έλληνικής κοινωνίας και δεν υπάρχει η γενναιότητα για θεαματικές αποφάσεις. Οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε απαιτήσεις να δούμε διαφορετική εικόνα από αυτή της ελληνικής καθημε-ρινότητας. Οσο για το αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα που θα διαχειριστεί καλύτερα τον ψυχισμό της αυτή θα κερ-δίσει. Ο ΠΑΟΚ με τη γλώσσα των αριθμών είναι καλύ-τερος σ’ όλα τα επίπεδα, αλλά η απουσία του Βιεϊρίνια δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητη.ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ



PBPB11.05.201911.05.2019Το όνομά του βαρύ σαν ιστορία. Ο Γιώργος Κού-δας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ΠΑΟΚ, μίλησε στην «Karfitsa» και εξομολογή-θηκε όλα όσα έζησε στη φιέστα του Δικεφάλου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 χρόνια. Η συγκίνησή του, οι στιγμές λατρείας, τα έντονα συναισθήματά του μέσα από τη δική του... μαρτυρία. Παράλληλα, ο παλαίμαχος άσος του ΠΑΟΚ, εξηγεί τον λόγο που πήρε την απόφαση να συστρατευθεί στο πλευρό του Γιώργου Ορφανού στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές και αποκάλυ-ψε πως ο μεγάλος του στόχος είναι να μην διαψεύ-σει κανέναν για την αμέριστη αγάπη και ευγνωμο-σύνη που έχει εισπράξει ως άνθρωπος!Κύριε Κούδα, τι συναισθήματα βιώσατε βλέποντας από κοντά τις στιγμές λατρείας, τους πανηγυρισμούς και τη φιέστα του ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 χρόνια;Έίναι κάτι ανεπανάληπτο αυτό που ζήσαμε. Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Τα έζησα ως πο-δοσφαιριστής το 1976, ως τεχνικός διευθυντής το 1985 και πλέον ως φίλαθλος αυτής της ομάδας. Δεν σας κρύβω πως αυτή τη φορά το χάρηκα πολύ περισσότερο. Οι στιγμές είναι έντονες, χαραγμένες μέσα μου και ευχαριστώ τον Θεό που το έζησα από κοντά.Εσείς μαζί με τον κ. Ιωσηφίδη ήσασταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που είχατε στα χέρια σας το τρόπαιο του πρωταθλητή, πριν αυτό καταλή-ξει στου Βιεϊρίνια και των υπολοίπων συμπαι-κτών του. Τι θυμάστε από όλη τη διαδρομή που κάνατε μέχρι και την εξέδρα που είχε στηθεί στο γήπεδο της Τούμπας;Ήταν κάτι απρόσμενο. Κάτι μοναδικό. Ήταν μια έκπληξη που έγινε για να μας τιμήσει ο σύλλογος με εντολή του κ. Σαββίδη, του «θείου δώρου» που ήρθε στον ΠΑΟΚ και τον έκανε μεγάλο και τρανό. Ακόμα και στις πρόβες που κάναμε τις προηγού-μενες ημέρες κάτι τέτοιο δεν ήταν στα πλάνα να συμβεί. Καταλαβαίνετε πως όσα ζήσαμε δεν περι-γράφονται με λόγια. Θυμάμαι πως είχαν κοπεί τα πόδια μου, κοιτούσα το γήπεδο, την ατμόσφαιρα, το τρόπαιο και έλεγα «θα καταφέρουμε να το φτά-σουμε στην εξέδρα», όλη η διαδρομή μου έμοιαζε σαν ένας Γογλοθάς... ευτυχίας. Για εμένα αυτό ήταν η ύψιστη τιμή. Πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν φλας όλες οι στιγμές που έζησα σε αυτή την ομάδα. Τους ευχαριστώ γι αυτό.Ο φετινός ΠΑΟΚ γράφτηκε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ως η ομάδα που πέτυχε κάτι το μοναδικό, κατακτώντας αήττητη το πρωτάθλημα, κάτι που μόνο ο Παναθηναϊ-κός είχε πετύχει πριν από 55 χρόνια...Ήταν ένα κατόρθωμα. Η ιστορία έγραψε και η χρονιά αυτή θα μείνει για πάντα. Κανείς νομίζω ακό-μα από όσους είναι στον σύλλογο, δεν μπορούν να αντιληφθούν το τι έχουν πετύχει. Το μεγαλείο του να κατακτάς τίτλο, αήττητος. Ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρό-νια πέρασε πολλά, του «κλάπηκαν» τίτλοι και άξιζε η ομάδα, ο σύλλογος, ο πρόεδρός να ζήσει αυτό το μοναδικό ρεκόρ.Πλέον με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται σταθερά μέσα στις κατακτήσεις των εγχώριων τίτλων, ποιο το επόμενο βήμα; Ο επόμενος στόχος;Το μεγάλο επόμενο βήμα του ΠΑΟΚ είναι να φτιάξει μια ομάδα ευρωπαϊκού επιπέδου. Μια ομάδα που θα παίζει στην Έυρώπη και θα φέρνει μεγάλες επιτυχίες. Νομίζω πως αυτό είναι και το όνειρο του κ. Σαββίδη.Η χρονιά όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Σή-μερα είναι ο τελικός του κυπέλλου. Ο τρίτος στη σειρά μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ποια η δική σας πρόβλεψη;Ο ΠΑΟΚ απέδειξε πως είναι φέτος η καλύτερη ομάδα με την πορεία του στο πρωτάθλημα. Μιλά-με όμως για έναν τελικό, ένα παιχνίδι και πάντα εγώ λέω πως στις περιπτώσεις αυτές οι πιθανότητες εί-ναι 50-50. Τα φαβορί σε τελικούς είναι στα λόγια...Πώς σχολιάζετε το γεγονός πως με από-φαση της Πολιτείας ο τελικός θα διεξαχθεί με μόλις 1.000 θεατές στο ΟΑΚΑ, που αποτελεί το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο γήπεδο της χώ-ρας μας;Έίναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τελι-κός με άδειο γήπεδο; Πότε επιτέλους θα μπορέσου-με να κάνουμε έναν τελικό όπου το μόνο που θα μας ενδιαφέρει θα είναι το ποδόσφαιρο και όχι όλα όσα συμβαίνουν έξω από αυτό; Θα πρέπει να αλλάξουμε παιδεία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Μια γιορτή για το πο-δόσφαιρο την μετατρέπουμε σε πόλεμο. Δυστυχώς, δεν μας τιμά αυτό. Χρόνια τώρα λέγονται πολλά, αλλά μένουμε στα λόγια. Έίδατε τι έγινε προσφάτως στο Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα, με κόσμο και των δύο ομάδων και δεν γίνεται το παραμικρό, όλοι χει-ροκροτούσαν όλους.Κ. Κούδα, το να δείτε τη νέα Τούμπα και να πατήσετε μέσα σε αυτή είναι ένα μεγάλο σας όνειρο;Σαφώς. Θα χαρώ πολύ να ζήσω και να δω τη νέα Τούμπα. Γνωρίζετε πως έχω δει το γήπεδό μας από τη θεμελίωσή του και το να δω αυτή να μετατρέπε-ται σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, με υποδομές για όλους τους φιλάθλους, θα είναι για μένα μοναδικό. Πιστεύω θα γίνει σύντομα, αρκεί να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την ελληνική γραφειοκρατία. Και να μην είναι ένα έργο που θα μοιάζει με το Μετρό Θεσσαλονίκης! Αλλά πιστεύω, θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα.Προσφάτως ανακοινώθηκε η υποψηφιότη-τά σας στον συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση; Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για να πείτε το «ναι» στην πρόταση αυτή;Όπως είπα και όταν ανακοινώθηκε η υποψηφι-ότητά μου στο πλευρά του Γιώργου, ζω στη Θεσσα-λονίκη τόσα χρόνια, ξέρω τις ανάγκες της και νιώθω πως μπορώ να προσφέρω. Βέβαια, έπαιξε ρόλο και ο Γιώργος (σ.σ. Ορφανός) που  με έπεισε και με «έψησε» και συντάχθηκα στο πλευρό του και μαζί με το υπόλοιπο τιμ, γιατί γνωρίζετε καλά πως εγώ πάντα στηριζόμουν στην ομαδικότητα θα επιτύχου-με και θα προσφέρουμε πολλά στην πόλη μας.Πόσο διαφορετικός είναι ο αγώνας στον στίβο της πολιτικής από αυτόν που είχατε συ-νηθίσει να δίνεται χρόνια μέσα στα γήπεδα;Όλα αυτά τα χρόνια είχα πολλές προτάσεις να πολιτευτώ. Η άποψή μου είναι παγιωμένη. Την πο-λιτική τη νιώθω σαν μια αρένα που όταν μπαίνεις μέσα είσαι αποφασισμένος πως θα λαβωθείς. Έγώ είπα το «ναι» και θα δώσω όπως κάνω πάντα όλο μου το «είναι» για να πετύχουμε.Κ. Κούδα όλα αυτά τα χρόνια έχετε εισπρά-ξει πολλή αγάπη και όχι μόνο από φίλους του ΠΑΟΚ, είναι πιστεύετε και αυτός ένας λόγος προτίμησης του κόσμου προς το πρόσωπό σας στις επερχόμενες εκλογές;Έίμαι ευγνώμων για όσα έχω ζήσει και την αγά-πη που έχω εισπράξει από τον κόσμο. Στόχος μου είναι να προστατεύσω και να μην διαψεύσω κανέ-ναν για την αγάπη που μου έχει προσφέρει πρώτα ως άνθρωπο και έπειτα ως αθλητή.Ο Γιώργος Κούδας μίλησε για τις στιγμές λατρείας που βίωσε στη φιέστα του ΠΑΟΚ και εξήγησε τον καθοριστικό παράγοντα που τον έπεισε να συστρατευθεί στο πλευρό του Γ. Ορφανού στις επερχόμενες δημοτικές εκλογέςΝα μην διαψεύσω κανέναν  για την αγάπη που έχω εισπράξειΣυνέντευξηΣΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟΓιώργοςΚούδαςαθλητισμόςΗ «μαύρη κηλίδα»των ευρωπαϊκών τελικώνΤον Αύγουστο του 2016 η ελληνική κοινωνία του ποδοσφαίρου λοιδόρησε την απόφαση της Έκτελεστι-κής Έπιτροπής της ΈΠΟ η οποία είχε αποφασίσει στην προκήρυξη του Κυπέλλου να βάλει άρθρο που να προβλέπει ότι την επόμενη χρονιά ο Τελικός μπορεί να έχει έδρα τη Γερμανία!Έίχε προηγηθεί πριν λίγους μήνες ο Τελικός με-ταξύ της ΑΈΚ και του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ χωρίς κόσμο. Γιατί στη Γερμανία; Η απάντηση της Ομοσπον-δίας ήταν πως εκεί ζουν πολλές χιλιάδες ομογενείς που θα δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό κλίμα και θα γίνει ένα ματς – γιορτή. Έπίσης ότι υπάρχουν πολλά γήπεδα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις. Οσο για το ερώτημα πώς θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης ομάδων, διαιτητών και ότι άλλο χρεια-στεί; Η απάντηση ήταν πως τα έσοδα του τελικού είναι τέτοια που μπορούν να καλύψουν κάθε κόστος.Λυπάμαι που το γράφω, αλλά με τα όσα βιώνουμε ενόψει του σημερινού Τελικού ΑΈΚ-ΠΑΟΚ, εκείνη η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει μία καλή λύση για έναν αγώνα ανάλογο με τη δυναμική του θεσμού και των δύο ομάδων. Γιατί και όλα θα κυλούσαν ομα-λά, καθώς στις χώρες της κεντρικής Έυρώπης έχουν τρόπους αποτροπής ή καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και οι Έλληνες ομογενείς θα εί-χαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ομάδες.    Η ιδέα παρότι σύμφωνα με την προκήρυξη του Κυπέλλου κακώς δεν έπεσε στο τραπέζι φέτος. Έτσι ο Τελικός σ’ ένα Στάδιο 70.000 θέσεων θα έχει 840 θεατές και θα αποτελεί τη «μαύρη κηλίδα» όλων των ευρωπαϊκών Τελικών. Γιατί απλά το ποδόσφαιρο μας είναι το αποτύπωμα της Έλληνικής κοινωνίας και δεν υπάρχει η γενναιότητα για θεαματικές αποφάσεις. Οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε απαιτήσεις να δούμε διαφορετική εικόνα από αυτή της ελληνικής καθημε-ρινότητας. Οσο για το αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα που θα διαχειριστεί καλύτερα τον ψυχισμό της αυτή θα κερ-δίσει. Ο ΠΑΟΚ με τη γλώσσα των αριθμών είναι καλύ-τερος σ’ όλα τα επίπεδα, αλλά η απουσία του Βιεϊρίνια δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητη.ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ



PBPB11.05.201911.05.2019κοσμικάΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ψέμα στο Ψέμα» στο θέατρο Ράδιο Σίτυ.Η παράσταση «Ψέμα στο Ψέμα» του Άντονυ Νίλσον με πρωταγωνιστές τους Πέτρο Φιλιππίδη και Παύλο Χαϊκάλη, που καταχειροκροτήθηκαν παρατεταμένα στο τέλος της πα-ράστασης, εντυπωσίασε το κοινό με τα εκπληκτικά σκηνικά και τις εξαιρετικές ερμηνείες.«Ψέμα στο Ψέμα»Ελπίδα Κορρέ, Νούλη ΧατζηανδρέουΒούλα Πατουλίδου, Φένια ΚαρακώσταΗ κατάμεστη αίθουσα του Ράδιο ΣίτυΟ παραγωγός Κάρολος Παυλάκης με την PR manager Νάνσυ Υφαντίδου και τον ιδιοκτήτη του Ράδιο Σίτυ, Γιώργο ΧατζηανδρέουΜαριάννα Βαραδίνη, Νατάσα Ντόρντογλου, Ευδοκία ΚυριακοπούλουΠέτρος Φιλιππίδης, Ελπίδα Συμεωνίδου, Χρήστος ΠορτοκάλογλουΌλγα Κεσίσογλου, Μαριάννα ΒαραδίνηΚούλα Γιαννακίδου, Νούλη Χατζηανδρέου, Γιολάντα ΠεπέΓιολάντα Πεπέ, Παύλος Χαϊκάλης, Νούλη Χατζηανδρέ-ου, Βούλα ΠατουλίδουΠαύλος Χαϊκάλης, Νάνσυ Υφαντίδου, Πέτρος Φίλιππί-δηςStarsLeaksΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)ΚΡΙΟΣΤελικά υπάρχει  το...μάτι;ΔΙΔΥΜΟΙΛΕΩΝΖΥΓΟΣΤΟΞΟΤΗΣΥΔΡΟΧΟΟΣΑρκετές εκπλήξεις και ευχάριστες συναντήσεις που θα σε ανανεώσουν. Νέες ευκαιρίες θα σου εμφανιστούν από εκεί που δεν το περιμένεις και θα διανύσεις μία ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και χαρούμενη εβδομάδα, αρκεί να βάλεις φρένο στην ορμή σου! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,23,42.Τον τελευταίο καιρό είχες χάσει το κουράγιο σου. Αυτήν την εβδομάδα όμως  παίρνεις τα πάνω σου, αποκτάς και πάλι την αυτοπεποίθησή σου και αρχίζεις να αντιμετωπίζεις τη ζωή με περισσότερο χιούμορ. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες και μην δώσεις καμία απολύτως σημασία στα λόγια και τις αντιδράσεις των γύρω σου. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,22,36.Αυτήν την εβδομάδα θα επικεντρωθείς στους στόχους σου. Θα κάνεις υποχωρήσεις, θα προσαρμοστείς σε κάποιες καταστάσεις, αλλά θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να πετύχεις ότι βάλεις στο μυαλό σου. Με το δυναμισμό αλλά και με αυτοπεποίθηση δεν έχεις να φοβηθείς απολύτως τίποτα! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,25,41.Αυτήν την εβδομάδα θα αφήσεις την αναποφασιστικότητά σου στην άκρη και θα πάρεις σημαντικές πρωτοβουλίες για πολλά ζητήματα που σε αφορούν. Κάποια οικογενειακά προβλήματα που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα θα ξεπεραστούν και επιτέλους θα νιώσεις ότι η τύχη άρχισε και πάλι να σου χαμογελά! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,23,41.Αυτή η εβδομάδα έρχεται για να σε ελαφρύνει κατά πολύ από άγχη και ανησυχίες. Η ακτινοβολία της πληθωρικής ενέργειας που σε περιβάλλει θα σου φανεί πολύ χρήσιμη για να αντιμετωπίσεις τα εμπόδια που θα εμφανιστούν στο δρόμο σου, αλλά και για να εκπέμψεις μία μυστήρια γοητεία. Θα σου προσφέρουν κάποιες καλές ευκαιρίες για ένα ζήτημα που σε απασχολεί. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,9,21,42.Μία αρκετά ευχάριστη εβδομάδα ξεκινάει για εσένα. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι γεμάτες από εξόδους, διασκέδαση και έντονη κοινωνική ζωή . Οι προτάσεις που θα δεχτείς θα είναι πολλές και το κινητό σου θα χτυπάει συνέχεια από φίλους που θα επιθυμούν να σου μιλήσουν και να σε δούνε. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,15,22,43.Αυτό που  αποκαλούμε «μά-τιασμα»  είναι η πίστη στο «κακό μάτι» που στοχεύει στην ενέργειά μας. Η αιτία μπορεί να είναι ζήλος, θαυμασμός, φθόνος.Η Έκκλησία δεν αρνείται την ύπαρξη της βασκανίας. Απλά δεν την θεωρεί πρόληψη και την απο-δίδει στην επέμβαση του πονηρού πνεύματος.Όταν επαινούμε πολύ κάποιον ή του δείχνουμε μεγάλη προσοχή και θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει τα ίδια συμπτώματα όπως όταν κοιτάζουμε κάποιον με φθόνο.Έίναι σαν κάποιος να εκπέμπει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ-γειας με αποτέλεσμα τα ”  κυκλώ-ματα” του … δέκτη, να μπλοκάρουν!Έίναι δυνατόν κάποιοι να τρο-φοδοτούν ενεργειακά με το «κακό μάτι» σε άλλους, ακούσια και ασυνείδητα.Κακό «μάτι» έχει εκείνος, που έχει μέσα του κακία!…Γι’ αυτό παλαιότερα, οι γριού-λες, όταν έβλεπαν ένα όμορφο παι-δάκι, ή άλλο τι ωραίο, το έφτυναν και έλεγαν: «Να μην αβασκαθεί». Έβγαζαν από μέσα τους τον τυχόν κρυμμένο φθόνο. Ο άνθρωπος θεωρείται ότι περιβάλλεται από ένα κουκούλι ενεργείας, τη λεγόμενη “αύρα”, η οποία μπορεί να τρυπήσει κυριολε-κτικά από την ενέργεια του ματιού...Με τον όρο ξεμάτιασμα νοείται η θεραπεία από τις αρνητικές επιπτώ-σεις του ματιάσματος ή του κακού ματιού σύμφωνα με τις πεποιθήσεις ότι από τα μάτια του ανθρώπου μπορούν να εκλυθούν μορφές ενέργειας που να έχουν αντίκτυπο στον υλικό κόσμο, στην υγεία αλλά και την τύχη ενός άλλου.Έίναι σημαντικό να διαλύσουμε τους επικρατούντες μύθους λένε οι επιστήμονες…Και όμως η βασκανία η το λε-γόμενο μάτι υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε…Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον άνθρωπο είναι ο πονοκέ-φαλος, οι εμετοί, η δυσφορία και πολλά άλλα και άσχημα…Έδώ επεμβαίνουμε εμείς γιατί αυτή είναι η εργασία μας. Για να είναι ο κόσμος καλά από οποιοδή-ποτε κακό.Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την κ. Βαλεντίνη Βασιλειάδου στο τηλέ-φωνο 2314007050. Διότι πρόβλη-μα άλυτο δεν υπάρχει !ΤΑΥΡΟΣΚΑΡΚΙΝΟΣΠΑΡΘΕΝΟΣΣΚΟΡΠΙΟΣΑΙΓΟΚΕΡΩΣΙΧΘΕΙΣΟι επιρροές που δέχεσαι, κάνουν αυτήν την εβδομάδα ιδιαίτερα θετική για την αισθηματική σου ζωή. Θα είναι  πλέον δυναμικό, ευχάριστο, αλλά και κοινωνικό το κλίμα των επικοινωνιών σου. Αυτήν την περίοδο, κυριολεκτικά θα κρέμονται όλοι από τα χείλη σου και θα είσαι το επίκεντρο κάθε παρέας. Με αισιόδοξη και χαρούμενη διάθεση θα καταφέρεις να τελειώσεις πολλές από τις υποθέσεις. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,27,41.Αυτή η εβδομάδα σε βρίσκει και πάλι με μεγάλη ενεργητικότητα και δυναμικότητα. Η διάθεσή σου για επικοινωνία θα σε παροτρύνει να έρθεις σε επαφή με άτομα που εδώ και καιρό σχεδίαζες να συναντήσεις, αλλά πάντα κάτι συνέβαινε. Η διαίσθησή σου αυτές τις μέρες θα είναι τονισμένη,  προκαλώντας σου μία παράξενη, διάθεση που θα σε προειδοποιεί για τις ριζικές αλλαγές που έρχονται. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,15,28,44.Υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδια που είχες προγραμματίσει το τελευταίο διάστημα. Διανύεις μία περίοδο με μεγάλη κινητικότητα, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιήσεις, για αυτό φρόντισε να κάνεις έναν πολύ καλό προγραμματισμό για να τα προλάβεις όλα. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,24,31.Τίποτα δεν θα σου χαλάσει το κέφι αυτήν την εβδομάδα. Η διάθεσή σου θα είναι πολύ ανεβασμένη, θα καταφέρεις να ξεμπερδέψεις με κάποια ζητήματα που σου ήταν βάρος. Κέφι, διασκέδαση, γνωριμίες και συναντήσεις με φίλους είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας που σίγουρα θα σε κάνουν να χαλαρώσεις και να περάσεις σούπερ! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,33,49.Αυτή η εβδομάδα σε βρίσκει με ένταση και μεγάλη ενεργητικότητα. Ο απόλυτος τρόπος σκέψης σου, αλλά και η μεγάλη επιμονή σου στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν αυτό το διάστημα στη ζωή σου, θα σου δημιουργήσουν μεγάλη νευρικότητα. Μην ξεσπάσεις σε άτομα που ξέρεις καλά ότι δεν σου φταίνε σε τίποτα. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,41.ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 11/5 ΕΩΣ 17/5Έφτασε η στιγμή να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις και να βάλεις οριστικά τελεία και παύλα σε οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη των προσωπικών σου στόχων. Οι μέρες είναι σίγουρα αρκετά ευνοϊκές για να καταστρώσεις νέα σχέδια, αλλά και για να αντιμετωπίσεις κάποια οικογενειακά προβλήματα που σε προβληματίζουν. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,29,43.



PBPB11.05.201911.05.2019κοσμικάΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ψέμα στο Ψέμα» στο θέατρο Ράδιο Σίτυ.Η παράσταση «Ψέμα στο Ψέμα» του Άντονυ Νίλσον με πρωταγωνιστές τους Πέτρο Φιλιππίδη και Παύλο Χαϊκάλη, που καταχειροκροτήθηκαν παρατεταμένα στο τέλος της πα-ράστασης, εντυπωσίασε το κοινό με τα εκπληκτικά σκηνικά και τις εξαιρετικές ερμηνείες.«Ψέμα στο Ψέμα»Ελπίδα Κορρέ, Νούλη ΧατζηανδρέουΒούλα Πατουλίδου, Φένια ΚαρακώσταΗ κατάμεστη αίθουσα του Ράδιο ΣίτυΟ παραγωγός Κάρολος Παυλάκης με την PR manager Νάνσυ Υφαντίδου και τον ιδιοκτήτη του Ράδιο Σίτυ, Γιώργο ΧατζηανδρέουΜαριάννα Βαραδίνη, Νατάσα Ντόρντογλου, Ευδοκία ΚυριακοπούλουΠέτρος Φιλιππίδης, Ελπίδα Συμεωνίδου, Χρήστος ΠορτοκάλογλουΌλγα Κεσίσογλου, Μαριάννα ΒαραδίνηΚούλα Γιαννακίδου, Νούλη Χατζηανδρέου, Γιολάντα ΠεπέΓιολάντα Πεπέ, Παύλος Χαϊκάλης, Νούλη Χατζηανδρέ-ου, Βούλα ΠατουλίδουΠαύλος Χαϊκάλης, Νάνσυ Υφαντίδου, Πέτρος Φίλιππί-δηςStarsLeaksΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)ΚΡΙΟΣΤελικά υπάρχει  το...μάτι;ΔΙΔΥΜΟΙΛΕΩΝΖΥΓΟΣΤΟΞΟΤΗΣΥΔΡΟΧΟΟΣΑρκετές εκπλήξεις και ευχάριστες συναντήσεις που θα σε ανανεώσουν. Νέες ευκαιρίες θα σου εμφανιστούν από εκεί που δεν το περιμένεις και θα διανύσεις μία ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και χαρούμενη εβδομάδα, αρκεί να βάλεις φρένο στην ορμή σου! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,23,42.Τον τελευταίο καιρό είχες χάσει το κουράγιο σου. Αυτήν την εβδομάδα όμως  παίρνεις τα πάνω σου, αποκτάς και πάλι την αυτοπεποίθησή σου και αρχίζεις να αντιμετωπίζεις τη ζωή με περισσότερο χιούμορ. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες και μην δώσεις καμία απολύτως σημασία στα λόγια και τις αντιδράσεις των γύρω σου. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,22,36.Αυτήν την εβδομάδα θα επικεντρωθείς στους στόχους σου. Θα κάνεις υποχωρήσεις, θα προσαρμοστείς σε κάποιες καταστάσεις, αλλά θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να πετύχεις ότι βάλεις στο μυαλό σου. Με το δυναμισμό αλλά και με αυτοπεποίθηση δεν έχεις να φοβηθείς απολύτως τίποτα! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,25,41.Αυτήν την εβδομάδα θα αφήσεις την αναποφασιστικότητά σου στην άκρη και θα πάρεις σημαντικές πρωτοβουλίες για πολλά ζητήματα που σε αφορούν. Κάποια οικογενειακά προβλήματα που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα θα ξεπεραστούν και επιτέλους θα νιώσεις ότι η τύχη άρχισε και πάλι να σου χαμογελά! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,23,41.Αυτή η εβδομάδα έρχεται για να σε ελαφρύνει κατά πολύ από άγχη και ανησυχίες. Η ακτινοβολία της πληθωρικής ενέργειας που σε περιβάλλει θα σου φανεί πολύ χρήσιμη για να αντιμετωπίσεις τα εμπόδια που θα εμφανιστούν στο δρόμο σου, αλλά και για να εκπέμψεις μία μυστήρια γοητεία. Θα σου προσφέρουν κάποιες καλές ευκαιρίες για ένα ζήτημα που σε απασχολεί. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,9,21,42.Μία αρκετά ευχάριστη εβδομάδα ξεκινάει για εσένα. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι γεμάτες από εξόδους, διασκέδαση και έντονη κοινωνική ζωή . Οι προτάσεις που θα δεχτείς θα είναι πολλές και το κινητό σου θα χτυπάει συνέχεια από φίλους που θα επιθυμούν να σου μιλήσουν και να σε δούνε. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,15,22,43.Αυτό που  αποκαλούμε «μά-τιασμα»  είναι η πίστη στο «κακό μάτι» που στοχεύει στην ενέργειά μας. Η αιτία μπορεί να είναι ζήλος, θαυμασμός, φθόνος.Η Έκκλησία δεν αρνείται την ύπαρξη της βασκανίας. Απλά δεν την θεωρεί πρόληψη και την απο-δίδει στην επέμβαση του πονηρού πνεύματος.Όταν επαινούμε πολύ κάποιον ή του δείχνουμε μεγάλη προσοχή και θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει τα ίδια συμπτώματα όπως όταν κοιτάζουμε κάποιον με φθόνο.Έίναι σαν κάποιος να εκπέμπει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ-γειας με αποτέλεσμα τα ”  κυκλώ-ματα” του … δέκτη, να μπλοκάρουν!Έίναι δυνατόν κάποιοι να τρο-φοδοτούν ενεργειακά με το «κακό μάτι» σε άλλους, ακούσια και ασυνείδητα.Κακό «μάτι» έχει εκείνος, που έχει μέσα του κακία!…Γι’ αυτό παλαιότερα, οι γριού-λες, όταν έβλεπαν ένα όμορφο παι-δάκι, ή άλλο τι ωραίο, το έφτυναν και έλεγαν: «Να μην αβασκαθεί». Έβγαζαν από μέσα τους τον τυχόν κρυμμένο φθόνο. Ο άνθρωπος θεωρείται ότι περιβάλλεται από ένα κουκούλι ενεργείας, τη λεγόμενη “αύρα”, η οποία μπορεί να τρυπήσει κυριολε-κτικά από την ενέργεια του ματιού...Με τον όρο ξεμάτιασμα νοείται η θεραπεία από τις αρνητικές επιπτώ-σεις του ματιάσματος ή του κακού ματιού σύμφωνα με τις πεποιθήσεις ότι από τα μάτια του ανθρώπου μπορούν να εκλυθούν μορφές ενέργειας που να έχουν αντίκτυπο στον υλικό κόσμο, στην υγεία αλλά και την τύχη ενός άλλου.Έίναι σημαντικό να διαλύσουμε τους επικρατούντες μύθους λένε οι επιστήμονες…Και όμως η βασκανία η το λε-γόμενο μάτι υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε…Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον άνθρωπο είναι ο πονοκέ-φαλος, οι εμετοί, η δυσφορία και πολλά άλλα και άσχημα…Έδώ επεμβαίνουμε εμείς γιατί αυτή είναι η εργασία μας. Για να είναι ο κόσμος καλά από οποιοδή-ποτε κακό.Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την κ. Βαλεντίνη Βασιλειάδου στο τηλέ-φωνο 2314007050. Διότι πρόβλη-μα άλυτο δεν υπάρχει !ΤΑΥΡΟΣΚΑΡΚΙΝΟΣΠΑΡΘΕΝΟΣΣΚΟΡΠΙΟΣΑΙΓΟΚΕΡΩΣΙΧΘΕΙΣΟι επιρροές που δέχεσαι, κάνουν αυτήν την εβδομάδα ιδιαίτερα θετική για την αισθηματική σου ζωή. Θα είναι  πλέον δυναμικό, ευχάριστο, αλλά και κοινωνικό το κλίμα των επικοινωνιών σου. Αυτήν την περίοδο, κυριολεκτικά θα κρέμονται όλοι από τα χείλη σου και θα είσαι το επίκεντρο κάθε παρέας. Με αισιόδοξη και χαρούμενη διάθεση θα καταφέρεις να τελειώσεις πολλές από τις υποθέσεις. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,27,41.Αυτή η εβδομάδα σε βρίσκει και πάλι με μεγάλη ενεργητικότητα και δυναμικότητα. Η διάθεσή σου για επικοινωνία θα σε παροτρύνει να έρθεις σε επαφή με άτομα που εδώ και καιρό σχεδίαζες να συναντήσεις, αλλά πάντα κάτι συνέβαινε. Η διαίσθησή σου αυτές τις μέρες θα είναι τονισμένη,  προκαλώντας σου μία παράξενη, διάθεση που θα σε προειδοποιεί για τις ριζικές αλλαγές που έρχονται. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,15,28,44.Υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδια που είχες προγραμματίσει το τελευταίο διάστημα. Διανύεις μία περίοδο με μεγάλη κινητικότητα, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιήσεις, για αυτό φρόντισε να κάνεις έναν πολύ καλό προγραμματισμό για να τα προλάβεις όλα. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,24,31.Τίποτα δεν θα σου χαλάσει το κέφι αυτήν την εβδομάδα. Η διάθεσή σου θα είναι πολύ ανεβασμένη, θα καταφέρεις να ξεμπερδέψεις με κάποια ζητήματα που σου ήταν βάρος. Κέφι, διασκέδαση, γνωριμίες και συναντήσεις με φίλους είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας που σίγουρα θα σε κάνουν να χαλαρώσεις και να περάσεις σούπερ! ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,33,49.Αυτή η εβδομάδα σε βρίσκει με ένταση και μεγάλη ενεργητικότητα. Ο απόλυτος τρόπος σκέψης σου, αλλά και η μεγάλη επιμονή σου στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν αυτό το διάστημα στη ζωή σου, θα σου δημιουργήσουν μεγάλη νευρικότητα. Μην ξεσπάσεις σε άτομα που ξέρεις καλά ότι δεν σου φταίνε σε τίποτα. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,41.ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 11/5 ΕΩΣ 17/5Έφτασε η στιγμή να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις και να βάλεις οριστικά τελεία και παύλα σε οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη των προσωπικών σου στόχων. Οι μέρες είναι σίγουρα αρκετά ευνοϊκές για να καταστρώσεις νέα σχέδια, αλλά και για να αντιμετωπίσεις κάποια οικογενειακά προβλήματα που σε προβληματίζουν. ΤΥΧΈΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,29,43.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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 Έπαρχιακής 
Οδού Λιβαδίτσας - Έυρωπού. 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 Ένοικιάζεται 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 Ένοικιάζεται 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 Ένοικιάζεται γκαρσονιέρα 
55τμ, ισογείου, πλήρως επιπλωμένη 
και ανακαινισμένη, πλησίον Ι.Ν. Αγίου 
Παύλου, λουξ κατασκευής, ιδανική για 
φοιτητές. Τιμή: 420€

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ένοικιάζεται 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 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι 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
Έγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Έθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Έντός 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 
Έγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Έδέσσης 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
Έγνατία 154 εντός ΔΈΘ 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
Έρμού 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
Έλευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Έύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Έύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Έύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Έύοσμος,  
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, Έυκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Έυόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Έύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Έύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Έυόσμου, 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


