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Ζητώ καθαρή 
εντολή από την 
πρώτη Κυριακή 

Διατηρήσαμε 
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Καλαμαριά μέσα 
στην κρίση

Δώσαμε στο 
Δ. Κορδελιού - 
Ευόσμου και πάλι 
προοπτική 

Να στείλουμε 
μήνυμα κατά του 
λαϊκισμού στις 
ευρωεκλογές

Καζάνι που βράζει η αγορά μετά το επεισόδιο με θύμα κρεοπώλη  
από λαθρεμπόρους τσιγάρων. 

Υπάρχει, άραγε, σχέδιο των υποψηφίων δημάρχων για τα φαινόμενα  
βίας και παραβατικότητας στον πυρήνα της πόλης; 
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Γκέτο εγκληματικότητας 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης! 

Δέσμευση Κωνσταντίνου Ζέρβα για μείωση  
των δημοτικών τελών κατά 50% για το 2020
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Η χαρτογράφηση της 
εγκληματικότητας 

στην Θεσσαλονίκη έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς η ΕΛΑΣ γνωρίζει 
πολύ καλά τις «φυλές» 

της και πως δρουν οι 
διάφορες ομάδες των 

«εγκλημάτων δρόμου» 
στην πόλη
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Πώς καταπολεμάς την εγκληματικότητα;
Στα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκε στην Karfitsa προ μηνός περίπου από την 

Opinion poll εμφανίζονταν και τα προβλήματα που αξιολογούσαν οι Δημότες της Θεσσαλο-
νίκης ως πιο σημαντικά. Σύμφωνα μ’ αυτήν πρώτο πρόβλημα αναδεικνύεται το πρόβλημα 
της καθαριότητας με 62.7% και ακολουθούν τα προβλήματα στάθμευσης , το κυκλοφορι-
ακό και το πρόβλημα του πάρκινγκ με 34,2% και οι Συγκοινωνίες με 21.9%. Στην πρώτη 
πεντάδα εμφανίζονται η κατάσταση του οδικού δικτύου με 9.7% και η εγκληματικότητα με 
8.2%. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Θεσσαλονικείς γενικώς, δεν θεωρούν τη πόλη τους 
«επικίνδυνη». Περισσότερο δείχνει να τους προβληματίζει το που θα παρκάρει ο πολίτης 
την ώρα που θα κατεβεί στο κέντρο για να ψωνίσει, να διασκεδάσει παρά το να κοιτάει πίσω 
του ποιος τον ακολουθεί. Ωστόσο, φαινόμενα παραβατικότητας ή ωμής βίας όπως αυτό που 
μας απασχόλησε με την επίθεση λαθρεμπόρων τσιγάρων εναντίον κρεοπώλη που «πλήρω-
σε» την αυτονόητη αντίδρασή του να καταγγείλει την παράνομη δράση τους μπροστά από 
το μαγαζί του είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. 

Η χαρτογράφηση της εγκληματικότητας στην Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
καθώς η ΕΛΑΣ γνωρίζει πολύ καλά τις «φυλές» της και πως δρουν οι διάφορες ομάδες των 
«εγκλημάτων δρόμου» στην πόλη. Ξέρει δηλαδή, τους λεγόμενους «Ρώσους» Ελληνες 
ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τους γηγενείς, τους Αλβανούς, τους 
τοξικομανείς, τους ρουμανόβλαχους, τους ρομά, τους Βούλγαρους και τους νεομετανά-
στες. Η Θεσσαλονίκη σήμερα μαστίζεται από τη χαρακτηριζόμενη μικροεγκληματικότητα ή 
εγκληματικότητα του δρόμου. Η διακίνηση λαθραίων και ιδιαίτερα επικίνδυνων τσιγάρων 
και καπνού στην πλατεία Αριστοτέλους και η επαιτεία στους κεντρικούς εμπορικούς δρό-
μους, όπως και η πώληση προϊόντων – μαϊμού στα πεζοδρόμια της παραλιακής, διαμορ-
φώνουν μία άσχημη εικόνα για την πόλη και τον έλεγχο της παραβατικότητας. Στους δείκτες 
της εγκληματικότητας όμως περιλαμβάνονται και άλλα, βαριά κατά τον ποινικό κώδικα, 
αδικήματα, που όμως φαίνεται ότι δεν απασχολούν σχεδόν κανέναν, αφού επηρεάζουν έμ-
μεσα το σύνολο. 

Το να καταστρώνουν σχέδια επί χάρτου όσοι από τα επιτελεία των υποψηφίων δημάρ-
χων  εκπονούν προγράμματα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι σα να επι-
διώκουν να πουλήσουν πάγο σε εσκιμώους. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε ένα ρεαλιστικό 
σχέδιο κάθε συνδυασμού για την περιφρούρηση του τομέα ευθύνης του δήμου του. Η ανά-
πλαση περιοχών όπως της αγοράς του Καπανίου ή της περιοχής της Ροτόντας θα ενίσχυε 
στους πολίτες ένα μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας. Αποθαρρύνοντας έτσι οποιεσδήποτε 
δεύτερες σκέψεις που περιλαμβάνουν ακόμη και ακραίες αντιδράσεις αυτοδικίας.
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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 επάγγελμα, από τη Νέα Μηχανιώνα, 
έπαιρνε το τιμόνι της διοίκησης του δήμου Μηχανιώνας 
μετά την εφαρμογή του «Καποδίστρια». Ο Κωνσταντίνος 
Κούτουκας εκλέχτηκε τη δεύτερη Κυριακή (15 Οκτωβρί-
ου 1998) και ανέλαβε τα «ηνία» του δήμου, ενώ με λίγες 
μονάδες διαφορά ακολούθησε ο Γιάννης Μαυρομάτης, ο 
σημερινός δήμαρχος Θερμαϊκού. 

Από την ημέρα της εκλογής του και για μια τετραε-
τία, ο Κ. Κούτουκας είχε να ασχοληθεί με πλείστα όσα 
θέματα, τα οποία χειρίστηκε αναλόγως με τις δυνατό-
τητες που είχε ως δήμαρχος. Ήταν, άλλωστε, νέος και 
χωρίς εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Επί των ημερών του 
«έσκασε» και η γνωστή σε όλη την Ελλάδα υπόθεση με 
τον μαθητή της Γ’ Γυμνασίου της Νέας Μηχανιώνας, του 
Οδυσσέα Τσενάι από την Αλβανία. Ο αριστούχος μαθητής 
επρόκειτο να σηκώσει την Ελληνική σημαία, όπως όριζε 
ο σχολικός κανονισμός. Η Νέα Μηχανιώνα διχάστηκε για 
το αν ο νεαρός, τότε, Οδυσσέας, έπρεπε η όχι να κρατήσει 
την ελληνική σημαία, και έγινε γνωστή σε όλη την Ελλά-
δα για την υπόθεση.

Τότε είχε υπάρξει αντίδραση μόνο από κατοίκους της 
περιοχής, ενώ οι συμμαθητές 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 δήμαρχο Ν. Μη-
χανιώνας, άλλα από τον ίδιο τον έφηβο μαθητή, ο οποίος 
παραιτήθηκε από το δικαίωμά του προκειμένου να εκτο-
νωθεί η κρίση και να επιστρέψουν οι μαθητές στα μαθή-
ματά τους. Ο αλβανικής καταγωγής μαθητής, ο οποίος 
εξακολουθεί 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 δημαρχια-
κό θώκο της Ν. Μηχανιώνας. Η δημοφιλία του δημάρχου 
μειώθηκε, με αποτέλεσμα στις επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές, αυτές του 2002, να στραφεί η εμπιστοσύνη των 
κατοίκων της περιοχής –και να εδραιωθεί, όπως αποδεί-
χτηκε στη συνέχεια–  στο πρόσωπο του σημερινού δη-
μάρχου Θερμαϊκού, Γιάννη Μαυρομάτη.

Η απώλεια του δήμου ήταν ο  λόγος που για ένα 
μικρό διάστημα –από το 2006 έως το 2010– ο φοροτε-
χνικός από τη Νέα Μηχανιώνα αποφάσισε να βγει από το 
προσκήνιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στις εκλογές του 2010, όμως, συντάχθηκε στο πλευ-
ρό του Γιάννη Αλεξανδρή, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές 
στο δήμο Θερμαϊκού. Λίγο διάστημα αργότερα πήρε από 
τη θέση του αντιδημάρχου οικονομικών απόφαση  και 
αύξησε τα δημοτικά τέλη κατά 24% (!) ανεβάζοντας τα 

σε επίπεδα πρωτοφανή για την περιοχή και καθιστώντας 
τα αβάσταχτα για τους δημότες και τους επαγγελματίες 
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 διεκδικήσει το δήμο Θερμαϊκού. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειές του για να συ-
γκροτήσει συνδυασμό έπεσαν στο κενό. Επί δύο μήνες, 
όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, προσπαθούσε 
να «ρίξει γέφυρες» και να δημιουργήσει συνεργασίες, 
προκειμένου να κατέβει απέναντι στον «αιώνιο» αντίπα-
λο του, Γιάννη Μαυρομάτη. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του 
να συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές και αποφά-
σισε να ενώσει τις δυνάμεις του με το συνδυασμό «Θερ-
μαγικός» του Γιώργου Τσαμασλή, από την περιοχή του, 
τη Νέα Μηχανιώνα, 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 μνήμες στην τοπική κοινωνία, μνήμες 
που αφορούν στους χειρισμούς του ως πρώην δήμαρ-
χος και ως αντιδήμαρχος οικονομικών. Πριν από λίγο 
διάστημα ο επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης, 
ο Γιώργος Τσαμασλής, ανακοίνωσε τον Κ. Κούτουκα στο 
συνδυασμό του αποδεχόμενος στους κόλπους της παρά-
ταξης του τη νέα αυτή συνεργασία…

Στο πλευρό του Γ. Τσαμασλή ο άνθρωπος  
που «εκτόξευσε» τα δημοτικά τέλη

Πληροφορίες:   6944-394437

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

1.    Αγωνίστηκε για να μην δοθεί η ονομασία 
       Μακεδονία στα Σκόπια.
       Τώρα συνεχίζουμε ζητώντας δημοψήφισμα και 
       ακύρωση της συνθήκης των Πρεσπών.
2.   Αγωνίστηκε για μείωση του αριθμού των βουλευτών
      στους 150 και μείωση του αριθμού μετακλητών, 
      αποσπασμένων και συμβούλων που «πλαισιώνουν» 
      τη διεφθαρμένη εξουσία.
3.   Δεν ψήφισε κανένα μνημονιακό νόμο. Το μόνο 
       νομοσχέδιο που ψηφίσαμε είναι αυτό της απλής 
       αναλογικής.
4.    Ζήτησε ποινικοποίηση του ρουσφετιού και 
       παρουσία Εισαγγελέα στις προμήθειες και τα 
       δημόσια έργα στο στάδιο αναθέσεως. 
5.    Ζήτησε τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη
       των επιχειρήσεων. 
6.    ΖΗΤΑΜΕ υποχρεωτική διαπραγμάτευση 
      δανειοληπτών με τις τράπεζες πριν έρθουν 
       τα αρπακτικά, προστασία ευπαθών ομάδων και 
       επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.
7.    ΖΗΤΑΜΕ εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΤΕ για 
       τις συντάξεις και σταδιακή επαναφορά της 
        κανονικότητας. 

Όλα αυτά δεν έγιναν, γιατί μέσα στη βουλή 
συναντήσαμε την αριθμητική δικτατορία των κυβερνώντων. 

Μια μεγαλύτερη Ένωση Κεντρώων 
θα είναι η απάντηση της κοινωνίας.

Τι  έκανε 4 χρόνια στη Βουλή η Ένωση Κεντρώων;

ηςΞεκινάμε με τις Ευρωεκλογές της 26  Μαΐου 2019. 
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Τα μεγάλα έργα υποδομής του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

• Αντικατάσταση αγωγών δικτύου 
ύδρευσης – αποχέτευσης πολλών χιλιο-
μέτρων σε όλο το δήμο.

• Αντιπλημμυρική θωράκιση και προ-
στασία με την κατασκευή εκατοντάδων 
φρεατίων απορροής ομβίων στην υψηλή 
ζώνη του δήμου και συνεχής καθαρι-
σμός τους, ώστε να μην πλημμυρίζουμε.

• Διάσωση και αγορά – απόκτηση 
όλων των ελεύθερων χώρων – οικοπέ-
δων («Αναστασιάδη», Ζενίθ, Φιλίππου, 
Φιλιππουπόλεως – Κέννεντυ, Φέσσα, 
δασαρχείου στο φυτώριο, Καραμέλιου, 
Δαβάκη και Βενιζέλου, Φιλιππουπόλε-
ως και Δαβάκη, Τυπέξ, οδού Αφροδίτης 
(Βόσπορος) Μοναστηρίου, Γληνού (Κα-
ζαντζάκη).

• Παραχώρηση στο δήμο 161.000 
τ.μ. από το Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» και ολοκλήρωση και κατασκευή 
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

• Κατασκευή 18 συνολικά νέων δι-
δακτηρίων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, 
γυμνασίων, λυκείων) σε όλο το δήμο. 

• Υπόγεια οδός Μενεμένης και πεζο-
διάβαση (Μοναστηρίου – Έλλης Αλεξί-
ου- Αγίας Παρασκευής και αντιστρόφως). 
Με δική μας πρωτοβουλία, ενέργειες και 
πιέσεις ολοκληρώθηκε η μελέτη, εντά-
χθηκε στο ΕΣΠΑ, δημοπρατήθηκε (2012-
2014) και ολοκληρώθηκε το 2018).

• Κόμβος Κ-16 (Λαχαναγοράς) και 
ανισόπεδοι κόμβοι στη Δυτική Περιφε-
ρειακή οδό. Και για τα δύο αυτά μεγάλα 
έργα οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις μας 
ήταν αποτελεσματικές. Λύθηκαν σοβαρά 
κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.

• Συντήρηση αρμών και αντικατάστα-
ση ασφαλτοτάπητα αερογέφυρας που 
οδηγεί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης για δι-
ευκόλυνση των μεταφορών (φορτηγά). 

• Δυτικό Θαλάσσιο Μέτωπο. Αναδεί-
ξαμε το πρόβλημα. Π.Κ.Μ., ο Δήμος μας, 
ο Δήμος Δέλτα και το Α.Π.Θ. πετύχαμε 
την δημοπράτηση μελετών για να γίνουν 
τα έργα εξυγίανσης, προστασίας και υπο-
δομών (δρόμοι, πράσινο, αλιευτικό κα-
ταφύγιο, μαρίνα κ.λπ.).

• Συντήρηση και βαφή όλων των ερ-
γατικών κατοικιών στο δήμο μας (Δαβά-
κη – Κένεντυ, Λιγδών – Αγίων Πάντων 

– Κατσάνου – Βαϊνδηρίου) χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων.

• Κατασκευή 10 γηπέδων (ποδο-
σφαίρου, μπάσκετ, τένις). 

• Ανάπλαση, αναβάθμιση ζώνης πρα-
σίνου, άθλησης και αναψυχής κατά μή-
κος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου.

• «Καραπάντσειο» Πολιτιστικό Κέ-
ντρο (με θεατρική σκηνή Σοφία Βέμπο). 

• Αντικατάσταση ρυπογόνων αυτο-
κινήτων του δήμου με νέα (19) αντιρ-
ρυπαντικής τεχνολογίας, μέσω ΕΣΠΑ, 
(2.120.000 ευρώ) χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου και των δημοτών. 

• Επέκταση του σχεδίου πόλης της 
Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και 
στην περιοχή των Λαχανοκήπων. 

Το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε  
τη διεκδίκηση μεθοδικά και επίμονα!

• Αστικές αναπλάσεις: Φιλιππουπό-
λεως, Δαβάκη, Ελευθερίου Βενιζέλου, 
περιοχής Εργατικών κατοικιών, στη Με-
νεμένη πίσω από τις οικοδομές της Πρό-
νοιας, στον Αγ. Νεκτάριο.

• Κατασκευή κολυμβητηρίου είτε 
στο πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» είτε στην οδό Γ.Κυρίμη.

• Ολοκλήρωση πολιτιστικών Κέ-
ντρων Έλλης Αλεξίου (Μενεμένη), Κα-
ραπάντσειου (Αμπελόκηποι).

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

• Εκτέλεση έργων στο Δυτικό Θαλάσ-

σιο Μέτωπο (οδικό δίκτυο, δενδροφυ-
τεύσεις, αλιευτικό καταφύγιο, ποδηλα-
τόδρομοι, πράσινο κ.λπ.).

• Μονοδρόμηση των οδών Γ.Χαλκίδη 
(από πλατεία Επταλόφου έως Γ. Γεννη-
ματά) και Μ. Αλεξάνδρου (από Φιλιπ-
πουπόλεως έως πλατεία Επταλόφου) 
με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων τους. 
Έγινε η διαβούλευση με τους κατοίκους, 
η σχετική μελέτη και λήφθηκε η απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Κατασκευή στη θέση του Μπισκο-
τάδικου (Άνω Καΐστρι) νέου σύγχρονου 
κτιρίου (Κέντρου παιδείας – ¬πρόνοιας 
– αθλητισμού – πολιτισμού).

• Κατασκευή υπόγειας οδού οχημά-
των Γ. Χαλκίδη-Μοναστηρίου και αντικα-
τάσταση παλαιάς-επικίνδυνης (70 ετών) 
πεζογέφυρας με νέα, σύγχρονη με ανελ-
κυστήρες και δυνατότητα χρήσης και από 
ΑμΕΑ.

• Επέκταση του μετρό (Ν. Σ. Σταθμός, 
Αμπελόκηποι, Μενεμένης, Εύοσμος – 
Κορδελιό).

• Στρατόπεδο Ζιάκα: Ανήκει στο Δήμο 
Κορδελιού – Ευόσμου αλλά σε επαφή 
με το δήμο μας (Άγιος Νεκτάριος). Αξιο-
ποίηση για χρήσεις κοινής ωφέλειας και 
κοινωνικών υποδομών προς όφελος και 
των δύο δήμων.

• Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος»: 
Ολοκλήρωση των έργων και περαιτέρω 
αξιοποίησή του για χρήσεις κοινής ωφέ-
λειας (πολιτισμός, αθλητισμός, αναψυ-
χή, πράσινο), σύμφωνα με το εγκεκριμέ-
νο ΓΠΣ και το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιό 
του, το οποίο εκπονήσαμε. 

• Αντικατάσταση φωτισμού δήμου με 
νέο τύπου led για εξοικονόμηση πόρων 
και περαιτέρω μείωση των δημοτικών 
τελών.

Αυτό είναι το έργο μας...  
Πετύχαμε τους μεγάλους στόχους μας μέσα στην κρίση!
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Η  γυναικεία παρουσία σε θέσεις διοίκησης
 και συγκεκριμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Χρειάστηκαν δεκαετίες αγώνων για να μπορέ-
σουν οι Ελληνίδες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη 
φορά στις δημοτικές εκλογές το 1934 και στη συνέ-
χεια ακολούθησε η συμμετοχή τους στις βουλευτι-
κές εκλογές του 1956.

Οι γυναίκες και οι άντρες είναι ίσοι, ωστόσο αυτό 
δεν ισχύει πάντοτε στην πράξη. Ακόμη και στις χώρες 
του δυτικού κόσμου, απαιτείται διαρκής αγώνας και 
εγρήγορση για την πρακτική εφαρμογή της ισότητας. 
Θεωρώ ότι η συμμετοχή των αιρετών γυναικών σε 
θέσεις πολιτικής ευθύνης είναι αναγκαία για την  ενί-
σχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ο νόμος 
που επιβάλει με ποσόστωση την αυξημένη παρουσία 
γυναικών στα ψηφοδέλτια εφαρμόζεται ήδη επιβε-
βαιώνοντας τη δημοκρατική λειτουργία της Πολιτεί-
ας και η πράξη θα δείξει τα αποτελέσματά του. 

Ωστόσο, η αίτια του προβλήματος δεν είναι ότι οι 
γυναίκες δεν έχουν διάθεση για ενασχόληση με την 
τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το ότι υπάρχουν δυσκο-
λίες στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής, ότι οι οικογενειακές ευθύνες δεν είναι 

ισομερώς κατανεμημένες και ότι υφίστανται ακόμη 
διακρίσεις στον χώρο εργασίας. Οι γυναίκες έχουν 
επωμιστεί ευθύνες και βάρη, οι οποίες ανήκουν στο 
κοινωνικό κράτος, το οποίο δυσλειτουργεί. Επομέ-
νως, η αντιμετώπιση του προβλήματος της γυναικεί-
ας εκπροσώπησης στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η 
δημιουργία συνθηκών για την συμμετοχή τους. Θε-
ωρώ ότι αυτή είναι η αφετηρία για την επίλυση του 

θέματος και μέσω της συμμετοχής μου στην Περιφέ-
ρεια θα επιδιώξω με κάθε τρόπο να δημιουργηθούν 
δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την 
προστασία της μητρότητας, την επανένταξη μητέρων 
στην αγορά εργασίας, την δημιουργία θέσεων απα-
σχόλησης για γυναίκες, την δημιουργία προγραμμά-
των για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών 
και την απόκτηση γνώσεων και την με κάθε τρόπο 
υποστήριξη της γυναίκας και της μητρότητας. 

Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η μειωμένη γυναικεία 
εκπροσώπηση δεν είναι πρόβλημα των γυναικών 
μόνο, αλλά είναι γενικότερη απώλεια για την πολι-
τική ζωή, καθώς οι γυναίκες μπορούν να συνεισφέ-
ρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της 
κοινωνίας μας. 

*Η Μαρία Χατζηδημητρίου είναι γενική γραμ-
ματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παρά-
ταξη «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα
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Τα χρόνια εκεί-
να δεν θα τα 

ξεχάσω ποτέ. 
Η Θεσσαλονίκη 

εκείνη έφυγε 
και δεν θα ξα-

νάρθει. Οι φίλοι 
μου όμως θα 

μείνουν για πά-
ντα μέσα στην 

καρδιά μου

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Όταν έβρεχε πολύ, μετά από μεγάλη 
περίοδο ανομβρίας, η πλατεία του Παλιού 
Σταθμού πλημμύριζε και τα αυτοκίνητα που 
κατέβαιναν την Σταύρου Βουτυρά έπρεπε να 
γκαζώσουν για να περάσουν την λίμνη, που 
σχηματιζόταν εκεί. Αν όμως η στάθμη ήταν 
ψηλά μουσκεύανε τα μπουζί και μένανε συ-
χνά στην μέση της πλατείας. Σχεδόν πάντα 
υπήρχαν τρία με τέσσερα παλικάρια σε επι-
φυλακή και μπαίνανε μέχρι τη μέση σχεδόν 

στο νερό και σπρώχνανε το αυ-
τοκίνητο μέχρι την οδό Παλαιού 
Σταθμού, με κατεύθυνση προς το 
κέντρο, μέχρι να βγει σε στεγνό 
δρόμο.

Εγώ και τα φιλαράκια μου από 
το 63ο δημοτικό ήμασταν μπρο-
στά στο καφενείο, ακριβώς στην 
διασταύρωση της Σταύρου Βου-
τυρά και Παλαιού Σταθμού. Εκεί 
δεν έφτανε το νερό και ήμασταν 
στεγνοί. Πολλές φορές, όμως, δο-
κιμάζαμε να μπούμε πιο μέσα στο 
νερό για να σπρώξουμε κι εμείς τα 
αυτοκίνητα, μέχρι να μας μαλώ-
σει κάποιος μεγάλος. Μας άρεσε 
πολύ και γελούσαμε. Κάθε φορά 
που έβρεχε πολύ, είχαμε αγωνία 
για να πάμε να δούμε όλο αυτό 
σκηνικό και να βραχούμε κι εμείς.

Μετά που έγινε η αποχέτευση 
στην πλατεία, μάταια περιμένα-
με να γεμίσει νερό. Ήταν μεγάλη 
η απογοήτευση. Νομίζω ότι για 
ένα χρονικό διάστημα μετά την 
κατασκευή της αποχέτευσης που 
απορροφούσε όλο το βρόχινο 
νερό, ψάχναμε να βρούμε μεγά-
λες γκιόλες στην γειτονιά, για να 
βραχούμε και να αντικαταστήσου-
με την ευχαρίστηση που μας έδινε 
η πλημμύρα του Παλιού Σταθμού.

Το καλοκαίρι ήταν ταυτισμένο 
με τις ατέλειωτες ποδηλατάδες. 
Εγώ, ο Στράτος ο Διαμαντόπου-
λος, Ο Στράτος ο Φωτούδης, ο 
Γιώργος ο Κριθαρίδης, ο Λάκης 

ο Πετρούδης και άλλα παιδιά ξεκινούσαμε 
από την γειτονιά και πηγαίναμε μέχρι το Φιξ, 
που ήταν ο πιο μακρινός προορισμός. Κάνα-
με κόντρες στην οδό Σαπφούς μπροστά από 
το Κτηνιατρείο μέχρι την στροφή, που ξεκι-
νούσε η οδός Χρήστου Πίψου. Αυτή η οδός 
παρέμεινε, μέχρι και σήμερα, η μοναδική λι-
θόστρωτη στη Θεσσαλονίκη, από την εποχή 

που ήταν όλες τέτοιες. 
Εκεί στη διασταύρωση υπήρχε μέσα στο 

Κτηνιατρείο ένα κτίσμα που είχε κατσίκες. 
Από ένα άνοιγμα, στο οποίο σκαρφαλώναμε 
για να τις δούμε, σφυρίζαμε για να τις τρομά-
ξουμε και γελούσαμε.

Η μέρα που έμαθα να κάνω ποδήλατο 
ήταν η ευτυχέστερη της ζωής μου και έτρε-
ξα κατευθείαν να το αναγγείλω στους γονείς 
μου, μάλλον όμως με ένοιαζε να το πω στον 
πατέρα μου περισσότερο. Όταν του το είπα, η 
αντίδρασή του δεν ήταν αυτή που περίμενα. 
Μου είπε μπράβο, αλλά έδειχνε ενδιαφέ-
ρον περισσότερο στις ειδήσεις, που άκουγε.  
Μετά από δυο μήνες περίπου του ζήτησα να 
μου πάρει το δικό μου ποδήλατο. Θυμάμαι 
ότι έκανε με τη μάνα μου συσκέψεις επί συ-
σκέψεων για να πάρουν τελικά απόφαση να 
μου το πάρουν. Σκεφτόταν σίγουρα την επι-
κινδυνότητα, αλλά και το κόστος. Δεν μας 
έλειπε τίποτα, αλλά όλα ήταν μετρημένα 
εκείνη την εποχή.

 Όταν φύγαμε από τον Παλιό Σταθμό 
εγκατασταθήκαμε στην περιοχής της Ανά-
ληψης, στην πολυκατοικία επί της οδού 
Βασ. Όλγας 118. Μας άρεσε πολύ εκείνη η 
γειτονιά. Η μητέρα μου έλεγε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ότι κάθε μέρα νοιώθει ότι 
είναι σε διακοπές. Με τον πατέρα μου ερχό-
τανε συχνά και κάνανε μπάνιο στην Βίλα της 
Ευτυχίας (Chateau mon Bonheur), στις αρ-
χές της δεκαετίας του ‘60 , που βρισκόταν σε 
απόσταση πενήντα μέτρων από το σπίτι μας. 
Η χρονιά ήταν το 1976, δύο χρόνια δηλαδή 
πριν το μεγάλο σεισμό του 1978. Η συνοικία 
των εξοχών περνούσε τις τελευταίες μεγά-
λες ημέρες της.

Ο σεισμός ήταν η αρχή του τέλους. Δύο 
ημέρες μετά εκείνο το βράδυ του Ιούνη, 
πήγα να πάρω κάποια πράγματα από το δια-
μέρισμα, που μου παρήγγειλε η μητέρα μου. 
Οι μπουλντόζες είχαν παραταχθεί μπροστά 
στην εκκλησία της Ανάληψης, πάνω στην 
Βασ. Όλγας και γκρεμίζανε όλη εκείνη τη 
σειρά των γοητευτικών νεοκλασσικών σπι-
τιών, που κρίθηκαν επικίνδυνα από τα συ-
νεργεία των μηχανικών, που είχαν βγει για 
να κάνουν πραγματογνωμοσύνη. Κολλού-
σαν πάνω στα κτήρια πράσινο χαρτί, σε αυτά 
που ήταν κατάλληλα, πορτοκαλί σε αυτά 
που έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις 
για να αποκατασταθεί η καταλληλότητά 
τους και κόκκινο σε αυτά που έπρεπε να κα-
τεδαφιστούν.

Η παραλία βρισκόταν εκατό μέτρα μα-
κριά από το σπίτι μας. Εκεί πηγαίναμε τα 
καλοκαίρια, με τον φίλο μου τον Σάκη τον 
Γιάντσιο και ακούγαμε την εκπομπή του 
Γιάννη Πετρίδη. Η μουσική ήταν αποκάλυ-
ψη για εμάς.

Τα χρόνια εκείνα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. 
Η Θεσσαλονίκη εκείνη έφυγε και δεν θα ξα-
νάρθει. Οι φίλοι μου όμως θα μείνουν για 
πάντα μέσα στην καρδιά μου, για να μου θυ-
μίζουν τα καλύτερά μας χρόνια!

*Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος με τον συν-
δυασμό του Ν. Ταχιάου «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα». Είναι διπλωματούχος Μηχα-
νολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών και επιχειρηματίας. 
Είναι επίσης πρόεδρος του ΔΣ του συλλό-
γου Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυμνασί-
ου-Λυκείου της Θεσσαλονίκης.

Από τον παλιό σταθμό στην Ανάληψη  
(Οι γειτονιές μου, που δεν υπάρχουν πια)

opinion
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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
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25 χρόνια 
δίπλα σου

Αν παρατηρήσει κανείς τις ομιλίες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα, θα διαπιστώσει 
μια διαφοροποίηση: Από εκεί που τον προσφω-
νούσαν ο τοπικός βουλευτής ή ο πρόεδρος της 
τοπικής Νομαρχιακής Οργάνωσης, πλέον τον 
προσφωνούν νέοι άνθρωποι. Στην Καβάλα, την 
περασμένη Κυριακή, ήταν η πρωτοετής φοιτή-
τρια Νομικής, Νίκη Βέλκου. Στα Γιάννενα την Πέ-
μπτη ήταν μια νέα ελεύθερη επαγγελματίας. Στη 
Λάρισα, την ερχόμενη εβδομάδα, θα είναι, κατά 
πάσα πιθανότητα, ένας νέος αγρότης κ.ο.κ. 

 «Προσδοκώ μια αλλαγή, γιατί ο κ. Τσίπρας 
είχε υποσχεθεί πολλά, από τα οποία τίποτε δεν 
είχε αντίκρισμα», λέει στην «Κ» η 18χρονη Νίκη, 
η οποία μιλώντας πριν από τον κ. Μητσοτάκη 
στην Καβάλα, είπε ότι θα τον ψηφίσει αυτήν τη 
φορά, αλλά με επιφυλάξεις. Δεν είναι μέλος 
κάποιας κομματικής νεολαίας, όπως κάποιοι 
έσπευσαν να πουν, αλλά προβληματίζεται ως 
«πρωτάκι» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης για το άσυλο, τα επεισόδια μέσα στο πανεπι-
στήμιο, αλλά και την ευρύτερη ηθική κατάπτω-
ση στη χώρα. Ξορκίζει, παράλληλα, την αποχή, 
παρ’ ότι ακούει από φίλους της το «όλοι το ίδιο 
είναι». «Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί την αποχή 

και να αφήνεις άλλους να επιλέγουν για σένα», 
προσθέτει.

 Αυτή είναι και η συλλογιστική του κ. Μη-
τσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί να κινητροδοτήσει 
όσο το δυνατόν περισσότερους από τους περίπου 
450.000 νέους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών 
αυτών να στηρίξουν τη ΝΔ. Δεν είναι εύκολο, κα-
θώς η ΝΔ τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται στο 
ηλικιακό κοινό 18-24. Επιμένει, όμως, ότι δεν 
πρέπει να επιλέξουν την οδό της αποχής, ούτε 
αυτή της χαλαρής ψήφου που μπορεί να τους 

γυρίσει μπούμερανγκ και εξηγεί ότι μόνο η ΝΔ 
είναι το κόμμα που θέτει τους νέους στο επίκε-
ντρο του προγράμματός της: από τις ενότητες 
της Παιδείας, τόσο για τη Δευτεροβάθμια όσο και 
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τη δημι-
ουργία χιλιάδων, καλά αμειβόμενων θέσεων 
εργασίας, ώστε οι νέοι να μην πρέπει να φύγουν 
στο εξωτερικό.  

Οι νέοι, δε, θα είναι και στην προμετωπίδα 
της «γαλάζιας» επικοινωνιακής καμπάνιας ενό-
ψει των ευρωεκλογών. 

H ΝΔ στοχεύει στους «πρωτάρηδες» της κάλπης
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Οι 90 ανεξέλεγκτες χωματερές στο 
Νομό Θεσσαλονίκης είναι ένα  πραγ-
ματικό γεγονός. Σε αυτό μέχρι στιγμής 
δεν έχει βρεθεί λύση.

Οι  χωματερές αυτές στο Νομό Θεσ-
σαλονίκης θα πρέπει να κλείσουν άμε-
σα γιατί ο αέρας μεταφέρει επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, επιβλαβείς για τον 
οργανισμό. Περιέχουν υδροχλώριο, 
διοξίνες, κάδμιο, αμίαντο κλπ. Αυτές οι 
ουσίες, πέρα από τον αέρα μολύνουν 

και το υπέδαφος και κατ’ επέκταση τα υπό-
γεια ύδατα με τα τοξικά μέταλλα.

Κάτω από το νερό στην Αρετσού βρίσκεις 
καρέκλες, παπούτσια, μοκέτες, πλαστικά. Το 
πλαστικό μεταφέρεται στο ευρύτερο περι-
βάλλον του θαλάσσιου χώρου και πλήττει 
το οικοσύστημα.

Κι όμως, υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις 
που έχουνε δώσει λύση σε αυτό το θέμα. 
Πέρα από τις ευρωπαϊκές, υπάρχουν και χώ-
ρες όπως η Αμερική, οι Φιλιππίνες, η Ταιβάν, 
το Καζακστάν, το Αζαρμπαϊστάν κλπ., που 
έχουνε αναπτυχθεί σε αυτό το κομμάτι με 
απίστευτες απολαβές, περιβαλλοντολογικές 
και οικονομικές, για τους δήμους τους.

Η λύση είναι:
Η δημιουργία εργοστασίου παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από τα σκουπίδια και 
άδειασμα όλων των χωματερών, παλιών και 
νέων. Οι εκπομπές καυσαερίων του εργο-
στασίου θα είναι σχεδόν μηδενικές και πολύ 
πιο αυστηρές από το πρωτόκολλο του Κιότο, 
λόγω ειδικών φίλτρων.

Σε κάποιο ταξίδι μου για λόγους επαγ-
γελματικούς, έχω δει από κοντά τη λειτουρ-
γία αυτού του εργοστασίου και πραγματικά 
εντυπωσιάστηκα!

Ένα σημαντικό ατού είναι η ανάπλαση 
του χώρου των χωματερών με δενδροφυ-
τεύσεις. Η κατασκευή του μπορεί να επιτευ-
χθεί επάνω στο χώρο των χωματερών και 
μέσα σε οκτώ μήνες αφού παρθεί η απόφα-
ση εκτέλεσης του έργου. Το κόστος δημι-
ουργίας τέτοιου εργοστασίου είναι ανταπο-
δοτικό λόγω της πώλησης του ηλεκτρικού 
ρεύματος στα δίκτυα και έτσι η απόσβεση 
του κόστους κατασκευής του εργοστασίου 
γίνεται το αργότερο σε 7 χρόνια.

Συνοψίζουμε λοιπόν  
τα οφέλη για το δήμο:

1) Κέρδη από την πώληση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

2) Καθαρισμός του περιβάλλοντος και 
της ευρύτερης περιοχής των χωματερών και 

έτσι επιτυγχάνουμε τη  λύση ενός κοινωνι-
κού και περιβαντολλογικού προβλήματος.

3) Αύξηση θέσεων εργασίας από τη δη-
μιουργία του εργοστασίου και δυνατότητα 
υποστήριξης των θέσεων αυτών, καθώς το 
εργοστάσιο θα έχει έσοδα.

4) Όσο περισσότερα σκουπίδια τροφοδο-
τούν το εργοστάσιο, τόσο μεγαλύτερη αντα-
ποδοτικότητα στα έσοδα θα υπάρχει.

5) Σαφώς και αυτό είναι  μία επιπρόσθετη 
δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών, 
λόγω του ότι ο δήμος πληρώνει για κάθε 
κιλό σκουπιδιών που ρίχνει στη χωματερή.

Απαραίτητη βέβαια είναι η συνεργα-
σία του δήμου με τους φορείς διαχείρισης 
σκουπιδιών, περιφέρεια κλπ. Επιτέλους θα 
πρέπει να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι 
και να δούνε το όφελος για το περιβάλλον, 
την  πόλη, τους δημότες και τα έσοδα που θα 
προκύψουν από αυτή τη λύση.

*Η Έλενα Βασίλογλου είναι υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος με την παράταξη 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Τα-
χιάου

Ποια είναι η πραγματική λύση για τα σκουπίδια στη 
Θεσσαλονίκη και τις 90 περίπου ανεξέλεγκτες χωματερές... 

opinion
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ*

Όσο περισσό-
τερα σκου-
πίδια τρο-

φοδοτούν το 
εργοστάσιο, 
τόσο μεγα-

λύτερη αντα-
ποδοτικότητα 
στα έσοδα θα 

υπάρχει
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Νίκος Ζεϊµπέκης
Υποψήφιος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος

Γιατί µε τον Ταχιάο:
- Γιατί µιλάµε την ίδια γλώσσα.

- Γιατί θέτει στην πρώτη γραµµή τη λύση των προβληµάτων της καθηµερινότητας.
- Γιατί είναι συγκροτηµένος.

- Γιατί ανάβει πρώτος το πρωί το φως του γραφείου του 
και το σβήνει τελευταίος τη νύχτα.

- Γιατί είναι άνθρωπος της αγοράς: Επιστήµονας – επαγγελµατίας µε καριέρα.
- Γιατί ζούµε και οι δυο στη Θεσσαλονίκη.

- Γιατί τον λένε… Νίκο!

Ενότητα
Καινοτομία
Τόλμη

Πρωτοπορία
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Καζάνι που βράζει θυμίζουν οι επαγγελματί-
ες των αγορών Καπάνι και Βλάλη στην ευρύτερη 
περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Η ανεξέλε-
γκτη δράση λαθρεμπόρων τσιγάρων είχε ήδη 
προκαλέσει αντιδράσεις, όμως ο κόμπος έφτασε 
στο χτένι μετά το αιματηρό επεισόδιο της περα-
σμένης Παρασκευής, με θύμα κρεοπώλη. Τον 
επιτέθηκε ομάδα λαθρεμπόρων και τον ξυλοκό-
πησε, επειδή κατήγγειλε τη δράση τους.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη», 
περιέγραφε έξω από τα δικαστήρια ο 42χρονος. 
«Μου είχαν στήσει καρτέρι έξω από το αστυνο-
μικό τμήμα. Έδειξα στους αστυνομικούς τι συνέ-
βη και εκείνοι μου είπαν προχώρα και σε ακο-
λουθούμε. Αυτοί όμως με εγκλώβισαν σε άλλο 
σημείο», είπε δείχνοντας τα τραύματά του στο 
πρόσωπο από τα χτυπήματα των λαθρεμπόρων. 
Ο άτυχος κρεοπώλης… τόλμησε και έκανε πα-
ρατήρηση στους πωλητές λαθραίων τσιγάρων, 
ζητώντας να φύγουν από την είσοδο του κρε-

οπωλείου του, επειδή εμποδίζουν τη διέλευση 
των πελατών.

Στη συνέχεια, όπως είπε ο ίδιος ενημερώ-
νοντας τον πρόεδρο των επαγγελματιών του 
ιστορικού κέντρου Χρήστο Νικολόπουλο, επειδή 
δεν απομακρύνθηκαν οι νεαροί, αναγκάστηκε να 
μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, 
που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κατά-
στημα για να ζητήσει τη συμβολή των αρχών. 
«Με περίμεναν απ’ έξω. Μπήκα ξανά στο τμήμα 
και ζήτησα να με συνοδεύσουν οι αστυνομικοί. 
Μου είπαν ξεκίνα εσύ και εμείς θα πάμε από την 
άλλη πλευρά. Δεν πρόλαβα να φτάσω στο κατά-
στημα», είπε.

Το αιματηρό επεισόδιο ήρθε να συμπληρώ-
σει το παζλ των συγκρούσεων στο ιστορικό κέ-
ντρο. Οι πωλητές και οι μικροέμποροι λαθραίων 
τσιγάρων συχνά έρχονται στα χέρια για την κα-
τάληψη των «στάσεων», δηλαδή των σημείων 
πώλησης των λαθρεμπορευμάτων και έχουν 

καταγραφεί περιστατικά ακόμη και με τραυμα-
τίες. Πρόκειται για Πακιστανούς, ομογενείς από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και Έλληνες. 
Στην περίπτωση του κρεοπώλη ήταν Πακιστανοί, 
καθώς αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της αλυ-
σίδας του λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Αριστο-
τέλους.

Οι επαγγελματίες μετά την επίθεση στον 
42χρονο, ζήτησαν από τις αρχές και συγκεκρι-
μένα από Εισαγγελία και αστυνομία ουσιαστική 
παρέμβαση στην αγορά για τον περιορισμό του 
λαθρεμπορίου και την απομάκρυνση των προ-
μηθευτών και των πωλητών. «Πλέον κινδυ-
νεύουμε, η εικόνα είναι άθλια, δεν φτάνει που 
έχουμε τα προβλήματα με τη μειωμένη κίνηση, 
έρχονται και αυτά», είπε στην Karfitsa έμπορος 
της αγοράς που είδε το επεισόδιο με θύμα τον 
κρεοπώλη.

Καζάνι που βράζει η αγορά μετά το επεισόδιο με θύμα κρεοπώλη

«Έτσι έγινε η επίθεση από τους 
λαθρεμπόρους τσιγάρων»
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Το 2019 θα είναι έτος ορόσημο για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρώτη 
προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε και 
να ολοκληρώσουμε το έργο που υλοποιού-
με σε όλους τους τομείς: στα νοσοκομεία, 
στα σχολεία, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, 
στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, στο περι-
βάλλον, στο πόσιμο νερό, στα αντιπλημμυ-
ρικά, στα αποχετευτικά, στη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη. 

Δεύτερη, η κοινωνική αλληλεγγύη για 
όλους όσοι έχουν πληγεί από την κρίση 
αλλά κα για τους έχοντες πραγματική ανά-

γκη όπως άτομα τρίτης ηλικίας, γυναί-
κες και οικογένειες, παιδιά και εφή-
βους, άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε 
να νιώσουν ασφάλεια και να έχουν 
ουσιαστική βοήθεια.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η στή-
ριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας. Ονομάσαμε το 2019 
«Έτος Επιχειρηματικότητας» για την 
Κεντρική Μακεδονία και αξιοποιούμε 
ευρωπαϊκούς πόρους 130 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, χρηματοδοτώντας τα επεν-
δυτικά σχέδια των επιχειρήσεων του 
τόπου μας, για να αναπτυχθούν, να αξι-
οποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Έχει γίνει σημαντικό έργο, αλλά 
εχθρός του καλού είναι το καλύτε-
ρο. Εξάλλου, είναι λίγοι εκείνοι που 
ψηφίζουν με βάση το παρελθόν – οι 
περισσότεροι κοιτάνε το μέλλον. Η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 
πέμπτη συνεχή χρονιά κατέκτησε πα-
νελλαδική πρωτιά στην απορρόφηση 
κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, αλλά παρόλα 
αυτά θέλουμε περισσότερα γιατί γνω-
ρίζουμε τις δυνατότητες τους τόπου.

Κάθε ένας από εμάς οφείλει να συ-
νεισφέρει στην κοινή προσπάθεια, με 
τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις 
προτάσεις του. Η δική μου αντίστοιχη 
δέσμη προτάσεων είναι πρωτοβουλίες:

‣ Στον πρωτογενή τομέα με ανά-
πτυξη αγροτοδιατροφικών προϊόντων 
υψηλής αξίας, εξαγωγικού προσανα-
τολισμού και στη  διαμόρφωση ενός 
μεσογειακού διαιτολογίου που θα 
ενισχύσει το brand των μακεδονικών 

προϊόντων. 
‣ Στην αξιοποίηση όλου του επιστημο-

νικού και ανθρώπινου δυναμικού, με προ-
εκτάσεις στην έρευνα και την καινοτομία 
με την αξιοποίηση των Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων και τη διασύνδεσή τους με τις 

ανάγκες της αγοράς.
‣ Στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επι-

χειρηματικότητας που είναι ο βασικός κορ-
μός της παραγωγικής δυνατότητας της χώ-
ρας με αρωγή προς αυτές για να καταφέρουν 
να στραφούν προς το εξωτερικό ή να καλύ-
ψουν εγχώριες ανάγκες.

‣ Στην αύξηση του τουρισμού που θα συ-
μπαρασύρει μία σειρά άλλων παραμέτρων 
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού.

Ειδικότερα και λόγω επαγγέλματος, γνω-
ρίζω καλά το εμπόριο, τις δυσκολίες του επι-
χειρείν στην Ελλάδα, αλλά και την ποιότητα 
των τροφίμων που παράγονται στον τόπο 
μας. Αντιλαμβάνομαι σε βάθος τις δυνατό-
τητες και την προοπτική. Ένα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα για εμάς στη Μακεδονία είναι 
η αντιμετώπιση της γης. Αυτό που λέγανε οι 
γονείς και οι παππούδες μας, ότι δηλαδή από 
τη γη φτιάχτηκε η Ελλάδα, μπορούμε να το 
κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Πως θα γί-
νει αυτό; Με το να  προσδώσουμε υπεραξία 

στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Έχουμε τις 
δυνατότητες να παράγουμε εδώ προϊόντα, 
να τα συσκευάζουμε, να τα προωθούμε σε 
μεγάλες αγορές, να κατακτήσουμε σημαντι-
κά αγοραστικά μερίδια. Δεν έχουμε να ζη-
λέψουμε τίποτα από τις χώρες που το έχουν 
καταφέρει. 

Εάν επενδύσουμε σε αυτά που γνωρί-
ζουμε, εάν με σωστή πολιτική και οικονομι-
κή καθοδήγηση εκσυγχρονίσουμε τις δου-
λειές μας, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε 
από άλλες αναπτυγμένες χώρες.

Εμπνευσμένες ηγεσίες σε κάθε τομέα 
και στήριξη όσων γνωρίζουν και μπορούν – 
αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας.

* Ο Θ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ είναι υποψήφιος 
περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
με την παράταξη «Αλληλεγγύη» του Από-
στολου Τζιτζικώστα

Συνεχίζουμε αποφασιστικά με αυτούς που γνωρίζουν και μπορούν
opinion

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ*

Η Περιφέρεια 
Κεντρικής 

Μακεδονίας 
για πέμπτη 

συνεχή χρο-
νιά κατέκτησε 
πανελλαδική 
πρωτιά στην 

απορρόφηση 
κονδυλίων από 
το ΕΣΠΑ, αλλά 
παρόλα αυτά 
θέλουμε πε-

ρισσότερα γιατί 
γνωρίζουμε τις 

δυνατότητες 
τους τόπου.

Θεόδωρος 
Πανταλέων
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Ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας 

μου έκανε 
πρόταση να 

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

για εμένα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ*

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.

Ελάτε 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

Xρήστος 
Παπασωτηρίου
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Σωκράτης
∆ηµητριάδης

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

www.tachiaos.gr
socratesdimitriadis@gmail.com

@socratis.dimitriadis
Socratis Dimitriadis

▶
▶
▶
▶
▶
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Ανανεωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό εμφανίζεται 
στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές το ψηφοδέλτιο 
της παράταξης «Δύναμη Ενότητας» του… ισόβιου 
δήμαρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως τονίζει και ο ίδιος, η 
«ομάδα» του έχει ανανεωθεί κατά σχεδόν 60% σε 
σχέση με τις εκλογές του 2014 και παράλληλα έχει 
εμπλουτισθεί με νέα πρόσωπα και πολλές γυναίκες, 
που ξεπερνούν το 40% στο σύνολο του συνδυασμού. 

Ένα από τα πολλά νέα πρόσωπα που στελεχώ-
νουν το ψηφοδέλτιο του κ. Καϊτεζίδη, είναι η Βασιλι-
κή (Βίκυ) Κανέλλου – Πραματευτάκη, που αποφάσι-
σε να θέσει υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος 
στη δημοτική ενότητα Πανοράματος. Αν και πρωτάρα 
σε αυτού του είδους τις εκλογικές αναμετρήσεις, η κ. 
Κανέλλου – Πραματευτάκη κουβαλάει ως «προίκα» 
ένα δυνατό βιογραφικό, που σε συνδυασμό με την 
επαγγελματική της εμπειρία σε Ελλάδα και στο εξω-
τερικό, της προσφέρουν όλα τα εχέγγυα για να μπο-
ρέσει να διακριθεί και στον δύσκολο και απαιτητικό 
«στίβο» της τοπικής αυτοδιοίκησης!

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στο Πα-
νόραμα και αποφοίτησε από τα εκπαιδευτήρια «Ο 
Απόστολος Παύλος» το 1996. Σπούδασε Αγγλική 

Φιλολογία στο Λονδίνο (όπου βραβεύτηκε για την 
απόδοσή της), ενώ έκανε μεταπτυχιακό και διδακτο-
ρική διατριβή στη Γλωσσολογία, στο Πανεπιστήμιο 
του Κάρντιφ της Μεγάλης Βρετανίας.

Η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη εργάστηκε ως 
καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Kingston στο Λονδίνο και ως Καθη-
γήτρια και Υπεύθυνη Σπουδών σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς της Θεσσαλονίκης. Επίσης συμμετέχει 
συχνά ως ομιλήτρια (αλλά κι ως μέλος της οργανω-
τικής επιτροπής) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 
ενώ άρθρα της δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά.

Με τη διδασκαλία δεν έχει ασχοληθεί μόνο επαγ-
γελματικά, αλλά και σε εθελοντικό επίπεδο, καθώς 
διδάσκει μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες της εθε-
λοντικά και στο Greek Energy Forum, όπως επίσης 
και στον Όμιλο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Σήμε-
ρα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και ζει στο Πα-
νόραμα με τον σύζυγό της, τον επικ. καθηγητή Χει-
ρουργικής του ΑΠΘ (ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου») Μάνο 
Πραματευτάκη, και την κόρη τους, Έλενα.

Βίκυ Κανέλλου – Πραματευτάκη:

Μια υποψήφια με δυνατό βιογραφικό στο Πανόραμα
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Τράπεζα κατέσχεσε πρώτη κατοικία αλλά 
και χωράφι εγγυητή δανείου στον Άγιο Αθανάσιο 
Θεσσαλονίκης, παρ’ ότι και αυτός εντάχθηκε στο 
νόμο που προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικο-
κυριά. Ο υπερήλικας συνταξιούχος, 85 χρόνων 
σήμερα, διερωτάται πώς είναι δυνατόν να έγινε 
αυτό, καθώς ο ίδιος εδώ και καιρό καταβάλλει 
μηνιαίες δόσεις, όπως ορίστηκε από το δικαστή-
ριο για τα υπερχρεωμένα.

Η πρωτοφανής αυτή ιστορία απασχολεί από 
τα μέσα Απριλίου τον 85χρονο, όταν έλαβε ειδο-
ποίηση κατάσχεσης ενός χωραφιού 8,5 στρεμ-
μάτων και του οικοπέδου που βρίσκεται το σπίτι 
στο οποίο μένει από τότε που χτίστηκε, το 1975. 
Ο ίδιος εγγυήθηκε σε ένα δάνειο συγγενή του 
που περιοριζόταν στο ποσό των 40.000 ευρώ 
και επειδή ο δανειολήπτης δεν ανταποκρίθηκε 
στις υποχρεώσεις του, η Τράπεζα στράφηκε στον 
εγγυητή που είναι ο υπερήλικας. «Με την από-
φαση 2436/2018 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλο-
νίκης, που συζητήθηκε στην εκουσία διαδικασία 
του Ν. 3869/2010 και μετείχατε ως διάδικος, 

ρυθμίστηκαν τα χρέη μου και συγκεκριμένα η 
οφειλή στην οποία συνεβλήθη ως εγγυητής. Η 
απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή», τονίζει ο ηλι-
κιωμένος σε εξώδικο που έστειλε στην Τράπεζα.

Μάλιστα στο εξώδικο τονίζει ότι για την 
οφειλή των 40.000 ευρώ καλείται ο ίδιος και 
ήδη πληρώνει ως εγγυητής δόση ρύθμισης 125 
ευρώ για 36 μήνες και 327 ευρώ για τη διάσω-
ση της πρώτης κατοικίας στο ποσό που ορίστηκε 
από το δικαστήριο ότι αυτή κοστίζει. «Παρόλα 
αυτά, εσείς, αν και έχει εκδοθεί και εφαρμόζεται 
η παραπάνω απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσ-
σαλονίκης και εισπράττετε τις προβλεπόμενες 
δόσεις, τις οποίες σας καταβάλλω σύμφωνα με 
το διατακτικό αυτής κατά παράβαση των όρων 
της απόφασης αυτής και ενώ την έχετε αποδε-
χτεί, όλως παρανόμως και εντελώς καταχρη-
στικά προβήκατε σε κατάσχεση των ακινήτων 
μου, που είχαν εξαιρεθεί από την εκποίηση, το 
μεν πρώτο ακίνητο επειδή διασώθηκε από την 
εκποίηση, ως πρώτη κατοικία και το δεύτερο 
ακίνητο, επειδή ορίστηκε εκκαθαριστής για την 

εκποίηση του», τονίζεται στο εξώδικο.
Κατάσχεσαν πρώτη κατοικία
Η υπόθεση των ευθυνών που βαρύνουν τους 

εγγυητές δανείων, ακόμη και σε περιπτώσεις για 
τις οποίες οι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στις 
προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, 
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ νομι-
κών. Έχει παρατηρηθεί Τράπεζες να στρέφονται 
στους εγγυητές για χρέη που ήδη έχουν ρυθ-
μιστεί από δικαστήρια με τους δανειολήπτες, 
προκαλώντας αντιδράσεις. Ωστόσο είναι πρώτη 
φορά στην οποία εγγυητής πληρώνει δόσεις 
ρύθμισης, όμως η Τράπεζα έρχεται και κάνει κα-
τάσχεση στα περιουσιακά του στοιχεία.

«Η υπόθεση είναι πρωτοφανής, αλλά και 
εξόχως προκλητική», σχολίασε η συνήγορος 
του 85χρονου δικηγόρος Χριστίνα Σωτηράκο-
γλου. «Ο εγγυητής έχει υπαχθεί στο νόμο για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά και πληρώνει κανο-
νικά τις δόσεις που όρισε το δικαστήριο, αλλά 
ακόμη και να μην είχε προσφύγει στο νόμο Κα-
τσέλη η κατάσχεση εκτός των άλλων έγινε και 

Απίστευτη απόφαση τράπεζας για υπόθεση που έχει ρυθμιστεί με δόσεις

Κατέσχεσαν πρώτη κατοικία εγγυητή δανείου!
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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!

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!

στην πρώτη κατοικία του για ένα δάνειο το ποσό του οποίου 
είναι πολύ μικρό», συμπλήρωσε.

Ο 85χρονος στο εξώδικο που έστειλε στην Τράπεζα, ζή-
τησε άμεσα να γίνει άρση της κατάσχεσης στην οποία έχει 
προχωρήσει, καταγγέλλοντας μάλιστα ότι οι ενέργειες αυτές 
αντιβαίνουν το νόμο και είναι έτοιμος και αυτός να προσφύ-
γει στη δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημίωση. Αυτό που είναι 
εντυπωσιακό, είναι πως η Τράπεζα έχει δεχτεί απόλυτα την 
απόφαση του Ειρηνοδικείου για τα υπερχρεωμένα και τον 
ορισμό των δόσεων της οποίες εισπράττει κανονικά από τον 
εγγυητή, χωρίς να έχει ασκήσει κανένα ένδικο μέσο για να την 
προσβάλλει. «Η συμπεριφορά σας είναι αντίθετη με το νόμο, 
καθώς, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν επιτρέ-
πεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας μου και σε 
κάθε περίπτωση είναι καταχρηστική, καθώς δημιουργήθηκε 
εύλογα σε εμένα η βεβαιότητα ότι δεν θα προβείτε σε ανα-
γκαστική εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, πλην όμως εσείς 
κατασχέσατε αναγκαστικά τα ανωτέρω ακίνητα μου. Από τη 
συμπεριφορά σας αυτή, έχω υποστεί μεγάλη ηθική βλάβη και 
ψυχική στεναχώρια καθώς βλέπω την περιουσία μου να έχει 
γίνει αντικείμενο κατάσχεσης και εσείς να μην προβαίνετε σε 
διαδικασία άρσης της κατασχέσεως αυτής», αναφέρει ο ηλι-
κιωμένος. «Σας δηλώνω ότι σε περίπτωση που δεν προβείτε 
στην άρση της κατάσχεσης αυτής, θα προβώ σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων μου 
και ειδικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που έχω υπο-
στεί από την παράνομη συμπεριφορά σας», καταλήγει.
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Είναι γνωστό ότι τα κάθε είδους μονο-
πώλια δημιουργούν «απώλεια ευημερίας» 
σε μια οικονομία. Στην Ελλάδα, ο ασφυκτι-
κός έλεγχος της οικονομίας της από κρατικά 
μονοπώλια δεν την άφησε ποτέ να απογει-
ωθεί στην παραγωγή πλούτου, παρά τα με-
γάλα αποθέματά της φυσικών πόρων. Κι αν, 
σε κάποιαν ιστορική φάση της εξέλιξής της, 
το κράτος φάνταζε ως ο μοναδικός μεγάλος 
επενδυτής, προκειμένου να αναπτύξει πχ. 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έγινε πια 
φανερό, μετά την κρίση χρεωκοπίας 
της χώρας, ότι τα κρατικά μονοπώλια 
και η διαρκής μεγέθυνση του κράτους 
την κρατούν καθηλωμένη σ’ έναν 
φαύλο κύκλο υπερφορολόγησης και 
ασθενικής ανάπτυξης, αυτό που πολ-
λοί αποκαλούν στασιμοχρεωκοπία.

Η πρόσφατη ιστορία, ακόμη και της 
Κίνας ή της Ρωσίας, αποδεικνύουν ότι 
πραγματικό, «υγιή» πλούτο παράγει 
μόνο ο ιδιωτικός τομέας της οικονομί-
ας, ενώ το κράτος ζει αντλώντας από 
αυτόν φόρους και δάνεια. Όσο η εκεί 
επίσημη πολιτική επέμενε ότι μόνος 
παραγωγός όφειλε να είναι το κράτος, 
οι λαοί των χωρών αυτών φυτοζωού-
σαν, ενώ η Σοβιετική Ένωση κατέρρευ-
σε, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό της Δύσης.

Το άνοιγμα των αγορών, λοιπόν, 
είναι μονόδρομος για την αύξηση του 
παραγόμενου πλούτου. Η πρόταση του 
συνδυασμού μας «Θεσσαλονίκη Υπεύ-
θυνα» για άνοιγμα της αγοράς υπηρε-
σιών στον τομέα των αποβλήτων στον 
ιδιωτικό τομέα έχει ακριβώς το νόημα 
της εισόδου νέων κεφαλαίων και νέων 
τεχνολογιών εδώ.

Ρωτούν πολλές και πολλοί: «Υπάρ-
χουν σοβαρές και μεγάλες εταιρείες 
που να μπορούν να καλύψουν μια τόσο 
μεγάλη πόλη»;

Απαντώ: Σε μια αγορά που δεν 
υφίσταται, επειδή το κράτος λειτουρ-
γεί ως μονοπώλιο, είναι αδύνατον να 
προϋπάρχουν μεγάλες, εξειδικευμένες 
εταιρείες. Ο ιδιωτικός τομέας ανταπο-
κρίνεται πάντα σε ευκαιρίες, σε αγορές 
που ανοίγουν ή σε νέες προκλήσεις και 
σε νέα αγαθά, όπως ήταν πχ η κινητή 
τηλεφωνία.

Γι’ αυτό ακριβώς λέμε, και έχει ήδη 
ξεκαθαρίσει ρητά ο υποψήφιος δήμαρ-

χός μας Νίκος Ταχιάος, ότι σε πρώτη φάση, 
εφ’ όσον απαιτηθεί, ένα μικρό μόνο τμήμα 
του συνολικού έργου θα ανατεθεί στον ιδι-
ωτικό τομέα.

Από τον ιδιωτικό τομέα, όμως, περι-
μένουμε στο μέλλον να παρακολουθήσει 
την τεχνολογία που σκοπεύουμε (εφ’ όσον 
εκλεγούμε) να εισάγουμε μέσω των «έξυ-
πνων» κάδων – και να την απλώσει σε όλην 
την διαχείριση του συστήματος αποκομιδής 
των αποβλήτων και προγραμματισμού των 
δρομολογίων των οχημάτων. Περιμένουμε 
ότι ο ιδιωτικός τομέας θα αντιδράσει «έξυ-

πνα», αναπτύσσοντας παραπάνω τα τεχνο-
λογικά εργαλεία που θα του προσφέρει (σαν 
ευκαιρία, όχι σαν προίκα) ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης, εισφέροντας περισσότερα κεφάλαια 
και δημιουργώντας ακόμη περισσότερες 
θέσεις εργασίας από όσες, με μύρια βάσανα, 
πισωγυρίσματα και διαμάχες μπορεί να συ-
ντηρήσει, με μισθούς πείνας και τριτοκοσμι-
κές εργασιακές συνθήκες, το δημόσιο και ο 
δήμος.

Περιμένουμε ότι θα πάψουν σύντομα οι 
εργάτες καθαριότητας να κουβαλούν με τα 
χέρια τους κάδους στο απορριμματοφόρο, 
ότι θα δούμε πλήρη «αυτοματοποίηση» της 
αποκομιδής των υπογειοποιημένων κάδων 
που σκοπεύουμε να επεκτείνουμε σε όλη 
την πόλη, όπου είναι τεχνικά δυνατόν. Ευελ-
πιστούμε ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών 
καθαριότητας θα συμπαρασύρει ακόμη και 
τον τομέα της πληροφορικής και θα του 
δώσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ 
ταυτόχρονα θα σημάνει και την θεαματική 
αναβάθμιση των ίδιων των υπηρεσιών του 
δήμου, σε επιτελικές και ελεγκτικές: οι υπη-
ρεσίες είναι αυτές που θα πρέπει στην ουσία 
να σχεδιάσουν το μέλλον της καθαριότητας 
της πόλης, την ποιότητα του αστικού εξοπλι-
σμού και την εικόνα της στον 21ο αιώνα.

* Ο Σπύρος Στεκούλης είναι υποψήφι-
ος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυα-
σμό «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου 
Ταχιάου

Εκσυγχρονισμός και νέες αγορές:  
Η μόνη πηγή πλούτου για τη Θεσσαλονίκη
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ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 
ΣΤΕΚΟΥΛΗ*

Ο ιδιωτικός 
τομέας θα 
αντιδράσει 

«έξυπνα», ανα-
πτύσσοντας 

παραπάνω τα 
τεχνολογικά 

εργαλεία που 
θα του προ-
σφέρει (σαν 

ευκαιρία, όχι 
σαν προίκα) 

ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης, 

εισφέροντας 
περισσότερα 

κεφάλαια και 
δημιουργώντας 

ακόμη περισ-
σότερες θέσεις 

εργασίας

Υπόγειοι κάδοι ανακύκλωσης στο ιστορικό κέντρο της Πράγας
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Η επιθυμία να προσφέρουν στην πόλη στην οποία 
ζουν και την οποία αγάπησαν και να βοηθήσουν όσο κα-
λύτερα μπορούν τους συμπολίτες τους στην επίλυση των 
προβλημάτων της καθημερινότητάς τους, είναι ο κοινός 
παρονομαστής όλων των νέων που επέλεξαν να κατέ-
βουν υποψήφιοι στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, 
αφήνοντας κατά μέρος την απάθεια και αδιαφορία –αν 
όχι απέχθεια!– με την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
πιο πολλοί από τους συνομήλικούς τους την πολιτική. 
Παράλληλα, διακατέχονται από μια σφοδρή επιθυμία 
να «πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους», όσο αυτό 
είναι εφικτό, και να βάλουν με αυτό τον τρόπο το δικό 
τους λιθαράκι στην ανοικοδόμηση ενός μέλλοντος, για 
το οποίο πιστεύουν πως οι ίδιοι επιβάλλεται να συνδια-
μορφώσουν.

Η Karfitsa απευθύνθηκε σε έξι νέους ανθρώπους οι 
οποίοι θέτουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα σε εκλο-

γές, και τους ζήτησε να μοιραστούν τα σχέδια και τα 

όνειρά τους για την επόμενη μέρα του τόπου τους, αλλά 

και να εξηγήσουν για ποιον λόγο επέλεξαν να κατέβουν 

υποψήφιοι.

Άννα Ανδρουλάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νί-
κου Ταχιάου:

1) Γιατί είναι εφαρμοσμένη πολιτική, μας αφορά άμε-
σα όλους και δίνει την ευκαιρία με δημιουργική σκέψη 
και πνεύμα συνεργασίας να εισφέρουμε πραγματικά στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην βελτίωση των 
όρων της καθημερινότητάς μας, πράγμα που όπως είναι 
εύλογο ενδιαφέρει –και πρέπει να ενδιαφέρει– ιδιαίτερα 
εμάς τους νέους.

2) Σχεδιάζουμε μια πόλη πιο φιλική προς τον πεζό, 
με δημότες που θα συμμορφώνονται με τη θέλησή τους 
σε κοινούς κανόνες. Μια πόλη με εξωστρέφεια. Μια πόλη 
καθαρή που θα έχει «χαρακτήρα» και θα αποτελεί πόλο 
έλξης, τόσο λόγω του πολιτιστικού της κεφαλαίου, όσο 
και λόγω της ελκυστικότητάς της.

Ερωτήσεις:
1) Για ποιον λόγο 

επιλέξατε την πολιτική – 
αυτοδιοίκηση;

2) Τι φιλοδοξείτε να 
αλλάξετε (στην πόλη);

Έξι νέοι που κατεβαίνουν για πρώτη φορά υποψήφιοι σε εκλογές,  
μιλούν στην Karfitsa:

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε  
όσα δεν μας αρέσουν!
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Ιωάννης Κανταράκης, υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα: 

1) Έχοντας έντονη δραστηριότητα σε εθελοντικές 
οργανώσεις  και πιστεύοντας ότι οι νέοι αυτής της πόλης 
έχουν φωνή μια και τώρα πλέον ψηφίζουν από τα 17, η 
τοπική αυτοδιοίκηση ήταν το επόμενο βήμα για μένα. Σί-
γουρα δεν είναι εύκολο, αξίζει όμως να προσπαθήσεις να 
αλλάξεις όλα εκείνα που θεωρείς ότι κρατούν την Θεσ-
σαλονίκη ένα βήμα πίσω. 

2) Πιστεύω σε μια Θεσσαλονίκη μακριά από κόμμα-
τα και χρίσματα. Τα σκουπίδια δεν έχουν χρώμα, έχουν 
όμως «άρωμα» και αυτό, όπως και πολλά αλλά, θα πα-
λέψουμε να το αλλάξουμε. Αν κανείς κάτι, «κάντο ως το 
κόκκαλο».

Στέλλα Κοντούλη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη με τον συνδυασμό «Δύ-
ναμη Ενότητας» του Ι. Καϊτεζίδη:

1) Επέλεξα την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί είναι κάτι 
που αφορά την καθημερινότητά μας, το δήμο μας, την 
περιοχή, το σπίτι μας. Επομένως, είναι στο χέρι μας να 
ασχοληθούμε ενεργά με την βελτιστοποίηση της καθη-
μερινότητας μας, και το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής 
μας! Για εμένα τα τελευταία χρόνια η ενασχόληση με τα 
κοινά αποτελεί δικαίωμα, υποχρέωσή μου αλλά κι ευχα-
ρίστησή μου! Η προσφορά είναι κάτι που μου δίνει χαμό-
γελο, ελπίδα και με γεμίζει με συναισθήματα κι αγάπη! Ο 
τόπος μου, η Πυλαία, με κράτησε εδώ. Από εδώ κατάγο-
μαι, εδώ γεννήθηκα κι εδώ μεγάλωσα κι εδώ επέλεξα να 
μείνω και να δραστηριοποιηθώ! Η αγάπη για την Πυλαία, 
η αγάπη για το δήμο μου, μού δίνει κίνητρο να συμβάλ-
λω όπως μπορώ, να προσφέρω, να ασχοληθώ ενεργά με 
αυτόν και τις δυνατότητες που διαθέτει! Είμαι νέα, έχω 
ιδέες, όρεξη και θεωρώ υποχρέωση και χαρά μου να τα 
διοχετεύσω στο δήμο μου!! 

2) Στόχος μου είναι να παροτρύνω τους νέους να ψη-
φίσουν, να ενεργοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν και 
μακροπρόθεσμα να αγαπήσουν τον τόπο τους, να βρουν 
καταφύγιο σε αυτόν, να μείνουν εδώ και να μεγαλουργή-
σουν! Καλώ όλους τους νέους να ψηφίσουν σε αυτές τις 
εκλογές, να στηρίξουν την τοπική αυτοδιοίκηση, να πάνε 
στις κάλπες. Όλα ξεκινούν από το δήμο μας, το σπίτι μας, 
την καθημερινότητά μας! Δεν πρέπει παιδιά στην ηλικία 
μου να μένουν αμέτοχα και να κοιτούν με απάθεια τις 
εξελίξεις. Πρέπει να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας 
που ανήκουν! Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να κάνει 
με αυτό που ζούμε και βιώνουμε καθημερινά με το που 
βγούμε από το κατώφλι του σπιτιού μας! Οραματίζομαι 
να δώσω αρκετές από τις νεανικές ιδέες μου και την 
φρεσκάδα ενός νέου ανθρώπου στα κοινά. Με φρέσκο 
αέρα, με καινοτομίες, τεχνολογία στο δήμο. Ως αθλήτρια, 
έχοντας ασχοληθεί από παιδί με τον αθλητισμό και τον 
πρωταθλητισμό, όντας πεντάκις πρωταθλήτρια Ελλάδος 
στην πυγμαχία, θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω 
πολλές από τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου, ώστε να 
βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις υποδομές, τα 

προγράμματα και τις αθλητικές διοργανώσεις του δήμου 
μας!

Νίκος Νικολακούδης, υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τν συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Πρώτη» του 
Πέτρου Λεκάκη:

1) Από τη στιγμή που ζω, εργάζομαι και αντιμετωπίζω 
καθημερινά δεκάδες προβλήματα που δυσχεραίνουν την 
καθημερινότητα μου στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ υποχρέ-
ωσή μου να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και 
να είμαι μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι απλά 
να το διαπιστώνω και να αδιαφορώ για το πώς και το εάν 
επιλυθεί.

2) Σίγουρα η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια βρί-
σκεται σε διαρκή ανάπτυξη, δυστυχώς όμως κάποια χρό-
νια προβλήματα παραμένουν άλυτα. Θα επικεντρωθώ 
σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα και θα επιμείνω για την 
άμεση λύση τους.

- Κυκλοφοριακό – πάρκινγκ: Θα πρέπει μέχρι να 
ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό, ο ΟΑΣΘ να ενισχυθεί με 
καινούριο σύγχρονο στόλο με συχνότερα δρομολόγια, να 
δημιουργηθούν νέοι ποδηλατόδρομοι, ώστε η πρόσβαση 
στην πόλη να είναι εφικτή χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου 
καθώς και αύξηση των δημοτικών θέσεων πάρκινγκ σε 
λογικές τιμές για τους πολίτες 

- Ασφάλεια: Φωταγώγηση όλων των δρόμων και 
άμεση συνεργασία δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας 
για την πάταξη των κλοπών που έχουν αυξηθεί δραματι-
κά σε δρόμους και πλατείες της πόλης.

- Πρόσβαση ΑΜΕΑ – οικογένειες με καρότσια: Εί-
ναι ένα ευαίσθητο κομμάτι που δεν τιμάει κανέναν στην 
πόλη μας, να μην υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή σε άτο-
μα με κινητικά προβλήματα και σε οικογένειες με παιδιά, 
πρόσβασης σε δρόμους, πλατείες, κτίρια κτλ. Θα πρέπει 
να δημιουργηθούν άμεσα ράμπες σε όλα τα κομμάτια της 
πόλης και να προλαμβάνεται η ανεμπόδιστη χρήση τους 
από αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα.

Γιώργος Ξαρχάκος, υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος με τον συνδυασμό «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλ-
λον» του Γιώργου Ορφανού:

1) Έμαθα από μικρός να συμμετέχω στα κοινά. Ανή-
κω  στην 3η γενιά της οικογενειακής επιχείρησης KAFE 
ΞΑΡΧΑΚΟΣ έναντι του Λευκού  Πύργου. Ζω στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, λαμβάνω καθημερινά τον παλμό και 
τις ανάγκες που έχουν οι δημότες για μια πιο λειτουργι-
κή και καλύτερη  πόλη. Έχουμε μάθει σαν οικογένεια να 
δουλεύουμε με σεβασμό και ποιότητα και αυτό ακριβώς 
θέλω να περάσω μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η 
απόφασή μου να αγωνιστώ  για το καλό της πόλης με 
τον Γιώργο Ορφανό, ήρθε αβίαστα. Είναι ένας άνθρωπος  
με όραμα για την Θεσσαλονίκη και κυρίως με σχέδιο. 
Μελέτες  για την παραλία και την στάθμευση. Την κα-
θαριότητα και την ασφάλεια. Στοιχεία  που λείπουν από 
το κέντρο και τα χρειάζεται ο δημότης. Γνωρίζετε ήδη το 
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο πάρκο Ξαρχάκου με 
τον φωτισμό και την περιθωριοποίηση που έχει υποστεί 

ίσως ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες  πρασίνου στο 
κέντρο. Βλέπετε, ήδη την κατάσταση  που επικρατεί με 
τα απορρίμματα και την στάθμευση στο κέντρο. Αλήθεια 
χρειάζεστε κι άλλα επιχειρήματα;

2) Οι φιλοδοξίες μου δεν περιορίζονται σε λόγια. 
Θέλω κι εγώ ως κάτοικος πρώτα και έπειτα ως επιχειρη-
ματίας, μια πόλη που να εγγυάται σε μένα και στα παιδιά 
μου ένα καλύτερο μέλλον. Το επιστημονικό πάρκο, το 
ψηφιακό μουσείο Μ. Αλεξάνδρου, ο φορέας για την προ-
στασία του πάρκου του Κέδρινου Λόφου, και πολλά άλλα 
που παρουσίασε ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, με 
βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και απόλυτα αισιόδοξο ότι 
είναι υλοποιήσιμα. Η πόλη θα γίνει περισσότερο προσβά-
σιμη, πιο ευρωπαϊκή και πιο ελκυστική στον τουρισμό. 
Από το 1952 οπότε και λειτουργεί το CAFÉ ΞΑΡΧΑΚΟΣ, 
έχουν περάσει από το μαγαζί χιλιάδες καλλιτέχνες, άν-
θρωποι των τεχνών και των γραμμάτων. Έχουν αφήσει 
τη δική τους σφραγίδα στην ιστορία του Ξαρχάκου. Με 
την προβολή της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της πόλης 
και την στήριξη θεσμικών πολιτιστικών φορέων θέλω να 
πιστεύω ότι άλλοι τόσοι θα αφήσουν και αυτοί την δική 
τους σφραγίδα στην πόλη. Τον τελευταίο καιρό ο Γιώργος 
Ορφανός και η «Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον « κερδίζει 
ολοένα και περισσότερο τους Θεσσαλονικείς, που επιθυ-
μούν την αλλαγή και την πρόοδο. Και μαζί θα πάμε μέχρι 
το τέλος γιατί όπως είναι γνωστό, ομάδα που κερδίζει δεν 
αλλάζει.

Σοφία Τουντούρη, υποψήφια περιφερειακός σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα:

1) Δεν μπορούμε να μένουμε θεατές σε όσα καθορί-
ζουν τη ζωή μας. Και ούτε να ασκούμε κριτική από τον 
καναπέ. Διεκδικώ να έχω λόγο σε αποφάσεις που μπο-
ρούν να λύσουν προβλήματα, να παλέψω, όπως παλεύω 
από τα 18 μου, με όλα τα εφόδια που έχω κατακτήσει 
ως εμπειρία, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ζωής 
των συμπολιτών μας. Η γενιά μου είναι αυτή που βιώνει 
όλες τις δυσάρεστες συνέπειες της κρίσης. Στην πιο δη-
μιουργική τους ηλικία, 25αρηδες, 30αρηδες, 40αρηδες 
με επιστημονική κατάρτιση αναγκάζονται να φύγουν από 
τον τόπο τους. Και αυτή η φυγή τους στο εξωτερικό είναι 
ξεκάθαρα λύση ανάγκης, όταν η ανεργία των νέων ειδικά 
στη Βόρεια Ελλάδα χτυπάει «κόκκινο».

4) Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν άμεσα 
και έμμεσα τη ζωή μας και μπορούν να τη μεταμορφώ-
σουν θετικά. Με την ενίσχυση της καινοτομίας, την αξι-
οποίηση των νέων τεχνολογιών, την προσέλκυση επεν-
δύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την 
επανένταξη των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, θα 
πρέπει να βάλουμε οριστικό τέλος στο  brain drain, που 
αναμφίβολα αποτελεί τεράστια πληγή για τον τόπο μας. 
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας έχει βάλει ήδη τις βάσεις με το 
πετυχημένο έργο της ΠΚΜ και θα συνεχίσει. Άλλωστε, η 
προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον είναι διαρκής και 
δεν σταματά ποτέ.



Άννα Ανδρουλάκη Ιωάννης Κανταράκης

Νίκος ΝικολακούδηςΣτέλλα Κοντούλη

Γιώργος Ξαρχάκος Σοφία Τουντούρη
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Κομματικές υποψηφιότητες και κατασκευασμένες δημοσκοπήσεις στο Δ. Θεσσαλονίκης 
Οι νέες δημοσκοπήσεις είναι φα-

νερό ότι προσπαθούν να προωθή-
σουν την εκλεκτή της κυβέρνησης 
στο δήμο Θεσσαλονίκης με κάθε 
τρόπο!

Από πέμπτη που ήταν στις τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις ξαφνικά 
παρουσιάζεται ως εκ θαύματος 
δεύτερη στις προτιμήσεις των Θεσ-
σαλονικέων!!!

Η πόλη μας είναι βαθιά πληγω-
μένη από την κακή συμφωνία των 
Πρεσπών που υπέγραψε ο πρωθυ-
πουργός χαρίζοντας το ιστορικό ελ-
ληνικό όνομα Μακεδονία, τη γλώσ-
σα και την εθνότητα στους Σλάβους. 

Οι υπουργοί του δε μπορούν να 
εμφανιστούν πουθενά σε συγκε-
ντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και στην 
υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα.

Οι πολίτες είναι ξεκάθαρα εξα-
γριωμένοι εναντίον τους αλλά πα-
ρόλα αυτά η υποψήφια δήμαρχος 
του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται δεύτερη!

Επίσης οι υποψηφιότητες των 
κ.Ταχιάου και Βούγια βρίσκονται 

σταθερά ψηλά στις δημοσκοπήσεις 
και γίνεται σαφές ότι δημιουργείται 
μια προσπάθεια του συστήματος να 
επιβάλλει την εντύπωση ότι έχουμε 
στην ουσία μια μάχη ανάμεσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ!!!

Οι κομματικές υποψηφιότητες 
που υποστηρίζονται από κάθε πλευ-
ρά στις δημοτικές εκλογές μέσω 
των πληρωμένων δημοσκοπήσεων 
θα συντριβούν παταγωδώς καθώς 
οι δημότες της πόλης είναι εξαγρι-
ωμένοι με τα στημένα παιχνίδια που 
παίζονται στις πλάτες τους!

Δεν χρειαζόμαστε να μας υπο-
δείξει η κεντρική εξουσία και τα 
κόμματα της Αθήνας ποιόν δήμαρχο 
θα εκλέξουμε στη Θεσσαλονίκη!!!

Χρειάζεται να υπενθυμίσω την 
ετυμολογία της λέξης ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗ στους πολιτικούς τσαρλατάνους;

*Η Νότα Πατενίδου είναι δι-
κηγόρος, υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ 
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα

Τ Η Σ  Ν Ο Τ Α Σ  Π Α Τ Ε Ν Ι Δ Ο Υ *

Σημαντική «ανάσα» σε όλους τους δημότες της 
Θεσσαλονίκης υπόσχεται ότι θα δώσει, στην πε-
ρίπτωση που εκλεγεί, ο ανεξάρτητος υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο 
οποίος δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στη μείωση 
των δημοτικών τελών κατά 50% ήδη από το πρώτο 
έτος της δημαρχίας του, δηλαδή από το 2020! Με τη 
μείωση αυτή εκτιμάται ότι τα νοικοκυριά του δήμου 
θα γλιτώσουν ένα ποσό που ανέρχεται στο συνολικό 
ύψος των περίπου 17,5 εκ. ευρώ.

Η περικοπή των δημοτικών τελών που σχεδιάζει 
ο υποψήφιος δήμαρχος, θα εφαρμοστεί εξαιτίας… 
αποθεματικού στα ταμεία του δήμου. Σύμφωνα με 
τον κ. Ζέρβα, τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού του 2018 ανέρχονται με βάση τα στοι-
χεία του προϋπολογισμού του δήμου, σε περίπου 35 
εκ. ευρώ. Ωστόσο, στο τέλος της περασμένης χρονιάς 
υπήρχε στα συγκεκριμένα ανταποδοτικά τέλη ταμει-
ακό διαθέσιμο ύψους περίπου 20 εκ. ευρώ – από 
αυτά, το ποσό των περίπου 17 εκ. ευρώ προέρχεται 
από προηγούμενα έτη και έως τώρα δεν έχει αξιο-
ποιηθεί.

Από το ταμειακό διαθέσιμο των 20 εκ. ευρώ, ο 
δήμος επιβάλλεται να καταβάλλει μόνο 2 εκ. ευρώ 
σε τιμολογηθείσες υποχρεώσεις της καθαριότητας 
και προσλήψεις που σχεδιάζονται στην καθαριότητα.

Κατά συνέπεια, ο κ. Ζέρβας δεσμεύεται ότι η μεί-
ωση των δημοτικών τελών που σχεδιάζει μπορεί να 
φτάσει στο 50%, δηλαδή σε 17,5 εκ. από τα συνο-
λικά περίπου 35 εκ. ευρώ που εισπράττει ο δήμος 
Θεσσαλονίκης ετησίως από ανταποδοτικά τέλη. Το 
οριστικό ποσό πάντως θα προκύψει από την οικονο-
μοτεχνική μελέτη που θα συνταχθεί μέχρι τέλους του 
έτους για τον προϋπολογισμό του 2020. Η μείωση 
πάντως που σχεδιάζεται, θα είναι οριζόντια σε όλα τα 
νοικοκυριά του δήμου.

Σύμφωνα με πηγές από το επιτελείο του υπο-
ψηφίου δημάρχου, η πρωτοβουλία αυτή προκύπτει 
εξαιτίας του γεγονός ότι ο κ. Ζέρβας είναι άριστος 
γνώστης της πραγματικής κατάστασης στα οικονομι-
κά του δήμου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να είναι 
σε θέση να προχωρήσει σε «τομές» που θα βοηθή-
σουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους δημότες.

«Ανάσα» για τους δημότες της Θεσσαλονίκης η σχεδιαζόμενη περικοπή τους κατά 50%

Δέσμευση Κων. Ζέρβα για μείωση των δημοτικών τελών
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Βαγγέλης
Πολυμεράς
Σύμβουλος επενδύσεων ακίνητης περιουσίας
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Θετικά, 
Ακούραστα, 

Αποφασιστικά

► Να μεγαλώσουμε 
την πόλη 

► Μεγαλύτερη 
απορρόφηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

► Πρόγραμμα 
για την διαχείριση 
αδέσποτων ζώων

Ούτε δεξιά, 
ούτε αριστερά... ΘΕΤΙΚΑ! 

www.kyrizidis.gr

Με δήλωση του στην «Karfitsa» ο 
γνωστός δημοσιογράφος της πρωτεύ-
ουσας της Πιερίας, δείχνει πως πάνω 
από το καλό της Κατερίνης δεν βάζει 
τίποτα και κανέναν. Ούτε τον εαυτό 
του.

«Το 1+1 στην πολιτική δεν κάνει 
πάντα 2.... Μπορεί να κάνει και ...δι-
ψήφιο για ΚΕΡΑΗΛΙΔΗ - ΕΥΓΕΝΙΟ 
στις προσεχείς εκλογές! Βαδίζω όλα 
τα χρόνια που ζω στην Κατερίνη, με 
πυξίδα το καλό του λαού. Κι αυτό το 
υπηρετώ είτε ως δημοσιογράφος, είτε 
ως μέλος της κοινωνίας αυτής της 
πόλης, είτε ως ένας απλός δημότης. 
Απέδειξα με το να προβώ στην δύσκο-
λη (για μένα απόφαση) συγχώνευσης 
των δυο ανεξάρτητων ψηφοδελτίων 
των προσεχών εκλογών, πως «Η ΚΑ-
ΡΕΚΛΑ, ΔΕ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ». Έφτασα 
να έχω την δυναμική 44 υποψηφίων 
που μου εμπιστεύτηκαν τις ταυτότητες 
τους, για συμμετοχή στον ψηφοδέλτιο 
μου, όμως, έκρινα πως οι συστημικοί 
συνδυασμοί, για να καταπολεμηθούν, 
έπρεπε εμείς οι ανεξάρτητοι, να πάμε 
με γνώμονα το «ισχύς εν τη ενώσει». 

Αυτό και πράξαμε, το απόγευμα της 
Κυριακής εγώ κι ο φίλος μου ο Ευ-
γένιος, λίγες ώρες πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής δικαιολογητι-
κών. Δεν μπορεί να υπάρχει διάσπαση 
σε ότι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ κι ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ. 
Πάμε δυνατά με ΕΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. 
Ευχαριστώ για τη στήριξη, όσων μέχρι 
τώρα με πίστεψαν. Και το ταξίδι συνε-
χίζεται, γιατί κι επειδή κάποιες μάνες 
στην Κατερίνη γεννούν Δημάρχους κι 
οι δικές μας υπηρέτες του λαού».

Κι έτσι, ο Συγγραφέας – Δημοσιο-
γράφος κι επικεφαλής Υποψήφιος Δή-
μαρχος Κατερίνης με τον Συνδυασμό 
«Αγαπώ την πόλη μου» και ο Ευγένιος 
Παπαδόπουλος του «Ανατροπή – Ανα-
γέννηση, ήρθαν σε συμφωνία συγχώ-
νευσης μόλις την τελευταία στιγμή, 
για να κάνουν το μεγάλο μπαμ, λίγο 
πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 
υποβολής των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων συνδυασμών στην Κατε-
ρίνη. Και το γεγονός είναι πως τα δυο 
ανεξάρτητα ψηφοδέλτια στον Δήμο 
Κατερίνης είναι πλέον ενωμένα.

Συμφωνία Κεραηλίδη-Παπαδόπουλου για 
κοινή κάθοδο στις εκλογές της Κατερίνης
«Κάποιες μάνες γεννούν 

υπηρέτες του λαού»
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Σκιαδάς Νικόλαος
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Αξκός ε.α Ειδικών ∆υνάµεων (Στρ. Σχολή Ευελπίδων Τάξη 1991)
Μεταπτυχιακός Τίτλος MSc «∆ιαχείριση & Τεχνολογία Ποιότητας»
Μέλος ∆Σ του Συνδέσµου Καταδροµέων & Ιερολοχιτών Μακεδονίας

▶ Στόχευση στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ σε ΟΛΗ την ΠΟΛΗ 
και εξαφάνιση του παραεµπορίου.

▶ ΟΡΘΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ προσωπικού & ∆ιαχείριση µέσων καθαριότητας. 
Καµία ανοχή σε προσωπικό που δεν ανταποκρίνεται στα 
καθήκοντά του.

▶ Σχέδιο διαχείρισης αδέσποτων ζώων σε συνεργασία µε 
εθελοντικές οργανώσεις, που έχουν µακρόχρονη πετυχηµένη 
πορεία και εθελοντές µε πάθος και όραµα που έχουν αποδείξει 
στην πράξη τις ικανότητές τους.

skiadasnikolaos Τηλ.: 6974845444

Το υπέροχο μήνυμα του ΙΣΘ  
για τον εμβολιασμό 

Τον γέμισαν με γλυκά οι μαμάδες

Για μια ακόμη χρονιά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης διοργάνωσε καμπάνια ενημέρωσης για τον 
εμβολιασμό στην πλατεία του Λευκού Πύργου ενώ ακο-
λούθησε και «εμβολιαστική» πορεία από το Macedonia 
Palace ως το Λευκό Πύργο -γιατρών και φοιτητών της 
Ιατρικής- εκδήλωση που θα συνεχίστηκε στη θάλασσα 
με… καραβάκι. Στην φωτό ο περιφερειάρχης Κ. Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με τον πρόεδρο του 
ΙΣΘ Νίκο Νίτσα και την γενική γραμματέα του ΙΣΘ και 
υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με την παράταξη 
«Αλληλεγγύη» Μαρία Χατζηδημητρίου 

Με ένα τριαντάφυλλο ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης, υποδέχτηκε στο εκλογικό κέντρο της 
παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη” τις μαμάδες των υποψηφίων συμβούλων του προκειμένου να περάσουν όλοι μαζί τη 
Γιορτή της Μητέρας. Και από την πλευρά τους όμως οι μαμάδες δεν πήγαν με άδεια χέρια… τι κέικ, τι γλυκά, τι πίτες και 
σπιτικά εδέσματα! Απ’ όλα τα ...μαμαδίστικα είχε η γιορτή! 

karfitsomata
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SOS εκπέμπουν οι κάτοικοι της οδού Γιαννιτσών – Ποιος, όμως, τους ακούει;

Η  περιοχή της οδού Γιαννιτσών και των γύρω 
δρόμων, έχει καταντήσει μία από τις πλέον υποβαθ-
μισμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αιτία είναι η 
πεζοδρομιακή πορνεία, η διακίνηση ναρκωτικών και 
τα επεισόδια βίας ανάμεσα σε ανθρώπους της νύ-
χτας.

Οι κάτοικοι στην Β΄ Κοινότητα του δήμου Θεσσα-
λονίκη αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 
Καθημερινά  γίνονται θεατές διαφόρων καταστάσε-
ων που διαδραματίζονται μπροστά στα σπίτια τους, 
μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Εκπέμπουν 
SOS και διεκδικούν να παρθούν μέτρα για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Η πεζοδρομιακή πορνεία όμως έχει πάρει δια-
στάσεις εκτός ελέγχου και η περιοχή έχει αφεθεί στο 
έλεος των «νταβατζήδων». Οι κλήσεις των κατοί-
κων στην αστυνομία είναι καθημερινές. Η αστυνομία 
επεμβαίνει αλλά η επόμενη μέρα είναι πάλι η ίδια.

Οι εκκλήσεις προς την  δημοτική αρχή του  κ. 
Μπουτάρη, το μόνο που αποφέρει είναι υποσχέσεις, 
αφού μέχρι και σήμερα εκδίδονται νέες άδειες για τη 
λειτουργία οίκων  ανοχής στην περιοχή. Το  δυτικό 
τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, θεωρείται 
η «χαβούζα» της Θεσσαλονίκης, άποψη  που επιβε-
βαιώνεται με την τακτική της μεταφοράς προς αυτό, 

κάθε ανεπιθύμητης, οχληρής και επιβαρυντικής για 
την ποιότητα ζωής των πολιτών λειτουργίας.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο.
Η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ  «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΑ», με ρεαλιστικές παρεμβάσεις στοχεύει 
στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη 
δημιουργία συνθηκών ποιότητας ζωής, με την:

- Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδί-

ου
- Ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της εγκατάστασης 

εμπορικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων και της δη-
μιουργίας επιχειρηματικού πάρκου

- Δημιουργία αθλητικών και εκπαιδευτικών υπο-
δομών 

- Επανεξέταση των αδειών εγκατάστασης και λει-
τουργίας των οίκων ανοχής και  ανάκληση όσων δεν 
πληρούν  τα κριτήρια του Νόμου

- Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης
- Βελτίωση το δημοτικού φωτισμού
- Εισήγηση για αυστηρότερο νομικό  πλαίσιο που 

αφορά την πορνεία,  που σήμερα είναι πταισματική 
παράβαση 

- Συνεργασία με τους όμορους δήμους για κοινές 
δράσεις .

Όλοι  μαζί μπορούμε να  αναδείξουμε τη Θεσ-
σαλονίκη ως μια πόλη χωρίς παραβατικότητα , μια 
πόλη ασφαλή και φιλική, όπως αξίζει στους κατοί-
κους της και στους επισκέπτες!

* Ο Γ. Χατζίκος είναι εκλεγμένος αντιπρόσω-
πος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
την παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Ν. 
Ταχιάου.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΙΚΟΥ*

Γαλάζιος... συνωστισμός στον ΣαμαράΔίπλα στην Νοτοπούλου ο Μυλόπουλος Υιοθεσία αδέσποτων από Ταχιάο 

Τη στήριξή του στην υποψήφια δήμαρχο Κατερίνα 
Νοτοπούλου εξέφρασε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό 
Γιάννης Μυλόπουλος. Όπως εξήγησε, «το Μετρό στη-
ρίζει Κατερίνα Νοτοπούλου για Δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
γιατί και η Κατερίνα, ως Διευθύντρια του Γραφείου του 
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και ως υφυπουργός 
Μακεδονίας-Θράκης, στήριξε με όλη της τη δύναμη το 
Μετρό». 

Πέντε γαλάζιοι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης 
βρέθηκαν στην ίδια εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον 
πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα, οι 
Νίκος Ταχιάος, Γιώργος Ορφανός, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
Μάκης Κυριζίδης και Παναγιώτης Ψωμιάδης παρευρέ-
θηκαν στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του 
Δημήτρη Βαρτζόπουλου και συνομίλησαν με γαλάζια 
στελέχη. 

Ένα διαφορετικό κάλεσμα απηύθυνε ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Νίκος Ταχιάος. Κάλεσε τους 
δημότες να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο σκυλάκι ή γατά-
κι, αλλά και να βοηθήσουν τις φιλοζωικές οργανώσεις 
στο έργο τους. Μάλιστα, ο κ.Ταχιάος σύστησε διαδι-
κτυακά και τον καινούργιο του φίλο, ένα χαριτωμένο 
σκυλάκι, τον Άρη, στον οποίο ανέθεσε το καθήκον να 
τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος λείπει από το γραφείο. 

karfitsomata
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ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Που θα μιλήσουν οι υποψήφιοι Στην Comic Con με τις κόρες του  
ο Ορφανός 

Επίθεση στο κέντρο της Ρουσάκη 

Έχοντας στο πλευρό του τις δύο κόρες του, Ηρώ 
και Γεωργία, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γιώργος Ορφανός, επισκέφθηκε την έκθεση «The Comic 
Con» και ξεναγήθηκε στο μαγικό κόσμο του Disney, 
των Star Wars και των άλλων ηρώων των κόμικς. Ο 
υποψήφιος δήμαρχος απόλαυσε δημιουργούς κόμικς να 
σχεδιάζουν στο χώρο της έκθεσης, ενώ είχε την ευκαιρία 
να συνομιλήσει και με το γνωστό ηθοποιό Τάσο Κωστή. 

Εβδομάδα προεκλογικών συγκεντρώσεων για τρεις 
υποψηφίους δημάρχους του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι 
υποψήφιοι Σπύρος Βούγιας, Πέτρος Λεκάκης και Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου θα αναμετρηθούν… σε ανοιχτές προε-
κλογικές συγκεντρώσεις. Την αρχή θα κάνει την Πέμπτη, 
16 Μαΐου, ο Πέτρος Λεκάκης με κάλεσμα στον πεζόδρο-
μο της Αγίας Σοφίας. Την μεθεπόμενη μέρα Σάββατο, θα 
ακολουθήσει στον ίδιο χώρο η κ.Νοτοπούλου, ενώ η 
κεντρική εκδήλωση του κ.Βούγια θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 18 Μαΐου στο Ολύμπιον.  

Νέο κρούσμα φθορών σε εκλογικά περίπτερα. Αυτή 
τη φορά η επίθεση αγνώστων έγινε στα δύο υπαίθρια 
περίπτερα της υποψήφιας δημάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ελένης Ρουσάκη. Τα εκλογικά περίπτερα της επικεφαλής 
του συνδυασμού «Σύγχρονος Δήμος Αυτοδιοικητική 
Κίνηση Πολιτών Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη» βρίσκονται 
σε Πανόραμα και Ασβεστοχώρι. Οι άγνωστοι κατέστρε-
ψαν ό,τι υπήρχε στο εκλογικό περίπτερο, σχίζοντας τις 
αφίσες και τα πανό τα οποία ήταν αναρτημένα.
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Επιμένει σε debate ο ΖάχαρηςΣχολικό... reunion για Κωτίδη  
και Αηδονά!

Ζήτησε... σάρωθρο ο Λάζαρος 

Δασκάλα και μαθητής στη μάχη των εκλογών για τον 
δήμο Θεσσαλονίκης αλλά με διαφορετικούς συνδυα-
σμούς. Πρόκειται για τον Χάρη Κωτίδη, ο οποίος κατε-
βαίνει στις εκλογές με την παράταξη του Σπύρου Βούγια 
και τη δασκάλα του, στην Α΄ Δημοτικού, Νέλλη Αηδονά, 
η οποία είναι υποψήφια σύμβουλος με τον συνδυασμό 
του Νίκου Ταχιάου.  

Να διεξαχθούν προεκλογικές συζητήσεις όλων των 
υποψηφίων σε δημόσιο χώρο του δήμου Νεάπολης – 
Συκεών, πρότεινε ο υποψήφιος δήμαρχος Ηλίας Ζάχα-
ρης. Στην πρότασή του ανταποκρίθηκαν θετικά οι τρεις 
από τις πέντε παρατάξεις και συγκεκριμένα των Σ.Δανι-
ηλίδη, Χ.Βελλή και Γ.Λαθήρα, ενώ δεν υπήρξε απάντηση 
από τον συνδυασμό του Λάζαρου Ωραιόπουλου.  

Με τον δικό του, διαφορετικό τρόπο έδωσε συγχαρη-
τήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ ο εντεταλμένος σύμβουλος 
Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Λάζαρος Ζαχα-
ριάδης. Σε ανάρτησή του στο facebook ο κ.Ζαχαριάδης, 
αφού παρουσίασε πως μέσα σε λίγες ώρες καθάρισε 
η πόλη μετά τους πανηγυρισμούς από τους οπαδούς 
του Δικεφάλου, ζήτησε από τον πρόεδρο της ΠΑΕ να 
του κάνει δώρο ένα ...σάρωθρο. «Πρόεδρε, εδώ που τα 
λέμε, με χαρά θα δεχόμουν δωρεά κανένα σάρωθρο 
γιατί οι πανηγυρισμοί φαίνεται θα είναι συχνοί από εδώ 
και πέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.
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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

Ο άνθρωπος της καθαριότητας Ζωγραφίστηκε ο Λεκάκης Πολιτικό κόμικ από Γιαννούλη

Graffiti… έγινε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Πέτρος Λεκάκης. Ο γνωστός καλλιτέχνης graffiti 
Reb, Βασίλης Γαλαζούλας, έφτιαξε ένα γκράφιτι στο 
εκλογικό κέντρο της παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρώτη», 
στη συμβολή των οδών Βασ.Ηρακλείου και Βενιζέλου, 
που αναπαριστά τον υποψήφιο δήμαρχο να αγκαλιάζει 
όλη την πόλη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έγινε στο 
πλαίσιο της πρότασης του κ.Λεκάκη για δημιουργία ενός 
πάρκου ελεύθερης, καλλιτεχνικής, έκφρασης (graffiti 
park) στη Θεσσαλονίκη. 

Είναι ο υποψήφιος, ο οποίος ξέρει το δημαρχείο Θεσ-
σαλονίκης σαν την «παλάμη» του χεριού του. Ο Κώστας 
Ξανθόπουλος, επί 35 χρόνια εργαζόμενος στον τομέα 
της Καθαριότητας, κατεβαίνει υποψήφιος με την παρά-
ταξη «Θεσσαλονίκη Πρώτη» του Πέτρου Λεκάκη. Τις 
προηγούμενες ημέρες βρέθηκε εκ νέου στους χώρους 
του δημαρχιακού μεγάρου στο πλαίσιο της επίσκεψης 
που έκανε ο συνδυασμός στις υπηρεσίες. Ο κ.Ξανθόπου-
λος, το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται πάντα στο πλευρό 
του κ.Λεκάκη σε όλες τους τις προεκλογικές περιοδείες. 

Μια πρωτότυπη ιδέα είχε ο υποψήφιος περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Γιαννούλης, ο οποί-
ος πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα σατιρικό, πολιτικό 
κόμικ. Στις δώδεκα σελίδες της «φανταστικής» ιστορίας, 
οι αναγνώστες θα συναντήσουν γνωστά πρόσωπα 
της πολιτικής και όχι μόνο, θα γελάσουν αλλά και θα 
προβληματιστούν. Το κόμικ έχει διαδραστική διάσταση 
καθώς ο αφηγητής καλεί τους αναγνώστες να διαμορ-
φώσουν οι ίδιοι την συνέχεια της ιστορίας.
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Κοντά στους Κρήτες ο Παπασωτηρίου Κοντά στα μικρά παιδιά ο Π. Τουντούρης Τρεις εκτός παιχνιδιού 

Στο δημαρχιακό μέγαρο βρέθηκε ο Πασχάλης 
Τουντούρης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου 
Ταχιάου, όπου παρακολούθησε από κοντά μια όμορφη 
πρωτοβουλία του Παιδικού Σταθμού Υψηλάντου που την 
ονόμασαν «Έντομα και λουλούδια». Δεκάδες παιδάκια 
εισέβαλλαν στο χώρο του δημαρχίου, χόρεψαν και 
τραγούδησαν καλωσορίζοντας την άνοιξη και δημιουρ-
γώντας μια γλυκιά ατμόσφαιρα. Στη φωτογραφία ο κ. 
Τουντούρης με τη διευθύντρια Παιδικών Σταθμών του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Πηνελόπη Λοτσιοπούλου.

Στη 14η Παγκρήτια έκθεση της ΔΕΘ παρευρέθηκε 
ο υποψήφιος της περιφέρειας Χρήστος Παπασωτηρί-
ου. Σημείο αναφοράς για την προβολή και προώθηση 
τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών της Κρήτης αλλά και 
πολλών ακόμα περιοχών της Ελλάδας. Επιτέλους μια 
«γλυκιά» υποψηφιότητα στο πλευρό του Απόστολου 
Τζιτζικώστα.

Μείον τρεις οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης 
στις εκλογές της 26ης Μαΐου… Τελικά οι υποψηφιότητες 
έπεσαν στις 19 καθώς το Πρωτοδικείο «έκοψε» την 
«Ελληνική Αυγή» με επικεφαλής τον Αρτέμη Ματθαιό-
πουλο, τους «Ενωμένους Μακεδόνες» με τον Δημήτρη 
Ζιαμπάση και τον συνδυασμό «Γίνεται Μπορούμε» του 
Σάββα Χαλιαμπάλια. Ποιος θα πάρει αυτές τις ψήφους; 
Αυτό αναρωτιούνται όλοι! 
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Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία του υποψηφίου δημάρχου  
όσον αφορά στα προβλήματα της πόλης

Τις τελευταίες μέρες το χάσταγκ 
#tissalonikistakaka (της Σαλονίκης τα 
κακά) εμφανίζεται σε μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και παραδοσιακά ΜΜΕ 
(εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις), 
ξεσηκώνοντας «θόρυβο» για τα προβλή-
ματα της πόλης.

Η παράταξη «Η Θεσσαλονίκη Είναι 
το Μέλλον» (#thessaloniki_is_the_
future), η οποία ακούει σταθερά και 
προσεκτικά τη φωνή των συμπολιτών 
μας, προχώρησε σε μία συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία. Η ομάδα του υποψηφίου 
δημάρχου Γιώργου Ορφανού επιχείρησε 
να συλλέξει #tissalonikistakaka, να τα 
αξιολογήσει και να διαπιστώσει αν και 
κατά πόσο αυτά αντιμετωπίζονται μέσα 
από το προεκλογικό πρόγραμμα της πα-
ράταξης, το οποίο έχει ήδη σχεδιαστεί και 
παρουσιαστεί.

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Σε εκδή-
λωση που πραγματοποίησε την Κυριακή 
στο Λευκό Πύργο, η οποία είχε στο επίκε-
ντρο τα αγαπημένα σε όλους κατοικίδια, 
ο σκοπός αποδείχθηκε τελικά διπλός. 
Αφενός, διοργανώθηκε μία δράση που 
προσέφερε χαρά τόσο στους εκατοντά-
δες ιδιοκτήτες κατοικίδιων που παρα-
βρέθηκαν, όσο κυρίως στα ίδια τα κατοι-
κίδια που έφεραν μαζί τους. Παράλληλα 
όμως, καταγράφηκε με χαρακτηριστικό 
τρόπο το μήνυμα ότι #tissalonikistakaka 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελε-
σματικά με τη συμμετοχή όλων μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο 
Γιώργος Ορφανός και οι άνθρωποι της 
παράταξης «Η Θεσσαλονίκη Είναι το 

Μέλλον» μοίρασαν συμβολικά σε όσους 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση μικρές 
χάρτινες συσκευασίες συλλογής των 
απορριμμάτων των κατοικίδιών τους. 
Πάνω στις συσκευασίες ήταν τυπωμένα 
κάποια από #tissalonikistakaka τα οποία 
και πετάχτηκαν σε κάδους απορριμμά-
των μαζί με τις συσκευασίες που είναι 
απαραίτητες για την καθαριότητα στην 
πόλη. Η επόμενη δημοτική αρχή θα είναι 
άλλωστε αυτή που ουσιαστικά θα κλη-

θεί να «πετάξει», δηλαδή να λύσει, τα 
προβλήματα της πόλης, συμπεριλαμβα-
νομένων αυτών που καταγράφηκαν και 
τυπώθηκαν.

«Ο δήμαρχος της πόλης οφείλει να 
δίνει τον τόνο και το παράδειγμα ανα-
φορικά με το πώς ο καθένας από εμάς 
μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στη βελτί-
ωση της καθημερινότητάς μας. Έτσι, στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης για τα αγαπημέ-
να μας κατοικίδια, μοιράσαμε χάρτινες 

συσκευασίες για τη συλλογή των απορ-
ριμμάτων τους. Είναι κι αυτός ένας από 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε 
να συμβάλουμε στην καθαριότητα της 
πόλης. Στις συσκευασίες αυτές, μπορεί-
τε να βρείτε, μάλιστα, τυπωμένα κάποια 
από τα «κακά της Θεσσαλονίκης» όπως 
τα ανέφεραν οι συμπολίτες μας. Από την 
επομένη των εκλογών, η εφαρμογή του 
προγράμματός μας θα δώσει συγκεκρι-
μένες απαντήσεις στα προβλήματα που 
καταγράφηκαν. Κι εμείς ό,τι υποσχόμα-
στε, το κάνουμε», δήλωσε ο υποψήφιος 
δήμαρχος Γιώργος Ορφανός μετά την 
ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 
εκατοντάδες αναφορές με αφορμή το 
χάσταγκ #tissalonikistakaka στα κοινω-
νικά δίκτυα και στα παραδοσιακά ΜΜΕ. 
Η αντιστοίχιση τους, ξεπερνά τις 33 δι-
αφορετικές κατηγορίες προβλημάτων. 
Στις 25 από αυτές το πρόγραμμα της 
παράταξης «Η Θεσσαλονίκη Είναι το 
Μέλλον» έχει ήδη προτείνει λύσεις, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Μάλιστα στον ιστότοπο 
της παράταξης (στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.orfanos.gr), στις ενότητες 
του προγράμματος, έχει προστεθεί το 
χάσταγκ #tissalonikistakaka σε όλα τα 
σημεία του που συνεισφέρουν στην επί-
λυση των προβλημάτων αυτών.

Οι υπόλοιπες 8 κατηγορίες προβλη-
μάτων αξιολογούνται προκειμένου να 
βρεθούν αποτελεσματικές προτάσεις 
αντιμετώπισής τους.

Ο Γ. Ορφανός αντιμετωπίζει #tissalonikistakaka
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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

▶ H Τριανδρία έκαψε τρεις συν-
δυασμούς τους Ενωμένους Μακεδό-
νες παράταξη που προέκυψε μετά τα 
συλλαλητήρια για την Μακεδονία, της 
«Ελληνικής Αυγής» και του Σάββα 
Χαλιαμπάλια... Και χαίρεται ο Ζορό...

▶ Ο Χαλιαμπάλιας αποφάσισε μό-
νος του να συγκεντρώσει τα χαρτιά για 
την υποψηφιότητα του... Χάθηκε ο κό-
σμος να πληρώσει έναν δικηγόρο και 
την πάτησε... Παρ’ όλα αυτά οι χορη-
γούμενες τηλεοπτικές συνεντεύξεις 
του στο FB έπαιζαν ακόμη και μετά 
τον αποκλεισμό του!

▶ Μάλιστα το  ίδιο απόγευμα του 
αποκλεισμού του από το Πρωτοδικείο 
είχε γάμο. Τώρα να σας πω την αμαρ-
τία μου ότι ήταν μέσα στην τρελή χαρά 
θα πω ψέματα...

▶ Δε διάγει τις καλύτερες ημέρες 
του ο Βούγιας... Που λογικά θα έπρε-
πε να χαίρεται μετά την «μεταγραφή» 

των αντιδημάρχων από το Λεκάκη την 
τελευταία στιγμή. 

▶ Βγάζει γκρίνια όμως ο Σπύρος 
μου για τις δημοσκοπήσεις, λέει... Τα 
‘πε και στο ραδιόφωνο, και τα ‘χε με 
τις «free press που μοιράζονται αφει-
δώς» και τον δείχνουν να έχει δημο-
σκοπικά σκαμπανεβάσματα...

▶ Αν θυμάμαι καλά πάντως, κά-
ποιες από αυτές όχι μόνο φιλοξένη-
σαν απόψεις του σε όλα τα debates 
αλλά πρόβαλλαν αρκούντως τις θέ-
σεις του. Ακόμη κι αν με αρκετή δόση 
κομπορρημοσύνης από το γραφείο 
του ευθέως δήλωναν μια απαξίωση κι 
ένα ανάθεμα...

▶ Ας είναι... Εμείς τον συμπονούμε 
και του ευχόμαστε καλή δύναμη και 
κουράγιο... Και κυρίως τον κατανοού-
με στη δυσαρέσκεια που θα βγάλουν 
οι «μικροί» -ηλικιακά-  αντιδήμαρχοι 
και δημοτικοί σύμβουλοι που τάχτη-

καν μαζί του όταν δε θα εκλεγούν. Τα 
κουκιά δεν φτουράνε... Έτσι, δεν είναι 
Σπύρο;

▶ Μια που το ‘φερε η κουβέντα για 
τους αντιδημάρχους, όλοι τους είναι 
έξαλλοι με το βίντεο που ανέβασε ο 
Λεκάκης για να βγάλει την πίκρα του. 
Του έστειλαν μάλιστα μήνυμα να το 
«κατεβάσει». Μάταια όμως... Το γυαλί 
δεν κολλάει...

▶ Γκρίνια όμως βγάζουν και στην 
παράταξη της Κατερίνας...Όσοι πήγαν 
στην Νοτοπούλου άρχισαν να λένε 
ότι η προεκλογική εκστρατεία πηγαί-
νει προς την ...Βουλή κι όχι προς τον 
δήμο. Κι ο νοών νοείτο...

▶ Μάλιστα ένα πρώην στέλεχος 
της πρωτοβουλίας λέει ότι ίσως δεν 
εκτίμησαν καλά την κατάσταση κι ότι 
έπρεπε να κατεβούν όλοι μαζί... Μάλ-
λον είναι αργά για δάκρυα Στέλλα...

▶  Όλα οι υποψήφιοι δήμαρχοι πή-

γαν στην παρουσίαση του βιβλίου του 
Βαρτζόπουλου για να μιλήσουν με 
τον Σαμαρά... Εκτός από τον Απόστο-
λό μου που έλειπε στο Ρούπελ...

▶  Όχι όμως ότι θα πήγαινε ακόμη 
κι αν έλειπε εκτός Θεσσαλονίκης. Με-
ρικά πράγματα δεν ξεχνιούνται... Ούτε 
και το ότι το 2014 δεν τον επέλεγε ο 
τότε  πρωθυπουργός για εκλεκτό της 
Ν.Δ. επιλέγοντας τον «ξανθό». 

▶ Ανάρτηση με τον Γιώργο Κύρτσο 
ανέβασε ο Ταχιάος στο εκλογικό κέ-
ντρο του γράφοντας μάλιστα για μια 
γνωριμία πολλών ετών...

▶ Αν θυμάμαι καλά, πρωτογνω-
ρίστηκαν προ τριών μηνών όταν ο 
ευρωβουλευτής ήρθε πάλι Θεσσαλο-
νίκη για να επικοινωνήσει την εκλογι-
κή υποψηφιότητά του. Δε βαριέσαι... 
Ποιός θυμάται σάματις σ’ αυτήν την 
πόλη; Και ποιός θα θυμάται μετά τις 
εκλογές;
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Μήνυμα προς τους δημότες να τον στηρί-
ξουν και να τον τιμήσουν με μια καθαρή εντολή 
από την πρώτη Κυριακή, στέλνει ο νυν δήμαρ-
χος Βόλβης και εκ νέου υποψήφιος, Διαμαντής 
Λιάμας. Σε συνέντευξή του στην Karfitsa, μιλά 
για το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό που 
υλοποιείται εδώ και χρόνια, το οποίο αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση. Αναφέρεται επίσης 
στο συμμάζεμα των οικονομικών του δήμου και 
καλεί την πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της και 
να ενδιαφερθεί περισσότερο για τον τόπο του.

Κύριε Λιάμα, πόσο ικανοποιημένος είστε 
από την τρέχουσα θητεία; Τι έγινε και τι δεν 
έγινε στο δήμο Βόλβης; Το έργο που επιτεύ-
χθηκε αυτήν την πενταετία είναι πολύπλευρο 
και δεν μπορεί να παρουσιασθεί μέσα σε λίγες 
σειρές. Ενδεικτικά μπορώ να πω ότι λειτούργησε 
υποδειγματικά η φροντίδα μας για την Παιδεία, 
αναδείχθηκε σημαντικά ο τομέας του πολιτισμού 
και των αθλητικών υποδομών, επιδείξαμε ιδιαί-
τερη φροντίδα για την υγεία και ήμασταν πρω-
τοπόροι στην κοινωνική αλληλεγγύη. Ίσως το 
σημαντικότερο ήταν, ότι με βάση οργανωμένο 
σχέδιο, επενδύσαμε στην αύξηση του τουρισμού 
ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για 
να πολεμήσουμε την ανεργία, και τολμώ να πω 
ότι το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα θα 
δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στη δημιουρ-
γία υποδομών και έργων, που θα δώσουν μα-
κροπρόθεσμη προοπτική, όραμα στις επόμενες 
γενιές. Η ανάπτυξη των λιμανιών Σταυρού και 
Ασπροβάλτας με ισάριθμες μαρίνες, η ανάδειξη 
της λίμνης Βόλβης σε κορυφαίο οικοτουριστικό 
πόλο έλξης, η διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη 
μέσω προαστιακού σιδηρόδρομου, καθώς και η 
δημιουργία του μεγαλύτερου, ίσως, παράκτιου 
ποδηλατόδρομου στην Ελλάδα, μήκους σχεδόν 
15 χιλιομέτρων που θα ενώνει τον Σταυρό με την 
Ασπροβάλτα, είναι η πρόταση μας για το μέλλον.

Υποστηρίζετε πως το μεγαλύτερο κατόρ-
θωμα της διοίκησης σας είναι πως μπήκαν σε 
τάξη τα οικονομικά του δήμου. Σε τι κατάσταση 
παραλάβατε και σε τι κατάσταση είστε τώρα; 
Το 2011, ως η πρώτη διοίκηση του νεοσύστατου 
δήμου Βόλβης έπρεπε να αντιμετωπίσουμε χρέη 
εκατομμυρίων από τους έξι δήμους που ενώθη-
καν. Κατορθώσαμε με την πάροδο αυτών των 8 
ετών, να δημιουργήσουμε έναν δήμο εύρωστο 
οικονομικά, με αρκετά έσοδα και θετικό ισοζύ-
γιο. Εκείνο που δεν κατορθώσαμε να αντιμετω-
πίσουμε οικονομικά, ήταν τα χρέη των Λουτρών 
Νέας Απολλωνίας, που υπερέβαιναν τα 3 εκατ. 
ευρώ, πολλά από αυτά σε δάνειο, που τοκίζο-
νταν διαρκώς, ενώ συνεχώς εμφανίζονταν και 
νέες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ 
και εφορία. Μοναδική λύση θα είναι η λειτουρ-

γία της λουτρόπολης από ιδιωτικά κεφάλαια με 
πολλαπλά ανταλλάγματα για την ευρύτερη πε-
ριοχή και ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 
αρκετά επενδυτικά σχήματα.

Ποια άλλα βασικά προβλήματα αντιμετω-
πίζετε στην περιοχή; Πώς μπορούν να επιλυ-
θούν; Η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι κομ-
βικό θέμα που δυστυχώς δεν εξαρτάται από 
τον δήμο. Έχουν εκπονηθεί μελέτες για τη δη-
μιουργία αντιπλημμυρικών οργανωμένων δρά-
σεων, που όμως έχουν κολλήσει στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας και πρέπει πλέον τόσο το 
κράτος και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
αλλά και άλλοι φορείς, όπως η Εγνατία Οδός να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η αύξηση των τουριστών μπορεί να απο-
τελέσει το «αντίδοτο» στην ανεργία; Τι άλλες 
κινήσεις μπορούν να γίνουν ώστε ο τόπος σας 
να αποτελέσει πόλο έλξης κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού; Εδώ και χρόνια λειτουργούμε 
με βάση ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο 
για τον τουρισμό, που θα τολμούσα να πω ότι 
θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
και για άλλους δήμους. Αρχικά πραγματοποι-
ήσαμε τη μεγαλύτερη, ίσως, έρευνα σε 1.200 
τουρίστες-επισκέπτες. Εξασφαλίσαμε τη μεγάλη 
διεθνή διάκριση των 8 Γαλάζιων Σημαιών στις 
ακτές μας, δημιουργήσαμε ειδικό τουριστικό 
σήμα, τυπώσαμε σύγχρονα έντυπα σε 8 γλώσσες 
και συμμετέχουμε συστηματικά σε διεθνείς εκ-
θέσεις, Δημιουργήσαμε όλες τις προϋποθέσεις, 
ώστε να μας επιλέξει επιχειρηματικός όμιλος για 
επένδυση 50 εκατ. ευρώ στην Ασπροβάλτα, με 
την κατασκευή του πρώτου 5αστερου ξενοδο-
χείου στην ευρύτερη περιοχή. Το σημαντικότερο 
είναι ότι εκπονήσαμε ένα ειδικό στρατηγικό σχέ-
διο τουριστικής ανάπτυξης. Προβλέπει άνοιγμα 
νέων τουριστικών αγορών, ενέργειες ποιοτικής 
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, δρά-
σεις προσέλκυσης νέων κοινών σε οικοτουρι-
σμό, ιστορικό και γαστρονομικό τουρισμό, εναλ-
λακτικές μορφές τουρισμού, ώστε να επιτευχθεί 
επισκεψιμότητα και στις ορεινές και παραλίμνιες 
περιοχές, προσελκύοντας τον εγχώριο τουρισμό, 
σε μια σεζόν που θα απλώνεται σε όλο τον χρό-
νο. Παράλληλα, είμαστε αποδέκτες νέων επι-
χειρηματικών προτάσεων για επενδύσεις στην 
παλιά και νέα λουτρόπολη Νέας Απολλωνίας, 
αλλά και για την κατασκευή πολυτελών ξενο-
δοχειακών μονάδων σε Σταυρό και Νέα Βρασνά.

Ανακοινώσατε μεγάλο αριθμό υποψηφίων 
δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. Είστε 
ικανοποιημένος από το ψηφοδέλτιο σας και σε 
τι ποσοστό υπάρχει ανανέωση; Ο συνδυασμός 
«Βόλβη Μπροστά», περιλαμβάνει συνολικά 200 
υποψήφιους ίσως το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο σε 

όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό ανανέ-
ωσης μας υπερβαίνει το 60%, ενώ πολλοί υπο-
ψήφιοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι προ-
έρχονται από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, 
ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης του έργου που 
επιτελέσθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Περισσότερο 
είμαι χαρούμενος από τον εξαιρετικό συνδυασμό 
των παλαιών και των νέων, των έμπειρων αιρε-
τών και των πρωτοεμφανιζόμενων υποψηφίων, 
που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό σκο-
πό. Ιδιαίτερα όμως είμαι ικανοποιημένος από τον 
σημαντικό αριθμό των γυναικών που κατέρχο-
νται ως υποψήφιες στις τάξεις του συνδυασμού 
μας. Οι 82 γυναίκες υποψήφιοι σε δημοτικό και 
τοπικό συμβούλιο, πιστεύω ότι αποτελούν ίσως 
το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, καθώς θα προσφέ-
ρουν τις δικές τους ιδέες, τις δικές τους προτά-
σεις, τη δική τους πνοή, μαζί με τις δεκάδες νέες 
και νέους υποψηφίους μας.

Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει στην επό-
μενη μέρα του δήμου Βόλβης λόγω του συ-
στήματος της απλής αναλογικής, με το οποίο 
θα διεξαχθούν οι εκλογές; Δεν είμαι από τους 
ανθρώπους που φοβούνται, όταν γνωρίζω ότι 
λειτουργώ με εντιμότητα και ηθική για το καλό 
του τόπου μου. Με ανησυχεί ότι ορισμένοι ίσως 
επιδιώκουν να πλασαριστούν στο δημοτικό συμ-
βούλιο για να διεκδικήσουν ανταλλάγματα, για 
τη διαμόρφωση μιας πλειοψηφίας. Τους στέλνω 
μήνυμα ότι θα απογοητευτούν οικτρά γιατί δεν 
δέχομαι εκβιασμούς, ούτε συναλλαγές κάτω 
από το τραπέζι, όπως γνωρίζουν οι συνδημότες 
μου. Γι αυτό απευθύνομαι ιδιαίτερα στους συ-
μπατριώτες μου και τους καλώ να μας τιμήσουν 
με μια καθαρή εντολή από την πρώτη Κυριακή. 
Ακόμα, καλώ όσους δεν μας ψηφίσουν να στη-
ρίξουν έντιμους υποψηφίους των άλλων συν-
δυασμών. Εμείς θα συνεχίσουμε να διοικούμε 
επιδιώκοντας την ενότητα, ώστε να επιτύχουμε 
το καλύτερο δυνατό για όλους μας. Είμαι αισιό-
δοξος πως οι τυχοδιώκτες θα απομονωθούν.

Τι χρειάζεται για να πάει η «Βόλβη Μπρο-
στά», όπως είναι και το όνομα του συνδυα-
σμού σας; Χρειάζεται καταρχήν να πιστέψουμε 
οι ίδιοι στη δύναμη μας. Οι συνδημότες μου πρέ-
πει να πιστέψουν στα πλεονεκτήματα τους, στη 
παραδοσιακή φιλοξενία μας, στο ισχυρό εθε-
λοντικό πνεύμα, στην εργατικότητα και την ευ-
ρηματικότητα που μας διακρίνει. Πρέπει, όμως, 
και η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της και να 
ενδιαφερθεί περισσότερο για τον δήμο Βόλβης 
που προχωρά μπροστά. Να ενισχύει ένα μοναδι-
κό στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη του του-
ρισμού που εφαρμόζουμε, ίσως πιλοτικό και για 
άλλες περιοχές. Να ανοίξει επιτέλους τις πύλες 
του Κάστρου της Ρεντίνας για το ευρύ κοινό, να 
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Διαμαντής
Λιάμας

συνδράμει στην τεράστια προσπάθεια που 
καταβάλουμε για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση. Δεν ζητιανεύουμε, διεκδι-
κούμε αυτά που μας ανήκουν. Ο δρό-
μος μας είναι μόνο μπροστά, χωρίς 
πισωγυρίσματα. Η εντιμότητα και η 
αξιοκρατία είναι πλέον εδραιωμέ-
νες στον δήμο μας και όσοι θέλουν 
να γυρίσουν στην εποχή του ρου-
σφετιού και της διαπλοκής είναι 
οικτρά γελασμένοι. Σύντομα θα 
καταλάβουν ότι αποτελούν μια 
σκοτεινή κι αραχνιασμένη γωνιά 
του τόπου μας.

Δεν είμαι από 
τους ανθρώπους 
που φοβούνται, 
όταν γνωρίζω 
ότι λειτουργώ με 
εντιμότητα και ηθική 
για το καλό του 
τόπου μου
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Το όραμά του για μια ανθρώπινη, αλληλέγγυα 
πόλη, που μπαίνει με γοργούς ρυθμούς στη νέα 
εποχή, περιγράφει ο νυν δήμαρχος Καλαμαριάς και 
εκ νέου υποψήφιος Θεοδόσης Μπακογλίδης σε συ-
νέντευξή του στην εφημερίδα Karfitsa. Παρουσιάζει 
τις προτάσεις του συνδυασμού του «Συνεργασία 
για την Καλαμαριά» για το πρώην στρατόπεδο Κό-
δρα και τη μετατροπή του σε αστικό μητροπολιτικό 
πάρκο καθώς και για το «Παλατάκι», για το οποίο 
προτείνει να φιλοξενεί λειτουργίες υπερτοπικής 
σημασίας. Ο κ. Μπακογλίδης εμφανίζεται  διατε-
θειμένος και μετά τις εκλογές να αξιοποιήσει κάθε 
θετική πρόταση που κατατίθεται προς όφελος των 
δημοτών.

Κύριε Μπακογλίδη, κατεβαίνετε στις εκλογές 
έχοντας ήδη συνάψει κάποιες συνεργασίες. Αυτές 
έγιναν λόγω του συστήματος της απλής αναλογι-
κής ή λόγω κοινών ιδεών για την ανάπτυξη του 
δήμου Καλαμαριάς; Οι σημερινές προκλήσεις –και 
δεν εννοώ μόνο το σύστημα εκλογής (την απλή ανα-
λογική)– δεν μας επιτρέπουν να συμπεριφερόμαστε 
ως εκπρόσωποι κομματικών παρατάξεων, αλλά ως 
εγγυητές της ενότητας. Οι προγραμματικές συγκλί-
σεις, ο τρόπος διοίκησης του δήμου μας, η τόλμη, η 
αφοσίωση και η αγάπη για την πόλη μας αποτελούν 
οδηγό για τις σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης 
που σφυρηλάτησαν τη συνεργασία μας με τις δημο-
τικές παρατάξεις, με τις οποίες συμπορευόμαστε σ’ 
αυτόν τον αγώνα. Είμαστε διατεθειμένοι  και μετά 
τις εκλογές να συμπράξουμε και να αξιοποιήσουμε 
κάθε θετική πρόταση που κατατίθεται προς όφελος 
των δημοτών μας.

Διεκδικείτε μια νέα τετραετία. Με τι «όπλα» - 
επιχειρήματα θα πείσετε τους δημότες σας να σας 
στηρίξουν με την ψήφο τους; Τη δύσκολη πενταε-
τία που διανύσαμε, κάναμε έργο και δράσεις σε όλα 
τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής 
στην Καλαμαριά. Κρατήσαμε την πόλη ζωντανή σε 
χρόνια κρίσης. Οι μηδενιστικές απόψεις διαψεύδο-
νται από την πραγματικότητα. Η διαφάνεια στα οι-
κονομικά του δήμου, η εμπειρία στη διοίκηση και ο 
νέος προγραμματισμός σχεδιασμός μας, αποδεικνύ-
ουν ότι γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολί-
ες της πόλης μας και με σταθερά βήματα προχωρά-
με. Όραμά μας μια ανθρώπινη, αλληλέγγυα πόλη, 
που μπαίνει με γοργούς ρυθμούς στη νέα εποχή. Η 
Καλαμαριά είναι μια όμορφη πόλη, ένας ιδανικός 
τόπος κατοικίας, κεκτημένα που διατηρούμε και συ-
νεχώς διευρύνουμε.

Το στρατόπεδο Κόδρα αποδόθηκε στην τοπι-
κή κοινωνία. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε 
περίπτωση επανεκλογής; Το στρατόπεδο Κόδρα 
είναι το μεγαλύτερο αστικό πάρκο σε επαφή με τη 
θάλασσα. Η παραχώρηση τμήματος 200 στρεμμά-
των αποτελεί ένα βήμα προς την αξιοποίηση του. 

Η ύπαρξη, όμως, διάσπαρτων ιδιοκτησιών, των 
ιδιοκτησιών του ΑΟΟΑ, τμημάτων του υπουργείου 
Πολιτισμού και του ΝΑΤΟ, καθιστούν απαγορευτική 
την οποιαδήποτε σοβαρή παρέμβαση στον χώρο. 
Σε πρώτη φάση, για να το επισκέπτονται οι πολίτες 
ξεκινήσαμε τον καθαρισμό του χώρου, την απομά-
κρυνση των καταληψιών, τη διαμόρφωση διαδρο-
μών, την ενίσχυση φωτισμού και τη φύλαξη του 
χώρου. Επόμενα σημαντικά βήματα μας:

- Ανοιχτός διάλογος – διαβούλευση για να κα-
θορισθούν οι στρατηγικοί στόχοι της ανάπλασης.

- Σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου.
- Προκήρυξη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Στόχος μας η μετατροπή του πρώην στρατο-

πέδου Κόδρα σε αστικό μητροπολιτικό πάρκο, όχι 
μόνο για την Καλαμαριά αλλά για ολόκληρη τη 
Θεσσαλονίκη.

Έχετε κάνει προτάσεις για να αποκτήσει 
«ζωή» και το Παλατάκι. Θεωρείτε ότι μπορεί να 
γίνει άμεσα; Το πρώην κυβερνείο, γνωστό και ως 
«Παλατάκι», είναι ένα κτίριο νεοκλασικού ρυθμού 
και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Ανήκει στην 
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, η οποία με τη σει-
ρά της το έχει παραχωρήσει στο υπουργείο Μακεδο-
νίας – Θράκης. Πρόταση μας είναι αυτό το εμβλημα-
τικό κτίριο να φιλοξενήσει  λειτουργίες υπερτοπικής 
σημασίας, όπως συνέδρια υψηλών προδιαγραφών, 
περιοδικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Θα ήταν θετικό, επίσης, να στεγάσει το Συμβούλιο 
Απόδημου Ελληνισμού, ένας φορέας με παγκόσμια 
αναγνωρισιμότητα, αφού θα είναι το κέντρο του 
Ελληνισμού της διασποράς. Πρόσφατα το ΥΜΑΘ, 
υιοθετώντας την πρόταση του δήμου Καλαμαριάς, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να εξασφαλιστούν οι πι-
στώσεις για την επισκευή του κτιρίου. Πρόταση μας, 
επίσης, είναι να συσταθεί φορέας διαχείρισης με τη 
συμμετοχή και του Δήμου Καλαμαριάς. Ευελπιστού-
με ότι θα προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες που 
απαιτούνται, για να καρποφορήσουν οι προτάσεις 
μας.

Επίσης, όλοι οι Θεσσαλονικείς ονειρεύονται να 
επεκταθεί το παραλιακό μέτωπο από το λιμάνι 
έως την Καλαμαριά για να μπορούν να απολαμ-
βάνουν τη βόλτα τους. Πόσο εφικτό είναι αυτό; 
Το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς αποτελεί το 
μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δυστυχώς, 
όμως, κανένα τμήμα της αιγιαλίτιδας ζώνης δεν 
ανήκει στον δήμο μας. Ωστόσο, έχουμε προβεί στις 
εξής ενέργειες:

- Το 2015 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Καλαμαριάς, με 
το οποίο προστέθηκε μια «ομπρέλα» προστασίας 
όλου του θαλάσσιου μετώπου με τον ορισμό «πε-
ριοχή ειδικής προστασίας που δεν πολεοδομείται».

- Διαμορφώσαμε θέσεις για την αξιοποίηση της 

Μαρίνας.
- Εκπονήθηκε σχέδιο αξιοποίησης για την πλαζ 

Αρετσούς και υποβλήθηκε εκ νέου αίτημα παραχώ-
ρησης.

- Η παραλιακή ζώνη στο Καραμπουρνάκι με την 
αναθεώρηση του ΓΠΣ μετατράπηκε σε ζώνη πρασί-
νου και ανοιχτών αθλοπαιδιών.

- Η περιοχή της Μίκρας θα μελετηθεί με τα νέα 
δεδομένα, που θα δημιουργήσει η λειτουργία του 
σταθμού του Μετρό.

- Με απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου 
ζητήσαμε την παραχώρηση όλων των οικοπέδων 
και της αιγιαλίτιδας ζώνης στο δήμο.

- Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του ειδικού 
χωρικού σχεδίου της παραλιακής ζώνης.

- Συμμετέχουμε στην προσπάθεια που ξεκίνησε 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενο-
ποίηση του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι 
μέχρι το Αγγελοχώρι.

Πρέπει, λοιπόν, να αντιληφθεί κάθε πολίτης ότι 
από τη διοίκηση του δήμου καταβάλλεται κάθε δυ-
νατή προσπάθεια, αλλά χρειάζεται κεντρική κυβερ-
νητική βούληση, ώστε το θέμα «παραλιακό μέτω-
πο» να βρει τη λύση του.

Στα προεκλογικά, τι ποσοστό ανανέωσης έχει 
το ψηφοδέλτιο σας και ποιος είναι ο στόχος της 
παράταξης σας στις εκλογές της 26ης Μαΐου; Η 
ανανέωση στο ψηφοδέλτιο μας δεν είναι μόνο πο-
σοτική, αλλά είναι και ποιοτική. Νέοι ηλικιακά άν-
θρωποι, επιστήμονες, αθλητές, επαγγελματίες, και 
άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας αποτελούν 
το ψηφοδέλτιο μας. Εάν θέλετε και ένα ποσοτικό 
νούμερο, είμαστε πάνω από 70% από την προηγού-
μενη εκλογική αναμέτρηση. Φυσικά και ο στόχος 
της παράταξης μας είναι μια αυτοδύναμη ισχυρή δι-
οίκηση που θα προκύπτει από την πρώτη Κυριακή, 
και αυτό όχι από πολιτική φιλοδοξία, αλλά για να 
προχωρήσει ο δήμος μας με γρήγορους ρυθμούς 
πάνω σε έναν σύγχρονο προγραμματικό βηματισμό.

Είστε ίσως ο μόνος δήμος πανελλαδικά που 
κατάφερε να διατηρήσει ενιαία την επικράτειά 
του. Πόσο θετικό είναι αυτό για την επόμενη μέρα 
διοίκησης;  Είμαστε από τους λίγους δήμους πα-
νελλαδικά που δεν συνενωθήκαμε με άλλον Δήμο, 
γιατί η Καλαμαριά είναι ένας μεγάλος και ισχυρός 
δήμος, που πληροί όλα τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πληθυσμιακά κριτήρια, ώστε να διατηρεί την 
αυτονομία του. Είναι σημαντικός παράγοντας για τη 
διοίκηση του δήμου μας να μην προέρχεται αυτός 
από συνενώσεις, γιατί η εκάστοτε δημοτική αρχή 
έχει βαθύτερη γνώση των τοπικών προβλημάτων, 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πολιτών και 
γενικότερα της φυσιογνωμίας της πόλης. Από την 
ενιαία επικράτεια της πόλης μας κερδισμένη βγαίνει 
η Καλαμαριά.

Θεοδόσης Μπακογλίδης: 

Κρατήσαμε την Καλαμαριά ζωντανή 
σε χρόνια κρίσης
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Θεοδόσης
Μπακογλίδης

Η διαφάνεια 
στα οικονομικά, 

η εμπειρία στη 
διοίκηση και ο νέος 

προγραμματισμός 
σχεδιασμός μας, 

αποδεικνύουν ότι 
γνωρίζουμε τα 

προβλήματα και  
τις δυσκολίες
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Στο έργο που διετέλεσε η διοίκηση του την 
τελευταία πενταετία, αναφέρεται ο δήμαρχος 
Κορδελιού – Ευόσμου και εκ νέου υποψήφιος, 
Πέτρος Σούλας, σε συνέντευξή του στην Karfitsa. 
Ο κ.Σούλας μιλά για την οικονομική ισχυροποίη-
ση του δήμου, που ήταν στα πρόθυρα της κατάρ-
ρευσης, ενώ δίνει το στίγμα του για την επόμενη 
θητεία, σε περίπτωση επανεκλογής του, ξεκαθα-
ρίζοντας πως είναι έτοιμος να προχωρήσει στην 
υλοποίηση ενός μακρόπνοου αναπτυξιακού 
προγράμματος. Αναφερόμενος στις εκλογές της 
26ης Μαΐου, λέει «ναι» στις καθαρές συνεργασί-
ες και εμφανίζεται αντίθετος σε παρασκηνιακές 
συναλλαγές.

Είστε εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος σ’ 
έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της 
χώρας. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτός 
να διοικηθεί; Ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, 
ο δεύτερος σε πληθυσμός δήμος της Βόρειας 
Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους στη 
χώρα, είναι ένας δήμος με μεγάλες ιδιαιτερότη-
τες, έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αλλά 
και προβλήματα. Η φρενήρης ανοικοδόμηση 
των προηγούμενων ετών και η κατ΄ επέκταση 
αλματώδης αύξηση του πληθυσμού –η οποία 
συνεχίζεται παρά την οικονομική κρίση μέχρι 
σήμερα– οδήγησε σε δραματική αύξηση των 
αναγκών που άπτονται στη δημιουργία, αναβάθ-
μιση και συντήρηση υποδομών καθημερινότη-
τας και ποιότητας ζωής. Με ανοιχτά τα μέτωπα 
της αντιμετώπισης όλων αυτών των ζητημάτων, 
με αιχμή το πρόβλημα της σχολικής στέγης, του 
κυκλοφοριακού, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που 
μαστίζουν την τοπική κοινωνία αλλά και με την 
εντυπωσιακή δυναμική που σημειώνεται τα τε-
λευταία χρόνια σε επίπεδο ανάπτυξης της τοπι-
κής αγοράς, αποτελεί πραγματικά πρόκληση η 
διοίκηση αυτού του ξεχωριστού σε φυσιογνωμία 
τόπου. Μια πρόκληση που ομολογουμένως δο-
κιμάζει τις αντοχές όλων μας, δεδομένου ότι η 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκασμένη να λει-
τουργεί υπό ασφυκτικές οικονομικά συνθήκες, 
καθώς οι περικοπές των οικονομικών της είναι 
δραματικές. Συνέπεια όλων αυτών των δεινών 
πολιτικών, να καλούμαστε να παράγουμε έργο 
σε ένα μίζερο οικονομικά περιβάλλον που δυ-
σχεραίνει κάθε οραματική και αναπτυξιακή προ-
σπάθεια.

Είστε ικανοποιημένος από τη διοίκησή σας 
την προηγούμενη θητεία; Ποια εμπόδια συνα-
ντήσατε που δεν σας επέτρεψαν να δρομολο-
γήσετε λύσεις σε προβλήματα;

Αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου σε μια ιδι-
αίτερα κρίσιμη πενταετία. Σε μια πενταετία που 
αναμετρηθήκαμε κυριολεκτικά μόνο με προ-

βλήματα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο υπήρξε 
η δραματική οικονομική κατάσταση του δήμου. 
Παραλάβαμε ένα δήμο σε κατάσταση ασφυξίας, 
με αποδιοργανωμένες διοικητικά υπηρεσίες, 
με προβληματικές υποδομές, με δρόμους μέσα 
στις λακκούβες, με ελλείψεις εξοπλισμού στην 
καθαριότητα και την ανακύκλωση, με υποτυπώ-
δη κοινωνική πολιτική. Έναν δήμο στα πρόθυ-
ρα της κατάρρευσης. Ωστόσο, παρά τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετω-
πίζουμε καθημερινά, θεωρώ ότι σε αυτήν την 
εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία δεν αθετήσαμε 
καμία από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και 
καταφέραμε να είμαστε συνεπείς, φέρνοντας σε 
πέρας ένα σημαντικό έργο. Επιδείξαμε συνέπεια 
λόγων και έργων, και σήμερα τεσσεράμισι σχε-
δόν χρόνια μετά, είμαστε περήφανοι, γιατί όχι 
μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά γιατί καταφέραμε 
να βγάλουμε το δήμο μας και πάλι σε τροχιά 
ανάπτυξης και προοπτικής.

Ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου ήταν ανά-
μεσα στους 14 υπερχρεωμένους δήμους της 
χώρας. Σε τι κατάσταση είναι σήμερα τα οικο-
νομικά;

Τo 2014 ο δήμος μας κατείχε την 14η θέση 
στη λίστα με τους «κόκκινους» δήμους της 
χώρας. Ένας δήμος που, όπως προανέφερα, 
βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με 
ορατό τον κίνδυνο του λουκέτου. Κατασχέσεις, 
οφειλές σε προμηθευτές, απλήρωτοι εργαζόμε-
νοι και τρέχουσες υποχρεώσεις, ήταν ένα μόνο 
μέρος της δραματικής κατάστασης που παραλά-
βαμε. Εμείς όμως δεν το βάλαμε κάτω. Πήγαμε 
αντίθετα στο ρεύμα. Σηκώσαμε τα μανίκια και 
δουλέψαμε σκληρά, ώστε σήμερα όλη η Ελλά-
δα να μιλάει για το οικονομικό θαύμα που συ-
ντελέστηκε στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Να 
μιλάει για έναν δήμο που υπό του μηδενός κα-
τάφερε να ορθοποδήσει και σήμερα με την ολο-
κλήρωση αυτής της πολύ δύσκολης θητείας να 
βρίσκεται στη λίστα των πιο ισχυρών οικονομικά 
δήμων της χώρας. Η διοίκησή μας κατάφερε να 
εξοφλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό χρέη παρελ-
θόντων ετών, πέτυχε να μην έχει δημιουργήσει 
ούτε ένα ευρώ ληξιπρόθεσμης οφειλής και κυ-
ρίως να αυξήσει τα αποθεματικά στα δημοτικά 
ταμεία, τα οποία ξεπερνούν τα 8.837.047,57€. 
Και όλα αυτά χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά 
του δημότες με αυξήσεις των τελών, αλλά αντι-
θέτως να προχωρά σε συνεχείς μειώσεις, υλο-
ποιώντας παράλληλα προγράμματα κοινωνικής 
πολιτικής και τεχνικά έργα.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η σχολι-
κή στέγη. Υπήρξαν μάλιστα και δεσμεύσεις του 
ίδιου του πρωθυπουργού για την περιοχή σας. 
Ποιές κινήσεις έχουν γίνει;

Η σχολική στέγη είναι όντως ένα από τα με-
γαλύτερα προβλήματα του δήμου μας. Ένα πρό-
βλημα για το οποίο δεν δρομολογήθηκαν απο-
φασιστικά και καίρια οι παρεμβάσεις εκείνες που 
θα έπρεπε να γίνουν, καθώς παρά την πληθυσμι-
ακή έκρηξη έχει να κτιστεί σχολείο στο δήμο μας 
εδώ και περίπου 13 χρόνια. Δεν επιρρίπτω ευ-
θύνες, αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα! 
Εμείς όμως, δεν το βάλαμε κάτω, ριχτήκαμε στη 
μάχη, διεκδικήσαμε και πετύχαμε την εμπλοκή 
ακόμη και του πρωθυπουργού στο πρόβλημα. 
Και σήμερα, 13 χρόνια μετά, έχουμε επιτέλους 
αποτελέσματα. Πριν από περίπου έναν μήνα, δη-
μοπρατήθηκε η ανέγερση του 24ου Δημοτικού 
Σχολείου, προϋπολογισμού 3.130.000€, ενώ 
μετράμε μέρες για τη δημοπράτηση ενός ακόμη, 
του πολύπαθου 25ου Δημοτικού άνωθεν του 
περιφερειακού, προϋπολογισμού 5.684.000€. 
Παράλληλα, αναμένεται άμεσα η δημοπράτη-
ση του έργου για τη συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων του δήμου μας, ύψους 1.350.000 ευρώ. 
Μπορεί για κάποιους να μη σημαίνει τίποτα αυτή 
η προσπάθεια. Μπορεί κάποιοι να περίμεναν από 
μια νέα διοίκηση στην πρώτη της θητεία να κα-
λύψει όλα όσα δεν έγιναν τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Στην κρίση των δημοτών είναι να εκτιμήσουν 
όλα όσα δεν έγιναν τα τελευταία 13 χρόνια και 
όλα όσα έγιναν μέσα σε μία μόνο δημαρχιακή 
θητεία.

Κύριε Σούλα, πάνω σε ποια ζητήματα μπο-
ρείτε να δεσμευτείτε για την επόμενη τετραετία 
σε περίπτωση επανεκλογής;

Μετά την οικονομική ισχυροποίηση του δή-
μου, το έργο της συνέχειας μας βρίσκει πανέτοι-
μους να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός 
μακρόπνοου αναπτυξιακού προγράμματος που 
θα μεταμορφώσει όλον το δήμο, από γειτονιά 
σε γειτονιά. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι υπο-
δομές για τη σχολική στέγη, όπου πέραν της 
ολοκλήρωσης της κατασκευής δύο δημοτικών 
σχολείων, θα δρομολογήσουμε την ανέγερση 
και άλλων σχολικών μονάδων, δίνοντας λύση 
στο πρόβλημα. Θα επεκτείνουμε επίσης το πρό-
γραμμα οδοποιίας, με στόχο την αναβάθμιση του 
συνόλου του οδικού δικτύου του δήμου, βελτι-
ώνοντας τις κυκλοφοριακές μας συνθήκες. Απο-
φασιστικές θα είναι οι παρεμβάσεις μας για την 
αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, την εκπόνηση 
και εφαρμογή του νέου ΓΠΣ, τη δημιουργία νέων 
χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και αναψυ-
χής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανά-
πλαση της περιοχής άνωθεν του περιφερειακού 
με έργα υποδομής και την ενίσχυση του ηλε-
κτροφωτισμού. Επίσης, η εξ ολοκλήρου ανα-
βάθμιση του πεζοδρόμου στο Ελευθέριο-Κορ-
δελιό όπως και της πλατείας Ευόσμου, με νέες 

Πέτρος Σούλας:

Σε τροχιά ανάπτυξης ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
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Πέτρος
Σούλας

Επιδείξαμε συνέπεια 
λόγων και έργων 
και σήμερα είμαστε 
περήφανοι, γιατί 
όχι μόνο σταθήκαμε 
όρθιοι, αλλά ο 
δήμος έχει και πάλι 
προοπτική

καινοτόμες και πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές λύσεις θα 
δώσουν ώθηση στην τοπική αγορά.

Πως θα χαρακτηρίζατε το ψηφοδέλτιό σας με το 
οποίο διεκδικείτε τη ψήφο των δημοτών; Υπάρχει κά-
ποια ανανέωση;

Είμαστε πραγματικά περήφανοι για το ψηφοδέλτιο 
της παράταξης μας «Δήμος για Όλους», το οποίο απαρ-
τίζεται από μια ομάδα αξιόλογων ανθρώπων, επιστημό-
νων, τεχνοκρατών και επαγγελματιών που διακρίνονται 
στην τοπική κοινωνία. Με ζητούμενο την ανανέωση, η 
οποία ανέρχεται στο 70%, η ομάδα μας αποτελεί δύναμη 
εγγύησης της συνέχειας του έργου μας, με στελέχη που 
αγαπούν τον τόπο, με νέους ανθρώπους που έχουν όρε-
ξη για δουλειά, με λαμπρούς επιστήμονες που θέλουν 
να προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους, με αν-
θρώπους που έχουν ζυμωθεί με τα προβλήματα και ορα-
ματίζονται ένα σύγχρονο, έναν ανοιχτό, έναν καινοτόμο 
«Δήμο για Όλους».

Είστε έτοιμος να προχωρήσετε σε συνεργασίες με 
συνυποψηφίους σας σε περίπτωση που απαιτηθούν 
μετά τις εκλογές;

Με την εφαρμογή του «Κλεισθένη» οι συνεργασίες 
είναι πλέον επιβεβλημένες. Εμείς έχουμε αποδείξει όλα 
αυτά τα χρόνια πως επενδύουμε στη δύναμη της συνερ-
γασίας και είμαστε υπέρ κάθε προσπάθειας συνένωσης 
δυνάμεων, τις οποίες καθοδηγεί και ενώνει η αγάπη για 
προσφορά στον τόπο μας. Λέμε λοιπόν «ναι»  στις καθα-
ρές συνεργασίες, απέχοντας συνάμα από κάθε πρακτική 
που διακατέχεται από παρασκηνιακές συναλλαγές, στην 
απαράδεκτη λογική του «δούναι και λαβείν».
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Μιχάλης Αγγελόπουλος:

Ισχυρό μήνυμα υπέρ της ενότητας, 
του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κατά του λαϊκισμού ζητάει από τους 
πολίτες να στείλουν στις εκλογές ο υπο-
ψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μιχά-
λης Αγγελόπουλος. 

Γιατί αποφασίσατε να είστε υπο-
ψήφιος ευρωβουλευτής και γιατί με 
τη ΝΔ; Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 
είναι εξαιρετικά σημαντικές. Κρίνεται το 
μέλλον των πολιτών της Ευρώπης μέσα 
σε ένα κλίμα απαξίωσης των θεσμών και 
έντονου σκεπτικισμού για την ενότητα 
και το μέλλον της Ενωσης.

Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη είναι η παράταξη του αξιόπιστου 
λόγου, των συγκεκριμένων θέσεων, των 
ξεκάθαρων απόψεων, του ειλικρινούς δι-
αλόγου με τους πολίτες.

Σε μια εποχή όπως η σημερινή, με τις 
ακραίες φωνές απ’ τη μία και το λαϊκι-
σμό απ’ την άλλη να διεκδικούν πολιτικό 
ρόλο δυσανάλογα μεγαλύτερο απ’ αυτόν 
που τους αναλογεί, η Νέα Δημοκρατία 
καταθέτει την πιο νηφάλια, σαφή, ρεαλι-
στική και εθνικά ωφέλιμη πρόταση. 

Η χώρα έχασε πολύτιμο χρόνο και 
έδαφος με τις παλινωδίες και τις τραγι-
κές επιλογές της περιόδου που ξεκίνησε 
από τον Ιανουάριο του 2015.

Το στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία 
είναι να εμπεδώσει όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά αυτό το μήνυμα στην 
κοινωνία, με κάθε τρόπο -φυσικά και 
μέσω της ποιότητας, του ήθους και της 
δουλειάς των ανθρώπων που έχει επι-
λέξει να εκπροσωπούν τις αξίες και τις 
θέσεις της, από το πιο μικρό κοινοτικό 
διαμέρισμα, έως την Ευρωβουλή.

Ποιό είναι κατά την άποψή σας το δι-
ακύβευμα των φετινών ευρωεκλογών; 
Στηρίζεται στην ισχυρή μου αντίληψη ότι 
δεν μπορούμε να είμαστε ουρά των εξε-
λίξεων που μας αφορούν. Η χώρα μας 
οφείλει να καταστρώνει δομημένο σχε-
διασμό και βάσει αυτού να διεκδικεί και 
ζητεί λύσεις στις δαιδαλώδεις διαδρομές 
της Ε.Ε. Αυτό απαιτεί παρουσία και ουσία. 

Τα ζητήματα που απασχολούν αυτή 
τη στιγμή την Ευρώπη είναι μείζονα: 
ο ακραίος ευρωσκεπτικισμός, ο λαϊκι-

σμός, η επανεμφάνιση του εθνικισμού, 
που απειλεί το όραμα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, η διεύρυνση της Ε.Ε., οι 
ανισότητες μεταξύ Βορρά-Νότου, η κοι-
νωνική πολιτική, το προσφυγικό / με-
ταναστευτικό ζήτημα, το δημογραφικό, 
η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, η 
ενεργειακή αυτοτέλεια, οι σχέσεις, εμπο-
ρικές και άλλες, με τις ΗΠΑ, την Κίνα και 
τη Ρωσία, είναι όλα κρίσιμα θέματα που 
εντός της ερχόμενης πενταετίας θα απαι-
τήσουν σημαντικές δράσεις και ουσιαστι-
κές λύσεις.

Αυτό είναι για μένα το διακύβευμα: 
η ανάδειξη ενός σώματος που θα έχει 
υγιή σύνθεση και δημιουργική δυναμική, 
ώστε να συντελέσει τα μέγιστα προς την 
κατεύθυνση της ενοποίησης και της επι-
κράτησης μιας Ευρώπης πιο κοντά στις 
ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και τις 
ελπίδες των πολιτών. 

Θεωρώ, μάλιστα, ότι στην πορεία 
προς μια τέτοια Ευρώπη, ο ρόλος της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί 
το βασικό κύτταρο της Δημοκρατίας και 
είναι σε άμεση επαφή με την κοινωνία, 
οφείλει να είναι αναβαθμισμένος. Είναι 
ένα ζητούμενο που, εφόσον εκλεγώ, θα 
διεκδικήσω με θέρμη στην επερχόμενη 
Ευρωβουλή.

Ως δήμαρχος Σάμου βρεθήκατε στο 
επίκεντρο του προσφυγικού ζητήμα-
τος. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η 
Ε.Ε.; Ως Δήμαρχος ενός νησιού που δέ-
χθηκα τα τελευταία 4 χρόνια εκατοντά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, 
έχω ασχοληθεί με το πρόβλημα εντατικά. 
Το θέμα δεν είναι πάντα να περιμένουμε 
έτοιμες λύσεις εκτός της εθνικής στρα-
τηγικής και των προτεραιοτήτων μας. Το 
αντίστροφο πρέπει να κάνουμε.

Συγκεκριμένες λύσεις είναι: Η δημι-
ουργία ενδιάμεσου μηχανισμού για την 
εξέταση αιτήσεων ασύλου σε χώρες που 
έχουν αποδεχθεί να κατανεμηθούν πρό-
σφυγες. Η υλοποίηση της στρατηγικής 
ασφάλειας συνόρων με την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτο-
φυλακής και την αναθεώρηση της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας για τις επιστροφές των 
παράτυπων μεταναστών, η ενίσχυση της 
λειτουργίας της υπηρεσίας ασφάλειας 
των συνόρων Frontex. Εξειδίκευση της 
κοινής δήλωσης Ευρώπης - Τουρκίας 
ώστε να μην μετατρέπονται τα νησιά μας 
σε αποθήκες ανθρώπων. Η αποσυμφό-
ρηση σε βάθος 6μήνου των ελληνικών 
νησιών. Η κάλυψη της ευαλωτότητας με 
την υποστήριξη δικτύων, όπως το «Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για την Αλλη-

λεγγύη». Και, τέλος, η επιστροφή στην 
Τουρκία όσων ανθρώπων δεν έχουν 
προσφυγικό προφίλ.

Προέρχεστε από την Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Μπορεί ο ρόλος της, να ανα-
βαθμιστεί μέσω Ε.Ε.; Στην ασταθή Ευ-
ρώπη των ημερών μας διαθέτουμε ένα 
αναξιοποίητο όπλο. Την αδιαμφισβήτητη 
υπεροχή μας στο νησιωτικό ευρωπαϊκό 
χώρο που σε συνδυασμό με μια νέα με-
ταρρυθμιστική στρατηγική για τα Ευρω-
παϊκά νησιά, θα μας φέρει στην πρώτη 
γραμμή του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
Στην πρώτη γραμμή των κρατών που 
εκπροσωπούν τις πρώτες ανθρώπινες 
αξίες, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την 
ελευθερία, την δημοκρατία και την αλ-
ληλεγγύη αλλά και το Ευρωπαϊκό πολι-
τιστικό κεκτημένο.

Κυρίαρχο στόχο αποτελεί η αναβάθ-
μιση του διεθνούς ρόλου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της προσπά-
θειας για μια Ευρώπη πιο κοντά στον πο-
λίτη. 

Η θητεία μου ως Δημάρχου Σάμου 
σε μια περίοδο οξείας οικονομικής κρί-
σης, σε συνδυασμό με τη θέση μου ως 
εκλεγμένου Αντιπροέδρου στο Κογκρέ-
σο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης  - θεσμό 
με 648 αιρετούς που εκπροσωπούν πε-
ρίπου 200.000 Δήμους και Περιφέρειες 
από τις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλί-
ου - με έχουν πείσει ότι η αμεσότητα της 
επαφής της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
την καθημερινότητα της κοινωνίας, μπο-
ρεί να αποτελέσει καταλυτικό στοιχείο 
για τον εξορθολογισμό των ευρωπαϊκών 
πολιτικών και τη στροφή τους προς μια 
κατεύθυνση με πιο ανθρώπινο πρόσωπο, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σα-
φέστερα πιο ευοίωνη αναπτυξιακή προ-
οπτική.

Αντί να περιμένουμε την υιοθέτηση 
και εξειδίκευση συγκεκριμένων πολιτι-
κών είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε 
να χαράξουμε εμείς ως χώρα, ως κράτος 
μέλος, πολιτικές μέσα στο υπάρχον θε-
σμικό πλαίσιο, προτείνοντας μεταρρυθ-
μίσεις που θα μπορούσαν να καινοτομή-
σουν στην Ευρώπη του σήμερα.

Λαϊκισμός και εθνικισμός απειλούν 
την ολοκλήρωση της Ε.Ε.
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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
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

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



Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, το δίλημμα γίνεται ξεκάθαρο. 
Θα προχωρήσουμε με τις κομματικές υποψηφιότητες, με τις λύσεις 

ανάγκης, με «διορισμένους υποψήφιους δημάρχους» ή με την πόλη και τους 
πολίτες της;

Θα ενδιαφερθούμε για τη Θεσσαλονίκη, την ατζέντα, τις δυνατότητες και 
της προοπτικές της ή θα ασχοληθούμε με μία στείρα κομματική αντιπαράθεση 
που δεν αφορά την πόλη;

Θα επιλέξουμε δήμαρχο που θα κάνει τη δουλειά ή δήμαρχο που θέλει να 
κάνει δουλειές με επιχειρηματικά συμφέροντα;

Θα επιλέξουμε αυτοδιοικητικό πρόγραμμα, σχέδιο, προτεραιότητες και 
ιεράρχηση ή δημόσιες σχέσεις και μηχανισμούς; 

Θα στηρίξουμε μία πρόταση πλήρη, με δομή, με προγραμματικό βάθος ή 
εκείνους που δοξάζονται κρυπτόμενοι και δεν έχουν καταθέσει –ιστορικά– 
ούτε μία άποψη, ούτε μία πρόταση για την πόλη που σήμερα διεκδικούν;

Είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε.
Είναι στο χέρι σας να επιλέξετε εάν θέλετε μία πόλη που θα αξιοποιήσει 

όλες τις δυνατότητές της και θα κοιτάξει με αισιοδοξία το μέλλον της ή αν θα 
επιτρέψετε να επιστρέψει στις παλιές εποχές που η Αθήνα αποφάσιζε και η 
Θεσσαλονίκη ακολουθούσε. 

Είναι στο χέρι σας να επιλέξετε εάν θέλετε μία πόλη λειτουργική και αι-
σθητικά όμορφή, που θα κρατά τους ανθρώπους της, θα τους δίνει ευκαιρίες 
εργασίας και κοινωνικής ανέλιξης, θα τους προσφέρει ικανοποιητικά εισοδή-
ματα ή αν θέλετε μία από τα ίδια; 

Εάν θέλετε μία πόλη Ευρωπαϊκή ή μία επαρχιακή πρωτεύουσα που απο-
φασίζουν για αυτήν διάφορα συστήματα εντός και εκτός τειχών. Που επιλέ-
γουν ποιος θα ηγηθεί, τι θα γίνει και πως θα είναι η πόλη στο μέλλον για εσάς 
αλλά χωρίς εσάς.

Στις 26 Μαΐου έχουμε την ευκαιρία να τα αλλάξουμε όλα.
Αυτή τη φορά η πόλη πρέπει να κερδίσει.
Αφήνοντας στην άκρη τις σκηνοθετημένες υποψηφιότητες και προχωρώ-

ντας μαζί για μια πόλη που μας αξίζει. 

Φίλες, φίλοι

Τώρα είναι η ώρα!
Νίκη για τη Θεσσαλονίκη!
Νίκη για τη Μακεδονία!


