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Η Βίκυ Χατζηβασιλείου, οικοδέσποινα ενός απόλυτα πετυχηµένου τηλεοπτικού project, µιλάει 

στη «Κ» για τα µελλοντικά της σχέδια, αλλά και για θέµατα υγείας, ευεξίας, οµορφιάς και 

θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης ως πρώην δηµοτική σύµβουλος στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

Γίνοµαι κοµµάτι των ιστοριών του «Πάµε Πακέτο» 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ Κάθε Κυριακή στο BED-ROOM club η σειρά των party ‘Στην εντατική’ µε dj’s τους Pano Haritidi και Dee 
Jay Bazel 

Η επιτυχία της χρονιάς MASTER CLASS, µετά από 125 sold out παραστάσεις στην Αθήνα τώρα στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ

Ο µοναδικός Βασίλης Καρράς κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο STAGE live µαζί µε τους Ηλία Βρεττό, Ειρήνη Παπαδοπούλου και τους «Άνω Κάτω».

Οι «βασιλιάδες» της ελληνικής ραπ, οι KINGS αποκαλύπτονται στον Πόλυ Μαυρόπουλο µιλώντας για τον ήχο τους που παραµένει µέχρι σήµερα ολόφρεσκος
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Σελ. 48-49

Ν. Ταχιάος 

18%
Γ. Ορφανός

15,3% 
Κ. Ζέρβας

14,2%
 Νοτοπούλου

12,2%

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 87-92

Το 75% των αναποφάσιστων είναι γυναίκες, ενώ επτά στους δέκα 
δηλώνουν  ότι θα ψηφίσουν με αυτοδιοικητικά κριτήρια.

Παραμένει μεγάλο το χάσμα μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου  
με 31.8% έναντι 15.3% (με αναγωγή) για τις ευρωεκλογές
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Του Νίκου Καραμανλή

Εάν οι πολιτικές 
δυνάμεις δεν 

συζητήσουν τώρα και 
με χωρίς «κρυφή» 
ατζέντα τα εθνικά 

θέματα, τότε πότε θα 
το κάνουν;
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Ο Ερντογάν «στήνει» κρίση, εμείς τι κάνουμε;
Χρόνο με τον χρόνο, ιδίως από τότε που απέκτησε το προσωνύμιο «σουλτάνος», ο Ρε-

τζέπΤαγίπΕρντογάν επενδύει στο πατριωτικό συναίσθημα των Τούρκων. Πολιτεύεται διε-
γείροντας τα εθνικιστικά αντανακλαστικά των πολιτών της γειτονικής χώρας, με λεονταρι-
σμούς στην εξωτερική πολιτική που του δίνουν πόντους στο εσωτερικό μέτωπο. Όλα αυτά 
δεν θα είχαν ιδιαίτερη σημασία, εάν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν βρίσκονταν στην κρισι-
μότερη καμπή τους μετά τον «Αττίλα» του 1974. Θα έλεγε κανείς ότι «η κρίση του Σισμίκ» 
το 1987 ή «η κρίση των Ιμίων» το 1996, που έφεραν τα δύο κράτη πιο κοντά από ποτέ στον 
πόλεμο, φαντάζουν ασήμαντες μπροστά στο «παιχνίδι» που παίζεται αυτή την εποχή στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Όσοι έχουν μελετήσει με προσοχή την πολιτική ιστορία του 20ού αιώνα γνωρίζουν πως 
η Τουρκία ξέρει τον χρόνο να «στήνει» κρίσεις με στόχο να εμπλέξει την Ελλάδα σε ένα 
ανατολίτικο παζάρι, που μόνο να χάσει έχει. Γι’ αυτό και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας 
θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για μία μεγάλη κρίση στις σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας. 
Είναι σχεδόν βέβαια ότι αυτό σχεδιάζει ο «σουλτάνος», επιδιώκοντας να καθίσει την όποια 
ελληνική κυβέρνηση σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με δυσμενείς συνθήκες και με συ-
ζήτηση εφ’ όλων των διμερών ζητημάτων. Κάποιοι μάλιστα πάνε ένα βήμα πιο μπροστά και 
προσδιορίζουν ότι αυτό θα γίνει χρονικά το φθινόπωρο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 
τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές, είτε με μία «φρέσκια» κυβέρνησηπου δεν θα έχει 
προλάβει καλά-καλά να εγκλιματιστεί στην εξουσία. 

Ως χώρα λοιπόν οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αρκεί απλώς να παρακο-
λουθούμε τα τεκταινόμενα και να εκδίδουμε ανακοινώσεις – πολλές φορές κατώτερες των 
περιστάσεων. Δεν αρκεί να ποντάρουμε σε συμμαχίες – ισχυρές μεν, αλλά αμφιβόλου στα-
θερότητας. Μπορεί σε επίπεδο ρητορικής και η ΕΕ και οι ΗΠΑ να εκφράζουν τη στήριξή τους 
στη χώρα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί (σ.σ. ιδίως για την Ουάσινγκτον) ότι εάν 
ο Ερντογάν αλλάξει το «τροπάρι» η στήριξη αυτή θα παραμείνει η ίδια. Και κάτι ακόμα: Την 
ώρα της κρίσης –με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα Ίμια– είσαι μόνος σου, μετράς τις δικές 
σου δυνάμεις και κανενός άλλου. 

Απ’ αυτήν εδώ την εφημερίδα, απ’ αυτό εδώ το βήμα, έχουμε επισημάνει –όχι, δεν θα 
κουραζόμαστε να το γράφουμε μέχρι να γίνει πράξη– ότι οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου 
πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουνε 
τα εθνικά θέματα. Χωρίς μυστική διπλωματία, με ανοιχτά χαρτιά και σκέψεις. Αν δεν γίνει 
τώρα, που ο «σουλτάνος» δεν αστειεύεται γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, τότε 
πότε θα γίνει; Κι αν δεν θέλει κανείς πολιτικός αρχηγός να... ρίξει τα μούτρα του, υπάρχει ο 
άνθρωπος που με τον θεσμικό του μανδύα μπορεί να «αγκαλιάσει» αυτήν τη διαδικασία. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, είναι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί 
σε κυβέρνηση κι αντιπολίτευση.
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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. 

Η εξωστρεφής ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αποτε-
λεί μείζον ζητούμενο στην μετά την κρίση εποχή. Ωστόσο, παρά 
τις θετικές εξαγωγικές επιδόσεις των τελευταίων ετών, υπάρ-
χουν ακόμη σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις που θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 
την έρευνα που πραγματοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την Ernst & Young, 
σχετικά με τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών και την 
ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χαμη-
λή παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, η χαμηλή προστιθέμενη 
αξία και το μειωμένο τεχνολογικό περιεχόμενο των ελληνικών 
εξαγωγών, σε συνδυασμό με ανασταλτικούς παράγοντες όπως 

η γραφειοκρατία και οι αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, αναδείχθηκαν για μια ακόμη φορά ως βασικά 
εμπόδια στην εξωστρέφεια. 

Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι 
ο κατακερματισμός της παραγωγικής βάση της ελληνικής 
οικονομίας. Είναι το γεγονός ότι οι μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις της χώρας, που αντιπροσωπεύουν το 97% 
σχεδόν του συνόλου, συνεχίζουν να υστερούν σημαντικά, 
σε όρους παραγωγικότητας, έναντι του ευρωπαϊκού μέ-
σου όρου. Αδυνατούν να αποκτήσουν ικανή κρίσιμη μάζα 
και τις δεξιότητες που χρειάζονται, για να επιδιώξουν την 
εξωστρεφή τους ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα 
οι ελληνικές εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες μεγάλες επι-
χειρήσεις: 273 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 50% των 
εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εξ αυτών καλύπτουν 
το 25,9% των εξαγωγών.

Αυτό σημαίνει ότι για την ουσιαστική βελτίωση των 
εξαγωγικών επιδόσεων – αλλά και ευρύτερα για την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας – απαιτείται κυρίως η 
μεγέθυνση και η ενδυνάμωση πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Η επίτευξη μεγαλύτε-
ρων μεγεθών για τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα ενισχύσει 
την παραγωγικότητά τους μέσα από οικονομίες κλίμακας. 
Θα τους επιτρέψει να επενδύσουν στην έρευνα και την τε-
χνολογία και να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό. 
Θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους θέση. Το scale up 
θα δημιουργήσει μια θετική αμφίδρομη σχέση μεταξύ με-
γέθους και εξωστρέφειας

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η λήψη των κατάλ-
ληλων μέτρων από την Πολιτεία, αλλά και ο προσανα-
τολισμός των ίδιων των επιχειρήσεων στο στρατηγικό 
στόχο της μεγέθυνσης. Βεβαίως, η επιτυχία μιας τέτοιας 
προσπάθειας, εξαρτάται και από τις ευρύτερες συνθήκες 
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό ση-
μαίνει αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότη-
τας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 

επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μείωση των φορολογικών 
και ασφαλιστικών βαρών, μείωση του ενεργειακού κόστους 
στη μεταποίηση, αλλά και επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής 
υποδομής, όπως ολοκλήρωση οδικών αξόνων και σιδηροδρο-
μικού δικτύου, υποδομές logistics κτλ.

Η επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας, εξαρτάται από τη 

στρατηγική στόχευση των ίδιων των επιχειρήσεων, από το σχε-
διασμό κατάλληλων πολιτικών, υποστηρικτικών μέτρων και 
κινήτρων εκ μέρους της Πολιτείας, αλλά και από τις ευρύτε-
ρες συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Αυτό σημαίνει αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονι-
κότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, μείωση των φορολογικών 
και ασφαλιστικών βαρών, μείωση του ενεργειακού κόστους 
στη μεταποίηση, αλλά και επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής 
υποδομής, όπως ολοκλήρωση οδικών αξόνων και σιδηροδρο-
μικού δικτύου, υποδομές logistics κτλ.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα στην καρδιά της κρίσης, 
έδειξαν ότι έχουν ικανότητες και επιμονή. Έδειξαν ότι μπορούν 
να αξιοποιήσουν κάθε θετική παρέμβαση, κάθε μέτρο προς τη 
σωστή κατεύθυνση, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στις διε-
θνείς αγορές. Τώρα, θα πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλλη-
λες προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο 
άλμα μπροστά. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών
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σχεδόν του 

συνόλου, συνε-
χίζουν να υστε-
ρούν σημαντι-

κά, σε όρους 
παραγωγικότη-
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Στην κατάμεστη αίθουσα του «Ολύμπιον», 
παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα 
Καραμανλή που καταχειροκροτήθηκε κατά την 
άφιξή του, μίλησε σε στελέχη της Νέας Δημο-
κρατίας ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου 
της ΝΔ, Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ο πρώην πρόε-
δρός του κόμματος άσκησε δριμεία κριτική στον 
ΣΥΡΙΖΑ και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για 
το κυβερνητικό του έργο. Παράλληλα, εξέφρασε 
τη βεβαιότητα ότι η ΝΔ θα είναι ο νικητής των 
ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου.

Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και επικεφαλής 
του ευρωψηφοδελτίου στην ομιλία του απευ-
θυνόμενος στο ακροατήριο είπε: «Στις 26 Μαΐου 
μιλάτε εσείς και το μήνυμά σας πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο και προς τα μέσα και προς τα έξω. Να 
στηρίξετε το κόμμα, που έβαζε πάντα την πατρί-
δα πάνω από όλα».

Ο κ. Μεϊμαράκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν το καλοκαίρι 
του 2015 και συνοψίζοντας κατέγραψε δύο λό-
γους που οδήγησαν στην κρίση. Πρώτος λόγος, 
ότι τα κόμματα δε συνεννοήθηκαν μεταξύ τους. 
Δεύτερος λόγος, ότι οι πολίτες έκαναν λάθος.

«Αν είχαμε συνεννοηθεί μεταξύ μας, θα είχα-
με βγει πολύ πιο γρήγορα από την κρίση», είπε 
και επισήμανε ότι πάντα η ΝΔ έλεγε την αλήθεια 
στους πολίτες κι αυτό έπραξε και το καλοκαίρι 
του 2015, ψηφίζοντας τη συμφωνία για το μνη-
μόνιο, αλλά όχι τα μέτρα. «Λένε ότι βάλαμε τότε 
πλάτη για να στηρίξουμε τον Τσίπρα. Εμείς βά-
λαμε πλάτη για να σώσουμε την Ελλάδα. Γιατί 
η δική μας σημαία είναι η ελληνική, δεν υπάρχει 
για εμάς το εγώ, αλλά το εμείς και η χώρα», τό-
νισε ο κ. Μειμαράκης με το κοινό να ξεσπά σε 
χειροκροτήματα.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο ίδιος «δεν χαϊδεύει 
αυτά» και κάλεσε τους πολίτες «να ψηφίσουν 
κόμματα που λένε την αλήθεια, γιατί δεν έχουμε 
περιθώρια για άλλα λάθη».

«Σήμερα είμαστε περισσότερο παρά ποτέ 
ενωμένοι. Παρόλα αυτά κάποιοι θέλουν να βλέ-
πουν διαφοροποιήσεις», είπε.

Ο κ. Μεϊμαράκης κάλεσε τους Νεοδημοκρά-
τες «να μην τσιμπάνε», όταν παρερμηνεύονται 
οι δηλώσεις του και ζήτησε από τους πολίτες να 
προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να στείλουν 
ηχηρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Ο επικεφα-
λής του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ έκανε άνοιγ-
μα προς τους παλιούς ψηφοφόρους του κόμμα-
τος που επέλεξαν άλλα κόμματα στο παρελθόν: 
«Ανοίγουμε την αγκαλιά μας για όσους θέλουν 
να επιστρέψουν πίσω. Εμείς ως Χριστιανοί τους 
συγχωρούμε, γιατί λάθη γίνονται πάντα», είπε 

και το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα.
Καταχειροκροτήθηκε ο Κώστας Καραμανλής
Θερμό χειροκρότημα και υποδοχή είχε ο 

πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, 
κατά την είσοδό του στο κινηματοθέατρο «Ολύ-
μπιον». Ο κ. Μεϊμαράκης ήταν αυτός που υπο-
δέχτηκε τον κ. Καραμανλή, μαζί με τον πρόεδρο 
της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, 
Τάσο Σπηλιόπουλο. Ο πρώην πρωθυπουργός 
χαιρέτισε πολλά από τα στελέχη της ΝΔ που βρί-
σκονταν στο χώρο, καθώς κατευθυνόταν μαζί με 
τον κ. Μεϊμαράκη προς τη θέση του στην πρώτη 
σειρά της εκδήλωσης. Μάλιστα, κατά παρέκκλι-
ση των συνηθειών του ο πρώην πρωθυπουργός 
ανέβηκε στο τέλος της εκδήλωσης για πρώτη 
φορά στην εξέδρα για να χαιρετίσει και να βγει 
φωτογραφίες με τους υποψήφιους ευρωβου-
λευτές.

Οικοδεσπότης ο Τάσος Σπηλιόπουλος
Την εναρκτήρια τοποθέτηση έκανε ο Τάσος 

Σπηλιόπουλος, ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. 
Καραμανλή του είπε: «Είμαστε υπερήφανοι για 
τη στάση σου στο Βουκουρέστι». O κ. Σπηλιό-
πουλος αναφέρθηκε και στην απουσία του πε-

ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου 
Τζιτζικώστα, ο οποίος επισκεπτόταν την Ημαθία 
στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του, 
αλλά και στην απουσία του υποψήφιου δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης της ΝΔ, του Νίκου Ταχιάου, ο 
οποίος βρισκόταν σε τηλεοπτικό debate. Ο κ. Τα-
χιάος πάντως πρόλαβε να προσέλθει στην εκδή-
λωση μετά το πέρας των υποχρεώσεών του και 
κάθισε δίπλα στον Κώστα Καραμανλη έχοντας 
μάλιστα θερμή συνομιλία μαζί του.

Ο κ. Σπηλιόπουλος ευχαρίστησε ακόμα τον κ. 
Μεϊμαράκη για την προσφορά του στη ΝΔ, χαρα-
κτηρίζοντάς τον «το εμβληματικότερο στέλεχος 
της παράταξης».

Μίλησαν οι Θεσσαλονικείς  
υποψήφιοι ευρωβουλευτές 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν οι υποψήφι-

οι ευρωβουλευτές της ΝΔ Γιάννης Ανδρουλάκης, 
Καλυψώ Γούλα, Βασιλική Λαζαράκου, Κατερίνα 
Μάρκου, Γιάννης Πάιδας και Μαρία Σπυράκη, 
ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε ένα ολιγόλεπτο 
βίντεο για την ιστορική πορεία του Βαγγέλη Μεϊ-
μαράκη, με δηλώσεις του ιδίου για τις ευρωπαϊ-
κές εκλογές και τη σημασία τους.
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Μήνυμα νίκης έστειλε ο Ευ. Μεϊμαράκης

Ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας μίλησε σε 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη



Δείτε τη νέα μας τιμολογιακή πολιτική, τις προϋποθέσεις ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο 
και τις ευκολίες για ρύθμιση οφειλών στον ιστότοπό μας www.eyath.gr

Τα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού για όλες τις συναλλαγές μεταφέρονται το 
επόμενο διάστημα από την Εγνατία στην Αγγελάκη 6, δίπλα στο ΚΕΠ. Κανονικά 
θα συνεχίσει να λειτουργεί το υποκατάστημα στα δυτικά, στην 26ης Οκτωβρίου 26, 
απέναντι από τα δικαστήρια.  

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει από 01-05-2019 
νέα τιμολογιακή πολιτική, με σημαντικές 
μειώσεις στην τιμή χρέωσης του νερού, 
διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου και 
εξασφάλιση του επενδυτικού σχεδιασμού 
της εταιρείας για την επόμενη πενταετία

Φθηνότερο νερό, 
φροντίδα για το αύριο

Προστίθεται Περιβαλλοντικό Τέλος 
με ανταποδοτικό χαρακτήρα 
(αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο)

Nέα τιμολόγια για το 2019/20: ΚΛΙΜΑΚΑ m3 ΤΙΜΗ (ευρώ/m3)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ

Οικιακό Τιμολόγιο

0-10 0,42 80%
11-40 0,60 80%
41-60 0,70 80%
61-120 1,20 80%
121-160 3,60 80%

161 - άνω 4,40 80%

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α’ (ΚΟΤ Α’)

0-30 δωρεάν 80%
31-80 -70% του οικιακού 80%
81-120 -35% του οικιακού 80%

121 – άνω χωρίς έκπτωση 80%

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο B’ (ΚΟΤ B’)

0-30 δωρεάν 80%
31-80 -50% του οικιακού 80%
81-120 -25% του οικιακού 80%

121 – άνω χωρίς έκπτωση 80%
Δημόσιο - Δημοτικό - ΟΤΑ 0 - άνω 0,65 80%

Ενίσχυση ΟΤΑ 0 - άνω 0,35 0%

Φιλανθρωπικά ΝΠΙΔ 0 - άνω 0,65 80%

Επαγγελματικό
0-200 0,70 80%

201 - άνω 0,95 80%

Βιομηχανικό
0-2.000 0,52 80%  εκτός ΒΙΠΕ-Θ

2.001 - άνω 0,87 80%  εκτός ΒΙΠΕ-Θ

Άρδευση - Καθαριότητα 
ιδιωτικού πρασίνου

0-10 2,00 0%
11-100 2,50 0%

101- άνω 3,60 0%
Γεωτρήσεων 0 - άνω 0,30 80%

Υδροστόμια πυρκαγιάς 0 - άνω 5,00 0%

Βυτιοφόρα οχήματα 0 - άνω 1,00 0%

Εφοδιασμός πλοίων 0 - άνω 2,00 0%

Σταθερά μένουν:

•  τέλη αποχέτευσης
(ποσοστό 80% επί της τιμής του νερού)

• πάγια
• Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού
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«Καπετάν Νικόλα, τελικά μου το βάλατε και 
μένα το ράσο». Ο καπετάνιος, παρά τα 83 του γε-
μάτα χρόνια, στέκεται όρθιος και φορώντας την 
τήβεννο αστειεύεται με έναν ιερέα που κάθεται 
στην πρώτη θέση των καθισμάτων στο αμφιθέα-
τρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τον παπα – 
Νικόλα, τον οποίο αποκαλεί «καπετάνιο» επειδή 
γι’ αυτόν καπετάνιοι είναι οι άνθρωποι που ξε-
χωρίζουν. Ήταν ο πρώτος που αγκάλιασε  και 
φίλησε όταν μπήκε στο αμφιθέατρο. Άλλωστε ο 
ιερέας καθόταν στην τελευταία σειρά και αρκετή 
ώρα αργότερα του ζήτησαν να καθίσει μπροστά, 
για να τον βλέπει ο καπετάνιος. Γνωρίστηκαν 
στην Κορέα, όπου ο ιερέας θήτευσε δύο χρόνια 
και τον κάλεσε στη σκηνή στην πιο ιερή στιγμή, 
για εκείνον, της εκδήλωσης. Της αποκάλυψης 
ενός ομοιώματος δεξαμενόπλοιου, που χάρισε 
στο Πανεπιστήμιο.

Ο εφοπλιστής Παναγιώτης Τσάκος αναγο-
ρεύτηκε την Τετάρτη επίτιμος διδάκτορας από το 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με 
το Επίτιμο Προξενείο της Ουρουγουάης και τον 
επί τιμής πρόξενο της χώρας αυτής στη Θεσσα-
λονίκη, δρ. Χρήστο Καζαντζή.

Η τελετή αναγόρευσης ήταν «γεμάτη» με τα 
επιτεύγματά του. Ο αυτοδημιούργητος ναυτικός 
που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους 
εφοπλιστές του κόσμου, με τον όμιλό του να δι-
αθέτει έναν στόλο 90 πλοίων με χωρητικότητα 9 
εκατομμύρια τόνους, έδειχνε συγκινημένος απ’ 
όσα άκουγε από τα χείλη των πανεπιστημιακών 
ως υπόδειγμα επιχειρηματικής επιτυχίας. «Τα 
παραείπατε, αν κάναμε ό,τι έπρεπε θα ήμασταν 
καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω επειδή 
έχω εντολή να μην πω τίποτα εκτός κειμένου και 
σταματάω εδώ», σχολίασε ακούγοντας διθυ-
ράμβους για την επιτυχία του και τη θαυμαστή 
επιχειρηματική του πορεία.

Ο καπετάνιος, όπως προτιμά να τον αποκα-
λούν, «να με λέτε καπετάνιο για να καταλάβω», 
είπε στη γυναίκα που συντόνιζε την εκδήλωση 
όταν τον κάλεσε ως «διδάκτορα», συμπεριφε-
ρόταν και εκτός πρωτοκόλλου στη «σφιχτή» 
τελετή του Πανεπιστημίου. Αυτήν ακριβώς την 
πλευρά του ανθρώπου εξήραν στις ομιλίες τους 
οι πανεπιστημιακοί. «Με πλησίασε γιος ναυτικού 
του και μου μετέφερε ότι ο Καπετάνιος έτρωγε 
στα γραφεία του με τις οικογένειές τους όταν οι 
πατεράδες έπιαναν Πειραιά, ότι τα παιδιά τους 
όταν αρίστευαν τα έστελνε ταξίδια στο εξωτερι-
κό και ότι όταν οι ναυτικοί του ήθελαν δάνειο για 
να αγοράσουν σπίτι, το έπαιρνε πάνω της η εται-
ρία για να αποφύγουν τους τόκους», μετέφερε 

στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο κοσμή-
τορας της σχολής κοινωνικών, ανθρωπιστικών 
επιστημών και τεχνών, πρώην πρύτανης Ηλίας 
Κουσκουβέλης.

Ο πόνος για τον Έλληνα ναυτικό
Ο καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος, ο όμιλος 

του οποίου φιγουράρει στους πίνακες του Χρη-
ματιστηρίου Νέας Υόρκης, μπορεί να μην περι-
ορίζεται στη θάλασσα και στη ναυτιλία, καθώς 
υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες με τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον τραπεζικό τομέα 
και το περιβάλλον, ο ίδιος όμως εξακολουθεί 
να νοιάζεται για τον ναυτικό και κυρίως για τον 
Έλληνα ναυτικό. «Μην αφήσουμε να συνεχιστεί 
αυτή η καταστροφή, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη 
αν την επιτρέψουμε να συνεχιστεί», είπε ανα-
φερόμενος στον αφελληνισμό της ελληνικής 
ναυτιλίας και τη μεγάλη μείωση Ελλήνων ναυ-
τικών. Κάλεσε μάλιστα όλους σε «πανεθνική 
σταυροφορία για να προτρέψουμε τους νέους 
και τις νέες να αγαπήσουν τη θάλασσα και ν’ 
ασχοληθούν με ναυτιλιακά και παραναυτιλιακά 
επαγγέλματα».

Το ίδιο νοιάζεται για την εκπαίδευση, τη 
ναυτιλιακή και γι’ αυτό λειτουργεί στη Χίο, την 
πατρίδα του, ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Την αγα-
πάει τη θάλασσα και την ευχαριστεί που «ήταν 
γενναιόδωρη μαζί μου», όπως είπε. Η θάλασ-
σα για τον καπετάνιο, «ήταν μονόδρομος και το 

πεπρωμένο μας», είναι γενναιόδωρη και δίκαιη. 
«Όταν την σέβεσαι, θα σε σεβαστεί. Και θα πάρεις 
πάντα από αυτήν εκείνα που αξίζεις. Η θάλασσα 
αγαπά τους τολμηρούς και εκτιμά εκείνους που 
αρπάζουν τις ευκαιρίες. Ανταμείβει όποιον κατα-
λαβαίνει πότε είναι η στιγμή για να την κατακτή-
σει. Κι όταν την κατακτήσεις, σου αφήνεται…» 
σημείωσε.

Ο εφοπλιστής Παναγιώτης Τσάκος, όπως ση-
μείωσε στον έπαινο που εκφώνησε ο πρόεδρος 
του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών, καθηγητής Δημήτρης Σκιαδάς, ξεκίνησε 
από τα Καρδάμυλα της Χίου και μπάρκαρε για 
πρώτη φορά με το πλοίο Liberty ως υπεράριθ-
μος άμισθος ναυτόπαις. Το 1954. Οκτώ χρόνια 
αργότερα έγινε καπετάνιος στο «Αρίων» και 
μετά οκτώ χρόνια αποκτά το πρώτο του πλοίο. 
Το 1970 έχει το Irene Star. Και γι’ αυτή την τα-
χύτατη ανέλιξη αποτελεί υπόδειγμα στην ισχυρή 
–παγκοσμίως– ελληνική ναυτιλία.

Η αγάπη του για τη θάλασσα τον συνδέει 
και με πόλεις θαλασσινές, όπως η Θεσσαλονί-
κη. Είπε ότι είναι δίκαια εμπορική πρωτεύουσα 
των Βαλκανίων, επειδή οι άνθρωποι έχουν εξω-
στρέφεια καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η 
πόλη με τη θάλασσα. «Της Σαλονίκης μονάχα 
της πρέπει το καράβι», είπε ο καπετάνιος χρησι-
μοποιώντας τους στίχους του θαλασσινού Νίκου 
Καββαδία.

Ο Παναγιώτης Τσάκος αναγορεύτηκε ακαδημαϊκός, βραβεύτηκε ως 
εφοπλιστής και τιμήθηκε ως άνθρωπος

Ένας καπετάνιος στον θρόνο του κόσμου
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Ο Παναγιώτης Τσάκος και ο επίτιμος πρόξενος της Ουρουγουάης στη Θεσσαλονίκη, δρ. 
Χρήστος Καζαντζής
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1. Οι δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περι-
φέρεια ΠΥΛΑΙΑΣ βάζουν ΣΤΑΥΡΟ προτίμησης:

• Από ΕΝΑΝ έως και ΤΡΕΙΣ υποψηφίους Δημοτικούς 
Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας ΠΥΛΑΙΑΣ π.χ.+-
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ

• Σε ΕΝΑΝ μόνο υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο από 
τις εκλογικές περιφέρειες είτε του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ είτε 
του ΧΟΡΤΙΑΤΗ

• Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα υπάρχει για κοινοτικό 
Συμβούλιο ΠΥΛΑΙΑΣ

• Από ΕΝΑΝ έως και ΔΥΟ υποψήφιους Κοινοτικούς 
Συμβούλους Πυλαίας

2. Οι δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περι-
φέρεια ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ βάζουν ΣΤΑΥΡΟ προτίμησης:

• Από ΕΝΑΝ έως και ΤΡΕΙΣ υποψήφιους Δημοτικούς 
Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

• Σε ΕΝΑΝ μόνο υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο 
από τις Εκλογικές Περιφέρειες είτε της ΠΥΛΑΙΑΣ π.χ.  

+ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ είτε του ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
• Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα υπάρχει για το κοινοτικό 

Συμβούλιο ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
• Από ΕΝΑΝ έως και ΔΥΟ υποψήφιους κοινοτικούς 

Συμβούλους ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
3. Οι δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περι-

φέρεια ΧΟΡΤΙΑΤΗ βάζουν ΣΤΑΥΡΟ προτίμησης:
• Από ΕΝΑΝ έως και ΤΡΕΙΣ υποψήφιους Δημοτικούς 

Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας ΧΟΡΤΙΑΤΗ
• Σε ΕΝΑΝ μόνο υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο από 

τις εκλογικές περιφέρειες είτε της ΠΥΛΑΙΑΣ π.χ.+ΓΙΑΝ-
ΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ είτε του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

• Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο θα υπάρχει για τα Κοινοτικά 
Συμβούλια της Δημοτικής Ενότητας ΧΟΡΤΙΑΤΗ

• Από ΕΝΑΝ έως ΔΥΟ υποψήφιους Κοινοτικούς Συμ-
βούλους είτε ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, είτε της ΕΞΟΧΗΣ, είτε του 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ, είτε του ΦΙΛΥΡΟΥ αντίστοιχα

Θα υπάρχουν δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια

Πώς ψηφίζουμε στις εκλογές 
της 26ης Μαΐου

2016-σήμερα
Αντιδήμαρχος Απασχόλησης Κοινωνικής Προ-

στασίας Υγείας και Παιδείας του Δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη.

2014-2016
Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
2010-2014
Αντιδήμαρχος Απασχόλησης Κοινωνικής Προ-

στασίας Υγείας και Παιδείας του Δήμου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη.

2009-2010
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 

Πυλαίας.
2008
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Πυλαίας.
2007
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυ-

ξης Πυλαίας.
2005-2006
Πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργα-

νισμού Δήμου Πυλαίας.
2003-2004
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανά-

πτυξης Πυλαίας. Επίσης, Πρόεδρος της Αστικής 
Μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αίγλη», Πρόεδρος 
Σχολικών Επιτροπών 1ου,2ου,3ου Νηπιαγωγείου 
και 4ΟΥ Δημοτικού Σχολείου, μέλος Δημαρχιακής 
Επιτροπής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Φίλες και φίλοι,
Νιώθω την ανάγκη, από τα βάθη της καρδιάς μου, να σας πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα 
χρόνια.

Με σκληρή δουλειά, εντιμότητα και αξιοπιστία καταφέραμε να ανταποκρι-
θούμε στις απαιτήσεις του μεγάλου Καλλικρατικού μας Δήμου και να ατενίζου-
με το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η κρίση είναι αλήθεια ότι μας έφερε ακόμα πιο κοντά, αποδεικνύοντας ότι 
όπου υπάρχει αγάπη και κοινωνική ευαισθησία επιλύονται πολλά από τα προ-
βλήματα.

Σας ζητώ να με εμπιστευτείτε και πάλι.
Ζητώ την ψήφο σας για να συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση και εργατικότητα, 

με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο του Δήμου μας.
Γιατί έχω την γνώση, την εμπειρία και την τόλμη να συνεχίσω, με όπλο την 

αλήθεια ενός ανθρώπου που τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε.

                                                                                         Μαζί ξεκινήσαμε…
                                                                                             Μαζί πετύχαμε…
                                                                                                   Μαζί θα πορευτούμε
                                                                                                           και στο μέλλον…
Γιαννούδη Ελένη
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Η υποψήφια ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Νίκη Τζαβέλα μιλά στην «Κ»

Το κατώφλι των Βρυξελών διεκδικεί 
να διαβεί η Νίκη Τζαβέλα ως υποψήφια 
ευρωβουλευτής με την Ν.Δ. Γεννημένη 
στη Λαμία, με καταγωγή από το Αϊβαλί, 
έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με σπουδές 
σε Αμερική και Αγλία με ειδίκευση στην 
Οικονομία της Απασχόλησης (B.Sc και 
M. Sc, Labour Economics), ενώ υπήρξε 
κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρα-
τίας από το 1981 και κατέχουσα επιτελι-
κών θέσεων σε μεγάλους Οργανισμούς 
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ως Ευρω-
βουλευτής (2009-2014), μόνιμο μέλος 
της Επιτροπής Ενέργειας, ανέπτυξε ση-
μαντική δράση στα θέματα της ενεργεια-
κής ασφάλειας της Ευρώπης και ανέδει-
ξε τον κρίσιμο χαρακτήρα γεωπολιτικά 
και οικονομικά των κοιτασμάτων της 
Ανατολικής Μεσογείου (ΑΟΖ Ανατολική 
Μεσόγειος).

Τι χαρακτήρα έχουν κατά τη γνώμη 
σας οι επερχόμενες Ευρωεκλογές; Για 
την Ελλάδα τείνουν να πάρουν χαρα-
κτήρα δημοψηφίσματος που θα απαντά 
στο αν οι Έλληνες θέλουμε ναι ή όχι να 
ξεφύγουμε επιτέλους από τα αδιέξοδα 
της παρατεταμένης κρίσης. Πρέπει να 
απαντήσουμε ηχηρά με ένα «όχι» στον 
λαϊκισμό. Στις Ευρωεκλογές του Μαΐου, 
επιλέγοντας μια ισχυρή ΝΔ, στέλνουμε 
και ένα δυνατό εσωτερικό πολιτικό μή-
νυμα, ότι έχει φτάσει πλέον η ώρα της 
πολιτικής αλλαγής. Οι Ευρωεκλογές θα 
λειτουργήσουν σαν ένα πανελλαδικό 
«μήνυμα» του κόσμου ότι στις 26 Μαΐου 
ψηφίζουμε και στις 27 Μαΐου φεύγουν.

Από την άλλη όμως θα πρέπει να 
αντιληφθούμε ότι έχουμε μπροστά μας 
μία 5ετία πολύ σημαντική, με θέματα ση-
μαντικότατα, τα οποία θα αποφασιστούν 
στις Βρυξέλλες. Είναι μία 5ετία πολύ 
καθοριστική, άλλωστε αυτός είναι και ο 
κυρίαρχος λόγος που αποφάσισα να επι-
στρέψω, γιατί το πρόγραμμα της νομοθε-
σίας στην Ε.Ε. είναι μία πρόκληση.

Έχουμε αντιληφθεί στην Ελλάδα 
την πραγματική σημασία της ενωμένης 
Ευρώπης; Έχουμε αντιληφθεί σε ένα 
βαθμό τα ευεργετήματα και τα οφέλη 
που είχαμε από την ΕΕ ωστόσο, επικε-
ντρωνόμαστε κυρίως στις επιδοτήσεις ή 
στα χρήματα που έχουν δοθεί. Από την 
άλλη πλευρά όμως έχουν γίνει τερά-
στιες θεσμικές αλλαγές στη νομοθεσία 
μας – προστασίας, κοινωνικής πολιτικής, 

δικαιοσύνης – οι οποίες επήλθαν επειδή 
είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι Έλληνες είναι φιλοευρωπαϊστές και 
παρά την κρίση που περνάμε τα ποσοστά 
φιλοευρωπαϊσμού στην Ελλάδα παρέ-
μειναν υψηλά.  

Ποια είναι η προτεραιότητα σας εάν 
εκλεγείτε; Θα επιδιώξω και θα ζητήσω 
να είμαι στην επιτροπή ενέργειας. Αυτό 
που πιστεύω είναι ότι έγιναν λάθος ενέρ-
γειες στο Αιγαίο. Είναι κρίσιμο θέμα. Γιατί 
ο Ερντογάν χαρακτήρισε τους Κύπριους 
ομάδες συμμοριτών και δολοφόνων και 
μπαίνει στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. 
Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχει τεθεί το 
θέμα για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν 
έχει κάνει καμία δράση προς αυτή την 
κατεύθυνση στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή 
πρέπει να αρχίσουν οι έρευνες. Πως θα 
αντιδράσουν οι Τούρκοι;  Έπρεπε εδώ και 

πέντε χρόνια –ήδη από την προηγούμενη 
θητεία μου είχα  προωθήσει συγκεκριμέ-
νη πρόταση που τώρα ελπίζω να ολο-
κληρώσω μια και κανείς δεν προχώρησε 
το ζήτημα - να συσταθεί  το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Συμβούλιο Ανατολικής Με-
σογείου. Για να το περιγράψω πιο απλά 
θα συμμετέχουν όλοι σε ένα είδος συμ-
βουλίου στο οποίο προεδρεύουσα θα 
είναι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  με μόνιμα 
μέλη την Ιταλία την Ελλάδα και την Κύ-
προ και θα κληθούν ως παρατηρητές η 
Τουρκία, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Αί-
γυπτος.

Πώς βλέπετε την πραγματικότητα 
της πρώην μεσαίας τάξης στην Ελλά-
δα; Η μεσαία τάξη ήταν και πρέπει να εί-
ναι η ραχοκοκαλιά της οικονομικής μας 
ανάπτυξης. Οι νεόπτωχοι της μεσαίας 
τάξεις, δεν έπεσαν έξω στο πλαίσιο του 

επιχειρηματικού ή επαγγελματικού ρί-
σκου όπως το ξέρουμε, αλλά βρέθηκαν 
στο μάτι ενός κυκλώνα που κανείς μας 
δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Θα 
πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός ώστε να 
αποτραπεί η οριστική περιθωριοποίηση 
τους με όσα αυτή συνεπάγεται για την 
ελληνική οικονομία καθώς και η επί-
γνωση ότι μετά από μια δεκαετή κρίση , 
δεν μπορεί να ακολουθηθεί ένα τυπικό 
μοντέλο κοινωνικής αρωγής και στή-
ριξης αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα νέο που θα απαντά στις πραγματικές 
ανάγκες και θα δίνει δυναμικές λύσεις 
αντί επιδομάτων. Πιστεύω ότι αυτό υπερ-
βαίνει την ελληνική διάσταση και εκτιμώ 
ότι είναι θέμα με το οποίο θα πρέπει να 
ασχοληθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Να χρηματοδοτήσει ένα αυτόνομο σχέδιο 
μελέτης και υλοποίησης ενός κοινωνι-
κού προγράμματος για την Ελλάδα, που 
θα περιλαμβάνει την κάλυψη με νέα κρι-
τήρια όσων επλήγησαν από την κρίση σε 
βαθμό φτωχοποίησης , με ορίζοντα την 
επάνοδο τους στον παραγωγικό δυναμι-
κό ιστό. 

Tο πολιτικό κλίμα που επικρατεί 
πιστεύετε πως είναι μη αναστρέψιμο 
για την κυβέρνηση; Η Συμφωνία των 
Πρεσπών έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 
σε αυτό; Το κλίμα είναι μη αναστρέψι-
μο για την κυβέρνηση διότι πολύ απλά, 
δεν εκπλήρωσε ούτε μία από τις βασικές 
προεκλογικές της  δεσμεύσεις προς τους 
πολίτες. Αντίθετα κυβέρνησε με μόνο 
γνώμονα το συμφέρον μια μικρής κομ-
ματικής ηγετικής ομάδας. Τώρα η κάκι-
στη συμφωνία των Πρεσπών ήταν κατά 
τη γνώμη μου η κορύφωση. Ξέρετε ακό-
μη και όσοι δεν είναι Μακεδόνες, όσοι 
δεν  γνωρίζουν λεπτομέρειες, όσοι ήταν 
αδιάφοροι, όλοι ένοιωσαν κάτι πολύ 
βαρύ: Ότι ηττηθήκαμε εθνικά ότι είμαστε 
πιο αδύναμοι ακόμη κι από τα Σκόπια! 

Θεωρείτε ότι είστε περισσότερο 
«άνθρωπος της αγοράς» η τεχνοκρά-
της ή πολιτικός;  Θα ακουστεί παράξε-
νο αλλά σας διαβεβαιώ ότι οι δημιουρ-
γικοί άνθρωποι της αγοράς όπως και οι 
επιτυχημένοι πολιτικοί, έχουν σχεδόν 
ίδιες δεξιότητες. Αντίστοιχα οι αριβίστες 
του επιχειρείν και οι λαϊκιστές πολιτικοί 
έχουν τις ίδιες καταστροφικές αντιλήψεις 
και πρακτικές.

Να απαντήσουμε «όχι» στο λαϊκισμό
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Στις 26 Μαΐου, η Ελλάδα θα βρεθεί μπρο-
στά σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Όχι μόνον 
επειδή οι συγκεκριμένες Ευρωεκλογές δι-
εξάγονται με το πιο σημαντικό διακύβευμα 
από συστάσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά 
επειδή, εξίσου κρίσιμο είναι, κατά τη γνώμη 
μου, την ίδια ημέρα, η Νέα Δημοκρατία να 
πετύχει ευρεία και ξεκάθαρη νίκη και σε επί-
πεδο Δήμων και Περιφερειών.

Έχω ασχοληθεί ενεργά με τα ευρωπαϊκά 
πράγματα επί δεκαετίες. Όχι μόνον επειδή 
οι σπουδές μου υπήρξαν στο αντικείμενο, 

αλλά και εμπράκτως, από διάφορες 
θέσεις -στο Ευρωκοινοβούλιο για τρία 
χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης 
σε τρεις σημαντικές επιτροπές, ως 
νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής 
Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εννιά 
χρόνια, ως εκλεγμένος, το 2016 και 
ξανά το 2018, αντιπρόεδρος του Κο-
γκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
-έναν θεσμό βαθιά δημοκρατικό που 
εκπροσωπεί περίπου 200.000 τοπικές 
αρχές από τις 47 χώρες-μέλη του Συμ-
βουλίου και όχι μόνον της Ε.Ε. 

Ωστόσο, θεωρώ ότι η τιμή που μου 
έγινε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να 
είμαι ο μοναδικός αυτοδιοικητικός στο 
Ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, αντανακλά 
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνο-
λικά και υπογραμμίζει τη σημασία που 
θα έχει για τη χώρα μας να εκπροσω-
πηθούν σωστά και με γνώση στο προ-
σεχές Ευρωκοινοβούλιο οι τοπικές 
κοινωνίες.

Μαζί με μια σειρά ρεαλιστικών 
εφαρμόσιμων προτάσεων για το προ-
σφυγικό/μεταναστευτικό, την αγροτική 
και κτηνοτροφική παραγωγή, τον του-
ρισμό και τη νησιωτικότητα, η αναβάθ-
μιση του θεσμικού ρόλου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργά-
νων, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των 
διεκδικήσεων που σκοπεύω να προω-
θήσω εφόσον οι ψηφοφόροι με τιμή-
σουν στις 26 Μαΐου. 

Οι τοπικές αρχές, άλλωστε, κα-
λούνται να εφαρμόσουν στην πράξη 

σχεδόν το 70% των ευρωπαϊκών πολιτικών 
και το να μη συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
αυτών των πολιτικών ως ισότιμη θεσμική 
οντότητα, συνιστά ουσιώδη μεθοδολογι-
κή και διαδικαστική παράβλεψη -αν όχι και 
στρέβλωση των θεμελιωδών δημοκρατι-
κών αρχών πάνω στις οποίες βασίζεται το 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερεια-

κών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συντελείται ένα πολύ σοβαρό και ελπιδοφό-
ρο έργο, που εδράζεται σε όσα προβλέπει ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας. 

Ο Χάρτης αυτός ορίζει εκ προοιμίου τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ένα 
από τα θεμέλια κάθε δημοκρατικού καθε-
στώτος και, παράλληλα, θεωρεί ότι 1ον: Η 
αποκεντρωμένη διοίκηση είναι σαφέστερα 
πιο αποτελεσματική και 2ον: Ότι το αναφαί-
ρετο δικαίωμα των πολιτών στη διαχείριση 
των δημοσίων ζητημάτων μπορεί να ασκεί-
ται πολύ καλύτερα και, βέβαια, πολύ πιο 
άμεσα, σε τοπικό επίπεδο και όχι από την 
κεντρική εξουσία.

Γι’ αυτό και υποστηρίζω ότι στις 26 Μα-
ΐου, το μοναδικό αταλάντευτα ευρωπαϊκό 
κόμμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να πανηγυ-
ρίσει όχι μόνον μια ευρεία νίκη στις Ευρω-
εκλογές, αλλά και μια ανάλογη σε επίπεδο 
Δήμων και Περιφερειών. 

Τα προσεχή χρόνια θα κρίνουν πολλά 
για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Το να 
υπάρξει ταυτόχρονα, κυβέρνηση Νέας Δη-
μοκρατίας, τοπική αυτοδιοίκηση με ανάλο-
γες αρχές και αντιλήψεις και μεγάλη γαλάζια 
εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή από καταρ-
τισμένους, έμπειρους και γνήσια ευρωπαϊ-
στές ευρωβουλευτές, θα είναι ό,τι καλύτερο 
για την Ελλάδα.

Ποτέ, από τη μεταπολίτευση και μετά δεν 
υπήρχε τόσο έντονη ανάγκη να υπάρξει πο-
λιτική αλλαγή στον τόπο μας. Στις 26 Μαΐου 
αυτό το σύνθημα πρέπει να δοθεί με ξεκάθα-
ρο και ηχηρό τρόπο.

*Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος (https://
mangelopoulos.gr) είναι δικηγόρος, 
εκλεγμένος αντιπρόεδρος του Κογκρέσου 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και Δήμαρχος 
Σάμου μέχρι την πρόσφατη παραίτησή του 
προκειμένου να συμμετάσχει στις Ευρωε-
κλογές με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. 

Ο σημαντικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε.
opinion
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Ο σημαντικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε.
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Η κοινωνική και οικονομική καταβαρά-
θρωση της χώρας τα τελευταία χρόνια δεν 
έχει προηγούμενο. Ήλθαν να το επιβεβαιώ-
σουν και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργα-
σίας της ΓΣΕΕ : μισό εκατομμύριο Έλληνες 
αμείβονται με μισθούς κάτω των 500 ευρώ 
μηνιαίως • περίπου ένας στους πέντε, στον 
ιδιωτικό τομέα. Έχει έλθει η ώρα για την 
απάντηση στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στα 
κομβικά λάθη και τις στρεβλές αποφάσεις 
που έχουν κοστίσει τραγικά στην Ελληνική 
Οικονομία. Απαιτείται σχέδιο στην κρίσιμη 

αυτή συγκυρία. Η Νέα Δημοκρατία έρ-
χεται να χαρίσει οξυγόνο στην πατρίδα 
μας, να τη μεταμορφώσει επιτέλους 
από «μεγάλο ασθενή» σε παίκτη ευ-
ρωπαϊκού βεληνεκούς. 

Η θεωρία δεν είναι μακριά από 
την πράξη. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρω-
ση έχει ήδη λειτουργήσει ως μοχλός 
προόδου και ανάπτυξης. Οφείλουμε να 
δώσουμε έμφαση σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες. Η συ-
ζήτηση για την Ανάπτυξη έχει άλλωστε 
διευρυνθεί στους κόλπους της Ευρώ-
πης • το πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτό 
το θησαυρό, αλλά και πώς θα μείνου-
με συντονισμένοι με όσους δρουν στην 
κατεύθυνση αυτή, περνάει μόνο από το 
δικό μας χέρι. Αν επιτύχουμε να αξιο-
ποιήσουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία, θα 
δούμε τη χώρα να αλλάζει, νέες θέσεις 
εργασίας να ξεπροβάλλουν, νέους να 
πραγματώνουν τα επαγγελματικά τους 
όνειρα, επιστήμονες να επιστρέφουν 
στα πάτρια εδάφη.

Η Ελλάδα πρέπει να δώσει προ-
τεραιότητα στην Καινοτομία, στην 
υγιή Επιχειρηματικότητα, στις Νέες 
Τεχνολογίες. Η χώρα πρέπει να έχει 
την ευκαιρία της, και η Περιφέρεια, τη 
μεγαλύτερη από αυτές, έτσι ώστε να 
μπορέσει να εξελιχθεί σε θερμοκή-
πιο επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει τη 
δύναμη της παράδοσης και του φυσι-
κού κάλλους, πλεονεκτημάτων που 
μπορούμε να αναδείξουμε από τη μια 
γωνιά της χώρας ως την άλλη. Ας μην 
παρατείνουμε τον μαρασμό της, ας μην 
παρακολουθήσουμε κι άλλα χρόνια τη 
φθορά του καλύτερου δυναμικού της.

Υπάρχει η γνώση και η εμπειρία 
που θα τονώσει την Οικονομία, και θα 
μετατρέψει τη χώρα σε ισότιμο συνο-

μιλητή, θα την καθίσει στο τραπέζι των απο-

φάσεων, θα της χαρίσει ξανά αξιοπιστία και 
δυναμική. Η ψήφος σε αυτές τις ευρωεκλο-
γές είναι κάτι παραπάνω από σημαντική. Έχει 
υπαρξιακό χαρακτήρα, τόσο για τη δική μας 
πατρίδα, όσο και για την ίδια την Ευρώπη. Η 
Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει σθεναρή 
απάντηση στον λαϊκισμό, τον πολιτικό τυχο-
διωκτισμό. Ας μην επιτρέψουμε τη λεηλασία 
των κεκτημένων, δεκαετιών ολόκληρων. 
Στη σημαντικότερη αναμέτρηση που έγινε 
ποτέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
πρώτη αναμέτρηση μετά το φαινόμενο του 
Brexit, οι Έλληνες οφείλουν να αφήσουν το 
δικό τους, έντονο αποτύπωμα. Το αποτέλε-
σμα αυτής της κάλπης θα oρίσει τους εθνι-
κούς εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινο-

βούλιο, το μείζον δημοκρατικό όργανο της 
Ευρώπης, που διαμορφώνει πολιτικές, και 
έχει τη δύναμη να καθορίσει σημαίνουσες 
αλλαγές στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών. 
Η Ελλάδα που γέννησε τη Δημοκρατία, δεν 
μπορεί να αφήσει την Ευρώπη μόνη σε αυτή 
τη μάχη. Αν θέλουμε πραγματικά μια Ευ-
ρώπη καλύτερη, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης, είναι χρέος και τιμή μαζί, αυτή 
η ψήφος. Το λιγότερο που μπορούμε να κά-
νουμε για το μέλλον μας. 

*Η Βασιλική Λαζαράκου είναι υποψή-
φια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρα-
τία, δικηγόρος Αθηνών & Ν. Υόρκης, πρ. 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς. 

Η ψήφος στις ευρωεκλογές έχει υπαρξιακό χαρακτήρα
opinion
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Η ψήφος στις ευρωεκλογές έχει υπαρξιακό χαρακτήρα
Μανώλης Κεφαλογιάννης:

«Στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρα-
τία θα πετύχει ξεκάθαρη νίκη. Μία νίκη 
προάγγελο της επερχόμενης ήττας του 
ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές», τονίζει 
σε αποκλειστική του συνέντευξη στην 
«Καρφίτσα» ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάν-
νης, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ο κ. 
Κεφαλογιάννης υποστηρίζει ότι η κάλ-
πη των ευρωεκλογών θα είναι η πρώτη 
κάλπη καθολικής αντίδρασης και απο-
δοκιμασίας κατά του λαϊκισμού και των 
λαϊκιστών. Αναφερόμενος στη Συμφωνία 
των Πρεσπών, ο υποψήφιος (με τη ΝΔ) 
ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι αυτή δεν 
είναι μόνο μία εθνικά επιζήμια συμφω-
νία, αλλά πρόκειται και τεράστια εθνική 
ήττα. «Δυστυχώς», τονίζει, «τη “βαριά 
κληρονομιά” που μας αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν μπορούμε καθόλου εύκολα να την 
“αποποιηθούμε”».

Ποιος είναι ο στόχος της ΝΔ σε αυ-
τές τις ευρωεκλογές, κ. Κεφαλογιάννη; 
Ποιο το πολιτικό στοίχημα για αυτή την 
εκλογική μάχη για τη ΝΔ και τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη; Η Νέα Δημοκρατία θα 
πετύχει μία καθαρή, ξεκάθαρη νίκη στις 
ευρωεκλογές. Μία νίκη προάγγελο της 
επερχόμενης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνι-
κές εκλογές. Μία νίκη κατά του αριστε-
ρόστροφου ιδεοληπτικού λαϊκισμού που 
τυράννησε τη χώρα και τον λαό μας τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η κάλπη των ευρωεκλογών θα είναι 
η πρώτη κάλπη καθολικής αντίδρασης 
και αποδοκιμασίας κατά του λαϊκισμού 
και των λαϊκιστών. Στις 26 Μαΐου τε-
λειώνουν τα ψέματα, οι αυταπάτες και ο 
λαϊκισμός του κ. Τσίπρα. Τελειώνουν τα 
ψέματα για τον λαϊκισμό πανευρωπαϊκά. 

Η σημερινή κυβέρνηση ευτέλισε 
τους θεσμούς. Καταστρατήγησε το Σύ-
νταγμα. Καταρράκωσε την Υγεία. Γκρέ-
μισε την Παιδεία. Ο τόπος μας βίωσε 
μία κυβέρνηση που η «δημοκρατική της 
ευαισθησία» δεν ανέχεται την αντίθετη 
άποψη. Μία κυβέρνηση που δεν αντέχει 
τη διαφορετική φωνή. Και μόλις ακου-
στεί κάτι διαφορετικό από τα «θέσφατα» 
του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως χαρακτηρίζεται, με 
ευκολία, ακραίο, φασιστικό, ακροδεξιό.

Είναι αναστρέψιμη η Συμφωνία των 
Πρεσπών; Τη «βαριά κληρονομιά» που 
μας αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την εθνικά επιζή-
μια Συμφωνία των Πρεσπών δυστυχώς 

δεν μπορούμε καθόλου εύκολα να την 
«αποποιηθούμε». Μία διεθνής συμφω-
νία αλλάζει, καταργείται ή τροποποιείται 
μόνο με μία άλλη διεθνή συμφωνία. Τρα-
νό παράδειγμα η Συνθήκη της Λωζάννης. 
Που παρά τις προκλητικές αμφισβητή-
σεις του Τούρκου προέδρου δεν μπορεί 
να τροποποιηθεί. Μάλιστα πρόσφατα, με 
δική μου τροπολογία, η Συνθήκη της Λω-
ζάννης κατέστη κοινοτικό κεκτημένο σε 
ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με το οποίο καταδικάζεται 
απερίφραστα η όποια προσπάθεια αμ-
φισβήτησης της Συνθήκης από πλευράς 
της Τουρκίας.

Η σημερινή κυβέρνηση, που πόρ-
ρω απέχει από τη δική μας πατριωτική 
στάση, εμπνεόμενη από μία διεθνιστική 
αντίληψη υπέγραψε τη συγκεκριμένη 
Συμφωνία απεμπολώντας τα δύο ισχυρά 
όπλα της χώρας μας. Το δικαίωμα του 
βέτο στην εισδοχή νέων μελών στο ΝΑΤΟ 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήδη, το πρώτο όπλο «σίγησε διά πα-
ντός» και τα Σκόπια εισήλθαν στο ΝΑΤΟ.

Το μόνο που μας απομένει, ενεργώ-
ντας πλέον από αμυντική στάση, είναι 
να προσπαθήσουμε να καθυστερήσουμε 
την είσοδο των Σκοπίων –η διαδικασία 
ένταξης μπορεί να διαρκέσει και δέκα 
χρόνια– στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξηγούμαι πριν πάω στην ουσία της 
Συμφωνίας, που αποτελεί μία τεράστια 
εθνική ήττα για την πατρίδα μας. Με τη 
Συμφωνία των Πρεσπών η σημερινή κυ-

βέρνηση όχι μόνο δεν επέφερε λύση στο 
ζήτημα, αλλά δυστυχώς δημιούργησε 
πολλά σημαντικά προβλήματα για το 
μέλλον. Όχι μόνο εκχώρησε το απαράδε-
κτο. «Μακεδονική» ταυτότητα, εθνότητα 
και γλώσσα στους Σκοπιανούς, κάτι που 
καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε 
δεχθεί καν να συζητήσει, αλλά άνοιξε 
τεράστια θέματα «μακεδονικής μειονό-
τητας», προβλήματα στα ελληνικά προ-
ϊόντα και επιχειρήσεις.

Είστε Πρόεδρος της Μεικτής Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Τουρκίας. Πώς κρίνετε τη 
σχέση Ελλάδας - Τουρκίας, αλλά και 
τη σχέση της γείτονος χώρας με την 
ΕΕ; Οι προκλητικές και εν πολλοίς επι-
θετικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς 
δεν καταφέρονται κατά της χώρας μας ή 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κύπρου. Είναι προκλητικές ενέργειες 
κατά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Είναι παραβιάσεις όχι του ελληνικού 
εναέριου χώρου και των ελληνικών χω-
ρικών υδάτων, αλλά παραβιάσεις κατά 
του εναέριου χώρου και των χωρικών 
υδάτων της Ενωμένης Ευρώπης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρό-
σφατο ψήφισμά του υπερψήφισε με πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία μία τροπολογία που 
είχα καταθέσει μαζί με δύο εκλεκτούς 
συναδέλφους μου, με την οποία καταδι-
κάζεται η Τουρκία για τον μη σεβασμό στο 
Διεθνές Δίκαιο και καθίσταται η Συνθήκη 
της Λωζάννης ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

Έχω την τιμή να προεδρεύω της Μεικτής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρ-
κίας και είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ 
τον περασμένο Δεκέμβριο την Άγκυρα 
για τη συνεδρίαση της Επιτροπής, στην 
οποία μετέχουν 40 ευρωβουλευτές και 
40 Τούρκοι εθνικοί βουλευτές. Στο πλαί-
σιο της επίσκεψής μου είχα την ευκαιρία 
να συναντηθώ με την τουρκική ηγεσία 
στο ανώτατο επίπεδο. Και όλα αυτά που 
σας ανέφερα παραπάνω είχα τη δυνατό-
τητα να τους τα καταστήσω σαφή με τον 
πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Επιτρέψτε μου, επίσης, και ένα τε-
λευταίο σχόλιο. Που σχετίζεται και με 
τη διαμαρτυρία μου προς τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο 
Ταγιάνι, για την εκδήλωση μίας αποκα-
λούμενης «Ένωσης Τούρκων Δυτικής 
Θράκης» σε αίθουσα του Κοινοβουλίου.

Τίποτα από όλα αυτά που προανέφε-
ρε δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί 
αν στη δεκαετία του ’70 είχαμε υποκύψει 
στο σύνθημα του λαϊκισμού εκείνης της 
εποχής, το αλησμόνητο «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ 
το ίδιο συνδικάτο». Αλλά ευτυχώς και 
σήμερα, δικαιώνεται η διαχρονική ρήση 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι τα 
πολιτικά οφέλη της Ελλάδος από την 
ένταξή της στην Ενωμένη Ευρώπη θα εί-
ναι πολύ μεγαλύτερα ακόμη και από τα 
πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

«Ξεκάθαρη νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές»
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Η παιδεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός εί-
ναι από τις προτεραιότητες του αντιπεριφεριάρ-
χη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργου. Στα χρόνια που 
πέρασαν από την ημέρα ανάληψης των καθηκό-
ντων του, ο αντιπεριφερειάρχης φρόντισε μαζί 
με τους συνεργάτες του να σταθεί στο πλευρό 
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων ενισχύ-
οντας τους οικονομικά. Ταυτόχρονα, συνέβαλλε 
ώστε να πραγματοποιηθούν  εκπαιδευτικές εκ-
δρομές μαθητών στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι 
οι εμπειρίες που αποκομίζουν οι έφηβοι είναι 
σημαντικές για όλη τη ζωή τους.

«Την τελευταία τετραετία συνεχίσαμε να στη-
ρίζουμε όλο και περισσότερες πολιτιστικές και 
αθλητικές δράσεις στη Χαλκιδική στο μέτρο του 
δυνατού, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα κονδύλια 
για αυτό το σκοπό δεν είναι αρκετά για να ικα-
νοποιήσουμε όλους τους φορείς του νομού που 
ζητάνε τη στήριξή μας», τόνισε μεταξύ άλλων 
στην Karfitsa ο κ. Γιώργος.

Τα βλέμματα στραμμένα  
στον διάπλου του Τορωναίου

Πριν από 48 χρόνια, τον Ιούλιο του 1971,μια 
παρέα κατοίκων της Νικήτης με κίνητρο την αγά-
πη για τη θάλασσα, έκανε πραγματικότητα ένα 
όνειρο τους. Πέρασαν από τη Νικήτη στη Κασ-
σάνδρα, διασχίζοντας κολυμπώντας τον Τορω-
ναίο Κόλπο. Το ξεκίνημα των επτά κολυμβητών 
πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Το απόγευμα όταν 
μαθεύτηκε πως οι κολυμβητές φθάνουν στη 
ακτή της Κασσάνδρας οι κάτοικοι, μη μπορώντας 
να το πιστέψουν ακόμα, έτρεξαν με ό,τι μέσο δι-
έθεταν για να υποδεχθούν τους ήρωες. Από τότε, 
κάθε χρόνο τον Ιούλιο ο «Σίθων» διοργανώνει 
τον Διάπλου από την Καλλιθέα της Κασσάνδρας 
στη Νικήτη της Σιθωνίας, που πήρε πλέον μορφή 
λαϊκού φεστιβάλ, μιας και συνδυάζεται και με 
διάφορες άλλες πολιτιστικές και ναυταθλητικές 
εκδηλώσεις. Αποκορύφωμα της επιτυχίας αυτής 
της εκδήλωσης, είναι η διεθνοποίησή της με τη 
συμμετοχή ξένων κολυμβητών.

Σήμερα η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής 
στηρίζει κάθε χρόνο τους διεθνείς αγώνες ρί-
ψεων «Σιθώνια» που πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο στη Νικήτη και τον κολυμβητικό διάπλου 
του Τορωναίου με μεγάλη συμμετοχή αθλητών 
από τη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η στήριξη στους αθλητές έφερε διακρίσεις
Η αθλητική ομάδα μπάσκετ του Πευκοχω-

ρίου που ιδρύθηκε  το 1987 μετά την κατάκτη-
ση του Ευρωμπάσκετ από την Εθνική, πέρασε 
στην κατηγορία Α2 εκπροσωπώντας όλη τη 
Χαλκιδική. Η Περιφερειακή Ενότητα για πρώτη 
φορά φέτος στάθηκε αρωγός της προσπάθειας 

των αθλητών και κάλυψε ένα μικρό μέρος των 
εξόδων που απαιτούνται λόγω των αυξημένων 
οικονομικών υποχρεώσεων της. Η ομάδα απο-
τελεί καμάρι της Χαλκιδικής, καθώς αποτελεί 
διαφήμισή της σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, η περιφερειακή ενότητα έχει 
πάρει υπό τη σκέπη της και τους συλλόγους Ταε 
Κβο Ντο στηρίζοντας τις προσπάθειες αθλητών 
και αθλητριών σε πανελλήνιους και ευρωπαϊ-
κούς αγώνες. Με απόφαση του αντιπεριφερειάρ-
χη Γιάννη Γιώργου, υποστηρίχθηκαν οικονομικά 
οι αθλητές που πέτυχαν διακρίσεις σε Πανευρω-
παϊκούς. Ο αθλητικός σύλλογος  «Μακεδονική 
Φάλαγγα» του δήμου Προποντίδας και ο «Άτ-
λας» του δήμου Αριστοτέλη, υποστηρίχθηκαν 
για τη συμμετοχή τους στο Πανευρωπαϊκό  Πρω-
τάθλημα Ταε Κβο Ντο, που διεξήχθη στο Ρίμινι 
της Ιταλίας από τις 1 - 8 Απριλίου. Στη διοργάνω-
ση ο αθλητής και προπονητής της Μακεδονικής 
Φάλαγγας και των Μακεδόνων Μαχητών Νέας 
Καλλικράτειας, Χριστόφορος Μποζίνης, κατέ-
κτησε 3 μετάλλια: χάλκινο μετάλλιο στα τουλ 6 
νταν, ασημένιο μετάλλιο στα ομαδικά τουλ χά-
νοντας στον τελικό από την ομάδα της Τσεχίας 

και κερδίζοντας και αποκλείοντας την ομάδα της 
Σλοβενίας και της Αγγλίας και χάλκινο μετάλλιο 
στα power test (τεχνικές θραύσεων) όπου μετά 
από μάχη στην παράταση κατέκτησε τη τρίτη 
θέση. Η διακρίσεις του αθλητή έφεραν για πρώ-
τη  φορά, την  Ελλάδα ση δεύτερη θέση αφή-
νοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως, 
Ουκρανία, Βουλγαρία ή Λευκορωσία!

Στο ίδιο πρωτάθλημα  η αθλήτρια του Α.Σ.Ν. 
ΤΡΙΓΛΙΑΣ Άσπα Μήτσου, αναδείχθηκε 3η, αφού 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 
της, ανάμεσα σε 15 αθλήτριες. Η Άσπα Μήτσου 
είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας TAEKWONDO 
ITF, είναι 15 ετών, έχει μαύρη ζώνη και 2 DAN.   
Στο ίδιο πρωτάθλημα ο προπονητής του Αθλη-
τικού συλλόγου «Ατλας» Ιερισσού Χαράλαμπος 
Καζήλας κατέκτησε τη 3η θέση με την Εθνική 
Ομάδα στην κατηγορία βετεράνων -80.

Η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής πρό-
σφερε οικονομική βοήθεια στην ποδοσφαιρική 
ομάδα του Ταξιάρχη για την αγορά εξοπλισμού.

Στις προτεραιότητες ο πολιτισμός
Το  Parthenώn Film Festival – Σινεμά στο χω-

ριό που πραγματοποιείται τα τελευταία τέσσερα 
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«Χέρι βοηθείας» σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

Στο πλευρό τους βρέθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του 
ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος
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χρόνια στη γραφική πλατεία του παραδοσιακού οικισμού 
του Παρθενώνα, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, αποτελεί θεσμό 
της καλοκαιρινής περιόδου. Πιστό στο καλοκαιρινό του 
κινηματογραφικό ραντεβού το φεστιβάλ προσφέρει κάθε 
χρόνο νέες «ονειρικές» εμπειρίες κάτω από τον έναστρο 
ουρανό. Η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής στηρίζει τη 
διοργάνωση αυτού του θεσμού.

Επίσης, με επικεφαλής τον κ. Γιώργο, η περιφερειακή 
ενότητα Χαλκιδικής υποστηρίζει όλες τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις και τα φεστιβάλ σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 
Οι πολιτιστικές διοργανώσεις είναι πλέον συνυφασμένες 
με τον τουρισμό σε όλες τις περιοχές της Χαλκιδικής.

Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ «Η Άθυτος της Αφύτου», 
το  Φεστιβάλ Βαρβάρας, το φεστιβάλ Αυγούστου  δήμου 
Πολυγύρου και το φεστιβάλ Κασσάνδρας είναι ψηλά 
στην ατζέντα της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής 
που υποστηρίζει και ενισχύει οικονομικά τους θεσμούς. 
Παράλληλα η περιφερειακή ενότητα συμβάλει στη διορ-

γάνωση συνάντησης - αντάμωμα  συλλόγων παραδοσι-
ακών χορών από όλη την Ελλάδα στο δήμο Πολυγύρου.

Επίσης, η περιφερειακή ενότητα στηρίζει δράσεις δια-
φόρων σχολείων, όπως η επίσκεψη ομάδας  μαθητών 
του ΓΕΛ Πολυγύρου στο CERN στην Ελβετία, την  καθιε-
ρωμένη ετήσια εκδρομή του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) Πολυ-
γύρου, αλλά και μουσικές εκδηλώσεις λήξης σχολικού 
έτους σε διάφορα σχολεία. Ακόμα, στηρίζει κάθε χρόνο 
την ανταλλαγή νέων της Χαλκιδικής και του δήμου Λα-
βάλ της Γαλλίας.

Η περιφερειακή ενότητα ενίσχυσε και ενισχύει συλ-
λόγους όπως το σύλλογο φίλων της παράδοσης Ζερ-

βοχωρίων και έχει στηρίξει μουσικές εκδηλώσεις πολι-
τιστικών συλλόγων όπως στο Μαρμαρά, στη Σάρτη, στη 
Συκιά, στον Άγιο Νικόλαο και στο Μεταγγίτσι. Παράλλη-
λα, ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για οικονομική στήριξη 
των δράσεων των πολιτιστικών συλλόγων όπως των: 
Ορμύλιας, Γαλάτιστας, Παλαιοκάστρου και Αγίου Προ-
δρόμου, Τριγλιας, Ιερισσού, Νέων Ρόδων, Ολυμπιάδας, 
Αρναίας, αλλά και του Σύλλογου Γυναικών Στρατωνίου, 
ενώ ενισχύει τις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις του 
Συλλόγου Ποντίων, Κρητών και Ηπειρωτών Χαλκιδικής 
και του Συλλόγου Πολυτέκνων Χαλκιδικής. ¨Άλλωστε 
η Περιφερειακή Ενότητα ενισχύει όσους συλλόγους το 
ζητήσουν χωρία κανένα κριτήριο επιλογής εκτός από το 
οικονομικό μπάτζετ που διαθέτει. 

 Η Περιφερειακή Ενότητα ενίσχυσε ακόμα:
- Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής 

για τις δράσεις που προγραμματίζει.
- Λαογραφικούς Συλλόγους και Ομίλους (όπως 

της Ιερισσού και του Πολυγύρου) για την αγορά παραδο-
σιακών στολών.

- Τη διαρκή εικαστική έκθεση του Έλληνα καλλι-
τέχνη της Διασποράς Ευθύμη Βαρλάμη που εγκαινιάστη-
κε στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η περιφερειακή ενότητα συμ-
μετέχει με το ποσό των 30.000 ευρώ ετησίως στο έργο 
του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, για την εξασφάλιση αξιόλογων εκδηλώσεων 
και συνεργάζεται κάθε χρόνο με τον Τουριστικό Οργανι-
σμό Χαλκιδικής ενισχύοντας την προσπάθεια του για την 
Τουριστική Προβολή του Νομού. Το αποτέλεσμα αυτής 
της οικονομικής ενίσχυσης είναι να  φιλοξενήσουμε στη 
Χαλκιδική  μοναδικές μουσικές και θεατρικές παραστά-
σεις για μικρούς και μεγάλους!
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Την εκτίμηση πως το πετυχημένο έργο 
που ξεκίνησε η διοίκηση του Απόστολου 
Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας θα συνεχιστεί και μετά τις 
εκλογές της 26ης Μαΐου εκφράζει ο Στά-
θης Αβραμίδης, εντεταλμένος Τεχνικών 
Έργων και εκ νέου υποψήφιος περιφερει-
ακός σύμβουλος με την παράταξη “Αλ-
ληλεγγύη” και καλεί τους πολίτες να τον 
τιμήσουν εκ νέου με την ψήφο τους. Απα-
ντώντας στις κριτικές για τα οδικά έργα 
που έγιναν στην περιοχή,  ο κ. Αβραμίδης 
τονίζει πως ολοκληρώθηκαν παρεμβά-
σεις σε μήκος περίπου 120 χιλιομέτρων 
και αναλυει τα σημαντικά οδικά έργα που 
περατώθηκαν.

Κύριε Αβραμίδη, δεύτερη φορά υπο-
ψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο 
πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα. Τι 
επιθυμείτε να πετύχετε σε περίπτωση 
που παραμείνετε διοίκηση αυτή τη νέα 
θητεία; Να συνεχίσουμε το πετυχημέ-
νο έργο που ξεκινήσαμε, όσον αφορά το 
κομμάτι που έχει σχέση με το αντικείμε-
νο μου και να συμβάλλω με την εμπει-
ρία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και 
στην εξυπηρέτηση των αναγκών των συ-
μπολιτών μας.

Αρνητικά υπάρχουν που θέλετε να 
διορθώσετε; Ο περιορισμός της γραφειο-
κρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών 
της εκτέλεσης των δημοσίων έργων, τα 
οποία εξαρτώνται από την Κεντρική Κυ-
βέρνηση, και δημιουργούν μεγάλα προ-
βλήματα και χρονοκαθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των έργων. Με την πίεση που 
ασκούμε και θα ασκήσουμε σε οποιαδή-
ποτε εκλεγμένη Κυβέρνηση πιστεύω ότι 
θα συμβάλλουμε αποτελεσματικά έτσι 
ώστε τα προβλήματα στέκονται εμπόδιο 
στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων να 
εξαλειφθούν.

Είστε άνθρωπος που γνωρίζει καλά 
την Αυτοδιοίκηση. Από αντινομάρχης, 
εκλεγήκατε δημοτικός σύμβουλος στον 
δήμο Θεσσαλονίκης και τώρα πάλι υπο-
ψήφιος στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πόσο σημαντική είναι η 
ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά; Η 
ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά θε-
ωρείται σημαντική και ουσιαστική για την 

ευημερία και την ανάπτυξη ενός τόπου. 
Άλλωστε στην Αρχαία Αθήνα η σημαντικό-
τερη αποστολή της πολιτείας ήταν η μετα-
τροπή των ιδιωτών (των εγωκεντρικών 
ατόμων που ασχολούνταν με τις προσω-
πικές τους υποθέσεις) σε πολίτες, δηλαδή 
σε άτομα που ασχολούνταν και συμμετεί-
χαν στα κοινά. Ένας ενεργός πολίτης θεω-
ρείται σημάδι υγιούς δημοκρατίας και παι-
δείας ενώ όσο η συμμετοχή των πολιτών 
φτάνει σε υψηλά επίπεδα τόσο αυξάνεται 
η πιθανότητα να ακουστούν οι φωνές των 
πολιτών σε σημαντικά θέματα.

Τι το διαφορετικό θα έχουν αυτές 
οι εκλογές από τις προηγούμενες στις 
οποίες συμμετείχατε; Σε αυτές τις εκλο-
γές τίθεται σε ισχύ για πρώτη φορά το 
εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής 
το οποίο κατά τη γνώμη μου δυσχεραίνει 
την εκλογική αναμέτρηση σε περίπτω-
ση που δεν υπάρξει πλειοψηφία από τον 
πρώτο γύρο των εκλογών. Επίσης σε αυ-
τές τις εκλογές ψηφίζουν οι 16αρηδες, 
νέοι οι οποίοι όταν ξεκίνησε η οικονομική 
κρίση ήταν 8 χρονών και δεν έχουν πα-
ραστάσεις από την εποχή της ευμάρειας 
όπως οι μεγαλύτεροι αλλά από μια εποχή 
επισφάλειας και συρρίκνωσης των εισο-
δημάτων. Γι αυτό καλούμε τους πολίτες 
να στηρίξουν τους ανθρώπους που προ-
σέφεραν και θεωρούν ότι μπορούν να 
προσφέρουν τα μέγιστα για την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπήρξατε αντιπεριφερειάρχης Υπο-
δομών και Δικτύων. Ειδικά στο κομμάτι 
των οδικών έργων η διοίκηση Τζιτζι-
κώστα δέχεται έντονη κριτική από τους 
υπόλοιπους υποψήφιους περιφερειάρ-
χες. Πως το σχολιάζετε; Στόχος μας ήταν 
να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από από τα 
κοινοτικά κονδύλια που αφορούσαν την 
αναβάθμιση του δικτύου υποδομών και 
την επέκταση των μεγάλων οδικών αξό-
νων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
αναδείχθηκε η πρώτη Περιφέρεια στην 
Ελλάδα στην απορρόφηση των Ευρωπα-
ϊκών Κονδυλίων με συνολικές πληρωμές 
έργων πάνω από 775 εκατομμύρια και με 
ποσοστό απορρόφησης 114% και έχει την 
ταχύτερη εκκίνηση στο νέο ΕΣΠΑ της πε-
ριόδου 2014 - 2020 από όλες τις Περιφέ-
ρειες της Ελλάδας. Ιδρύσαμε γραφείο στις 

Βρυξέλλες το οποίο αποδεικνύει το ενδια-
φέρον και την θέλησή μας για την μέγιστη 
απορρόφηση των Κοινοτικών Κονδυλίων.

Ποιες παρεμβάσεις έγιναν; Στο κομ-
μάτι των οδικών έργων ολοκληρώθη-
καν παρεμβάσεις σε μήκος περίπου 120 
χιλιομέτρων οδικού δικτύου και περα-
τώθηκαν σημαντικά οδικά έργα ενώ όσα 
δεν ολοκληρώθηκαν εντάχθηκαν στο νέο 
ΕΣΠΑ σαν έργα γέφυρες. Χαρακτηριστι-
κά αναφέρονται κάποια από αυτά όπως 
“Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη 
συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφε-
ρειακής Οδού Θεσσαλονίκης”, “Παράκαμ-
ψη Αρναίας” , “Κατασκευή Οδικού Τμήμα-
τος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του οδικού 
κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής” 
, “Περιφερειακή Οδός Κατερίνης”, “Οδικός 
άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊρά-
νη”.

Υπάρχει κάτι για το οποίο μπορείτε να 
δεσμευτείτε για την επόμενη τετραετία; 
Γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες τον Στάθη 
Αβραμίδη; Η συσσωρευμένη εμπειρία 
25 ετών και η αμφίδρομη σχέση με τους 
συμπολίτες μου σημαίνει ότι το έργο που 
προσέφερα καταγράφηκε θετικά στη συ-
νείδηση τους και πιστεύω ότι εκτιμώντας 
την πορεία μου στην Αυτοδιοίκηση θα με 
τιμήσουν πάλι με την ψήφο τους. Αυτό 
που με εκφράζει είναι η ενασχόλησή μου 
με την Αυτοδιοίκηση γιατί είμαι κοντά 
στους συνανθρώπους μου και την κοινω-
νία και παρόλο που μου δόθηκε πολλές 
φορές η ευκαιρία να την χρησιμοποιήσω 
σαν σκαλοπάτι για την άνοδό μου σε κά-
ποια άλλη θέση προτίμησα να προσφέρω 
τις υπηρεσίες μου σε αυτήν παραμένοντας 
κοντά στους συντοπίτες μου και προσφέ-
ροντάς τους από οποιαδήποτε θέση έχω 
βρεθεί τις υπηρεσίες μου. Στην εικοσιπε-
νταετή μου διαδρομή – παρουσία στην 
Αυτοδιοίκηση πιστεύω ότι έχει καταγρα-
φεί στη συνείδηση των συμπολιτών μου η 
εντιμότητα, η εμπειρία και η αποτελεσμα-
τικότητά μου. Αυτό για το οποίο μπορώ 
να δεσμευτώ για την επόμενη τετραετία 
είναι να συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο αυτό 
που κάνω τόσα χρόνια και που προσφέρω 
με αυτό που με χαρακτηρίζει δηλαδή την 
εντιμότητα, την εμπειρία και την αποτελε-
σματικότητά μου. 

Στάθης Αβραμίδης:

Στόχος στην Περιφέρεια να μη χαθεί 
ούτε ευρώ για υποδομές και οδικούς άξονες 
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Στάθης 
Αβραμίδης

Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας αναδείχθηκε 
η πρώτη Περιφέρεια στην 

Ελλάδα στην απορρόφηση των 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων με 
συνολικές πληρωμές έργων 
πάνω από 775 εκατομμύρια 

και με ποσοστό απορρόφησης 
114% και έχει την ταχύτερη 
εκκίνηση στο νέο ΕΣΠΑ της 

περιόδου 2014 - 2020 από όλες 
τις Περιφέρειες της Ελλάδας.
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Την εκτίμηση ότι οι πολίτες του δήμου 
Βόλβης θέλουν να εφαρμοστεί το πρό-
γραμμα του συνδυασμού του «Βόλβη, 
Ισχυρός Δήμος» εκφράζει ο υποψήφιος 
δήμαρχος, Δημήτρης Στοϊτσας. Σε συνέ-
ντευξή του στην «Karfitsa» σημειώνει ότι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα στον δήμο είναι 
η αδράνεια των τελευταίων εννέα χρόνων 
και ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να συ-
νεργαστεί με οποιονδήποτε έχει ως στόχο 
την ευημερία του τόπου, όχι όμως με τον 
κ.Λιάμα. Ο υποψήφιος δήμαρχος δηλώνει 
υπερήφανος για τους ανθρώπους  που 
απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του χαρακτηρί-
ζοντας τους αξιόλογους και προσθέτοντας 
πως διαθέτουν πείρα στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και μακρόχρονους αγώνες για το 
καλό της περιοχής.

Κύριε Στοϊτσα, πώς μπορεί να ανα-
πτυχθεί ο τουρισμός στην περιοχή σας; 
Η Ασπροβάλτα και ο Σταυρός είναι δύο 
μέρη που δέχονται αρκετούς τουρίστες 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο δήμος Βόλ-
βης έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι ίσως 
ο μοναδικός δήμος τόσο απλόχερα προι-
κισμένος από την φύση. Θάλασσα στον 
Στρυμωνικό κόλπο, βουνό στην Αρέθουσα, 
στα Στεφανινά  και τα Βρασνά, λίμνη Βόλ-
βη, ιαματικά λουτρά, Μακεδονικά Τέμπη, 
κάστρο Ρεντίνας, Αγία Μαρίνα, Άγιος Γεώρ-
γιος και πολλά άλλα. Αυτό που του λείπει 
είναι οργάνωση, υποδομές κι ένα συντονι-
σμένο σχέδιο δράσης και προβολής ώστε 
εύκολα να γίνει ένα από τα πρώτα μέρη 
στην Ελλάδα που θα έχουν τουρισμό και 
μάλιστα υψηλό όλο τον χρόνο. Ένα τέτοιο 
σχέδιο έχουμε εκπονήσει και θα θέσουμε 
σε εφαρμογή την επόμενη των εκλογών.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο 
δήμος Βόλβης; Κατά την γνώμη μου το 
μεγαλύτερο είναι η αδράνεια των τελευ-
ταίων εννέα χρόνων. Και το λέω αυτό γιατί 
πολλά από τα προβλήματα που τώρα η 
διοίκηση του δήμου βρίσκει μπροστά της 
θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Το λουκέτο 
λόγω οφειλών στην ΔΕΗ στα λουτρά της 
Ν.Απολλωνίας, το νερό της Νυμφόπετρας 
κι άλλων πολλών οικισμών, ο βιολογικός 
Σταυρού - Βρασνών, η καθαριότητα των 
χωριών,  η καταστροφή πολλών υποδο-
μών, χώρων αναψυχής και άθλησης, δεν 

είναι προβλήματα που προέκυψαν τώρα. 
Είναι προβλήματα χρόνων, που εάν η δι-
οίκηση είχε ένα στοιχειώδες σχέδιο θα 
τα είχε αντιμετωπίσει και είναι τα πρώτα 
πράγματα που θα πρέπει να λύσουμε ως 
διοίκηση από την επόμενη μέρα των εκλο-
γών. 

Υπογραμμίζετε πώς ο δήμος τα τελευ-
ταία 9 χρόνια είναι σε μια παρατεταμένη 
στασιμότητα. Πώς το εννοείτε;  Εκτός από 
αυτά που περιέγραψα παραπάνω η στασι-
μότητα αφορά και μια σειρά από ενέργειες 
και δράσεις που εάν είχαν γίνει θα είχαν 
αλλάξει την εικόνα της περιοχής και κυ-
ρίως την καθημερινότητα των δημοτών. 
Ο τουρισμός και η προβολή της περιοχής, 
υπάρχει μόνο χάρη στις προσπάθειες των 
ιδιωτών, η λίμνη και τα Μακεδονικά Τέμπη 
παραμένουν ανεκμετάλλευτα παρά τις 
εξαγγελίες του κ.Λιάμα από το 2014, δεν 
έχει ληφθεί καμία μέριμνα για ένα μεγά-
λο αριθμό κατοίκων όπως οι αγρότες και 
οι κτηνοτρόφοι, το δημοτικό οδικό δίκτυο 
έχει εγκαταλειφθεί και γίνεται θέμα σάτι-
ρας  σε τηλεοπτικές εκπομπές. 

Ποιες θα είναι οι πρώτες ενέργειες 
που θα κάνετε εσείς σε περίπτωση εκλο-
γής στη δημαρχία; Αναμφισβήτητα πρέπει 
να δούμε την καθαριότητα, την ύδρευση, 
το οδικό δίκτυο και τις υποδομές των οι-
κισμών! Ταυτόχρονα το μεγάλο θέμα των 
λουτρών της Ν.Απολλωνίας. Δεν μπορεί 
το μοναδικό αυτό φυσικό πλεονέκτημα 
του δήμου να είναι κλειστό κι ανεκμε-
τάλλευτο επειδή η τωρινή διοίκηση δεν 
μπόρεσε να βάλει μία τάξη στα οικονομι-
κά του, αντιμετωπίζοντας το ανεύθυνα και 
χρησιμοποιώντας το για μικροπολιτικούς 
σκοπούς. Αυτό όμως που είναι πρώτη προ-
τεραιότητα μας είναι να περάσουμε στους 
δημότες ότι σε αντίθεση με το τι γινόταν 
μέχρι σήμερα τα τελευταία εννιά χρόνια, 
εμείς τους θέλουμε να συμμετέχουν και 
να δρουν μαζί με την διοίκηση όχι μόνο 
στην λύση των μεγάλων προβλημάτων, 
αλλά και σε προτάσεις που θα βοηθήσουν 
να αναπληρωθεί αυτός ο χαμένος χρόνος.

Λόγω της απλής αναλογικής με 
ποιους από τους υπόλοιπους ανθυποψη-
φίους σας θα μπορούσατε να συνεργα-
στείτε την επόμενη μέρα για το καλό του 
τόπου; Οι ανθυποψηφιοί μου είναι όλοι 

αξιόλογοι άνθρωποι, με πείρα στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και μακρόχρονους αγώνες 
για το καλό της περιοχής. Θα μπορούσα 
να συνεργαστώ με οποιονδήποτε έχει ως 
στόχο την ευημερία του τόπου μου. Όπως 
αντιλαμβάνεστε κάτι τέτοιο δεν ισχύει για 
τον κ. Λιάμα καθώς η διοίκηση του ως 
δήμαρχος κι ως αντιδήμαρχος αυτά τα 
χρόνια, δείχνει μια άλλη τακτική και νοο-
τροπία που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε 
ώστε ο δήμος Βόλβης και οι δημότες του, 
να διεκδικήσουν και να πάρουν όλα αυτά 
που έχασαν αυτά τα 9 χρόνια. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε το ψηφοδέλ-
τιό σας και για ποιο λόγο να σας ψηφί-
σουν οι δημότες σας; Πραγματικά αν κάτι 
με κάνει να αισθάνομαι υπερήφανος είναι 
για τους ανθρώπους που απαρτίζουν το 
ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ‘’Βόλβη, 
Ισχυρός Δήμος’’. Από νωρίς, με την ανα-
κοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του 
συνδυασμού συσπειρώθηκαν γύρω μας 
νέοι αλλά και έμπειροι άνθρωποι με φρέ-
σκες ιδέες, όραμα και κυρίως διάθεση για 
δουλειά και προσφορά. Άνθρωποι που δεν 
αντέχουν άλλο να βλέπουν τον τόπο τους 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μένει 
ουραγός γνωρίζοντας πολύ καλά πως αν η 
σημερινή διοίκηση είχε ασχοληθεί σοβαρά 
με τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα 
του, θα τον είχε κάνει πρωταγωνιστή.

Στις προηγούμενες εκλογές είχατε 
αποδειχθεί σκληρός αντίπαλος για τον 
Διαμαντή Λιάμα καθώς λάβατε στο β’ 
γύρο των εκλογών ποσοστό 46,5%. Με 
βάση τα μηνύματα των δημοτών αυτή 
τη φορά ποια είναι η εκτίμηση σας; Στην 
προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τα 
πράγματα ήταν διαφορετικά γιατί η εικόνα 
των δημοτών για τον σημερινό δήμαρχο 
ήταν διαφορετική. Δεν ήταν ολοκληρωμέ-
νη όπως είναι τώρα, που έχουν πάει χαμέ-
να ακόμα 5 χρόνια για τον δήμο Βόλβης! 
Επιπλέον το πρόγραμμα του συνδυασμού 
‘’Βόλβη, Ισχυρός Δήμος’’ είναι ένα πρό-
γραμμα σύνθετο αλλά υλοποιήσιμο από 
την επόμενη μέρα των εκλογών. Ως εκ 
τούτου όχι απλά η εκτίμηση μου, αλλά και 
η  πεποίθηση μου είναι ότι οι ψηφοφόροι 
του δήμου Βόλβης το έχουν καταλάβει θέ-
λουν να το δουν να εφαρμόζεται. 

Δημήτρης Στοϊτσας:

Έχουμε πρόγραμμα υλοποιήσιμο 
από την επομένη των εκλογών
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Δημήτρης 
Στοΐτσας

Θα μπορούσα να 
συνεργαστώ με 

οποιονδήποτε έχει ως 
στόχο την ευημερία 

του τόπου μου και κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει για 
τον κ. Λιάμα καθώς 
η διοίκηση του ως 

δήμαρχος κι ως 
αντιδήμαρχος αυτά 

τα χρόνια, δείχνει 
μια άλλη τακτική και 
νοοτροπία που εμείς 

θέλουμε να αλλάξουμε
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Είναι από τους μακροβιότερους δη-
μάρχους καθώς εκλέγεται από το 1994. Ο 
νυν δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών, Σίμος 
Δανιηλίδης, διεκδικεί για έβδομη φορά 
το δημαρχιακό θώκο δηλώνοντας πως οι 
δημότες τον εμπιστεύονται γιατί δεν πρό-
δωσε ποτέ την εμπιστοσύνη τους και γιατί 
οι δεσμεύσεις της παράταξης του γίνονται 
πράξη. Σε συνέντευξή του στην εφημερί-
δα «Karfitsa» αναφέρει πως την επόμενη 
τετραετία το βάρος θα πέσει στον τομέα 
της πρωτοβάθμιας υγείας και στα έργα 
υποδομής και καλεί τους δημότες να τον 
στηρίξουν από την πρώτη Κυριακή των 
εκλογών διότι σε διαφορετική περίπτωση 
ο δήμαρχος θα είναι «όμηρος» της μειο-
ψηφίας. 

Κύριε Δανιηλίδη, είστε ίσως ο μακρο-
βιότερος δήμαρχος στη χώρα και διεκδι-
κείτε για άλλη μια φορά το δημαρχιακό 
θώκο του δήμου Νεάπολης - Συκεών. 
Υπάρχουν αλλαγές στο ψηφοδέλτιό σας; 
Συγκεντρώσαμε ικανούς και έντιμους συ-
μπολίτες μας, επιτυχημένους στους τομείς 
εργασίας και δράσης τους. Είμαστε περή-
φανοι για την ποιότητα του ψηφοδελτίου, 
το οποίο χαρακτηρίζει η ανανέωση, με τα 
νέα πρόσωπα να ενώνονται με την εμπει-
ρία παλαιοτέρων στελεχών. Σε αυτή την 
εκλογική αναμέτρηση ως υποψήφιοι εί-
ναι μαζί μας δημοτικοί σύμβουλοι που το 
2014 εκλέχθηκαν με άλλες παρατάξεις. 
Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι 
το ήθος, η εντιμότητα, η εργατικότητα και 
η αγάπη για το τόπο. Ευχαριστώ και τα 125 
στελέχη που συστρατεύτηκαν με κοινό 
όραμα και κανόνες δεοντολογίας για τον 
προεκλογικό αγώνα. Ζητώ, παράλληλα, 
κατανόηση από τους δεκάδες συνδημό-
τες μας που θέλησαν να ενταχθούν στο 
συνδυασμό, αλλά δυστυχώς ο «Κλεισθέ-
νης» περιόρισε κατά πολύ τον αριθμό των 
υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο. Όλοι μαζί 
ενωμένοι, ανανεωμένοι και δυνατοί, πη-
γαίνουμε το δήμο μας ακόμα πιο μπροστά, 
ακόμη πιο ψηλά.

Για ποιο λόγο να σας εμπιστευτούν 
οι δημότες μια νέα θητεία; Η αφοσίω-
ση στην αποστολή μας είναι δεδομένη. 
Έχουμε αποδείξει με συνέπεια ότι ο δή-
μος υπάρχει για να στέκεται στο πλευρό 
του πολίτη αποτελεσματικά, φροντίζοντας 
ουσιαστικά για την καθημερινή του ζωή 
και δίνοντας λύσεις με προοπτική μέλλο-
ντος. Κι αυτό κάνουμε με την κατασκευή 

μεγάλων έργων, χρήσιμων υποδομών και 
την υλοποίηση δράσεων που αποτελούν 
σημείο αναφοράς. Αναδείξαμε το δήμο 
μας σε πρότυπο στους τομείς της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης, της εκπαί-
δευσης και του πολιτισμού. Κάθε μας δέ-
σμευση γίνεται πράξη, για αυτό μπορούμε 
να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια. Μας 
εμπιστεύονται, γιατί δεν προδώσαμε ποτέ 
την επιλογή τους. Μας εμπιστεύονται, γιατί 
ξέρουν ότι εμείς έτσι προχωράμε, με έργο, 
στα σίγουρα.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που ανα-
λαμβάνετε σε ενδεχόμενη επανεκλογή; 
Κεντρική μας κατεύθυνση είναι η συνέ-
χιση έργων, δράσεων και πολιτικών που 
διαμορφώνουν μια έξυπνη και ανθρώπι-
νη πόλη και ένα ψηφιακό δήμο. Οι στό-
χοι μας για την επόμενη τετραετία επικε-
ντρώνονται περισσότερο στους τομείς της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο 
Δημοτικό Ιατρικό Κέντρο για την ολοκλή-
ρωση του εξοπλισμού και τη λειτουργία 
του, όπως επίσης και στη διεύρυνση των 
άλλων θεσμών της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και της φροντίδας ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων. Στον τομέα των υπο-
δομών θα ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος, με-
ταξύ άλλων, στην αναβάθμιση, ανάπλαση 
και προβολή των ιστορικών μνημείων του 
Επταπυργίου και των Βυζαντινών Τειχών, 
της «Βαλκανικής Πλατείας» στην περιοχή 
Στρεμπενιώτη, στην περιοχή των μνημεί-
ων και του Άλσους του ΔΕΛΑΣΑΛ, στη στή-
ριξη της περιοχής του Αγ.Παύλου. Βεβαίως 
σε άμεση προτεραιότητα υπάρχουν επίσης 
τα έργα υποδομής, ο μεγάλος οδικός άξο-
νας ΕΠΟ2, τα ρέματα ως προς τον καθορι-
σμό των ορίων τους, την ανάδειξη και την 
οικολογική και περιβαλλοντική αξιοποίη-
σή τους. Είναι τα έργα υποδομής με τους 
ανισόπεδους κόμβους και την ασφαλή 
πρόσβαση στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
στο Φίλυρο, και βέβαια η κατασκευή όλων 
των υπόλοιπων σχολικών που έχει ανά-
γκη ο δήμος μας.

Υπήρχαν προβλήματα στα οποία δεν 
καταφέρατε να δώσετε λύσεις; Επιδιώ-
κουμε να μην αφήνουμε άλυτα ζητήματα. 
Θέματα, όμως, που δεν εξαρτώνται άμεσα 
από τον δήμο υπάρχουν και αγωνιζόμαστε 
για να προωθήσουμε τις καλύτερες λύσεις. 
Τέτοια προβλήματα είναι η ολοκλήρωση 
των έργων στα ρέματα, η μη προώθηση 

της οποίας οφείλεται στην Πολιτεία και 
στην Περιφέρεια, όπως το ίδιο συμβαίνει 
και με τον άξονα του Περιφερειακού και τη 
νέα εξωτερική Περιφερειακή Οδό. Επίσης, 
έχουν μείνει σε εκκρεμότητα τα 5 - 6 σχο-
λικά συγκροτήματα τα οποία απαιτείται να 
δώσουμε προτεραιότητα, με δεδομένη την 
έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης.

Πολλή συζήτηση γίνεται για θέματα 
ασφάλειας και κρούσματα παραβατικό-
τητας. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχω-
ρήσει; Η απουσία ασφάλειας ταλαιπωρεί 
την πόλη μας χρόνια και τελευταία οξύν-
θηκε επικίνδυνα. Η κυβερνητική από-
φαση για συγχώνευση των Αστυνομικών 
Τμημάτων αντί να υποστηριχθεί -όπως 
υποσχόταν- με νέες υποδομές, εξοπλι-
σμό και έμψυχο δυναμικό για περιπολίες 
μέρα - νύχτα, κατέληξε σε ένα αποδεκα-
τισμένο τμήμα σε ακατάλληλο κτίριο, ενώ 
οι μετακινήσεις προσωπικού σε μη παρα-
γωγικές υπηρεσίες επέτειναν την έλλειψη 
αστυνόμευσης. Οι χρόνιοι αγώνες μας, με 
διαμαρτυρίες, επιστολές - κραυγές αγωνί-
ας προς την Πολιτεία και συναντήσεις με 
την ηγεσία της Αστυνομίας, είναι καταγε-
γραμμένοι. Είχαμε πάντα σαφές διεκδικη-
τικό πλαίσιο με προτάσεις, διαθέτοντας 
μάλιστα και δημοτικό οικόπεδο για να 
κατασκευαστεί κτίριο για την Αστυνομία. 
Παράλληλα, επιμένουμε στο αίτημα για 
πλήρη επαναλειτουργία της Δημοτικής 
Αστυνομίας και δεν αποδεχόμαστε την 
κοροϊδία της δήθεν επανασύστασής της, 
που ουσιαστικά την οδήγησε σε διάλυση. 
Στο δήμο μας από τους 23 υπηρετούντες 
επέστρεψαν μόλις 6! Δεν σχολιάζω, βέ-
βαια, τα ψέματα που ακούγονται ότι ο δή-
μος έκλεισε το Α.Τ. Νεάπολης καθώς όλοι 
γνωρίζουν πως τέτοιες αποφάσεις παίρνει 
μόνο η κυβέρνηση με την οποία, όπως ξέ-
ρετε, δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις.

Ποιος είναι ο στόχος σας στις εκλο-
γές; Πόσο εύκολο είναι να διοικηθεί ο 
δήμος με την απλή αναλογική;

Στόχος είναι να εκλεγούμε από την 
πρώτη Κυριακή. Και είναι απόλυτα εφι-
κτός, καθώς καθημερινά εισπράττουμε 
την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας 
που θέλουν ο δήμος να διατηρήσει μια 
ισχυρή και σταθερή διοίκηση. Όλοι πλέ-
ον κατάλαβαν ότι ο «Κλεισθένης» το 
μόνο που δεν εγγυάται είναι να μπορούν 
οι δήμοι να διοικούνται. Αν δεν υπάρξει 
αυτοδυναμία, ο δήμαρχος θα πρέπει να 

Σίμος Δανιηλίδης:

Κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη
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Ο δήμαρχος θα 
είναι «όμηρος» της 

κάθε μειοψηφίας 
προκειμένου 

να εξασφαλίζει 
κάθε φορά την 

οριακή απαραίτητη 
πλειοψηφία. Αυτό το 

έχουν κατανοήσει 
οι πολίτες, για αυτό 
θα ανανεώσουν την 

εντολή τους σε εμάς, 
με ποσοστό ισχυρής 

αυτοδυναμίας
συνδιαλέγεται με περισσότερες από 4 ή 5 παρατάξεις, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο λήψης αποφάσεων 
και την ορθότητά τους, ή ακόμη χειρότερα για την ίδια 
τη λήψη τους. Ο δήμαρχος θα είναι «όμηρος» της κάθε 
μειοψηφίας προκειμένου να εξασφαλίζει κάθε φορά την 
οριακή απαραίτητη πλειοψηφία. Αυτό το έχουν κατανοή-
σει οι πολίτες, για αυτό θα ανανεώσουν την εντολή τους 
σε εμάς, με ποσοστό ισχυρής αυτοδυναμίας.

Υπάρχει κάποιο όραμα που δεν καταφέρατε να υλο-
ποιήσετε και θέλετε να το πράξετε το επόμενο διάστη-
μα; Το όραμά μας είναι η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση 
με βάση την αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας. 
Στόχος μας είναι ένας δήμος σύγχρονος με ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, περισσότερο ανθρώπινος και ευαίσθητος 
απέναντι στους συμπολίτες μας και ειδικά σε αυτούς που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ένας δήμος που να εκπέ-
μπει παιδεία και πολιτισμό, που θα συνεχίσει να ανεβαίνει 
κάθε μέρα πιο ψηλά, να πηγαίνει πιο μπροστά, με τις υπο-
δομές αλλά και με τις δεκάδες των δράσεων σε όλους 
τους παραπάνω τομείς.
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Ο δήμος Ωραιοκάστρου μέσα σε λίγα χρόνια 
έχει αλλάξει και αυτό έχουν το σθένος και τους 
τιμά να το παραδέχονται ακόμη και ορισμένοι εκ 
των συνυποψήφιων δημαρχών. Έχουμε εργα-
στεί σκληρά, έχουμε πέσει σε αδιέξοδο, έχου-
με κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας 
αλλά δεν το βάλαμε κάτω. Ενδεικτικά να σας 
αναφέρω ορισμένα από τα έργα, που είτε έχουν 
ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποί-
ησης:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της «τρελής 

στροφής» με την κατασκευή ενδιάμεσου τσιμε-
ντένιου τοιχίου για την ασφάλεια όλων των οδη-
γών. 

Προχωράει και ο κόμβος της Γαλήνης. Μετά 
από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις μελετών δό-
θηκε τελικά η έγκριση  και στο επόμενο διάστη-
μα ο δήμος προχωρά σε δημοπράτηση του έρ-
γου. Επίσης πολύ σημαντικό γιατί καθώς έχουν 
σημειωθεί στο σημείο πολλά ατυχήματα και 
στόχος μας είναι η ασφάλεια των διερχόμενων 
οδηγών και πεζών.

Επίσης πιέζουμε την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ώστε να προχωρήσει σε μελέτη για 
τη διαπλάτυνση της οδού Θεσσαλονίκης από τη 
Γαλήνη προς το Ωραιόκαστρο και να ακολου-
θήσει δημοπράτηση του έργου. Πρόκειται για 
επαρχιακή οδό και ανήκει στις αρμοδιότητες της 
ΠΚΜ. 

Στη Συμμαχική Οδό ολοκληρώνονται οι ερ-
γασίες ασφαλτόστρωσης. Ένα μεγάλο έργο στον 
Δήμο Ωραιοκάστρου, που βρίσκονταν σε εκκρε-
μότητα εδώ και μια δεκαετία. Ο προϋπολογισμός 
του ανέρχεται σε 1.200.000€. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Διοίκη-
ση έχουν δοθεί 5 εκατ. ευρώ για ασφαλτοστρώ-
σεις και συνεχίζουμε.

Διαχείριση των όμβριων υδάτων σε όλο τον 
Δήμο Ωραιοκάστρου, συνολικού κόστους 3,1 
εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμ-
μα Φιλόδημος. 

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη μετα-
τροπή του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου 
σε κλειστό με την προσθήκη στεγάστρου και 
κερκίδων, ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία 
ενεργειακού κέντρου με εγκατάσταση μονάδας 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας για 
την κάλυψη μέρους των θερμικών και ηλεκτρι-
κών αναγκών τόσο του νέου κλειστού κολυμβη-
τηρίου όσο και του Κονταξοπούλειου κλειστού 
γυμναστηρίου.

Παράλληλα σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί η 
ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου μεγά-
ρου Ωραιοκάστρου.

Δημιουργήσαμε την Ενεργειακή Κοινότητα 
Ωραιοκάστρου. Τα οφέλη της; Ενδεικτικά σας 
αναφέρω:  μείωση ενεργειακών δαπανών του 
Δήμου, καθαρή ενέργεια, θετική δράση για την 
κλιματική αλλαγή , αποτελεσματική κοινωνική 
πολιτική, ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Αναβαθμίζουμε το Παλαιόκαστρο προχωρώ-
ντας στην ανάπλαση, εξ ολοκλήρου, της πλατεί-
ας Τζαβέλα. Ένα αίτημα των κατοίκων εδώ και 
χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για 
ένα έργο της τάξεως των 550.000 ευρώ, που θα 
υλοποιηθεί από ιδίους πόρους. Αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται υπό δημοπράτηση και εκτιμούμε ότι 
μέχρι τα τέλη του 2019 θα καταφέρουμε να το 
ολοκληρώσουμε και να το παραδώσουμε.

Στο μείζον θέμα της σχολικής στέγης. Στις 11 
Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή θεμελίωσης 
του 2ου Γυμνασίου, στη Γαλήνη. Δημοπρατή-
θηκε το 2Ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, 
έχει οριστεί εργολάβος και το επόμενο διάστημα 
αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. 
Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το Πέτρινο Σχο-
λείο(εντός 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκά-
στρου), όπου και εκεί περιμένουμε την ανάδειξη 
εργολάβου για την αποκατάστασή του.

Ενδιαφερόμαστε για τους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται στο Ωραιόκαστρο. Ο δήμος 
και Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου ένωσαν 
τις δυνάμεις τους και προχώρησαν σε μια νέα, 
καινοτόμα δράση, με σκοπό την τόνωση της το-
πικής αγοράς.  Μετά από πρόσκληση του υπουρ-
γείου Οικονομικών προς τους δήμους για συμ-
μετοχή στο προγράμματος ΕΣΠΑ, κινούμε όλες 
τις διαδικασίες που χρειάζονται προκειμένου να 
γίνει και στην περιοχή μας Ανοικτό Κέντρο Εμπο-
ρίου - «Οpen Mall». Αυτό σημαίνει αναβάθμιση, 
αύξηση των επισκεπτών και κατά συνέπεια των 
καταναλωτών, ενίσχυση της οικονομίας, νέες 
θέσεις εργασίας.

O δήμος Ωραιοκάστρου και ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
(Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου) κατάφεραν 
να πετύχουν την ένταξη παιδικών και βρεφονη-
πιακών σταθμών σε πρόγραμμα επιχορήγησης 
του υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίζοντας 
300.000 ευρώ, με σκοπό την αναβάθμισης ποι-
ότητας των παροχών, τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων αποβλέποντας στην ασφάλεια, 
κυρίως των παιδιών. Επισημαίνεται ότι ο δήμος 

Ωραιοκάστρου είναι από τους λίγους δήμους που 
κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πα-
ρουσιάζοντας ολοκληρωμένο φάκελο. Επίσης 
μέσω του ίδιου προγράμματος δόθηκαν άλλα 
150.000 ευρώ για τους παιδικούς σταθμούς που 
διαχειρίζεται η ΔΗΚΕΩ (Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Ωραιοκάστρου).

Όσον αφορά στα επόμενα βήματά μας, ως 
διοίκηση έχουμε σχεδιάσει και για την επόμενη 
τετραετία γιατί είναι υποχρέωση και καθήκον 
μας να βλέπουμε μακροπρόθεσμα τον τόπο μας. 
Να σας πω ότι έχουμε ήδη  προετοιμάσει φάκελο 
για υποβολή στο ΕΣΠΑ σχετικά με την χρηματο-
δότηση δημιουργίας Κεντρικού Πράσινου Σημεί-
ου του Δήμου Ωραιοκάστρου στη θέση Μπεϊλίκ, 
στη  Νεοχωρούδα, ενώ σχεδιάζονται ακόμη τρία 
Κεντρικά Πράσινα Σημεία τα οποία θα γίνουν 
από ίδιους πόρους. Επίσης, έχουμε ενταχθεί στο 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ μελέτης για την «Προμήθεια 
βυθιζόμενων κάδων για τη Δημιουργία τριών  
Πράσινων Σημείων Γειτονιάς στη Δ.Ε. Ωραιοκά-
στρου».  

Στο άλλο μεγάλο θέμα των αδέσποτων, για το 
οποίο ορισμένοι μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε 
κάνει τίποτα. Θα τους πρότεινα να ενημερώνο-
νται καλύτερα και να παρακολουθούν τις δρά-
σεις και τις ενέργειές μας. Αρχικά να αναφέρω ότι 
συνεργαζόμαστε ήδη με τρεις κτηνιάτρους. Από 
τον Μάρτιο του 2018 μέχρι και σήμερα έχουμε 
κάνει 200 στειρώσεις και 100 εμβολιασμούς. 
Επίσης έχουν γίνει 14 περισυλλογές επιθετικών 
ζώων μετά από καταγγελίες πολιτών. Παράλλη-
λα, για πρώτη φορά, γίνεται ηλεκτρονική κατα-
γραφή όλων των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης των αδέσποτων. 

Επίσης πρέπει να σας πω ότι η Διοίκηση του 
δήμου Ωραιοκάστρου δεν παρέλαβε καμία πι-
στοποιημένη παιδική χαρά. Από τον Μάιο του 
2014 μέχρι και σήμερα έχουν παραδοθεί δεκα-
οκτώ(18) πιστοποιημένες παιδικές χαρές, ενώ 
σε φάση δημοπράτησης βρίσκονται άλλες οκτώ 
(8), οι οποίες θα έχουν κατασκευαστεί και παρα-
δοθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Ουσιαστικά 
στους επόμενους δύο μήνες θα έχουν κατασκευ-
αστεί συνολικά είκοσι (26) νέες πιστοποιημένες 
παιδικές χαρές. Οι δεκαοκτώ (18) από αυτές με 
ίδιους πόρους και οι άλλες οκτώ (8) θα κατα-
σκευαστούν μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Στις 12 Μαΐου εγκαινιάσαμε τη γέφυρα της 

Ν. Φιλαδέλφειας. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα, 

Αστέριος Γαβότσης:

«Αλλάξαμε τον Δ. Ωραιοκάστρου παρά 
τα αδιέξοδα και τη γραφειοκρατία»
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Οι εξαγγελίες 
μας δεν ήταν 

«πυροτεχνήματα». 
Δουλέψαμε όλοι, 

πολλές ώρες, έτσι 
πρέπει άλλωστε να 
γίνεται και σήμερα 

είμαστε υπερήφανοι 
για το έργο μας. Γιατί 

είναι η καλύτερη 
απάντηση στους 

επικριτές μας

που όταν παραλάβαμε βρίσκονταν κυριολε-
κτικά στο «πουθενά». Ξεκινήσαμε σχεδόν 
από την αρχή και τα καταφέραμε τελικά!

Δημοπρατήθηκε το καμένο της Νεοχω-
ρούδας, βγήκε ο ανάδοχος και άμεσα θα ξεκι-
νήσουν και εκεί οι εργασίες αποκατάστασης. 

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δρυμού έχει 
εισαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα δημο-
πράτησης και στις 30 Μαΐου θα έχουμε τον 
ανάδοχο

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την 
ένταξη των έργων αποχέτευσης των οικι-
σμών Μεσαίου και Φιλαδέλφειας στο πρό-
γραμμα «Φιλόδημος» και βαίνουν προς 
δημοπράτηση. Το ποσό χρηματοδότησης 
ανέρχεται σε 4.730.229,13 ευρώ. Το έργο 
περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτε-
ρικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών 
Μεσαίου και Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και 
την κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήριου 
αγωγού, ο οποίος θα συνδέεται με τον συλ-
λεκτήρα των οικισμών Πενταλόφου και Νε-
οχωρούδας. Στις συγκεκριμένες περιοχές τα 
έργα αποχέτευσης έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα 
λύματα θα οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
Ένα επίσης σημαντικό έργο η ύδρευση 

της Μυγδονίας, ύψους 4 εκατ. ευρώ, το οποίο 
έχει ξεκινήσει. Ήδη ξεκίνησαν, σε πρώτη 
φάση οι τρεις γεωτρήσεις. Στο Μελισσοχώρι 
η έναρξη των εργασιών έγινε από την περιο-
χή Σταν Πέτρα. 

Εξασφαλίσαμε επιπλέον 3,1 εκατ. ευρώ 
για την αλλαγή αμιαντοσωλήνων στην Μυ-
γδονία και πάλι μέσω του προγράμματος Φι-
λόδημος.

Για τις περιοχές Λητής-Δρυμού –Μελισ-
σοχωρίου εκπονείται από τον ΣΒΑΚ μελέτη 
πεζοδρόμησης – δημιουργίας ποδηλατοδρό-
μου. 

Όπως καταλαβαίνετε από την αρχή είχα-
με και στρατηγικό σχεδιασμό και όραμα. Οι 
εξαγγελίες μας δεν ήταν «πυροτεχνήματα». 
Δουλέψαμε όλοι, πολλές ώρες, έτσι πρέπει 
άλλωστε να γίνεται, και σήμερα είμαστε υπε-
ρήφανοι για το έργο μας. Γιατί είναι η καλύτε-
ρη απάντηση στους επικριτές μας. Εκ του μα-
κρόθεν χτίζονται παλάτια, όταν μπεις όμως 
στην «οικοδομή», τότε τα δεδομένα αλλά-
ζουν και βλέπεις ότι τα λόγια είναι εύκολα, 
οι πράξεις όμως δύσκολες. Εμείς είμαστε 
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε για αγαπάμε 
τον δήμο Ωραιοκάστρου, σεβόμαστε τους δη-
μότες μας και θέλουμε μια μέρα να γίνουμε 
δήμος – πρότυπο και για άλλους δήμους.

*Ο Αστέριος Γαβότσης είναι δήμαρχος 
στο Δήμο Ωραιοκάστρου και διεκδικεί εκ 
νέου την επανεκλογή του ηγούμενος της 
παράταξης «Πολιτεία με Όραμα»
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Πολιτισμός σημαίνει όραμα, ήθος, άξιες, πνεύμα, 

συμμετοχή, εξωστρέφεια, δημιουργία, ελευθερία έκ-
φρασης, πειραματισμός. Είναι κοινωνικό κεφάλαιο και 
αποτελεί εφαλτήριο πνευματικής προόδου και ανάχω-
μα στον κοινωνικό μαρασμό.

Το έργο μας 
• Αποπερατώθηκε και λειτουργεί το ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (με τη θεατρική σκηνή «Σοφία Βέ-
μπο»).

• Εκτελέσθηκαν οι παρεμβάσεις στην Πλατεία Τσο-
μπάνογλου Μενεμένης και τοποθετήθηκε μνημείο της 
Μικρασιατικής Καταστροφής.

• Τοποθετήθηκε μνημείο στον Άγιο Νεκτάριο.
• Έγιναν εργασίες στο Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμέ-

νης (Έλλης Αλεξίου).
• Τοποθετήθηκε η προτομή του ήρωα Δημάρχου Λε-

μεσού Χριστοδούλου Σώζου στο χώρο μπροστά από το 
Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων ‘’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ-
ΜΑΝΛΗΣ’’.

• Τοποθετήθηκε ο ανδριάντας του τελευταίου Αυ-
τοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
στην πλατεία Δημοκρατίας Αμπελοκήπων και η προτο-
μή του Αρχιστράτηγου της Επανάστασης του 1821 στη 
Μακεδονία Εμμανουήλ Παππά στην ομώνυμη πλατεία 
(Ελευθερίας και 28ης Οκτωβρίου) στους Αμπελόκη-
πους.

• Συνδιοργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε από κοι-
νού με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρου-
πόλεως και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον 
εορτασμό της επετείου των 100 ετών από τη λήξη του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

• Πραγματοποιήσαμε στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. 
τη σημαντική πολιτιστική εκδήλωση ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ’’ τιμώντας το κέντρο Προστασία Ανηλίκων 
της Μητροπόλεως μας,  ‘’Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’.

• Πραγματοποιήσαμε από κοινού με την Κυπριακή 
Εστία Βορείου Ελλάδος, στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. 
τη σημαντική πολιτιστική εκδήλωση ‘’ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΥ-
ΠΡΟ’’, για τη συμπλήρωση εξήντα (60) ετών από την 
έναρξη του απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου. 

• Πραγματοποιήσαμε από κοινού με την Ιερά Μη-
τρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στην Αίθου-
σα ‘’ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ’’, τη σημαντική πολιτιστική 
εκδήλωση  ‘’ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ’’.

• Πραγματοποιήσαμε από κοινού με το Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών 
Πνευστών, στην Αίθουσα Τελετών του ίδιου Πανεπιστη-
μίου.

• Πραγματοποιήσαμε από κοινού με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης, τη σπουδαία εκδήλωση ΄΄90 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ- ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΜΕΛΟΥΡΓΗΜΑ  ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥ-
ΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ’’ προς τιμή του Άρχοντα Πρωτοψάλτη 

της Μ.Χ.Ε. Χαριλάου Ταλιαδώρου.
• Συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Ιστορίας Αμπε-

λοκήπων-Μενεμένης (ΚΙΑΘ) το οποίο στηρίξαμε αλλά 
και με το ΚΘΒΕ.

• Ενισχύουμε κάθε χρόνο οικονομικά όλους τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης.

• Εκδώσαμε το ιστορικό-φωτογραφικό λεύκωμα με 
την ιστορία της περιοχής μας.

• Μόνο την τετραετία 2015-2019 πραγματοποιήσα-
με εξακόσιες (600) συνολικά πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(κινηματογράφος, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, 
ομιλίες, φεστιβάλ μουσικής, φεστιβάλ χορού, εκθέσεις 
φωτογραφίας, εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, έρ-
γων τέχνης, παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ.).

Το πρόγραμμά μας 
• Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης 

και των ορόφων του Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Αμπελοκήπων.

• Οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη των Πολιτι-
στικών Συλλόγων.

• Ενθάρρυνση και διευκόλυνση ανάδειξης τοπικών 
νεανικών μουσικών σχημάτων.

• Συνέχιση όλων των εκδηλώσεων, δράσεων και 
παρεμβάσεων πολιτισμού των προηγούμενων ετών.

• Περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των ΡΟΜΑ.

• Διαδημοτικές και διεθνείς πολιτιστικές συμμετοχές 
και διοργανώσεις.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το έργο μας
• Ολοκληρώσαμε το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων 

«Κωνσταντίνος Καραμανλής» (επέκταση κερκίδων, 
κατασκευή στεγάστρου, ξενοδοχειακή υποστήριξη διε-
θνών αγώνων στίβου, ανοικτός χώρος στίβου με 9 δι-
αδρόμους κ.λπ.).

• Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στίβου «Ανα-
στασία Κελεσίδου».

• Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου εξαρχής με φυ-
σικό χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων.

• Κατασκευή γηπέδων «Απόστολος Αστρεινίδης» 
και «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης» με συνθετικό τάπητα 
και γηπέδων 5x5 «Βασιλική Μαυρουδάκη» στους Αμπε-
λόκηπους.

• Κατασκευή γηπέδων τένις (οδός Δενδροποτάμου), 
γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ και τοποθέτηση ορ-
γάνων ελεύθερα  αθλούμενων στο πρώην Στρατόπεδο 
«Μ.Αλέξανδρος». 

• Τοποθέτηση οργάνων ελεύθερα αθλούμενων και 
κατασκευή 5x5 γηπέδων ποδοσφαίρου μπάσκετ στην 
ανάπλαση της οδού Δενδροποτάμου (Μενεμένη).

• Ολοκλήρωση εργασιών και συντήρηση Δημοτικού 
Σταδίου «Αντώνης Καραφώτης» (Άγιος Νεκτάριος).

• Παραχώρηση σχολικών γυμναστηρίων (Ι. Λεμο-
νίδης, Μ. Καλπακίδου, οδού Παπαφλέσσα και Δαβάκη, 
Μπισκοτάδικου 2ο – 4ο  Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 
και οδού Κωνσταντινουπόλεως (Άγιος Νεκτάριος). Συ-
ντηρήθηκαν όλα!

• Οικονομική στήριξη και παροχή στέγης σε όλους 
του αθλητικούς συλλόγους, αντικατάσταση κερκίδων 
γηπέδου «Απόστολος Αστρεινίδης» .

• Συντήρηση συνθετικού τάπητα ανοικτού στίβου 
στο Δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων και γηπέδων οδού 
Κολοκοτρώνη (Άγιος Νεκτάριος).

• Αθλητικές συναντήσεις (τουρνουά) ακαδημιών 
ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης» και μπά-
σκετ «Θεόδωρος Μπακιρτζόγλου».

• Εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
• Εφαρμογή προγράμματος «παιδί και θάλασσα». 
• Διοργάνωση αγώνων στίβου, ποδηλασίας και διε-

θνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος».

  Το πρόγραμμά μας
• Γήπεδο beach volley (βρίσκεται στο στάδιο της 

υλοποίησης).
• Κατασκευή τριών κλειστών γυμναστηρίων (Με-

νεμένη στην οδό Γ. Κυρίμη, Αμπελόκηποι στο σχολικό 
συγκρότημα τέρμα οδού Πλαστήρα και στο σχολικό συ-
γκρότημα οδού Γ. Γεννηματά.

• Εργασίες συντήρησης και ολοκλήρωσης Δημοτι-
κού Σταδίου Μενεμένης (Άγιος Νεκτάριος). 

• Νέα ανακατασκευή και συντήρηση γηπέδων ποδο-
σφαίρου Αγίου Νεκταρίου (οδός Κολοκοτρώνη).

Τα μεγάλα έργα σε πολιτισμό - αθλητισμό
Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης:
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Έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία στο 
τιμόνι του δήμου Θερμαϊκού, ο Γιάννης Μαυ-
ρομάτης φαίνεται πως έχει πλέον τη γνώση να 
κωδικοποιεί τις ανάγκες των δημοτών και να τις 
εντάσσει στο σχεδιασμό της επόμενης τετραετί-
ας. Στη συνέντευξη του στην Karfitsa, αναλύει τα 
σχέδια του για την επόμενη διοίκηση του δήμου.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κά-
νετε αν αναλάβετε τη θέση του δήμου την 1η 
Σεπτεμβρίου; Την επόμενη μέρα των εκλογών, 
μετά από την καθαρή εντολή που ζητάμε από 
τους πολίτες, κάνουμε πράξη το όραμά μας, 
το οποίο συνοψίζεται σε δέκα στόχους, όπως 
περιγράφουμε στο πρόγραμμα που έχουμε κα-
ταθέσει εδώ και καιρό. Πρώτιστο μέλημα μας 
αποτελεί η καθαριότητα και ο σεβασμός στο 
περιβάλλον. Ολοκληρώνουμε την αντιπλημμυ-
ρική θωράκιση και αξιοποιούμε τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας με έργα για τα οποία έχουν εξασφα-
λισθεί ήδη οι χρηματοδοτήσεις. Επεκτείνουμε 
το φυσικό αέριο σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα 
και κατασκευάζουμε έργα υποδομής που συμ-
βάλλουν στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων. 
Αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά 
και θέτουμε τον πολίτη κάθε ηλικίας στο επίκε-
ντρο των δράσεών μας. Φυσικά, εκτός από τους 
νέους στόχους, παραδίδουμε όλα τα έργα που 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ποιό είναι το σχέδιο σας για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή σας; 

Όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη του 
Δήμου μας, σχεδιάσαμε τη στρατηγική μας πάνω 
σε τέσσερις άξονες:

Τουρισμός όλο το χρόνο: Είμαστε έτοιμοι 
να αγωνιστούμε για την πλήρη αξιοποίηση των 
ακινήτων του Δημοσίου, όπως τα κάμπινγκ Αγ. 
Τριάδας, Επανομής και ΠΙΚΠΑ, που μένουν ανεκ-
μετάλλευτα, αλλά και των δημοτικών ακινήτων. 
Παράλληλα, πιέζουμε με κάθε τρόπο να δοθεί 
λύση στο χρόνιο πρόβλημα της διαπλάτυνσης 
του δρόμου Περαίας – Ν. Μηχανιώνας (ΕΠ.Ο. 
27), ενώ προβαίνουμε σε τακτικό καθαρισμό 
όλων των ακτών μας. 

Θρησκευτικός τουρισμός: Αναδεικνύουμε 
την ιστορική σημασία των εκκλησιών μας, δη-
μιουργούμε Κέντρο Μικρασιατικού Ελληνισμού 
στη Ν. Μηχανιώνα και φέρνουμε πιο κοντά το 
Άγιο Όρος μέσω των λιμανιών Επανομής και Ν. 
Μηχανιώνας. 

Τουρισμός αναψυχής: Κάνουμε το «μπαλκό-
νι του Θερμαϊκού» στην Αγία Τριάδα και προχω-
ρούμε στην ανάπλαση της παραλίας Ν. Μηχανι-
ώνας. Αξιοποιούμε το «Ναυάγιο» Επανομής και 

τα ναυτικά μνημεία του Αγγελοχωρίου. Δημιουρ-
γούμε, επίσης, τουριστικά καταφύγια σε κάθε λι-
μάνι μας.

Περιβαλλοντικό – οικολογικός τουρισμός: 
Αναβαθμίζουμε την περιοχή Τσαΐρια Περαίας 
με την κατασκευή Τεχνολογικού Πάρκου 4ης 
γενιάς και προωθούμε τον οικοτουρισμό στις 
αλυκές και στους υγροβιότοπους μας με δημι-
ουργία βοτανικών κήπων και ενός Κέντρου Πε-
ριβαλλοντικής Φροντίδας και Εκπαίδευσης στο 
Αγγελοχώρι.

Η καθαριότητα ήταν ένα «αγκάθι» για τη 
θητεία σας. Πώς το αντιμετωπίσατε και τι σκο-
πεύετε να κάνετε την επόμενη τετραετία;

Η κατάσταση που παραλάβαμε στην καθαρι-
ότητα στην αρχή της θητείας μας το 2014 ήταν 
απελπιστική με δύο παλιά οχήματα και στην 
αγκαλιά του ιδιώτη. Με συντονισμένες δράσεις 
βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα σε κάθε 
γωνιά του δήμου. Στοχεύουμε η υπηρεσία καθα-
ριότητας να είναι δημοτική, με μόνιμο προσωπι-
κό, και όχι να εξυπηρετείται από ιδιώτη, γι’ αυτό 
και προσλαμβάνουμε 39 μόνιμους υπαλλήλους, 
ενώ ενισχύσαμε τον στόλο απορριμματοφόρων 
με πέντε νέα οχήματα, και αναμένουμε άλλα 
επτά μέσα στο 2019 με χρηματοδότηση από 
ιδίους πόρους. Προμηθευόμαστε μηχανήματα 
έργου 200.000€ και εντάξαμε στο Interreg πρό-
γραμμα προϋπολογισμού 414.000€ για κατα-
σκευή μονάδας κομποστοποίησης. Δημιουργού-
με «Πράσινο Σημείο», ώστε να τεθούν οι βάσεις 

για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
των αστικών αποβλήτων. Στο χώρο, οι πολίτες 
θα μπορούν να εναποθέτουν χωριστά συλλε-
χθέντα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Επίσης, 
προβλέπεται να δημιουργηθούν δέκα «Γωνίες 
Ανακύκλωσης» και «Κινητά Πράσινα Σημεία» 
για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη συλλο-
γή ανακυκλώσιμων.

Έχετε αρχίσει να αναβαθμίζετε ενεργειακά 
το δήμο Θερμαϊκού. Ποια είναι τα επόμενα βή-
ματα που θα ακολουθήσετε;

Πράγματι, τα βήματα που έγιναν στη θητεία 
μας για την ενεργειακή αναβάθμιση του δήμου 
μας είναι πολλά και σημαντικά, με κυριότερο 
την εγκατάσταση υπερσύγχρονου φωτισμού 
4.500 φωτιστικών και 10.000 λαμπτήρων LED, 
κάνοντας οικονομία στις λειτουργικές δαπάνες 
φωτισμού τουλάχιστον κατά 66%. Πλέον, σκο-
πός μας είναι να επεκτείνουμε το φυσικό αέριο 
σε Αγγελοχώρι, Μεσημέρι και Ν. Κερασιά μετά 
την επέκταση που έγινε σε Ν. Μηχανιώνα, Επα-
νομή και Αγία Τριάδα. Κατόπιν, συνδέουμε όλα 
τα δημοτικά κτίρια και σχολικά συγκροτήματα με 
το φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με την ενεργεια-
κή αναβάθμιση τριών σχολείων. Κάνουμε πράξη 
την «Πράσινη Ανάπτυξη» με τη χρήση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας και δημιουργούμε 
«Ενεργειακή Κοινότητα» με παραγωγή δικής 
μας ενέργειας, αξιοποιώντας τον πρόσφατο 
νόμο, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας.

Συνέντευξη
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Βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα  
σε κάθε γωνιά του δήμου Θερμαϊκού

Γιάννης Μαυρομάτης:
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Υπόσχεση για «πολλή δουλειά 
και σηκωμένα μανίκια» δίνει στους 
δημότες του δήμου Πυλαίας – Χορ-
τιάτη ο Γιάννης Καρτάλης, υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος με την 
παράταξη «Δύναμη Ενότη-τας» του 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Σε συνέντευξή 
του στην Karfitsa, ο κ. Καρτάλης ανα-
φέρεται τους τομείς στους οποίους 
μελλοντικά σκοπεύει να εστιάσει, 
εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 
παράταξή του θα αναδειχτεί νικήτρια 
από την πρώτη, κιόλας, Κυριακή και 
αναλύει τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορέ-σουν να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας.

Κύριε Καρτάλη, διεκδικείτε 
για τρίτη φορά την ψήφο των δη-
μοτών ως υποψήφιος δημοτικός 
σύμ-βουλος του δήμου Πυλαίας 
– Χορτιάτη με τον Ιγνάτιο Καϊτεζί-
δη. Είστε ικανοποιημένος από τα 
όσα προσέφερε η διοίκηση σας τα 
προηγούμενα χρόνια;  Διεκδικώ για 
τρίτη φορά την ψήφο των συμπολι-
τών μου, νιώθοντας  απόλυτο σεβα-
σμό στις δημο-κρατικές διαδικασίες 
της λειτουργίας του δήμου μας και 
έχοντας διατελέσει με απόλυτη προ-
σήλωση στο έργο μου τα τελευταία 
χρόνια από την θέση του προέδρου 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολι-
τι-σμού Αθλητισμού και Περιβάλλο-
ντος. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος 
από τη διοίκησή μας, γιατί όλα αυτά 
τα χρόνια έχει δείξει ένα αξιόλογο και 
αξιέπαινο έργο. Ο πήχης που έθεσε η 
παράταξη μας και ο δήμαρχος μας, 
Ιγνάτιος Καιτεζίδης, ήταν και είναι 
πάντα υψηλός και έχει ως μοναδικό 
γνώμονα το δημότη και τις ανάγκες 
του.

Υπάρχουν τομείς ή περιοχές του 
ενιαίου δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
στους οποίους θέλετε να επι-δείξετε 
επιπλέον έργο με τη νέα θητεία; Πού 
θα ρίξετε το βάρος; Στη βελτίωση 
της καθημερινότητας ή σε μεγάλα 
έργα;

Στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη δί-
νουμε κάθε μέρα τη μάχη της καθη-
μερινότητας. Σε κάθε δημοτική ενό-

τητα πρέπει να ακούμε τον συμπολίτη 
μας και να αφουγκραζόμαστε τις ανά-
γκες του. Σκοπός μας, λοιπόν, πάντα 
παραμένει μέσω των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων που αξιοποιούμε 
στο έπα-κρο, να εξελίξουμε αλλά και 
να ολοκληρώσουμε έργα, όπως σχο-
λεία, πάρκα, παιδικές χαρές, αστι-κές 
αναπλάσεις, βιβλιοθήκες, ή κέντρα 
πολιτισμού – αθλητισμού σε όλες τις 
περιοχές του δήμου μας.

Από την 9χρονη εμπειρία σας 
με την τοπική αυτοδιοίκηση, ποιο 
είναι το κομμάτι που θεωρείτε ότι 
οι δημότες θα σας βαθμολογήσουν 
με άριστα και σε ποιο κάτω από τη 
βάση;

Η καθημερινή προσωπική  επι-
κοινωνία μου με τους δημότες που 
προέρχεται από τα καθημερινά και 
όχι από τα μεγάλα λόγια. Η επί της 
ουσίας επαφή που γίνεται χωρίς τυ-
μπανοκρουσίες από πολλή δουλειά 
και σηκωμένα μανίκια. Αυτό πιστεύω 
ότι είναι το δικό μου επίτευγμα και θα 
ήθελα να έχει θετικό πρόσημο. Όσον 
αφορά  τώρα τον βαθμό κάτω από τη 
βάση, θα σας απαντήσω ότι όλοι μας 
κρινόμαστε από το έργο μας και πά-
ντα η κριτική, ακόμα και η αρνητική, 
μας βελτιώνει!

Είστε από τα παλιά στελέχη της 
παράταξης «Δύναμη Ενότητας». 
Πρώτη φορά εκλογές με το σύ-
στη-μα της απλής αναλογικής. Τι 
κινδύνους κρύβει ο νέος νόμος;

Η απλή αναλογική προωθεί την 
κουλτούρα της συνεργασίας και της 
πολιτικής συνεννόησης ανάμεσα στις 
παρατάξεις, σε επίπεδο προγραμμα-
τικών συνεργασιών. Η μέχρι τώρα 
κουλτούρα κρύβει πολ-λούς γνω-
στούς κινδύνους και παθογένειες και 
έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να 
ξεπεραστούν. Ω-στόσο το νέο σύστη-
μα χρειάζεται να μας βρει πολιτικά 
ώριμους και έτοιμους να ξεπεράσου-
με τις παθογένειες του παρελθόντος, 
ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ακυ-
βερνησίας και να μην περνούν άπρα-
κτες εκλογικές θητείες.

Μπορεί η παράταξή σας να κερ-

δίσει τις εκλογές από την πρώτη Κυ-
ριακή και να μη χρειαστούν συ-νερ-
γασίες κατά την επόμενη θητεία;

Είμαι σίγουρος ότι η παράταξη 
«Δύναμη Ενότητας» είναι η μόνη που 
διαθέτει εμπειρία και γνώση, και για 
ακόμα μια φορά με την ψήφο εμπι-
στοσύνης των δημοτών μας θα κερ-
δίσουμε  τις εκλογές από την πρώτη 
Κυριακή. Είμαστε και θα παραμείνου-
με ο συνδυασμός που ευαισθητοποι-
είται, α-φουγκράζεται και καταβάλλει 
συνεχή προσπάθεια εντοπισμού, κα-
ταγραφής, αξιολόγησης εκτίμη-σης 
και οργάνωσης της αποτελεσματικής 
διεκδίκησης επίλυσης –αντιμετώπι-
σης– των πραγματικών αναγκών του 
δήμου μας.

Καθ’ ότι είστε επιχειρηματίας και 
ο ίδιος πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω επιχειρηματικά ο δήμος, 
ώστε να δημιουργηθούν νέες θέ-
σεις εργασίας;

Η μέχρι σήμερα διαδρομή μου, η 
καθημερινότητά μου, είναι άρρηκτα 
συνυφασμένη με τα τοπικά τεκται-
νόμενα. Βιώνω και αφουγκράζομαι 
τα καθημερινά προβλήματα τις ανά-
γκες, τις ανησυχίες, και τις ανασφά-
λειες της επιχειρηματικής κοινωνίας. 
Πιστεύω ότι δημιουργώντας πόλους 
έλξης του-ρισμού σε όλες τις δημο-
τικές μας ενότητες, θα πετύχουμε 
αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά 
και τό-νωση των επιχειρήσεων του 
δήμου μας.

Με ποιο προσωπικό μήνυμα θα 
δεσμευτείτε προς τους δημότες για 
να σας εμπιστευτούν με την ψήφο 
τους μια νέα τετραετία;

Έχουμε όραμα, διαθέτουμε αξι-
ολογημένο πρόγραμμα, σχέδιο και 
γνώση για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας όλων των συμπολιτών του 
δήμου μας. Με γνώμονα  λοιπόν 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την 
αίσθηση καθήκοντος που διακρίνει 
την μέχρι τώρα πορεία μου, καλώ τις 
συνδημότισσες και τους συνδημότες 
μου στις δημοτικές εκλογές της 26ης 
Μαΐου να με τιμήσουν με την ψήφο 
τους!

Γιάννης Καρτάλης:

Μοναδικός μας γνώμονας  
ο δημότης και οι ανάγκες του
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Γιάννης 
Καρτάλης

Η διοίκησή μας όλα 
αυτά τα χρόνια έχει 
δείξει ένα αξιόλογο 

και αξιέπαινο έργο και 
ο πήχης που θέτουμε 
είναι πάντα υψηλός
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Η Εύη Κυρμακίδου είναι μια από τις πιο αγαπητές γυναικείες 
παρουσίες στον κόσμο της Θεσσαλονίκης!

Στο κάλεσμα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου και γνωστής εικαστικού της πόλης ΕΥΗΣ 
(ΕΥΔΟΞΙΑΣ) ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ, της παράταξης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΡΒΑ “ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!”,  
για τη στήριξη της υποψηφιότητάς της ανταποκρίθηκαν λαμπερά πρόσωπα της Θεσσαλονίκης.

Ένα λαμπερό πάρτι διοργάνωσε η υποψήφια δημοτική σύμβουλος για τον δήμο  Θεσσαλονίκης Εύη Κυρμακίδου στο Blanc Gastrobar. Δημοφιλείς επιχειρηματίες, εικαστικοί, γιατροί, 
δικηγόροι και φίλοι δήλωσαν «παρόντες» κλείνοντας το... μάτι στην διεκδίκηση της εκλογής της.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ‘ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!’ με την υποψήφια δημοτική σύμβουλο και εικαστικό ΕΥΗ ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ

Η Εύη Κυρμακίδου με τον σύζυγό της ιατρό Βίκτωρα Παναγιωτακόπουλο και 
τον μεγάλο της γιο ιατρό Γιώργο Παναγιωτακόπουλο

Η Εύη Κυρμακίδου με τον γενικό γραμματέα της Ε.Δ.Ο.Θ Σωτήρη Βάιο, 
την σύζυγό του Μαρία Καλούδη και την καθηγήτρια Ελένη Κοιλανίτου

Με τους γνωστούς εικαστικούς καλλιτέχνες Δημήτρη Ξόνογλου και Γιάννη 
Μαβίδη

Με τον τ.Πρόεδρο του ΠΑΟΚ Νίκο Βεζυρτζή και τις δικηγόρους Όλγα 
Παρλίτση και Σωτηρία Ντούγκα

Με τον γνωστό επιχειρηματία των Coffee Island Δημήτρη Αραϊλούδη και τον 
Γιάννη Μητρούλη των ινστιτούτων αισθητικής Πρίνου
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Η Εύη Κυρμακίδου με αγαπημένους φίλους που την στηρίζουν σε όλες της 
τις επιλογές

Η Εύη Κυρμακίδου με τον καθηγητή της Ουρολογίας του Α.Π.Θ Δημήτρη 
Ραδόπουλο

Η Εύη Κυρμακίδου με τον σύζυγό της χειρουργό ουρολόγο Βίκτωρα 
Παναγιωτακόπουλο και φίλους της οικογένειας

Η Εύη Κυρμακίδου με τον σύζυγό της ιατρό Βίκτωρα Παναγιωτακόπουλο, 
τους ιατρούς Φώτη Στούπα, Πάνο Χατζηαποστόλου και τους Γιάννη 
Μεταξιώτη και Γιώργο Ζώη

Η Εύη Κυρμακίδου με τον γνωστό δερματολόγο Γρηγόρη Μαυρουδή

Η Εύη Κυρμακίδου με τον υποψήφιο δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον 
ιατρό Μάκη Σιδηρόπουλο

Η Εύη Κυρμακίδου με τους γνωστούς ιατρούς Μάκη Σιδηρόπουλο και Στάθη 
Αποστολάκο

Με τη υποψήφια κοινοτική σύμβουλο της 5ης κοινότητας και διευθύντρια 
πωλήσεων του Metropolitan Hotel Ρωξάνη Οικονόμου

Με τους φίλους και καλλιτέχνες Δώρα Παυλίδου, Χαρά Μπούκα, Άρια 
Φωτιάδου και Σπύρο Κωστόπουλο

Με την υποψήφια κοινοτική σύμβουλο τη 5ης Κοινότητα Γρασιέλα 
Σαμαρινοπούλου και την αγαπημένη φίλη Αναστασία Αργυροπούλου

Με τους τραπεζικούς Δημήτρη Σεμερτζίδη, Άγγελο Καραγιάννη, Νίκο 
Εικοσπεντάκης, Σόνια Ευθυμιάδου και Μαρία Μηλίδου

Με τον υποψήφιο δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, την οικονομολόγο Νατάσα 
Αδάμου, την επιχειρηματία Ελένη Νέικου, τον ιατρό Κώστα Κανιούρα και τον 
σύζυγό της ιατρό Βίκτωρ Παναγιωτακόπουλο
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Το σχέδιό του για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων και για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
δήμου, αναλύει ο υποψήφιος δήμαρχος Θερμα-
ϊκού Δημήτρης Καπλάνης, επικεφαλής της πα-
ράταξης «Το Μέλλον Τώρα». Σε συνέντευξή του 
στην Karfitsa, ο κ. Καπλάνης εξηγεί τους λόγους 
που τον οδήγησαν να διεκδικήσει το δήμο έπειτα 
από κάποια χρόνια αποχής του από τα κοινά, πα-
ρουσιάζει τις προτεραιότητές του ως δήμαρχος 
στην περίπτωση που εκλεγεί και παρουσιάζει τα 
σχέδιά του για την καθαριότητα και την ανάπτυ-
ξη του τουρισμού.

Έχετε εμπειρία στον χώρο της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, όμως για ένα διάστημα είχατε απο-
μακρυνθεί από τα κοινά. Γιατί αποφασίσατε να 
επανέλθετε και να διεκδικήστε το δήμο Θερ-
μαϊκού; Οι υποσχέσεις και η παροχολογία των 
υποψηφίων δημάρχων δεν έχουν όρια και τε-
λειωμό. Έχουμε τόσους υποψήφιους δημάρχους 
στο δήμο μας. Μπορεί κάποιος να μας πει ποιοι 
και πως παρήγαγαν έργο όλοι αυτοί έως τώρα 
προς όφελος του δήμου; Ασφαλώς και όχι, γιατί 
απλά έργο δεν υπάρχει. Για αυτό αποφάσισα να 
θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του δημάρχου. 
Δεν θέλω να λέω πολλά και κούφια λόγια. Θέλω 
να προσφέρω με πράξεις και να προστατεύσω τα 
συμφέροντα του δήμου και των παιδιών μας, με 
λίγα λόγια, το μέλλον μας!

Ποιές είναι οι προτεραιότητές σας στην πε-
ρίπτωση που εκλεγείτε;

Στο δήμο Θερμαϊκού υπάρχουν πάρα πολλά 
που πρέπει να γίνουν. Να ξεκινήσουμε από το 
πιο απλό; Θέλουμε να υπάρχει ένα οργανόγραμ-
μα λειτουργίας του δήμου με προτεραιότητα 
την  αναδιάταξη των  τμημάτων και εταιρειών, 
με στόχο τη διευκόλυνση των υπαλλήλων και 
φυσικά την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση 
των δημοτών. Θέλουμε οι δημότες να μπορούν 
να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες 
του δήμου και αν υπάρχει δωρεάν WiFi σε όλο 
τον δήμο Θερμαϊκού. Πέραν τούτων, θα κυνηγή-
σουμε τη μέγιστη δυνατή ένταξη σε ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την εξασφάλιση 
χρηματοδοτήσεων. Μια άλλη προτεραιότητά 
είναι η άμεση συγκέντρωση και φιλοξενία των 
αδέσποτων ζωών που κυκλοφορούν στο δήμο 
μας.

Αναφέρεστε συχνά στο θέμα της ύδρευ-
σης… Ναι, γιατί στόχος μας είναι η καλή διαχεί-
ριση του αγαθού του νερού για την αναβάθμιση 
της ποιότητας του, ώστε να σταματήσουν οι κά-
τοικοι του δήμου μας να αγοράζουν αμφιβόλου 
ποιότητας εμφιαλωμένα νερά. Πρέπει να επανα-
καθοριστούν οι αρμοδιότητες στη ΔΕΥΑΘ για σω-
στούς λογαριασμούς, θέλουμε να δρομολογηθεί 

η κατασκευή κεντρικής δεξαμενής, με απαίτηση 
την κατασκευή αγωγού για την σύνδεση μας με 
τον Αλιάκμονα μέσω Θεσσαλονίκης.

Και ο τομέας της καθαριότητας; Η καθαρι-
ότητα στο δήμο Θερμαϊκού είναι το πιο σύντομο 
ανέκδοτο! Η καθαριότητα είναι από τα πρώτα 
μελήματα της δημοτικής μας παράταξης. Αν 
θέλουμε να μπορούμε να διατηρούμε τον δήμο 
μας καθαρό, πρέπει  να διαχειριστούμε από 60 
έως 90 τόνους σκουπίδια καθημερινά, συν τα 
ογκώδη, συν  αυτών της ανακύκλωσης. Για να 
γίνει αυτό θέλουμε εργαλεία και προσωπικό που 
δεν έχουμε. Προερχόμενος από τον ιδιωτικό το-
μέα, θέλω να δηλώσω πως για την καθαριότητα 
και για την ύδρευση ο δήμος πρέπει να στηρίζετε 
στις δικές του δυνατότητες και να χρησιμοποιεί 
ιδιώτες σε έκτακτες ανάγκες. Στα σχέδιά μας συ-
γκαταλέγεται, μεταξύ άλλων:

- Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το 
δήμο Θεσσαλονίκης για την χρήση του σταθμού 
μεταφόρτωσης του Φοίνικα ώστε να αποφύγου-
με τα δρομολόγια των.

- Συντήρηση, επισκευή των μηχανημάτων 
του δήμου.

- Υπαγωγή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 
απόκτηση νέων και την κατασκευή μηχανοστα-
σίου.

- Σύνταξη οργανογράμματος  με καθορισμό 
τομέα ευθύνης ανά επόπτη αλλά και ανά εργα-
ζόμενο.

- Ειδική μέριμνα για καθαρές ακτές όλο το 
χρόνο.

Μιας και αναφέρατε τις καθαρές ακτές, ο 
δήμος Θερμαϊκού είναι τουριστικός δήμος. Τι 
σχεδιάζετε για την αναβάθμιση του τουρισμού 
στην περιοχή σας; Επιθυμούμε ως παράταξη να 
αναδείξουμε την ακτογραμμή του δήμου μας και 
να την εκμεταλλευτούμε ως μια βιομηχανία εκ-
μετάλλευσης ελεύθερου χρόνου με «μετόχους» 
τους καταστηματάρχες. Πρέπει να οργανώσουμε 
την τουριστική προβολή του δήμου Θερμαϊκού. 
Ειδικότερα, επιβάλλεται να αναδείξουμε τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των ακτών της Επανο-
μής ως εφάμιλλες της Χαλκιδικής. Επίσης, 
επιβάλλεται να γίνουν και μερικά απλά, 
φαινομενικά, πράγματα, όπως η εξασφά-
λιση εύκολης πρόσβασης και στάθμευ-
σης στις παραλίες και η σωστή οργάνω-
ση του χώρου με καμπίνες, τουαλέτες, 
ντουζ και σκίασρτα. Από εκεί και πέρα, 
ο συνδυασμός μας έχει καταστρώσει 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την 
τουριστική ανάπτυξη του δήμου, 
προσαρμοσμένο στα δεδομένα της 
κάθε περιοχής ξεχωριστά.

Μπορείτε να μας πείτε μερικά 

λόγια για το σχέδιο αυτό; Θα το παρουσιάσω 
πολύ περιληπτικά. Στη Μηχανιώνα, σχεδιάζουμε 
την ανάπτυξη του θρησκευτικού και ιστορικού 
τουρισμού. Σχεδιάζουμε, ακόμα, την κατασκευή 
αρχαίου θεάτρου με θέα τον Όλυμπο, την επέ-
κταση της ιχθυόσκαλας, την κατασκευή μαρίνας 
υψηλών προδιαγραφών και την ακτοπλοϊκή 
σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Κατερίνη. Στην 
Επανομή φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε στην 
ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, στη δημι-
ουργία συστήματος υποδοχής επισκεπτών, στην 
κατασκευή παραλιακού οδικού δικτύου και στην 
αξιοποίηση της περιοχής NATURA. Στα σχέδιά 
μας περιλαμβάνεται η εκπόνηση χωρικού σχεδί-
ου για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων 
υψηλών προδιαγραφών και αθλητικών εγκατα-
στάσεων. Τέλος, στην Περαία, Ν. Επιβάτες και Αγ. 
Τριάδα, προωθούμε την ενοποίηση – ανάδειξη 
του παραλιακού μετώπου από το αεροδρόμιο 
μέχρι και τα βράχια της Αγ. Τριάδας. Έχουμε ακό-
μα σχέδια για την ανάπτυξη του ναυταθλητικού, 
του αλιευτικού, του γαστρονομικού, του άμπε-
λο-οινοπαραγωγικού τουρισμού, αλλά και για 
τη δημιουργία αστικής μη κερδοσκοπικής εται-
ρίας για την άμεση αξιοποίηση του camping.

Δημήτρης Καπλάνης:

Θέλω να προστατεύσω τα συμφέροντα του δήμου Θερμαϊκού
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Το πρόγραμμα της παράταξής της «Ενωμένης 
Κασσάνδρας» για κάθε δημοτική ενότητα παρου-
σίασε η επικεφαλής της παράταξης και υποψήφια 
δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά – Δημη-
τροπούλου σε μια σειρά ομιλιών που πραγματοποί-
ησε κατά τόπους. Στις ομιλίες της, η κ. Χαλκιά – Δη-
μητροπούλου απάντησε άμεσα στις επικρίσεις που 
δέχεται από τους ανθυποψηφίους της, ενώ αναφέρ-
θηκε εκτενώς στις συνεργασίες που έχει συνάψει με 
άλλους δύο πρώην υποψηφίους δημάρχους, τους 
Βασίλη Στακινό και Αντώνη Καραγιώργη, με τους 
οποίους διεκδικεί από κοινού το δημαρχιακό θώκο 
της περιοχής. 

«Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Είναι μια 
δράση στην υπηρεσία της αρετής της εξυπηρέτησης 
του δημότη και όχι μια σκόπιμη και ιδιοτελής δράση, 
που καμία σχέση δεν έχει με την ηθική», τόνισε σε 
ομιλία της η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου, η οποία 
προέβαλλε ως ύψιστη προτεραιότητα της ίδιας –
αλλά και του συνδυασμού της γενικότερα– την εξυ-
πηρέτηση του δημότη και την επίλυση των καθημε-
ρινών του προβλημάτων.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο διοίκησης, ένα 
νέο μοντέλο πιο συμμετοχικό και πιο ανθρώπινο και 
με σεβασμό στον κάθε πολίτη. Για να το πετύχουμε 
αυτό δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να δημιουρ-
γήσουμε τη δική μας παράταξη, μια παράταξη στην 
οποία όλοι μας βρισκόμαστε στο ίδιο μετερίζι», τό-
νισε η υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας, για να συ-
μπληρώσει στη συνέχεια: «Με τους συνεργάτες μου, 
είμαστε και θα είμαστε εδώ όχι μόνο απλά για να 
ακούμε τα παράπονα σας, αλλά θα είμαστε εδώ για 
να ακούμε και τις απόψεις σας. Για να λειτουργούμε 
με ανιδιοτέλεια και διαφάνεια, για να εφαρμόζουμε 
απαρέγκλιτα  τις δεσμεύσεις μας, για να υλοποιού-
με το πρόγραμμα μας και για να δίνουμε λύσεις στα 
προβλήματά σας».

«Δεν τάζουμε, ούτε εκβιάζουμε»
Η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου επισήμανε επί-

σης ότι ο στόχος της παράταξής της δεν είναι άλλος 
από τη βελτίωση της ζωής των δημοτών. «Εμείς δεν 
τάζουμε, ούτε όμως εκβιάζουμε. Είμαστε εδώ για να 
σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα και για να λύσουμε 
τα προβλήματα του δήμου Κασσάνδρας».

Απαντώντας στις επικρίσεις που συχνά έχει δε-
χτεί από τους ανθυποψηφίους της για το γεγονός ότι 
τόσο η ίδια, όσο και οι συνεργάτες της δεν έχουν ση-
μαντική εμπειρία στα δρώμενα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, η υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας αντέ-
τεινε ότι μέσα από την επαγγελματική της εμπειρία 
ως φοροτεχνικός, γνωρίζει καλά τα προβλήματα, 

τις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής. 
«Εργάστηκα και συνεχίζω να εργάζομαι ακατάπαυ-
στα και με αυταπάρνηση, με γνώμονα το συμφέρον 
του τόπου μα και όλων των συμπολιτών μου. Άλ-
λωστε, το ψηφοδέλτιό μας καταρτίζεται από κατα-
ξιωμένα, έμπειρα και ικανά στελέχη στην τοπική 
αυτοδιοίκηση κι όχι μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά 
η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου.

Λύσεις για την Κρυοπηγή
Ξεδιπλώνοντας το σχέδιο του συνδυασμού 

«Ενωμένη Κασσάνδρα» για την Κρυοπηγή, η  υπο-
ψήφια δήμαρχος αναφέρθηκε στα προβλήματα της 
περιοχής και στις λύσεις που η ίδια σχεδιάζει να 
εφαρμόσει προκειμένου να τα αντιμετωπίσει αποτε-
λεσματικά. Στα σχέδιά της για την Κρυοπογή συμπε-
ριλαμβάνονται:

- Βιολογικός: κατασκευή αντλιοστασίων κατά 
μήκος της παραλιακής ζώνης.

- Αγορά mini- buς, το οποίο θα εκτελεί το δρο-
μολόγιο παραλία – χωριό κατά τους μήνες του κα-
λοκαιριού.

- Μελέτη  ανάπλασης της κεντρικής επαρχιακής 
οδού, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να παραμέ-

νει στην Κρυοπηγή.
- Μελέτη ανάπλασης πλατείας, δρόμων και πε-

ζοδρομίων, για να μπορεί να ο επισκέπτης να περπα-
τήσει και να θαυμάσει το χωριό.

- Κατασκευή  πεζοδρομίου στη δεύτερη κάθοδο 
προς την παραλία.

- Προσπάθεια για τη  δημιουργία μουσείου για τα 
παλαιολιθικά ευρήματα που φυλάσσονται αυτή τη 
στιγμή στο ΑΠΘ.

- Ασφαλτοστρώσεις
- Δημιουργία χώρου παρκινγκ φωτιζόμενου και 

ασφαλή .
- Διεκδίκηση του κάμπινγκ από τα Ελληνικά 

Τουριστικά Ακίνητα.
- Διευθέτηση και καθαρισμός του ρέματος που 

κατεβαίνει από την παλιά βρύση.
«Ως παράταξη έχουμε τη θέληση και τη γνώση, 

αλλά πάνω από όλα έχουμε τον τρόπο, για να μπο-
ρέσουμε να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε 
όλα όσα σχεδιάζουμε», κατέληξε η κ. Χαλκιά – Δη-
μητροπούλου.
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Ένα νέο μοντέλο διοίκησης  
για το δήμο Κασσάνδρας

Απαντήσεις στους επικριτές της έδωσε η υποψήφια δήμαρχος  
Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου
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Όταν μου προτάθηκε να θέσω υποψηφι-
ότητα για Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρι-
κής Μακεδονίας αναλογίστηκα τι θέλω να 
προσφέρω στο πλαίσιο αυτό, ποιο είναι το 
όραμά μου και τι επιδιώκω να πετύχω μέσα 
από την δραστηριότητά μου στην Περιφέ-
ρεια.

Οι στόχοι δεν ήταν άλλοι από τις αξίες 
που με συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προσωπικής, επαγγελματικής και συν-
δικαλιστικής μου ζωής. Έτσι, όπως έχω ήδη 
καταστήσει γνωστό έθεσα ως άξονες της 
δράσης μου την προστασία της δημόσιας 

υγείας και την βελτιστοποίηση της πα-
ροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
την προστασία της μητρότητας και της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, την 
υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων, αλλά και την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Κυρίαρχο ρόλο, επίσης, στην δρα-
στηριοποίησή μου αποσκοπώ να δια-
δραματίσει η προώθηση της αριστείας 
στον τομέα της έρευνας και της τεχνο-
λογίας που πρωτοπορούν στην οικο-
νομική και την αειφόρο ανάπτυξη της 
χώρας, την ανταγωνιστικότητα, την 
απασχόληση, την υγεία, την ποιότητα 
ζωής και το περιβάλλον. Για αυτό και οι 
τομείς αυτοί αποτελούν πολιτική προ-
τεραιότητά μου, καθώς συνεπάγονται 
την εν γένει ανάπτυξη της ελληνικής 
κοινωνίας.

Θεωρώ ότι και σε επίπεδο Περιφέ-
ρειας μπορεί η Κεντρική Μακεδονία 
να διεκδικήσει στρατηγική θέση στο 
διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι και να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και 
της Κοινωνίας της Γνώσης. 

Στόχος μου είναι να τεθεί τέρμα στο 
brain drain και να αξιοποιηθεί μέσα 
από μεγαλόπνοα έργα το ανθρώπι-
νο δυναμικό στην Περιφέρειά μας, το 
οποίο υπάρχει ακόμη και ευτυχώς βρί-
σκεται σε εγρήγορση. 

Η Περιφέρεια μπορεί να δημιουρ-
γήσει τις κατάλληλες συνθήκες και 

υποδομές, να προσφέρει ευκαιρίες, προκει-
μένου να αξιοποιηθούν οι εξαιρετικοί μας 
επιστήμονες.

Ανάπτυξη, απασχόληση, αξιολόγηση, 
αριστεία, έρευνα αιχμής, διεθνείς συνερ-
γασίες, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, 
σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις με 
σκοπό την αξιοποίηση των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων προς όφελος πάντοτε του 
ανθρώπου, αλλά και της οικονομικής και 

κοινωνικής προόδου, ενδυνάμωση της δι-
εθνούς παρουσίας και ανταγωνιστικότητας 
της Περιφέρειάς μας είναι στόχοι επιτεύξιμοι 
που δεν πρέπει να μας τρομάζουν, αλλά να 
τους επιδιώκουμε και ατομικά και συλλογι-
κά.

Όλα αυτά σκοπεύω να τα υπηρετήσω με 
αφοσίωση, συνέπεια και πάθος με βάση τις 
αξίες της αξιοκρατίας και της ισότητας και 
σκοπό την παραγωγή γόνιμου έργου στο 

επίπεδο της Περιφέρειας της Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

*Η Μαρία Χατζηδημητρίου-Κυριαζίδη 
είναι Ιατρός Βιοπαθολόγος, Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε, Γενική Γραμμα-
τέας Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος 
Κεντρικής Μακεδονίας με τον συνδυασμό 
«Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώ-
στα

Η έρευνα και η τεχνολογία εργαλεία ανάπτυξης 
opinion

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ *
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Ο Ν. Ταχιάος 
επέλεξε να 

είναι ειλικρινής 
και να δηλώνει 

αυτά που πι-
στεύει, τα οποία 

προέρχονται 
από την εμπει-

ρία του ως 
αντιδήμαρχος, 

και από την πα-
νεπιστημιακή 
του κατάρτιση

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Από την στιγμή που άρχισαν οι υποψήφι-
οι δήμαρχοι των δημοτικών εκλογών στην 
Θεσσαλονίκη να κάνουν τις εξαγγελίες τους, 
οριοθέτησαν και το περίγραμμα του προ-
γράμματός τους ή τον τρόπο με τον οποίο 
σκέφτονται να διοικήσουν.

Αν παρατηρήσουμε την επιλογή της 
ρητορικής τους και της πολιτικής τους, θα 
δούμε ότι όλοι, εκτός από τον Νίκο Ταχιάο, 
έχουν επιλέξει ένα λειασμένο λεξιλόγιο και 
μία πολιτική των μη συγκρούσεων. Δεν γί-
νεται όμως σε θέματα που ταλαιπωρούν 
τους Θεσσαλονικείς και που δεν έχουν βρει 

την λύση τους, μετά από πολλές 
διοικήσεις, να επιλέγεις προτά-
σεις που δεν είναι συγκρουσιακές, 
μόνο και μόνο για να εκλεγείς. Η 
ειλικρίνεια και η επιλογή μιας μη 
ξύλινης γλώσσας γίνεται αμέσως 
αντιληπτή.

Η πρόταση ενός τέτοιου πα-
κέτου λύσεων για να αποφευχθεί 
η επανάληψη ενός σκηνικού δια-
μαρτυριών είτε από ομάδες εργα-
ζομένων, είτε από το σύνολο των 
συνδημοτών μας είναι κριτήριο 
επιλογής για την διοίκηση, που θα 
προτιμήσει ο ψηφοφόρος την 26η 
Μαΐου.

Αυτή η επιλογή ανήκει απο-
κλειστικά στον Νίκο Ταχιάο. Επέ-
λεξε να είναι ειλικρινής και να δη-
λώνει αυτά που πιστεύει, τα οποία 
προέρχονται και από την εμπειρία 
του στις προηγούμενες θητείες 
του ως αντιδήμαρχος, αλλά και 
από την πανεπιστημιακή του κα-
τάρτιση. Τα στοιχεία του χαρακτή-
ρα του, όμως, είναι αυτά που κα-
θορίζουν τη διαφορά, σε σχέση με 
τους άλλους υποψηφίους και που 
πρέπει να καθορίσουν το αποτέ-
λεσμα των εκλογών.

Η προσωπική μου σχέση με το 
Νίκο Ταχιάο, που επεκτείνεται μέ-
χρι τα μαθητικά του χρόνια, ήταν 
ένα βασικό κριτήριο στην επιλογή 
μου, της συμπόρευσης σε αυτήν 
την εκλογική αναμέτρηση. Αυτά 
τα χρόνια δημιούργησαν την άπο-

ψη σε μένα, ότι είναι προοδευτικός, διαλεκτι-
κός, διαλλακτικός, έχει το θάρρος της γνώ-
μης του, έχει εμπειρία και το πιο σπουδαίο 
είναι ότι αγαπάει την πόλη του, έχει όραμα 
για αυτήν και δεν διστάζει να συγκρουστεί. 

Η συμπόρευσή μου με το Νίκο Ταχιάο 
έγινε μετά από τιμητικές προτάσεις πολλών 
συνδυασμών προς το πρόσωπό μου. Η από-

φασή μου ήλθε μετά από προβληματισμό 
για το πόσο μια νέα διοίκηση είναι ικανή να 
υπερβεί τα προβλήματα που έχουν δημιουρ-
γηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν 
καταστήσει αναποτελεσματικό τον μηχα-
νισμό της διοίκησης. Ξέρω ότι η ικανότητά 
μου, η επιστημονική μου κατάρτιση, η εμπει-
ρία μου από τον επιχειρηματικό μου βίο και 
η αγάπη μου για την πόλη, θα στέψουν με 
επιτυχία  την αποστολή που μπορεί να μου 
αποδοθεί, αν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης 
με τιμήσουν με την ψήφο τους.

Επιθυμώ με πάθος η Θεσσαλονίκη να 
ανακτήσει αυτά που έχασε, να διατηρήσει 
αυτά που κατέκτησε και να πορευτεί στον 
μέλλον, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις 
σύγχρονες, μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μια 
πόλη, που όλοι εμείς που γεννηθήκαμε, με-
γαλώσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε σε αυ-
τήν, είμαστε περήφανοι για την ιστορία της. 

Είμαι πολύ χαρούμενος όταν βοηθώ τους 
συνδημότες μου και το προσωπικό μου όρα-
μα είναι να γίνει η Θεσσαλονίκη μια πόλη με 
ευτυχισμένους πολίτες.

Σας καλώ να στηρίξετε τον συνδυασμό 
μας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑΧΙΑΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ,

Σας καλώ να στηρίξετε εμένα για να βο-
ηθήσω στην πορεία της αγαπημένης πόλης 
στην νέα εποχή και να μην χάσει άλλες ευ-
καιρίες.

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

Γιατί τον Ταχιάο, γιατί εμένα…
opinion
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Πασχάλης Τουντούρης:

«Είναι ξεκάθαρο ότι στην πόλη μας 
υπάρχει πρόβλημα σωστής διοίκησης 
και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της. Οι 
Θεσσαλονικείς καλούνται να επιλέξουν 
ικανούς ανθρώπους, άξιους να διοική-
σουν και να ανατρέψουν την κακή εικό-
να της πόλης, να  ψηφίσει ανθρώπους 
που αποδεδειγμένα ξέρουν να κάνουν 
τη δουλειά και όχι αυτούς που έχουν ως 
αποκλειστικό στόχο την προσωπική τους 
προβολή. Ο κόσμος χρειάζεται λύσεις και 
όχι δημόσιες σχέσεις»  σημείωσε ο Πα-
σχάλης Τουντούρης, από τους γνωστό-
τερους και ικανότερους μάνατζερς παι-
κτών στη συνέντευξή του προς την «Κ».

Ένα από τα στοιχήματα όλων των 
συνδυασμών είναι ο τομέας της καθα-
ριότητας κι αυτό σε συνδυασμό με την 
αγωνία των ανθρώπων που εργάζονται 
σε αυτόν. Ποιό είναι το σχέδιο της παρά-
ταξής σας; Ο κ. Ταχιάος έχει ξεκαθαρίσει 
ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση εργαζό-
μενου στην καθαριότητα του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, παρόλα αυτά είναι δεδομένο 
ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα δε-
δομένα και τις δυνατότητες που έχουμε 
ώστε να βρεθεί άμεση λύση για την πόλη. 
Η σύμπραξη  του Τομέα καθαριότητας με 
ιδιώτες θα μπορούσε να αποτελέσει μία 
λύση πάντα βέβαια με αυστηρές δικλίδες 
προς όφελος των δημοτών. Το διακύ-
βευμα είναι ένα:  Θέλουμε να καθαρίσει 
η πόλη! Και θα χρησιμοποιήσουμε όλα 
τα εργαλεία κι ακόμη περισσότερο κα-
μπάνια ενημέρωσης των πολιτών για 
την ανακύκλωση αλλά και στον τρόπο 
αποκομιδής των απορριμμάτων η οποία 
εκτιμώς ότι έως τώρα ήταν ελλιπής.

Η ιδιότητά σας επιβάλλει συνεχή 
ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ έχετε σπου-
δάσει και στην Αγγλία. Ποιοί είναι οι 
άξονες πάνω στους οποίους θα κινη-
θείτε στο θέμα του τουρισμού; Μετά τα 
χτυπήματα της κρίσης η οικονομία μας 
έχει ανάγκη αυτήν την στιγμή μια γενι-
κότερη, διαφορετική, προσέγγιση όσον 
αφορά στην Ανάπτυξη. Απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις είναι η μείωση των φόρων και 
η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Στοχεύουμε στην ενίσχυση του θεμα-

τικού Τουρισμού για παράδειγμα, στην 
ανάπτυξη του συνεδριακού και αθλητι-
κού Τουρισμού και φυσικά στην αναβάθ-
μιση  της κρουαζιέρας σε ένα λιμάνι που 
έχουμε το προνόμιο να βρίσκεται στην 
«καρδιά» της πόλης. 

Βλέπουμε τις δυνατότητες Ανάπτυξης 
που έχει η Θεσσαλονίκη για την επόμενη 
δεκαετία, με την ολοκλήρωση του Με-
τρό,  την αναβάθμιση των σιδηροδρο-
μικών μεταφορών και την ολοκλήρωση 
της επέκτασης του Αεροδρομίου. Πρέπει 
λοιπόν αυτοί που θα εκλεγούν να που 
μπορούν να αξιοποιήσουν τις προοπτικές 
που δημιουργούνται προς όφελος των 
δημοτών. Όπως προανέφερα. Θα πρέπει 
να αναλάβουν άνθρωποι που μπορούν 
να κάνουν σωστά τη δουλειά τους!»

Επειδή είστε άνθρωπος του αθλητι-
σμού, πως φαντάζεστε το ρόλο του Δή-
μου στον αθλητισμό της πόλης;  Βασική 
μας προτεραιότητα αποτελεί η άμεση 
παρέμβαση για την βελτίωση των συν-
θηκών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
και η μελέτη για την δημιουργία νέων 
Αθλητικών υποδομών. Υπάρχουν πολ-
λές δυνατότητες χρηματοδότησης που 
παραμένουν αναξιοποίητες.

Ο Αθλητισμός, είτε ο συλλογικός 
είτε ο ατομικός πρέπει και μπορεί να 
αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευ-
τή και μέσο προβολής της πόλης 
μας στο εξωτερικό αλλά και γιατί 
όχι και όχημα για την προβολή 
των εθνικών μας θέσεων σε 
καυτά ζητήματα όπως αυτό της 
Μακεδονίας μας.

Το θέμα της εγκληματι-
κότητας αρχίζει και λαμβά-
νει επικίνδυνες διαστάσεις. 
Ποιά η θέση της παράτα-
ξης για την καταπολέμηση 
της παραβατικότητας; Η 
συμμετοχή του Δήμου σε 
θέματα Ασφάλειας και πρό-
ληψης είναι επιβεβλημένη. 
Γειτονιές που αυτή τη στιγ-
μή πλήττονται παρά τις φι-
λότιμες προσπάθειες των 
αστυνομικών, θα πρέπει 

να αναβαθμιστούν ποιοτικά. 
Παράλληλα με την ενίσχυση της 

Δημοτικής Αστυνομίας, η διοργάνωση 
σε αυτές ανοιχτών υπαίθριων αγορών, 
σειράς πολιτιστικών, αθλητικών εκδη-
λώσεων και ο επαρκής φωτισμός θα 
δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφάλειας 
στους πολίτες.  

Έτσι θα διευκολύνουμε και το έργο 
της Αστυνομίας στην πάταξη της 
παραβατικότητας. Στόχος μας,  
γειτονιές όπως η Πλατεία 
Αγ. Γεωργίου, Ιπποδρομίου 
και η περιοχή της Ροτό-
ντας να αποκτήσουν τη 
λάμψη της πλατείας 
Αριστοτέλους και της 
Νέας Παραλίας και 
να γίνουν πόλος 
έλξης, οι άνθρωποι 
σε αυτές τις περι-
οχές νιώθουν 
εγκαταλε-
λειμμέ-
νοι.

Ο κόσμος χρειάζεται λύσεις  
και όχι δημόσιες σχέσεις 
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Τι πληρώνουμε κάθε χρόνο;
Έχουμε σκεφτεί ποτέ;
Γιατί άραγε να πληρώνουμε όλοι μας στη 

Θεσσαλονίκη, τόσο πολλά δημοτικά τέλη! 
Έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος  και μαζί 
με αυτόν η λυπητερή των τελών.

Δείτε λοιπόν τα στοιχεία του δήμου Αθη-
ναίων, όσον αφορά στον οικονομικό προϋ-
πολογισμό.

Δήμος Αθήνας
Περίπου 664.000 χιλιάδες κάτοικοι με 

479.799.000 εκατομμύρια ευρώ περίπου 
οικονομικό προϋπολογισμό 2018/2019.

Το κόστος ανά κάτοικο, δηλαδή ο μέσος 
όρος  πληρωμής δημοτικών τελών κάθε 
χρόνο, είναι 722 ευρώ.

Δήμος Θεσσαλονίκης
Περίπου 325.000 χιλιάδες κάτοικοι, με 

390.000.000 εκατομμύρια ευρώ περίπου 
οικονομικό προϋπολογισμό.

Το κόστος ανά κάτοικο, δηλαδή ο μέσος 
όρος πληρωμής δημοτικών τελών κάθε 
χρόνο,  είναι 1.200 ευρώ.

Άρα εδώ η ψαλίδα έχει ανοίξει, και από 
το 30% που ήταν παλαιότερα πιο ακριβά τα 
τέλη του δήμου  Θεσσαλονίκης σε σχέση με 
τον δήμο της Αθήνας, σήμερα ανέρχεται η 
διαφορά στο 66%.

Δυστυχώς, είναι εξωφρενικό όταν ξέ-
ρουμε ότι η Θεσσαλονίκη μας δεν έχει τον 
τουρισμό της Αθήνας και όταν o μέσος όρος 
εισοδήματος ανά κάτοικο στη Θεσσαλονίκη 
το χρόνο είναι 12.000 ευρώ περίπου. Στην 
Αθήνα, όμως, o μέσος όρος εισοδήματος 
ανά κάτοικο το χρόνο είναι 18.000 ευρώ πε-
ρίπου.

Αυτό είναι μία ανισορροπία άδικη για 
τους πολίτες του δήμου Θεσσαλονίκης. Εί-
ναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί άμεσα για 
να έχει ανάπτυξη και οικονομικό μέλλον η 

πόλη μας.
Αυτό συνεπάγεται ότι θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν 30.000 θέσεις εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα μέσα στο δήμο Θεσσα-
λονίκης αν περικοπούν τα δημοτικά τέλη 
και φτάσουν στο ύψος των δημοτικών τε-
λών της Αθήνας. Πρέπει να το αλλάξουμε, 
αν θέλουμε  να οδηγήσουμε την πόλη σε 
μία ανάπτυξη. Το να πληρώνουμε το 10% 
του εισοδήματός μας σε δημοτικούς φόρους 
χωρίς την ανάλογη ανταπόδοση, τη στιγμή 
που στην Αθήνα πληρώνουνε μόλις το 4% 
του εισοδήματός τους , συνεπάγεται ύφεση. 
Γιατί άραγε είμαστε τόσο ακριβός δήμος;

Υπάρχει σχέδιο για να διορθωθεί αυτή η 
ανισορροπία με συγκεκριμένα βήματα.

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

Τα εξωφρενικά δημοτικά τέλη του δήμου Θεσσαλονίκης
opinion

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ*

Είναι κάτι που 
πρέπει να δι-

ορθωθεί άμεσα 
για να έχει ανά-
πτυξη και οικο-
νομικό μέλλον 

η πόλη μας



Τώρα έχεις τη δύναμη 
να αλλάξεις την πόλη σου 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος «Ναι στη Θεσσαλονίκη»
ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

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 !
Ο συνδυασμός «ΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Κωνστα-

ντίνο Ζέρβα έχει ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις- λύσεις για όλες τις δη-
μοτικές ενότητες του δήμου Θεσσαλονίκης και για την Τριανδρία και συγκεκριμένα:

Για την Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ στόχο της έχει την κατάλληλη αστυνόμευση 
για την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, τον 
επανασχεδιασμό του συστήματος στάθμευσης και ανάπλαση των οδών του ιστορι-
κού κέντρου καθώς και την επέκταση της παλιάς παραλίας από το λιμάνι μέχρι το 
Λευκό Πύργο, για την Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού 
παντού, τον καθαρισμό χώρων που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους και συλ-
λογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφά-
λειας, για την Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  είναι επιτακτική η ανάγκη η απελευθέρω-
ση των πεζοδρομίων από εμπόδια ώστε να αποκατασταθεί η προσπελασιμότητα 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Ακόμη θα επιχειρηθεί ανακατασκευή 
των κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων με τη χρήση φυσικών υλικών για την 
αναβάθμιση και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της Άνω Πόλης, για την Γ’ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  προτεραιότητα του συνδυασμού μας είναι ο καθαρισμός του 
ρέματος της Τούμπας, η εφαρμογή αντιπλημμυρικών έργων, η συντήρηση των σχο-
λικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση της ΥΦΑΝΕΤ και η 
αναπλάσεις χώρων πρασίνου. Επίσης στόχο αποτελεί η δημιουργία δικτύου ποδη-
λατοδρόμου και τα έργα συντήρησης των κοιμητηρίων της Μαλακοπής. Αναφορικά 
δε με την Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ αδήριτη είναι η ανάγκη για την υλοποίηση του 
επανασχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με αύξηση των θέσεων 
των μόνιμων κατοίκων, όπως και η ανάπλαση των πεζοδρομίων και η δημιουργία 
διαβάσεων σε όλο το οδικό δίκτυο. Για την Τριανδρία η στόχευση των λύσεων αφο-
ρά στην αναβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας και της σύνδεσης με τον υπόλοιπο 
ιστό, οι αναπλάσεις των πεζοδρόμων και η ανακατασκευή των πεζοδρομίων καθώς 
και η συντήρηση των σχολικών κτηρίων με νέα φιλοσοφία για τις σχολικές αυλές.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν λύση στα προβλήματα που μαστίζουν  την πόλη 
μας και ταυτόχρονα αποτελούν πράξεις πολιτικού πολιτισμού.

 Θέλουμε μια πόλη που να ανυψώνει τους πολίτες της μέσου του αστικού πε-
ριβάλλοντος της και των υποδομών της, μια πόλη που χαίρεσαι να τη ζεις μια πό-
λη-σπίτι για όλους .

Κριτήριο για την ψήφο μας ας είναι η καρδιά και το μυαλό μας.
Η συμμετοχή μας είναι αυτή που κάνει τη διαφορά για να περάσουμε από τις 

υποσχέσεις στις πράξεις.

ΌΛΟΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  
ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

*Η Μαρία (Μαριέλλα) Κοσμίδου είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με 
την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Είναι πτυχι-
ούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Νομικής και Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ , (Συστήματα διακυβέρνησης, Πολιτειολογία). Ασκεί μάχιμη 
δικηγορία, μιλά άριστα αγγλικά και γερμανικά και διετέλεσε μέλος της Εταιρί-
ας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο. 

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Ε Λ Λ Α Σ  Κ Ο Σ Μ Ι Δ Ο Υ *     
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Στην ΠΚΜ 
υπάρχουν ανά-
γκες, προκλή-
σεις αλλά και 
δυνατότητες. 
Είναι στο χέρι 

μας να επι-
λέξουμε τους 
αιρετούς που 

θα διαμορφώ-
σουν αλλά και 

θα υλοποιή-
σουν το σχέδιο 

της επόμενης 
δεκαετίας

Τ Ο Υ 
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ 

Π Α Ν Τ Α Λ Ε Ω Ν

Κάθε πολιτική πρόταση για το μέλλον 
του τόπου οφείλει να έχει προτεραιότητες. Ο 
προγραμματικός λόγος που δίνει υπόσταση 
στην πολιτική, πρέπει να είναι δομημένος, 
να συμπεριλαμβάνει χρονο-διαγράμματα 
και να έχει οπωσδήποτε ιεραρχήσεις. Σε δια-
φορετική περίπτωση, αντί πολιτικού σχε-δί-
ου έχουμε να κάνουμε με εκθέσεις ιδεών 
που περιγράφουν απλώς μία επιθυμητή κα-

τάσταση.
Η σπάνη των πόρων, οι πιε-

στικές ανάγκες, τα κοινωνικά αι-
τήματα και οι προκλήσεις του συ-
νεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου, 
διαμορφώνουν μία πραγματικό-
τητα όπου μόνον αν υπάρχει ισχυ-
ρή και ρεαλιστική πρόταση για το 
μέλλον, υπάρχουν δυνατότητες 
επιτυχίας.

Αυτές οι απλές αλλά βασικές 
αρχές της πολιτικής ισχύουν είτε 
μιλάμε για το ενωσιακό επίπεδο 
στην Ευρώπη, είτε για τα εθνικά 
κράτη. Τα ίδια ισχύουν είτε μιλάμε 
για πόλεις είτε για Περιφέρειες. Τα 
καλά αποτελέσματα προκύπτουν 
μόνο μέσα από σχέδιο που επί της 
ουσίας είναι μία αποτύπωση στο 
χαρτί, των προσδοκιών και των 
δυνατοτήτων, των επιθυμιών, των 
αναγκών αλλά και των διαθέσι-
μων πόρων.

Ο αιρετός άρχοντας είναι το 
πρόσωπο –μαζί με την εκλεγμένη 
ομάδα του– που του έχει ανατεθεί 
από το εκλογικό σώμα η στάθμι-
ση. Αυτός έχει την ευθύνη της επι-
λογής, αυτός έχει την ευθύνη της 
στάθμισης των αναγκών, αυτός με 
τις αποφάσεις του αποφασίζει εν 
τέλει τι είναι σημαντικό και τι όχι. 
Παρά τις συμμετοχικές ή συμβου-
λευτικές δομές, είναι αυτός που 

έχει την αποφασιστική επιλογή. Η ευθύνη 
είναι μεγάλη – αν μάλιστα κάποιος έχει συ-
ναίσθηση των προκλήσεων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας υπάρχουν ανάγκες, προκλήσεις αλλά 
και δυνατότητες. Εί-ναι στο χέρι μας, με 
την ψήφο μας να επιλέξουμε τους αιρετούς 
εκείνους που θα διαμορφώσουν αλ-λά και 
θα υλοποιήσουν το σχέδιο της επόμενης δε-
καετίας. Με αυτούς που γνωρίζουν και μπο-
ρούν, που έχουν πραγματική εικόνα αλλά 

και όραμα.
Σε επίπεδο γενικών αρχών και στόχων, 

πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε τρεις βα-
σικές επιλογές. Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας 
και κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το τρίπτυ-
χο που οφείλουμε να υπηρε-τήσουμε. 

Για να πετύχουμε την ανάπτυξη πρέπει 
να επενδύσουμε στους τομείς που έχουμε 
συγκριτικό πλεο-νέκτημα. Είτε αυτός είναι 
ο τουρισμός, είτε τα αγροδιατροφικά προ-
ϊόντα, με τρόπους σύγχρονους. Με ισχυρό 
brand name, με υποδομές που θα υποβοη-
θούν την αναπτυξιακή διαδικασία, με περι-
ορι-σμό της γραφειοκρατίας, της σπατάλης 
και του ρυθμιστικού πληθωρισμού.

Αμέσως μετά, εφόσον η οικονομία πάρει 
μπρος, είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν 
νέες θέσεις ερ-γασίας σε μία αγορά που ανα-
διατάσσεται και προχωρά. Οι επιχειρήσεις θα 
χρειαστούν νέα χέρια, εξειδικευμένα ή μη. 
Στόχος μας πρέπει να είναι να μεγιστοποιή-
σουμε τον αριθμό των νέων θέσεων εργα-
σίας και να προσπαθήσουμε αυτές να είναι 
καλοπληρωμένες και όσο το δυνατόν πιο 

σταθερές. Τα οφέλη της ανάπτυξης με αυτόν 
τον τρόπο θα διαχυθούν σ όλη την κοινωνία 
και μετά δια της κα-τανάλωσης θα ενισχυθεί 
και εσωτερική ζήτηση.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εί-
ναι χρέος κάθε ευνομούμενης πολιτείας να 
αναπτύσσει κοινωνι-κές δομές πρόνοιας για 
τους πιο αδύναμους συμπολίτες και να στο-
χεύει στην κοινωνική συνοχή. 

Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Υπάρ-
χουν όμως εμπνευσμένες και εργατικές 
ηγεσίες που σε κάθε τομέα αφήνουν θετικό 
αποτύπωμα. Βρισκόμαστε στην ευτυχή συ-
γκυρία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας να μην ξεκινάμε από το μηδέν καθώς 
όσα έχουν γίνει και όσα έχουν ήδη προγραμ-
ματι-στεί για το μέλλον αποτελούν μία πολύ 
ισχυρή μαγιά. 

Να προχωρήσουμε στο μέλλον με αυ-
τούς που γνωρίζουν και μπορούν.

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

Ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

opinion

Θεόδωρος 
Πανταλέων



ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

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

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

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

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

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

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

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

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

Ποιοί λόγοι σε οδήγησαν στην απόφαση να ασχο-
ληθείς με την αυτοδιοίκηση; Η αγάπη μου για τον τόπο 
μου και η διάθεσή μου να δημιουργήσω σε αυτόν και να 
προσφέρω με οδήγησαν να ασχοληθώ με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση! Στόχος μου είναι οι νέοι να μένουν στον Δήμο 
μας, να δραστηριοποιούνται σε αυτόν και να πετυχαίνουν! 
Η Πυλαία είναι ο τόπος μου! Κατάγομαι από αυτή και από 
τους δύο γονείς, σε αυτή γεννήθηκα, μεγάλωσα κι εδώ 
επέλεξα να μείνω για να σπουδάσω και να προσφέρω 
όσο γίνεται περισσότερα. Όντας λοιπόν ενεργό μέλος της 
κοινωνίας κι αγαπώντας τον τόπο μου, επιδιώκοντας να 
μείνω για πάντα εδώ συμπαρασύροντας και τους άλλους 
νέους δημότες, θεωρώ υποχρέωση, δικαίωμα αλλά κι 
ευχαρίστηση  μου να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοί-
κηση και να προσφέρω όσο μπορώ!!  

Πώς θα σκιαγραφούσες την προσωπικότητα του 
επικεφαλής του συνδυασμού σου και δημάρχου Ιγνάτι-
ου Καϊτεζίδη; Ο κ. Ιγνάτιος Καιτεζίδης είναι ένας Δήμαρ-
χος που πραγματικά με εμπνέει! Είναι πολύ σημαντικό σε 
έναν Δήμαρχο να είναι άμεσος και συνάμα αποτελεσμα-
τικός, να μιλάει τη γλώσσα και των νέων και να καταλα-
βαίνει τις ανάγκες και τα θέλω τους! Είναι ένας Δήμαρχος 
πραγματικά αξιόλογος, από τους πιο αποτελεσματικούς 
και δραστήριους που έχουν υπάρξει, του οποίου το έργο 
εκτιμώ βαθύτατα και θεωρώ αξιέπαινο! 

Ποιά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η Πυλαία και σε ποιά κατεύθυνση πιστεύεις ότι 
μπορείς να βοηθήσεις; Μου αρέσει να συζητώ με τους 
συνδημότες μου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
καθένας μας και να τα αφουγκράζομαι, καθώς αφορούν 
την ποιότητα της καθημερινότητάς μας! Το παραλιακό 
μέτωπο της Πυλαίας μένει ανεκμετάλλευτο. Με την ανά-
πλασή του και τη δημιουργία της μαρίνας της Πυλαίας 
θα επιλυθεί. Το κέντρο της Πυλαίας χρειάζεται οικονο-
μική τόνωση, προκειμένου να υπάρχει εμπορική κίνηση. 
Θα μπορούσα να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια για 
την εξέλιξη της ποιότητας ζωής των συνδημοτών στην 
Πυλαία και την βελτίωση της καθημερινότητάς τους, 
δίνοντας τις ιδέες και βοηθώντας στην αξιοποίηση των 
απαραίτητων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Είσαι αθλήτρια υψηλού πρωταθλητισμού... Ποιά 
στοιχεία από τις εμπειρίες σου στα ρινγκ θα μπορού-
σες να μεταφέρεις ως νοοτροπία στην αυτοδιοίκηση; 
Ασχολούμαι από παιδάκι με τον αθλητισμό και τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια ασχολούμαι με την πυγμαχία σε επίπεδο 
πρωταθλητισμού. Είμαι πέντε φορές πρωταθλήτρια Ελ-
λάδος σε ένα άθλημα το οποίο μου έχει μάθει ότι η ζωή 
είναι ένας διαρκής αγώνας για να πετύχεις τους στόχους 
σου. Γιατί μέσα από αυτό έμαθα να αγωνίζομαι σκληρά, 
να ξεπερνώ τις δυσκολίες και να προχωρώ βασιζόμενη 
πάντα στις δικές μου δυνάμεις και την επίπονη προσπά-
θεια πριν τον αγώνα! Αν πέσεις μία φορά σηκώνεσαι και 
προχωράς ακόμη πιο δυνατός. Το άθλημα μας απαιτεί 
πειθαρχία, προσωπική σκληρή δουλειά, θέληση, πείσμα 
και ψυχή. Αυτά τα εφόδια μου έδωσε ο πρωταθλητισμός 

στην πυγμαχία και αυτά θα χρησιμοποιήσω και στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση...

Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μετά από πέντε χρό-
νια; Υπάρχουν περαιτέρω φιλοδοξίες στη αυτοδιοίκηση 
ή στη πολιτική; Είμαι 24 χρονών κι έχω κάνει τις επιλογές 
μου από μικρότερη ηλικία. Επέλεξα μόνη μου το άθλημα 
που θα ακολουθήσω και στο οποίο στόχευα να διακρι-
θώ, επέλεξα με μεγάλη χαρά τις προπτυχιακές σπουδές 
μου στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Α.Π.Θ και τις 
μεταπτυχιακές μου στη διοίκηση επιχειρήσεων, επέλεξα 
να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό κάνοντας εθελοντικές 
ραδιοφωνικές εκπομπές και όντας μέλος του φιλανθρω-
πικού σωματείου Μ.Α.Ζ.Ι- Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα, 
επέλεξα να μείνω εδώ στην Πυλαία και τώρα επιλέγω να 

προσφέρω εδώ, να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκη-
ση και να δώσω το 100/100 μου για τον τόπο μου, εδώ 
από όπου κατάγομαι, γεννήθηκα, μεγάλωσα κι επέλεξα 
να μείνω. Σε πέντε χρόνια φαντάζομαι τον εαυτό μου να 
ξαναεπιλέγω την Πυλαία, γιατί εδώ ανήκω και είναι όνει-
ρό μου να προσφέρω όπως μπορώ για την διαρκή βελτί-
ωση του τόπου στον οποίο ανήκω και αγαπώ! 

Τι μήνυμα θα μετέφερες στα παιδιά που θα ήθελαν 
να ασχοληθούν με τα κοινά; Τολμήστε το! Να δραστηρι-
οποιούνται, να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, να προ-
σφέρουν όπως μπορούν με όποιο τρόπο! Να ασχολούνται 
με τον εθελοντισμό, να βοηθούν, να ακούν και να μαθαί-
νουν. Να μαζεύονται παρέες και να οραματίζονται και να 
δημιουργούν, άλλωστε η ιστορία γράφεται στις παρέες 
και η αλλαγή, η καινοτομία, η πρόοδος όλα έρχονται με 
την διαρκή προσπάθεια και την ενεργό συμμετοχή... Κα-
νείς δεν άλλαξε τον κόσμο από τον καναπέ του σπιτιού 
του, αλλά μέσα από την προσπάθεια και τη συμμετοχή. 
Και το ελάχιστο που θα μπορούσαν να κάνουν σαν ενερ-
γοί πολίτες είναι να ψηφίσουν! Η ψήφος είναι δικαίωμα 
και υποχρέωση, όταν δεν το χρησιμοποιούν οι νέοι είναι 
ολοφάνερο ότι αφήνουν την τύχη τους στους άλλους 
και παραμένουν άβουλοι κι αμέτοχοι! Οπότε «Ναι στην 
Ψήφο»,«Ναι στην συμμετοχή στα κοινά!» Μας αφορούν 
όλους!

Μια πρωταθλήτρια στο ρίνγκ της αυτοδιοίκησης 

Η Στέλλα Κοντούλη αν και νεαρή σε ηλικία 
είναι πολυσχιδής προσωπικότητα. Πέντε φορές 
πρωταθλήτρια Ελλάδας στην πυγμαχία, η πτυχι-
ούχος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και φοιτή-
τρια μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων, μέλος του φιλανθρωπικού σωματείου 
Μ.Α.Ζ.Ι. – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα και 
ραδιοφωνική παραγωγός, αποφάσισε να θέσει 
υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος δημο-
τικής Ενότητας Πυλαίας με τον συνδυασμό του 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη «Δύναμη Ενότητας».
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 Την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολι-
τών προς το πρόσωπο του ζητά στις εκλογές της 
26ης Μαΐου ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και 
Πολιτισμού και εκ νέου υποψήφιος με την παρά-
ταξη “Αλληλεγγύη”, Αλέξανδρος Θάνος. Σε συ-
νέντευξη στην εφημερίδα “Karfitsa” βαθμολογεί 
τη διοίκηση Τζιτζικώστα με “πολύ καλά” και 
δηλώνει πως έχουν διαμορφωθεί όλες οι προ-
ϋποθέσεις για ακόμη υψηλότερη βαθμολογία 
στο μέλλον. Παράλληλα, μιλά για τα σημαντικά 
βήματα που έγιναν ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας να είναι πρώτη σε επισκέψεις ξένων 
τουριστών. 

Κατεβαίνετε δεύτερη φορά υποψήφιος πε-
ριφερειακός σύμβουλος στο πλευρό του Από-
στολου Τζιτζικώστα. Τι προσδοκάτε σ’ αυτή 
την τετραετία; Τη νέα τετραετία σκοπεύουμε να 
συνεχίσουμε το έργο μας και την καλή δουλειά 
που κάναμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας. Πρώτος στόχος είναι να παραμείνουμε 
σε υψηλά επίπεδα απορρόφησης των ευρωπα-
ϊκών πόρων και να διατηρήσουμε την ανοδική 
πορεία στο κομμάτι της εξωστρέφειας. Η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε 
αφίξεις ξένων τουριστών. Πρέπει να επιμείνουμε 
σε αυτά τα σημεία και να κάνουμε επιπλέον βή-
ματα. Στόχος μας, και κυρίως του περιφερειάρ-
χη, Απόστολου Τζιτζικώστα, είναι να βγει ο τόπος 
μας πρώτος από την κρίση. 

Τι εμπειρία σας άφησε η θητεία που ολο-
κληρώνετε; Εάν βαθμολογούσατε τη διοίκηση 
σας τι βαθμό θα βάζατε; Αποκτήσαμε πολλά 
εφόδια και εμπειρίες που έχουν σχέση με τα 
γεγονότα που προηγήθηκαν από το 2015 και 
μετά, αν αντιληφθούμε τι πέρασε η χώρα τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Τα capital controls, η πο-
λιτική αστάθεια και η αβεβαιότητα στις αγορές, 
δυσκόλεψε αρκετά το έργο των περιφερειών. 
Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Περιφέρεια 
κατάφερε και έκανε άλματα τόσο στη διαχείριση 
των ιδίων πόρων, που ήταν λιγοστοί, όσο και στη 
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων που είναι 
το βασικό μας εργαλείο στο κομμάτι της ανάπτυ-
ξης. Επομένως, σύμφωνα με το τι περάσαμε ως 
χώρα δεν θα έβαζα άριστα αλλά μπορώ να μας 
βαθμολογήσω με “πολύ καλά”. Το σημαντικό εί-
ναι ότι έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε 
να βάλουμε ακόμη υψηλότερη βαθμολογία στο 
μέλλον.

Εδώ και περίπου τρία χρόνια κατέχετε τη 
θέση του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και 

Πολιτισμού. Έγιναν όλα τα βήματα που επιθυ-
μούσατε στους συγκεκριμένους τομείς;

Αντιμετώπισαμε μια μεγάλη πρόκληση, να 
προβάλλουμε όλα τα μεγάλα ατού που διαθέτει 
η Κεντρική Μακεδονία. Θελήσαμε να βάλου-
με στη “φαρέτρα” όλα τα βέλη ώστε να γίνει ο 
τόπος μας προορισμός 365 ημέρες το χρόνο. 
Για χιλιάδες τουρίστες και όχι μόνο για τις κα-
λοκαιρινές διακοπές. Αυτό άρχισε σιγά σιγά να 
έχει αποτελέσματα και από το 2016 και μετά η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώ-
τη σε επισκέψεις ξένων τουριστών μεταξύ των 
13 περιφερειών της χώρας. Ήδη έχουν προστε-
θεί στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και 
μήνες όπως είναι ο Μάιος, ο Σεπτέμβριος και ο 
Οκτώβριος. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο 
για να έχουμε ισόρροπη και ισόνομη τουριστική 
ανάπτυξη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Η 
αλήθεια είναι πως ως τόπος έχουμε πάρα πολ-
λές δυνατότητες. Ολα αυτά δεν θα μπορούσαν 
να έχουν γίνει χωρίς την αγαστή συνεργασία 
όλων των τουριστικών φορέων της περιοχής. 
Εχουμε κάνει -όλοι μαζί- σημαντικά βήματα και 
προσδοκούμε και στην επόμενη τετραετία να πε-
τύχουμε τους νέους στόχους που θέσαμε.

Σε περίπτωση επανεκλογής θα θέλατε να 
ασχοληθείτε εκ νέου με τον τουρισμό και τον 
πολιτισμό; Αρμόδιος να αποφασίσει είναι σίγου-
ρα ο περιφερειάρχης από ένα σύνολο ανθρώπων 
που διαθέτει στη διοίκηση του. Ωστόσο, όταν 
έχεις κάνει κάποια δουλειά σε ένα συγκεκριμένο 
τομέα και ο κόσμος στο πιστώσει πολιτικά, καλό 
είναι να υπάρξει συνέχεια. Επιπρόσθετα, αυτό 
που επιζητούν συνήθως οι φορείς και οι επαγ-

γελματίες του τουρισμού είναι “μία ομάδα που 
κερδίζει και πάει καλά, να μην αλλάζει”.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «φόβος» και 
ποια η μεγαλύτερη «πρόκληση» αυτή τη στιγ-
μή για την Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας; Ο με-
γαλύτερος φόβος σίγουρα είναι η πολιτική και 
οικονομική αβεβαιότητα. Σε καμία περίπτωση 
δεν θέλουμε να ζήσουμε παρόμοιες περιπέτει-
ες με αυτές που είχαμε το 2015, στην αρχή της 
προηγούμενης διοίκησης μας. Από την άλλη, 
μεγαλύτερη πρόκληση είναι να δημιουργήσου-
με μια σύγχρονη Περιφέρεια που θα εξυπηρετεί 
τον πολίτη. Θέλουμε ένα κράτος πραγματικά 
αποκεντρωμένο όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
θα λειτουργεί με όρους περιφερειακής διακυ-
βέρνησης, έτσι όπως το οραματίζεται ο περιφε-
ρειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, ώστε η Πε-
ριφέρεια να λειτουργεί προς όφελος του κάθε 
έλληνα πολίτη.

Κύριε Θάνο, κλείνοντας θέλω να απευθυν-
θείτε προς τους αναγνώστες - ψηφοφόρους… 
Γιατί να σας «σταυρώσουν» την ώρα της κάλ-
πης; Θεωρώ ότι είμαι ένα γρανάζι μηχανής, ένα 
μέλος μιας ομάδας ανθρώπων, που είναι προσα-
νατολισμένη να εργάζεται για το καλό του τόπου 
και των πολιτών. Ως νέος άνθρωπος μου ανα-
τέθηκε μια θέση ευθύνης κι επιδίωξα να δώσω 
τον καλύτερο μου εαυτό για να υλοποιήσουμε 
όλα τα σχέδια. Επιθυμία μου ήταν το κάθε βήμα 
μας να λειτουργεί προς όφελος των πολλών και 
αυτό θα συνεχίσω να κάνω και την επόμενη τε-
τραετία στην περίπτωση που με τιμήσουν με την 
ψήφο τους οι πολίτες. 

Αλέξανδρος Θάνος:

Θέλουμε να συνεχίσουμε την 
καλή δουλειά στην Περιφέρεια 
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Η 2α Ιουνίου 2019 θα μας βρει σε ένα 
γενικότερα διαφορετικό περιβάλλον, από 
αυτό των προηγουμένων δημοτικών εκλο-
γών. Ειδικότερα:

Α) Η οικονομική κρίση έχει αλλάξει το 
δημοσιονομικό γίγνεσθαι της χώρας

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας, η 
οποία προήλθε από την αδυναμία δανεισμού 
του Κράτους μας σε μια δεδομένη στιγμή, 
επέτεινε και το φαινόμενο της κρίσης και 
στον τομέα των κρατικών επιχορηγήσεων 
των Δήμων. Η κρίση αυτή, σε συνάρτηση και 
με την οικονομική δυσπραγία των δημοτών, 

η οποία επιφέρει περαιτέρω αδυναμία 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους 
προς τον Δήμο, με αποτέλεσμα ο Δή-
μος να υφίσταται ακόμη μεγαλύτερη 
μείωση των εσόδων του. Τι σημαίνει 
αυτό; Νομίζω, ότι όλοι μπορούμε να το 
καταλάβουμε. Αν μάλιστα, συνυπολο-
γίσουμε και τις δανειακές υποχρεώσεις 
του Δήμου μας, τότε οποιοδήποτε σχό-
λιο περιττεύει.

Β) Ισχύει νέο θεσμικό πλαίσιο λει-
τουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης 
με τον «Κλεισθένη»

Το νέο πλαίσιο οργάνωσης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ο γνωστός 
«Κλεισθένης», δυστυχώς επαύξησε 
τα προβλήματα, αντί να τα επιλύσει. 
Περισσότερη γραφειοκρατία και πε-
ριορισμός της αυτονομίας έναντι της 
Κεντρικής Διοίκησης αλλοιώνουν το 
νόημα ύπαρξης της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.

Γ) Τέλος, ισχύει το νέο σύστημα 
εκλογής δημάρχων και δημοτικών 
συμβούλων, η οποία γίνεται πλέον με 
την απλή αναλογική

Αυτό έχω την αίσθηση, ότι είναι 
και το μέγιστο πρόβλημα. Έχω γράψει 
γι’ αυτό επανειλημμένα και θα το ξα-
ναπώ. Για πρώτη φορά, οι δημοτικές 
εκλογές διενεργούνται με το σύστημα 
της απλής αναλογικής. Αυτό σημαίνει, 
ότι η δύναμη σε δημοτικούς συμβού-
λους του κάθε συνδυασμού αποκρυ-
σταλλώνεται και παγιώνεται την Α΄ 

Κυριακή των εκλογών. Με αποτέλεσμα, σε 
όσους δήμους δεν συγκεντρώσει ένας από 
τους υποψηφίους δημάρχους το 51%, τότε 
ακόμη και αν νικήσει τη Β΄ Κυριακή, θα εί-
ναι δήμαρχος μειοψηφίας, έχοντας να αντι-
μετωπίσει την πλειοψηφούσα εν τη ενώσει 
μειοψηφία.

Και το ερώτημα είναι, κατά πόσο ένας 
δήμαρχος μειοψηφίας μπορεί να εφαρμόσει 
την πολιτική του και να λάβει αποφάσεις. Και 

ακόμη περισσότερο, τι ικανότητες πρέπει να 
έχει, για να καταφέρει να εφαρμόσει την πο-
λιτική του και να λάβει αποφάσεις. 

Αυτό που καταρχήν σίγουρα χρειάζεται, 
είναι γνώσεις και εμπειρία. 

Περαιτέρω, θα πρέπει να βάλει μια τάξη 
στα οικονομικά του δήμου και να κινηθεί 
μέσα στα πλαίσια των πραγματικών οικονο-
μικών δυνατοτήτων του, μειώνοντας τα λει-
τουργικά έξοδα και αυξάνοντας αντιστοίχως 
τα έσοδα.

Τέλος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα 
πειθούς του δημοτικού συμβουλίου για την 
ουσιαστική βασιμότητα των προτάσεών του, 
ώστε να επιτυγχάνει στο μέτρο του εφικτού 
την αναγκαία δυνατή συναίνεση. Διότι, η μέ-
γιστη δυνατή συναίνεση, αν θέλουμε να εί-
μαστε ρεαλιστές είναι όνειρο και δεν μπορεί 
να είναι στόχος.

Αυτό το περιβάλλον θα είναι για τον δή-
μαρχο ένα τοπίο στην ομίχλη. Και αν σ’ αυτό 

προστεθεί και το αδιαμφισβήτητο γεγονός, 
ότι, ενώ τόσες σημαντικές θεσμικού χαρα-
κτήρα μεταβολές αλλάζουν την χώρα, η 
κατάσταση στην πόλη μας παραμένει η ίδια, 
αφού τα ίδια προβλήματα λιμνάζουν και 
χρονίζουν, τότε τα πράγματα ζορίζουν πραγ-
ματικά. Η  στασιμότητα της πόλης, όταν αντι-
παρατίθεται στην εξέλιξη τη δική μας και της 
εποχής μας, κάνει εντονότερο το πρόβλημα, 
γιατί, δυστυχώς, η πόλη μας μένει πίσω, ενώ 
εμείς οι δημότες φεύγουμε μπροστά.

Για αυτούς τους λόγους, ζητώ να στηρί-
ξετε τον Νίκο Ταχιάο. Γιατί είναι ο κατάλλη-
λος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Και 
εγώ θέλω να είμαι δίπλα του σ΄ αυτήν την 
προσπάθεια.

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

Οι προκλήσεις την επόμενη των εκλογών
opinion

ΤΟΥ 
ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ 

ΤΑΣΟΥ* 

Το ερώτημα εί-
ναι, κατά πόσο 

ένας δήμαρ-
χος μειοψηφί-

ας μπορεί να 
εφαρμόσει την 

πολιτική του 
και να λάβει 

αποφάσεις
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Τέσσερις «μονομάχοι» στο όριο 
του στατιστικού σφάλματος

 ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΟΥΠΗ* 
Σκληρή εξελίσσεται η μάχη ανάμεσα σε 

τέσσερις «μονομάχους» για τον Δήμο της Θεσ-
σαλονίκης. Οι Κώστας Ταχιάος, Γιώργος Ορφα-
νός, Κώστας Ζέρβας και Κατερίνα Νοτοπούλου 
μπαίνουν στην τελευταία βδομάδα πριν να 
ανοίξουν οι κάλπες, σύμφωνα με την έρευνα 
της OPINION POLL για την «Karfitsa», έχοντας 
αφήσει πίσω όλους τους άλλους διεκδικητές.

Έχοντας ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε 
σχέση με την προηγούμενη έρευνα πριν δύο 
βδομάδες, δείχνουν να είναι οι τέσσερις που 
θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις για τον δεύ-
τερο γύρο. Προηγείται ο Κώστας Ταχιάος με 
17,3% και ακολουθούν οι Γιώργος Ορφανός 
με 14.7%, Κώστας Ζέρβας με 13.6% και η 
Κατερίνα Νοτοπούλου με 11.7%. Αν δε, αφαι-
ρεθούν τα λευκά, άκυρα και η αποχή, τα πο-
σοστά γίνονται 18%, 15.3%, 14.2% και 12.2% 
αντίστοιχα.

Η μάχη αναμένεται αμφίρροπη στις λίγες 
μέρες που απομένουν πια και σημαντικό ρόλο 
θα διαδραματίσει ποιοι θα εισπράξουν, θα πεί-
σουν μεγάλο τμήμα των αναποφάσιστων. Σύμ-
φωνα με το προφίλ των αναποφάσιστων, οι 
γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη ταλάντευση 
αφού το 75% των αναποφάσιστων είναι γυ-
ναίκες. Επίσης συγκεντρώνονται κατά 37.2% 
( πάντα των αναποφάσιστων ) στο 1ο Διαμέ-
ρισμα και κατά 30.2% στο 5ο. Σημειώνεται δε 
ότι από αυτούς, το 27.1% ήταν ψηφοφόροι του 
ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 και το 22.5% 
ψηφοφόροι της Ν.Δ.

Ιδιαίτερη αξία έχει και το ποσοστό των ψη-
φοφόρων που απάντησαν ότι θα ψηφίσουν με 
αυτοδιοικητικά κριτήρια το οποίο ανέρχεται 
στο 70% (επτά στους δέκα).

Όσο αμφίρροπη εξελίσσεται η μάχη στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης, τόσο οι πολιτικοί συσχε-
τισμοί εμφανίζονται καταλυτικοί υπέρ της Ν.Δ. 
Η Ν.Δ συγκεντρώνει το 29.8% των προτιμή-
σεων έναντι 14.4% του ΣΥΡΙΖΑ, με το ΚΙΝΑΛ 
να καταλαμβάνει την 3η θέση με  5.7%, ενώ ο 
ένας στους τέσσερις δηλώνει αναποφάσιστος. 
Αν δε, γίνει αναγωγή επί των εγκύρων ψηφο-
δελτίων η Ν.Δ. φτάνει το 31.8%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 
15.3%, το ΚΙΝΑΛ 6% και οι αναποφάσιστοι 
φτάνουν το 27.5%.

• Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός 
αναλυτής

Νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο δήμο Θεσσαλονίκης
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Διαθέτουμε 
την εμπειρία, 

τη γνώση, την 
ποιότητα μα, 

πάνω από όλα, 
τη θέληση να 
διοικήσουμε 

το δήμο Κασ-
σάνδρας και να 

δώσουμε λύ-
σεις στα  

προβλήματα!

Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Η 
Σ Τ Α Κ Ι Ν Ο Υ

Κάποιοι μας κατηγόρησαν και μας κατη-
γορούν για την συνεργασία μας με τον συν-
δυασμό «Ενωμένη Κασσάνδρα» της Ανα-
στασίας Χαλκιά.

Εμείς είμαστε υπέρ τον συνδυασμών 
όταν υπάρχουν κοινές απόψεις, ιδέες και 
οράματα. Έτσι, ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
για να πάμε το δήμο Κασσάνδρας μπροστά 
με τιμιότητα, διαφάνεια και πολλή δουλειά.

Δεν είμαστε εδώ για να διχά-
σουμε, αλλά είμαστε εδώ για να 
ενώσουμε, όπως εξάλλου προδί-
δει και το όνομα του συνδυασμού 
μας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ». 
Διαθέτουμε την εμπειρία, τη γνώ-
ση και την ποιότητα μα, πάνω από 
όλα, έχουμε ισχυρή θέληση να δι-
οικήσουμε το δήμο Κασσάνδρας 
και να δώσουμε λύσεις στα προ-
βλήματα με τα οποία ερχόμαστε 
αντιμέτωποι καθημερινά!

Κύριο μας μέλημα είναι η κα-
θαριότητα, η οποία είναι ανεπαρ-
κείς σε σχέση με τα χρήματα που 
πληρώνει ο δήμος στον εργολά-
βο. Στόχος μας είναι ένα μεικτό 
σύστημα καθαριότητας, έτσι ώστε 
και ο δήμος μας να έχει τον δικό 
του στόλο οχημάτων, ώστε να 
μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια 
δύσκολη στιγμή.

Θα χωροθετήσουμε και θα 
αδειοδοτήσουμε πράσινα σημεία, 
ώστε να λυθεί οριστικά το πρό-
βλημα με τα ογκώδη κλαδιά, τα 
χόρτα και τα λοιπά, με σκοπό να 
μην τα βλέπουμε πεταμένα σε 
διάφορα σημεία στα χωριά μας. 
Μέλημά μας είναι τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια ο δήμος μας να 
γίνει πρότυπος δήμος όσον αφο-
ρά στην καθαριότητα, στην ανα-
κύκλωση και στη διαχείριση των  

απορριμμάτων. Θα εργαστούμε ομαδικά και 
μεθοδικά για την επίτευξη του στόχου αυτού 
ως ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στις επό-
μενες γενιές.

Ένας ακόμα στόχος μας είναι τα αδέσποτα 
ζώα. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τους δημό-
τες και τους επισκέπτες μας είναι τα αδέσπο-
τα. Σεβασμός και αγάπη για τα ζώα, είναι το 
σύνθημα της «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», 
που έχει στόχο την προστασία των αδέσπο-
των ζωών με σκοπό να ευαισθητοποιήσου-

με τους πολίτες σε θέματα προστασίας ζώων 
και παράλληλα να τους προστατέψει τόσο 
από το ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους, 
όσο κι από διάφορα  κρούσματα επιθέσεων.

Θα υλοποιήσουμε προγράμματα χρημα-
τοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ που θα περιλαμ-
βάνει ειδικές εγκαταστάσεις σύγχρονες για 
την προσωρινή παραμονή και προστασία της 
Δημόσιας Υγείας και τη διαχείριση των ζώων 
που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή. Επί-
σης, θα γίνεται περισυλλογή, καταγραφή και 
θα παρέχονται κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως 

στείρωση, σήμανση και εμβολιασμός σε κα-
τάλληλους καθαρούς χώρους.

Παράλληλα ο δήμος θα συνδράμει στην 
υιοθεσία των αδέσποτων. Ένας σύγχρονος 
δήμος πρέπει να μεριμνά για την σωστή συ-
μπεριφορά απέναντι στα ζώα  να αντιμετω-
πίζει με σεβασμό τους αδέσποτους φίλους 
μας!

* Ο Βασίλης Στακινός είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό 
«Ενωμένη Κασσάνδρα» της Αναστασίας 
Χαλκιά – Δημητροπούλου

Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε,  
αλλά για να ενώσουμε

opinion

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
με την παράταξη
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Μαρία Αποστολίδου: 

Με πλούσια αυτοδιοικητική εμπειρία 
(εκλέγεται από το 2006) ,ούσα αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού (2011-2014) και 
Οικονομικών στο Δ. Αμπελοκήπων Με-
νεμένης, η Μαρία Αποστολίδου διεκδικεί 
για μια ακόμη φορά την επανεκλογή της 
με την παράταξη του Λάζαρου Κυρίζο-
γλου «Δημοτική Συνεργασία».

Κλείνετε δεκατρία ενεργά χρόνια 
δυναμικής παρουσίας στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. Ποιο είναι το κίνητρό σας 
για να συνεχίζεται και ως μητέρα πια 
δύο μικρών παιδιών να προσφέρεται 
και στα κοινά; Το είπατε μόλις τώρα στην 
ερώτησή σας: τα παιδιά μου. Το μέλλον 
του τόπου, του δήμου μου, της χώρας 
μας. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό κί-
νητρο για κάθε γονέα, δηλαδή το πώς 
θα κληροδοτήσει έναν καλύτερο κόσμο 
στα παιδιά του. Έχω την τύχη να συμμε-
τέχω ως αιρετή σε αυτό τον αγώνα, σε 
αυτή την κοινή προσπάθεια να βάλω κι 
εγώ ένα μικρό λιθαράκι για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής που θα κληρονομήσουν 
τα παιδιά μου και τα παιδιά των συνδη-
μοτών μου. 

Είχατε προτάσεις και για την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά 
ενώ πολύ θα σας έβλεπαν και υποψή-
φια στην Κεντρική πολιτική σκηνή. Τι 
σας δένει όμως εσάς με το Δήμο Αμπε-
λοκήπων – Μενεμένης;

Το πρώτο είναι η τιμή που μου κάνει 
ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου δίνοντας μου μία 
θέση σε ένα πολύ «δυνατό», αν μου επι-
τρέπεται να πω, ψηφοδέλτιο, δείγμα της 
εμπιστοσύνης που δείχνει στο πρόσωπό 
μου. Το δεύτερο είναι η επαφή μου με τον 
πολίτη. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) 
έχεις τη δυνατότητα να είσαι μονίμως, 
24 ώρες το 24ωρο σε άμεση επαφή με 
τα προβλήματα και την καθημερινότητα 
των συνδημοτών σου και να προσπαθείς 
να δώσεις άμεσες λύσεις και όχι να τις 
παραπέμπεις στις Ελληνικές Καλένδες. 
Οι αιρετοί στην πρωτοβάθμια Τ.Α. (Δή-
μαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι) είναι οι πρώτοι που «τα ακούν» 

από τους πολίτες για την πολυνομία, τη 
γραφειοκρατία, την έλλειψη ξεκάθαρων 
διακριτών ρόλων στη δημόσια διοίκηση, 
την επίλυση των καθημερινών τους προ-
σωπικών προβλημάτων (ανεργία, ασφά-
λεια, την φτωχοποίησή τους λόγω της 
υπερφορολόγισης κλπ.) και φυσικά για 
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους 
(καθαριότητα, φωτισμός, πράσινο, κα-
λαίσθητα και ασφαλή σχολικά συγκρο-
τήματα για τα παιδιά τους, βρεφικούς και 
παιδικούς σταθμούς κτλ.). Αυτά τα δύο 
πράγματα με δένουν με την Τ.Α.

Διαχειριστήκατε θέματα πολιτισμού 
και παιδείας στο παρελθόν αλλά μοιά-
ζει ο Δήμαρχος να σας εμπιστεύεται 
την πιο νευραλγική και σημαντική θέση 
μετά από αυτή του Δημάρχου, της Αντι-
δημάρχου Οικονομικών. Πόσο απαιτητι-
κός είναι αυτός ο ρόλος για εσάς; 

Κάθε θέση, κάθε πόστο Αντιδημάρ-
χου έχει τις προκλήσεις του. Δεν είναι 
σωστό κάποιος να θεωρεί ότι η θέση του 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού είναι λιγότερο 
δύσκολη από αυτή του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών ή από οποιαδήποτε άλλη 
θέση Αντιδημάρχου. Ο Δήμαρχος Αμπε-

λοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζο-
γλου σε αυτή τη δημοτική περίοδο μου 
εμπιστεύτηκε την Αντιδημαρχία Οικονο-
μικών (2016-2017 και 2018 μέχρι και 
σήμερα). Εμείς έχουμε την τύχη να δια-
θέτουμε άξια στελέχη και υπαλλήλους 
του δήμου, με βαθιές γνώσεις της κεί-
μενης νομοθεσίας, που αγαπάνε το αντι-
κείμενό τους και έχουν την ίδια όρεξη και 
ενέργεια με εμάς για να επιλύσουμε τα 
προβλήματα των δημοτών μας. Κανένας 
μας δεν κρύβεται από τους πολίτες και 
οι πόρτες μας είναι πάντα ανοικτές για 
να ακούσουμε και να προσπαθήσουμε 
ομαδικά να επιλύσουμε τα προβλήματα 
τους. 

Είστε πολλά χρόνια με έργο σημα-
ντικό στη Διοίκηση του Δήμου Αμπελο-
κήπων – Μενεμένης. Τι είναι αυτό που 
ακόμα δεν έχετε κάνει και ως στόχο για 
την επόμενη τετραετία;

Οι στόχοι και ο προγραμματισμός 
της επόμενης δημοτικής περιόδου, κα-
θώς και το έργο μας ως διοίκηση, έχουν 
αποτυπωθεί σε ένα έντυπο, σε μία εφη-
μερίδα, που εκδώσαμε ως δημοτική πα-
ράταξη «Δημοτική Συνεργασία» ενόψει 

των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐ-
ου και τη διανέμουμε δωρεάν σε όλους. 
Θεωρώ ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 
έργο ενός αιρετού δεν τελειώνει ποτέ 
καθώς οι προκλήσεις είναι συνεχείς και 
δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Οι 
προσωπικοί μου στόχοι, συνεπώς και 
για την επόμενη δημοτική περίοδο είναι 
η συνέχεια της προσπάθειάς μου για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
καθημερινότητας των δημοτών σε όλους 
τους τομείς. 

Η Δυτική Θεσσαλονίκη αντιμετωπί-
ζει σημαντικά προβλήματα υποβάθμι-
σης του περιβάλλοντος και του αστικού 
χώρου. Τι νομίζετε ότι μπορεί να πετύ-
χει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για να 
αντιστρέψει την κατάσταση σε αυτούς 
τους τομείς.     

Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπάει 
δυτικά. Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες 
άνθρωποι ζουν και αναπνέουν στην περι-
οχή. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη 
μεγάλων και σημαντικών παρεμβάσεων 
που δεν είναι αρμοδιότητα μόνο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης να τις σχεδιάσει και 
να τις υλοποιήσει. Απαιτείται η ουσιαστι-
κή συνδρομή και χρηματοδότηση από 
την πολιτεία. Για το λόγο αυτό εδώ και 
χρόνια έχουμε καλλιεργήσει μια κουλ-
τούρα συνεργασίας και συνδιεκδίκησης 
με τους υπόλοιπους δήμους της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Μπορώ να αναφέρω τη 
συνεργασία μας στη διεκδίκηση της από-
δοσης των στρατοπέδων στην αυτοδιοί-
κηση, τη συνεργασία μας στο θέμα της 
δυσοσμίας στην περιοχή του Δήμου Κορ-
δελιού – Ευόσμου που γίνεται αισθητή 
πολλές φορές σχεδόν σε όλη την πόλη, 
τις ενέργειες και τα έργα που προετοιμά-
ζουμε για την εξυγίανση και την ανάπλα-
ση του Δυτικού θαλάσσιου μετώπου με 
τη συνεργασία της περιφέρειας και άλλα 
πολλά. Εμείς όλοι εδώ στο Δήμο Αμπε-
λοκήπων – Μενεμένης κοιτάμε δυτικά, 
κοιτάμε μπροστά.

Οι πόρτες μας είναι πάντα  
ανοιχτές στους πολίτες μας
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Σοφοκλής Κάλτσιος:

Την πρόθεσή του να αγωνιστεί για ένα 
δήμο «ζωντανό και ανταγωνιστικό», βε-
βαιώνει σε συνέντευξή του στην Karfitsa 
ο Σοφοκλής Κάλτσιος, υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος του δήμου Πυλαίας 
– Χορτιάτη με το συνδυασμό «Δύναμη 
Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

Κατεβαίνετε πρώτη φορά υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος. Πώς κολ-
λήσατε το «μικρόβιο» της τοπικής 
αυτοδιοίκηση; Η ίδια η κοινωνία και οι 
ανάγκες της αναζητά περισσότερες φω-
νές και μεγαλύτερη συμμετοχή. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι ένα κομμάτι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο και απαιτητικό, είναι ένας 
συνεχής αγώνας. Ο αγώνας αυτός είναι 
για μένα μια πρόκληση και ένα μεγάλο 
στοίχημα. Θεωρώ την ενασχόλησή μου 
με τα κοινά υποχρέωση και καθήκον και 
για αυτό τον λόγο συμμετέχω ενεργά σε 
σημαντικούς συλλόγους και εθελοντικές 
οργανώσεις. Τώρα νιώθω ώριμος και 
ικανός αυτές τις γνώσεις που απέκτησα 
από την κοινωνική και επαγγελματική 
μου δραστηριότητα να τις θέσω  στη διά-
θεση των συνδημοτών μου για να βελτι-
ώσουμε μαζί την ποιότητα της ζωής μας.

Διεκδικείτε τη ψήφο στο πλευρό 
ενός δήμαρχου, του Ιγνάτιου Καϊτεζi-
δη, που έχει ως στόχο να εκλεγεί από 
την πρώτη Κυριακή για να μην μπει ο 
δήμος σε «περιπέτειες» εξαιτίας του 
νόμου της απλής αναλογικής; Θα τα 
καταφέρετε;

Ο « Κλεισθένης» καθιερώνει το σύ-
στημα της απλής αναλογικής στις δημο-
τικές και περιφερειακές εκλογές, πράγμα 
που σημαίνει την αλλαγή του τοπίου 
στην κατανομή των εδρών στα δημοτικά 
και περιφερειακά συμβούλια. Μέσα σε 
αυτή την νέα πραγματικότητα η «Δύνα-
μη Ενότητας» έχει ως στόχο την εκλογή 
της από την πρώτη Κυριακή, ώστε να 
μπορέσει άμεσα να συνεχίσει το έργο 
της. Άλλωστε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι 
ένας δοκιμασμένος και  πετυχημένος δή-
μαρχος, πράγμα που αποδεικνύεται από 
την επαναλαμβανόμενη εκλογή του. Η 
αγάπη του για τους συνδημότες του και 
το όραμά του για το δήμο δίνουν στον 
συνδυασμό μας μια ισχυρή φωνή που θα 
εξακολουθήσει να ακούγεται.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη έχει 
πολλές ιδιαιτερότητες και μεγάλη έκτα-

ση. Σε περίπτωση εκλογής σας, ποιές 
θα είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες;

Τα σχέδια μου για το δήμο μου προσ-
διορίζονται απόλυτα από το πρόγραμμα 
του δημάρχου μας. Ένα πρόγραμμα που 
συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το Πανόραμα 
και την Πυλαία, αλλά το Ασβεστοχώρι, το 
Χορτιάτη, το Φίλυρο και την Εξοχή, πε-
ριοχές με ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. 
Δεν κατατάσσω τα προβλήματα με σει-
ρά προτεραιοτήτων, αλλά ζητήματα που 
απαιτούν άμεση λύση. Θα  εργασθώ για 
έναν δήμο ανοιχτό στις καινοτόμες ιδέες 
και φιλόξενο, με σχολικές εγκαταστάσεις 
που δικαιούνται και αξίζουν τα παιδιά 
μας. Θέλω έναν δήμο με έργα υποδομής 
και με προγράμματα για τους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας. Θέλω να ενισχυθεί  ο 
εμπορικός κόσμος και να αισθάνεται 

ασφάλεια ο πολίτης. Με τη «Δύναμη Ενό-
τητας» κάθε φορά θα έχουμε το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα.

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος του ιδι-
ωτικού τομέα, όπως εσείς, να προσφέ-
ρει στο δήμο;

Ως οικονομολόγος και λόγω της πο-
λύχρονης επαγγελματικής μου δραστη-
ριότητας, γνωρίζω καλά τις δυσκολίες 
του επιχειρηματικού χώρου στις μέρες 
της κρίσης. Μπορώ να αφουγκραστώ και 
να καταλάβω τις αδυναμίες του εμπορι-
κού κλάδου και τις ανησυχίες των επι-
χειρηματιών. Θέλω να ακούσω τα επαγ-
γελματικά σωματεία του δήμου μας, με 
σκοπό να  τονωθούν οι τοπικές επιχειρή-
σεις, να προβληθούν ακόμη περισσότερο 
και ενδεχομένως να δημιουργηθούν και 
νέες. Σκοπεύω να προσπαθήσω για ένα 

δήμο με έντονη επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ζωντανό και ανταγωνιστικό, 
πράγμα ωφέλιμο για όλους τους συμπο-
λίτες μου.

Πόσο σημαντικό θεωρείτε να ασχο-
λούνται νέοι άνθρωποι με τα κοινά;

Ζούμε σε μια εποχή δύσκολη και 
απαισιόδοξη. Η κρίση των αξιών και η 
απαξίωση της πολιτικής αποτελούν βα-
σικά χαρακτηριστικά της, ενώ οι νέοι 
νιώθουν εγκλωβισμένοι στις ίδιες τους 
τις κοινωνίες. Ειδικότερα στην Ελλάδα 
της κρίσης, είναι συνηθισμένο το φαινό-
μενο οι νέοι άνθρωποι να «εξορίζονται» 
σε άλλες πατρίδες. Μέσα σ’ αυτό το γκρί-
ζο τοπίο θεωρώ σημαντικό και αναγκαίο 
την συμμετοχή των νέων  στα κοινά. Εί-
ναι οι μόνοι που μπορούν με τις φρέσκες 
ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους 
και τις γνώσεις τους να διορθώσουν να 
πράγματα. Οι νέοι σήμερα ερευνούν, αμ-
φισβητούν, σχεδιάζουν, οραματίζονται. 
Αυτή την ωριμότητα και την υπευθυνό-
τητα πρέπει να την αξιοποιήσουν, αρπά-
ζοντας τις ευκαιρίες και συμμετέχοντας 
στα κοινά. Έτσι θα καταφέρουν να διορ-
θώσουν τα λάθη του παρελθόντος, να 
δημιουργήσουν σύγχρονες κοινωνίες και 
να χαράξουν το μέλλον που τους ανήκει.

Το ψηφοδέλτιο του κ. Καϊτεζίδη 
χαρακτηρίζεται «ανταγωνιστικό». Για 
ποιόν λόγο οι ψηφοφόροι να επιλέ-
ξουν τον Σοφοκλή Κάλτσιο;

Η «Δύναμη Ενότητας» είναι ένας ζω-
ντανός συνδυασμός που χαρακτηρίζεται 
από συλλογικότητα και ομαδικότητα. Η 
συμμετοχή μου σε αυτόν τον συνδυασμό 
είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη. Ξέρω 
πως ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Το 
αντίθετο μάλιστα! Όμως είμαι διατεθει-
μένος να δουλέψω σκληρά για το δήμο 
Πυλαίας – Χορτιάτη, γιατί είναι ο δήμος 
που μεγάλωσα, γιατί είναι το σπίτι μου. 
Έχω μάθει να δουλεύω σκληρά και αυτό 
προτίθεμαι να κάνω και τώρα. Δεν θέλω 
να δώσω αόριστες υποσχέσεις στους 
συνδημότες μου, αλλά θέλω να τους δι-
αβεβαιώσω πως θα εργασθώ με αίσθημα 
ευθύνης και ειλικρίνειας. Για αυτό τους 
καλώ όλους στις εκλογές της 26ης Μα-
ΐου να αποφασίσουν οι ίδιοι για το δήμο 
μας και να μου δώσουν την ευκαιρία να 
σχεδιάσουμε όλοι μαζί το δήμο που μας 
αξίζει!

Θα προσπαθήσω για ένα δήμο ζωντανό και ανταγωνιστικό
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Σοφία Τουντούρη: 

Από Θεσσαλονίκη – Αθήνα και επι-
στροφή στην γενέτειρα και αγαπημένη 
πόλη της για να ασχοληθεί με την αυτο-
διοίκηση... Η Σοφία Τουντούρη αποφά-
σισε να επιχειρήσει τη σττροφή προς τις 
περιφερειακές εκλογές χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι αφήνει την μεγάλη αγάπη 
της που είναι η δημοσιογραφία, έστω κι 
αν προς το παρόν υποχρεώνεται εκ των 
πραγμάτων να αφήσει τα τηλεοπτικά 
πλατό για να διεκδικήσει την ψήφο των 
πολιτών ούσα υποψήφια περιφερειακή 
σύμβουλος με την παράταξη «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. 

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε 
με τα κοινά; Από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου ασχολούμαι με τα κοινά. Οι 
αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν 
άμεσα και έμμεσα τη ζωή μας και μπο-
ρούν να τη μεταμορφώσουν θετικά. Δεν 
μπορούμε να μένουμε θεατές σε όσα κα-
θορίζουν τη ζωή μας. Και ούτε να ασκού-
με κριτική απο τον καναπέ. Διεκδικώ να 
έχω λόγο σε αποφάσεις που μπορούν να 
λύσουν προβληματα, να παλεψω όπως 
παλεύω απο τα 18 μου, με όλα τα εφό-
δια που έχω κατακτήσει ως εμπειρία με 
μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ζωής 
των συμπολιτών μας. Ασχολούμαι με 
την αυτοδιοίκηση ως πολίτης και οχι ως 
πολιτικός. Θέλω να είμαι χρήσιμη για τον 
τόπο μας. 

Γιατί με τον κύριο Τζιτζικώστα και 
την παράταξη «Αλληλεγγύη»; 

Γιατί μιλά με το έργο του. Είναι τιμή 
μου ένας απόλυτα επιτυχημένος Περιφε-
ρειάρχης να μου προτείνει να είμαι υπο-
ψήφια με τον συνδυασμό του. Με τιμά 
που πιστεύει σε μένα και πιστεύει πως κι 
εγώ μπορώ να ενισχύσω την ήδη δυνατή 
ομάδα του που έχει αφήσει το αποτύπω-
μά της στην Κεντρική Μακεδονία. Επι-
πλέον, ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι 
ένας νέος άνθρωπος που είμαι βέβαιη 
πως θα συνεχίσει να δίνει ρόλο και φωνή 
στους νέους. 

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον 
ρόλο της γυναίκας στην πολιτική. Θεω-
ρείτε πως η ποσόστωση στις υποψηφιό-
τητες είναι  απαραίτητη;

Δεν χρειαζόνται ειδικές ρυθμίσεις για 
να συμμετέχουν οι γυναίκες στα ψηφο-
δέλτια. Η συμμετοχή και η προσφορά 
στα κοινά θα έπρεπε να αξιολογείται ανε-
ξάρτητα απο το φύλο. 

Οι νέοι αποστρέφονται την πολιτική; 
Οι νέοι δεν ειναι απολιτίκ, είναι απο-

γοητευμένοι και θυμωμένοι. Η γενιά μας 
είναι αυτή που βιώνει όλες τις δυσάρε-
στες συνέπειες της κρίσης. Στην πιο δημι-
ουργική τους ηλικία, 25αρηδες - 30αρη-
δες με υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
αναγκάζονται να φύγουν απο τον τόπο 
τους. Και αυτή η φυγή τους στο εξω-
τερικό είιναι ξεκάθαρα λύση αναγκης, 
όταν η ανεργία των νέων, ειδικά στη Β. 
Ελλάδα χτυπάει «κόκκινο». Είμαστε το 

πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και 
κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον. Μην 
ξεχνάμε οτι ειναι η γενιά μας που πέρα 
απο γνώσεις, ορμή και ικανότητα έχει 
μάθει να προσαρμόζεται με ευκολία στα 
νέα δεδομένα. Οι νέοι το οφείλουμε στον 
τόπο μας, στα παιδιά μας, σε εμάς τους 
ίδιους να εχουμε ενεργό ρόλο στην πο-
λιτική διαδικασία συμβάλλοντας ετσι στη 
διαμόρφωση ενός καλύτερου αυριο. 

Ποιο είναι το πρωταρχικό σας μέλη-
μα; Ποιο το προσωπικό σας στοίχημα; 

Με όλες μας τις δυνάμεις να δημι-
ουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
και να προσφέρουμε πραγματικές ευ-
καιρίες για ολους τους συμπολίτες μας. 
Πρωταρχικό μέλημα είναι η ανάσχε-

ση του brain drain με την ενίσχυση της 
καινοτομίας, την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, την προσέλκυση επενδύ-
σεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
αλλά και την επανένταξη των ανέργων 
νέων στην αγορά εργασίας μέσα από την 
αξιοποίηση πόρων από την Ε.Ε. και άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την 
ανατροπή του αρνητικού κλίματος και 
τον επαναπατρισμό των νέων ανθρώπων 
που έφυγαν αναζητώντας ένα καλύτερο 
μέλλον εκτος συνόρων. Όραμα ειναι να 
δυναμώσουμε τη Μακεδονία, να υπη-
ρετούμε πάνω απ’ ολα τους συμπολίτες 
μας και να είμαστε στο πλευρό και των 
πιο ευάλωτων και πιο αδύναμων συ-
νανθρώπων μας. Βρισκόμαστε πια στην 
καρδιά της προεκλογικής περιόδου και 
το προσωπικό μου στοίχημα και αναλαμ-
βάνω καθε ευθυνη γι αυτό που λέω, είναι 
να μη χάσω επαφή με όλους αυτούς τους 
συμπολίτες μας που συναντώ καθημε-
ρινά απ άκρη σ άκρη του νομού μας και 
με τους οποίους όλο αυτό το διάστημα 
συζητήσαμε για πραγματικές ευκαιρίες 
και πραγματικές λύσεις. Είμαι εδώ για να 
ακούσω. Να μιλήσω με τους πολίτες και 
όχι για τους πολίτες.

Προτεραιότητα η ανάσχεση  
του brain drain

Το προσωπικό μου 
στοίχημα, είναι να μη χάσω 

επαφή με όλους αυτούς 
τους συμπολίτες μας που 
συναντώ καθημερινά απ’ 
άκρη σ’ άκρη του νομού 
μας και με τους οποίους 

συζητήσαμε για πραγματικές 
ευκαιρίες και πραγματικές 

λύσεις
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Έχουμε συγκροτήσει 
ένα ψηφοδέλτιο 

γεμάτο από νέους και 
άφθαρτους συμπολίτες 

μας. Συμπολίτες που 
προσφέρουν καθημερινά 
στην κοινωνία και έχουν 

μεγάλη διάθεση για 
δουλειά

Δύναμη ευθύνης που θα εργαστεί με σκοπό 
την προκοπή του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου 
χαρακτηρίζει τον συνδυασμό του «Κοινωνία Ευ-
θύνης», ο υποψήφιος δήμαρχος Ιωάννης Γιαν-
νακόπουλος, καλώντας τους δημότες να τον 
στηρίξουν, ώστε να έρθει στην περιοχή αέρας 
ανανέωσης και πνοή ζωής. Σε συνέντευξή του 
στην «Karfitsa», ο κ.Γιαννακόπουλος περιγρά-
φει τις προτεραιότητές του και τις ενέργειες στις 
οποίες θα προχωρήσει, σε περίπτωση εκλογής 
του, τις πρώτες 100 ημέρες. Τέλος, ασκεί κριτική 
στην απελθούσα διοίκηση, κατηγορώντας την 
ότι άφησε να ρημάξουν έργα που κόστισαν εκατ. 
ευρώ. 

Είστε ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, μετά από 
απουσία τεσσάρων χρόνων κατεβαίνετε πρώτη 
φορά ως υποψήφιος δήμαρχος. Τι σας οδήγη-
σε σε αυτή την απόφαση; Οι αποφάσεις χρειάζο-
νται χρόνο για να ωριμάσουν μέσα μας. Υπήρξα 
μέλος σημαντικών διοικήσεων στον Δήμο Κορ-
δελιού - Ευόσμου, που πρόσφεραν πολλά και 
άφησαν έργο πίσω τους. Τα τελευταία χρόνια, ως 
παρατηρητής, έβλεπα όσα γίνονταν και κυρίως 
όσα δεν γίνονταν στον Δήμο μας. Γνωρίζω πολύ 
καλά πως για να έρθει το αποτέλεσμα χρειάζεται 
επιμονή και χρόνο, αλλά πάνω από όλα χρειάζε-
ται πλάνο και διάθεση για σκληρή δουλειά, κάτι 
που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Είδα επανά-
παυση, εσωτερικές κόντρες που έκαναν κακό 
στον τόπο μας και ασυνεννοησία.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τον 
δήμο Κορδελιού – Ευόσμου; Οι πρώτες σας 
κινήσεις σε περίπτωση εκλογής; Βασική προτε-
ραιότητα είναι να νιώσουν ξανά οι δημότες πως 
έχουν μια Διοίκηση που αντιλαμβάνεται τα προ-
βλήματα και «ακούει» τη γνώμη τους. Όλα ξε-
κινούν από τη συνεννόηση. Αλλά αν ρωτάτε για 
τα θέματα που θα ασχοληθούμε τις πρώτες 100 
μέρες της Διοίκησής μας, τότε ιεραρχώντας θα 
σας πω: Καθαριότητα, Συγκοινωνίες - Μεταφο-
ρά, αλλά και δύο  πολύ σημαντικά θέματα που 
δεν έχει ασχοληθεί κανεις τα τελευταία χρόνια. 
Το πρώτο είναι η Σχολική Στέγη. Θα ξεκινήσουμε 
άμεσα μελέτες για νέα κτίρια και το μείζον θέμα 
του πάρκινγκ στο κέντρο του Ευόσμου.

Ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο δήμος Κορδε-
λιού – Ευόσμου; Τα προβλήματα αφορούν στην 
καθημερινότητα, αλλά και στη μη εκμετάλλευση 
υποδομών. Είναι η Καθαριότητα, η Εγκληματικό-

τητα, η Σχολική Στέγη, όπως σας είπα και παρα-
πάνω. Αλλά οφείλουμε να ασχοληθούμε και με 
όλα τα θέματα ποιότητας ζωής και με τη νεολαία 
μας! Τέλος, οφείλω να σημειώσω το εξής: η 
απελθούσα διοίκηση, άφησε να ρημάξουν έργα 

που κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ 
και που θα μπορούσαν να προσελκύσουν επεν-
δυτές και να αναζωογονήσουν την αγορά μας. 
Αναφέρω χαρακτηριστικά το θέμα του ολυμπι-
ακoύ κολυμβητηρίου. Είναι ντροπή να μην έχει 
ασχοληθεί κανείς όλα αυτά τα χρόνια και να 
«ρημάζει» μια τέτοια επένδυση.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους δημότες 
σας ενόψει εκλογών. Γιατί να σας στηρίξουν 
με την ψήφο τους; Έχουμε συγκροτήσει ένα 
ψηφοδέλτιο γεμάτο από νέους και άφθαρτους 
συμπολίτες μας. Συμπολίτες που προσφέρουν 
καθημερινά στην κοινωνία και έχουν μεγάλη δι-
άθεση για δουλειά. Στηρίζοντας τον συνδυασμό 
μας δίνουν αέρα ανανέωσης και πνοή ζωής στον 
Δήμο μας. Σταθήκαμε μακριά από «υπόγειες» δι-
αδρομές, δεχθήκαμε πόλεμο, αλλά τις αξίες και 
την ηθική μας, δεν τη θυσιάσαμε. Είμαι σίγουρος 
πως οι συμπολίτες μας, επιθυμούν μια αλλαγή. 
Επιθυμούν να δώσουν ευκαιρία στους «δικούς» 
τους ανθρώπους και να αφήσουν στην άκρη τον 
παλαιοκομματισμό και τη διαπλοκή. Είμαστε μια 
δύναμη ευθύνης, που θα εργαστεί με σκοπό να 
προκόψει ο τόπος μας.

Ιωάννης Γιαννακόπουλος:

Θα φέρουμε αέρα ανανέωσης  
στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου 
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Ο ψυχολόγος Παναγιώτης (Πάνος) Ζαχα-
ρίας Πλουμίδης είναι υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος Τριανδρίας με τον συνδυασμό του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι στη Θεσσαλονίκη». 
Είναι πτυχιούχος ψυχολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό 
στην ψυχανάλυση στο Παρίσι και στη φιλοσοφία 
στο ΑΠΘ, ενώ έχει συμμετάσχει και σε πολλές 
τηλεοπτικές ομιλίες και ραδιοφωνικές εκπο-
μπές. Είναι μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΗΘ, του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Τριανδρίας και υπεύθυνος 
ομάδων γονέων στα ΚΔΑΠ. Σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa, ο κ. Πλουμίδης εξηγεί πόσο σημα-
ντικό είναι να τοποθετηθούν ψυχολόγοι στις δο-
μές και τις υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ 
παρουσιάζει και τα σχέδιά του για την περίπτωση 
που εκλεγεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Η ειδικότητα ενός ψυχολόγου στην τοπική 
αυτοδιοίκηση ποια θετικά μπορεί να προσφέ-
ρει; Καταρχήν, πρέπει να δεχτούμε κάτι: ότι η 
ψυχική υγεία αποτελεί τη βάση για να λειτουρ-
γήσει σωστά μια κοινωνία. Άρα ο ψυχολόγος θα 
πρέπει να εισαχθεί σε κεντρικές κοινωνικές δο-
μές της πόλης και με διάφορους τρόπους, όπως 
για παράδειγμα δημιουργώντας ομάδες έργου 
με συναδέλφους, να εισαχθεί στην εκπαίδευση, 
στα σχολεία, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και 
σε ψυχικές μονάδες, για να παρέχεται διάγνωση, 
συλλογή δεδομένων και λύσεις εξατομικευμέ-
νες στο κάθε πρόβλημα. Αν ξεκινήσουμε από 
αυτό ως βάση, μπορούμε κάλλιστα να ελπίζου-
με στη συνέχεια ότι θα έχουμε έναν πιο λειτουρ-
γικό πληθυσμό, όσον αφορά την ευρύτερη ζωή 
της πόλης.

Πώς μπορούν να βελτιωθούν και να ανα-
πτυχθούν οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες του 
δήμου; Ας ξεκινήσουμε από τα σχολεία που δεν 
έχουν ψυχολόγους και αυτό είναι λάθος. Επίσης, 
με λύπη μου παρατήρησα ότι η ειδικότητα του 
ψυχολόγου λείπει και από τα Κέντρα Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης, τα οποία έχουν πάρα πολύ 
μεγάλο ποσοστό επισκεψιμότητας. Έτσι λοιπόν, 
πρέπει να εισάγουμε σε οποιαδήποτε δομή αφο-
ρά παιδιά, υπηρεσίες ψυχολόγου, τόσο για δια-
γνωστικό έργο, όσο και για συμβουλευτική πα-
ροχή υποστήριξης σε παιδιά και γονείς.

Είστε μέλος του ΚΕΔΗΘ. Ποιό είναι το έργο 
σας; Στο ΚΕΔΗΘ είμαι από το 2016 και έχω πάρει 
όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν 
σε θέματα οργάνωσης των ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, 
δούλεψα πιο πολύ με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Παράλ-
ληλα, στο πλαίσιο της ΚΕΔΗΘ αντιμετωπίσαμε 
πολλές δυσλειτουργικές προσωπικότητες στους 

εργαζόμενους. Για να αντιμετωπίσουμε τα προ-
βλήματά τους χρειαζόντουσαν ψυχολογικές 
γνώσεις. Για αυτό, λοιπόν, θεωρώ την ειδικότητα 
μου καταλυτική σε πολλές παρόμοιες καταστά-
σεις.

Τι θα θέλατε να κάνετε αμέσως μόλις εκλε-
γείτε; Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο; Το πρώτο 
που θα δω είναι το πού θα με τοποθετήσει ο Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο οποίος, επειδή είναι άνθρω-
πος που μπορεί να καταλάβει τις δυνατότητες 
κάποιου, θα με αξιοποιήσει σε κάποια θέση που 
άπτεται της ειδικότητας μου. Το πρώτο πράγμα 
που θα κάνω, θα είναι να οργανώσω μια ομά-
δα γύρω μου με ικανά άτομα που έχουν όρεξη 
για δουλειά. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε τις 
δομές της πόλης για να διαπιστώσουμε ποια συ-
στήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, έχουν 
τα πιο μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε ακολούθως να αρχίσουμε 
να τα αναμορφώνουμε. Επίσης, στο πλάνο μου 
είναι να γίνουν άμεσα δράσεις και έργα που αφο-
ρούν στους εφήβους. Προσωπικά έχω σκεφτεί 
να κάνουμε ομάδες δράσεις και γνωριμίας, με 
αποστολές από όλα τα σχολεία, να έρθουμε σε 
επικοινωνία μαζί τους και να πληροφορηθούμε 
για τα προβλήματα τους. Από εκεί και πέρα, να 
εισαχθούμε στην εκπαίδευση και να μπορούμε 
να λειτουργούμε και ψυχοθεραπευτικά ως συμ-
βουλευτικοί σταθμοί δίπλα στις οικογένειες και 

στα παιδιά.
Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι υπάρχουν 

αρκετοί υποψήφιοι δήμαρχοι; Το γεγονός αυτό 
δυσκολεύει τους ψηφοφόρους; Με τόσες υπο-
ψηφιότητες, οι ψηφοφόροι είναι σαφώς διχασμέ-
νοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά 
στο δήμο Θεσσαλονίκης, είδαμε συνδυασμούς 
να ξεκινούν με άλλα άτομα και δυο μέρες πριν 
την κατάθεση του ψηφοδελτίου να αλλάζουν οι 
συνδυασμοί και να γίνονται επανατοποθετήσεις. 
Άτομα που στήριζαν έναν συνδυασμό, μεταπή-
δησαν σε κάποιον άλλον! Τότε προσπαθούσαν 
να πείσουν τους πολίτες ότι στον άλλο συνδυα-
σμό που πήγαν θα τα καταφέρουν εξίσου καλά. 
Σε αυτές τις εκλογές έγιναν διάφορα κωμικο-
τραγικά γεγονότα και υπάρχουν πολλές κομμα-
τικά ανταγωνιστικές υποψηφιότητες. Εμείς στον 
συνδυασμό «Ναι στη Θεσσαλονίκη» είμαστε ο 
πλέον καθαρόαιμος συνδυασμός. Δεν είμαστε 
ένα κομματικό σχήμα. Έχουμε επικεφαλής τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 
δείξει το έργο του τόσα χρόνια και την αγάπη του 
για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ζέρβας συνέ-
λεξε μια αξιόλογη ομάδα γύρω του. Έχουμε γίνει 
μια παρέα πλέον και σας το υπογράφω ότι όλοι 
μεταξύ μας μπορούμε να συνεννοηθούμε, να 
συνεργαστούμε και να τα καταφέρουμε, καθώς 
έχουμε ένα κοινό όραμα!

Συνέντευξη
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Να βάλουμε τα δυνατά μας για μια Θεσσαλονίκη 
με πολίτες υγιείς που μπορούν να ερωτεύονται

Πάνος Πλουμίδης:
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Η επικοινωνιολόγος Νάνσυ Υφαντίδου  
μας εξηγεί, αν είσαι πολιτικός τι πρέπει να 
κάνεις για να ξεχωρίσεις  μέχρι τις εκλογές 
με 5 βασικά βήματα.

Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληρο-
φοριών και τις αμέτρητες φωτογραφίες και 
υποσχέσεις που δεχόμαστε όλοι, ανοίγοντας 
κυρίως  τα social media, χάνουμε την ουσι-
αστική πληροφορία αν δεν είναι πρωτότυπα 
δοσμένη.

Κανόνες για να ξεχωρίσετε!
Μην φοβάστε να πρωτοτυπήσετε!
Πολλοί υποψήφιοι φοβούνται, λόγω της 

επαγγελματικής τους ιδιότητας, να κάνουν 
κάτι που να διαφέρει από φόβο μήπως θεω-
ρηθούν γραφικοί.

Οι εκλογές απευθύνονται σε όλο τον 
λαό, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε 
όλα τα iq.

Πρωτοτυπήστε και δεν θα χάσετε!
Βρείτε 3 χαρακτηριστικά σας που σας 

κάνουν να ξεχωρίζετε από τους υπόλοι-
πους.

Ο κάθε υποψήφιος, σχεδιάζοντας την επι-
κοινωνιακή του καμπάνια, πρέπει να κατα-
λήξει σε τρία συγκριτικά του πλεονεκτήματα 
έναντι των υπολοίπων. Αν δεν μπορέσετε να 
τα βρείτε εσείς, ρωτήστε τους ειδικούς στην 
πολιτική επικοινωνία. Αυτοί σίγουρα μπο-
ρούν να τα εντοπίσουν. Αυτά λοιπόν τα χαρα-
κτηριστικά θα αποτελέσουν και τους πυλώ-
νες τις καμπάνιας σας. Επενδύστε σε αυτά. 
Ντύστε τα με βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, 
δημιουργήστε έντυπα και μοιράστε τα.

Εντοπίστε τον σκληρό πυρήνα σας
Ο κάθε υποψήφιος πολιτικός οφείλει να 

δημιουργήσει ένα στενό πυρήνα έμπιστων 
ανθρώπων που θα απαρτίζεται από φίλους, 
συγγενείς  και ειδικούς τεχνοκράτες, οι οποί-
οι  θα τρέχουν καθημερινά με τον υποψήφιο 
και ταυτόχρονα θα λειτουργούν ως πομποί, 
αλλά και ως δέκτες των μηνυμάτων που θα 
προέρχονται από τους πολίτες ή τους φορείς 
της εκλογικής του περιφέρειας.

Αξιοποιήστε το διαδίκτυο 
Το διαδίκτυο δεν είναι  απρόσωπο. Μπο-

ρεί να απευθυνθεί σε όλα τα ηλικιακά κοι-
νά στοχευμένα. Διαμορφώστε την καμπάνια 
σας με τέτοιο τρόπο ώστε τα μηνύματα να 
είναι κατανοητά και σαφή στην κάθε ηλικία. 
Για παράδειγμα όταν απευθυνόμαστε στην 
νεολαία χρησιμοποιούμε διαφορετικό τόνο 
και ύφος στην μετάδοση και επικοινωνία του 

μηνύματός  μας, σε σχέση με το όταν επιθυ-
μούμε να προσεγγίσουμε πιο ηλικιωμένους 
ψηφοφόρους./

 Έντυπα
Δημιουργήστε επικοινωνιακά έντυπα με 

αισθητική και πρωτοτυπία στη διάσταση και 
στο χρώμα.

Διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό.
Επιλέξτε να τα μοιράσετε με δημιουργικό 

τρόπο για να συζητηθούν περισσότερο.
Για παράδειγμα αν θέλετε να κάνετε δια-

νομή εντύπων σε μια γειτονιά μην επιλέξετε 
να τα τοποθετήσετε στον υαλοκαθαριστήρα 
του αυτοκινήτου που είναι πολύ ενοχλητικό. 
αλλά με λαστιχάκι στην λαβή της πόρτας του 
αυτοκινήτου με μήνυμα «λαβή για ψήφο»

Οι συμβουλές και η συνεργασία με  έναν 

ειδικό στην πολιτική επικοινωνία θα σας γλι-

τώσει από οικονομική σπατάλη, θα σας κά-

νει να διαφοροποιηθείτε και το σίγουρο είναι 

ότι ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ!

For more tips and success stories 

contact info:

Επικοινωνιολόγος

Νάνσυ Υφαντίδου

Παγγαίου4,Λαδάδικα

Εταιρεία PR BIZZ

t.  2310590570

info@prbizz.gr

Οδηγίες προς ναυτιλομένους Υποψηφίους δημάρχους, 
δημοτικούς συμβούλους, περιφερειάρχες, περιφερειακούς 
συμβούλους, ευρωβουλευτές.

opinion
ΤΗΣ ΝΑΝΣΥ 

ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ *
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ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ|6944744151,6938822255
2310326939

E| mimigerogianni@gmail.com
∆ήµητρα Γερογιάννη

∆| Τσιµισκή  84, Τ.Κ. 54622
Θεσσαλονίκη

•Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Θεσ/νίκη.
•Για κάποια χρόνια έζησα στην Περιφέρεια και συγκεκριµένα στην Σίνδο, 
λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων της οικογένειάς µου.
•Είµαι κόρη του Αντιστράτηγου Ε.Α. και πρώην Αντιδηµάρχου Θεσ/νίκης                  
κ. Αναστάσιου Γερογιάννη.
•Σπούδασα ∆ιοίκηση Επιχ/σεων και ∆ηµόσιες Σχέσεις.
•Γνωρίζω άριστα Αγγλικά και Ιταλικά.
•Στόχος µου είναι να ενδιαφέροµαι και να ενηµερώνοµαι για τα 
προβλήµατα που αφορούν τους ηλικιωµένους, την γυναίκα, τα παιδιά, τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα για τα εθνικά θέµατα που 
απασχολούν τον ευαίσθητο εδαφικό χώρο που ζούµε, την Μακεδονία µας! 
Είµαι άνθρωπος των Έργων και όχι των Λόγων! Αυτό θα το αποδείξω µε 
την ΣΤΗΡΙΞΗ σας!
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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

Στόχος η περαιτέρω ανάδειξη του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
Η περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη του δήμου Πυ-

λαίας – Χορτιάτη σε πανελλαδικό, αλλά και σε Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, είναι ο στόχος της Βασιλικής (Βίκυς) Κανέλ-
λου – Πραματευτάκη, η οποία αποφάσισε να θέσει στις 
επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές υποψηφιότητα ως 
δημοτική σύμβουλος στη δημοτική ενότητα Πανοράμα-
τος.

Η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη είναι ένα από τα 
νέα πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του συν-
δυασμού «Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και 
σίγουρα ένα από αυτά που ξεχωρίζουν, χάρη στο δυνατό 
της βιογραφικό και την επαγγελματική της εμπειρία σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Σκοπός της είναι, στην περίπτωση 
που εκλεγεί, να προωθήσει και να ενισχύσει από τα δη-
μοτικά έδρανα δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κοινωνικής προσφοράς και του πολιτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο θα εστιάσει στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και τη Δια Βίου 
Μάθηση μέσω της καλύτερης δυνατή αξιοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Έχοντας 

σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Λονδίνο (όπου βρα-
βεύτηκε για την επίδοσή της) και έπειτα από το μεταπτυ-
χιακό της και τη διδακτορική της διατριβή στη Γλωσσολο-
γία στο Πανεπιστήμιο του Cardiff της Μεγάλης Βρετανίας, 
εργάστηκε ως καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου Kingston στο Λονδίνο και ως 
Καθηγήτρια και Υπεύθυνη Σπουδών σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς της Θεσσαλονίκης.

Με τη διδασκαλία, ωστόσο, δεν έχει ασχοληθεί μόνο 
επαγγελματικά, αλλά και σε εθελοντικό επίπεδο, καθώς 
διδάσκει μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες. Παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στον 
τομέα της Επικοινωνίας και του Business English εθελο-
ντικά και στο Greek Energy Forum και στον Όμιλο Νεανι-
κής Επιχειρηματικότητας.

«Αγωνίζομαι δυναμικά ώστε να γίνει η καθημερινό-
τητά μας όλων μας όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και 
ευχάριστη. Παράλληλα, έδωσα, και θα συνεχίσω να δίνω, 
αγάπη και χαρά στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες», δη-
λώνει χαρακτηριστικά η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη.

Βίκυ Κανέλλου – Πραματευτάκη:
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Θέλω ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη που 
αγαπώ να είναι καθαρός και ασφαλής
Την ψήφο των δημοτών της Πυλαίας-Χορτιάτη δι-

εκδικεί για μια ακόμη φορά η πρώην αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νεολαίας Ανατολή Κων-
σταντινίδου με την παράταξη του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη 
«Δύναμη Ενότητας». Παράλληλα, ανέπτυξε πλούσια 
δράση που αφορούσε στην διάδοση του αγώνα κατά 
της βίας των γυναικών.

Συμπληρώνετε σχεδόν δέκα χρόνια αυτοδιοικη-
τικής εμπειρίας στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Πώς 
θα αξιολογούσατε το έργο σας στις δυο θητείες σας.

Στα 10 χρόνια της αυτοδιοικητικής μου εμπειρί-
ας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη πετύχαμε όλοι μαζί 
με ομαδική δουλειά πολλά με την καθοδήγηση του  
Δημάρχου μας Ιγνάτιου Καιτεζίδη. Ως εκπαιδευτι-
κός αλλά και ως πρώην  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας είμαι απόλυτα ικανοποι-
ημένη γιατί τα χρόνια αυτά μέσα από συντονισμένες 
προσπάθειες όλων μας καταφέραμε να έχουμε 7 νέα 
σχολεία ως αποτέλεσμα της προτεραιότητας που δώ-
σαμε στο ζήτημα της σχολικής στέγης (άλλα έξι πρό-
κειται να κατασκευαστούν)  πάρκα, παιδικές χαρές, 
πολλές αναπλάσεις, δημοτικές βιβλιοθήκες, λαογρα-
φικά μουσεία, κέντρα αθλητισμού, κέντρα πολιτισμού, 
δρόμους, αντιπλημμυρικά, πράσινες παρεμβάσεις. Με 
το e-15195  βρέθηκε λύση σε 120.000 αιτήματα συ-
μπολιτών μας. Και όσον αφορά στη δική μου θητεία 
πραγματοποιήθηκαν περίπου 2700 πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου 
μας σε διάστημα 24 μηνών, αδειοδοτήθηκαν οι αθλη-
τικές εγκαταστάσεις των γηπέδων μας για τη διεξαγω-
γή  αγώνων, καθιερώθηκαν θεσμοί όπως ο αγώνας 
δρόμου για καλό σκοπό στο Πανόραμα, η δημιουργία 
γραμμής επικοινωνίας για τις κακοποιημένες γυναίκες 
κ.α. 

Εμπνευστήκατε την δράση «ΛΥΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ» 
και αναπτύξατε την πρωτοβουλία για την διάδοση 
του αγώνα κατά της βίας των γυναικών  που δη-
μιούργησε αίσθηση. Είστε ικανοποιημένη από την 
ανταπόκριση του κοινού ; 

Οι προσωπικές ιστορίες γυναικών που μου είχαν 
εκμυστηρευτεί ότι έχουν υποστεί κάποιας μορφής κα-
κοποίηση με οδήγησε  σε μία πρωτοβουλία το “ΛΥΣΕ 
ΤΗ ΣΙΩΠΗ” που ξεκίνησε το 2015 αφού αισθάνθηκα 
την ανάγκη να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο.  Εί-
μαι απόλυτα ικανοποιημένη από την ανταπόκριση του 
κοινού που αγκάλιασε με θέρμη την προσπάθειά μας 

και στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε σε όλες τις 
προσκλήσεις για ενημέρωση. Είμαι ενάντια σε οποια-
δήποτε μορφή βίας που περιορίζει την ελευθερία της 
γυναίκας.

Ποιές θα είναι οι επόμενες δράσεις σας;
Θα είμαι σε έναν διαρκή αγώνα αγάπης και κατα-

νόησης που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλ-
ληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική συμ-
μετοχή και η φιλανθρωπία υπέρ των συμπολιτών μου.  

Ποιό είναι το όραμά σας για την Πυλαία;
Θέλω η Πυλαία που αγαπώ να είναι μια καθαρή 

ασφαλής Πόλη με κοινωνική και οικονομική ζωή 
με πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα με παιδικούς 
σταθμούς για όλα τα παιδιά και πρόσβαση των ατό-
μων με αναπηρία. Να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, σε 
υποδομές, σε υπηρεσίες και σε καινοτομίες ώστε  να 
κερδίσει από τα έργα του δήμου μας που έχουν μια δυ-
ναμική. Ενδεικτικά, η οριστική επίλυση του ζητήματος 
της σχολικής στέγης ολοκληρώνεται  με την ένταξη 
του3ου Γυμνασίου και του 3ουΛυκείου Πυλαίας στη 
λίστα της ανάθεσης έργων για την ανέγερση σχολικών 
μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η 
ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης 3,5 εκατομμυρί-
ων ευρώ που ενέκρινε η περιφέρεια και αλλάζουν την 
αισθητική και λειτουργικότητα σε επιβαρυμένες περι-
οχές στην Πυλαία  ( Δελφών,  Αγία Γλυκερία,  Κων-
σταντινουπολίτικα, Πάρκο Τριανταφυλλόπουλου).  Το 
τεράστιο έργο της Μαρίνας στην Πυλαία που βρίσκεται 
σε εξέλιξη αλλά και η συνέχιση δράσεων με ευρωπαϊ-
κά και εθνικά προγράμματα που ενισχύουν την τοπική 
επιχειρηματικότητα. Η δωρεάν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο μέσα από το πρόγραμμα Wifi4EU της Κομισιόν. Η 
δημιουργία του πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Παιχνιδιού, αλλά και  νέοι χώροι πολιτισμού και δημι-
ουργικής απασχόλησης για τη νέα γενιά, κ.α.

Ποιός θα θέλατε να είναι ο νέος ρόλος σας σε 
περίπτωση επανεκλογής σας με το συνδυασμό του 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη;

 Συστρατεύομαι  στον κοινό αγώνα με συνέπεια, 
υπευθυνότητα  και ευσυνειδησία με τον Ιγνάτιο Καϊ-
τεζίδη για το κοινό μας μέλλον, μαζί και υπέρ της το-
πικής κοινωνίας των συνανθρώπων μου τους οποίους 
σέβομαι και θέλω να υπηρετήσω. Μέσα από τα όποια 
καθήκοντα μου αναθέσει ο Δήμαρχος θα συνεχίσω 
δυναμικά μπροστά διεκδικώντας για τους συμπολίτες 
μου όσα τους αξίζουν.

Ανατολή Κωνσταντινίδου: 

Θα είμαι σε έναν 
διαρκή αγώνα αγάπης 
και κατανόησης που 

ενστερνίζεται ιδιαίτερες 
αξίες, όπως η αλληλεγγύη, 
η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
κοινωνική συμμετοχή και 
η φιλανθρωπία υπέρ των 

συμπολιτών μου.  
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∆ήµητρα Βουλγαρίδου 
Υποψήφια δηµοτική σύµβουλος
Επιχειρηµατίας

Με δέσµευση -50% στα ∆ηµοτικά Τέλη 
ο Κωνσταντίνος Ζερβας!!!

Λέω «ΝΑΙ» µαζί του σε µια Θεσσαλονίκη 
δίκαιη και βιώσιµη για όλους τους 
πολίτες της.

Βοήθεια, σώστε τον Θερμαϊκό!
Τα τέλη της δεκαετίας του ‘40, ο πατέρας μου, παιδάκι 

όντας, κολυμπούσε μπροστά από τον Λευκό Πύργο, στο 
ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Σήμερα, κάτι τέτοιο είναι 
αδιανόητο.

Τα χρόνια που πέρασαν, η κατάσταση στον Θερμαϊκό 
Κόλπο έχει χειροτερεύσει με ραγδαίους ρυθμούς. Η συνε-
χής ροή ρύπανσης που καταλήγει στον Θερμαϊκό μας έχει 
φέρει σταδιακά στη τωρινή πραγματικότητα. Το φαινόμενο 
της ερυθρής παλίρροιας, κατά τη διάρκεια του οποίου τα 
νερά στον κόλπο γίνονται κόκκινα και αφρώδη, πρωτο-
εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και δεν έχει 
σταματήσει από τότε.

Τα τελευταία χρόνια η καταστροφή απέκτησε νέα πτυ-
χή, καθώς αυξανόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων 
καταλήγουν και αυτές στη θάλασσα, κολλώντας στον 
πυθμένα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να παρ-
θεί δράση άμεσα, ώστε να μην υποστούμε για άλλη μια 
φορά τη μπόχα που κατακλύζει τις παραθαλάσσιες περιο-
χές της πόλης κάθε καλοκαίρι. Σε κανέναν μας δεν αρέσει 
αυτή η φρικτή εικόνα, αλλά από τις συνέπειες φαίνεται 
πως δεν έχουν παρθεί αρκετά μέτρα για την αποφυγή της.

Πριν από λίγο καιρό ο συνδυασμός του υποψήφιου 
δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη», πήρε τη πρωτοβουλία να διοργανώσει 

εθελοντικό καθαρισμό του Κελλάριου Όρμου, της μονα-
δικής φυσικής παραλίας της πόλης. Τελευταία φορά που 
υπήρξε καθαρισμός ήταν επί αντιδημαρχίας Περιβάλλο-
ντος του κυρίου Ζέρβα μερικά χρόνια πριν, διάστημα στο 
οποίο ο όρμος γέμισε ήδη ξανά με σκουπίδια. Από αυτό 
καταλαβαίνουμε πως τέτοιες δράσεις πρέπει να διεξάγο-
νται σε τακτική βάση όπου υπάρχει πρόβλημα για να φανεί 
σταθερό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι έχουμε 
δείξει πως είμαστε πρόθυμοι να αγνοήσουμε το πρόβλημα 
όταν δεν φαίνεται ή όταν δεν μας επηρεάζει άμεσα• αυτό 
πρέπει να αλλάξει.

Η αφαίρεση των αποβλήτων από τον πυθμένα του 
κόλπου, τα οποία τον νεκρώνουν, είναι ζήτημα που δεν 
πρέπει να απασχολεί μόνο τη κεντρική διοίκηση και το 
δήμο, αλλά επίσης  τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Είτε συμ-
μετέχοντας σε καθαρισμούς, είτε φροντίζοντας να ακου-
στεί η φωνή μας στους αρμόδιους παράγοντες, ο καθένας 
μας μπορεί να συνεισφέρει στη καθαριότητα και την ανα-
ζωογόνηση του Θερμαϊκού. 

* Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα «Ναι στη Θεσσαλονίκη»

ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*
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Από το δήμο Θεσσαλονίκης λείπει η σωστή οργάνωση

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
Πολύκαρπος Παπαδόπουλος με την παράταξη «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη» και επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, 
μιλάει στην Karfitsa για το πώς η Θεσσαλονίκη θα απο-
κτήσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πως πήρατε την απόφαση να πολιτευτείτε; Η ανάγκη 
να αποκτήσει και πάλι η Θεσσαλονίκη τον πρωταγωνιστι-
κό της ρόλο, όπως αρμόζει στην ιστορία της, να ξεφύγει 
από τη μιζέρια της και να γίνει μια σύγχρονη ασφαλής Ευ-
ρωπαϊκή πόλη, με ώθησε στο να ασχοληθώ με τα δημοτι-
κά πράγματα. Λόγω του ότι ασκώ μαχόμενη δικηγορία τα 
τελευταία 19 έτη, έρχομαι σε επαφή με πολλές υπηρεσίες 
του δήμου και γνωρίζω τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν, 
αφουγκράζομαι τις ανάγκες και τα προβλήματα που ταλα-
νίζουν του πολίτες και πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω 
στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, βοη-
θώντας με τη γνώση και την εμπειρία μου στην επίλυση 
των προβλημάτων.

Γιατί με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα; Ο Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, επιτρέψτε μου να πω, είναι ο μοναδικός υποψήφιος 
με αυτοδιοικοικητικά χαρακτηριστικά, λόγω της θητείας 
του ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, γνωρίζει 
σε βάθος και καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα 

της πόλης, έχει απαντήσεις και λύσεις για όλα τα θέματα, 

έχει όραμα και σχέδιο για την πόλη, είναι οργανωτικός, εί-

ναι ως άνθρωπος έντιμος, ειλικρινής, δεν έχει κομματικές 

και οικονομικές εξαρτήσεις και  μπορεί να ξανακάνει την 
Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια.

Σε ποιον τομέα πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσε-
τε περισσότερο; Λόγω της φύσης των υποθέσεων που 
χειρίζομαι ως δικηγόρος ,την μακρόχρονη ενασχόληση 
μου με τις υπηρεσίες του δήμου και αφουγκραζόμενος τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, γνωρίζω, τι 
ακριβώς πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του δήμου προς τους πολίτες, 
να μειωθεί η γραφειοκρατία, να ξαναγίνει η πόλη ασφα-
λής, να αξιοποιηθούν όλα τα κονδύλια και ευρωπαϊκά 
προγράμματα που υπάρχουν και να λυθούν πολλά από τα 
απλά και καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Τι λείπει από τον δήμο Θεσσαλονίκης και μπορεί ν’ 
αλλάξει αν αναλάβει τον δήμο ο Κων. Ζέρβας την επό-
μενη τετραετία; Το σημαντικότερο που λείπει από τον 
δήμο είναι η σωστή οργάνωση, οι απλές και εφαρμόσιμες 
λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να δώσει 
ο Κ. Ζέρβας άμεσα  μόλις εκλεγεί δήμαρχος, ήτοι καθα-
ριότητα, ασφάλεια, συγκοινωνίες, ελεγχόμενη στάθμευση 
κλπ και στη συνέχεια σταδιακά να προχωρήσει στην υλο-
ποίηση του οράματός του για τη Θεσσαλονίκη μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

Πολύκαρπος Παπαδόπουλος:
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«Κατάληψη» του ΑΠΘ από συμμορίες 
διακίνησης ναρκωτικών - Μόνο έτσι 

θα αλλάξει η κατάσταση!

Το πρόβλημα της σχολικής  
στέγης στη Θεσσαλονίκη

Το ΑΠΘ και οι πλατείες Ροτόντας και 
Ναβαρίνου, είναι τα «σούπερ μάρκετ» 
των ναρκωτικών. Περιοχές, όπου η δια-
κίνησης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις 
και χαρακτηριστικά... Λερναίας Ύδρας.

Καθηγητές και φοιτητές του ΑΠΘ βιώ-
νουν μία σκληρή καθημερινότητα γεμά-
τη φόβο και ανασφάλεια. «Η πολιτεία», 
λένε, «μας έχει αφήσει ανυπεράσπιστους 
και έρμαιο των συμμοριών. Το Πανεπι-
στήμιο από κέντρο διακίνησης ιδεών, 
έχει γίνει άντρο διακίνησης ναρκωτικών, 
γεγονός που δεν τιμά ούτε το ΑΠΘ ούτε 
την πόλη μας». Οι κάτοικοι της Ροτόντα 
και της πλατείας Ναυαρίνου εκπέμπουν 
κραυγές αγωνίας, αλλά η κατάσταση, 
μέρα με την μέρα, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, γεγονός που αποδεικνύει ότι όσα 
μέτρα αστυνόμευσης έχουν ληφθεί, δεν είναι αποτελεσματικά.

Οι ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες  διαμονής,  εργασίας και φοίτησης και η  τήρηση 
του νόμου, είναι αυτονόητα δικαιώματά, τα οποία η πολιτεία οφείλει να υπερασπιστεί. Κι 
εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα: Μπορεί η Αστυνομία να ενεργήσει και να επιλύσει αυτό το 
πρόβλημα;

• Η Αστυνομία προσπαθεί, αλλά δεν είναι  ξεκάθαρο το καθεστώς επέμβασης στην  
Πανεπιστημιούπολη, γι αυτό είναι πολύ  προσεκτική και συγκρατημένη.

• Οι  επαναλαμβανόμενες αστυνομικές επιχειρήσεις «σκούπα» και συλλήψεις, τόσο 
μεμονωμένων  διακινητών, όσο και κυκλωμάτων που λυμαίνονται  το ΑΠΘ και την γύρω 
περιοχή, δεν πτοούν τους βαρόνους που ρίχνουν στην πιάτσα άλλους διακινητές στη θέση 
των συλληφθέντων.

• Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες φοβούνται ότι η περιοχή της Ροτόντα και της  πλ. 
Ναυαρίνου θα μετατραπεί σε γκέτο στο κέντρο της πόλης και θα εξελιχθεί σε ένα «ημιαυ-
τόνομο κρατίδιο», όπως τα Εξάρχεια, όποτε οι  παρεμβάσεις της Αστυνομίας θα είναι πε-
ριορισμένες.

Ποια είναι η άποψη του δήμου Θεσσαλονίκης;
Είναι θετικό ότι  όλες  οι  παρατάξεις έχουν δηλώσει πως είναι αντίθετες στη διακίνηση 

ναρκωτικών και ότι κανένα άσυλο δεν μπορεί να προστατέψει τους ναρκέμπορους, αλλά 
επιρρίπτουν την ευθύνη στην Αστυνομία και στις πρυτανικές αρχές.

Η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» στοχεύει:
• Να αξιοποιήσει κάθε μέσο ενάντια στην μάστιγα των ναρκωτικών στο κέντρο και τις 

γειτονιές της πόλης και στο campus του ΑΠΘ με την εκπόνηση ολοκληρωμένου   σχεδίου, 
σε  συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του προβλή-
ματος.

• Ειδικά στην περιοχή της Ροτόντα και πλ. Ναυαρίνου, η οργάνωση πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, θα συμβάλλει να 
επανέλθει και πάλι η κανονικότητα.

• Με την συνδρομή των κοινωνικών δομών του δήμου να γίνουν παρεμβάσεις κατα-
γραφής και ενημέρωσης των εξαρτημένων ατόμων, αλλά και δράσεις ενημέρωσης μαθη-
τών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων, με στόχο κυρίως την πρόληψη.

Όλοι  μαζί μπορούμε να  αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη χωρίς παραβατικό-
τητα, μια πόλη ασφαλή και φιλική, όπως αξίζει στους κατοίκους της και στους επισκέπτες.

* Ο Γ. Χατζίκος είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσα-
λονίκη Υπεύθυνα» του Ν. Ταχιάου

 «Εκεί που ανοίγει ένα σχο-
λείο, κλείνει μια φυλακή…»  

Β. Ουγκώ
Από τα πιο έντονα και σοβαρά 

προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, εί-
ναι η αντιμετώπιση του θέματος της 
σχολικής στέγης, διότι δυστυχώς, 
στην πόλη μας δεν ανοίγουν πια 
νέα σχολεία, αντιθέτως το κλείσι-
μο των υπαρχόντων αποτέλεσε τη 
μέχρι σήμερα «πολιτική» της διοί-
κησης του δήμου, με συνέπεια τα 
δύο τελευταία χρόνια να έχουν κα-
ταργηθεί τρία δημοτικά σχολεία της 
πόλης μας!

Η έλλειψη επαρκών σχολικών αιθουσών είναι εμφανής!
Πρόσφατα η κυβέρνηση με τον Ν. 4521/2018 νομοθέτησε την υποχρεωτική δίχρονη 

προσχολική εκπαίδευση (προνήπια και νήπια) η οποία είναι απαραίτητη παιδαγωγικά 
και κοινωνικά για την ανάπτυξη των παιδιών, όμως η πόλη μας χρειάζεται, όπως διαπι-
στώθηκε από σχετική μελέτη, 70 επιπλέον σχολικές αίθουσες για να υποδεχθούν όλα 
τα μικρά παιδιά! Άρα τι θα γίνει; θα υποχρεούνται οι γονείς να πληρώνουν ιδιωτικούς 
σταθμούς ή θα καταστρατηγηθεί ο νόμος;

Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν περίπου 20 παλιά σχολεία λυόμενα-προκα-
τασκευασμένα, ήδη από το 1978 (!), όταν δημιουργήθηκαν για να καλύψουν «προσωρι-
νά» τις κτηριακές ανάγκες μετά το μεγάλο σεισμό. Ακόμη χειρότερα, υπάρχουν μαθητές 
που φοιτούν κάτω από άθλιες συνθήκες σε kibo (κοντέινερ) όπως στο ιστορικό 5ο Λύ-
κειο!

Άρα είναι επιτακτική ανάγκη η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικοπέδου μέσα σε πυ-
κνοδομημένες περιοχές για την ανέγερση νέων, σύγχρονων, αξιοπρεπών σχολικών 
εγκαταστάσεων. 

Περαιτέρω, προέχει η συντήρηση των υπαρχόντων σχολικών κτηρίων! Είναι απαραί-
τητος ο ετήσιος έλεγχος από εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών, προς το τέλος κάθε 
σχολικής χρονιάς, προκειμένου τη θερινή περίοδο να διενεργούνται οι απαιτούμενες 
εργασίες συντήρησης που αφορούν την υγιεινή, την ασφάλεια για να προλαμβάνονται 
σχολικά ατυχήματα, αλλά και κυρίως την αντισεισμικότητα όλων των σχολικών εγκα-
ταστάσεων! 

Εξίσου σημαντική όμως, είναι η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων από πλευράς 
ενεργειακής απόδοσης αλλά και αισθητικής.  Η δημιουργία βιοκλιματικών στεγών και 
κάθετων κήπων, η μετατροπή των τσιμεντένιων, ασφαλτοστρωμένων και υποβαθμι-
σμένων αυλών σε χώρους πρασίνου με χλοοτάπητες, φύτευση συστάδων δένδρων και 
αναρριχώμενων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα! Ο περιβαλλοντικός ανασχεδια-
σμός δίνει λύση στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, έχει τη χρηστικότητά του (σκίαση, 
μείωση αστικού θορύβου) και ταυτόχρονα καθορίζει την ποιότητα της μαθησιακής δια-
δικασίας και διαβίωσης μέσα σε ένα ομορφότερο σχολικό περιβάλλον.

Κάθε ευρώ που μπορεί να αξιοποιηθεί για τους άνω σκοπούς, από κονδύλια κρατικά 
ή του Δήμου ή από επιδοτούμενα προγράμματα αξίζει! Ας μην ξεχνούμε ότι μιλάμε για τα 
παιδιά μας δηλαδή, για το μέλλουν αυτού του τόπου!

* Η Δήμητρα Καμπουράκη είναι δικηγόρος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με 
την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!» 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΙΚΟΥ* ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ*
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∆ηµήτρης Μήτρου
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Τα οφέλη της εναλλακτικής εκπαίδευσης
Πώς λειτουργεί ένας σχολικός συνεταιρισμός και ένα 

εναλλακτικό σχολείο στην Ιρλανδία; Γιατί το φινλανδικό 
σύστημα εκπαίδευσης θεωρείται το καλύτερο; Τι είναι το 
νέο σχολείο που ιδρύεται στο Λάκωμμα Χαλκιδικής, το 
Big Bang School; Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα ανα-
πτυχθούν στην 2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Εναλλακτι-
κής Εκπαίδευσης, το Σάββατο 18 Μαΐου, στις 10:15, στην 
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. «Η 
φετινή συνδιάσκεψη έχει μια ιδιαίτερη χροιά για εμάς. 
Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν σχολεία που δρουν 
εναλλακτικά και θα βραβευθούν για την προσπάθεια 
τους», εξήγησε η υπεύθυνη της συνδιάσκεψης, Ευαγγε-
λία Τζιάκα*, μιλώντας στην Karfitsa.

Τι είναι η «εναλλακτική εκπαίδευση»;
O όρος «εναλλακτική εκπαίδευση» αποτελεί «ομπρέ-

λα» για έναν αριθμό παιδαγωγικών θεωριών που απο-
κλίνουν από τα συνηθισμένα εκπαιδευτικά συστήματα 
και είναι πιο φιλελεύθερα. Τέτοιου είδους εκπαίδευση 
μπορεί να παρασχεθεί από δημόσια, ιδιωτικά σχολεία ή 
ακόμα και στο σπίτι. Η βιωματική μάθηση, η υπαίθρια 
εκπαίδευση και ο εκδημοκρατισμός των σχολείων μέσα 
από την δημιουργία μαθητικών συμβουλίων τύπου Σά-
μερχιλ, αποτελούν βασικές αρχές της.

Ποιές χώρες την εφαρμόζουν και ποια τα οφέλη 

για τα παιδιά; 
Η εναλλακτική εκπαίδευση εφαρμόζεται ήδη από τις 

αρχές του 20ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Εναλλακτικά 
σχολεία και πρόβλεψη για ίδρυση τους υπάρχει σε όλες 
τις χώρες, πλην της Ελλάδας. Τα οφέλη είναι πολλά, 
καθώς καλλιεργείται η πνευματική και συναισθηματι-
κή υγεία του παιδιού, ενώ παράλληλα ανακαλύπτει τα 

ταλέντα του, αναπτύσσει τις δεξιότητες του και αποκτά 
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Μαθαίνει να ζει και να 
εκφράζεται δημοκρατικά μέσα σε μια δημοκρατική κοι-
νωνία. Δεν νιώθει παραγκωνισμένο επειδή λόγω κάποιας 
μαθησιακής δυσκολίας δεν μπορεί να εκφραστεί γρα-
πτώς. Η εναλλακτική εκπαίδευση είναι η κανονική εκ-
παίδευση που οφείλουμε να παρέχουμε στα παιδιά μας.

Γιατί επιλέχθηκε η Φινλανδία ως τιμώμενη χώρα 
στη φετινή συνδιάσκεψη;

Το φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης θεωρείται ένα 
από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. 
Επιθυμία μας ήταν λοιπόν να καλέσουμε Φιλανδούς εκ-
προσώπους, έτσι ώστε να ενημερωθούμε άμεσα για το 
πώς λειτουργεί η εκπαίδευση εκεί.

Σε ποιους απευθύνεται η Συνδιάσκεψη;
Απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα με 

την εκπαίδευση, όπως γονείς, φοιτητές παιδαγωγικών 
τμημάτων, εκπαιδευτικούς. Η επαφή με εκπαιδευτικούς 
που έχουν υιοθετήσει αυτήν την φιλελεύθερη παιδαγω-
γική προσέγγιση θα αποτελέσει αφορμή για σκέψη, προ-
βληματισμό και δράση.

* Η Ευαγγελία Τζιάκα είναι υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» 
του Μάκη Κυριζίδη

Ευαγγελία Τζιάκα: 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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«Με αγάπη για τους Θεσσαλονικείς και την Θεσσαλονίκη!»
Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες»

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος

«Γλυκό» κάλεσμα του Παπασωτηρίου Η αξιέπαινη χειρονομία της Νίκης Ζώτου Πλήθος κόσμου στους Πέτσογλου, 
Σταυραετό και Αναστασάκη

Σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς  και με σεβασμό στην Ιστο-
ρία της Πυλαίας, το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο Πυ-
λαίας άνοιξε τις πύλες του φιλοξενώντας 400 πολύτιμα 
εκθέματα. Η αντιπρόεδρος της Δημοτικής επιχείρησης 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιά-
τη, Νίκη Ζώτου παρευρέθηκε και μας εκμυστηρεύτηκε 
ότι προτίθεται να δωρίσει ενα σημαντικο αριθμό παρα-
δοσιακών οικογενειακών εκθεμάτων.

Ο Χρήστος Παπασωτηρίου είναι Υποψήφιος Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος με την «Αλληλεγγύη» του Απόστο-
λου Τζιτικώστα και οργανώνει συνάντηση για γνωριμία 
και συζήτηση. Καλεί, λοιπόν, όλους τους πολίτες την 
Τρίτη 21 Μαΐου στις 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Κορδελιού-Ευόσμου (Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος). Η 
είσοδος είναι ελεύθερη και στο χώρο θα υπάρχει μπου-
φές από τα Ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου.

Από την εκδήλωση – ημερίδα της Alpha λογιστικής 
Accounting office στο Grand Palace Hotel στις 13 Μαϊου 
2019, το κοινό ενημερώθηκε για τις προτάσεις και τις 
θέσεις των τριών υποψηφίων με τον συνδυασμό «Δύνα-
μη Πολιτών» του Παναγιώτη Ψωμιάδη. 

karfitsomata
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Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία
Πτυχιούχος University Ecclesiastical Academy Θεσσαλονίκης

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος «Συνεργασία 
για την Καλαμαριά» Δήμου Καλαμαριάς

Email: varipatiraf@gmail.com    Facebook: Varipati Rafailia-Maria
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Εγκληματικότητα και δημογραφική συρρίκνωση 
Τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημό-

τες της Θεσσαλονίκης  έχουν να κάνουν πρωτίστως με την κα-
θαριότητα, το κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της πόλης, 
την έλλειψη πάρκινγκ και μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Η παρατεταμένη όμως οικονομική κρίση και η μαζική ροή 
προσφύγων και μεταναστών στην πόλη μας έχουν επιφέρει 
πρωτοφανή άνοδο της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας 
των πολιτών με αποτέλεσμα σταδιακά το κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης να μετατρέπεται σε γκέτο με την ανοχή και την αδιαφο-
ρία όλων των αρμοδίων. Η ανομία που επικρατεί στα ιστορικά 
μνημεία της πόλης όπως στη Ροτόντα και στη Ρωμαϊκή αγορά, 
έχουν μετατρέψει τις περιοχές σε τόπο διακίνησης ναρκωτι-
κών και λαθραίων προϊόντων από συμμορίες που δρουν ανε-
νόχλητες. Οι συμπλοκές, τα μαχαιρώματα και οι κλοπές είναι 
καθημερινό φαινόμενο και η απουσία της αστυνομικής παρέμ-
βασης διογκώνει το πρόβλημα. Το Α.Π.Θ. είναι απροσπέλαστο 
πια καθώς μόλις νυχτώνει γίνεται άνδρο βιασμών, ληστειών 
και λεηλασιών της δημόσιας πανεπιστημιακής περιουσίας.

Ο δήμος μπορεί να παρέμβει άμεσα και να μεριμνήσει για 
τον καλύτερο φωτισμό της πόλης, τη στιγμή που στα ταμεία 
του δήμου υπάρχουν αδιάθετοι πόροι από τα ανταποδοτικά  
τέλη των δημοτών. Μπορεί  να πιέσει για την αποτελεσματι-
κή συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με τη δημοτική, 
ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα, οι πολίτες να αισθάνο-
νται ασφαλείς και να ενδυναμωθεί ο τουρισμός που είναι πηγή 
ανάπτυξης και εσόδων για τη Θεσσαλονίκη. 

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
ως απόρροια της οικονομικής ένδειας είναι  το δημογραφικό 
καθώς η μείωση των γεννήσεων και η φυγή των νέων στο 
εξωτερικό έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στη συρρίκνωση του 
πληθυσμού μας. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 ο πληθυσμός 
της χώρας μας δε θα ξεπερνάει τα 5.000.000!

 Ο δήμος δύναται  με τη συνεργασία της περιφέρειας και 
τους υπόλοιπους φορείς της πόλης να χαρτογραφήσει τη δη-
μογραφική κατάσταση της Θεσσαλονίκης, να διαπιστώσει πώς 
κατανέμονται οι ηλικίες , τα νέα ζευγάρια, τα περισσότερα παι-
διά και να εκπονήσει ειδικές μελέτες αντιμετώπισης του προ-
βλήματος, όπως τη δημιουργία ενός ταμείου για το δημογρα-

φικό που θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει πολιτικές για την 
ανάσχεση της γήρανσης του τοπικού πληθυσμού.

Παράλληλα η στήριξη  της άγαμης μητέρας είναι ένα  απα-
ραίτητο μέτρο που θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση των 
αμβλώσεων οι οποίες εμφανίζουν πρωτοφανή άνοδο μέσα 
στην οικονομική κρίση. 

Ο Δήμος επίσης μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των δημο-
τικών βρεφονηπιακών σταθμών και να προωθήσει την επι-
μήκυνση του ωραρίου λειτουργίας με περισσότερες βάρδιες, 
ώστε να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα. 

Η μείωση σταδιακά των δημοτικών τελών έως 50% από 
τα λιμνάζοντα χρήματα στα ταμεία του Δήμου που ανακοίνω-
σε πρόσφατα ο υποψήφιος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας 
θα επιστρέψει απευθείας στην αγορά και στα νοικοκυριά της 
πόλης που έχουν δοκιμαστεί πολλάκις το σημαντικό ποσό των 
17,5 εκατομμυρίων ευρώ! 

Είναι αδήριτη ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αυρι-
ανός δήμαρχος της πόλης μας για να επιτύχει, δεν πρέπει να 
εξυπηρετεί τα κόμματα αλλά τους δημότες του. Ας βοηθήσου-
με όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση και ας μη γυρίσουμε πίσω 
στο ζοφερό κομματικό παρελθόν που απαξίωσε και διέσυρε 
πανελλαδικά το δήμο Θεσσαλονίκης σε αίθουσες δικαστηρίων 
και σε κελιά φυλακών.    

*Η Νότα Πατενίδου είναι δικηγόρος, υποψήφια δημοτι-
κή σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
«Ναι στη Θεσσαλονίκη».

Νότα Πατενίδου:

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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2310 544001     6973345390
d.ioannou@premiumfashion.gr

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

Espresso με τον Παρχαρίδη στην Ικτίνου

Καφέ και γλυκό απόλαυσε στον πεζόδρομο της Ικτί-
νου, στο καφέ Pastel o υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
Κώστας Παρχαρίδης μαζί με φίλους και υποστηρικτές 
του. Κατά την διάρκεια της χαλαρής συνάντησης, το πα-
ρόν έδωσε ο υποψήφιος δήμαρχος της πόλης Κωνσταντί-
νος Ζέρβας. Μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας εν όψη των 
επικείμενων εκλογών, ο Κώστας Παρχαρίδης δήλωσε 
πως η νίκη της παράταξης του Ζέρβα θα είναι ΝΙΚΗ για 
την Θεσσαλονίκη!

Κώστας Παρχαρίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Αφροδίτη 
Παρχαρίδη.Κώστας Παρχαρίδης, Δάκης  Χατζηθωμάς, Κωνσταντί-

νος Ζέρβας.

Κώστας Παρχαρίδης, Τζελίνα Μακραντωνάκη, Κων-
σταντίνος Ζέρβας. 

Χρήστος Τσερτσενές, Έφη Σαραφίδου, Βασιλεία Τάτση, 
Κώστας Παρχαρίδης.
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Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη στην Δημοτική 
Ενότητα Πυλαίας με την Παράταξη «Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη

Αυτοδιοικητική Εμπειρία:
• Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (2014 – 2019)
• Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας –

Χορτιάτη(2019)
• Πρόεδρος Επιτροπής Εθελοντισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής 

(2014-2019)
• Γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου  (2014-2017)
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π.( Κέντρο Πολιτισμού –Αθλητι-

σμού)(2014 – 2019)
• Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ( 2014 – 2019)
Σπουδές :
• Απόφοιτη του τμήματος Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. (2004)
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Παιδαγωγικού τμήματος της Δημοτικής Εκ-

παίδευσης Α.Π.Θ. με κατεύθυνση τη Διδακτική της γλώσσας (2011)
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπι-

στήμιο Αιγαίου (2019)
• Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων  στο τμήμα Δημόσι-

ας Διοίκησης με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική Διοίκηση στο ΝUP της Κύπρου
• Κάτοχος άδειας Εκπαιδεύτριας Υποψηφίων Οδηγών
Εργασιακή Εμπειρία:
• Προϋπηρεσία στη Δημόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ψηφιοποίηση κειμενικών πηγών 
• Εκπαίδευση Υποψηφίων και Επαγγελματιών Οδηγών 

ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Δήμητρα Ακριτίδου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 
- Δρ. Κοινωνιολογίας – Διευθ. Δημοτικού Σχολείου 
- Επιστημ. συνεργάτης Ευρωπαϊκού Πανεπ. Κύπρου 
- Καθηγήτρια Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής 
Υγείας Παν/μίου Αιγαίου

Έχω μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.
Είμαι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Παν/μίου και 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.

Είμαι παντρεμένη με τον Ούστογλου Κωνσταντίνο Υποστράτηγο 
(ε.α.) και έχω δύο κόρες, την Ρενέ Οφθαλμίατρο και την Σταυρούλα 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια Στρατηγικής και Άμυνας και δύο εγγόνια. 
Στόχος μου είναι, η «Θεσσαλονίκη υπεύθυνα» να αντιμετωπίζει 
τα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων της πόλης και να δεθεί 
άρρηκτα με την ιστορία της και την πνευματική της κληρονομιά, 
ώστε να βρει  το βηματισμό της στο μέλλον που της αξίζει.

Τηλ: 6979915535  -  e-mail: dakritidou@yahoo.gr
Fb: Dimitra Akritidou   Twitter: DIMITRA AKRITIDOU 
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Η Θεσσαλονίκη πρέπει να διώξει 
 το φάντασμα της ακυβερνησίας

Μητροπολιτική Διοίκηση  
για το μέλλον της Θεσσαλονίκης

19 υποψήφιοι δή-
μαρχοι για την Θεσ-
σαλονίκη. Το επόμενο 
δημοτικό συμβούλιο 
κινδυνεύει να είναι μια 
πανσπερμία παρατάξε-
ων, οι περισσότερες από 
τις οποίες θα εκπροσω-
πούνται από έναν μόνο 
άνθρωπο. Τι πολιτική 
δύναμη θα έχουν; Κα-
μία! Τι διαφορετικές 
προτάσεις κατέθεσαν για 
το μέλλον της πόλης; 
Καμία! Γιατί δεν μπό-
ρεσαν να βρουν στέγη 
σε κάποιαν από τις με-
γαλύτερες παρατάξεις, 
που εκπροσωπούν, στο 
κάτω-κάτω, κάποια με-
γάλα πολιτικά ρεύματα 
της ελληνικής κοινωνί-
ας; Διότι, φοβάμαι, δεν 
εκπροσωπούν πολιτικές 
απόψεις, αλλά προσωπικές φιλοδοξίες, μικροεγωισμούς ή, το χειρότερο, μικρές ομάδες 
οργανωμένων συμφερόντων, που τους στηρίζουν και τους χρηματοδοτούν.

Το τι μπορεί να συμβαίνει σ’ ένα τέτοιο δημοτικό συμβούλιο μπορούν να το δουν οι 
συμπολίτες μας στο παρόν Συμβούλιο όπου, καθώς λείπει ο ισχυρός συνεκτικός δεσμός 
της εξουσίας (η «Πρωτοβουλία» έχει πια διαλυθεί και δεν θα υπάρχει στις επερχόμενες 
εκλογές), οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι κάνουν απλώς αντιπολίτευση.

Ταυτόχρονα, κανένας προεκλογικός διάλογος δεν υπάρχει για το μέλλον της ίδιας 
της πόλης, για το πώς θέλουμε να γίνει τις επόμενες δεκαετίες. Ο προεκλογικός διάλο-
γος γίνεται με κουτσομπολιά για γηπεδικές προτιμήσεις, με ψιθυρολογίες, με χτυπήματα 
κάτω από τη ζώνη και με fake news.

Όλος ο πολιτικός διάλογος εξαντλείται στο τι θα γίνει στον Β΄ γύρο. Η πολιτική πιά-
τσα στην πόλη βοά ότι ο δεύτερος και η τρίτη (ένας καθαρόαιμος «δεξιός», υποτίθεται, 
και μια άκαπνη υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ) «τα έχουν ήδη βρει μεταξύ τους», θα στηρίξει ο 
ένας τον άλλον, έχουν ήδη μοιράσει τις αντιδημαρχίες (φυσικά και τα υπόλοιπα οφίτσια, 
τις εργολαβίες και τις προμήθειες), θα «συνεννοηθούν» και με τον τέταρτο, τον πέμπτο 
και τον έκτο (!!!) και θα αποπειραθούν να διοικήσουν την πόλη ενάντια στην σχετική 
(έστω) πλειοψηφία του Α΄ γύρου!

Η τερατογένεση αυτή θα είναι δημιούργημα του άθλιου εκλογικού νόμου που κατα-
σκεύασε η παρούσα αριστεροδεξιά κυβέρνηση γι’ αυτό ακριβώς: για να έχουν εκβιαστικό 
λόγο ακόμη και ελάχιστες ομάδες συμφερόντων.

Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να επιτρέψουν να επαναληφθεί ως κακό-
γουστη απομίμηση η συγκυβέρνηση των δυνάμεων του εθνολαϊκισμού!

Η πόλη πρέπει να δώσει την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στον μοναδικό «διαυ-
γή» υποψήφιο που μπορεί να σταθεί αντάξιός της: στον Νίκο Ταχιάο!

* Ο Σπύρος Στεκούλης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου

Σήμερα η Θεσσαλονίκη με συγκεντρωμένες 
δραστηριότητες  μιας μεγαλούπολης, πορεύε-
ται, χωρίς σχεδιασμό «στην λογική ας το αφή-
σουμε για αύριο και βλέπουμε». 

- Υφίσταται τη μετανάστευση-αφαίμα-
ξη του επιχειρησιακού, επιστημονικού και τε-
χνικού δυναμικού της προς στην Αθήνα ή στο 
εξωτερικό για καλύτερη τύχη. 

- Έχει κενά, διοικητικά και οικονομικά 
σε θεσμούς και έργα περιβάλλοντος. 

- Εμφανίζει αδράνεια και αγκυλώσεις 
στις γραφειοκρατικές διαδικασίες με το κρυ-
φτούλι των υπευθύνων και την πολυδιάσπαση 
των αρμοδιοτήτων.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα, η κατ΄ευφημισμόν 
συμπρωτεύουσα και μητρόπολη των Βαλκανίων, ζει την σκληρή καθημερινότητά της: 

- Με τρομακτικές –για σύγχρονη μεγαλούπολη- ελλείψεις στο κυκλοφοριακό και 
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

- Με ψεύτικα τοπικά κέντρα εξουσίας και κυρίως μακριά από τις λύσεις που μπορεί 
να δώσει η όποια κυβερνητική δραστηριότητα και οι άμεσες ενέργειες των υπουργών, 
λόγω της καθημερινής διαβίωσής τους στην Αθήνα. 

- Οι πολίτες της , λοιπόν, συνωθούνται σε ένα ασφυκτικό παρόν αλλά και ένα αβέ-
βαιο μέλλον στην καθημερινή τους λειτουργία.

Σκοπός πρέπει να είναι η βελτίωση της καθημερινότητας με απλές και εφικτές λύσεις. 
Να μειωθούν δηλαδή όσα μας ενοχλούν και μας συνθλίβουν καθημερινά. 

Ο τρόπος είναι ένας,  η πολιτική βούληση του κράτους, των τοπικών φορέων και των 
πολιτών. Το κράτος δίνοντας εργαλεία και θεσμούς. Οι τοπικοί φορείς συνειδητοποιώντας 
την ευθύνη και το ρόλο τους επιτέλους να δράσουν. Ειδικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει 
επιτέλους να αποκτήσει δύναμη και αυτοτέλεια ξεπερνώντας να σύνδρομα των πλακο-
στρώσεων και των εκδηλώσεων.  Χρειάζονται νόμοι καινούριοι αλλά και καινούρια νοο-
τροπία. Χρειάζονται Μητροπολιτική Διοίκηση, που θα συγκεντρώσει όλες τις αρμοδιότητες 
(διοικητικές, αναπτυξιακές, πολιτιστικές). 

Μητροπολιτική Διοίκηση, που θα μπορεί να βάζει στόχο, να τον σχεδιάζει εντάσσο-
ντάς τον στους εθνικούς και περιφερειακούς σχεδιασμούς. Που θα ξεκινάει τα μικρά και 
τα μεγάλα έργα και θα είναι αυτοδύναμη και οικονομικά αυτοτελής. Θα ελέγχει και θα 
λειτουργεί όλες τις υποδομές εκπαίδευσης, συγκοινωνίας, κυκλοφοριακού, ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Όσο για τους διοικούντες την Μητροπολιτική Διοίκηση, αυτοί θα λογοδο-
τούν για αυτά που έκαναν οι ίδιοι. 

Έτσι ο πολίτης θα πάψει να αποτελεί χειροκροτητή και ιθαγενή και θα εξελιχθεί σε 
δημιουργό και εκφραστή. Οι διεκδικήσεις του θα συναντήσουν ευήκοα ώτα ξεπερνώντας 
τα σύνδρομα της ερωτικής πόλης, με το καλό φαγητό και την διασκέδαση. Για να μην πε-
ριμένει από κάθε υπουργό, που πέρασε κάποτε καλά στην πόλη, να το θυμηθεί για να του 
χαρίσει κάτι απ’ αυτά που χρειάζεται.

Γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να αρχίσει να αντιστέκεται, να αναγεννιέται και να κοιτάξει 
πάλι το μέλλον της με την ασυναγώνιστη δύναμη των πολιτών της. Να αποκτήσει πάλι το 
χαμόγελό της.

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

κηση στην Θεσσαλονίκη.
Γι’ αυτό ζητώ από τους συμπολίτες μου να με στηρίξουν με την ψήφο τους και να συ-

μπαραταχθούν στον αγώνα που όλοι μαζί ξεκινάμε.
*Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη 

«ΤΑΧΙΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» 

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΕΚΟΥΛΗ* ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ* 
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Airbnb: «τα εν οίκω...»

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων ή όπως αλ-
λιώς συνηθίζουν να την αποκαλούν, η Airbnb, είναι 
η νέα μόδα που έχει κατακλύσει την αγορά. Και εκεί 
είναι που γεννάται το ερώτημα, του κατά πόσο έχει 
επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την αγορά των ακινή-
των. 

Όντας επαγγελματίας στον χώρο του real estate, 
οφείλω να παραθέσω τα θετικά αυτής της νέας μό-
δας. 

Η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει 
επιφέρει πολλά θετικά στην αγορά, καθώς οι ανα-
γκαίες ανακαινίσεις των διαμερισμάτων, ώστε να 
πληρούν τις προϋποθέσεις και να θεωρηθούν κα-
τάλληλα για βραχυχρόνια μίσθωση, έχουν ενεργο-
ποιήσει κλάδους εργασίας οι οποίοι ενόψει οικονομι-
κής κρίσης παρουσίασαν μεγάλη καμπή.

Ένα ακόμα θετικό που έχει επιφέρει στην πόλη 
μας η βραχυχρόνια μίσθωση, είναι η αύξηση του του-
ρισμού και καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι η οικονομία 
της χώρα μας βασίζεται στον τουρισμό.

Επίσης, σημαντικό αναφοράς θεωρώ πως είναι 
και το ότι καταλύματα τα οποία είχαν εγκαταλειφτεί 

από τους ιδιοκτήτες τους, πλέον είναι είτε σε δια-
δικασία ανακαίνισης, είτε έχουν ήδη εισέλθει στην 
αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

Σίγουρα κάποιος θα βιαστεί να επισημάνει το γε-
γονός, ότι συγκριτικά με άλλες χρονιές έχουν αυ-
ξηθεί οι τιμές οι μακροχρόνιες μισθώσεις, όμως μια 
γρήγορη ματιά σε αντίστοιχα μεγάλες πόλεις της Ευ-
ρώπης είναι αρκετή για να καταλάβουμε πως σε κα-
μία χώρα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων, δεν είναι 
εκμεταλλεύσιμα για μακροχρόνιες μισθώσεις. 

Μήπως τελικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε 
να μας κάνει να σκεφτόμαστε θετικά για το μέλλον 
της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τον τουρισμό; Μή-
πως τελικά η αύξηση των ακινήτων που τίθενται για 
βραχυχρόνια εκμετάλλευση θα έπρεπε να μας κάνει 
πιο αισιόδοξους και να την δούμε σαν λύση ως προς 
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης; 

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

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ*
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Πέτρος Σαµαράς 
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
- ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’  ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- Καθαριότητα: Η Θεσσαλονίκη πρέπει να κάθε τρόπο να 
καθαρίσει/ ακόµα και αν θα πρέπει σταδιακά τµήµα του τοµέα 
της καθαριότητας να εκχωρηθεί σε ιδιώτες.
- Ασφάλεια: Η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι επιτέλους µια 
ασφαλής πόλη/ Συνεργασία ∆ήµου- ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε 
∆ικαστικές και αστυνοµικές αρχές, προκειµένου να νιώσουν 
επιτέλους οι πολίτες της πόλης ασφαλείς.
- Πάταξη του λαθρεµπορίου και παραεµπορίου.
- Επανασχεδιασµός των θέσεων ελεγχόµενης στάθµευσης των 
κατοίκων της πόλης, ώστε να καταστεί η Θεσσαλονίκη φιλική 
στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

«Πλεύση Ζωής για το Άλμα Ζωής»

Η κ. Δήμητρα Καμπουράκη, υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
«ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!» συμμετείχε στη δράση «Sail 
for Pink» του Συλλόγου Άλμα Ζωής με σκοπό τη διάδο-
ση του μηνύματος ότι «Ο Καρκίνος του Μαστού μπορεί 
να ΝΙΚΗΘΕΙ, αν διαγνωστεί έγκαιρα», πιστεύοντας ότι εί-
ναι απαραίτητη η στήριξη όλων μας προς τις εθελοντικές 
ομάδες που με ανιδιοτέλεια, αγάπη και εξειδικευμένες 
γνώσεις βοηθούν το συνάνθρωπό μας στις πιο δύσκολες 
στιγμές της ζωής του!

Η Ανατολή Κωνσταντινίδου Δημοτική Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη, πρ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και εκ νέου υποψήφια δημοτική σύμβουλος Πυλαίας –Χορτιάτη στηρίζει πάντα όλες τις δράσεις του δήμου που 
αναδεικνύουν την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, έχοντας υπηρετήσει στον τομέα αυτό με μέγαλη επιτυχία.
Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου Πυλαίας όπου συμμετέχει ως μέλος της Κίνησης ίδρυσης Λαογρα-
φικού Μουσείου Πυλαίας και συνεχάρη την Πρόεδρο και τα μέλη για την εξαιρετική τους πρωτοβουλία να διατηρήσουν 
ζωντανή τη μνήμη της Πυλαίας και στη συνέχεια παρακολούθησε τις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις προς 
τιμήν του Αγίου Χριστοφόρου στην Πυλαία όπου κάθε χρόνο πλήθος κόσμου συμμετέχει στην λιτάνευση της Ιερής εικόνας 
και στις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που ακολουθούν με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων και συλλόγων του 
δήμου όπως οι Μεγαλολιβαδιώτες του Πάικου Κιλκίς.

karfitsomata
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Δρ. Τέσσα Χριστοδούλου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κλινική Ψυχολόγος - Νευροψυχολόγος 
Εγκληματολόγος

2310 286919 
tessachristodoulou@gmail.com

Συμπαίκτες δυο γενιές  
Κούης και Γκουγκουλιάς

Κεράκια στην Σίσσυ στο εκλογικό κέντρο Στον Α.Σ. Αρη ο Ψωμιάδης  

Διαφορετικά ήταν τα φετινά γενέθλια για την υποψή-
φια δήμαρχο Παύλου Μελά Σίσσυ Φραγκοπούλου. Φίλοι 
και συνεργάτες έστησαν μια γιορτή στο εκλογικό κέντρο 
του συνδυασμού στην Πολίχνη, με εδέσματα αλλά και 
τούρτα. Η υποψήφια δήμαρχος καθ΄όλη τη διάρκεια της 
βραδιάς δεχόταν ευχές για καλή επιτυχία στις εκλογές.

Ο ένας κατεβαίνει υποψήφιος στον δήμο Θεσσαλονί-
κης με τον Πέτρο Λεκάκη και ο άλλος στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. 
Τους ενώνει όμως η αγάπη τους για τον Αρη. Ο Γιώργος 
Γκουγκουλιάς και ο Ντίνος Κούης φόρεσαν τα κιτρινό-
μαυρα και αγωνίστηκαν ως συμπαίκτες σε ποδοσφαιρι-
κό παιχνίδι. Μάλιστα εκτός από το παιχνίδι “ένωσαν” και 
τους συνδυασμούς με φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης γράφοντας: “Δυναμώνουμε τη Μακεδονία με 
τη Θεσσαλονίκη Πρώτη”.

Με τον πρόεδρο του ΑΣ Άρη Γιάννη Ψηφίδη συναντή-
θηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Παναγιώτης 
Ψωμιάδης. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στο  ποδοσφαι-
ρικό τμήμα για την έξοδο του στο Europa League. Ο επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών» 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ερασιτέχνη Άρη για την 
ίδρυση Μουσείου Ιστορίας, ώστε να συγκεντρωθεί και 
να αναδειχθεί το σύνολο της πλούσιας ιστορίας του Συλ-
λόγου. Στον ΑΣ Άρη βρέθηκε επίσης ο Γιώργος Ορφανός, 
ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν περάσει από τα 
γραφεία του κιτρινόμαυρου συλλόγου οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι, Νίκος Ταχιάος και Πέτρος Λεκάκης.

karfitsomata
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Ένας μεγάλος και σύγχρονος Δήμος δεν 
μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολι-
τικές και δράσεις αγνοώντας τους πολλα-
πλούς ρόλους που καλείται να διαδραματί-
σει η τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της 
ΕΕ. Πόσο όμως η ΕΕ επιδρά στη ζωή και στη 
λειτουργία ενός Δήμου; 

Η τοπική οικονομία σε κάθε περίπτωση 
επηρεάζεται από την ολοκλήρωση της Ενι-
αίας Εσωτερικής Αγοράς. Το ενοποιημένο 
οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί σειρά 
ευκαιριών αλλά και προκλήσεων. 

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότη-
σης κοινωνικών και αναπτυξιακών 
δράσεων αντλείται από πόρους της ΕΕ 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και 
συνδέεται με την θεσμική ικανότητα 
άντλησης πόρων από την πληθώρα 
των ενωσιακών Ταμείων.

Οι Δήμοι καλούνται εκ του θεσμι-
κού τους ρόλου να εφαρμόσουν άμε-
σα τη νομοθεσία της Ένωσης σε τομείς, 
όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, 
η προστασία του περιβάλλοντος, η 
βιώσιμη ανάπτυξη, οι μεταφορές, η 
κοινωνική πολιτική, η εκπαίδευση, οι 
δημόσιες συμβάσεις. 

Από την πλευρά της η ΕΕ και τα 
Κράτη-μέλη μετά το 1992, προχώρη-
σαν στην αναβάθμιση του ρόλου των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων στο πλαί-
σιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
σε επίπεδο αρχών όσο και σε επί-
πεδο θεσμών. 

‣ Σε επίπεδο αρχών η Ένωση 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
αποφασίζει «όσο το δυνατόν πιο 
ανοιχτά και εγγύτερα στους πο-
λίτες», ενώ η αρχή της επικου-
ρικότητας επιτρέπει στις τοπι-
κές και περιφερειακές αρχές 
μεγάλα περιθώρια δράσης 
για την υλοποίηση των κοι-
νών στόχων.

‣ Σε θεσμικό επίπεδο η 
αναβάθμιση συντελείται με 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερει-
ών (ΕτΠ), συμβουλευτικό 
όργανο  αποτελούμενο από 
τοπικούς και περιφερειακούς 
εκλεγμένους εκπροσώπους 
και των 28 Κρατών-μελών. 
Στην Επιτροπή των Περιφερει-
ών η Ελλάδα εκπροσωπείται 
από 12 μέλη (Δήμαρχοι και Πε-
ριφερειάρχες). Μέσω της ΕτΠ, οι 

εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να διατυ-

πώνουν τη γνώμη τους σχετικά με τη νομο-
θεσία της ΕΕ που έχει άμεσο αντίκτυπο στις 
περιφέρειες και τις πόλεις. 

Η περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης των 
αυτοδιοικήσεων ενισχύεται από τη διαπί-
στωση σε πολλές μετρήσεις ότι η εμπιστο-
σύνη στο τοπικό και το περιφερειακό επί-
πεδο διακυβέρνησης είναι, κατά μέσο όρο, 
μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη στην κυ-
βέρνηση και, στα περισσότερα Κράτη-μέλη, 
είναι επίσης υψηλότερη από την εμπιστο-
σύνη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι πόλεις 
και οι περιφέρειες καθώς και οι εκλεγμένοι 
εκπρόσωποί τους, παρέχουν εγγύτητα, εμπι-
στοσύνη και σταθερότητα στην ΕΕ, σε μια 
εποχή που οι αποκλίσεις και ο ανταγωνισμός 
αυξάνονται ενώ η Ευρώπη μετασχηματίζεται 
με ταχύτητα εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, 
της ψηφιακής επανάστασης και των δημο-
γραφικών μεταβολών. 

Από την πλευρά τους οι τοπικές και πε-
ριφερειακές αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης 

μέσω της ΕτΠ με τη Δήλωση του Βουκου-
ρεστίου πρόσφατα (14-15 Μαρτίου 2019) 
μεταξύ άλλων ζήτησαν:

‣ Ο σύνδεσμος μεταξύ της ΕΕ και των 
πολιτών της πρέπει να ενισχυθεί με περισ-
σότερους διαύλους συμμετοχής και τη δρο-
μολόγηση ενός μόνιμου συστήματος δια-
βουλεύσεων με τους πολίτες.

‣ Οι περιφέρειες και οι πόλεις βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και πρέπει να 
ενισχυθούν προκειμένου να διαδραματίσουν 
πλήρως τον ρόλο τους στην επίτευξη της με-
τάβασης σε μια βιώσιμη Ευρώπη. 

‣ Η κοινωνική διάσταση της ΕΕ πρέπει 
να ενισχυθεί ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
η ίση αξία μεταξύ των κοινωνικών και των 

οικονομικών δικαιωμάτων. Οι επιτυχημέ-
νες ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενσω-

μάτωση, και ιδίως οι πολιτικές για την 
κοινωνική ένταξη των μεταναστών, 

δεν νοούνται χωρίς την παροχή στις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
της κατάλληλης χρηματοδότησης 
από την ΕΕ.

‣ Το επίπεδο των δημόσιων 
επενδύσεων στην ΕΕ παραμέ-
νει υπερβολικά χαμηλό και 
δεν επιτρέπει να παρέχονται 
οι κατάλληλες δημόσιες 
υποδομές και υπηρεσίες. 
Η γεφύρωση του χάσματος 
των δημόσιων επενδύσεων 
είναι, επομένως, ζωτικής 

σημασίας. 
Ο Δήμος Ελ. Κορδελιού – 

Ευόσμου δεν μπορεί να αγνοεί 
τις παραπάνω προκλήσεις.

* Ο Μανώλης Χουρδάκης 
είναι τελωνειακός υπάλληλος, 

υποψήφιος διδάκτορας στο ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο και υποψήφιος 

δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο 
Ελευθερίου Κορδελιού -  Ευόσμου 

με το συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»

Ο Δήμος στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον
opinion

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 
ΧΟΥΡΔΑΚΗ*

Οι Δήμοι κα-
λούνται εκ 

του θεσμικού 
τους ρόλου να 

εφαρμόσουν 
άμεσα τη νο-
μοθεσία της 

Ένωσης σε το-
μείς, όπως η 

διαχείριση των 
απορριμμάτων, 

η προστασία 
του περιβάλ-

λοντος, η βιώ-
σιμη ανάπτυξη, 
οι μεταφορές, 

η κοινωνική 
πολιτική, η εκ-

παίδευση, οι 
δημόσιες συμ-

βάσεις. 
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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

Νίκος Ζεϊµπέκης

Π. Καμμένος: Το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό 
 «Οι ΑΝΕΛ βάζουμε το εθνικό, πάνω από το κομμα-

τικό, πάνω από το πολιτικό», τόνισε ο πρόεδρος των 
ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. 
Παράλληλα, ο Πάνος Καμμένος εξαπέλυσε επίθεση 
κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ και άλλων κομμάτων για τη 
στάση τους στα εθνικά θέματα. 

«Εκπροσωπούμε πατριωτικές δυνάμεις του τόπου, 
εκπροσωπούμε τις ελληνικές δυνάμεις, τις δυνάμεις 
εκείνες οι οποίες θέλουν την πρόοδο του ελληνικού 
λαού και τη σταθερότητα. Είμαστε εκείνοι που μένουμε 
πιστοί στις αρχές μας, πιστοί στις αξίες μας. Είμαστε 
εκείνοι που θα επιβάλλουμε στο ευρωκοινοβούλιο να 
ακούγονται η ελληνική φωνή και η ελληνική συνείδη-
ση» υπογράμμισε. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ πρόσθεσε ότι 
όταν θα γίνουν εθνικές εκλογές, οι ΑΝΕΛ «θα παλέψουν 
για να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», αλλά όχι 
«με αποστάτες που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ», ούτε με αν-
θρώπους που έβλαψαν τη χώρα, ή «με εθνομηδενιστές 
που έχει μαζέψει μαζί του ο κ. Μητσοτάκης».

Ο κ. Καμμένος ανέφερε ότι η θέση των ΑΝΕΛ στο 
Μακεδονικό ήταν από την ίδρυση τους, η «εθνική θέση» 
του 1992. «Κανένα σύνθετο όνομα με τον όρο Μακε-
δονία… Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», είπε ο κ. 
Καμμένος και πρόσθεσε: «Συντάσσομαι, πλήρως, με τον 

Κρις Σπύρου και την προσπάθεια των ομογενών Μακε-

δόνων για την κατάργηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, 

η οποία δεν ίσχυε, δεν ισχύει και δε θα ισχύσει ποτέ».

Προσφυγή στην UNESCO
Ο κ. Καμμένος αποκάλυψε και την πρόθεσή του να 

καταθέσουν οι ΑΝΕΛ προσφυγή στην UNESCO  για την 

κατάργηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. «Είμαστε 

έτοιμοι να καταθέσουμε, μέσα στις επόμενες μέρες, 

ίσως και τη Δευτέρα, το κείμενο προσφυγής του νομικού 

τμήματος Ελλήνων πολιτών στην UNESCO, για την κα-

τάργηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θα διανεμηθεί σε 

όλη την Ελλάδα, θα δοθεί σε όλα τα κόμματα, σε όλους 

τους βουλευτές και σε όλους τους πολίτες», τόνισε ο 

πρόεδρος των ΑΝΕΛ και πρότεινε μαζί με τις εκλογές για 

το ευρωκοινοβούλιο και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να 

γίνει εκστρατεία για να συγκεντρωθούν υπογραφές κατά 

της Συμφωνίας οι οποίες, όπως είπε, «θα είναι η αρχή 

του τέλους για την κατάπτυστη αυτή συνθήκη. Σας καλώ 

να ενωθούμε, προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα, όχι 

φωτοβολίδες».
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Χρήστος Αναστασάκης
Υποψήφιος  Δημοτικός  Σύμβουλος

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

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

Έργα και όχι Λόγια

Η πολιτική για τους πολίτες 
και όχι για τους πολιτικούς
Η πολιτική για τους πολίτες 
και όχι για τους πολιτικούς

Ο Γιώργος Ορφανός  
δεν ξεχνά τις ρίζες του

Σουβλάκια για  τον Μειμαράκη, τούρτα 
για τον Καλαφάτη 

Διαμαρτυρία για  τον Κουφοντίνα έξω 
από το «Ολύμπιον» 

Μετά την ομιλία του Βαγγέλη Μειμαράκη στο «Ολύ-
μπιον», ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σταύρος 
Καλαφάτης κέρασε σουβλάκια για τα  54α γενέθλιά του 
σε «γαλάζιους» φίλους του, στον Κώστα  Γκιουλέκα 
και φυσικά στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην «καρδιά» 
της πλατείας Αριστοτέλους. Από την πλευρά τους, οι 
φίλοι του Σταύρου Καλαφάτη του επεφύλαξαν έκπληξη, 
καθώς του έφεραν μια τούρτα! Δ. Κ.

Ο Γιώργος Ορφανός πιστός Νεοδημοκράτης βρέθηκε 
στο «Ολυμπίον» για να συναντήσει τον πρώην πρωθυ-
πουργό Κώστα Καραμανλή, αλλά και άλλους φίλους του 
από τη γαλάζια παράταξη από την οποία προέρχεται ο 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ορφανός συ-
ναντήθηκε και συνομίλησε με κόσμο έξω από το χώρο 
της εκδήλωσης καθώς έφτασε αργά λόγω του debate 
των υποψηφίων του δήμου Θεσσαλονίκης που είχε διορ-
γανωθεί στην ΕΡΤ 3.

 Δ. Κ.

Έξω από το Ολύμπιον συγκεντρώθηκαν αντιεξου-
σιαστές  και φώναξαν συνθήματα υπέρ της χορήγησης 
άδειας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Την ίδια ώρα  μέσα 
στο αμφιθέατρο βρίσκονταν σε εξέλιξη κεντρική εκδή-
λωση του υποψήφιου ευρωβουλευτή της ΝΔ Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη. Στο σημείο βρέθηκε  ισχυρή αστυνομική 
δύναμη. Οι διαδηλωτές αφού πέταξαν τρικάκια αποχώ-
ρησαν με πορεία προς την Αγία Σοφίας.

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

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει τις εκλογές γιατί πήρε πολλά από τους πολλούς και άφησε ανέγγι-
χτες τις ελίτ. Επί Τσίπρα όλοι οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν, χτυπώντας βάναυσα τους 
οικονομικά ασθενέστερους. Ακόμη θυμόμαστε τον πρώην υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη 
το καλοκαίρι του 2015 να λέει «δεν θα πέσει η κυβέρνηση για τα 10 σεντς που θα 
αυξηθούν τα μακαρόνια». Κι όμως, τα λεφτά αυτά, τα σεντς, έλειψαν από τα φτωχά 
νοικοκυριά και έπληξαν τους φτωχότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τον ΦΠΑ στο 24% από 
13% για τα τρόφιμα και την εστίαση, μόνο από αυτό το φόρο η κυβέρνηση πήρε από τα 
νοικοκυριά πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι αντιλαϊκό μέτρο, τώρα επα-
ναφέρει τον ΦΠΑ 13% για τα τρόφιμα και την εστίαση και απαιτεί από τους ψηφοφόρους 
να πανηγυρίσουν για την επιτυχία. Ο καφές ωστόσο των συνταξιούχων θα εξακολουθεί 
να χρεώνεται με ΦΠΑ 24%, όπως και οι χυμοί των εγγονών τους. Αλήθεια όμως, οι 
συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου για τους νέους συνταξιούχους από το 2016 και 
μετά, που είναι μειωμένες έως 35% σε σχέση με τις παλαιές συντάξεις, είναι φιλολαϊκό 
μέτρο; Η κατάργηση του ΕΚΑΣ είναι μέτρο υπέρ των φτωχών ή μόνιμη επιβάρυνση; Η 
αύξηση του ΦΠΑ στο 24% για τα νησιά είναι υπέρ της ακριτικής Ελλάδας; Η μείωση 
κατά 70% των ποσών για πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με το 2014 είναι ελάφρυνση; 
Για να είμαστε δίκαιοι, όμως, είχαμε και μειώσεις φόρων επί Αριστεράς, στους καζινάρ-
χες ο φόρος από 20% πήγε στο 8% με νόμο ΣΥΡΙΖΑ, στους καναλάρχες η μείωση του 
ειδικού φόρου διαφημίσεων από 20% στο 5% έγινε για να βγει το κόστος της άδειας 
τζάμπα, στους εφοπλιστές ο προαιρετικός φόρος, από 110 εκατομμύρια που ήταν επί 
Σαμαρά, πήγε κάτω από 50 εκατομμύρια επί Τσίπρα.
Η ελίτ έμεινε στο απυρόβλητο, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα χάσει τις εκλογές και θα δει τη δύναμή του να υποχωρεί και στις λαϊκές γειτονιές, 
γιατί με την πολιτική του έπληξε τους πολλούς και άφησε στο απυρόβλητο τις ελίτ!
*Ο κ. Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας – π. βουλευτής Νέας Δημοκρατίας

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

Αποθεώθηκε ο Κώστας  Καραμανλής Στη γειτονιά του ο Ιορδάνης  
Χατζηκαλλινικίδης

Μικρό το «Ολύμπιον»  
για την εκδήλωση του Μεϊμαράκη

Σε ευχάριστο κλίμα, σε κεντρικό καφέ-μπαρ της 
Τούμπας συνομίλησε με συμπολίτες μας ο Ιορδάνης 
Χατζηκαλλινικίδης, Δικηγόρος και Υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης με την παράταξη 
«ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Κωνσταντίνου Ζέρβα. 
Συζήτησε για τα περισσότερα από τα ζητήματα που 
απασχολούν τους κατοίκους της Τούμπας, οι οποίοι του 
ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην προσπάθεια του.

Με παρατεταμένο χειροκροτήματα και με επευφη-
μίες έγινε δεκτός ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, 
ο οποίος παραβρέθηκε στην κεντρική εκδήλωση του 
επίσης πρώην προέδρου της ΝΔ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη 
και επικεφαλης του ψηφοδελτίου της ΝΔ για την Ευρω-
βουλή. Οι Καραμανλής μπήκε στην αίθουσα του «Ολύ-
μπιον» μαζί με τον Βαγγέλη Μειμαρακη, περπάτησαν στο 
διάδρομο και χαιρέτισαν τους παρευρισκόμενους. Οι δυο 
άντρες κάθισαν δίπλα-δίπλα στην πρώτη σειρά των κα-
θισμάτων, ενώ οι παρευρισκόμενοι έκαναν ουρά για μια 
selfie. Δ. Κ.

Ασφυκτικά γέμισε η αίθουσα στο «Ολύμπιον» που 
είχε «κλειστεί» για την εκδήλωση του επικεφαλής του 
ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκραστίας, Ευάγγελου 
Μεϊμαράκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν την έναρ-
ξη της εκδήλωσης, δεν… έπεφτε καρφίτσα στο αμφιθέ-
ατρο του πρώτου ορόφου, καθώς τα «γαλάζια» στελέχη 
και οι ψηφοφόροι του κόμματος έσπευσαν μαζικά για να 
παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

 Δ. Κ.

karfitsomata
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Δικηγόρος. 
Πολιτευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
Μέλος Δ.Σ. Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. 
Πρ. Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων. 
Τεχνολογιών Π.Κ.Μ. 
Ραδιοφωνική Παραγωγός.  

Γνωρίζει οκτώ ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Ιταλικά, Καταλανικά, Πορτογαλικά, Ρώσικα. 
Υπότροφος του German Marshall Fund of the United States. 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επικοινωνία  και τον 
Πολιτισμό, Α.Π.Θ. 
Master of Arts in Media Culture, Universiteit Maastricht. 
Απόφοιτος του Αμερικάνικου Κολλεγίου « Ανατόλια».

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΖΩΗ (ΤΖΕΛΙΝΑ)

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

jelina@outlook.com

facebook.com/jelinamakrantonaki/

6942551874

Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου  
- Ο ρόλος του δήμου Θεσσαλονίκης στο μέλλον

Με την 19η Μαΐου να έχει οριστεί από το 1994 
ως ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
στον Μικρασιατικό Πόντο και τη φετινή επέτειο 100 
ετών από τη  δεύτερη σκληρή φάση της γενοκτονί-
ας, έχει πολύ μεγάλη αξία να αναζητήσουμε τρόπους 
με τους οποίους θα μπορέσει στο μέλλον ο δήμος 
Θεσσαλονίκης να ενισχύσει τις εκδηλώσεις μνήμης, 
αλλά και να αξιοποιήσει το θεσμικό του ρόλο για την 
προώθηση του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο. 

Πέραν των τυπικών αρμοδιοτήτων τους, ο δήμος 
και ο δήμαρχος έχουν πολύ μεγάλη δυναμική και 
κύρος επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας πολιτικές. 

Μέσω του δήμου μπορούν να ενδυναμωθούν 
πολλές προσπάθειες και δυνάμεις είτε επιστημονι-
κές, είτε κοινωνικές για να προβληθεί το ζήτημα σε 
μεγάλη κλίμακα.

Υιοθετώντας μια πιο εξωστρεφή και δραστήρια 
στάση, είναι εφικτό η ευαισθητοποίηση της παγκό-
σμιας κοινότητας να επέλθει μέσα από συνεργασίες 
με τις αδελφοποιημένες πόλεις της Θεσσαλονίκης. 
Από το Τορόντο μέχρι την Καλκούτα και από την 

Μασσαλία μέχρι την Αλεξάνδρεια, η Θεσσαλονίκη 

έχει αδελφοποιηθεί με 34 πόλεις. Αναθερμαίνοντας 

τις σχέσεις μας με αυτές ή με πόλεις που έχουν ήδη 

αναγνωρίσει τη γενοκτονία, δημιουργούμε ένα ακό-
μα διεθνές πλαίσιο δίπλα σε αυτά που υπάρχουν, είτε 
λειτουργώντας υποστηρικτικά και επικουρικά, είτε 
λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, πάντα σε συνεργασία 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η μνημόνευση είναι μια προσωπική αλλά και θε-
σμική διαδικασία, στην οποία στόχευση του δήμου 
θα πρέπει να είναι η συμμετοχή όλο και περισσότε-
ρων ατόμων και επίσημων φορέων, η ποικιλία και η 
ανανέωση στο περιεχόμενο των δράσεων πάντα με 
όρους επιστημονικούς και ποιοτικούς.

Ανάλογες πρωτοβουλίες ή συντονισμένες μεταξύ 
τους δράσεις είναι δυνατόν να αφορούν και την Ημέ-
ρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας (14 Σεπτεμβρίου). 

Είναι σημαντικό εκδηλώσεις που αφορούν ζητή-
ματα μνήμης να εκπορεύονται από σεβασμό στα θύ-
ματα, στους απογόνους τους και στην Ιστορία.

* Ο Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης είναι υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα

ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ*
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Η περιοχή της Χαλκιδικής, ως αγροτική αντιμετωπίζει 
προβλήματα με την άρδευση, τα οποία σχετίζονται 

και με το κόστος, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ήδη 
βεβαρυμμένους προϋπολογισμούς των αγροτών

Τ Ο Υ 
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ 

Π Α Ν Α *

Εδώ και μια δεκαετία και πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
τεθεί στο επίκεντρο η βιώσιμη ανάπτυξη που μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνει την εξοικονόμηση πόρων, τόσο για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, όσο και στα πλαίσια της διαγενεακής αλληλεγγύης. Ο αγροτι-
κός τομέας, απαιτεί σημαντικές ποσότητες νερού για την άρδευση των 
καλλιεργειών, καθώς επίσης και υψηλό κόστος για την συλλογή ή την 
άντληση του νερού αυτού. Η περιοχή της Χαλκιδικής, όντας αγροτι-
κή αντιμετωπίζει προβλήματα με την άρδευση, τα οποία σχετίζονται 
και με το κόστος, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ήδη βεβαρυμμένους 
προϋπολογισμούς των αγροτών. Ωστόσο, παρά τις διαρκείς τεχνολο-
γικές εξελίξεις, αλλά και την πληθώρα καλών πρακτικών από άλλες 
χώρες της Ευρώπης, η περιοχή μας δεν φαίνεται να αξιοποίησε κά-
ποιες από τις δυνατότητες που δίνονταν σε κεντρικό ή σε περιφερειακό 
επίπεδο για να βελτιώσει την κατάσταση στην άρδευση, διευκολύνο-
ντας το έργο των παραγωγών, αλλά και περιορίζοντας σημαντικό το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της όλης διαδικασίας. 

Φθάνοντας πλέον στο 2020, οι προκλήσεις είναι πολλές και σύν-
θετες. Προκειμένου να μπορέσει να καταστεί ανταγωνιστικός  ο αγρο-
τικός τομέας στο σύνολο της χώρας, αλλά και στην περιοχή μας, θα 
πρέπει να αναπτύξει σειρά καινοτομιών και σύγχρονων πρακτικών, 
όπου η μείωση του κόστους άρδευσης θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Στα 
πλαίσια αυτά, θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει αξιοποίηση των κατάλ-

ληλων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να διαμορφω-
θούν οι κατάλληλες υποδομές, όπως για παράδειγμα είναι η χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις γεωτρήσεις, η χρήση αυτοματι-
σμών, οι μετρήσεις των καταναλώσεων και γενικότερα η βελτιστοποί-
ηση της όλης διαδικασίας. Παρόλο που οι πόροι είναι περιορισμένοι, 
η εφαρμογή νέων πρακτικών στην περιοχή, αναμένεται σταδιακά να 
δημιουργήσει και μια νέα κουλτούρα, μοχλεύοντας χρήματα και από 
τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή από τους ίδιους τους παραγωγούς ή από 
τις ενώσεις παραγωγών. Έτσι, σε λίγο χρονικό διάστημα θα επέλθει 
μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων (ελιές, βερίκοκα 
κτλ.), ενώ ταυτόχρονα τα προϊόντα που θα παράγονται θα δημιουρ-
γούν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, όντας σε συμφωνία με 
την λογική εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας. Εν κατακλείδι, απαι-
τούνται άμεσες ενέργειες, έτσι ώστε η χώρα και πόσο μάλλον η περι-
οχή να μην χάσει άλλες ευκαιρίες σε έναν από τους τομείς αιχμής για 
την ανάπτυξή της. 

*Ο Πάνας Απόστολος  είναι  υποψήφιος βουλευτής του Κινήμα-
τος Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής 

Υδάτινοι πόροι, μια πρόκληση για βιώσιμη ανάπτυξη
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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

Υδάτινοι πόροι, μια πρόκληση για βιώσιμη ανάπτυξη Σε γνώριμα ... λημέρια η ΜάρνηΈνα διαφορετικό δρώμενο διοργάνωσε 
η Ακριτίδου Δήμητρα για την γενοκτονία 
του Ποντιακού Έλληνισμού

Συγκινητική εκδήλωση φόρου τιμής και μνήμης δι-
οργάνωσε η υποψήφια δημοτική σύμβουλος του συνδυ-
ασμού Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα Νίκος Ταχιάος, Ακριτίδου 
Δήμητρα με το σχολείο στο οποίο είναι Διευθύντρια, με 
την συμμετοχή του συνόλου των μαθητών. 

Οι μαθητές μίλησαν στα ποντιακά, απήγγειλαν ποι-
ήματα, τραγούδησαν και χόρεψαν και στο τέλος σε ένα 
κυκλικό χορό γύρω από όλο το οικοδομικό τετράγωνο, 
χόρεψαν με τους δασκάλους, τους ενεργοποιώντας όλη 
την γειτονιά του σχολείου.

Η αγαπητή φίλη και εξαίρετη συνάδελφος Μάρνη Χατζηεμμανουήλ, Αντιπρόεδρος ΔΣ Μορφωτικού Ιδρύματος 
ΕΣΗΕΜΘ, αποφάσισε να μετάσχει στις περιφερειακές εκλογές με το συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα «Αλληλεγ-
γύη» στέλνοντας το μήνυμά της:

«Σε περίπου μία εβδομάδα ανοίγουν οι κάλπες των Ευρωεκλογών και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών κι εμείς κα-
λούμαστε να επιλέξουμε τα πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν και θα υλοποιήσουν στόχους και οράματα.

Για εμένα που κατεβαίνω υποψήφια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του 
Απόστολου Τζιτζικώστα το στοίχημα ισχύει πολλά χρόνια τώρα καθώς μέσα από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα είχα 
την ευκαιρία να ασχοληθώ με τα θετικά και τα μελανά ζητήματα της γενέτειράς μου, της όμορφης Θεσσαλονίκης αλλά 
και με την Περιφέρεια. Η εκπομπή «Κυριακή στο χωριό» που παρουσίαζα για δέκα χρόνια μου χάρισε προσωπική επαφή 
με τους ανθρώπους και τον τόπο τους. 

«Χτίζουμε πολλούς τοίχους αλλά όχι αρκετές γέφυρες» είχε πει ο Ισαάκ Νέφτων, θέλοντας να καυτηριάσει τις δια-
προσωπικές μας σχέσεις. Οι δικές μου γέφυρες είναι πολλές, έχουν γερά θεμέλια και αντέχουν στο χρόνο όπως απο-
δείχθηκε από τις επισκέψεις μου σε πόλεις και χωριά της Περιφέρειας που επισκέπτομαι με αφορμή την υποψηφιότητά 
μου».  

*Οι φωτογραφίες είναι από τον Σοχό, Δήμος Λαγκαδά και την Αρέθουσα, Δήμος Βόλβης.

karfitsomata
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣΕ∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

ΠΑ 20:00
ΣΑ 17:30 (Ε)  ∆Ε 07:00 (Ε)

∆Ε - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΣΑ 06:30

∆Ε - ΠΑ 18:00
ΣΑ - ΚΥ 15:30 & 21:00

Παναγιώτης Καρασαββίδης
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Ελεύθερος επαγγελµατίας και ιδιόκτητης παραδοσιακού καφενείου στο ιστορικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 «Ναι» στο επιχειρείν  - «Ναι» στον τουρισµό -  «Ναι» στον αθλητισµό 

Γιατί κατεβαίνω υποψήφιος µε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα
Συµβαδίζουµε σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Επιθυµώ να 
αλλάξει αυτό που αντικρίζω καθηµερινά. Θέλω λύσεις. Οι λύσεις όµως 
προϋποθέτουν βαθιά γνώση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήµατα.
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι από τους ελάχιστους αυτοδιοικητικούς ο οποίος 
γνωρίζει που πονάει η πόλη και κυρίως για ποιους λόγους συµβαίνει αυτό.
Εγώ ως άνθρωπος της αγοράς έχω µάθει να βρίσκω λύσεις, είµαι ενεργός 
πολίτης έτοιµος να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια. 
Θέλουµε η Θεσσαλονίκη να γίνει ευρωπαϊκή µεσογειακή µητρόπολη. Κορυφαίος 
προορισµός και πρότυπο ανάπτυξης. ∆ιαθέτει όλα τα πλεονεκτήµατα, όλα τα 
εφόδια, έχει δυνατότητες που µπορούµε να αξιοποιήσουµε. Με πρώτη 
προτεραιότητα την οµαλοποίηση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, θα 
οικοδοµήσουµε βήµα – βήµα την πόλη µας. Γιατί υπάρχει γνώση, γιατί η σκληρή 
δουλειά δεν είναι για εµάς πρόβληµα.
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Κατερίνα Δημακοπούλου 

Με εμπειρία 14 ετών στο χώρο της 
δημόσιας υγείας πάντα σε δημόσια νοσο-
κομεία και επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, η Κατερί-
να Δημακοπούλου καταθέτει τις προτά-
σεις της για την υγεία και τη διάθεση της 
να δουλέψει σκληρά για τη Θεσσαλονίκη 
όπου μεγάλωσε και αγαπά. Αποφάσισε 
να είναι υποψήφια στο Δήμο Θεσσαλονί-
κης  για πρώτη φορά αφού δέχθηκε την 
πρόσκληση της Κατερίνας Νοτοπούλου. 
Ως ιατρός Παθολόγος με δύο εξειδικεύ-
σεις στην αρτηριακή υπέρταση και στα 
λιπίδια-αθηρωμάτωση διατηρεί τα δύο 
ιατρεία της υπέρτασης και των λιπιδίων 
που θα ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία 
του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Πι-
στεύει πως με σωστό σχεδιασμό μπορεί 
και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει 
στην πρωτοβάθμια υγεία. 

Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τα 
κοινά; Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
ο δήμος μας. Θεωρώ ότι δεν έγιναν όλα 
όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Έγινε ένα 
άνοιγμα στον τουρισμό από τον Δήμαρ-
χο Γιάννη Μπουτάρη παρόλα αυτά όμως 
δεν αξιοποίησαμε τις δυνατότητες της 
πόλης μας στο έπακρον. Σημαντικά θέ-
ματα παραμένουν άλυτα: η καθαριότητα, 
οι αστικές συγκοινωνίες, το μεταναστευ-
τικό που οφείλουμε να συνδράμουμε να 
συμπαρασταθούμε και να λάβουμε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για 
το άμεσο μέλλον.  Αυτά νομίαζω είναι τα 
κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σήμερα. 

Με βάση την εμπειρία σας από τα 
δημόσια νοσοκομεία πως θα μπορού-
σαμε να σχεδιάσουμε μέτρα για την 
περίθαλψη των προφύγων και μετανα-
στών σε τοπικό επίπεδο;  Στο Γενικό Νο-
σοκομείο «Γ. Γεννηματάς» βλέπουμε κα-
θημερινά μεγάλο τμήμα του πληθυσμού 
πρόσφυγων και μεταναστών έχουν έρθει 
από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και 
εμπόλεμες ζώνες. Χρειάζονται βοήθεια, 
χρειάζονται τη στήριξη μας ιατροφαρμα-
κευτική και ψυχολογική. Οι περισσότε-
ροι δεν έχουν εμπειρία από τη δική μας 
κουλτούρα, τη δική μας παιδεία, τα 2/3 
δε μιλούν τη γλώσσα μας πρέπει να μά-
θουν τη γλώσσα μας για να επικοινωνή-
σουν. Ευτυχώς, η  διοίκηση του νοσοκο-
μείου μας έχει μεριμνήσει για διερμηνείς 
τους έχουμε 24 ωρες το 24ωρο κοντά 
μας και στις εφημερίες και μας βοηθούν 

πολύ. Σχετικά με τους εμβολιασμούς οι 
ειδικές αυτές ομάδες θέλουν να εμβο-
λιαστούν αλλά δε γνωρίζουν για τους 
εμβολιασμούς. Στις χώρες τους το επι-
πεδο της ιατρικής δεν είναι το ίδιο με το 
επιπεδο της Ελλάδας και δε γνωριζουν 
τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Μία από τις 
θέσεις της παράταξης μας «Θεσσαλονίκη 
Μαζί» στο χώρο της υγείας είναι τα δη-
μοτικά ιατρεία τα οποία πρόκειται να λει-
τουργήσουν και να έχουν ειδικά κέντρα 
εμβολιασμού.

Μπορεί ο δήμος να αποσυμφορήσει 
τα νοσοκομεία στην πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας; Υπάρχουν δύο ιατρεία που 
δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα έχουμε 
σκοπό να τα επανδρώσουμε πλήρως. 
Εκτός από προσωπικό χρειάζονται και 
μηχανήματα μπορούν να γίνουν υπάρ-
χουν κονδύλια, υπάρχουν πόροι απλά 
δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. 
Αυτα τα δύο ιατρεία θα εξοπλιστούν πλή-
ρως με ακτινοδιαγνωστικά και μικροβιο-
λογικά μηχανήματα ώστε οι πολίτες να 
προσφεύγουν εκεί. Αυτή είναι η λεγόμε-

νη πρωτοβάθμια υγεία και αυτά τα κέ-
ντρα και όσα άλλα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν αν συνεργαστούν με τα ΤΟΜΥ 
και τα νοσοκομεία θα συμβάλλουν στην 
άμεση εξυπηρετήση των πολιτών. Έτσι δε 
θα πηγαίνει ο καθένας από εμάς ανεξέ-
λεκτα αλλά θα υπάρχει μία κατευθυνση 
με έναν ειδικό γιατρό. Έχουμε σκοπό να 
δημιουργήσουμε τις λεγόμενες ομάδες 
υγείας και τα δημοτικά ιατρεία τα οποία 
θα στελεχωθούν πλήρως από παθολό-
γους, καρδιολόγους, παιδιάτρους. Το 
οικονομικό κομμάτι θα ανήκει στο δήμο 
με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαική 
Ένωση και μπορούν εύκολα να απορρο-
φηθούν και να αξιοποιηθούν. Μέσα στα 
δημοτικά  ιατρεία αυτά μπορούν να λει-
τουργήσουν ειδικά ιατρεία εμβολιασμών, 
διακοπής καπνίσματος, παχυσαρκίας, 
αρτηριακής υπέρτασης και λιπιδίων και 
παρακολούθησης ειδικών ομάδων όπως 
οι πρόσφυγες και μετανάστες. 

Ο αντικαπνιστικός νόμος γιατί δε 
μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή; Δεν πρε-
πει να μιλάμε για μέτρα επιβολής αλλά 

για μέτρα προσαρμογής. Πρέπει να 
υπάρχει ενημέρωση του κοινού έχουμε 
ελλείψεις σε αυτό. Επικεντρωνόμαστε 
στην ενημέρωση του κοινού για να έχου-
με καλύτερη πρόληψη. Με εξιδεικευμέ-
νες καμπάνιες ενημέρωσης μπορούμε 
να εξηγήσουμε στους πολίτες για τις επι-
πλοκές που προκαλεί τι κάπνισμα και κυ-
ρίως που μπορούν να απευθυνθούν για 
να διακόψουν το κάπνισμα. Μόνο έτσι θα 
έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Πως μπορεί ο δήμος να είναι κοντά 
στον δημότη; Όταν οι δημοτικοί σύμβου-
λοι είναι κοντά στο δημότη τότε θα έιναι 
και ο δήμος. Οι άνθρωποι είναι που φτιά-
χνουν την πόλη. Αν εμείς οι υποψήφιοι 
από οποιαδήποτε παράταξη εκλεγούμε 
και κλειστούμε σε τέσσερις τοίχους χω-
ρίς να έχουμε την καθημερινή επαφή με 
τους δημότες μας δε θα έχουμε καλά 
αποτέλεσματα. Ευελπιστώ ότι εμείς θα 
κάνουμε την αλλαγή θα είμαστε και την 
επόμενη μέρα κοντά στους δημότες.

Προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας



84 18.05.2019

Σταυρό και στους ... αντιπεριφερειάρχες !Η Αμαλία Τσαμπάζη στελεχώνει  
το ψηφοδέλτιο του Ζέρβα

Ομιλία Μήτρου σε ενημερωτική εκδή-
λωση της Ένωσης μελών του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους για τις Δημό-
σιες Συμβάσεις

Στο ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Ζέρβα εντάχθηκε 
η αρχιτέκτων μηχανικός Αμαλία Τσαμπάζη ως υποψή-
φια διαμερισματική σύμβουλος στη Δ’ Κοινότητα. Η κα 
Τσαμπάζη, γέννημα θρέμμα της Θεσσαλονίκης και συ-
γκεκριμενα της Τούμπας, είναι διευθυντικό στέλεχος σε 
εταιρεία μελετών, επιβλέψεων και διαχείρισης τεχνικών 
έργων γνωστού ομίλου εταιρειών, με έδρα στη Θεσσα-
λονίκη και στην Αθήνα. Σύζυγος και μητέρα, αποφάσισε 
να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά για να βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και των  συμπο-
λιτών της. Σε αυτή την προσπάθεια βρήκε αρωγό τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα και την παράταξη «Ναι στη Θεσσα-
λονίκη», με την οποία αποφάσισε να συμπαραταχθεί με 
σκοπό την ΝΙΚΗ για την Θεσσαλονίκη!

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές σε σχέση με ό,τι ίσχυε για το 2014, είναι 
πιθανό να προκαλέσει προβλήματα... Για παράδειγμα οι 
αντιπεριφερειάρχες σε αντίθεση με τις εκλογές του 2014 
χρειάζονται σταυρό κάτι που επισήμανε και ο αντιπερι-
φερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος ο οποίος μεταξύ 
σοβαρου κι αστείου μάλιστα επισήμανε ότι «με ρωτούν 
στο δρόμο φίλοι και γνωστοί, αντιπεριφερειάρχη, ποιόν 
να ψηφίσουμε;». Γι αυτό υπενθυμίζουμε ότι στις εκλογές 
του 2019 όλοι πλην των επικεφαλής των παρατάξεων 
χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν...

Ο Δημήτρης Μήτρου, τοπογράφος μηχανικός και 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Θεσσα-
λονίκης με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, συμμετείχε σε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση που διορ-
γάνωσε η Ένωση των μελών του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους για τις Δημόσιες Συμβάσεις, σε συνεργασία 
με την ΠΕΣΕΔΕ και το ΣΠΕΔΕΘ ΚΜ. 

Ο κ. Μήτρου που είναι και εκλεγμένο μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 
ανέπτυξε ως ομιλητής το θέμα των ασυνήθιστα χαμη-
λών προσφορών σε δημόσια έργα και μελέτες, σε μια 
εκδήλωση που επίσης συμμετείχαν στελέχη του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και της ΠΕΣΕΔΕ.

karfitsomata



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

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

Θα σας φτιάξουμε τη διάθεση!

Shobi PERFUMERY 
Νέο κατάστημα Ερμού 65!

Κατάστημα 1: Καρόλου Ντηλ 38, Τηλ: 2310236136
Κατάστημα 2: Δελφών 90, Τηλ: 2313032121
Κατάστημα 3: Έρμού 65, Tηλ: 2310253696

Νίκος Κουφός
Υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Επιχειρηματίας-Ζαχαροπλάστης
«ΝΑΙ» στους νέους 

«ΝΑΙ» στην εξωστρέφεια
«ΝΑΙ» στην αισθητική 

«ΝΑΙ» στο να γίνει η Θεσσαλονίκη η πόλη του γλυκού!
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Σε τρείς ώρες κι ένα τέταρτο θα καλύπτει τη 
διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, στο τέλος του 
χρόνου, το νέο υπερσύγχρονο ηλεκτροκίνητο 
τρένο που θα δρομολογηθεί από την ερχόμενη 
Δευτέρα το πρωί, όπως δήλωσε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, ο 
οποίος συμμετείχε στο πρώτο δοκιμαστικό δρο-
μολόγιο που έγινε την Τετάρτη.

Ο κ. Σπιρτζης ήρθε στη Θεσσαλονίκη συνο-
δευόμενος από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΟ-
ΜΕ Θάνο Βούρδα, τους επικεφαλής του ΟΣΕ, 
της ΕΡΓΟΣΕ και της ΡΑΣ Μαζί τους βρέθηκαν και 
δημοσιογράφοι, στους οποίους παρουσιάστηκαν 
τα έργα που έγιναν για την ολοκλήρωση των 
μεγάλων έργων υποδομής στο τμήμα Τιθορέα 
– Δομοκός, αλλά και τα όσα μένουν και έχουν 
προγραμματιστεί να γίνουν.

«Η απόσταση Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα γί-
νεται σε τρεις ώρες και τρία τέταρτα περίπου 
και σύντομα θα ολοκληρωθούν και τα έργα τη-
λεδιοίκησης, σηματοδότησης και ελέγχου των 
συρμών με το ETCS», δήλωσε ο κ. Σπίρτζης και 
συμπλήρωσε: «Τα έργα που σχεδιάστηκαν και 
προωθούνται δεν είναι μόνο καθαυτό σιδηρο-
δρομικά, υπάρχουν και έργα σημαντικά αστικών 
αναπλάσεων, όπως οι υπογειοποιήσεις στα Σε-
πόλια και στο Μενίδι. Είναι επίσης έργα ανάταξης 
των συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδό-
τησης που είχαν γίνει, αλλά δεν είχαν τεθεί σε 
λειτουργία, ανάταξη η οποία έχει δρομολογηθεί 
στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι πλέον το τρένο 
γίνεται ένα μέσο ανταγωνιστικό, καθώς το κέ-
ντρο της Αθήνας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης 
θα συνδέονται σε χρόνο μικρότερο ακόμη των 3 
ωρών και 30’, με την ολοκλήρωση των συνο-

δών συστημάτων που βρίσκονται σε φάση ολο-
κλήρωσης αλλά ειδικά για τη Βόρειο Ελλάδα και 
τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε επίσης ότι πολύ σημα-
ντικά είναι τα μεγάλα έργα που θα προωθηθούν 
από τον Ιούνιο και αφορούν στις σιδηροδρομι-
κές συνδέσεις με τα Σκόπια στη Βόρεια Μακεδο-
νία, με το Βελιγράδι στη Σερβία, αλλά και με τη 
Βουλγαρία μέσω της Σιδηροδρομικής Εγνατίας. 
«Άν είμαστε μια φορά υπερήφανοι για τα έργα 
στους αυτοκινητοδρόμους, είμαστε εκατό φορές 
υπερήφανοι για τα σιδηροδρομικά έργα», δήλω-
σε ο κ. Σπίρτζης.

Το νέο γρήγορο δρομολόγιο  Αθήνας-Θεσσα-

λονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. θα πραγματοποιείται 
με ένα ζεύγος τραίνων, το οποίο θα διανύει σε:

- 3 ώρες και 57 λεπτά τη διαδρομή από την 
Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, με στάσεις σε Λά-
ρισα και Παλαιοφάρσαλο.

- 4 ώρες και 10 λεπτά τη διαδρομή από την 
Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με στάσεις σε Λια-
νοκλάδι και Λάρισα.

- Από Αθήνα, το πρώτο δρομολόγιο με το 
Intercity Express, αναχωρεί στις 06:22 και από 
τη  Θεσσαλονίκη, επίσης είναι το πρώτο δρομο-
λόγιο, το ταχύτερο, που αναχωρεί στις 06:27.
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Πιο «κοντά» έρχεται  
η Αθήνα στη Θεσσαλονίκη!

Με το νέο υπερσύγχρονο τρένο που δρομολογείται από τη Δευτέρα
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Η Βίκυ Χατζηβασιλείου, οικοδέσποινα ενός απόλυτα πετυχημένου τηλεοπτικού project, μιλάει 
στη «Κ» για τα μελλοντικά της σχέδια, αλλά και για θέματα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς και 
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης ως πρώην δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  

Γίνομαι κομμάτι των ιστοριών  
του «Πάμε Πακέτο» 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Κάθε Κυριακή στο BED-
ROOM club η σειρά των 

party ‘Στην εντατική’ με dj’s 
τους Pano Haritidi και Dee 

Jay Bazel 

Η επιτυχία της χρονιάς 
MASTER CLASS, μετά από 
125 sold out παραστάσεις 

στην Αθήνα τώρα στο 
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΈΙΟΝ

Ο μοναδικός Βασίλης 
Καρράς κάθε Παρασκευή 

και Σάββατο στο STAGE live 
μαζί με τους Ηλία Βρεττό, 

Έιρήνη Παπαδοπούλου και 
τους «Άνω Κάτω».

Οι «βασιλιάδες» της 
ελληνικής ραπ, οι KINGS 

αποκαλύπτονται στον Πόλυ 
Μαυρόπουλο μιλώντας για 
τον ήχο τους που παραμένει 
μέχρι σήμερα ολόφρεσκος

Σελ. 88 Σελ. 88 Σελ. 88

Σελ. 92

Σελ. 88
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Γατάκι Αυστραλή, όταν 
τα έκανε αυτά η Βανδή 

20 χρόνια πριν, εσύ ακόμα 
έπαιζες με τα καγκουρό.

Social 
Media ▶ Κάθε Κυριακή στο 

BEDROOM club η σειρά των 
party ‘Στην εντατική’ με dj’s 
τους Pano Haritidi και Dee 
Jay Bazel ενώ στο Live Lyra 
Performance o Giannis Sofilas.
▶ Μία από τις πιο απολαυστι-
κές,ζωντανές,εκρηκτικές και 
με καλό χιούμορ κωμωδίες 
των τελευταίων ετών,το ‘Ψέμα 
στο Ψέμα  ́με τους Πέτρο 
Φιλιππίδη και Παύλο Χα’ι’κάλη 
στο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ .
▶ Τελευταίες παραστάσεις 
αυτό το Σαββατοκύριακο για 
την  κωμωδία ART με τους Θο-
δωρή Αθερίδη,Άλκη Κούρκου-
λο και Γιώργο Πυρπασόπουλο 
στο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ.
▶ Η θεατρική επιτυχία της 
χρονιάς MASTER CLASS,μετά 
από 125 sold out παραστάσεις 
στην Αθήνα τώρα στο ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΕΙΟΝ  και για λίγες μόνον 

παραστάσεις. 
▶ Ο Νίκος Οικονομόπου-
λος κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στο FIX live.
#Ο μοναδικός Βασίλης 

Καρράς κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στο STAGE live.Μαζί 
του είναι ο Ηλίας Βρεττός,η 
Ειρήνη Παπαδοπούλου και οι 
Άνω Κάτω.
▶ Η παράσταση της χρονιάς η 
οποία απέσπασε διθυραμβικές 
κριτικές,Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ 
ΣΑΙΞΠΗΡ για περιορισμένο 
αριθμό παραστάσεων  στη 
Μονή Λαζαριστών. 
▶ Κάθε Κυριακή και ο Χρήστος 
Δάντης στο SYGGROU live.
▶ Από Παρασκευή 17 έως 
και την Κυριακή 19 Μαΐου 
το Thessaloniki Street Food 
Festival στον προαύλιο χώρο 
της ΔΕΘ που μετατρέπεται σε 
ένα τεράστιο γευστικό πάρκο 

με επιλογές φαγητού από 
όλον τον κόσμο,δύο μουσι-
κά stages αλλά και πολλές 
εκπλήξεις.
▶ Ένα μεγάλο αφιέρωμα 

στον αξεπέραστο Στράτο 
Διονυσίου από τους Άγγελο,-
Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου 
στο VERGINA THEATRO του 
Regency Casino κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο.
▶ Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 
Μαΐου οι δύο παραστάσεις της 
Κατερίνας Βρανά Staying Alive’  
στο Αριστοτέλειον.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Ποιοι είναι οι Kings;  Θα θέλατε 
να μας συστηθείτε; Οι Kings δημι-
ουργήθηκαν το 2012 από τον Γιάννη 
Ρουσσουνέλο και τον Teo Tzimas. Και 
σαν Βασιλιάδες έχουμε τη δική μας Βα-
σίλισσα, την Εμμανουέλα. Εκτός από 
ομάδα και συνεργάτες, είμαστε πάνω 
από όλα φίλοι που εκφραζόμαστε μέσα 
από τη μουσική. 
Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ήχο σας; 
Σίγουρα Pop με Rap επιρροές. Και όταν 
λέμε Pop δεν εννοούμε την Dance σκη-
νή μόνο. Pop μουσική μπορεί να είναι 
η Trap, η Rock, η Reggaeton ... Σημα-
σία για εμάς έχει να προσαρμόζουμε τη 
μουσική μας ανάλογα με τα εκάστοτε 
δημοφιλή ακούσματα κάθε περιόδου. 
Και μας αρέσει που μπορούμε να είμα-
στε ευέλικτοι σε κάτι τέτοιο γιατί αυτό 
μας επιτρέπει να έχουμε συνεχώς πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στα μουσικά δρώμε-
να της χώρας.
Έχετε δεχθεί επιρροές από καλλι-
τέχνες της διεθνούς μουσικής σκη-
νής; Αυτή την περίοδο έχουμε επηρεα-
στεί όσο δεν πάει από τον νέο ήχο της 
λατινικής Αμερικής. Αυτή η νέα Pop 
κουλτούρα κυριαρχεί παγκοσμίως και 
δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατή-
ρητη από εμάς.
Τι μπορεί να αποτελεί έμπνευση για 
τις δημιουργίες σας;
Έμπνευση για εμάς αποτελούν σίγουρα 
οι προσωπικές μας εμπειρίες. Αυτά που 
ζούμε στη καθημερινότητά μας τα απο-
τυπώνουμε στο χαρτί και μετά τα κά-
νουμε τραγούδια. Επίσης μας αρέσει να 
γράφουμε πιο ερωτικά. Θεωρούμε πως 
ο έρωτας είναι πηγή ζωής κι είναι ένα 

συναίσθημα που αξίζει να γράφεται και 
να τραγουδιέται λίγο περισσότερο από 
τα άλλα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως 
δεν θα γράψουμε κι άλλα τραγούδια 
που δεν θα έχουν ως πυρήνα και 
βάση τον έρωτα. 
Ο ήχος σας ταιριάζει με το κα-
λοκαίρι. «Follow the night», 
«Mojito», «Bikini», «Παγωτό»,  
«Chocolata»... Ετοιμάζετε κάτι για 
φέτος; Το καλοκαίρι έχει φτιαχτεί για 
εμάς απόλυτα χαχαχα. Ζούμε για ζέστη, 
ήλιο και παραλία. Κι αυτό το καλοκαί-
ρι δεν θα απογοητεύσουμε κανέναν. 
Μέσα στον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει 
το νέο μας καλοκαιρινό single, άκρως 
ερωτικό και χορευτικό και με μία συμ-
μετοχή έκπληξη που πραγματικά δεν 
περιμένει κανείς.  
Ποιες είναι οι live δραστηριότητές 
σας αυτή την εποχή; Μόλις τελειώ-
σαμε τις εμφανίσεις μας στην όμορφή 
σας πόλη. Ήμασταν παρέα με τον Θέμη 
Αδαμαντίδη και τον Χρήστο Μενιδιάτη 
στο Voice Live Stage για 5 εβδομά-
δες κι ομολογούμε πως περάσαμε 
τέλεια για άλλη μία φορά. Ο κόσμος 
της Θεσσαλονίκης, ακόμα και με τη 
κρίση, αποδεικνύει πως ξέρει να δι-
ασκεδάζει και να περνάει καλά. Σιγά 
σιγά πλέον ετοιμαζόμαστε και οργα-
νώνουμε την καλοκαιρινή μας περιο-
δεία. Κλείνουμε live shows σε όλη τη 
χώρα. Ελλάδα και Κύπρο. Θα είναι ένα 
πολύ δυνατό καλοκαίρι κι ελπίζουμε 
να σας δούμε σε κάποια συναυλία μας. 
Να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε 
παρέα.

KINGS

Οι  Έλληνες «βασιλιάδες» της rap 
Οι KINGS έκαναν την εμφάνιση τους τον Ιούνιο του 2012. Ένα  μουσι-
κό group-project με μουσικές επιρροές από Pop-Dance και RNB.   Ο  
ήχος τους παραμένει μέχρι σήμερα ολόφρεσκος κι έχουν πάντα να 
προτείνουν νέες ιδέες  που ξέρουν να τις μετουσιώνουν σε επιτυχίες.

#eurovisiongr
#foustanela

#AGENDA_MOU

Ο γείτονας έπαιξε 10 
ευρώ να περάσει τελικό 
το Σαν Μαρίνο και τώρα 

ετοιμάζεται να αγοράσει το 
διπλανό οικόπεδο.

80% τηλεθέαση ο 
πρώτος ημιτελικός Eurovi-

sion στο Σαν Μαρίνο. Θα ήταν 
100% αλλά ένα ζευγάρι 

έλειπε διακοπές.

Είναι η 
πρώτη φορά που 

άρεσε στους Έλληνες 
η συμμετοχή της 

Ελλάδας στη  Euro-
vision.

Όσα χρόνια και να 
περάσουν, ο Ζιμπεν-

Ζιμπεν-α-λουλου θα είναι ο 
μπαμπάς σας, γατάκια.
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Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΡΑ!
Ο άρχοντας του λα’ι’κού τραγουδιού είναι εδώ!Ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο STΑGE live με ένα εκπληκτι-
κό πρόγραμμα.Στον κορυφαίο χώρο επικράτησε το αδιαχώρητο και φυσικά το κέφι χτύπησε κόκκινο! Μαζί 
του Ηλίας Βρεττός,Ειρήνη Παπαδοπούλου και οι Άνω-Κάτω.
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Pinning 
The Media
▶ ΑΧΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ
Όταν δεν μπορείς να 
συνειδητοποιήσεις ότι η 
προσωπική σου ζωή δεν 
ενδιαφέρει πια κανέναν, 
καμώνεσαι στην εκπομπή 
ότι φοβάσαι μην πατήσεις 
το λάθος κουμπί στο 
tablet και δείξεις κάποια 
«προσωπική» φωτογρα-
φία.  Αχ, βρε Ελένη… Έλα 
μαζί μας στο 2019 για 
να δεις πόσο λίγο μας 
νοιάζει.

▶ ΟΥΤΕ ΜΕ EUROVISION
Ούτε με Eurovision δεν καταφέρνει πια να γίνει ανταγωνιστική 
η ΕΡΤ.  Που κάποτε ήταν απ’ τα δυνατά χαρτιά της.  Μόνο με το 
αποτυχημένο Survivor κονταροχτυπήθηκε.  To Master Chef και 
το «Τατουάζ» αεράτα μπροστά.

▶ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ
Αυτοί οι παίκτες των reality που αποχωρούν με δάκρυα στα 
μάτια, γιατί κλαίνε άραγε?  Για το τρόπαιο που δεν θα πάρουν?  
Για την προοπτική να πέσουν πάλι στην αφάνεια αφού εθίστη-
καν για κάποιο διάστημα στην δημοσιότητα?  Πάντως σίγουρα 
όχι γιατί χάνουν τους συμπαίκτες τους, γιατί μόλις βγουν 
αρχίζουν να τους θάβουν.

▶ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πόσο chic να βγάζεις στη φόρα τη προσωπική ζωή ενός 
πανελίστα (πρώην παίκτη reality), με αφορμή το γεγονός ότι 
αρνήθηκε να ‘ρθει καλεσμένος στην εκπομπή σου!  Ενώ αν 
είχε έρθει θα του έπλεκες το εγκώμιο.  Δημήτρη Ουγγαρέζε, 
φτάνει για φέτος το trash.  Του χρόνου πάλι.

▶ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ
Και πάνω που είπαμε πως 
κατάλαβαν πόσο trash 
είναι τα reality σχέσεων 
εκεί στον ΣΚΑΪ και κόβουν 
το Power of Love, διαβά-
ζουμε πως ετοιμάζονται 
για νέο παρόμοιο.  Τίποτε 
δεν κατάλαβαν.  Ολοτα-
χώς για νέο στραπάτσο.

▶ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΟΪ
Μια από τις αγαπημένες στο κοινό ελληνικές σειρές δεν 
θα προβάλλεται από τη νέα χρονιά.  Η σειρά «Το σόι σου» 
βασισμένη σε ξένο format, είχε προσαρμοστεί τόσο καλά στα 
ελληνικά δεδομένα και είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κό-
σμου.  Ας ελπίσουμε πως θα αντικατασταθεί πάλι με ελληνική 
μυθοπλασία, γιατί την έχει ανάγκη η τηλεόραση.

Τρείς μέρες η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε το THE COMIC CON 
5 και μερικούς από τους σημαντικότερους επαγγελματίες 
των κόμικς,του animation και των τηλεοπτικών σειρών 
παγκοσμίως οι οποίοι επέλεξαν να γευματίσουν και να απο-
λαύσουν μοναδικές γεύσεις στον κορυφαίο γαστριμαγικό 
προορισμό της πόλης,την ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΓΑΤΑ.

ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ 
ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΓΑΤΑ

Η πρώτη του Αντώνη Ρέμου στα ASTRA που μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον της διασκέδασης του τότε.Για τους νεό-
τερους να αναφέρουμε ότι βρισκόταν γωνία Βασιλίσσης Όλγας και Μπότσαρη και μαζί με τον Αντώνη –που είναι δεν 
είναι 20 χρονών στην φωτο-  ένας υπέροχος άνθρωπος και  μοναδικός τραγουδιστής που έφυγε τόσο πρόωρα από 

την ζωή ο Λευτέρης Δαμάσκος και η επίσης ‘φρέσκια’ στο σχήμα τότε Αμαρυλλίς.
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Η KARFITSA ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ TOP ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΕΖΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Οι «Invincible» νταμπλούχοι
Η σεζόν 2018-2019 θα μείνει για πάντα χαραγ-

μένη ως η πιο επιτυχημένη της ιστορίας του ΠΑΟΚ 
και γενικότερα ελληνικής ομάδας στο επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Ραζβάν Λου-
τσέσκου κατάφερε κάτι αξεπέραστο. Κατέκτησε το 
πρωτάθλημα αήττητη, έχοντας συνολικό απολογι-
σμό 26 νίκες, 4 ισοπαλίες, σε σύνολο 30 αγώνων. 
Επικό. Κάτι αντίστοιχο είχε πετύχει μόνο ο Παναθη-
ναϊκός, 55 χρόνια πριν και πιο συγκεκριμένα τη σεζόν: 
1963-1964. Βέβαια, τότε οι Πράσινοι του Στέφαν Μπό-
μπεκ, είχαν ολοκληρώσει το πρωτάθλημα έχοντας απο-
λογισμό 24 νίκες και έξι ισοπαλίες. 

Το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε το προηγούμενο 
Σάββατο με την κατάκτηση του τρίτου σερί κυπέλλου 
Ελλάδος στον τελικό του ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ. Και κάπως 
έτσι το πρώτο νταμπλ της ιστορίας του Δικεφάλου έγινε 
γεγονός...

Η Karfitsa συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει τις top 
στιγμές της φετινής χρονιάς, ξεκινώντας από το τέλος. 
Μια σεζόν που τα είχε όλα. Έντονες στιγμές, φιέστες, συ-
γκινήσεις, τραυματισμούς και πολλά ρεκόρ! 

1. Three peat και... νταμπλ!
Βόλος 2017. ΟΑΚΑ 2018. ΟΑΚΑ 2019. Ο ΠΑΟΚ το 

έκανε και πάλι. Κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0 με γκολ του 
Τσούμπα Ακπομ και πανηγύρισε την τρίτη σερί κατάκτηση 
κυπέλλου, κόντρα στην Ένωσή. Μια σπουδαία επιτυχία 
που συνδυάστηκε και με το πρώτο νταμπλ της ιστορίας 
του Δικεφάλου. Αναμφίβολα το σπουδαίο αυτό επίτευγ-
μα χρήζει την ομάδα του Λουτσέσκου ως την πιο επιτυχη-
μένη όλων των εποχών. 

2. «Κλείδωσε» το αήττητο στους Ζωσιμάδες
Τι κι αν είχε «κλειδώσει» τον τίτλο την προηγούμενη 

αγωνιστή (σ.σ. την 29η) στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό; 
Τι κι αν είχε σηκώσει την κούπα του πρωταθλήματος; Ο 
ΠΑΟΚ είχε κίνητρο και μάλιστα ισχυρό και αυτό ήταν το 
αήττητο. Πήγε στα Γιάννινα με σκοπό να φύγει αλώβητος 
και το κατάφερε κερδίζοντας με 2-0 τον ΠΑΣ (που υποβι-
βάστηκε στη Super League 2) ολοκληρώνοντας θριαμ-
βευτικά το πρωτάθλημα το οποίο και κατέκτησε παρά το 
γεγονός πως ξεκίνησε με -2 βαθμούς. Και η ΠΑΕ φρόντι-
σε να αποτυπώσει για πάντα αυτό το επίτευγμα μέσω του 
μοτό που τυπώθηκε στα μπλουζάκια των πρωταθλητών 
που ανέγραφε: «The Invincible».

3. Φιέστα-υπερπαραγωγή 
Ήταν μια στιγμή που ονειρεύονταν για χρόνια οι φίλοι 

του ΠΑΟΚ. 34 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ήταν πάρα πολ-
λά. Η ΠΑΕ ετοίμαζε όλα όσα είδαμε στην Τούμπα για του-
λάχιστον ένα μήνα. Η συγκίνηση και η ανατριχίλα, έδω-
σαν... σκυτάλη στο ατελείωτο πάρτι που ξεκίνησε από 

την εντυπωσιακή είσοδο όλων των συντελεστών 
της ομάδας στη σκηνή που είχε στηθεί στο κέντρο 
του γηπέδου μέχρι και την βόλτα στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης με το ειδικά σχεδιασμένο ανοι-
κτό πούλμαν που περίμενε να παραλάβει έξω από 
το γήπεδο τους πρωταθλητές. 

4. Τα ντέρμπι που τον έχρισαν... κυρίαρχο
Αν κάτι ξεχώρισε στη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ 

προς τον τίτλο ήταν τα αποτελέσματα του στα ντέρμπι. 
Ο ΠΑΟΚ με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Αρη στην Τού-
μπα (1-1), κέρδισε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Η νίκη 
μάλιστα επί του Ολυμπιακού (3-1) ήταν καταλυτική και 
έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του. Βέβαια, δεν ήταν μόνο 
αυτό το παιχνίδι, αφού είχε προηγηθεί η νίκη στο παιχνίδι 
του πρώτου γύρου μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-1), η 
επικράτηση επί της ΑΕΚ (2-0 στην Τούμπα και 1-1 στο 
ΟΑΚΑ), το διπλό επί του Παναθηναϊκού (2-0 στο ΟΑΚΑ) 
και το άνετο τρίποντο στην Τούμπα (2-0) και τέλος το δι-
πλό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (1-2).

5. Ο ηγέτης Βιεϊρίνια και η πώληση του Πρίγιοβιτς
Αποτέλεσε το μεγάλο σήριαλ του χειμώνα. Τελικώς 

στις 10 Ιανουάριου ανακοινώθηκε και επίσημα η πώ-
ληση του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ, έναντι 
10.000.000 ευρώ. Μία πώληση-ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ 
που έχασε σε εκείνο το σημείο του πρωταθλήματος τον 
πρώτο σκόρερ και ηγέτη του. Ο Σέρβος στράικερ αποχώ-
ρησε από τον Δικέφαλο, έχοντας συνολικό απολογισμό 

55 γκολ σε 86 παιχνίδια. Τότε ήταν που ο ηγέτης του Δι-
κεφάλου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, βγήκε μπροστά, πήρε την 
ομάδα στις πλάτες του και με τα καθοριστικά γκολ του 
στα παιχνίδια με Τρίπολη, Πανιώνιο, Ολυμπιακό, Αρη και 
Παναιτωλικό, και έβαλε την...σφραγίδα του στο πρωτά-
θλημα, αφού αναδείχθηκε ο MVP της φετινής σεζόν.

6. «Ρέστα» στις μεταγραφές του χειμώνα
Ο ΠΑΟΚ μετά την πώληση του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς 

δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, κάθε άλλο μάλιστα. 
Προχώρησε σε μία εντυπωσιακή ενίσχυση της ομάδας 
του, με τον Ιβάν Σαββίδη να ξοδεύει και με το παραπά-
νω όλα τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία της ομάδας 
έπειτα από την πώληση του Σέρβου επιθετικού. Ινγκασον, 
Ολιβέιρα, Σφιντέρσκι, σε συνδυασμό με τις επιστροφές 
των δανεικών Γιαννούλη και Ενρίκε, ισχυροποίησαν σε 
απόλυτο βαθμό το ρόστερ του Δικεφάλου και έδωσαν 
στον Ραζβάν Λουτσέσκου, την ευχέρεια να διαχειριστεί 
ένα μεγάλο αριθμητικά, αλλά και εξαιρετικά ποιοτικό ρό-
στερ προς αξιοποίηση προκειμένου η ομάδα να επιτύχει 
τους στόχους της.

7. Oι τραυματισμοί που τον... πλήγωσαν
Για το τέλος αφήσαμε την πιο αρνητική πλευρά της 

φετινής χρονιάς. Τους σοβαρούς τραυματισμούς των 
Βέρνμπλουμ αρχικά Μαουρίσιο και Βιεϊρίνια στη συνέ-
χεια. Τραυματισμοί που «πόνεσαν» και «πλήγωσαν» τον 
Δικέφαλο, καθώς έχασε τρεις από τους πιο πολύτιμους 
του παίκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις 17 Δε-

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο
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αθλητισμός
Η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ
και η κεκτημένη ταχύτητα

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε με την κατάκτηση και του Κυ-

πέλλου ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της φετινής αγωνι-

στικής περιόδου. Κατέκτησε αήττητος το Πρωτάθλημα, 

παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο 

διάστημα της Super LEAGUE και νίκησε την ΑΕΚ στον 

τελικό. Μπορεί το θέαμα του τελικού να βαθμολογείται 

με βαθμό κάτω από τη βάση, αλλά αυτό λίγοι θα το θυ-

μούνται μετά από λίγες εβδομάδες. Αξία έχει το τρόπαιο 

και αυτό το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. 

Γιατί ο «Δικέφαλος» έφτασε στην μεγαλύτερη επι-

τυχία της ιστορίας του; Γιατί έδειξε ότι έχει ωριμάσει σε 

όλα τα επίπεδα. Εμαθε από τα λάθη τού παρελθόντος 

και ο οργανισμός ΠΑΟΚ ήταν ετοιμοπόλεμος για τη δια-

χείριση των κρίσεων που παρουσιάζονται έτσι κι αλλιώς 

σ’ όλες τις ομάδες, πολύ δε περισσότερο σ’ αυτές που 

κάνουν πρωταθλητισμό. Το απέδειξε περίτρανα στη με-

ταγραφή του Πρίγιοβτις. Εκανε ένα εξαιρετικό deal και 

αντέδρασε αγωνιστικά με ζηλευτό τρόπο. Λειτούργησε 

δηλαδή όπως θα λειτουργούσε κάθε σοβαρό ποδο-

σφαιρικό club της κεντρικής Ευρώπης. Με ρεαλισμό και 

σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους της μεταγραφής. 

Το δεύτερο όπλο του ΠΑΟΚ ήταν ότι κυριάρχησε στα 

αποδυτήρια το «όλοι για έναν και ένας για όλους» κι 

αυτό το μήνυμα το εξέπεμπε ποικιλοτρόπως η ομάδα. 

Πού οφείλεται αυτό; Μπορεί να υπάρχουν πολλοί άλλοι 

λόγοι, αλλά ο κυριότερος είναι η ηγετική παρουσία του 

Βιεϊρίνια, ο οποίος ενέπνεε τους συμπαίκτες του μέσα 

και έξω από το γήπεδο. 

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι πλέον ένας ισχυρός ποδοσφαι-

ρικός οργανισμός και έχει κεκτημένη ταχύτητα η οποία 

θα του φανεί χρήσιμη στη συνέχεια. Ο στόχος του είναι 

να παραμείνει την κορυφή και τη νέα χρονιά και να προ-

κριθεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Μπορεί να το 

πετύχει; Θεωρητικά ναι. Γιατί έχει και μπάτζετ και αγωνι-

στική δυναμική. Κυρίως έχει πρόσθετη εμπειρία η οποία 

είναι πάντα χρήσιμη.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

κεμβρίου και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ο Πόντους 
Βέρνμπλουμ αποχώρησε τραυματίας. Η διάγνωση έδειξε 
αυτό που αρχικά φοβόντουσαν όλα, ρήξη αχίλλειου τέ-
νοντα με τον Σουηδό χαφ, από τότε να τίθεται νοκ άουτ 
ενόψει του υπολοίπου της σεζόν. Στις 10 Μαρτίου ο ΠΑΟΚ 
έχασε έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του 
τη φετινή χρονιά. Ο Ζοζέ Μαουρίσιο αποχώρησε από το 
γήπεδο της Τούμπας στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο με 
πόνους στο γόνατο. Και στην περίπτωσή του η διάγνωση 
(σ.σ. ρήξη χιαστών) ήταν ένα σοκ για όλους. Ο Βραζιλιά-
νος εκ τότε ξεκίνησε τον δικό του... Γολγοθά της απο-
κατάστασης προκειμένου να επιστρέψει κι αυτός όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμος ενόψει της νέας σεζόν. Το 
κακό... τρίτωσε για τον Δικέφαλο, στο παιχνίδι με τη Λάρι-

σα στο ΑEL FC Arena. Ήταν η στιγμή που η μοίρα έπαιξε το 
πιο άσχημο παιχνίδι στον αρχηγό και ηγέτη του ΠΑΟΚ. Ο 
Αντελίνο Βιεϊρίνια, δεν χρειαζόταν να υποβληθεί σε εξε-
τάσεις για να καταλάβει τι του είχε συμβεί. Αυτές απλώς 
επιβεβαίωσαν αυτό που ο ίδιος κατάλαβε από την πρώτη 
στιγμή. Παρόλα αυτά ο Πορτογάλος, έζησε ένα ανεπα-
νάληπτο standind ovation όταν την επόμενη αγωνιστι-
κή στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό αν και δεν μπορούσε 
καλά καλά να περπατήσει, μπήκε στο γήπεδο έστω και 
για την συμμετοχή και ξέσπασε σε κλάματα εν μέσω απο-
θέωσης. Ήταν η δική του στιγμή, ήταν το respect όλου 
του οργανισμού του ΠΑΟΚ για όλα όσα πέτυχε με την φα-
νέλα του συλλόγου.
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Η οικοδέσποινα ενός απόλυτα πετυχημέ-
νου τηλεοπτικού project, της εκπομπής «Πάμε 
πακέτο», μιλάει στη «Κ» για τα μελλοντικά της 
σχέδια, αλλά και για θέματα υγείας, ευεξίας, 
ομορφιάς και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης 
ως πρώην δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θεσ-
σαλονίκης.  Η προσωπικότητα της πάντα εντυ-
πωσιακής Βίκυς Χατζηβασιλείου έχει πολλές 
πλευρές και η συζήτηση μαζί της είναι πάντα 
ενδιαφέρουσα.

Πόσα χρόνια μετράει το «Πάμε πακέτο»; 
Αυτή είναι η 14η σεζόν.

Πώς εισπράττεις την ευθύνη μιας τέτοιας 
εκπομπής που μπορεί ν’ αλλάξει τη ζωή των 
ανθρώπων; Με πολύ σύνεση και συγκρότηση, 
γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον προσπαθώ για ν’ 
αλλάξει προς το καλύτερο.  Έχοντας δε και την 
επίγνωση πως είναι κάτι που κι οι ίδιοι το θέλουν.

Πόσο σ’ αγγίζουν εσένα αυτές οι ιστορίες 
που παρουσιάζεις; Πάρα πολύ.  Γίνομαι κομμά-
τι τους.  Όλα συμβαίνουν on camera. Αυτό που 
φαίνεται στο γυαλί είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν 
υπάρχει κάτι άλλο στο παρασκήνιο.  Οπότε βλέ-
πετε την αντίδρασή μου σε real time.

Υπήρξε κάποιο follow up σε κάποιες από 
τις ιστορίες που παρουσιάσατε στην εκπομπή.

Σε πολλές.  Και το έχουμε δείξει.
Θα συνεχιστεί το «Πάμε πακέτο και τη νέα 

σεζόν»; Τι να σου πω;  Είναι κάτι που δεν ξέρω.
Είστε σε συζητήσεις με το κανάλι;
Δεν έχει γίνει ακόμη κάποια συζήτηση.
Μαθαίνουμε όμως ότι εκφράστηκε ενδια-

φέρον κι από άλλα κανάλια. Εντάξει…..
Θα άφηνες το «Πάμε πακέτο» για κά-

ποια άλλου είδους εκπομπή; Το «Πακέτο» θα 
το άφηνα, ίσως, για να κάνω ένα talk show, 
εμπλουτισμένο με κάποια στοιχεία εκπλήξεων 
και ανατροπών.  Αλλά και για να κάνω μια εκπο-
μπή που δεν θα ασχολείται καθόλου με τις ζωές 
των άλλων.  Αλλά θα ασχολείται με το πώς να 
βελτιώσει τη δική μας τη ζωή.  Κάτι που δεν το 
βλέπω να υπάρχει πολύ στην Ελληνική τηλεό-
ραση.  Συνήθως ασχολούμαστε με το τι κάνει ο 
άλλος στη ζωή του.  Και νομίζω ότι χρειάζεται ν’ 
ασχοληθούμε με το τι θέλουμε να κάνουμε στη 
ζωή τη δική μας.  Πώς να τη βελτιώσουμε, πώς 
να την εξελίξουμε.

Εσύ  «το έχεις» μ’ αυτό το κομμάτι.  Έχεις 
γράψει σχετικά βιβλία κι έχεις κι ένα site με 
ανάλογα θέματα. Ναι, με θέματα κυρίως υγείας 
και ευεξίας.  Το τελευταίο βιβλίο που έχω γρά-
ψει κι έχει λίγους μήνες που κυκλοφόρησε, έχει 
ήδη γίνει best seller.  Έχει τίτλο «Άλλαξε ζωή και 

σώμα σε 42 μέρες» και σε βοηθάει ν’ αλλάξεις 
από μέσα προς τα έξω.  Έχει στα πρώτα κεφάλαια 
κείμενα αυτογνωσίας, γιατί πρέπει να τα βρεις με 
τον εαυτό σου για να προχωρήσεις σε ουσια-
στικές αλλαγές και το δεύτερο μέρος είναι όλο 
διατροφή. Αντιφλεγμονώδη διατροφή, μεσογει-
ακή, αντιοξειδωτική, αντιγηραντική.  Είναι πολύ 
στοχευμένο βιβλίο δηλαδή και στο μέσα και στο 
έξω. Εμείς με τον Χάρη τον Παπαδόπουλο που 
γράψαμε μαζί το βιβλίο θεωρούμε ότι δεν μπο-
ρείς ν’ αλλάξεις από έξω αν δεν μπορείς πρώτα 
από μέσα.  Κυρίως αν θέλεις η αλλαγή να έχει 

διάρκεια.
Από το απλό peeling μέχρι το νυστέρι του 

πλαστικού ποιες μεθόδους θα πρότεινες για 
ανανέωση; Δεν είμαι υπέρ των πλαστικών επεμ-
βάσεων και δεν θέλω ο άνθρωπος να βιώνει 
επίπονες επεμβάσεις.  Αλλά από κει και πέρα εί-
ναι πολύ σχετικό αυτό.  Ο καθένας επιλέγει αυτό 
που του ταιριάζει.  Όλα όταν γίνονται με μέτρο 
είναι αποδεκτά.  Όταν θέλεις να γίνεις καλύτερος 
είτε βάζεις μια κρέμα είτε κάνεις κάτι πιο βαθύ, 
ένα υαλορουνικό, ας πούμε, ή μια μεσοθεροπεία 
πάλι στοχεύεις στο ίδιο πράγμα: στο να κάνεις 
καλύτερη την εμφάνισή σου.   Δεν θα πρέπει να 
κατηγορούμε το ένα και να ευνοούμε το άλλο. 
Για μένα η καλύτερη εξωτερική εμφάνιση έρχε-
ται όταν είσαι σε ισορροπία με το μέσα σου.  Αυτό 
ακτινοβολεί. Ο άνθρωπος που τα έχει βρει με τον 
εαυτό το βγάζει και στην εμφάνισή του.

Έχεις ασχοληθεί στο παρελθόν με την το-
πική αυτοδιοίκηση.  Πώς σου φαίνεται αυτός 
ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων δημάρχων για 
την πόλη στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές; Από περίεργο έως φαιδρό.  Δεν μπορώ 
να καταλάβω τι εξυπηρετεί όλο αυτό.  Μάλλον 
προσωπικές αγωνίες και σίγουρα όχι την ανα-
βάθμιση του τόπου.

Εσύ θα το σκεφτόσουν να ασχοληθείς ξανά 
με τα κοινά; Σ’ αυτή τη φάση που είμαι, όχι.

Έχοντας περάσει από αυτό το μετερίζι, τι θα 
συμβούλευες σε υποψηφίους δημάρχους και 
δημοτικούς συμβούλους; Να βάλουν πίσω τις 
προσωπικές επιδιώξεις που έχει ο καθένας και 
να φροντίσουν τον τόπο όσο μπορούν καλύτερα.

Ποια ήταν τα γεγονότα που τα θεωρείς ορό-
σημο στη ζωή σου; Το ότι έγινα μητέρα σίγουρα, 
το ότι πέρασα στο Πανεπιστήμιο, (προηγείται βέ-
βαια χρονικά από τη μητρότητα) το ότι ξεκίνησα 
να ασχολούμαι με τα μέσα… Μπήκα στο δημοτι-
κό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης κι ήξερα ότι άνοι-
γε άλλος δρόμος απ’ αυτόν των σπουδών μου, 
ένοιωθα ότι πηγαίνω προς αλλού. Το ένοιωθα 
μέσα μου.  Και ο θάνατος του πατέρα μου.  

Και τα συναισθήματα που γεννήθηκαν από 
αυτά τα γεγονότα; Ο,τιδήποτε έρχεται στη ζωή 
μας, έρχεται για κάποιο λόγο.  Για να μας ωριμά-
σει και να μας εξελίξει.  Κι αν δεν το καταλαβαί-
νουμε, αλίμονό μας. Αν νομίζουμε ότι η ζωή έρ-
χεται απλά για να ζήσουμε κάποια γεγονότα, να 
τα βιώσουμε χωρίς να πάρουμε το απόσταγμα το 
συναισθηματικό και το απόσταγμα της ωριμότη-
τας και της σοφίας, τότε δεν έχουμε κάνει τίποτα. 

Βίκυ Χατζηβασιλείου:

Θα άφηνα το «Πάμε πακέτο» μόνο για εκπομπή 
που δε θα ασχολούνταν με τις ζωές των άλλων
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ΚΡΙΟΣ
Πράγματα που 
κάνουν οι χαρούμενοι 
άνθρωποι!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτήν την εβδομάδα θα πάρεις σημαντικές 
πρωτοβουλίες για πολλά θέματα που σε 

αφορούν. Έχεις πάρα πολλές δυνατότητες 
που θα σε βοηθήσουν να μπορέσεις 
να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. 

Κάποια οικογενειακά προβλήματα που 
σε κρατούσαν πίσω τον τελευταίο καιρό, 
θα βρουν τις πιο συμφέρουσες για εσένα 

λύσεις. Τυχεροί Αριθμοί …10,23,36,44.

Οι οιωνοί αυτής της εβδομάδας, ώστε να 
πετύχεις όλα όσα θέλεις είναι θετικοί και 

οι μέρες σου θα κυλήσουν όμορφα. Ο 
δυναμισμός που θα έχεις θα σου δώσει 

όλα τα εφόδια για να ξεπεράσεις όλες 
τις προβληματικές καταστάσεις που σε 

αγχώνουν μέχρι τώρα. Η κοινωνικότητά 
σου θα είναι αυξημένη και θα μπούνε 
καινούρια άτομα στη ζωή σου που θα 

σου φανούν πολύ χρήσιμα μελλοντικά. 
Τυχεροί Αριθμοί … 9,25,42,48.

Αυτήν την εβδομάδα χρειάζεται να 
προσπαθήσεις περισσότερο από τα 

συνηθισμένα και να εργαστείς πιο σκληρά 
για να προσαρμοστείς στους στόχους 

που έχεις θέσει. Αυτό θα σου δώσει 
μεγαλύτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση 

για να μην παρεκκλίνεις από τα σχέδιά 
σου. Ετοιμάσου να δεχτείς τις πολλές 

αλλαγές που θα έρθουν και τη νέα θετική 
πραγματικότητα σε όλους τους τομείς της 
καθημερινότητάς σου. Τυχεροί Αριθμοί … 

3,25,33,45.               

Αυτήν την εβδομάδα δυναμώνουν 
ακόμη περισσότερο οι επικοινωνιακές 
σου ικανότητες, κάνοντας του πάντες 

να κρέμονται κυριολεκτικά από τα 
χείλη σου! Θα σου φτιάξει τη διάθεση 

και θα μπορέσεις να τελειώσεις πολλές 
υποθέσεις που σε αγχώνουν μέχρι 

τώρα. Στα αισθηματικά σου καλό θα 
ήταν να προσέξεις λίγο περισσότερο τη 

συμπεριφορά σου προς το σύντροφό σου. 
Τυχεροί Αριθμοί … 8,17,33,45.

Προσπάθησε να χαλιναγωγήσεις τον 
παρορμητισμό σου, γιατί θα σε βάλει στον 

πειρασμό να κάνεις κινήσεις που μπορεί 
να είναι ανασταλτικές για την πορεία των 

σχεδίων σου. Η διάθεσή σου θα είναι 
ανεβασμένη και η κοινωνική σου ζωή 

θα σε κάνει να νιώσεις ακόμη καλύτερα! 
Τυχεροί Αριθμοί … 9,36,39,41.

Αυτήν η εβδομάδα είναι κατάλληλη για 
ξεκαθαρίσματα. Επιτέλους μπορείς να 

απορρίψεις τακτικές που είχες μέχρι τώρα 
και να επικεντρωθείς στους καινούριους 
στόχους που έχεις θέσει. Συγκεντρώσου 

και είναι βέβαιο πως θα φτάσεις πολύ 
σύντομα στην κορυφή! Δείξε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον σε δικά σου άτομα που αυτήν 
την περίοδο μπορεί να έχουν την ανάγκη 

σου. Τυχεροί Αριθμοί … 6,12,35,37.

-Περιβάλλονται από άλλους 
χαρούμενους ανθρώπους.

Η χαρά είναι μεταδοτική. Οι 
ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι 
το να περιβάλλεται κάποιος από 
χαρούμενους ανθρώπους, τον κάνει 
να έχει περισσότερες πιθανότητες 
να βρει την ευτυχία στο μέλλον.  

-Χαμογελάνε πολύ.
Χαμογελάστε με μια σκέψη που 

θα κάνετε. Ακόμη και όταν δεν είστε 
χαρούμενοι, σκεφθείτε κάτι που θα 
σας κάνει να χαμογελάσετε.

-Αναπτύσσουν την ικανότητα να 
συνέρχονται.

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι 
έχουν την ικανότητα να συνέρχονται 
από άσχημα νέα και αυτό είναι το 
αντίδοτο για να μην πέσουν στην 
κατάθλιψη. Γνωρίζουν πως να το 
ξεπεράσουν.

-Εκτιμούν τις απλές χαρές της 
ζωής.

Οι χαρούμενοι άνθρωποι 
ξέρουν να εκτιμούν ασήμαντα αλλά 
ευχάριστα πράγματα όπως ένα 
παγωτό, ένα χάδι σε κάποιον σκύλο 
ή το ουράνιο τόξο. Δεν κοστίζει και 
τίποτα.

-Αφιερώνουν μέρος του χρόνου 
τους για να δώσουν.

Δεν έχει σημασία πόσο φορτω-
μένο είναι το καθημερινό πρόγραμ-
μα τους. Οι θετικά σκεπτόμενοι 
άνθρωποι, βρίσκουν πάντα λίγο 
διαθέσιμο χρόνο για να κάνουν μια 
καλή πράξη.

 -Ξοδεύουν χρήματα για τους 
άλλους.

Τα χρήματα μπορούν να σας 
δώσουν ευτυχία όταν δεν τα ξοδεύ-
ετε μόνο για τον εαυτό σας αλλά και 
σε άλλους ανθρώπους. Το να δίνεις 
είναι καλύτερο από το να παίρνεις.

-Ξέρουν να ακούν.
Όταν ακούτε τον άλλον, μπορεί-

τε να πάρετε νέες γνώσεις.
Η ικανότητα να ακούμε είναι μια 

ικανότητα που ενισχύει τις σχέσεις.
 -Έχουν αισιοδοξία.
Η αισιοδοξία είναι ευεργετική 

για την υγεία σας: λιγότερο άγχος 
σημαίνει λιγότερα προβλήματα 
στην καρδιά και μεγαλύτερη ανοχή 
στον πόνο.

-Γελάνε πολύ.
Το έχετε ακούσει εκατό φορές: 

το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμα-
κο. Το γέλιο προκαλεί την παρα-
γωγή των ορμονών στον εγκέφαλο 
που μας κάνουν να νιώθουμε πιο 
ευτυχισμένοι και μειώνει την ευαι-
σθησία στον πόνο και το άγχος.

Η χαρά είναι το οξυγόνο του 
ανθρώπου!!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, θα αυξήσεις 
την επικοινωνιακή σου ικανότητα και θα 
μπορέσεις να λύσεις θέματα που ήταν 
μέχρι τώρα σε στασιμότητα. Και επειδή 
ο δυναμισμός σου που θα είναι στα ύψη, 
θα μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις, 
ώστε να καλυτερεύσεις κομμάτια 
της ζωής σου που μέχρι τώρα σε 
τραβούσαν πίσω, τόσο συναισθηματικά 
όσο και πρακτικά. Τυχεροί Αριθμοί … 
7,18,26,42.

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας  οι πλανήτες 
ανεβάζουν την κοινωνικότητά σου 
κατακόρυφα και η επικοινωνία με τον 
περίγυρό σου γίνεται πολύ καλύτερη. Αρκετά 
από τα σχέδια που έχεις προγραμματίσει 
θα δεις πως θ’ αρχίσουν να υλοποιούνται. 
Προσπάθησε να βάλεις σε μια σειρά τις 
εκκρεμότητες που έχεις για να αποφύγεις 
το άγχος που μπορεί να σε πιάσει. Τυχεροί 
Αριθμοί … 4,25,33,48. 

Αυτήν την εβδομάδα περίμενε αρκετές 
αλλαγές στο πρόγραμμά σου. Ο δυναμισμός 
και η ενεργητικότητα θα είναι τα 
χαρακτηριστικά σου αυτήν την περίοδο και ότι 
βάλεις στο μυαλό σου θα έχεις πιθανότητες 
να το υλοποιήσεις. Η αυτοπεποίθηση τονώνει 
τις επικοινωνιακές σου ικανότητες, η διάθεσή 
σου κάποιες στιγμές θα είναι παράξενη γιατί 
ακόμη δεν έχεις ετοιμαστεί για τις ριζικές 
αλλαγές που έρχονται. Τυχεροί Αριθμοί … 
8,17,22,36.

Αυτήν την εβδομάδα μην αφήνεις τα 
προβλήματα να σε παίρνουν από κάτω και 
προσπάθησε να τονώσεις την αυτοπεποίθησή 
σου με  δημιουργικότητα, κυρίως στον 
επαγγελματικό σου τομέα. Κινήσου με τον 
τρόπο που ξέρεις εσύ και μη σε νοιάζει 
τι μπορεί να πουν οι άλλοι και πως θα 
αντιδράσουν. Σημασία έχει να κάνεις αυτό 
που θέλεις. Τυχεροί Αριθμοί … 13,28,37,42.             

Κάποια κοινωνικά θέματα που μπορεί να σε 
προβληματίζουν θα πάνε πολύ καλά και σε 
αυτό θα βοηθήσουν διάφοροι καλοί φίλοι που 
βρίσκονται κοντά σου για να σε στηρίξουν σε 
όλα αυτά που θα ζητήσεις. προχώρα μπροστά 
και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα!
Με τον ερωτισμό σου στα ύψη θα μπορέσεις 
να απολαύσεις πολύ όμορφες στιγμές 
με το σύντροφό σου. Τυχεροί Αριθμοί …  
7,20,44,49.

ΖΩΔΙΑ ΈΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 18/5 ΈΩΣ 24/5

Πρέπει να προσέχεις τόσο τα λόγια σου 
όσο και τις πράξεις σου. Η ένταση και η 
ενέργεια που θα έχεις αυτήν την εβδομάδα 
θα είναι αξιοσημείωτες από το ξεκίνημα της. 
Μπορείς να λύσεις πολλές υποθέσεις που 
σε προβληματίζουν εδώ και καιρό, αλλά 
απόφυγε να νευριάζεις και να τα βάζεις 
με άλλα άτομα που μπορεί μερικές φορές 
να μη φταίνε σε τίποτα. Τυχεροί Αριθμοί … 
8,13,36,40.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Έπένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

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

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 
3ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα, 
χωρίς ασανσέρ, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με απεριόριστη και 
άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 46.000€ Κωδ. 1009-398

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

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

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

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

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

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

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

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, 
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
21.000€ Κωδ.1015-455

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, με 
2ΔΣαλΚΜΠ, μερικώς ανακαινισμένο, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
και εκμετάλλευση. Τιμή: 125.000€ 
Kωδ.1014-517

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000€ 
Κωδ.1009-231

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Έγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΈΔΟΝΙΑ», 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
ΔΈΘ 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 Έγνατία 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
Έγνατία 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 ΜΈΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΈΔΑ 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 Έυόσμου 
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
Έστιατόριο 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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