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Μόνο το ΚΙΝ.ΑΛ. 
εκφράζει το νέο 
ήθος που έχει 
ανάγκη η Ελλάδα

Στόχος στην 
Περιφέρεια να μη 
χαθεί ούτε ευρώ 
για υποδομές

Τι θα κάνουν 
οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι στις 
τελευταίες 120 
ώρες πριν  
την κάλπη

Εκτιμήσεις για 
αύξηση των 
αιμοκαθάρσεων 
το 2019

Ανησυχία στα κομματικά επιτελεία, κερδισμένοι όσοι επένδυσαν  
στην αυτοδιοικητική ατζέντα. «Στοίχημα» οι αναποφάσιστοι.
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Ουδείς εκ των 
υποψηφίων κατόρθωσε 

να προσελκύσει το 
ευαίσθητο γυναικείο 

κοινό στην προεκλογική 
του εκστρατεία
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Cherchez la femme
Αν στοιχημάτιζα για το ποσοστό της αποχής από τις κάλπες της προσεχούς Κυριακής, 

θα πόνταρα ενάντια σ’ αυτήν. Πιθανώς, αν οι ευρωεκλογές προηγούνταν, ουδείς θα ενδι-
αφερόταν. Αλλά με τις αυτοδιοικητικές το πράγμα αλλάζει. Και είναι βέβαιο, ότι αυτές, θα 
«σηκώσουν» από τη πολυθρόνα τους πολίτες κι όχι το ποιοί θα μας εκπροσωπήσουν στις 
Βρυξέλες. 

Η απλή αναλογική στους ΟΤΑ ενθαρρύνει την μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση των ψη-
φοφόρων. Με το παλιό σύστημα, δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα να μετάσχουν στις 
εκλογές δεκαεννέα συνδυασμοί. Τώρα, ο καθένας έχει «δικαίωμα» να αυτοπροσδιορίζεται 
ως εν δυνάμει ρυθμιστής ακόμη και της επόμενης διοίκησης! Κάποιοι από τώρα παζαρεύ-
ουν θώκους και οφίκια. Το σίγουρο είναι ότι ο διάδοχος του Μπουτάρη στο Δήμο Θεσσαλο-
νίκης (τουλάχιστο) εκτός από γερό στομάχι οφείλει να διαθέτει και γνώσεις ... λογιστικής για 
να μοιράζει τις αντιδημαρχίες με την δικαιοσύνη προπονητή μπάσκετ. Από τη στιγμή που ο 
οποιοσδήποτε υποψήφιος νομιμοποιείται να ελπίζει ότι θα πιάσει το μέτρο άρα και μια θέση 
στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, κινητοποιεί φίλους, συγγενείς, ξεθάβει παλιές ατζέντες 
με αποτέλεσμα οι προσεχείς εκλογές να καταγραφούν στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, ως 
εκείνες με τους περισσότερους υποψηφίους συμβούλους. 

Αν λάβουμε υπόψη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων δημοσκοπήσεων 
σύμφωνα με τα οποία επτά στους δέκα ψηφοφόρους θα επιλέξουν δημάρχους με αυτοδιοι-
κητικά κριτήρια, τότε το πράγμα περιπλέκεται. Στο πρώτο εκλογικό διαμέρισμα το ποσοστό 
των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 37%. Στο πολυπληθέστερο και εκείνο που παραδοσιακά 
«βγάζει» δήμαρχο, το 5ο, το ποσοστό ξεπερνά το 30%. Κι αν προσθέσουμε ότι οι τρεις στους 
τέσσερις που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, είναι γυναίκες τότε οι εκπλήξεις 
παραμονεύουν... Προφανώς, ουδείς εκ των υποψηφίων κατόρθωσε να προσελκύσει το ευ-
αίσθητο γυναικείο κοινό στην προεκλογική του εκστρατεία. Οι πιθανότητες να ξαναδούμε το 
θρίλερ του 2010 πολλαπλασιάζονται. Όποιος κατορθώσει να σκεφτεί «θηλυκά» μέχρι την 
τελευταία στιγμή, θα πάρει τη διοίκηση. Κι ύστερα, ποιός νοιάζεται αν η δημαρχιακή θητεία 
του θα μοιάζει με ταινία του Αλμοδοβάρ;
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Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

H πρώτη μας επιλογή, επένδυση στη 
γνώση. Πάντοτε η παιδεία αποτελούσε, 
ιδιαίτερα όμως σήμερα, καθοριστικό 
παράγοντα για τη διαμόρφωση του αύ-
ριο. Γι’ αυτό κι εμείς επενδύουμε συνε-
χώς στην παιδεία με πράξεις, δράσεις, 
εκδηλώσεις, με κοσμογονία σχολικών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων. Επενδύου-
με στην εκπαίδευση για τους πολίτες του 
αύριο. Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές και τους γονείς ικανοποιώ-
ντας τα αιτήματά τους.

Το έργο μας
• Πετύχαμε την κατασκευή 18 

νέων διδακτηρίων (νηπιαγωγεία: 6ο 
Μενεμένης «Καζαντζάκη», 2ο – 8ο – 5ο 
– 9ο – 10ο – 11ο και 13ο – 12ο – 14ο 
– 15Ο Αμπελοκήπων, δημοτικά σχολεία: 
3ο – 5ο Μενεμένης Αγ. Νεκτάριος, 6ο Με-
νεμένης «Καζαντζάκη», 4ο Μενεμένης, 
2ο και 12ο – 4ο Αμπελοκήπων, λύκεια: 
κτίριο ΕΠΑΛ, 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων).

• Αναβαθμίσαμε ενεργειακά 
(κουφώματα, ταράτσες, παράθυρα, καυ-
στήρες κ.λπ.) οκτώ διδακτήρια 2ο – 4ο 
γυμνάσια και 2ο Λύκειο (Αμπελόκηποι), 
1ο -3ο Γυμνάσια-1ο -2ο λύκεια και κτί-
ριο λυκειακών τάξεων Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου (Μενεμένη). 

• Διασφαλίσαμε τη διάσωση και 
τελικά την απόκτηση όλων των οικοπέ-
δων στα οποία κτίσθηκαν πολλά από τα 
ανωτέρω διδακτήρια. Δεν επιτρέψαμε ως 
διοίκηση να χαθεί ούτε πιθαμή γης.

• Αποκτήσαμε το οικόπεδο επί 
της οδού Κέννεντυ, το οικόπεδο και το 
κτίριο ΦΕΣΣΑ (Ακριτών και Π. Γρηγορίου 
Ε΄) τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία 
του δήμου μας και είναι χαρακτηρισμένα 
σχολεία.

• Συντηρήσαμε κανονικά όλα τα 
διδακτήρια, τα σχολικά γυμναστήρια, τις 
σχολικές αυλές και επιχορηγούμε οικο-
νομικά και με δικούς μας πόρους όλες 
τις σχολικές κοινότητες, ώστε τα σχολεία 
μας να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς 
να λείπει τίποτε.

• Στους πενιχρούς πόρους του 
κράτους προσθέτουμε και πόρους του 
δήμου. Έχουμε συνδέσει όλα τα σχολεία, 
όλες τις  κοινωνικοπρονοιακές δομές και 
όλα τα δημοτικά κτίρια με φυσικό αέριο.

• Παρεμβαίνουμε ως δήμος στην 
εκπαίδευση σε θέματα καθαριότητας, 

ανακύκλωσης, διαχείρισης κατοικίδιων 
ζώων, κυκλοφοριακής αγωγής, ενδο-
σχολικής βίας, ασφαλούς πλοήγησης 
στο διαδίκτυο κ.λπ. 

• Ιδρύσαμε και λειτουργούμε 
δωρεάν το θεσμό του Ανοικτού Λαϊκού 
Πανεπιστημίου. Λειτουργήσαμε για την 
επιμόρφωση ενηλίκων Σχολές Γονέων 

για εκμάθηση Η/Υ και ξένων γλωσσών.
• Τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκά 

και δημιουργήσαμε πράσινο σε δώματα 
σχολείων.

• Συντηρήσαμε με δικούς μας πό-
ρους, αφού οι κρατικοί πόροι δεν επαρ-
κούν, τα διδακτήρια 16 σχολείων (νηπια-
γωγεία – δημοτικά – γυμνάσια – λύκεια) 

διαθέτοντας περίπου 300.000 ευρώ.
• Εφαρμόζουμε το Πρόγραμμα 

Ανακύκλωσης Follow Green με συμμετο-
χή 2.500 μαθητών σχολείων-εκπαιδευ-
τικών-γονέων-πολιτών και καταστημά-
των με εκπτωτικά bonus. 

Το πρόγραμμά μας
• Δρομολογήσαμε ήδη την κατα-

σκευή του 4ου Νηπιαγωγείου Μενεμένης 
στην οδό Αφροδίτης στο Βόσπορο, του 
5ου Δημοτικού Σχολείου στους Αμπελό-
κηπους και του Καλλιτεχνικού Γυμνασί-
ου με Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης στην οδό Μοναστηρίου.

• Εντάχθηκε σε πρόγραμμα και 
επίκειται η ενεργειακή αναβάθμιση 
(αντικατάσταση κουφωμάτων, φωτισμού 
κ.λπ.) των  διδακτηρίων 13ου Δημοτικού 
Σχολείου και 1ου Γυμνασίου – 1ου ΕΠΑΛ 
Αμπελοκήπων και η ανάπλαση της σχο-
λικής αυλής του Γυμνασίου Μενεμένης.

• Ενεργειακή αναβάθμιση (κου-
φώματα, φωτισμός κ.λπ) των 1ου ΓΕΛ 
και 5ου δημοτ. Σχολ. Αμπελοκήπων, 1ου 
-4ου νηπιαγωγείων Μενεμένης. 

• Αντικατάσταση στέγης σχολι-
κού γυμναστηρίου 2ου και 4ου Δημοτι-
κών Σχολείων Μενεμένης.

• Συνέχιση των αισθητικών και 
τεχνικών αναπλάσεων αύλειων χώρων.

• ΑμΕΑ: συνέχιση και διεύρυνση 
του εκτελουμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος αλλά και καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών δράσεων.

• Ενίσχυση και εμπλουτισμός 
βιβλιοθηκών του Δήμου αλλά και των 
σχολικών βιβλιοθηκών. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων κυ-
κλοφοριακής αγωγής, ανακύκλωσης, 
αντισεισμικής προστασίας, αντιμετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών.

Επένδυση στη γνώση
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“ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ”

Θετικός είναι ο απολογισμός από τη μέ-
χρι τώρα λειτουργία της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ» 
στην περιοχή της Γερακινής, στη Χαλκιδική. 
Η Μονάδα άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο 
του 2017 και όπως ανέφερε μιλώντας στην 
Karfitsa ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της «Νεφροξένια Α.Ε.» Παντελής 
Κατσιφαράκης, κατά τους πρώτους μήνες 
λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν 2.000 αι-
μοκαθάρσεις ενώ στη διάρκεια του 2018 
ο αριθμός των αιμοκαθάρσεων ανήλθε σε 
6.000, «γεγονός που αποδεικνύει την ανά-
πτυξη και τις προοπτικές που υπάρχουν». 
«Για φέτος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε αύ-
ξηση της τάξης του 20-25%», εκτίμησε ο κ. 
Κατσιφαράκης.

Όπως γνωστοποίησε, οι αυστηρώς μόνι-
μοι ασθενείς -χωρίς τους επισκέπτες- πέρσι 
ήταν 22 ενώ τη φετινή χρονιά ο αριθμός 
τους ανέρχεται στους 40. «Είναι κάτι που 
περιμέναμε να συμβεί καθότι οι νεφροπα-
θείς της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδι-
κής ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται 
σε άλλους νομούς, όπως η Θεσσαλονίκη, 
λόγω του ότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετη-
θούν στο σύνολό τους από το Νοσοκομείο 
Πολυγύρου. Οι νέοι ασθενείς δεν υπάρχει 
πλέον λόγος να πηγαίνουν στη Θεσσαλο-
νίκη για αιμοκάθαρση αφού θα μείνουν 
είτε στο Γενικό Νοσοκομείο του νομού είτε 
στη «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ». Έτσι και η αύξηση της 
προσέλευσης θα είναι μεγαλύτερη ώστε να 
επιτύχουμε το στόχο των 80-90 μονίμων 
ασθενών προκειμένου να μπορούμε να εξυ-
πηρετούμε και τους συγκεκριμένους αλλά 
και τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, χωρίς 
προβλήματα», εξήγησε ο κ. Κατσιφαράκης 
ο οποίος απέδωσε την ικανοποιητική πορεία 
της Μ.Χ.Α. στην κατάλληλη στελέχωσή της: 
«Σίγουρα οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
παίζουν σημαντικό ρόλο, ωστόσο τη μεγά-
λη διαφορά κάνουν οι επιστημονικοί συνερ-
γάτες και οι νοσηλευτές, οι οποίοι χάρη στην 
κατάρτισή τους, παρέχουν υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου. Με απλά λόγια, ασχολούνται 
με τον ασθενή καθώς ο νεφροπαθής θέλει 
στοργή και βοήθεια, συμβουλές και κατάλ-
ληλη ψυχολογική στήριξη», υπογράμμισε.

Η «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ» στελεχώνεται από 
μία προϊσταμένη και τρεις νεφρολόγους, 
οι οποίοι μαθήτευσαν δίπλα στον διακε-
κριμένο καθηγητή Νεφρολογίας Βασίλη 
Λιακόπουλο. Σημειώνεται ότι διαθέτει άρι-
στη ξενοδοχειακή εγκατάσταση και ειδική 
πιστοποίηση ISO.

Ενέργειες για αιμοκάθαρση  
σε ανασφάλιστους

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΝΕ-

ΦΡΟΞΕΝΙΑ» είναι συμβεβλημένη τόσο με 
τον ΕΟΠΥΥ όσο και με τα υπόλοιπα ασφαλι-
στικά ταμεία, ενώ καταβάλλονται σοβαρές 
προσπάθειες για να μπορέσουν οι ιδιωτικές 

μονάδες αιμοκάθαρσης να δεχτούν και τους 
ανασφάλιστους ασθενείς. «Οι επιχειρημα-
τίες του χώρου ανέλαβαν τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία μαζί με ορισμένες άλλες βελ-

τιώσεις όσον αφορά στη συμβατική σχέση 
που έχουμε με το Κράτος και τον αρμόδιο 
οργανισμό. Δυστυχώς, οι ανασφάλιστοι πο-
λίτες είναι πολλοί περισσότεροι τα χρόνια 
της κρίσης σε σχέση με το παρελθόν», τό-
νισε. «Στη Χαλκιδική δεν είναι τόσο έντονο 
το πρόβλημα καθώς εξυπηρετούνται από το 
Νοσοκομείο, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο στα 
αστικά κέντρα, όπου οι νεφροπαθείς υπο-
βάλλονται σε αιμοκάθαρση μόλις για 1-2 
ώρες επειδή δεν υπάρχει χώρος στα δημό-
σια νοσηλευτικά ιδρύματα προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν», πρόσθεσε.

Αισιόδοξα μηνύματα 
για τον ιατρικό τουρισμό

Ο επικεφαλής της μονάδας ανέφερε ότι 
η «ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ» έχει τη δυνατότητα της 
άμεσης ιατρικής παροχής σε αιμοκαθαι-
ρόμενους τουρίστες, ενώ πολύ σύντομα 
αναμένεται η επίτευξη συμφωνίας για το 
πρώτο γκρουπ από το εξωτερικό. Εξάλλου, 
η εταιρεία πραγματοποιεί πολύ μεγάλες 
καμπάνιες στο διαδίκτυο ενώ καταχωρή-
σεις της φιλοξενούνται σε περιοδικά όπως 
το Journals των Συλλόγων Νεφροπαθών 
ευρωπαϊκών χωρών. Όσον αφορά τους 
Έλληνες επισκέπτες, τα τρία κέντρα αιμο-
κάθαρσης σε Χανιά, Χαλκιδική και Κέρκυ-
ρα –η τελευταία ξεκίνησε να λειτουργεί το 
Νοέμβριο του 2018- καλύπτουν πλήρως 
τις ανάγκες τους, έχοντας γίνει γνωστές σε 
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια για το 
υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρε-
σιών.

Επενδύσεις σε αστικά κέντρα
Αναφερόμενος στα μελλοντικά επεν-

δυτικά σχέδια, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της «Νεφροξένια Α.Ε.», εξήγησε 
ότι η πρώτη φάση του επενδυτικού πλάνου 
στην Ελλάδα, που αφορούσε τις Μονάδες 
Αιμοκάθαρσης τουριστικού ενδιαφέροντος 
έχει ολοκληρωθεί σε Κρήτη Κεντρική Μα-
κεδονία και Ιόνιο, σε τρεις αντίστοιχους δη-
μοφιλείς προορισμούς. 

Στην εκδήλωση της ετήσιας γιορτής της 
Μονάδας που πραγματοποιήθηκε σε χώρο 
εστίασης στην περιοχή του Αγίου Προδρό-
μου, ήταν παρόντες ο αντιπεριφερειάρχης 
Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, ο Δήμαρχος 
Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος, ο περι-
φερειακός σύμβουλος Στέλιος Βαλιάνος, ο 
αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χρήστος Βορδός, 
ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής της ΝΔ 
Απόστολος Τζηρίτης και η Δημοτική Σύμ-
βουλος Σιθωνίας Μαρία Λαθούρη-Πάργα, 
η οποία εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Ιωάννη 
Τζίτζιο.

Εκτιμήσεις για αύξηση των αιμοκαθάρσεων το 2019

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος με τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο της «Νεφροξένια Α.Ε.» Παντελή Κατσιφαράκη
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Ο Τσίπρας δεν εκπροσωπεί 
τους προοδευτικούς πολίτες

Νίκος Ανδρουλάκης:

Την πεποίθηση ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπροσωπούν τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας, 
εκφράζει ο ευρωβουλευτής κι εκ νέου υποψήφιος του κόμματος στις προσεχείς ευρωεκλογές, Νίκος Αν-
δρουλάκης. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο το ΚΙΝ.ΑΛ. μπορεί να εκφράσει το νέο ήθος που έχει ανά-
γκη η Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στην Karfitsa, ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι στο τοξικό κλίμα του 
διχασμού που επικρατεί το ΚΙΝΑΛ έχει την ευκαιρία να στείλει ένα «μήνυμα αλλαγής», κατακρίνει τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών και σχολιάζει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προκλήσεις της Τουρκίας.

Τα περισσότερα στελέχη του ΚΙΝΑΛ θέτουν ψηλά τον πήχη για τις Ευρωεκλογές. Είναι εφι-
κτός ο στόχος του διψήφιου ποσοστού και της τρίτης θέσης;

Στόχος του ΚΙΝΑΛ από την πρώτη στιγμή ήταν η συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων μετά από 
χρόνια πολυκερματισμού. Με βασικό πυλώνα του το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ παίρνει τη σκυτάλη από το 8% της 
«Ελιάς» και φιλοδοξεί να φτάσει ακόμα πιο μακριά. Σήμερα, οι προοδευτικοί πολίτες που εμπιστεύτηκαν 
τον ΣΥΡΙΖΑ απωθούνται από τις τυχοδιωκτικές επιλογές του κ. Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία 
υιοθετεί όλο και πιο συντηρητικές θέσεις. Σε αυτό το τοξικό πολιτικό κλίμα του διχασμού, το ΚΙΝΑΛ έχει την 
ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών. Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό θα μας 
δώσει την ώθηση που χρειαζόμαστε εν όψει των εθνικών εκλογών.

Τι απαντάτε σε όσους δηλώνουν ότι ο προοδευτικός πόλος σε αυτές τις ευρωεκλογές εκπρο-
σωπείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και την «Προοδευτική Συμμαχία» που έχει συγκροτήσει;

Πώς μπορούμε να μιλάμε για εκπροσώπηση των προοδευτικών πολιτών από τον κ. Τσίπρα, όταν κα-
ταγγέλλει τις ελίτ αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τα κότερά τους για διακοπές αξίας δεκάδων χιλιάδων 
ευρώ ή καλύπτει την αντιθεσμική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά του κ. Πολάκη; Παράλληλα, η «Προ-
οδευτική Συμμαχία» που αναφέρατε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας συνασπισμός εξουσίας εκπροσώπων 
της Καραμανλικής Δεξιάς, υπουργών του κ. Καμμένου και στελεχών προερχόμενων από την Κεντροαριστε-
ρά που προτίμησαν τις υπουργικές καρέκλες από την πολιτική συνέπεια. Από τη μία μας λέει ότι ο μεγάλος 
του εχθρός είναι ο αντιευρωπαϊσμός, η Ακροδεξιά και ο νεοφιλελευθερισμός και τοποθέτησε εκπροσώπους 
και των τριών αυτών ρευμάτων, από ακραιφνείς αντιευρωπαϊστές, υπουργούς του κ. Καμμένου και μεγαλο-
επιχειρηματίες. Φανταστείτε αν στο ΠΑΣΟΚ παλαιότερα ή τώρα στο ΚΙΝΑΛ είχαμε προτείνει ποτέ ανάλογους 
υποψηφίους τι θα μας έλεγε ο κ. Τσίπρας! Η σύμπραξη αυτή εξουσίας είναι εκτός των αρχών και αξιών της 
Κεντροαριστεράς. Μόνο το ΚΙΝΑΛ μπορεί να εκφράσει το νέο ήθος που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Η Συμφωνία των Πρεσπών εξακολουθεί να απασχολεί τη δημοσιότητα. Ποιά είναι η προσω-
πική σας άποψη και πώς κρίνετε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ;

Η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα έδειξε για ακόμη μία φορά τον ανεύθυνο τρόπο με τον οποίο 
χειρίζεται εθνικά θέματα. Απέφυγε συνειδητά να επιδιώξει τη συνεννόηση μεταξύ των δημοκρατικών κομ-
μάτων για να εξυπηρετήσει τους δικούς της μικροπολιτικούς λόγους. Η παράταξή μας ήθελε λύση με εθνική 
αξιοπρέπεια που μακροπρόθεσμα θα εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα. Πέρα από τα νομικά ζητήματα 
της συμφωνίας, η παράδοση της «μακεδονικής» εθνότητας και γλώσσας δημιουργεί αρνητικά κεκτημένα 
που θα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας πανηγύριζε μετά την υπο-
γραφή της συμφωνίας ότι «ο ρόλος της Ελλάδας αναβαθμίζεται». Όμως όταν πριν λίγες ημέρες, όταν η κ. 
Μέρκελ κάλεσε μαζί με τον κ. Μακρόν τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων στο Βερολίνο, η Ελλάδα δεν ήταν 
παρούσα ενώ προσεκλήθησαν οι πρωθυπουργοί της Κροατίας και της Σλοβενίας. Ο Κροάτης πρωθυπουρ-
γός μάλιστα, ως ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, το μόνο που τον 
ενδιέφερε ήταν να προκαλεί αποκαλώντας τη FYROM «Μακεδονία», φτάνοντας στο σημείο να ιδρύσει ομά-
δα φίλων «Μακεδονίας». Με επιστολή μου είχα καταγγείλει τις ενέργειές του στον τότε Πρόεδρο Σουτλς, ο 
οποίος τις είχε χαρακτηρίσει εξωθεσμικές και ότι δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου.

Στην ευρωβουλή είστε ιδιαίτερα δραστήριος στα ελληνοτουρκικά με διαρκείς παρεμβάσεις 
και ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς βλέπετε τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο; Εκτιμάτε ότι ένα θερμό επεισόδιο είναι πιθανό;

Με την ιδιότητα του μέλους της πολύ σημαντικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, παρεμβαίνοντας 
κάθε φορά που ο Ερντογάν έθετε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Δυστυχώς, οι πειρατικές έρευνες 
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν αναμενόμενες. Η απόφαση του Τούρκου προέδρου να διατάξει την 
επανάληψη των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία δείχνει ότι πλέον δεν δέχεται την παραμικρή αμφισβή-
τηση. Για το λόγο αυτό, αν και καταψήφισα μαζί με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές την πλήρη διακοπή 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ακολουθώντας την πάγια εθνική γραμμή, ψήφισα υπέρ της αναστολής 
των διαπραγματεύσεων, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Η ενταξιακή πορεία έχει υπο-
χρεώσεις, όχι μόνο δικαιώματα και αυτό πρέπει να γίνεται σαφές προς όλους. Η πρόκληση μάλιστα του 
Ερντογάν, ανήμερα της επετείου 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων, αναδεικνύει την ανάγκη να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειες που ξεκίνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και η παράταξή μας μόλις το 1994, 75 
χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα. Πρέπει να παλέψουμε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, ώστε 
να διατηρήσουμε την μνήμη ζωντανή και να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπότητα δε θα ξαναζήσει ανάλογες 
τραγωδίες.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ε Ο Δ Ο Τ Ο  Ζ Α Χ Α Ρ Η
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Όραμα μας η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει τη δυναμική της

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019. Μία εκλογική μάχη 
με σημαντικές διαφορές από αυτές που συνηθίσαμε, του-
λάχιστον στο δήμο Θεσσαλονίκης. Ως υποψήφιος με την 
παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη», έχω την τιμή να συ-
μπορεύομαι με τον Κων. Ζέρβα και να στηρίζω το κοινό 
μας όραμα για μία Θεσσαλονίκη αυτοδύναμη. Παράλλη-
λα, μάχομαι μαζί με τους συνυποψήφιους της παράταξης, 
ανθρώπους νέους, με αξιόλογη επαγγελματική πορεία, 
με φωνή ανεξάρτητη που δεν ορίζεται ή περιορίζεται από 
κομματικές γραμμές και δεν μένει στάσιμη σε πολιτικά 
ταμπού δεκαετιών.

Σε αυτές τις εκλογές οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. 
Αυτό προκύπτει από σειρά παραγόντων. Τα κόμματα επι-
λέγουν υποψήφιους εμπιστευόμενα για μία ακόμη φορά 
τους κομματικούς μηχανισμούς παρά την κοινωνία. Εί-
ναι η σίγουρη λύση για την τόνωση της πόλωσης ενόψει 
βουλευτικών εκλογών αλλά και η εξασφάλιση ότι δε θα 
αναδειχθεί κάποια προσωπικότητα που θα «κλέψει» από 
τη λάμψη των πολιτικών αρχηγών. Παράλληλα, η εφαρ-
μογή της απλής αναλογικής δίνει την ευκαιρία για τυχο-
διωκτικές προσεγγίσεις από ανθρώπους και σχήματα που 
βλέπουν τους εαυτούς τους ως «παράγοντες» της επό-
μενης μέρας, όντας πρόθυμα να εμπορευτούν την όποια 
στήριξη εισπράξουν στην κάλπη.

Εμείς είμαστε εδώ με μοναδικό στόχο να πείσουμε 

τους πολίτες να μας εμπιστευτούν να αναλάβουμε την 
ευθύνη της επόμενης μέρας. Όραμα μας η Θεσσαλονίκη 
να αξιοποιήσει τη δυναμική της. Τι σημαίνει, όμως, πρα-
κτικά αυτό;

Καταρχήν, επίλυση αυτών που θα έπρεπε ήδη να 
θεωρούνται δεδομένα. Η πόλη θα είναι καθαρή κι αυτό 
αποτελεί προσωπική δέσμευση του Κ. Ζέρβα, ενώ σε συ-
νεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα δουλέψουμε σκληρά 
για να μπει τέλος στα εντεινόμενα προβλήματα της παρα-
βατικότητας και του παρεμπορίου. Φυσικά, το όραμά μας 
δεν περιορίζεται στο να παρέχουμε τα αυτονόητα στους 
Θεσσαλονικείς. Θα λάβουμε πρωτοβουλίες για να ανα-
δειχθεί η πόλη σε πρότυπο «smart city», με αιχμή τους 
τομείς της ενέργειας και των μεταφορών και με γνώμονα 
την ανάδειξή σε κορυφαίο ευρωπαϊκό brand.

Σε αναπτυξιακό επίπεδο, προτεραιότητα μας είναι 
η διαμόρφωση των συνθηκών που θα αναδείξουν την 
πόλη σε κέντρο καινοτομίας που θα δίνει ευκαιρίες στους 
πολλούς και εξαιρετικούς αποφοίτους των ακαδημαϊκών 
της ιδρυμάτων και θα δώσει ένα σαφές μήνυμα ότι αξίζει 
να επενδύσει κανείς στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά!
* Ο Χρήστος Αντιβαλίδης είναι πολιτικός μηχανικός 

Α.Π.Θ., υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυ-
ασμό «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗ*
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Σήμερα, για 
την Περιφέρεια 

της Κεντρικής 
Μακεδονίας 

το μείζον είναι 
να πετύχουμε 
μία επιτάχυν-

ση όλων όσων 
έχουν ξεκινήσει 

τα τελευταία 
χρόνια

Τ Ο Υ 
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ 

Π Α Ν Τ Α Λ Ε Ω Ν *

Σε κάθε εκλογική μάχη αποφασίζουμε 
συλλογικά ποιον δρόμο θέλουμε να ακο-
λουθήσουμε. Κρίνουμε, συγκρίνουμε και 
διαλέγουμε με ποιο σχέδιο θέλουμε να προ-
χωρήσουμε στο μέλλον. Η δημοκρατική δι-
αδικασία είναι μία διαδικασία ουσίας και όχι 
τυπική, όπως φαντάζονται ίσως κάποιοι. Η 
διακύβευση κάθε χρονικής στιγμής, κάθε 
ιστορικής περιόδου καθορίζει εν πολλοίς 
και τις αποφάσεις μας. Σήμερα, για την Πε-
ριφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας το μεί-
ζον είναι να πετύχουμε μία επιτάχυνση όλων 

όσων έχουν ξεκινήσει τα τελευ-
ταία χρόνια. Δεν ξεκινάμε από το 
μηδέν, αλλά δεν πρέπει να δηλώ-
σουμε και εφησυχασμένοι. 

Ποια είναι τα στοιχεία μιας 
επιτυχημένης προσπάθειας, μιας 
επιτυχημένης διακυβέρνησης είτε 
μιλάμε για δήμο, είτε για Περιφέ-
ρεια, είτε ακόμη-ακόμη για την 
ίδια τη χώρα; 

Ξεχωρίζω τα εξής : 
Α. Σοβαρό και συγκροτημένο 

σχέδιο. Πρόγραμμα κοστολογη-
μένο, με χρονοδιαγράμματα και 
παραμέτρους.

Β. Ικανή ομάδα που σχεδιάζει 
αλλά και υλοποιεί. Που μπορεί να 
επικοινωνήσει και να πείσει για 
την αξία του σχεδίου και για την 
αξιοπιστία των ίδιων των προσώ-
πων.

Γ. Δημιουργία μιας κρίσιμης 
μάζας πολιτών που είτε ως εκλο-
γικό σώμα είτε ως πολίτες θα στη-
ρίξουν την προσπάθεια και κατά 
κάποιο τρόπο θα βάλουν πλάτη 
ώστε να προχωρήσουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες και αλλα-
γές που χρειάζεται ο τόπος. 

Εάν πληρείται  αυτή η βασική 
δέσμη προϋποθέσεων, τότε ένας 
τόπος έχει σοβαρές πιθανότητες 
να προοδεύσει καθώς δεν υπάρ-
χουν άλλες άγνωστες ή κρυφές 

συνταγές επιτυχίας. Στις μέρες μας, που στη 
διάθεσή μας βρίσκονται όλα τα τεχνολογικά 
μέσα και που τα παραδείγματα από όλον τον 
κόσμο μπορούν να φτάσουν με ταχύτητα σε 
εμάς, δεν δικαιολογείται ούτε ή αργοπορία, 
ούτε η άγνοια και η αποτυχία.

Υπάρχουν για παράδειγμα σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγεγραμμένες 
«βέλτιστες πρακτικές» όπου διαμοιράζουν 
το όραμα και την τεχνογνωσία, ελεύθερα 
σε όλους. Αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον και 

θέληση για βελτίωση. Υπάρχει διάχυση της 
γνώσης πρωτοφανής στην παγκόσμια ιστο-
ρία, όπου σχεδόν όλοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και να κάνουν χρήση. Υπάρχουν 
χρηματοδοτικά εργαλεία και πληθώρα δυ-
νατοτήτων χρηματοδότησης ενός έργου ή 
μιας πρωτοβουλίας. Εν ολίγοις, ζούμε σε 
έναν κόσμο δυνατοτήτων που δεν δικαιολο-
γείται η αδράνεια και η απραξία. 

Στη Μακεδονία των καιρών μας υπάρχει 
ένας βασικός στόχος τον οποίο καλούμαστε 
να υπηρετήσουμε όλοι όσοι θέτουμε υπο-
ψηφιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Πρέπει να μετατρέψουμε την 
Περιφέρεια σε έναν τόπο ανάπτυξης, σε 
έναν τόπο δημιουργίας νέων θέσεων εργα-
σίας και σε έναν τόπο κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης. Η ανάκαμψη της χώρας, 
η οικονομικής της ευρωστία είναι ίσως το 
μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα σήμερα. Από την 
πορεία σε αυτόν τον τομέα εξαρτάται η δη-
μογραφία, οι δυνατότητες άμυνας, η παρα-
μονή των νέων εντός της χώρας. 

Για τη Μακεδονία προσωπικά προτείνω 
‣ Στον πρωτογενή τομέα με ανάπτυξη 

αγροτοδιατροφικών προϊόντων υψηλής αξί-
ας, εξαγωγικού προσανατολισμού και στη  
διαμόρφωση ενός μεσογειακού διαιτολογί-

ου που θα ενισχύσει το brand των μακεδονι-
κών προϊόντων 

‣ Στην αξιοποίηση όλου του επιστημο-
νικού και ανθρώπινου δυναμικού, με προ-
εκτάσεις στην έρευνα και την καινοτομία 
με την αξιοποίηση των Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων και τη διασύνδεσή τους με τις 
ανάγκες της αγοράς

‣ Στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επι-
χειρηματικότητας που είναι ο βασικός κορ-
μός της παραγωγικής δυνατότητας της 
χώρας με αρωγή προς αυτές για να καταφέ-
ρουν να στραφούν προς το εξωτερικό ή να 
καλύψουν εγχώριες ανάγκες

‣ Στην αύξηση του τουρισμού που θα 
συμπαρασύρει μία σειρά άλλων παραμέ-
τρων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού 

Ζητώ την ψήφο των συμπολιτών μου, 
των Μακεδόνων, για να αγωνιστούμε μαζί 
και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ζητώ 
στις εκλογές αυτές να επιλέξουμε ανθρώ-
πους που γνωρίζουν, ανθρώπους που ενδι-
αφέρονται για το μέλλον αυτού του τόπου.

* Ο Θεόδωρος Πανταλέων είναι υπο-
ψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θεσ-
σαλονίκης με τον συνδυασμό «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα

Για τη Μακεδονία του 21ου αιώνα
opinion

Θεόδωρος 
Πανταλέων
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Στο δρόμο για τις τοπικές κάλπες

Η 26η Μαΐου δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αφετη-
ρία για να χτιστεί η Θεσσαλονίκη που οραματιζόμαστε. Η 
Θεσσαλονίκη της νέας γενιάς. Καθαρή και όμορφη. 

Μια Θεσσαλονίκη, όπου ο δήμος θα λαμβάνει σοβαρά 
υπόψιν τις ανάγκες των δημοτών και θα φροντίζει γι αυ-
τές βγαίνοντας μπροστά και παίρνοντας πρωτοβουλίες. 
Πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
και θα αναβαθμίσουν το ποιοτικό επίπεδο των συνδη-
μοτών μας. Θέματα όπως το πράσινο, η καθαριότητα, η 
μέριμνα για τις γυναίκες και γενικότερα τις ευπαθείς ομά-
δες, χρήζουν άμεσης προσοχής από όλους μας.

Οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουμε καλά ποιες είναι οι 
ανάγκες μας. Τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε εκτεθει-
μένοι, νιώσαμε παραγκωνισμένοι, γίναμε viral στα social 
media. Οι παγωμένες αλατιέρες, το κακό χάλι της αστικής 
συγκοινωνίας, η Συμφωνία των Πρεσπών, οι  «φιέστες» 
για το  μετρό του «μουσαμά», προκάλεσαν την οργή των 
Θεσσαλονικέων. Μα αξίζουμε να ζούμε έτσι;

Φυσικά και όχι. Γι αυτό χρειαζόμαστε αλλαγή  πλεύ-
σης. Χρειαζόμαστε έναν δήμαρχο με χαρακτηριστικά αυ-
τοδιοικητικά. Έναν δήμαρχο με θέσεις και πρόγραμμα. 
Έναν δήμαρχο που δεν διχάζει, αλλά θα ενώνει.

Στις 26 Μαΐου η επιλογή πρέπει να είναι συνειδητή.
Αναζητήστε τα πρόγραμμα των συνδυασμών, διαβά-

στε τις δηλώσεις των υποψηφίων δημάρχων, ελέγξτε τα 

άτομα που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια. Ας μην χρησι-

μοποιήσουμε τις κάλπες για να στείλουμε το δικό μας 
μήνυμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η ώρα γι αυτό, 
εξάλλου, πλησιάζει. Δεν έχει καμιά σημασία αν ο χάρτης 
το βράδυ των εκλογών γίνει μπλε ή κόκκινος.

Την επαύριο των εκλογών, ο δήμος θα έχει τα ίδια 
κακά χάλια που είχε και πριν.

Σκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη που θέλετε. Αναζητήστε 
τον υποψήφιο που θα την κάνει πράξη. Αναζητήστε τον 
υποψήφιο εκείνον που σκέφτεται αυτοδιοικητικά και 
πράττει με τρόπο θετικό για την πόλη.

Ο συνδυασμός «Θεσσαλονίκη Θετικά» και ο Μάκης 
Κυριζίδης συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που οφείλει να έχει ο επόμενος δήμαρχος: Όραμα, αγάπη 
για την πόλη και θέσεις – λύσεις για όλα τα κακώς κείμε-
να που ταλαιπωρούν την πόλη μας.

Και εγώ ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος είμαι εδώ 
για να βοηθήσω τις γυναίκες του δήμου μας. Τόσο μέσα 
από την ίδρυση Κέντρου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 
όσο και μέσα από τη διεύρυνση ωραρίου για τους δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς.

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

ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΖΙΑΚΑ*
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Την εκτίμηση πως το πετυχημένο έργο που 
ξεκίνησε η διοίκηση του Απόστολου Τζιτζικώ-
στα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
συνεχιστεί και μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 
εκφράζει ο Στάθης Αβραμίδης, εντεταλμένος 
Τεχνικών Έργων και εκ νέου υποψήφιος περιφε-
ρειακός σύμβουλος με την παράταξη “Αλληλεγ-
γύη” και καλεί τους πολίτες να τον τιμήσουν εκ 
νέου με την ψήφο τους. Απαντώντας στις κριτι-
κές για τα οδικά έργα που έγιναν στην περιοχή,  
ο κ. Αβραμίδης τονίζει πως ολοκληρώθηκαν 
παρεμβάσεις σε μήκος περίπου 120 χιλιομέ-
τρων και αναλυει τα σημαντικά οδικά έργα που 
περατώθηκαν.

Κύριε Αβραμίδη, δεύτερη φορά υποψήφι-
ος περιφερειακός σύμβουλος στο πλευρό του 
Απόστολου Τζιτζικώστα. Τι επιθυμείτε να πετύ-
χετε σε περίπτωση που παραμείνετε διοίκηση 
αυτή τη νέα θητεία; Να συνεχίσουμε το πετυχη-
μένο έργο που ξεκινήσαμε, όσον αφορά το κομ-
μάτι που έχει σχέση με το αντικείμενο μου και 
να συμβάλλω με την εμπειρία μου στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των αναγκών 
των συμπολιτών μας.

Αρνητικά υπάρχουν που θέλετε να διορθώ-
σετε; Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και των 
χρονοβόρων διαδικασιών της εκτέλεσης των 
δημοσίων έργων, τα οποία εξαρτώνται από την 
Κεντρική Κυβέρνηση, και δημιουργούν μεγά-
λα προβλήματα και χρονοκαθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των έργων. 

Είστε άνθρωπος που γνωρίζει καλά την 
Αυτοδιοίκηση. Από αντινομάρχης, εκλεγήκατε 
δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Θεσσαλονί-
κης και τώρα πάλι υποψήφιος στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πόσο σημαντική 
είναι η ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά; 
Η ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά θεω-
ρείται σημαντική και ουσιαστική για την ευημε-
ρία και την ανάπτυξη ενός τόπου. Άλλωστε στην 
Αρχαία Αθήνα η σημαντικότερη αποστολή της 
πολιτείας ήταν η μετατροπή των ιδιωτών (των 
εγωκεντρικών ατόμων που ασχολούνταν με τις 
προσωπικές τους υποθέσεις) σε πολίτες, δηλα-
δή σε άτομα που ασχολούνταν και συμμετείχαν 
στα κοινά. Ένας ενεργός πολίτης θεωρείται ση-
μάδι υγιούς δημοκρατίας και παιδείας ενώ όσο η 
συμμετοχή των πολιτών φτάνει σε υψηλά επίπε-
δα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να ακουστούν 
οι φωνές των πολιτών σε σημαντικά θέματα.

Υπήρξατε αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
και Δικτύων. Ειδικά στο κομμάτι των οδικών 
έργων η διοίκηση Τζιτζικώστα δέχεται έντο-

νη κριτική από τους υπόλοιπους υποψήφιους 
περιφερειάρχες. Πως το σχολιάζετε; Στόχος 
μας ήταν να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από από 
τα κοινοτικά κονδύλια που αφορούσαν την ανα-
βάθμιση του δικτύου υποδομών και την επέκτα-
ση των μεγάλων οδικών αξόνων. Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε η πρώτη 
Περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφηση των 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων με συνολικές πληρω-
μές έργων πάνω από 775 εκατομμύρια και με 
ποσοστό απορρόφησης 114% και έχει την ταχύ-
τερη εκκίνηση στο νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 
- 2020 από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. 
Ιδρύσαμε γραφείο στις Βρυξέλλες το οποίο απο-
δεικνύει το ενδιαφέρον και την θέλησή μας για 
την μέγιστη απορρόφηση των Κοινοτικών Κον-
δυλίων.

Ποιες παρεμβάσεις έγιναν; Στο κομμάτι των 
οδικών έργων ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις 
σε μήκος περίπου 120 χιλιομέτρων οδικού δι-
κτύου και περατώθηκαν σημαντικά οδικά έργα 
ενώ όσα δεν ολοκληρώθηκαν εντάχθηκαν στο 
νέο ΕΣΠΑ σαν έργα γέφυρες. Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται κάποια από αυτά όπως “Κατασκευή 
ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονί-
κης”, “Παράκαμψη Αρναίας” , “Κατασκευή Οδι-
κού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του οδι-
κού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής” , 
“Περιφερειακή Οδός Κατερίνης”, “Οδικός άξονας 

Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνη”.
Υπάρχει κάτι για το οποίο μπορείτε να δε-

σμευτείτε για την επόμενη τετραετία; Γιατί να 
ψηφίσουν οι πολίτες τον Στάθη Αβραμίδη; Η 
συσσωρευμένη εμπειρία 25 ετών και η αμφί-
δρομη σχέση με τους συμπολίτες μου σημαίνει 
ότι το έργο που προσέφερα καταγράφηκε θετι-
κά στη συνείδηση τους και πιστεύω ότι εκτιμώ-
ντας την πορεία μου στην Αυτοδιοίκηση θα με 
τιμήσουν πάλι με την ψήφο τους. Αυτό που με 
εκφράζει είναι η ενασχόλησή μου με την Αυτο-
διοίκηση γιατί είμαι κοντά στους συνανθρώπους 
μου και την κοινωνία και παρόλο που μου δό-
θηκε πολλές φορές η ευκαιρία να την χρησι-
μοποιήσω σαν σκαλοπάτι για την άνοδό μου σε 
κάποια άλλη θέση προτίμησα να προσφέρω τις 
υπηρεσίες μου σε αυτήν παραμένοντας κοντά 
στους συντοπίτες μου και προσφέροντάς τους 
από οποιαδήποτε θέση έχω βρεθεί τις υπηρεσίες 
μου. Στην εικοσιπενταετή μου διαδρομή – πα-
ρουσία στην Αυτοδιοίκηση πιστεύω ότι έχει κα-
ταγραφεί στη συνείδηση των συμπολιτών μου η 
εντιμότητα, η εμπειρία και η αποτελεσματικότη-
τά 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 
αποτελεσματικότητά μου. 

Στάθης Αβραμίδης:

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

Συνέντευξη
Σ

Τ
Η

Ν
 Α

Ν
Α

Σ
Τ

Α
Σ

ΙΑ
 Κ

Α
Ρ

Υ
Π

ΙΔ
Ο

Υ 



12 21.05.2019

Η παρανομία βλάπτει  
σοβαρά την υγεία

Στη Θεσσαλονίκη 
(και όχι μόνο) είμαστε 
εθισμένοι πια στην διά-
χυτη παραβατικότητα: 
παράνομη στάθμευση 
και διπλοστάθμευση 
σχεδόν παντού, κατάλη-
ψη διαβάσεων πεζών και 
αμαξιδίων, κατάληψη 
ζωνών φορτοεκφόρτω-
σης. Αλλά και απίστευτη 
ηχορρύπανση από μοτο-
συκλέτες και μηχανάκια 
με πειραγμένες εξατμί-
σεις, από κάγκουρες με 
τα ηχοσυστήματα των 
«αμαξιών» τους στη δι-
απασών, ακόμη και από 
τα απορριμματοφόρα 
του δήμου. Σκουπίδια 
συσσωρευμένα έξω 
από ξέχειλους κάδους, 
είσοδος (αλλά και στάθ-
μευση) κάθε είδους 
οχημάτων σε πεζόδρομους και λεωφορειόδρομους, «γκράφιτι» και δεκάδες αφίσες, 
κολλημένες η μια πάνω στην άλλη σε εισόδους κτιρίων, πάνω σε κάθε είδους αστικό 
εξοπλισμό, γκράφιτι και συνθήματα παντού – ακόμη και πάνω σε αρχαία μνημεία.

Έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ με την μικροπαραβατικότητα ώστε φαντάζει πια φυσι-
κότητα ότι οι νόμοι στην Ελλάδα ψηφίζονται για να υπάρχουν, αλλά σπάνια θα τηρηθούν. 
Και ποτέ κατά γράμμα. Η καθημερινή μας ζωή είναι απορροφημένη στην μικροπαρανο-
μία.

Μέσα σ’ αυτό το μεγάλο σκηνικό, περιοχές της πόλης βουλιάζουν στην «βαριά» πα-
ραβατικότητα και διολισθαίνουν σε κατάσταση «γκέτο», αβάτου, τείνουν να μοιάσουν 
στα Εξάρχεια της Αθήνας. Μια χαρακτηριστική τέτοια περιοχή είναι της Ροτόντας: δεν 
είναι ακόμη «Εξάρχεια», αλλά αν δεν κάνουμε κάτι, δεν θ’ αργήσει να γίνει.

Το κράτος, ο επόμενος πρωθυπουργός –γιατί ο σημερινός λατρεύει την βία σαν 
«μαμή της ιστορίας»– και ο επόμενος δήμαρχος –γιατί ο σημερινός έχει πετάξει λευκή 
πετσέτα– πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και κατά προτεραιότητα με τις ιστορικές γειτο-
νιές της πόλης, όπως είναι η Ροτόντα, η πλατεία Ναυαρίνου, η πλατεία Δικαστηρίων, και 
να πατάξουν αποφασιστικά το παρακράτος των μαφιόζων που τις λυμαίνεται. Δεν πρέπει 
να ανεχόμαστε άλλο «νησίδες παρανομίας» μέσα στο κράτος, ούτε στις πόλεις μας. Κι 
αν αυτό απαιτεί να επανεξετάσουμε και το παρανοϊκό καθεστώς του «πανεπιστημιακού 
ασύλου», που κατάντησε άσυλο ακριβώς αυτών των μαφιόζων, πρέπει να το κάνουμε.

Έχει μείνει καρφωμένη στο μυαλό μου μια συνέντευξη ενός κλασικού, συμβατικού 
ογκολόγου, από τους πιο γνωστούς της πόλης μας, όπου έλεγε, μεταξύ άλλων: «Υπάρ-
χουν έρευνες … που δείχνουν πως το μακροχρόνιο στρες δημιουργεί φλεγμονές και άρα 
τις προϋποθέσεις καρκινογένεσης».

Και είμαι βέβαιος ότι η καθημερινότητά μας μέσα στην παραβατικότητα είναι και μια 
ζωή γεμάτη στρες.

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

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΕΚΟΥΛΗ*

Παραμονεύει η έκπληξη 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Το 70% των ερωτηθέντων  δηλώνει 
πως θα ψηφίσει με αυτοδιοικητικά κριτή-
ρια. Σπάνε τα κομματικά δεσμά και επιλέ-
γουν αυτοδιοίκηση, πόλη και πρόγραμμα 
για τη βελτίωση της καθημερινότητας. 
Αυτό προκαλεί ανησυχία στα κομματικά 
επιτελεία καθώς στη δεύτερη μεγαλύτε-
ρη πόλη της Ελλάδας όλα είναι ανοιχτά. 
Το εκλογικό σώμα έχει χειραφετηθεί από 
τις κομματικές επιλογές και εξετάζει και 
άλλες παραμέτρους, γεγονός που είχαν 
υποτιμήσει σε Πειραιώς και Μέγαρο Μα-
ξίμου. Στη Θεσσαλονίκη, η κομματική 
υποψηφιότητα και το χρίσμα δεν ισοδυ-
ναμεί με νίκη στις εκλογές. Από τους 4 
βασικούς διεκδικητές οι κ. Ορφανός και 
Ζέρβας δεν έχουν χρίσμα, με τον πρώτο 
όμως να ταυτίζεται με τμήμα της Νέας 
Δημοκρατίας.

Ενισχυμένοι όσοι επένδυσαν στην 
αυτοδιοικητική ατζέντα και στα ζητήματα 
της πόλης. 

Μέχρι τώρα οι κ. Ταχιάος και  Ορφα-
νός, έχοντας πολλά χρόνια στην πολιτική 
ζωή του τόπου, απολαμβάνουν μεν υψη-
λή αναγνωρισιμότητα, αλλά δεν έδωσαν 
βαρύτητα στα αυτοδιοικητικά και αυτό 
ίσως έχει επίπτωση.  Ο Κωνσταντίνος 
Ζέρβας φαίνεται να βγαίνει κερδισμένος 
από αυτήν την εξέλιξη καθώς η προε-
κλογική του καμπάνια επικεντρώθηκε 
στα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και αρ-

κετές φορές καταφέρθηκε εναντίων των 
κομματικών επιλογών. Έχοντας να επι-
δείξει μία αυτοδιοικητική καμπάνια και 
χωρίς την επίσημη στήριξη κόμματος, 
καταφέρνει να βρίσκεται μία ανάσα από 
τον δεύτερο γύρο με μία ιδιαίτερη δυνα-
μική. Τέλος το στοίχημα για την κ. Νοτο-
πούλου είναι να καταφέρει να ξεπεράσει 
την κομματική ψήφο και να απευθυνθεί 
σε άλλες κατηγορίες ψηφοφόρων.

Τη μάχη θα κρίνουν για μία ακόμα 
φορά η αναποφάσιστοι, καθώς οι δια-
φορές είναι μικρές και η ψήφος τους κα-
θοριστική. Το 75% των αναποφάσιστων 
είναι γυναίκες και σε ό,τι αφορά στην γε-
ωγραφική τους κατανομή, προέρχονται 
κυρίως από το 1ο και το 5ο διαμέρισμα.

Όλα δείχνουν ντέρμπι
Με τις δημοσκοπικές διαφορές τόσο 

μικρές και τα χαρακτηριστικά των υπο-
ψηφιοτήτων δεδομένα, υπάρχουν συ-
γκεκριμένες δυναμικές και όλα είναι 
ανοιχτά. Η μάχη θα κριθεί στο κατά πόσο 
θα αποτυπωθεί στην κάλπη των αυτο-
διοικητικών εκλογών αυτή η τάση απο-
κομματικοποίησης και αν τα κεντρικά 
πολιτικά μηνύματα διοχετευθούν στην 
κάλπη των ευρωεκλογών. Εάν κάτι τέ-
τοιο συμβεί τότε ετοιμαστείτε για μεγά-
λες εκπλήξεις στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
πολύ πιθανό να προκύψει δήμαρχος 
πέρα και πάνω από τα κόμματα. 



ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΩ 
ΣΤΗΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ
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Σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν ενόψει των εκλογών της 23ης Ιουνίου

Η άρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποδεχθεί 
την ήττα του στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται πως συ-
σπειρώνει την αντιπολίτευση εναντίον του και δεν απο-
κλείεται να ενωθούν όλοι στο πρόσωπο του Εκρέμ Ιμά-
μογλου στη μάχη της 23ης Ιουνίου.

Η έστω και μη αναγνωρισμένη νίκη του σηματοδότη-
σε την πρώτη φορά, μέσα σε 25 χρόνια, που η παράταξη 
του προέδρου Ερντογάν ή τα παλαιότερα από αυτό ισλα-
μιστικά κόμματα δεν κερδίζουν τον έλεγχο της Κωνστα-
ντινούπολης.

Στα 49 του χρόνια εμφανίστηκε από το πουθενά και 
κέρδισε τη δημαρχία της πολυπληθέστερης πόλης της 
Τουρκίας, έχοντας να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο και με 
όλα τα μέσα στη διάθεσή του Μπιναλί Γιλντιρίμ. 

Αυτό είναι που δεν «χώνεψε» ο Ερντογάν και στήνει 
ξανά κάλπες ευελπιστώντας να… διορθωθεί η κατάσταση 
και όχι τόσο για την τύχη της δημαρχίας, όσο γιατί βλέπει 
στο πρόσωπο του Ιμάμογλου τον μεγάλο αντίπαλο που 
ίσως βάλει τέλος στην παντοκρατορία του.

Τα «ατού» του
Όσοι παρακολούθησαν τον προεκλογικό αγώνα δια-

πίστωσαν πως ο Ιμάμογλου είναι ένας ήπιος χαρακτήρας 
και βρίσκει απήχηση στους απλούς ψηφοφόρους. Στις 

βόλτες του στους δρόμους της πόλης, αλλά και μέσα από 
τα social media, φάνηκε να κερδίζει ακόμη και τους θρη-
σκευόμενους συμπολίτες του που κανονικά δεν θα περί-
μενε κάποιος ότι θα επέλεγαν το κοσμικό CHP. 

Σε μια κίνηση που είχε τη δική της σημασία, βρήκε 
χρόνο για να προσευχηθεί Παρασκευή και έπειτα από 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Ζηλανδία ανέβασε 
βίντεο με τον ίδιο να προσεύχεται μέσα σε τέμενος. Η 

μητέρα του, η οποία φοράει την ισλαμική μαντίλα, φω-
τογραφήθηκε μαζί του στην προεκλογική περίοδο, όπως 
και η από το 1995 σύζυγός του, Ντιλέκ, η οποία δεν φο-
ράει μαντίλα.

Η μετρημένη του αντίδραση στον σάλο που προ-
κλήθηκε μετά την επανακαταμέτρηση επίσης του χάρισε 
οπαδούς. Ταυτόχρονα το γεγονός ότι έχει ρίζες από τη 
Μαύρη Θάλασσα θεωρείται θετικό στην Κωνσταντινού-
πολη, πολλοί κάτοικοι της οποίας έχουν οικογενειακούς 
δεσμούς με την περιοχή.

Σε μια επίσκεψή του στο Μεγάλο Παζάρι της πόλης 
άφησε ιστορία όταν κατάφερε να κερδίσει έναν ηλικιω-
μένο υποστηρικτή του AKP, ο οποίος του αρνήθηκε χει-
ραψία, αλλά στο τέλος της συνάντησής τους αγκαλιά-
στηκαν. Ο Ιμάμογλου εθεάθη πολλές φορές να συζητά 
με τους ντόπιους στους δρόμους της πόλης σε αντίθεση 
με τον Γιλντιρίμ, ο οποίος επισκιάστηκε από τον Ερντογάν 
που επέλεξε τις μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Όταν ο Ιμάμογλου κατέβηκε στη μάχη για τη δημαρ-
χία, γνώριζε ότι ήταν το αουτσάιντερ, αλλά θεωρούσε ο 
ίδιος, όπως και οι υποστηρικτές του, μεγάλο «προτέρη-
μα» το ότι είναι σχετικώς άφθαρτος και όταν ήρθε πρώ-
τος, δεσμεύτηκε ότι θα είναι δήμαρχος όλων, ακόμη και 
εκείνων που δεν τον ψήφισαν.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 
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Ο απώτερος, 
σκοπός είναι η 

ένταξη, η αυτο-
νόμηση, η κατά 

το εφικτό χει-
ραφέτησή τους 
και η βελτίωση 

της ποιότητας 
ζωής τους και 

όχι η εξάρτησή 
τους από πα-
ροχές από τις 

εκάστοτε δομές

Τ Η Σ  Μ Α Ρ Ι Α Σ 
Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ * Η προστασία των ευάλωτων κοινωνι-

κών ομάδων ανήκε ανέκαθεν στην πολιτική 
ατζέντα στα διάφορα επίπεδα διοίκησης της 
χώρας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και ιδί-
ως μετά την οικονομική κρίση, η ανάγκη για 
την προστασία των ομάδων αυτών έχει κα-
ταστεί εντονότερη, επιτακτικότερη, θα έλεγε 
κανείς επείγουσα.

Στόχος μου στο πλαίσιο της υποψηφιό-
τητάς μου ως  Περιφερειακός Σύμβουλος 
και συμπληρώνοντας το ήδη πετυχημένο 
και πρωτοπόρο έργο της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας στον τομέα 
αυτό, είναι η συστηματικότερη και 
αποτελεσματικότερη δημιουργία 
και λειτουργία σταθερών δομών 
για την εξυπηρέτηση των ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων, καθότι 
παραδοσιακά η εξυπηρέτηση των 
προβλημάτων αυτών διακρίνεται 
από αποσπασματικότητα και προ-
σωρινότητα.

Οι ευάλωτες ομάδες, είτε πρό-
κειται για ανέργους, υπερχρεω-
μένους, αρχηγούς μονογονεϊκών 
οικογενειών, αστέγους, άτομα με 
αναπηρία, πρώην ή/και νυν το-
ξικοεξαρτημένους, ρομά, κακο-
ποιημένες γυναίκες, πρόσφυγες, 
μετανάστες, θύματα εμπορίας, 
αποφυλακισμένους, ψυχιατρικά 
ασθενείς, μόνους ηλικιωμένους, 
απροστάτευτα / ασυνόδευτα 
παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο της προσοχής μας 
και όχι στο περιθώριο λόγω της 
ιδιαίτερης ευπάθειάς τους, της 
αδυναμίας πρόσβασής τους σε 
δημόσια αγαθά και τον κοινωνικό 
τους αποκλεισμό. Με κίνητρα την 
αλληλεγγύη και την φιλαλληλία 
οφείλουμε μέσα από τις δραστη-
ριότητες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας να υποστηρίξου-
με τις ομάδες αυτές ενισχύοντάς 
τες με κάθε τρόπο. Ο απώτερος, 

βέβαια, σκοπός είναι η ένταξη, η αυτονόμη-
ση, η κατά το εφικτό χειραφέτησή τους και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, και όχι 
η εξάρτησή τους από παροχές από τις εκά-
στοτε δομές.

Στόχοι μου είναι η εξασφάλιση της πρό-
σβασης των ομάδων αυτών στην παιδεία και 
τον πολιτισμό, στην υγεία και σε ιατρικοφαρ-
μακευτική περίθαλψη, η ενίσχυσή τους με 
σκοπό την εξασφάλιση της πρόσβασής τους 

στην αγορά εργασίας, η εξασφάλιση στέγης 
για τους αστέγους, η κοινωνική τους επανέ-
νταξη,  η προστασία τους από τους κινδύ-
νους που έχουν βιώσει μέσω της φιλοξενίας 
τους σε Ξενώνες με κεντρικό πυρήνα πά-
ντοτε την ενδυνάμωσή τους. Οι στόχοι αυτοί 
υλοποιούνται με μακρόπνοη πολιτική προ-
στασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων και μέσω προγραμμάτων κοινωνικής 
προστασίας και αρωγής, τα οποία οφείλουν 
να σχεδιάζονται, αφού αφουγκραστούμε 
τις ειδικότερες και εξειδικευμένες ανάγκες 
των ομάδων αυτών μέσω διαβούλευσης με 
φορείς και ομάδες που βρίσκονται σε στενή 
επαφή με τις ομάδες αυτές.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία είναι 

και οφείλει να συνεχίσει να είναι κοντά στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς η προ-
στασία και η ενίσχυσή τους σε τελική ανά-
λυση ωφελεί όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και 
το σύνολο της κοινωνίας λόγω του ότι βελ-
τιστοποιείται και προάγεται το επίπεδο και η 
ποιότητα ζωής του συνόλου των πολιτών. 

*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

Μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
opinion



Εύη
Υποψήφια
Περιφερειακή
Σύµβουλος

Η πορεία της στα µουσικά δρώµενα τα 
τελευταία 20 χρόνια χαρακτηρίζεται από 
πληθώρα συνεργασιών µε αξιόλογους 
συνθέτες, µουσικούς και τραγουδιστές 
της σύγχρονης ελληνικής µουσικής 
σκηνής και του παγκόσµιου 
ρεπερτορίου σε χώρους ιδιαίτερου 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει 
συµµετάσχει σε παγκόσµιο φεστιβάλ 
(women in jazz throughout the world) 
που διεξήχθη στο  Dizzy’s Club του 
Lincoln Center στην Νέα Υόρκη 
εκπροσωπώντας  την Ελλάδα

∆ιετέλεσε Υπεύθυνη Σύγχρονου 
Τραγουδιού και Ερµηνείας 
στο Ωδείο Αθηνών,  Ωδείο Κυψέλη 
∆ήµου Θερµαϊκού, ∆ηµοτικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης, Ανώτερη ∆ραµατική 
Σχολή Ανδρέας Βουτσινάς, 
Ωδείο Βορείου Ελλάδος 2019

Γεννηµένη
στη Θεσσαλονίκη

Σιαµαντά



Συνεργασία με τα Επιμελητήρια
για την Ιδρυση του Κέντρου Υποδοχής 

Επιχειρηματιών και Επενδυτών

Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόταση για οικονομική ανάπτυξη  
με σχεδιασμό και στόχευση

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΗΣ

«Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον» και το μέλλον αυτό προϋποθέτει τη 
διαμόρφωση εκείνων των οικονομικών συνθηκών για την πόλη που θα επι-
τρέψουν να αναλάβει επιτέλους τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην Ελλάδα 
και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας, η Ίδρυση Κέντρου Υποδοχής Επιχει-
ρηματιών και Επενδυτών  (Thessaloniki Business Region) υπό την εποπτεία 
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία από τις προτάσεις για οικονομι-
κή ανάπτυξη της πόλης, καινοτόμα, πρωτοποριακή και άμεσα εφαρμόσιμη. 

Ως μέλος του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Πρό-
εδρος της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργυροχρυσοχόων καθώς και του 
Συλλόγου Κοσμηματοπωλών και Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης υποστη-
ρίζω τη δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου που θα βοηθά εταιρίες και οργα-
νισμούς παρέχοντάς τους πληροφόρηση, στήριξη και βοήθεια προκειμένου 
να αναπτύσσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματά και να φέρνουν και-
νοτομίες στην πόλη. 

Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τις παραπάνω ιδιότητές μου μπορώ να συν-
δράμω ουσιαστικά προς όφελος του επιμελητηριακού θεσμού, ενισχύοντας 
το ρόλο του στο χώρο λήψης αποφάσεων του δήμου, προωθώντας τις θέσεις 
και απόψεις των επιμελητηρίων και επαγγελματικών οργανώσεων. Αυτό εί-
ναι δυνατό να συμβεί εάν Δήμος και επιμελητήρια συνεργαστούν για την 
Ίδρυση του συγκεκριμένου Κέντρου, γνωρίζοντας πως η συμβολή των επι-
μελητηρίων μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καλώντας τα να σταθούν 
αρωγοί μιας συνολικής, κοινής προσπάθειας με στόχο τον εκσυγχρονισμό 
και την είσοδο της Θεσσαλονίκης στο χάρτη των επενδυτικών προορισμών. 

Είναι καιρός να αντιληφθούμε όλοι οι δημότες ότι η προσέλκυση επεν-
δύσεων και η διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού κλίματος στην 
πόλη μας, απαιτεί στρατηγικές και πρωτοβουλίες από πλευράς Δήμου και 
Φορέων που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής για την οικονομική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Μητροπόλεως 119
Τηλ.: 2310 267718 
Κιν.:6944580741
info@petroskalpakidis.gr
www.petroskalpakidis.gr

Τ Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Κ Α Λ Π Α Κ Ι Δ Η

Δίνουμε αξία, σε ό,τι αξίζει 
Στον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής του
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Κυκλοφοριακή αναρχία στη 
Θεσσαλονίκη – Μόνο αυτές είναι 

ρεαλιστικές παρεμβάσεις!

Το κυκλοφορια-

κό πρόβλημα και το 

φαινόμενο της παρά-

νομης στάθμευσης, 

διεθνώς και για τις 

πόλεις κάθε μεγέ-

θους, οφείλεται κυ-

ρίως στο γεγονός ότι 

αυτές σχεδιάστηκαν 

πριν από την εξάπλω-

ση του αυτοκινήτου. 

Το πρόβλημα επι-

δεινώνεται συνεχώς 

με την αύξηση του 

πληθυσμού, και την 

παράλληλη αύξηση 

του αριθμού των οχη-

μάτων.

Δυστυχώς και 

στην  πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημα αυτό υπάρχει και είναι έντονο. Οι εικόνες 

της  κυκλοφοριακής  τρέλας  είναι  φαινόμενο, που  καθημερινά γίνεται χειρότερο.

Η παράνομη στάθμευση και τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα οδηγούν σε όξυνση του 

ήδη  υφισταμένου κυκλοφοριακού χάους.

Και το πρόβλημα της άναρχης εικόνας των παρανόμως  σταθμευμένων οχημάτων, δεν 

εντοπίζεται μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε κάθε γειτονιά.

Ο εκνευρισμός των οδηγών, αλλά και των πεζών είναι  διάχυτος και οι κόρνες συνε-

χείς. Οι διαμαρτυρίες  των οδηγών εναντίον αυτών που σταθμεύουν παράνομα έντονες, 

μέχρι να βρουν κι αυτοί να παρκάρουν παράνομα και να γίνουν μέρος του προβλήματος.

Όσα μέτρα κι αν παίρνονται, όσα «σαφάρι» επίδοσης κλήσεων κι αν γίνονται, φαίνεται 

πως δεν πτοούν τους οδηγούς να παρατήσουν όπου βρουν τα οχήματα τους.

Η παράταξη του ΝΙΚΟΥ ΤΑΧΙΑΟΥ  «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ» με ρεαλιστικές   παρεμ-

βάσεις προτείνει:

• Την εφαρμογή κυκλοφοριακού σχεδιασμού.

• Τον   συντονισμό  των αρμόδιων φορέων. 

• Την συστηματική αστυνόμευση.

• Την αύξηση των  θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.

• Την αύξηση των σταθμών αυτοκινήτων, κυρίως περιφερειακά  στις εισόδους της πό-

λης.

• Την επανασχεδιασμό των δρομολογίων των  μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε να 

γίνουν πιο χρηστικά και ελκυστικά για το επιβατικό κοινό.

• Τον μηδενισμό της έλλειψης οδηγικής  παιδείας.

Για να ζούμε σε μια πόλη, 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

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΙΚΟΥ*

Με κεμεντζέδες ο Πανίκας 

Διέλυσαν τα γραφεία των Δερμεντζοπούλου - Ασπρούτσου 

Με δύο ποντιακά τραγούδια «Την πατρίδα μ΄έχασα» και το «Εκάεν και το Τσάμπασιν» 
και υπό τους ήχους ποντιακής λύρας ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Παναγιώτης 
Ψωμιάδης και ο υποψήφιος δημοτικός του σύμβουλος Γιάννης Φλωρινιώτης έστειλαν το 
δικό τους μήνυμα για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Σε ένα τετράλεπτο βίντεο οι δύο άντρες 
τραγούδησαν, εν πλω, ζητώντας τη διεθνή αναγνώριση και δικαίωση για τη Γενοκτονία. 

Βανδαλισμούς στα γραφεία δύο γαλάζιων υποψηφίων συμβούλων πραγματοποίησαν 
άγνωστοι τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για τους εργασιακούς χώρους της υποψή-
φιας περιφερειακής συμβούλου και δικηγόρου Μελίνας Δερμεντζοπούλου και της υπο-
ψήφιας δημοτικής συμβούλου Θεσσαλονίκης Αναστασίας Ασπρούτσου. Οι παρεμβάσεις 
με συνθήματα και τρικάκια ήταν υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.



1921.05.2019

Στο Βυζάντιο, οι αρματοδρομίες ήταν 
το πιο δημοφιλές άθλημα. Κεντρικό ρόλο 
είχαν οι φατρίες, οι οποίες είχαν ως σκοπό 
τη διοργάνωση των αρματοδρομιών, φρο-
ντίζοντας για την εξεύρεση και εκπαίδευση 
αλόγων και ηνιόχων, για την οργάνωση και 
αμοιβή του προσωπικού των στάβλων, κα-
θώς και των ηθοποιών, χορευτών κλπ. Οι 
φατρίες, ανάλογα με το χρώμα της στολής 
των ηνιόχων τους, ήταν οι Λευκοί, οι Ερυ-
θροί, οι Βένετοι (Γαλάζιοι) και οι Πράσινοι. 
Είναι αξιοσημείωτο, ότι μεταξύ των οπαδών 
συμπεριλαμβάνονταν πολύ συχνά και οι αυ-

τοκράτορες (ήταν συνήθως υποστη-
ρικτές της ομάδας των Πράσινων, και 
σπανιότερα –μόνο έξι αυτοκράτορες– 
των Βένετων).

Η ιστορική έρευνα αναγνώρισε στις 
αθλητικού χαρακτήρα αυτές ομάδες 
τόσο θρησκευτικό όσο και κοινωνι-
κό και οικονομικό, αλλά και πολιτικό 
ρόλο.

Ο πολιτικός αυτός ρόλος έγινε 
στη γνωστή σε όλους μας «Στάση του 
Νίκα» το 532 ενάντια στον αυτοκρά-
τορα Ιουστινιανό, η οποία ξεκίνησε ως 
διαμαρτυρία από τους Πράσινους στον 
Ιππόδρομο εναντίον του Καλαπόδιου, 
συνεργάτη του Ιουστινιανού και τελι-
κά κατεστάλη εκεί απ’ όπου ξεκίνησε, 
στον Ιππόδρομο. 

Και τώρα, θα μου πείτε, τι σας τα 
λέω όλα αυτά; Θα σας εξηγήσω αμέ-
σως.

Από την πρώτη στιγμή της συμμε-
τοχής μου ως υποψηφίου στις δημοτι-
κές εκλογές, διαπιστώνω ότι υπάρχει 
ένα ζήτημα, το οποίο υφέρπει και «δη-
λητηριάζει» το εκλογικό περιβάλλον. 
Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, διότι δεν 
υπάρχει στην ουσία ζήτημα. Ποιο είναι 
αυτό; Είναι το ζήτημα της ανέγερσης 
του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

«Γκουγκλάροντας» για να δω τι 
τρέχει με το θέμα αυτό, είδα ότι το Ει-
δικό Χωρικό Σχέδιο για το γήπεδο της 
Τούμπας εγκρίθηκε και από το δήμο 
Θεσσαλονίκης και από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεπώς, ως εδώ 
καλά και το μέλλον προοιωνίζεται θετικό.

Παρά ταύτα, αυτό που εγώ αντιλαμβάνο-
μαι, είναι ότι παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις 
για ένα έργο, το οποίο είναι αξιόλογο, αυτό το 
ίδιο το έργο μετατρέπεται σε σημείο τριβής 
και σε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης 
μεταξύ των δημοτών. Και το χαρακτηριστικό 
της διαφοροποίησης τους δεν είναι η οπτική 
γωνία που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα του 

δήμου αλλά η ομάδα, στην οποία ανήκουν. 
Και χωρίζονται, έτσι σε δύο στρατόπεδα. Από 
τη μια οι φίλαθλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ και 
από την άλλη όλοι όσοι έχουν ένα κοινό ση-
μείο, δεν είναι ΠΑΟΚ. Άσχετο, βέβαια, το αν 
όσοι δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι απαραίτητο να 
θέλουν το κακό αυτής της ομάδας.

Και υπό αυτό το σκεπτικό ψηφίζουμε 
κιόλας. Έτσι, ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος είναι 
οπαδός άλλης ομάδας (του Άρη εν προκει-
μένω), είναι απορριπτέος για δήμαρχος, δι-
ότι δεν είναι ΠΑΟΚ και κατ’ επέκταση είμαι 
απορριπτέος και εγώ, που ήμουν οπαδός 
του Ηρακλή, αλλά και όλοι οι συνυποψήφι-
οι μου. Και ο λόγος της απόρριψης όλων, οι 
οπαδικές προτιμήσεις του επικεφαλής του 
συνδυασμού Νίκου Ταχιάου. Και το συμπέ-
ρασμα αυτό δεν το έβγαλα από το κεφάλι 
μου, αλλά από τα σχόλια που κάνουν οπα-
δοί του ΠΑΟΚ σε αναρτήσεις μου στη σελίδα, 
που έχω στο Facebook ως υποψήφιος. 

Αυτή, όμως, η λανθασμένη αντίληψη 
πρέπει να αλλάξει. Και σας μιλά ένας, που 
δεν είναι ΠΑΟΚτσής, αλλά είπε «μπράβο» 
και χάρηκε, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλη-

μα και το κύπελλο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα 
της πόλης μου. Αλλά στην πόλη μου κατοι-
κούν και άνθρωποι, που δεν είναι οπαδοί του 
ΠΑΟΚ, και αν θέλετε που δεν ασχολούνται 
καν με το ποδόσφαιρο. Είμαστε απορριπτέοι; 
Θέλουμε το κακό του ΠΑΟΚ; Όχι, βέβαια.

Γι’ αυτό, ας ακολουθήσουμε ως κριτή-
ριο επιλογής όχι τις οπαδικές επιλογές των 
υποψηφίων δημάρχων, αλλά τις ικανότητες 
και τη δυναμική τους. Αλλιώς, θα μπούμε 
σε ένα κανάλι με τάσεις ρατσισμού, όπου 
οι χορτοφάγοι θα ψηφίζουν μόνο χορτοφά-
γους, οι χριστιανοί τους χριστιανούς και πάει 
λέγοντας….

Και έτσι η αξιοκρατία πάει περίπατο. Το 
ίδιο και η πολιτική. Και το μόνο, που θα μας 
μείνει τελικά, είναι η επιστροφή στην εποχή 
της «Στάσης του Νίκα», δηλαδή 1.600 χρό-
νια πριν.

Δεν είναι κρίμα;
* Ο Βαβούσκος Τάσος είναι υποψήφιος 

δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Τα-
χιάου

Πολιτική ή οπαδισμός;
opinion

ΤΟΥ 
ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ 

ΤΑΣΟΥ* 

Ας ακολουθή-
σουμε ως κρι-
τήριο επιλογής 

όχι τις οπαδικές 
επιλογές των 

υποψηφίων δη-
μάρχων, αλλά 
τις ικανότητες 

και τη δυναμική 
τους
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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.

«Πυροβολισμός» ερωτημάτων στον Σούλα Ξενάγησε τους συμβούλους του ο Ιγνάτιος 

«Βροχή» πέφτουν τα μηνύματα και ερωτήματα των κατοίκων του δήμου Κορδελιού – 
Ευόσμου στο site της παράταξης «Δήμος για όλους» με επικεφαλής τον νυν δήμαρχο και 
εκ νέου υποψήφιο Πέτρο Σούλα. Στα ερωτήματα των δημοτών απαντά στα περισσότερα 
ο ίδιος ο δήμαρχος. Μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης ο κ. Σούλας ενημερώνει 
τους δημότες για το έργο του και για τα μελλοντικά του σχέδια, σε ενδεχόμενο επανε-
κλογής.

Σε ρόλο… ξεναγού μπήκε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη και εκ νέου υποψήφιος 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Τις τελευταίες ημέρες συνοδεύει τους υποψηφίους δημοτικούς και 
τοπικούς συμβούλους με το «λεωφορείο της δημιουργίας» προκειμενου να ενημερω-
θούν από κοντά για τα έργα της διοίκησης του σε όλες τις δημοτικές ενότητες και να 
έρθουν σε άμεση επαφή με τους συμπολίτες τους.

karfitsomata
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Δεδομένου ότι ο δήμος έχει περί-
που 4.000 υπαλλήλους, είναι φυσικό 

να υπάρχει μία δυσλειτουργία και έλλειψη 
γρήγορης δράσης εκ μέρους του δήμου για 
τα διάφορα άλλοτε μικρά, άλλοτε μεγάλα 
προβλήματα που υπάρχουν ή προκύπτουν 
στον ευρύτερο χώρο του δήμου.

Έτσι λοιπόν, η δημιουργία μίας ομάδας 
άμεσης επέμβασης που θα συντονίζει τα διά-
φορα τμήματα του δήμου, είναι αναγκαία. Η 
ομάδα αυτή θα έχει δικό της τηλεφωνικό κέ-
ντρο και σε αυτό θα απευθύνονται οι πολίτες 

για τη λύση προβλημάτων της καθημερινό-
τητας και σοβαρότερων προβλημάτων που 
αφορούνε τις γειτονιές.

Τα προβλήματα θα αφορούνε για παρά-
δειγμα στους δρόμους, σε κατεστραμμένα 
πεζοδρόμια, σε βανδαλισμούς κλπ. 

Η υπηρεσία αυτή θα καταγράφει το πρό-
βλημα άμεσα και θα συντονίζει τις διάφορες 
υπηρεσίες του δήμου, ώστε να λυθούν τα 
προβλήματα που προκύπτουν το συντομό-
τερο δυνατό.

Κατόπιν, θα ελέγχει αν έχει διευθετηθεί 

το πρόβλημα μέσα σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα και θα δίνει αναφορά στον πολίτη 
σχετικά με την έκβαση του θέματος.

Γεγονός είναι ότι ο δήμος θα πρέπει να 
μειώσει το χρόνο ανταπόκρισης, ώστε να 
συμβαδίζει πια με τις ταχύτητες της σημερι-
νής εποχής και να γίνει πιο λειτουργικός για 
τους πολίτες.

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

Δημιουργία ομάδας άμεσης επέμβασης  
στο δήμο Θεσσαλονίκης

opinion

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ*

Η ομάδα αυτή 
θα έχει δικό 

της τηλεφω-
νικό κέντρο 
και σε αυτό 

θα απευ-
θύνονται οι 
πολίτες για 

τη λύση προ-
βλημάτων 

της καθημε-
ρινότητας
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∆ηµήτρης Μήτρου
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Στο... σπίτι του ο Κούδας Η κυκλική οικονομία του Ρακκά

Σε αγαπημένα λημέρια βρέθηκαν ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιώργος Ορ-
φανός και οι υποψήφιοι δημοτικοί του σύμβουλοι, ο θρύλος του ΠΑΟΚ Γιώργος Κούδας 
και ο προπονητής της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Δικεφάλου, Γιάννης Παπαδόπου-
λος. Επισκέφθηκαν την διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ και στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο γήπεδο 
της Τούμπας. Ο επικεφαλής της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον», Γιώργος 
Ορφανός  δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε το νέο γήπεδο να 
ολοκληρωθεί στην ώρα του.

Φτιαγμένος με παλέτες, στολισμένος με παρτέρια και περικυκλωμένος με κάδους 
ανακύκλωσης, είναι ο… διαφορετικός προεκλογικός χώρος της δημοτικής παράταξης 
«Μένουμε Θεσσαλονίκη». Το σταντ του συνδυασμού με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο 
Ρακκά βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Ικτίνου. Όπως ανέφεραν το προ-
εκλογικό τους χώρο τον έφτιαξαν τα στελέχη της παράταξης, θέλοντας να δώσουν μια 
πινελιά των προτάσεων τους.

karfitsomata
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Δράσεις για την ενίσχυση  
των υποβαθμισμένων 
μη αστικών περιοχών

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Νομού Θεσσαλονίκης
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ολοένα και αυξανόμενα αστικοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες 
δεκαετίες αποτελεί ακανθώδες ζήτημα στο Ν. Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό 
συνδέεται με το φαινόμενο της υποβάθμισης των μη αστικών περιοχών που 
καλούνται πλέον να καλύψουν τις ανάγκες όλο και περισσότερων κατοίκων.

Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για τις πόλεις από όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης. Οι δράσεις αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη των 
πόλεων ειδικώς εκείνων των περιοχών που θεωρούνται υποβαθμισμένες με 
πολλαπλά οφέλη, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Περι-
φέρεια Κ. Μακεδονίας δύναται να καταρτίσει προγράμματα αστικής ανάπτυ-
ξης με στόχο:

Α) Να περιγραφούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των πόλεων και των 
συνοικιών με βάση την ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης.

Β) Να προσδιοριστούν συνεκτικοί αναπτυξιακοί στόχοι για τις περιοχές 
εκτός άστυ και να αναπτυχθεί ένα όραμα για το Νομό. 

Γ) Να συντονιστούν τα διάφορα συνοικιακά, τομεακά και τεχνικά σχέδια 
και πολιτικές και να εξασφαλιστεί ότι οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα 
συμβάλλουν στην προώθηση μιας ισορροπημένης ανάπτυξης της αστικής 
περιοχής.

Ουσιαστικά, οι τρεις αυτές στρατηγικές καλύπτουν το επίπεδο και την ποι-
ότητα ζωής στις περιοχές που θεωρούνται υποβαθμισμένες μέσω του ορθού 
και στοχευμένου αστικού σχεδιασμού, προωθούν τον περιβαλλοντικό σχεδι-

ασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προστατεύουν και ενισχύουν τη γνώση, 
προάγουν τον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο. 

Για την πρόληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πε-
ριοχές προτείνονται μέτρα σε σχέση με:

Την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, την ενί-
σχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής πολιτικής 

αγοράς, της εργασίας, τις πολιτικές εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης για παιδιά και νέους και την προώθηση απο-
τελεσματικών και οικονομικά προσιτών αστικών μετα-
φορών. 

Οι εγκαταλελειμένες και απομονωμένες περιοχές 
του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος συχνά θε-

ωρούνται τόποι συγκέντρωσης εγκληματικών στοιχείων. 
Προκειμένου να αντιμετωπίστει αυτή την κατάσταση και να 

ενθαρρύνουμε την εκ νέου ανάπτυξη των περιοχών θα πρέπει 
να εκπονήσουμε ένα εκτενές ολοκληρωμένο έργο αποκατάστα-

σης. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού, εμπορικού και τουριστικού τομέα 
αποτελεί πρόκληση, προσφέροντας έτσι νέες ευκαιρίες για απασχόλη-

ση. Θα ανακαινιστούν κτίρια και θα παρασχεθεί παράλληλα ειδική κα-
τάρτιση στην οικοδόμηση με τοπικά υλικά και τεχνικές αποκατάστασης. Τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα είναι βεβαιο ότι θα πολλαπλασιάσουν τις θέσεις 
εργασίες είτε μέσω της απασχόλησης στην ανακαίνιση των κτιρίων, είτε στο 
εμπόριο, είτε και στον τουρισμό καθώς η ανάπτυξη των περιοχών θα αποτε-
λέσει ελκυστικό προορισμό. Με δεδομένη την αύξηση του αριθμού ατόμων 
και υπηρεσιών στις περιοχές αυτές, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως απο-
τρεπτικός παράγοντας της εγκληματικότητας.
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Κινδυνεύουν με εξαφάνιση αρωματικά φυτά 
και βότανα στις ορεινές περιοχές των ελληνοαλ-
βανικών συνόρων, από την ανεξέλεγκτη δράση 
Αλβανών λαθρεμπόρων οι οποίοι προχωρούν σε 
μαζικές συγκεντρώσεις τέτοιων φυτών, τα οποία 
προωθούν στις αγορές της χώρας τους και της 
Ευρώπης. Τα μέτρα των συνοριακών φρουρών 
φέτος είναι περισσότερο αυστηρά και αυτό φαί-
νεται από τις συλλήψεις που έχουν γίνει σε Ιωάν-
νινα και Καστοριά.

Την περίοδο αυτή, από τα μέσα  Απριλί-
ου μέχρι και τώρα στο στόχαστρο βρίσκεται το 
Primula Veris δηλαδή το λεγόμενο «Δρακάκι», ή 
«Πασχαλούδα», το οποίο αποξηραμένο πωλεί-
ται στη λιανική μέχρι και 250 ευρώ το κιλό. Η 
μεγαλύτερη  ποσότητα που κατασχέθηκε φέτος 
από τις διωκτικές αρχές ήταν 359 κιλά στις 16 
του μήνα σε ορεινή περιοχή της Κόνιτσας, όπου 
συνελήφθησαν δύο Αλβανοί 33 και 34 χρόνων 
οι οποίοι τα είχαν συγκεντρώσει. Ωστόσο έχουν 
ήδη κατασχεθεί μέχρι τώρα άλλα 340 κιλά του 
ίδιου φυτού σε ακόμη έξι περιπτώσεις συλλήψε-
ων σε  Ιωάννινα και Καστοριά. Ειδικά στη Δυτική 
Μακεδονία οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τα τέλη 
Απριλίου με τελευταία περίπτωση στις 11 του 
μήνα.

«Μέχρι τις 20 Μαΐου γνωρίζουμε καλά ότι 
εξορμούν για τη συγκέντρωση του Primula veris, 
γι’ αυτό έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος», είπε στην 
Karfitsa αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος γνωρί-
ζει καλά τις συνθήκες δίωξης των λαθρεμπόρων 
αρωματικών φυτών και βοτάνων στην περιοχή 
των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Το πρόβλη-
μα της παράνομης συγκομιδής αρωματικών φυ-
τών από τις ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακε-
δονίας και της Ηπείρου απασχολούν έντονα τις 
αρχές, καθώς οι περιβαλλοντολόγοι κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου για την εξαφάνιση 
των φυτών.

Αστυνομικοί που συμμετείχαν στις επιχειρή-
σεις συλλήψεων φέτος διαπίστωναν πως οι λα-
θρέμποροι πλέον δεν αποψιλώνουν από τη ρίζα 
τα φυτά, αλλά τα κόβουν κανονικά. «Θέλουν να 
συγκεντρώσουν και του χρόνου, καταλαβαίνουν 
ότι εάν τα ξηλώσουν δεν θα έχουν την επόμενη 
χρονιά», έλεγαν, καθώς τα προηγούμενα χρό-
νια πολλοί λαθρέμποροι φυτών τα αποψίλωναν 
προκειμένου να συγκεντρώσουν σε λίγο χρόνο 

μεγάλες ποσότητες και να εξαφανιστούν. «Ακό-
μη κι έτσι όμως τα φυτά καταστρέφονται. Ειδι-
κότερα το Primulaveris το κόβουν αλλά το φυτό 
δεν έχει σπόρο για να φυτρώσουν άλλα, επομέ-
νως από κάθε φυτό μπορεί να πάρουν τρεις έως 
τέσσερις φορές το άνθος και μετά καταστρέφε-
ται χωρίς να αναπαραχθεί», είπε στην Karftsa το 
μέλος της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος 
Καστοριάς Χρήστος Τόσκος, ο οποίος παρακο-
λουθεί στενά το φαινόμενο. Αναφέρθηκε μάλι-
στα και σε ένα συγκεκριμένο φυτό, το Gentiana 
lutea, την αποκαλούμενη Γεντιανή που θεωρεί-
ται από τα σπάνια της περιοχής, αφού μέχρι και 
οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι είχε εξαφανιστεί 
από τον Γράμμο. «Από αυτό βγάζουν τη ρίζα και 
δεν αναπαράγεται, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα 
και άμεσος κίνδυνος εξαφάνισης, λέγεται πως 
η τιμή του μπορεί να φτάσει αποξηραμένο μέχρι 
και τις 12.000 ευρώ το κιλό», σημείωσε ο κ. Τό-
σκος.

Ήδη από την αλβανική πλευρά των συνόρων 
λόγω αυτής της συμπεριφοράς αυτών που τα 
συγκεντρώνουν δεν έχουν μείνει φυτά να μαζέ-
ψουν.

«Κοιμούνται στο βουνό»
Οι φορείς του περιβάλλοντος στη Δυτική Μα-

κεδονία ζητούν ενισχυμένη αστυνόμευση στα 
σύνορα, ειδικά για τις περιόδους που οι γείτονες 

λαθρέμποροι συγκεντρώνουν τα αρωματικά 
φυτά από τις ορεινές περιοχές της Δυτικής Μα-
κεδονίας και της Ηπείρου. «Είναι αλήθεια πως 
φέτος έχουν γίνει συλλήψεις και λαμβάνονται 
μέτρα, όμως εμείς ζητούμε να είναι ενισχυμένα 
όλη την περίοδο», σημείωσε ο  κ. Τόσκος.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί πάντως φέτος εί-
ναι πως οι λαθρέμποροι αρωματικών φυτών και 
βοτάνων έχουν αποθρασυνθεί. Όπως αποτυπώ-
νεται και σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η 
αστυνομία για την περίπτωση των συλλήψεων 
με τα 359 κιλά «Δρακάκι» στην Κόνιτσα, αυ-
τοί που έκοψαν τα φυτά στη συνέχεια έβαλαν 
τα άνθη να… ξεραθούν στον ήλιο, στρώνοντας 
νάιλον στο βουνό. «Επειδή πρόκειται για μεγά-
λες  ποσότητες φοβούνται ότι χλωρά μέσα στους 
σάκους υπάρχει κίνδυνος να μουχλιάσουν», ση-
μείωσε ο κ. Τόσκος. Μάλιστα πληροφορίες ανα-
φέρουν πως οι περισσότεροι οι οποίοι δραστηρι-
οποιούνται στην παράνομη περισυλλογή φυτών 
και βοτάνων κάθονται πολλές ώρες στο βουνό 
και κοιμούνται εκεί.

Τα αρωματικά φυτά διακινούνται σε χον-
δρεμπόρους της Αλβανίας, που είναι μία από τις 
πρώτες χώρες παγκοσμίως σε εξαγωγή αρωμα-
τικών φυτών και βοτάνων. Σύμφωνα με  στοιχεία 
που έχουν δημοσιοποιηθεί το 2016 εξήχθησαν 
17.000 τόνοι τέτοιων φυτών, 186 ποικιλίες, αξί-
ας περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια.

Η μία μετά την άλλη οι συλλήψεις στα σύνορα  
και οι κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων 

Σήμα κινδύνου για 
τα αρωματικά φυτά της Πίνδου
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Ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα… ‘Εχουν απο-
μείνει ελάχιστα 24ωρα έως το πρωί της Κυριακής, 26 
Μαΐου, που θα ανοίξουν οι κάλπες και οι δημότες της 
Θεσσαλονίκης θα κληθούν να ψηφίσουν τον 61ο δή-
μαρχο στην ιστορία της πόλης. Οι 19 υποψήφιοι διεκ-
δικητές για τον κεντρικό δήμο “σπριντάρουν” λίγο πριν 
το νήμα προκειμένου να προλάβουν να κερδίσουν τους 
αναποφάσιστους ψηφοφόρους (που δεν είναι και λίγοι) 
και φυσικά να δουν τον αγώνα τους να “καρποφορεί” 
και να αποτυπώνεται ως έδρες στο νέο δημοτικό συμ-
βούλιο.

Το σίγουρο είναι, σύμφωνα με όλες τις δημοσκο-
πήσεις που έχουν κάνει την εμφάνιση τους και εξαιτίας 
της πολυδιάσπασης και των πολλών συνδυασμών, πως 
ο δήμος Θεσσαλονίκης θα έχει και “β’ ημίχρονο” στις 2 
Ιουνίου, καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν θα 
καταφέρει την πρώτη Κυριακή των εκλογών να συγκε-
ντρώσει το 50% συν ένα που απαιτείται για να έχει την 
απόλυτη πλειοψηφία ως διοίκηση. 

Ο Νίκος Ταχιάος ελπίζει πως θα ...κλέψει όχι μόνο 
τις εντυπώσεις αλλά και ψήφους με την κεντρική προ-
εκλογική συγκέντρωση που ετοιμάζει την Τετάρτη, 22 
Μαΐου, στις 8 το βράδυ στον αύλειο χώρο του Δημαρ-
χιακού Μεγάρου. Ο χώρος που επιλέχθηκε μπορεί να 
θεωρηθεί και ως συμβολικός γιατί θέλει να στείλει το 
μήνυμα πως θα είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης. Οι τελευταίες ώρες του κ.Ταχιάου πριν την κάλπη 
κυλούν με συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεο-
πτικούς σταθμούς, καθώς επίσης με συνεχείς επαφές 
με κόσμο, ενώ αναμένεται και η επίσκεψη του προέ-
δρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη.

Ο Γιώργος Ορφανός δεν έχει ανακοινώσει ακόμη 
εάν θα πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία, ωστόσο 
τα 24ωρα που απομένουν συνεχίζει το τρέξιμο. Κυρί-
αρχο ρόλο έχουν οι συναντήσεις του με δημότες, ενώ 
και οι υποψήφιοι δημοτικοί του σύμβουλοι βρίσκονται 
συνεχώς στο δρόμο. Ο κ.Ορφανός ποντάρει πολύ στο 
γεγονός ότι δεν “πόλωσε” το κλίμα και κράτησε χαμη-
λούς τόνους καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου. Μάλιστα, αισιοδοξεί πως όλη αυτή η τακτική 
θα αποτυπωθεί και στην κάλπη.  

Η εντυπωσιακή προεκλογική συγκέντρωση του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στο συνεδριακό κέντρο “Ι.Βελ-
λίδης” έδωσε “φτερά” στον ίδιο και τους υποψηφίους 
του να τρέξουν ακόμη περισσότερο αυτές τις τελευταίες 
ώρες. Ο κ.Ζέρβας είναι αισιόδοξος ότι οι δημότες θα τον 
στηρίξουν με τη ψήφο τους, βασιζόμενος στην αυτοδι-
οικητική του πορεία και στο γεγονός ότι κατεβαίνει ανε-
ξάρτητος. Μάλιστα, πιστεύει πως τις τελευταίες ώρες θα 
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κλίμα εμπιστοσύνης 
προς τον συνδυασμό του “ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη”.  

Η Κατερίνα Νοτοπούλου συνεχίζει τον δικό της 
αγώνα για να αναδειχθεί η πρώτη γυναίκα δήμαρχος 
στη Θεσσαλονίκη. Μετά την προεκλογική συγκέντρω-
ση του συνδυασμού της “Θεσσαλονίκη Πρώτη” στον 
πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τη συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο περιθώριο της πρό-
σφατης επίσκεψης του στην πόλη διατηρήθηκε το 

κλίμα αισιοδοξίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 
τις επόμενες ώρες ο κ.Τσίπρας θα βρεθεί και πάλι στη 
Θεσσαλονίκη για να ζητήσει από τους ψηφοφόρους να 
στηρίξουν στην κάλπη την Κατερίνα Νοτοπούλου. 

Σε φουλ ρυθμούς κινείται και η παράταξη “Θεσσα-
λονίκη Πρώτη” του Πέτρου Λεκάκη μετά την ανοιχτή 
προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε 
στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, αφήνοντας θετικές 
εντυπώσεις. Σε κλίμα αισιοδοξίας, ο ίδιος και οι υπο-
ψήφιοι του του βρίσκονται καθημερινά ανάμεσα σε 
δημότες και τα μηνύματα που λαμβάνουν είναι ιδιαίτε-
ρα ενθαρρυντικά. Τα τελευταία 24ωρα ο κ.Λεκάκης θα 
συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία, παίζοντας πιο 
“δυνατά” και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πη-
γές από την παράταξη θεωρούν πως το αποτέλεσμα της 
κάλπης θα αποτελέσει έκπληξη γι αρκετούς.

Ο Σπύρος Βούγιας εμφανίζεται ο ίδιος βέβαιος για 
την εκλογική επιτυχία του συνδυασμού του. Από το 
βήμα της προεκλογικής του συγκέντρωσης απηύθυνε 
πρόσκληση για συστράτευση. Τόσο ο ίδιος, όσο και οι 

υποψήφιοί του συνεχίζουν τις επαφές στην πόλη, προ-
κειμένου, όπως αναφέρουν να είναι στον δεύτερο γύρο 
της εκλογικής αναμέτρησης. 

        Σπιντάρει τις τελευταίες ημέρες και ο Χάρης 
Αηδονόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε την προ-
εκλογική του συγκέντρωση στο συνεδριακό κέντρο 
“Ι.Βελλίδης”, εκεί όπου παρουσίασε το πρόγραμμα και 
τους υποψηφίους της παράταξης «Συνέργεια Πρώτα η 
πόλη μας».

Εντατικά κινούνται ακόμη ο Μάκης Κυριζίδης και 
οι συνεργάτες του που θέλουν να έχει “θετική” έκβα-
ση η μάχη των εκλογών, όπως επίσης ο επικεφαλής 
της παράταξης “Υψίπολις”, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, που 
προγραμματίζει κεντρική ομιλία την Πέμπτη, 23 Μαΐ-
ου, στις 8 το βράδυ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. 
Από την άλλη, επαφές με τα λαϊκά στρώματα της πόλης 
πραγματοποιεί ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος με τη “Λαϊκή 
Συσπείρωση”. Τέλος, ιδιαίτερα αισιόδοξος για ένα καλό 
ποσοστό είναι και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.   

Τα... ρέστα τους δίνουν οι «μονομάχοι» οδεύοντας προς την κάλπη

Οι τελευταίες 120 ώρες  
των υποψηφίων δημάρχων 
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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!

Βγήκαν πάλι για... σκούπισμα Συνάντηση με... λαβή Ταχιάου σε Σπίρτζη

Τις σκούπες στα χέρια πήραν ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης 
και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Πρώτη». Υπό τις 
οδηγίες του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Καθαριότητας, Λάζαρου Ζαχαριάδη, 
καθάρισαν τον πεζόδρομο της Αγ.Σοφίας από τα σκουπίδια, αμέσως μετά την προεκλογι-
κή κεντρική συγκέντρωση του επικεφαλής, Πέτρου Λεκάκη. 

Το κεφαλοκλείδωμα του Ταχιάου στον Σπίρτζη… Τυχαία συνάντηση στο αεροδρόμιο 
είχαν ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Ταχιάος με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Χρήστο Σπίρτζη. Οι δύο άντρες διατηρούν φιλικές σχέσεις από το ΤΕΕ και φωτογραφήθη-
καν μαζί χαμογελαστοί, με τον κ. Ταχιάο να σχολιάζει στον υπουργό ότι «παίζει unfair».  
Ο λόγος ήταν η πρόταση του υπουργού ώστε κάθε ταξί να γίνει εκλογικό κέντρο της 
Κατερίνας Νοτοπούλου.

karfitsomata
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Η σκληρή δουλειά και η προσφορά στον συνάν-
θρωπο είναι οι δυο βασικοί άξονες, πάνω στους οποί-
ους σκοπεύει να πορευτεί η Βασιλική (Βίκυ) Κανέλ-
λου – Πραματευτάκη, η οποία αποφάσισε να θέσει 
στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές υποψηφι-
ότητα ως δημοτική σύμβουλος στη δημοτική ενότη-
τα Πανοράματος του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη είναι ένα από 
τα πολλά νέα πρόσωπα που στελεχώνουν το ψη-
φοδέλτιο του συνδυασμού «Δύναμη Ενότητας» του 
«ισόβιου» δήμαρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιου 
Καϊτεζίδη και σίγουρα ένα από αυτά που ξεχωρίζουν, 
χάρη στην επαγγελματική της εμπειρία σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

 Όπως αναφέρει και η ίδια, ο πατέρας της –ένας 
άνθρωπος αυτοδημιούργητος που τίποτα δεν του 
χαρίστηκε– της έμαθε ότι η σκληρή δουλειά είναι 
βασικό συστατικό της επιτυχίας. Από την πλευρά 
της, η μητέρα της τη δίδαξε πως η προσφορά στο 
συνάνθρωπο αποτελεί το μυστικό της ευτυχίας. Πα-
ράλληλα, δεν παραλείπει να τονίσει πως στο σχολείο 
που πήγε, διδάχτηκε ότι υπάρχουν ιδανικά τα οποία 
ξεπερνούν το χώρο και το χρόνο και «για τα οποία 
αξίζει να παλέψουμε από οποιαδήποτε θέση και ιδι-
ότητα, όπως είναι η αγάπη για την πατρίδα και η Ελ-
ληνικότητα της Μακεδονίας μας».

Η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη φαίνεται ότι έχει 
ακολουθήσει κατά λέξη και χωρίς να έχει αποκλίνει, 
τις διδαχές των γονιών της, όπως τουλάχιστον φαί-
νεται με βάση το «δυνατό» βιογραφικό της.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, έχει σπουδάσει Αγγλι-
κή Φιλολογία στο Λονδίνο (όπου βραβεύτηκε για την 
απόδοσή της), ενώ έκανε μεταπτυχιακό και διδακτο-
ρική διατριβή στη Γλωσσολογία, στο Πανεπιστήμιο 
του Κάρντιφ της Μεγάλης Βρετανίας. Ακολούθως 
εργάστηκε ως καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής Φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Kingston στο Λονδίνο 
και ως καθηγήτρια και Υπεύθυνη Σπουδών σε εκπαι-
δευτικούς οργανισμούς της Θεσσαλονίκης. Επίσης 
συμμετέχει συχνά ως ομιλήτρια (αλλά κι ως μέλος 
της οργανωτικής επιτροπής) σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια, ενώ άρθρα της δημοσιεύονται τακτικά σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Η χαρά της προσφοράς
Πέραν της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας 

όμως, η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη έχει ασχολη-
θεί ενεργά και με τον εθελοντισμό, καθώς δεν ξε-
χνά αυτό που της έμαθε η μητέρα της, δηλαδή ότι η 
προσφορά στο συνάνθρωπο αποτελεί το μυστικό της 

ευτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αφοσιωθεί σε ευ-
άλωτες κοινωνικές ομάδες και διδάσκει εθελοντικά 
σε μαθητές που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για διευρυμένη πρόσβα-
ση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ίδια τονίζει ότι επιθυμία της είναι να προσφέ-
ρει «αγάπη και χαρά» στις ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα 
άτομα που ανήκουν σε αυτές. Σημειώνει με νόημα, 
ενστερνιζόμενη τη ρήση του Βέλγου συγγραφέα Paul 
Carvel, πως η πολιτική έχει ανάγκη από ανθρώπους 
που δεν έχουν ανάγκη την πολιτική! «Για να γίνεις 
ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει  πρώτα να αποκτήσεις 
εφόδια, γνώσεις  και εμπειρία, να αποδείξεις τις ικα-
νότητές σου στον τομέα της επιλογής σου και  μετά  

να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του πολίτη 
είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είτε κεντρι-
κής πολιτικής σκηνής. Επίσης, είναι σημαντικό να 
δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις και να αφήνεις 
αυτό με το οποίο καταπιάνεσαι καλύτερο από ότι το 
βρήκες», δηλώνει χαρακτηριστικά η κ. Κανέλλου – 
Πραματευτάκη.

Η ίδια επισημαίνει ακόμα ότι στόχος της είναι η 
περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη του δήμου Πυλαί-
ας – Χορτιάτη σε πανελλαδικό, αλλά και σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. «Αγωνίζομαι δυναμικά ώστε να γίνει η 
καθημερινότητά μας όλων μας όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργική και ευχάριστη», καταλήγει η κ. Κανέλ-
λου – Πραματευτάκη.

Βίκυ Κανέλλου – Πραματευτάκη:

Με σκληρή δουλειά και προσφορά στον συνάνθρωπο



28 21.05.2019

Εθελοντικά αλλάζουμε τον κόσμο Είμαστε ομάδα, έχουμε άποψη

Ο εθελοντισμός δεν είναι παρά η ηθελημένη προσφορά υπηρεσιών, δίχως το κίνη-
τρο υλικής ανταμοιβής, αλλά προς όφελος της κοινωνίας. Πρόκειται για την αυτόβουλη 
συμμετοχή του ενεργού πολίτη σε κάποιο κοινωφελή σκοπό.

Συνηθίζεται να λέγεται πως ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής και όχι απλά κάποιο 
χόμπι, μια δραστηριότητα με την οποία το άτομο γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο του. Όσο για 
το κίνητρο, αυτό εντοπίζεται στην ανθρώπινη προσφορά, στην ενεργή συμμετοχή σε μια 
μικρή αλλαγή, που με την σειρά της και σε συνδυασμό με τις δράσεις του συνόλου, θα 
οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη.

Η ΧΑΝΘ είναι τρόπος ζωής για μια ζωή, μιας και πραγματώνει και προωθεί τον εθελο-
ντισμό και την κοινωνική προσφορά με διάφορα προγράμματα και δράσεις. Στην ομάδα 
του προγράμματος Ψυχοκοινωνικής και Νομικής Υποστήριξης Μονογονεϊκών Οικογενει-
ών, που τελεί υπό τον συντονισμό κοινωνικής λειτουργού, συμπεριλαμβάνονται επίσης 
νομικοί και ειδικοί ψυχικής υγείας.

Προσωπικά, συμμετέχω ενεργά στο πρόγραμμα από το 2012 παρέχοντας δωρεάν 
καθοδήγηση και ενημέρωση σε μονογονεϊκές οικογένειες. Τα συνήθη θέματα που κα-
λούμαι να αντιμετωπίσω αφορούν ζητήματα που ανακύπτουν μετά την διάσπαση της 
οικογένειας και συγκεκριμένα το τρίπτυχο επιμέλειας/ γονικής μέριμνας- επικοινωνίας- 
υποχρέωσης διατροφής, καθώς και την επεξήγηση των εννοιών αυτών.

Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία έχω παρατηρήσει πως σ’ ένα πρώτο στάδιο 
συνήθως οι γονείς επικεντρώνονται στις μεταξύ τους διαφορές ως πρώην σύντροφοι και 
σύζυγοι, γεγονός που προκαλεί εντάσεις. Έτσι, στοχεύουμε στην προώθηση της ιδέας 
πως η χρήση του τέκνου ως όπλου, επιδρά αρνητικά στην κοινωνικοσυναισθηματική 
ανάπτυξη του. Ως εκ τούτου, ο καθοδηγητικός μας άξονας είναι το συμφέρον του.

* Ο Χρήστος Παππάς είναι δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
συνδυασμό «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα

Ονομάζομαι Αναγνώστου Παρασκευή (Βιβή). Είμαι παιδί του κέντρου της Θεσσαλο-
νίκης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό Χρηματοοικονομικών στο ΠΑΜΑΚ. 
Πρώην επαγγελματίας παίκτρια βόλεϊ Α1, με πολλές διακρίσεις.

Είναι προσωπική μου επιθυμία να προσφέρω στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα 
και αγάπησα, στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας μάθει να αγωνίζομαι σε οποιοδήποτε εργασιακό 
και αθλητικό πεδίο και αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησα σε ένα τομέα δύσκολο 
και ανταγωνιστικό, αυτόν του Μηχανικού, θέλω να συνεισφέρω στη Θεσσαλονίκη μου.

Για πολλά χρόνια συμπεριφορές και πρακτικές που εμπεριείχαν στοιχεία διαφθοράς, 
στην πολιτική σκηνή, έχουν φέρει μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας στη θέση να απα-
ξιούν τους πολιτικούς. Προτιμούν να μην ασκήσουν το υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα, 
αυτό της ψήφου. 

Ερχόμαστε οι νέοι, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση, με διάθεση προσφοράς στον 
τόπο και στην κοινωνία μας, προκειμένου να παρακινήσουμε τους πολίτες της Θεσσα-
λονίκης του 2019, όχι μόνο να ψηφίσουν, αλλά και να μας εμπιστευθούν. Με διαβατήριο 
την αξία μου και στόχο να υπηρετήσω τους συμπολίτες μου, συμμετέχω ως υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος, με την ομάδα του Κωνσταντίνου Ζέρβα, σε μία συλλογική προ-
σπάθεια.

Έχω κοινό όραμα με τους Θεσσαλονικείς.
Συμμετοχική Θεσσαλονίκη, όπου ο πολίτης απευθύνεται άμεσα στη διοίκηση, όλοι 

μετέχουν σε διαμόρφωση δράσεων, ενώ μέσω των social media ενισχύεται η συμμετο-
χική δημοκρατία.

Δημιουργική Θεσσαλονίκη, θέλουμε να δημιουργήσουμε δομές, προκειμένου να 
δώσουμε μία ανάσα στους συμπολίτες μας για οικονομική ανάκαμψη και επενδύσεις.

Ανθρώπινη Θεσσαλονίκη, μέσα από σωστή κοινωνική πολιτική θα υλοποιηθεί η ζη-
τούμενη ποιότητα ζωής. Με χώρους πρασίνου και προσωπική φροντίδα των ίδιων των 
συμπολιτών για να προφυλάξουμε την ευταξία της Θεσσαλονίκης.

Σύγχρονη Θεσσαλονίκη, με πολίτες ενεργούς, που προτείνουν, αλληλεπιδρούν με 
την πόλη και το περιβάλλον. Ανάπτυξη μέσα από εκπαίδευση και προσαρμοστικότητα 
των πολιτών σε σύγχρονες και ψηφιακές τεχνολογίες.

Περήφανη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μία πόλη πολλών δυνατοτήτων, με ιστορία, γεω-
γραφική θέση και σημαντικό πολιτισμό, που πρέπει να αναδειχθεί.

Θέλω να κερδίσει η πόλη.
Θέλω να έχω στόχο και σχέδιο για την πόλη.
Θέλω να την αναγεννήσουμε, με γνώμονα το Σεβασμό, την Προσφορά, τη Θέληση.
Νίκη για τη Θεσσαλονίκη σημαίνει δέσμευση.
*Η Βιβή Αναγνώστου είναι πολιτικός μηχανικός και υποψήφια δημοτική σύμ-

βουλος με την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΑ* ΤΗΣ ΒΙΒΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ* 
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ΕΥΗ  (ΕΥΔΟΞΙΑ) ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ
ÕðïøÞöéá ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò
ÄÞìïõ Èåóóáëïíßêçò
Åéêáóôéêüò

ÕðïøÞöéá ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò
ÄÞìïõ Èåóóáëïíßêçò

ΕΥΗ  (ΕΥΔΟΞΙΑ) ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ

    Η ΕΥΗ ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου ζει και 
εργάζεται.

Απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (Π.Δ.Μ)
Απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ)
Δίπλωμα Αγιογραφίας, σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας  
Κωνσταντίνου Ν. Γεωργιάδη. 
Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ΕΕΤΕ
Διορισμένο μέλος της Επιτροπής του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος  στη Β. Ελλάδα
Μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας 
Ελλάδας, ΣΚΕΤΒΕ.
Υπεύθυνη Εικαστικής Διδασκαλίας του Τμήματος Ζωγραφικής 
Ενηλίκων των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, Δήμος Θεσσαλονίκης
Είναι παντρεμένη με τον χειρουργό ουρολόγο Βίκτωρα 
Παναγιωτακόπουλο. Μητέρα δύο αγοριών.

Η ΕΥΗ ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου ζει και εργάζεται.
Απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών  

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ).
Απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών  

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

- Δίπλωμα Αγιογραφίας, σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας Κωνσταντίνου Ν.Γεωργιάδη. 
- Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ΕΕΤΕ. 

- Διορισμένο μέλος της Επιτροπής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος στη Β.Ελλάδα.
- Μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας Ελλάδας, ΣΚΕΤΒΕ. 

- Υπεύθυνη Εικαστικής Διδασκαλίας του Τμήματος Ζωγραφικής Ενηλίκων των Εργαστηρίων Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, Δήμος Θεσσαλονίκης. 

- Είναι παντρεμένη με τον χειρουργό ουρολόγο Βίκτωρα Παναγιωτακόπουλο. Μητέρα δύο αγοριών.
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Πέτσογλου Ιορδάνης
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Σταυραετός Νικόλαος
Υποψήφιος ∆ιαµερισµατικός Σύµβουλος Τούµπας Θεσσαλονίκης

Με τον συνδιασµό ∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ
Ενώνουµε τις δυνάµεις µας ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί ώστε να 
συµβάλλουµε µε την εµπειρία και τις γνώσεις µας , στην Μείωση των 
∆ηµοτικών Τελών  - κυρίως για ευπαθείς οµάδες όπως πολύτεκνους , 
µακροχρόνια άνεργους, κτλ , στην Αύξηση της Επιχειρηµατικότητας 
µε µέτρα όπως η απαλλαγή πληρωµής ∆ηµοτικών Τελών για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστηµα ώστε να 
συµβάλλουµε στην προσπάθεια τους να ορθοποδήσουν . Την 
δηµιουργία χώρων για την ίδρυση startups (νεοφυών) επιχειρήσεων 
µε τεχνολογικό προσανατολισµό  από νέους της πόλης µας , σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς όπως τα Πανεπιστήµια , Επιµελητήρια 
κτλ.  Περισσότερα για το πρόγραµµα µας µπορείτε να δείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://panagiotispsomiadis.gr/index.php/el/portfolio

Σάκης Τσέτης: Ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη Με... κονκάρδα «Λεκάκης», ο Μπουτάρης

Ο Σάκης Τσετης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας της 
εστίασης με εμπειρία 30 ετών στον τομέα του τουρισμού, τεχνολογιών αιχμής και στον 
αθλητισμό. Βασική του πίστη είναι πως όλα γίνονται αν πιστέψεις ότι μπορείς... Έχει τη 
γνώμη ότι κάθε ένας από εμάς είναι κομμάτι της πόλης και με την καθημερινή του συμπε-
ριφορά προσδίδει την αξία του στη Θεσσαλονίκη,. «Είναι μια πόλη για την οποία είμαστε 
περήφανοι και με την οποία είμαστε ερωτευμένοι. Μας λένε τοπικιστές ή, καλύτερα, έτσι 
μας λέγανε... Γιατί φαίνεται ότι την έχουμε ξε-αγαπήσει πια... Ας βάλουμε ο κάθε ένας το 
λιθαράκι μας να την κάνουμε πρώτη και πανέμορφη την πρωτεύουσα της Μακεδονίας 
μας!» αναφέρει ο Σ. Τσέτης, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο το λόγο, για τον οποίο κατε-
βαίνει υποψήφιος στις εκλογές.

Τη στήριξή του για άλλη μια φορά στον Πέτρο Λεκάκη εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Εμφανίστηκε με τη σύζυγό του στην κεντρική προεκλογική 
συγκέντρωση της παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη” στον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας. 
Μάλιστα, ο δήμαρχος φορούσε στο σακάκι του και μια μεγάλη κονκάρδα του συνδυα-
σμού, στην οποία απεικονίζεται ο Πέτρος Λεκάκης, ενώ δεν δίστασε να ανέβει και στην 
εξέδρα στο τέλος της ομιλίας. 

karfitsomata



Σωκράτης
∆ηµητριάδης

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

www.tachiaos.gr
socratesdimitriadis@gmail.com

@socratis.dimitriadis
Socratis Dimitriadis

▶
▶
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▶
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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 

Το αχτύπητο… τρίδυμο του Β. Πολυμερά! Βιωματικές δράσεις για την αναπηρία  
της όρασης ενίσχυσαν Μάστορας και Πούλακας

Ένα αχτύπητο… τρίδυμο συνθέτει ο Βαγγέλης Πολυμεράς, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» του Μάκη Κυριζίδη, με τις συνυ-
ποψήφιές του Αιμιλία Σαββάτη και Χριστίνα Σουλιλάρη. Οι τρεις υποψήφιοι είναι κυρι-
ολεκτικά αχώριστοι, και συχνά-πυκνά τους συναντάς μαζί, όχι μόνο στις προεκλογικές 
συγκεντρώσεις του συνδυασμού, αλλά και στις εξορμήσεις που κάνουν στις γειτονιές, 
όπου έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Όπως δηλώνει στην Karfitsa ο Β. Πολυμεράς, 
δεν υπάρχει μεταξύ τους η παραμικρή αντιπαράθεση όσον αφορά στο κυνήγι του σταυρού 
– αντιθέτως, μοναδικό μέλημα και των τριών τους είναι να συνεργαστούν όσο καλύτερα 
γίνεται προς όφελος των δημοτών και των εν δυνάμει ψηφοφόρων τους!

Τις βιωματικές δράσεις για την αναπηρία της όρασης, που διοργάνωσε η λέσχη Lions 
Ηράκλεια Θεσσαλονίκης κατά τη «Μέρα Μαγιού» της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, 
ενίσχυσαν με τη συμμετοχή τους ο Άκης Πούλακας και ο Ηλίας Μάστορας. Ο πρώτος, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη με την παράταξη του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα και ο, δεύτερος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη στην 
Πυλαία, δείχνουν να έχουν ψηλά στην «ατζέντα» τους θέματα που αφορούν τα άτομα με 
αναπηρία.

karfitsomata
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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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Ηρθε πλέον 
η ώρα να ξε-

κινήσει απ’ τη 
Θεσσαλονίκη η 

δικαίωση του 
θεσμού της 

Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, μα-

κριά από μη-
χανισμούς και 
ποδοσφαιρικά 

χαρακτηριστικά

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

Τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη έχασε το χαμόγελό της, έχασε όσα 
την χαρακτήριζαν και της έδωσαν το χρώμα της ομορφότερης πόλης. Σε 
πολλά μας πλήγωσε και σε άλλα μας εξόργισε η αλαζονεία και ο ωχ-αδελ-
φισμός όσων μας διοίκησαν. 

Όμως σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται στο σύνολό του, 
οι εκλογές δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουμε όλοι οι ενεργοί πολίτες την 

αλλαγή, να μην αφήσουμε χώρο σε δημάρχους αφ’ υψηλού και 
σε μίζερες νοοτροπίες απλής καταγραφής τους πριν την συνταξι-
οδότηση.

Άλλωστε για μένα πάντοτε η Θεσσαλονίκη, αποτελεί πρόκλη-
ση, όπως ο  καθένας σας το αντιλαμβάνεται και πρέπει να τολ-
μούν πάντα αυτοί που είχαν συμμετοχή, για να αφήσουμε πίσω 
την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει σήμερα η Ελλάδα, για να 
διώξουμε όσους και πάλι εμφανίζονται σαν υποψήφιοι για έναν 
ακόμη γύρο καταστροφής. Δεν πρέπει να γίνουμε λαός λωτοφά-
γων και  πολύ περισσότερο οι Θεσσαλονικείς.

Κυκλοφορούμε όλοι σ’ αυτή την πόλη και βλέπουμε ότι μεί-
ναμε στάσιμοι, με προβλήματα που προηγήθηκαν από την οικο-
νομική κρίση και έφεραν πολλούς συμπολίτες μας σε εξαθλίωση 
και ανέχεια. Η πόλη μας ζει στην υπανάπτυξη και στην ανεργία, 
διώχνει να παιδιά και τους επιστήμονές της σε μακρινούς επαγ-
γελματικούς «παράδεισους». 

Και όλα αυτά γιατί το σχολείο του κόσμου από την ανάποδη 
έχει δυστυχώς γίνει, ο πιο δημοκρατικός θεσμός στην Θεσσαλο-
νίκη. Δεν απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις, δε χρειάζεται εγ-
γραφή και τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, σε όλους και σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης και του ουρανού. Δικαίως θεωρείται 
γνήσιο τέκνο του συστήματος.

Στο σχολείο του κόσμου απ’ την ανάποδη, το σίδερο μαθαί-
νει να επιπλέει και ο φελλός να βυθίζεται. Οι οχιές μαθαίνουν να 
πετούν και τα σύννεφα μαθαίνουν να έρπουν μεθυσμένα στους 
δρόμους.

Ο κόσμος απ’ την ανάποδη επιβραβεύει ανάποδα και υποτιμά 
την τιμιότητα, χλευάζει την εργατικότητα, ανταμείβει την έλλει-
ψη τύψεων και τρέφει τις κτηνωδίες. Οι δάσκαλοί του ρίχνουν το 
φταίξιμο στη φύση: η αδικία, λένε, ειναι φυσικός νομος.

Η τέχνη της εξαπάτησης του πλησίον, την οποία οι διάφοροι 
απατεώνες ασκούν κυνηγώντας αφελείς στους δρόμους, αγγίζει 
τα όρια της τελειότητας όταν κάποιοι επιτυχημένοι δήθεν ή πρώ-
ην πολιτικοί αποφασίσουν να ασκήσουν το ταλέντο τους. Στις 
υποβαθμισμένες περιοχές του κόσμου, οι αρχηγοί των κρατών 
ξεπουλούν τα ρετάλια των χωρών τους σε τιμές εκποίησης, όπως 
στις υποβαθμισμένες περιοχές των πόλεων οι εγκληματίες που-
λούν, σε ευτελείς τιμές, τα λάφυρα των εσόδων τους.

Στην Θεσσαλονίκη απ’ την ανάποδη ειναι επικίνδυνο να περ-
πατάς και είναι άθλος να αναπνέεις. Όποιος δεν ειναι δέσμιος της 
ανάγκης, είναι δέσμιος του φόβου, αφού κάποιοι δεν κοιμούνται 
λόγω της αγωνίας τους να αποκτήσουν πράγματα που δεν έχουν 
και άλλοι δεν κοιμούνται λόγω του τρόμου μην τυχόν και χάσουν 
πράγματα που έχουν. Ο κόσμος απ’ την ανάποδη μας προετοιμάζει 
ώστε να βλέπουμε το διπλανό μας ως απειλή και όχι σαν ελπίδα, 

μας περιορίζει στη μοναξιά και μας παρηγορεί με φαρμακευτικές αγωγές και 
με εικονικούς φίλους. Είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε απο πείνα, να 
πεθάνουμε απο φόβο ή να πεθάνουμε απο πλήξη, αν στο μεταξύ δεν συντο-
μεύσει την υπαρξή μας καμιά αδέσποτη σφαίρα ή κάποιο κακοσυντηρημένο 
περβάζι που θα πέσει στο κεφάλι μας.

Άραγε η μοναδική ελευθερία επιλογής που έχουμε είναι να διαλέξουμε 
μια από αυτές τις καταραμένες και απειλητικές προοπτικές; Ο κόσμος απ’ την 
ανάποδη μας διδάσκει να υπομένουμε στωϊκά την πραγματικότητα αντί να 
προσπαθούμε να την αλλάξουμε, να ξεχνάμε το παρελθόν αντί να μαθαίνου-
με απ’ αυτό και να αποδεχόμαστε το μέλλον αντί να το ονειρευόμαστε, αφού 
αυτή είναι η πρακτική του εγκλήματος και αυτήν συνιστά. Στο σχολείο του 
εγκλήματος τα μαθήματα της αδυναμίας, της αμνησίας και της παραίτησης 

ειναι υποχρεωτικά. 
Ηρθε πλέον η ώρα να ξεκινήσει απ’ την Θεσσαλονίκη η δικαίωση του 

θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μακριά από μηχανισμούς και ποδοσφαι-
ρικά χαρακτηριστικά. Μακριά απ’ όλα αυτά που μας έφτασαν σε όσα ζούμε 
σήμερα.

Ήρθε η ώρα οι σκεπτόμενοι Θεσσαλονικείς να γίνουν πολίτες της πρω-
τοβουλίας και της δράσης.  

Να κινητοποιηθούν οι συμπολίτες μας που πιστεύουν ότι την επομένη 
των εκλογών  πρέπει ν’ αλλάξουν όλα. Θέλω να συμβάλω κι εγώ με την 
κίνησή μου σαν υποψήφιος στον συνδυασμό «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ», 
στο να προτείνουμε έναν άλλο δρόμο, μια διαφορετική προσέγγιση της πο-
λιτικής, μια αλλαγή στάσης απέναντι σε όσους έγιναν η αιτία, να χάσουν την 
εμπιστοσύνη τους απέναντι σε όλους και σε όλα. 

Θέλω απλά να δανειστούμε την εμπιστοσύνη τους και μαζί να κάνουμε 
μια καινούρια αρχή για την πόλη, μια καινούρια αρχή στην σχέση πολίτη και 
εκπροσώπησής του. 

Γι’ αυτό ζητώ από τους συμπολίτες μου να με στηρίξουν με την ψήφο 
τους και να συμπαραταχθούν στον αγώνα που όλοι μαζί ξεκινάμε.

* Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με 
την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Επιλέγοντας τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε
opinion



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

Επιλέγοντας τη Θεσσαλονίκη που θέλουμε
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Η παιδεία είναι η ραχοκοκαλιά  
της  οργανωμένης κοινωνίας 

«Ως μητέρα δύο 
παιδιών κύριο μέ-
λημα μου είναι να 
ενισχύσω τον χώρο 
της παιδείας, που 
αποτελεί την ραχο-
κοκαλιά της οργανω-
μένης κοινωνίας για 
να μπορεί να κοιτάζει 
το μέλλον με αισιο-
δοξία, αλλά και τον 
δημόσιο χώρο, για 
να μπορούν τα παι-
διά μας και εμείς οι 
ίδιοι να αισθανόμαστε 
ασφαλείς. Η 25χρο-
νη πορεία μου στον 
χώρο της δικηγορίας 
ως ποινικολόγος, με 
έχει διδάξει πως η 
δικαιοσύνη είναι το 
μέγιστο αγαθό και δε-
σμεύομαι πως θα το 
υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, όπως κάνω τόσα χρόνια ως μαχόμενη δικηγόρος.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά, δεν είναι τυχαία. Ο πατέρας μου, Γιώργος Καπαχτσής, 
μου μετέφερε το «μικρόβιο» της πολιτικής, αφού ο ίδιος διετέλεσε βουλευτής και νομάρ-
χης Καστοριάς, ενώ υπηρέτησε και ως πρώτος αιρετός νομάρχης για 7 συναπτά έτη, από 
1.1.1995 έως 31.12.2002.

Θα ήθελα να εστιάσω στις εξής προτεραιότητες:
-       Να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη μας, το πολιτιστικό της παρελθόν αλλά και η μονα-

δική της ταυτότητα. Στοχεύω στην αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας και της 
πρωτογενούς καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πόλη μας.  

-       Μαζί με τον Γιώργο Ορφανό θέλω να ανοίξω τον δρόμο για νέες ιδέες και προτά-
σεις, ώστε η Θεσσαλονίκη να είναι πρωταγωνίστρια στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού, 
ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου τομέα για την ελληνική πραγματικότητα. 

 -       Να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην πόλη μας και ιδιαίτερα των νέων αν-
θρώπων, να αναδειχθούν νέες και καινοτόμες ιδέες, να υποστηριχθούν οι επιχειρηματί-
ες και να συμβάλλω στην αναβάθμιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και 
εμπορικών στοιχείων της περιοχής, με την παράλληλη δημιουργία ευκαιριών για μόνιμη 
απασχόληση. 

-       Όλες οι υποδομές της Θεσσαλονίκης να αποτελούν ένα δίκτυο, με εσωτερική δια-
σύνδεση μεταξύ τους, οι οποίες θα διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η ανάπτυ-
ξη της πόλης στηρίζεται στην καινοτομία, στην κοινωνική συνεκτικότητα, στη βιωσιμότητα 
και στη διασύνδεση.

-       Να συμβάλλω στην ανάπτυξη δράσεων συμπληρωματικών του σχολικού προ-
γράμματος, που θα διανθίσουν τη γνώση που παραλαμβάνουν οι μαθητές με όλα εκείνα 
τα στοιχεία που η εποχή μας επιτάσσει, αλλά και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενισχύ-
ουν την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Μαζί προχωράμε γιατί “Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον”. 
*Η Βενετία (Βένη) Καπαχτσή, ασκεί τα τελευταία 25 χρόνια μάχιμη δικηγορία, 

είναι από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες ποινικολόγους της Θεσσαλονίκης, συ-
μπράττει με τον Γιώργο Ορφανό και θέτει υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος με 
τον συνδυασμό του «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον».

ΤΗΣ ΒΕΝΗΣ ΚΑΠΑΧΤΣΗ*  

Στους «Άγιους Πάντες» ο Δ. Ασλανίδης

Πάρτι στη Chalkos Gallery με διπλή σημασία!

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες», Ερωτό-
κριτο Θεοτοκάτο, είχε ο Δημήτρης Ασλανίδης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. Η επί-
σκεψή του πάντως, δεν είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, καθότι ο κ. Ασλανίδης είναι 
πολύτεκνος και ο ίδιος –πρόσφατα ήρθε στον κόσμο το τέταρτό του παιδί– και ως εκ 
τούτου μέλος του συλλόγου και ο ίδιος. Ο κ. Ασλανίδης ευχαρίστησε τον κ. Θεοτοκάτο 
για τη στήριξή του και του ευχήθηκε και ο ίδιος καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον 
αγώνα του – ο κ. Θεοτοκάτος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυα-
σμό «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» του Γιώργου Ορφανού.

Διπλή εορτή σχεδιάζει ο Κώστας Παρχαρίδης στη γκαλερί του λόγω της ονομαστι-
κής του εορτής, αλλά και ενόψει της εκλογικής νίκης την Κυριακή. Ο υποψήφιος δημο-
τικός σύμβουλος  με την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
καλεί όλους τους φίλους και υποστηρικτές του την Τρίτη 21/5 στις 20.00 στη Chalkos 
Gallery (Ιουστινιανού 21, δίπλα στην Παναγία Χαλκεών) για να τους ευχαριστήσει για 
την στήριξη τους στο πρόσωπο του όλο αυτό το διάστημα!
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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
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ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΑΪΤΑΝΗ Αδωνις σε Τουντούρη:  
«Σε πιστεύω γιατί σε επιλέγουν 
άνθρωποι για να διαχειριστείς  

τα συμφέροντά τους»

Γεννήθηκα το 1977 στη Θεσσαλονίκη και απο την ηλικία των 4 ετών είμαι κάτοικος 
Πανοράματος. Είμαι παντρεμένη με τον Μάκη Ζιλιλή και μητέρα δύο παιδιών της Θάλει-
ας 7 ετών και της Ντέπυς 4 ετών.

Ήμουν μαθήτρια του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Πανοράματος. Είμαι πτυ-
χιούχος Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του American College of 
Thessaloniki (ACT). 

Παράλληλα με τις σπουδές μου στο ACT ήμουν Import and Sales manager στην εται-
ρία “Glamour Luxury Clothes” για 8 χρόνια. 

Μετά εργάστηκα ως υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης στη ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 
Απο το 2006-2009 εργάστηκα στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού ως Υπεύθυνη Δημοσί-

ων Σχέσεων για το Φεστιβάλ «Δημήτρια». 
Απο το 2009-2011 εργάστηκα στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) ως 

υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων και Προβολής όπου και διοργάνωσα τα 50 χρόνια Κρατι-
κής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με μεγάλη επιτυχία. 

2011 εως και σήμερα είμαι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Chalkidiki Greek 
Olives.

Από τα σχολικά χρόνια το πνεύμα μου ήταν ανήσυχο. Μέλος του 15μελους Γυμνασί-
ου-Λυκείου, επιζητούσα λύση στα προβλήματα. 

Επειδή οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι και επειδή μεγαλώνουμε παιδιά θέλω ο 
τόπος που ζούμε να είναι καλύτερος, καθαρότερος, με μεγαλύτερη ασφάλεια! Έτσι όπως 
μεγάλωσα εγώ στην οδό Καμπουρίδου και παίζαμε ανέμελα και ελεύθερα στον τότε χω-
ματόδρομο έτσι θέλω να μεγαλώσουν και τα παιδιά μας. Σε καλύτερο βιοτικό επίπεδο, 
ασφαλέστερο και με τα καλύτερα Δημόσια Σχολεία. Βαρέθηκε ο κόσμος τα ψέμματα και 
τα παιχνίδια, θέλει ανθρώπους αληθινούς, της διπλανής πόρτας. 

Προσωπικά θέλω να αγωνιστώ για ένα καλύτερο μέλλον. Όπως όλοι με κοιτούν στα 
μάτια και με χαιρετούν κάθε μέρα στον δρόμο, αυτό θέλω να συνεχιστεί!

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη να εκλεγεί στο δημοτικό συμβούλιο ένας άν-
θρωπος που θα μπορεί να κλείνει καλές συμφωνίες για την πόλη», δήλωσε ο Άδωνις 
Γεωργιάδης,  σε ένα θερμό καλωσόρισμα, φιλοξενώντας στην διαδικτυακή του εκπο-
μπή τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, με την παράταξη «Θεσσαλονίκη-Υπεύθυνα», 
Πασχάλη Τουντούρη. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε τη σημασία να 
επιλέξουν οι Θεσσαλονικείς κατάλληλους ανθρώπους για τη Διοίκηση του Δήμου, «πε-
τυχημένους αποδεδειγμένα στον τομέα τους», που μπορούν να χειριστούν τα φλέγοντα 
θέματα της πόλης, αναφέροντας για τον Π. Τουντούρη:  «Σε πιστεύω γιατί σε επιλέγουν 
άνθρωποι για τη διαχείριση των συμφωνιών τους.  Δήλωσε δε ένθερμος υποστηρικτής 
του Π. Τουντούρη, υπογραμμίζοντας την επιτυχή πορεία του, και επισημαίνοντας το κέρ-
δος που θα έχει η πόλη από την εκλογή του, στη θέση του δημοτικού συμβούλου. 

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας ο υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος δήλωσε ότι, λειτουργώντας τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια σε 
ένα ευρύ επαγγελματικό πλαίσιο και «κινούμενος ανάμεσα σε 25 χώρες  μέσα σε μία 
ανταγωνιστική αγορά, εξέλιξε τον τρόπο σκέψης του» και, απέκτησε μια άλλη νοοτροπία 
την οποία θέλει να προσφέρει στην πόλη. 

Ο Π. Τουντούρης, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναφέρθηκε στα σημαντικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη και χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων με στο-
χευμένες ενέργειες, «όπως η καθαριότητα και η εγκληματικότητα σε περιοχές του κέ-
ντρου». Ανέπτυξε στη συνέχεια τις προτάσεις του για «περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών 
του κέντρου, όπως η πλατεία Αγίου Γεωργίου με τη Ροτόντα έως την Καμάρα αλλά και η 
πλατεία Ιπποδρομίου», με σχεδιασμό και σε συνεργασία με φορείς, καταστηματάρχες και 
κατοίκους μιας σειράς εκδηλώσεων, όπως «υπαίθριες ημερήσιες αγορές, αθλητικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες» που θα προσδώσουν χρώμα, και πνοή στην περιοχή,  θα 
τις αναβαθμίσουν ποιοτικά και που «σε συνδυασμό με τον κατάλληλο φωτισμό κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και την πολύ καλή δουλειά της Αστυνομίας θα επαναφέρουν στην 
περιοχή το αίσθημα ασφάλειας» που έχει απολεσθεί.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
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Θα πρέπει κά-
ποτε να υπάρ-

ξει σύγκλιση 
στην αναπτυξι-
ακή απόκλιση 
ανάμεσα στην 
ανατολική και 

τη δυτική Θεσ-
σαλονίκη, της 

οποίας το όρα-
μα μίκρυναν οι 

κατά καιρούς 
άρχοντες της 

πόλης!

Τ Η Σ  Ν Ι Κ Ο Λ 
Τ Ε Λ Ι Ο Ρ Ι Δ Ο Υ *

Νοιώθω την ανάγκη να σας μεταφέρω τα 
βιώματά μου για τους ανθρώπους που ζουν 
«εκτός των τειχών», τους ανθρώπους που 
ζουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μιας και τα 
βιώματά μου είναι από «πρώτο χέρι», ζώ-
ντας εκεί κάποια χρόνια.

Αυτούς τους Ολυμπιονίκες της καθη-
μερινότητας που παλεύουν με ήθος και 
αξιοπρέπεια! Άνθρωποι που ήρθαν ως πρό-

σφυγες, γεμάτοι πόνο και τοποθε-
τήθηκαν εκτός των τειχών, αλλά 
συνεχίζουν ακόμη και σήμερα 
να ζουν εκτός των τειχών. Αυτοί 
οι άνθρωποι, όμως, γράφουν το 
έπος της καθημερινότητας και δεν 
γίνεται να σχεδιάζουμε το όραμα 
της πόλης χωρίς να τους συμπερι-
λάβουμε κι αυτούς... τις ψυχές της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα παιδιά 
ενός κατώτερου Θεού.

Σ’ αυτά τα δύσκολα και θυμω-
μένα χρόνια, ο δείκτης ανεργίας σ’ 
αυτές τις περιοχές χτύπησε «κόκ-
κινο», αλλά οι φτωχοί που έχασαν 
τις δουλειές τους, ταΐζουν τους 
φτωχότερους και δεν αδιαφορούν 
για το σταυρό που κουβαλούν οι 
άλλοι.... 

Σ’ ένα παραλιακό μέτωπο 50 
χιλιομέτρων περίπου, αξιοποι-
ήθηκαν μόνο τα 3,5 χιλιόμετρα 
από το Μέγαρο μουσικής μέχρι 
το Λευκό πύργο! Αντίθετα, στη 
δυτική πλευρά στο μεγαλύτερο 
βιομηχανικό βιοτεχνικό χώρο της 
χώρας, με γεωργική γη υψηλής 
παραγωγής, με όστρακοκαλλι-
έργειες που θα μπορούσαν να 
γίνουν brand name, με ένα εγκα-
ταλελειμμένο Fix, ένα στρατόπεδο 
Παύλου Μελά αναξιοποίητο, με 
τους Λαχανόκηπους, την ξεχασμέ-
νη «ζούγκλα» της Θεσσαλονίκης, 

μια «μαύρη τρύπα» με σκόρπια σπιτάκια, 
οργιώδη βλάστηση και σκουπίδια, έχουμε 
αποθήκες ψυχών δίπλα σε κουφάρια κα-
πναποθηκών! 

Βέβαια, αυτές οι λαϊκές συνοικίες που 
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί, αντιστέ-
κονται στο λαϊκισμό, θέτουν στόχους και 
προσπαθούν να τους υλοποιήσουν για να 
ζήσουν όπως τους αξίζει, με αξιοπρέπεια. 
Και η αξιοπρέπεια είναι εξ ορισμού αθόρυ-
βη και πάντα διακριτική, ταπεινή και σεμνή. 

Η αξιοπρέπεια δεν προκαλεί... Ίσως γι’ αυτό 
είναι αφανείς ήρωες!

Θα πρέπει κάποτε να υπάρξει σύγκλιση 
σ’ αυτήν την αναπτυξιακή απόκλιση ανάμε-
σα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονί-
κη, της οποίας το όραμα σίγουρα μίκρυναν 
οι κατά καιρούς άρχοντες της πόλης και όχι 
μόνο!

Κι επειδή διαπιστώνω μεγάλη αναστά-
τωση στην πολιτική σκακιέρα ενόψει των 
εκλογών, θα πρέπει συνετά επιτέλους να 
επιλεγούν οι άξιοι. 

Άλλωστε τι είναι η ζωή μας; Εμείς κι η 
ψυχή μας, εμείς κι οι πράξεις μας, εμείς κι 
οι χαρές μας κι οι λύπες μας, η υπερηφά-
νεια μας κι η ντροπή μας, οι νίκες κι οι ήττες 
μας. Ας σταματήσουμε ένας ένας να είμαστε 
θεατές σ’ αυτά που συμβαίνουν για εμάς, 
χωρίς εμάς.... Πρέπει να αποφασίσουμε να 
πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους προ-
σωπικούς μας δαίμονες, να σηκωθούμε και 
να πάρουμε όλα όσα μας ανήκουν, όλα όσα 

σήμερα μας κλέβουν για να μην φανούμε 
ανάξιοι των προγόνων μας, ανάξιοι των και-
ρών μας, ανάξιοι της μοίρας των δικών μας 
παιδιών... 

Στις επερχόμενες λοιπόν δημοτικές 
εκλογές αποφάσισα να συστρατευτώ, θέτο-
ντας τον εαυτό μου στην κρίση σας ως δημο-
τική σύμβουλο Νεάπολης – Συκεών, με την 
«Κοινωνική Συνεργασία», με επικεφαλής 
υποψήφιο δήμαρχο τον Ηλία Ζάχαρη, γιατί 
ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών που δεν έχει 
στο μυαλό του τις επόμενες εκλογές, αλλά 
τις επόμενες γενιές. Γιατί το παράδειγμα του 
και όχι οι ατομικές ιδιοτέλειες ή τα ιδεολο-
γήματα, είναι εκείνο το καθοδηγητικό μέσο 
που φωτίζει το δρόμο μας στο κοινωνικό 
άθλημα της πολιτικής.

* Η Νικόλ Τελιορίδου είναι υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος Νεάπολης – Συκεών 
με τον συνδυασμό «Κοινωνική Συνεργα-
σία» του Ηλία Ζάχαρη

Οι άνθρωποι της Δυτικής Θεσσαλονίκης  
ζουν και σήμερα «εκτός των τειχών»…

opinion
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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

Μ. Χατζηεμμανουήλ: «Οι χαμένες 
πατρίδες αφορούν όλους μας»

Δ. Ακριτίδου: Σειρά επαφών  
σε Φάληρο και Τούμπα

Τα 100 χρόνια μνήμης από τη ποντιακη γενοκτονία δεν άφησαν 
ασυγκίνητη την Μάρνη Χατζηεμμανουήλ η οποία έγραψε το δικό της 
μήνυμα: 

«100 φαναράκια στον ουράνιο θόλο της Θεσσαλονίκης, 100 χρόνια 
μνήμης από τη γενοκτονία των Ποντίων. 19η Μαΐου. Το προσχεδια-
σμένο έγκλημα των Νεότουρκων πέτυχε. Έως τον Μάρτιο του 1924, 
353.000 Έλληνες του Πόντου έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες 
εκτοπίστηκαν. Ερήμωσαν οι πόλεις και τα χωριά, εξαφανίστηκε κάθε 
ίχνος ελληνικότητας από τις άλλοτε ευημερούσες περιοχές όπου έζησε 
και μεγαλούργησε ο Ποντιακός Ελληνισμός.  

Σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επιμέλεια της νυν 
Διοίκησης της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις αφιε-
ρωμένες στα δραματικά γεγονότα της προσπάθειας αφανισμού του 
Ποντιακού Ελληνισμού.  Ένα πελώριο G (Genocide) σχηματίστηκε στην 
Πλατεία Αριστοτέλους. 

Είμαστε εδώ. Δεν ξεχνάμε. Οι χαμένες πατρίδες αφορούν όλους μας. 
Ο καθένας από εμάς έχει μία ξεχωριστή ιστορία που τον συνδέει με τα 
τραγικά αυτά γεγονότα. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Είμαστε εμείς.

Μάρνη Χατζηεμμανουήλ
Δημοσιογράφος- Αντιπρόεδρος ΔΣ Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜΘ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Αλληλεγ-

γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα».
Δυο στιγμιότυπα στην Αγία Σοφία όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη 

δέηση και με τον επίτιμο πρόεδρο Π.Ο.Ε. και ΔΙΣΥΠΕ Γιώργο Παρχαρίδη 
στην Πλατεία Αριστοτέλους 

Σειρά επαφών με ομάδες κατοίκων των περιοχών 
Φαλήρου και Τούμπας και με καταστηματάρχες είχε 
η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου, Δήμητρα 
Ακριτίδου. Η κ. Ακριτίδου συζήτησε με τους κατοίκους 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις περιοχές τους. 
Όπως αναφέρει η ίδια, διαπίστωσε αφενός την ανάγκη 
ουσιαστικότερης παρέμβασης του δήμου στον τομέα 
της καθαριότητας στις περιοχές αυτές και αφετέρου τα 
μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε στους επαγγελ-
ματίες η τοποθέτηση των διαχωριστικών σε δρόμους 
των περιοχών τους.

karfitsomata
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Να φέρουμε τα παιδιά μας  
στον αθλητισμό

Είμαι η Εβελίνα Σανιδά υποψήφια δημοτική σύμβουλος για πρώτη φορά, με τον συν-
δυασμό « Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα « του Νίκου Ταχιάου.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και είμαι μαμά δύο έφηβων κοριτσιών. Οι 
σπουδές μου και η εργασιακή μου εμπειρία είναι πάνω στους τομείς της διοίκησης επι-
χειρήσεων, της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας. Η σχέση μου με τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και τη πορεία μου.

Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη μας και τους ανθρώπους της και τη θέλω μέσα στις πιο δρα-
στήριες πόλεις της Ευρώπης. Με πληγώνουν οι αρνητικές πρωτιές στο κάπνισμα και 
στην παιδική παχυσαρκία. Η προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά μας, να  τα 
φέρουμε πιο κοντά στον αθλητισμό. Μέσα από δράσεις στα σχολεία, με προβολή αθλη-
τών και παρα- αθλητών της πόλης μας που λειτουργούν ως πρότυπο. Δημιουργώντας 
αθλητικά πάρκα στις γειτονιές, συντηρώντας και βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις που 
ήδη έχουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερη αθλητική παιδεία και πρέπει να αποκτή-
σουμε καλύτερη παρα- αθλητική παιδεία. Οι προτάσεις μας όσον αφορά τον αθλητισμό, 
σε ζητήματα τα οποία ανέδειξα και θα εργαστώ για την υλοποίησή τους είναι οι εξής:

1) Δημιουργία ειδικού δημοτικού γραφείου και συνεργασία του με τους αθλητικούς 
φορείς της πόλης για περισσότερες διεθνείς και πανελλήνιες διοργανώσεις. Στόχος μας 
η αύξηση του αθλητικού τουρισμού. 

2) Μέγιστη απορρόφηση εθνικών - ευρωπαϊκών κονδυλίων  και στενότερη συνεργα-
σία με τη Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων 
(Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, Εθνικό - Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο) και δημιουργία- 
ανάπλαση μικρότερων στις γειτονιές. 

3) Προβολή και αξιοποίηση του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης.  Συνεργασία 
του δήμου με τη διοίκηση του φορέα. Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και συνεδρίων για την ανάδειξη του μοναδικού αθλητικού μουσείου της χώρας. 

4) Πολυεπίπεδη στήριξη των υψηλού επιπέδου παρα - αθλητών της πόλης μας. 
Διοργανώσεις αθλητικών events και μέγιστη απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
κονδυλίων για δημιουργία - βελτίωση των υποδομών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 
Βραβεύσεις, προαγωγή αριστείας.

Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά, γνωρίζουν και την αγάπη μου για τα ζώα. 
Σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα, πρότασή μας είναι η ίδρυση δημοτικού κυνοκομείου που 

θα λειτουργεί ως ΚοινΣΕπ. Θα φιλοξενούνται αδέσποτα και θα απασχολούνται άτομα 
προς κοινωνική επανένταξη.  Η λειτουργία του κυνοκομείου θα είναι σε συνεργασία με 
φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους. 

*Η Εβελίνα Σανιδά είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» το Ν. Ταχιάου.

ΤΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑ* 

Ε. Βασίλογλου – Π. Στρατινάκης: Δώρισαν στο Πολεμικό  
Μουσείο δυο ενδυμασίες του Μακεδονομάχου Γιώργου  
Στρατινάκη

Δυο ενδυμασίες του Μακεδονομάχου Γεωργίου Στρατινάκη –γνωστού στον Μα-
κεδονικό Αγώνα και ως Γιώργη Στρατή– δώρισαν πριν από λίγες μέρες στο Πολεμικό 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης ο εγγονός του, Παναγιώτης Στρατινάκης, και η σύζυγός του, 
Έλενα Βασίλογλου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου.

Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Στρατινάκης, Κρητικός στην καταγωγή, ήταν εκείνος 
που έβγαλε το άψυχο κορμί του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά από το σπίτι στη Σιά-
τιστα. Με αυτό τον τρόπο απέτρεψε να πέσει στα χέρια των Τούρκων, εκπληρώνοντας 
έτσι την τελευταία επιθυμία του Παύλου Μελά.

Η προσφορά του Π. Στρατινάκη και της Ε. Βασίλογλου θα εκτίθεται μόνιμα σε μία 
νέα προθήκη του Πολεμικού Μουσείου που ετοιμάζεται, η οποία θα είναι αφιερωμένη 
στον Μακεδονικό Αγώνα.

Μαζί με τον Π. Στρατινάκη και την Ε. Βασίολογλου που έκαναν τη δωρεά, βρέθηκε 
ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέκας, που κατα-
βάλει προσπάθειες να συγκεντρωθούν τα κειμήλια των Μακεδονομάχων. Μάλιστα, 
ο κ. Γκιουλέκας, σε ανάρτηση που έκανε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, 
εξήρε την προσφορά του ζεύγους και έπλεξε το εγκώμιο του Μακεδονομάχου Γεώργιου 
Στρατινάκη.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται, μαζί με το ζεύγος Π. Στρατινάκη – Ε. Βασίλογλου 
και τον Κ. Γκιουλέκα, και ο διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου, ταξίαρχος Ευάγγελος 
Τραγαζίκης, ο οποίος και παρέλαβε τα κειμήλια του Μακεδονομάχου.





4321.05.2019

• Γεννήθηκα στην Έδεσσα και ζω στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 35 
χρόνια. Αποφοίτησα από την ιατρική σχολή του ΑΠΘ και ειδικεύτηκα 
στην Πλαστική Χειρουργική .
• Μετεκπαιδεύτηκα στη Γερµανία.  
• Είµαι διδάκτωρ στην ιατρική σχολή του ΑΠΘ.
• ∆ιατέλεσα διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής στα νοσοκοµεία 
Παναγία, Άγιο Παύλο και Γ. Παπανικολάου. 
• Τα τελευταία χρόνια είµαι µόνο ελεύθερος επαγγελµατίας. 
• Είµαι αντιπρόεδρος στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου.
• Είµαι µέλος του Ι.Σ.Θ., της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής και 
Αισθητικής Χειρουργικής, της ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Πλαστικής Χειρουργικής.
• Μέλος της Ελληνικής ΄Ενωσης  για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου.
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ στην εκλογική διαδικασία για να συνεισφέρω κυρίως 
στην ΥΓΕΙΑ µε στόχους:
• Τη µέγιστη απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ στον τοµέα υγείας για 
την κάλυψη ΟΛΩΝ των αναγκών σε ΟΛΗ την Περιφέρεια.
• Προστασία και αναβάθµιση των δοµών της ∆ηµόσιας Υγείας.
• Προτεραιότητα στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
• Συµβολή στον εκσυγχρονισµό των Νοσοκοµείων µε νέο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και βελτιωµένες εγκαταστάσεις.
• Ενίσχυση της φροντίδας ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
• Προγράµµατα πρόληψης επιδηµιών και ασθενειών ( δωρεάν 
εµβολιασµοί, ψεκασµοί για τα κουνούπια).
Επειδή η σηµερινή διοίκηση στην Περιφέρεια φάνηκε  ανίκανη στην 
απορρόφηση κονδυλίων για την υλοποίηση  των παραπάνω στόχων 
για την υγεία και όχι µόνο,

ΣΤΗΡΙΖΩ τον συνδυασµό «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», Χρήστος Γιαννούλης.

Αγίας Σοφίας 29, 54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.263545 Κιν.: 6944344639

e-mail: amourati@otenet.gr
www.amouratidisplasticsurgery.gr

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΜΟΥΡΑΤΙ∆HΣ
Υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος
Πλαστικός χειρουργός

 Προτεραιότητά µου:
   ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Κ. Παρχαρίδης: Παράσταση νίκης η εκδήλωση στο «Βελλίδειο»!

Από το κατάμεστο «Βελλίδειο», όπου πλήθος κόσμου 
δήλωσε το Σάββατο 18/5 την στήριξη του στον υποψήφιο 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, δεν μπορού-
σε να λείπει ο Κώστας Παρχαρίδης, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη».

Ο Κ. Παρχαρίδης δήλωσε ενθουσιασμένος με την αντα-
πόκριση των δημοτών στο κάλεσμα, αλλά και με τον φλο-
γερό λόγο του κ. Ζέρβα που, σύμφωνα με τον ίδιο, απο-
δεικνύει «πως ο υποψήφιος δήμαρχος δεν έχει μόνο ένα 
μεγαλειώδες όραμα για την Θεσσαλονίκη, αλλά και ρεαλι-
στικές, εφαρμόσιμες προτάσεις για την υλοποίηση του».

Ο κ. Παρχαρίδης τόνισε ακόμα: «Από την ικανοποίηση 
των βασικών αναγκών της Θεσσαλονίκης, όπως η καθαρι-
ότητα και ένα δίκτυο αξιόπιστων Μέσων Μαζικής Μεταφο-
ράς, ως την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της πόλης, 
με την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους και πολλών 
άλλων έργων, βρίσκομαι στο πλευρό του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, μαζί με τον οποίο και με την εμπιστοσύνη των συν-
δημοτών μου, θα δημιουργήσουμε μια πόλη σύγχρονη και 
ευρωπαϊκή, διατηρώντας  και προβάλλοντας ταυτόχρονα 
την ιδιαίτερη κληρονομία της αλλά και προστατεύοντας την 
μακεδονική της ταυτότητα από τις επιβλαβείς συνέπειες της 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Η νίκη του Ζέρβα την Κυριακή 
θα είναι ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!»

karfitsomata
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Σας διαβεβαιώνω ότι εφόσον με τιμήσετε με ένα 
σταυρό από τους δύο που δικαιούστε στις 26 Μαϊου 
2019 και με εκλέξετε σύμβουλο στο Α’ διαμέρισμα 

(κέντρο) Θεσσαλονίκης, θα αφιερώσω με πάθος 
όλες τις δυνάμεις μου: 

1. Στην ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σας από κακοποιά 
στοιχεία.

2. Την καθαριότητα.
3. Την επίλυση προβλημάτων όπως του κυκλοφοριακού με την 

υπευθυνότητα και δραστηριότητα, που επέδειξα μέχρι σήμερα. Έτσι 
θα προστατεύσω και θα φροντίσω το περιβάλλον στη γειτονιά μου, 
στον τόπο μου και στον Δήμο μου, πράττοντας το καθήκον μου με 
υπευθυνότητα και ευσυνειδησία και δίνοντας με αγάπη καθημερινά 
εξετάσεις στους συμπολίτες μου.

4. Φροντίδα, ώστε να τελειώσει το Μετρό και να φθάσει μέχρι το 
αεροδρόμιο, σηκώνοντας τον Δήμο ακόμη ψηλότερα. 

5. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου. 
6. Αύξηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
7. Δημιουργία αθλητικών υποδομών με πάρκα, πλατείες, παιδι-

κές χαρές, γυμναστήρια, πράσινο κ.α.
8. Φροντίδα ευπαθών ομάδων. 
9. Εφαρμογή στον τομέα της υγείας της προληπτικής ιατρικής.
10. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους νέους με βελτίωση 

της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και κοινωνική ευθύνη απέ-
ναντι στα ζώα.

11. Υποστήριξη εθνικών θεμάτων με καταδίκη της Συμφωνίας 
των Πρεσπών διότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Η απάντηση 
πρέπει να δοθεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού με δημο-
ψήφισμα. Ο Νίκος Ταχιάος με την εκλογή του ως δημάρχου θα θέσει 
σε εφαρμογή τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του, καθότι προτιμά τα έργα κι 
όχι τα λόγια, όπως αλλού. Διαθέτει δε μια άριστη προς τούτο ομάδα 
επιλεγμένων συνεργατών του, που πάντοτε μετά την έγκριση του δη-
μάρχου είναι πρόθυμη και ικανή να συμπαρασταθεί στο δύσκολο και 
εξαιρετικά σπουδαίο έργο, που τον περιμένει. 

Μητροπόλεως 81, Θεσσαλονίκη

Ιατρός Μαιευτήρας - Χειρούργος Γυναικολόγος

Δρ. Αντώνιος Σαλµανίδης

Υποψήφιος Διαµερισµατικός Σύµβουλος
στο Α' Διαµέρισµα του Δήµου Θεσσαλονίκης

Καθηγητής αµ., Υφηγητής, Διδάκτορας
Διευθυντής Μ/Γ Κλινικής Ευαγγελισµού Αθηνών 
Μέλος Ακαδηµίας Επιστηµών Νέας Υόρκης
Πρέσβης Ειρήνης.  Τριετής Μετεκπαίδευση

Τηλ.: 2310 233 611, Κιν.: 6980 611 125, E-mail: salmanidisa@gmail.com

Back to the future

Πριν από 2 μήνες περίπου, όταν πρωτοέφτιαξα τη σε-
λίδα μου στο FB ένας διαδικτυακός φίλος –και μάλιστα 
από την Αθήνα- μου έστειλε ένα πολύ συγκινητικό και 
ενθαρρυντικό μήνυμα που έγραφε: «Back to the future! 
Ή πιο απλά με οδηγό την παρακαταθήκη του αείμνηστου 
πατέρα σας τραβήξτε μπροστά! Και μπροστά μας υπάρχει 
μόνο το μέλλον».

Κι αυτή είναι η αλήθεια. Για την πόλη της Θεσσαλονί-
κης μπροστά υπάρχει μόνο το μέλλον. Ένα μέλλον όμως, 
που μπορεί να χτιστεί πάνω σε ό,τι σωστό και χρήσιμο 
υπάρχει από το παρελθόν. 

Η πόλη μας κάποτε ήταν καθαρή. Με το ανθρώπινο 
δυναμικό των υπηρεσιών της. Η σημερινή διοίκηση έδω-
σε ενδεχομένως άλλες προτεραιότητες και παραμέλησε 
την καθημερινότητα και κυρίως την καθαριότητα της πό-
λης. Το στοίχημα για τη νέα διοίκηση πρέπει να είναι ένα 
και μοναδικό. Να ξαναγίνει η πόλη μας καθαρή. Να γίνει 
υπόδειγμα καθαριότητας χωρίς φυσικά να κινδυνεύσει το 
παραμικρό εργασιακό δικαίωμα των ανθρώπων που την 
υπηρετούν για χρόνια.

Η πόλη ήταν κάποτε πιο φροντισμένη, πιο νοικοκυ-
ρεμένη. Πάρκα και πλατείες περιποιημένα, ηλεκτροφωτι-
σμός παντού. Σήμερα πολλά από αυτά μοιάζουν παραμε-

λημένα. Στη Θεσσαλονίκη αξίζει να ξαναγίνει μια πόλη με 
χρώμα, με ανθισμένα παρτέρια, με φωτισμένους όλους 
τους δρόμους της.

Όμως η πόλη μας ήταν κάποτε και πιο κλειστή. Ήταν 
τότε και άλλοι καιροί. Φυσικά και δεν πιστεύω ότι υπήρξε 
μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο «φως και το σκο-
τάδι», όπως ειπώθηκε από κάποιους, αλλά αναγνωρίζω 
ότι η σημερινή διοίκηση την άνοιξε προς τα έξω. Συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη του τουρισμού και την πρόβαλε δι-
εθνώς. Αυτό η νέα διοίκηση πρέπει να το κρατήσει και να 
το διευρύνει.

Οι πόλεις σήμερα είναι «έξυπνες». Όχι όμορφες, γρα-

φικές ή αρχοντικές, αλλά έξυπνες. Χρησιμοποιούν και-
νοτόμα συστήματα που υποστηρίζονται μέσω ψηφιακών 
δικτύων και εφαρμογών. Η δική μας σε «ευφυΐα» υστερεί 
πολύ. Αν εξαιρέσει κανείς τα ηλεκτρικά πατίνια Lime που 
ήρθαν στην πόλη μας πρόσφατα για να εισάγουν στη ζωή 
μας το «smart mobility», η Θεσσαλονίκη δεν έχει κανένα 
άλλο στοιχείο «έξυπνης» πόλης για να επιδείξει. Κι εδώ 
θέλει δουλειά, γιατί εδώ βρίσκεται το μέλλον. 

Όπως βλέπετε λοιπόν όλη η διαχείριση μιας πόλης, 
αλλά και μιας χώρας, είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο πα-
ρόν και στο μέλλον. «Μην πετάξεις τίποτα» τραγούδησε 
ο συμπολίτης μας Διονύσης Σαββόπουλος. Χτίζεις πάνω 
στα γερά θεμέλια του παρελθόντος, όταν αυτά υπάρχουν 
και ονειρεύεσαι ένα σύγχρονο και ανθρώπινο μέλλον. 
Μια τέτοια «κεφαλή» χρειάζεται η πόλη μας. Με εμπειρία 
από το παρελθόν, αλλά και όραμα για το μέλλον. Της ευ-
χόμαστε να την αποκτήσει! 

*Η Ιωάννα Κοσμοπούλου είναι Δρ Βιοχημείας-τ. 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και υπο-
ψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Θεσ-
σαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου Ταχιάου

ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ*

opinion
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Αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους 
ποδοσφαιριστές της ιστορίας του Ηρακλή. Ο Λά-
κης Παπαϊωάννου, μέσα από τη μακρά διαδρομή 
του στο ποδόσφαιρο, συστρατεύεται και πάλι στο 
πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα και θα είναι 
παρών ως υποψήφιος στις επερχόμενες Περιφε-
ρειακές εκλογές. Ο παλαίμαχος άσος, έχει όρα-
μα, πλάνο, στόχους και τους αναλύει στην συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στην «Karfitsa».

Κ. Παπαϊωάννου πόσο σημαντικό είναι πως 
η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο 
του αθλητισμού της χώρας μας; «Είναι ένα 
ευτυχές γεγονός. Είναι κάτι που το είχε ανάγκη 
μεγάλη η πόλη, να γευτεί επιτυχίες, κάτι που 
έγινε μέσα από την κατάκτηση του νταμπλ για 
τον ΠΑΟΚ και την ευρωπαϊκή έξοδο του Αρη. Δεν 
είναι μόνο όμως το ποδόσφαιρο, επιτυχίες υπήρ-
ξαν πολλές και σε διάφορα αθλήματα και αυτό 
μας γεμίζει με ικανοποίηση».

- Πόσο έτοιμη είναι η Θεσσαλονίκη να στρέ-
ψει τα φώτα της γύρω από τον αθλητισμό; Να 
δημιουργήσει υποδομές και να φέρει ξανά 
μεγάλες διοργανώσεις στη πόλη; «Είναι ένας 
από τους στόχους μας. Να επιστρέψει η πόλη στο 
προσκήνιο. Να γίνει το κέντρο του αθλητικού 
τουρισμού. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που 
είναι η βιτρίνα, υπάρχουν κι άλλα αθλήματα, 
ομαδικά και ατομικά που αξίζουν και θα πρέπει 
να πάρουν την προβολή που τους αναλογεί. Θα 
πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο αυτό. 
Ο αθλητισμός είναι το παρόν και το μέλλον, είναι 
πολιτισμός και θα πρέπει να φτιάξουμε πράγμα-
τα για να παραδώσουμε στους νέους μια καλύ-
τερη πόλη, ένα καλύτερο αύριο».

- Πάντως κ. Παπαϊωάννου, ο Ηρακλής ως 
σύλλογος και κυρίως το ποδοσφαιρικό τμήμα 
εξακολουθεί να ταλανίζεται από προβλήμα-
τα... «Πέρυσι έγινε μια προσπάθεια στην οποία 
μετείχα και γω και επιτεύχθηκε κάτι που έμοιαζε 
με ακατόρθωτο. Πήραμε την άνοδο, όμως φέτος 
έγιναν πολλά λάθη. Τραγικά λάθη και λυπάμαι 
που το λέω. Εγώ θέλω να σταθώ στο ενωτικό 
κλίμα που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ όλων 
των ομάδων, γιατί αυτό θα φέρει συνολικό κέρ-
δος. Εγώ θυμάμαι στα δικά μας χρόνια υπήρχε 
η αντιπαλότητα, όμως υπήρχε και ομόνοια και 
συσπείρωση πολλές φορές από όλους. Αυτό θα 
πρέπει να επιστρέψει, δεν περισσεύει κανείς και 
θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πόλωση που 
υπάρχει».

Εσείς για μία ακόμα φορά συστρατεύεστε 

με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και φωνάζετε 
«παρών» στις εκλογές της Περιφέρειας... 
«Ναι, είμαι από το 2010 στην Περιφέρεια. Μου 
έγινε και πάλι η πρόσκληση από τον Απόστολο 
και δήλωσα παρών και πάλι στον αγώνα. Για 
μένα ήταν θέμα επιλογής και όχι ανάγκης. Στην 
επαγγελματική και κοινωνική μου διαδρομή με 
διέκρινε η συνέπεια, η εντιμότητα και η επιμονή 
να πετύχω. Εγώ ζητώ ξανά στη στήριξη του κό-
σμου, με στόχο να συνεισφέρω και να κάνουμε 
τη ζωή των πολιτών και των παιδιών μας ακόμα 
καλύτερη».

- Πάντως, στο ψηφοδέλτιο του κ. Τζιτζικώ-
στα υπάρχουν «βαριά» ονόματα του αθλητι-
σμού. Πατουλίδου, Χαριστέας, Κούης, Σταυρό-

πουλος, το δικό σας... «Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό, όμως ξέρετε την νίκη και την επιτυχία την 
φέρνουν οι ομάδες και όχι οι μονάδες. Εμείς εί-
μαστε μια ομάδα που αποτελείται από αξιόλο-
γους συνυποψήφιους, είμαστε μια ομάδα που 
θέλουμε να πετύχουμε. Το παν είναι η εντιμότητα 
και ο Απόστολος την έχει. Τώρα εμείς που έχουμε 
υπάρξει άνθρωποι με μια διαδρομή στα αθλητι-
κά δρώμενα θέλουμε να δημιουργήσουμε για 
πρώτη φορά μια επιτροπή που θα ασχολείται με 
οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λέμε αθλη-
τισμός. Με όλα τα σπορ. Δική μου έννοια είναι 
αν με εμπιστευτεί ο κόσμος να δημιουργήσουμε 
υποδομές που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τα νέα παιδιά του τόπου μας».

Συνέντευξη
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«Να δημιουργήσουμε αθλητικές 
υποδομές για τους νέους»

Ο Λάκης Παπαϊωάννου μιλά για την υποψηφιότητά του στις προσεχείς 
περιφερειακές εκλογές και το μεγάλο στόχο του

Οι δυο «θρύλοι» του Ηρακλή Βασίλης Χατζηπαναγής και Λάκης Παπαϊωάννου που πριν από τέσσερις 
δεκαετίες μάγευαν τα πλήθη στην εξέδρα. Σήμερα ο Λάκης Παπαϊωάννου διεκδικεί μια θέση στο περιφερειακό 
συμβούλιο της Κ. Μακεδονίας.
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Ένα γραφείο 
στο οποίο θα 
μπορούν να 

απευθύνονται 
δομές πάσης 
φύσεως που 

θα ζητούν εθε-
λοντές για να 
στηρίξουν τις 

δραστηριότητές 
τους 

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

Mια κοινωνία προοδεύει όταν ενεργοποιούνται οι δυνατότητές της στον 
μέγιστο βαθμό.  Δηλαδή όταν οι όσοι έχουν κάτι σημαντικό να προσφέρουν, 
έχουν την δυνατότητα να το κάνουν.    

Είναι γνωστό ότι η μακροχρόνια κρίση που περνάμε έχει πολλές διαστά-
σεις. Παρατηρούμε από την μία την αύξηση των κοινωνικών αναγκών και 
από την άλλη την υπολειτουργία ατόμων με ικανότητες.  Ενώ τα νοικοκυριά 

φτωχοποιούνται και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αυξάνονται σε 
πληθυσμό και σε ανάγκες, κρατικές κοινωνικές και άλλες δομές 
μένουν υποστελεχωμένες, ευνοούνται πρόωρες συντάξεις αν-
θρώπων που μπορεί να είναι στην ακμή της παραγωγικότητάς 
τους, με αποτέλεσμα η συσσωρευμένη τους εμπειρία να μένει 
αχρησιμοποίητη. Το ανελαστικό μας σύστημα δεν επιτρέπει την 
αξιοποίηση τέτοιων κοινωνικών κεφαλαίων.   

Υπάρχει επομένως μια ασυμβατότητα μεταξύ αυξημένων 
αναγκών και ανεκπλήρωτων δυνατοτήτων. Ποιά είναι η σωστή 
λύση αυτής της αδυναμίας να επικοινωνήσουν οι δυνάμεις της 
κοινωνίας με την ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών;  Θα μπορούσε 
κάλλιστα να είναι ένα Δημοτικό Γραφείο Εθελοντισμού.  Ένα γρα-
φείο στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται δομές πάσης φύσε-
ως που θα ζητούν εθελοντές για να στηρίξουν τις δραστηριότητές 
τους και στο οποίο ταυτόχρονα θα απευθύνονται πολίτες που θέ-
λουν να συνεισφέρουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι, θέλουν αλτρουι-
στικά να βοηθήσουν τον πλησίον, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο. 
Πρόθυμοι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν και να επιλέγουν να 
συνεισφέρουν σε οργανισμούς υποστήριξης ευπαθών ομάδων, 
τυφλών, παιδιών με δυσκολίες, φυλακισμένων, εξαρτημένων, 
κακοποιημένων, χρονίως πασχόντων, πρόνοιας όλων των ειδών, 
αλλά και σε δομές καλλιτεχνικές, δημιουργικές κλπ. 

Πολλοί συμπολίτες μας με ελεύθερο χρόνο, θα ανταποκρίνο-
νταν σε ένα τέτοιο δομημένο και επομένως αξιόπιστο κάλεσμα.  
Τέτοιοι άνθρωποι θα αισθάνονται την πληρότητα που δημιουργεί 
στον άνθρωπο η προσφορά, ίσως ακόμα περισσότερο από την 
συνήθη εργασία, γιατί η προσφορά θα είναι τώρα προϊόν εκού-

σιας επιλογής και όχι εργασιακός καταναγκασμός. Θα απαλλαγούν από το 
«φάντασμα της ανεπίδοτης αγάπης». Το αποτέλεσμα θα είναι μια πιο αλλη-
λέγγυα και αποδοτική κοινωνία. 

Φυσικά ένα τέτοιο γραφείο θα λειτουργεί σε συνεργασία με υφιστάμενους 

φορείς εθελοντικής εργασίας, και επίσης θα έχει την υποχρέωση να ελέγχει 
τη χρηστότητα των διαφόρων μελών, περιλαμβανομένης και κάποιου είδους 
συνέντευξης και αξιολόγησης.  . 

Ο συνδυασμός «Θεσσαλονίκη των Πολιτών», ήδη έχει επικοινωνήσει με 
πολλούς εθελοντικούς ή κοινωφελείς οργανισμούς, έχει γνωρίσει τα διάφο-
ρα προβλήματα και προτίθεται να θεσπίσει ένα Δημοτικό Γραφείο Εθελοντι-
σμού.  

*Ο Χρήστος Εμμανουηλίδης είναι Ιατρός Ογκολόγος, απόφοιτος Κλα-
σικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, (π)Καθηγητής Ιατρικής Παν. Καλιφόρνιας 
UCLA και υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Θεσσα-
λονίκη των Πολιτών»

Οργανωμένος Εθελοντισμός – Μια ανεκμετάλλευτη δυνατότητα
opinion

Εγκαίνια Εργαστηρίου από τη Θ. Ζεγκινιάδου

Το νέο Ανδρολογικό Εργαστήριο εγκαινίασε η ιατρός Θεοδο-
σία Ζεγκινιάδου εν μέσω προεκλογικού αγώνα ούσα υποψήφια 
περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του Απόστολου Τζι-
τζικώστα. Αγαπητοί φίλοι της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία τόσο σε 
επιστημονικό πεδίο όσο και στη «μάχη» που δίνει διεκδικώντας 
μια θέση στο νέο περιφερειακό συμβούλιο Κ. Μακεδονίας. 

Νότα Πατενίδου (υποψήφια δημ. Σύμβουλος με τον Κ. Ζέρβα», Φαίη Αυλογιάρη, 
Αλεξάνδρα Μαχτοπούλου

Πάνω: Τάσος Νικάκης, Μαριάννα 
Σπάη, Θεοδοσία Ζεγκινιάδου, Νότα 
Πατενίδου

Δεξιά: Αγάπη Μουσαφείρη, Σάντυ Ζεγκινιάδου, Γιώργος 
Μπαμπαράτσας (αντιδήμαρχος κατά τόπον Πυλαίας και 

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

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

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

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

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

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

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

Εγκαίνια Εργαστηρίου από τη Θ. Ζεγκινιάδου



Για τις κομματικές υποψηφιότητες: 
Όταν πριν από 8 μήνες περίπου ξεκινούσαμε αυτό το ταξίδι, λίγοι πίστευαν ότι θα φτάναμε εδώ σήμερα. Δεν 

περιμέναμε κανένα τηλέφωνο επιστράτευσης από την Αθήνα,  καμία έγκριση, κανένα νεύμα, κανένα χρίσμα. Δη-
λώσαμε απλά και κατηγορηματικά ότι για εμάς, η πόλη είναι το πρώτο και το μοναδικό στοίχημα.

Για τη Μακεδονία: 
Δεν αποδεχόμαστε έναν δήθεν ρεαλισμό που ο νους αλλά και η ψυχή μας δεν μπορεί να τον δεχθεί. Η Μακε-

δονία δεν είναι γεωγραφικός χώρος, είναι η πατρίδα μας. Δεν είναι πεδίο εμπορικών συναλλαγών. Οι Μακεδόνες 
είναι Έλληνες.  Δεν είναι προϊόν τεχνητών συγκολλήσεων και διασπάσεων. 

Μόνο η Θεσσαλονίκη με μπροστάρη το Δήμαρχό της  μπορεί να κερδίσει το όνομα της Μακεδονίας. Μόνο 
μια πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας μπορεί να 
κερδίσει το στοίχημα.

Για την πόλη:
Στην καθαριότητα δεσμεύομαι πως θα αναλάβω εγώ ως δήμαρχος την ευθύνη αυτού του τομέα μέχρι η πόλη 

να καθαρίσει. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα θα τα δούμε μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019.
Για την ασφάλεια σύνθημά μας είναι μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα
Για το κυκλοφοριακό, καθημερινή συνεργασία με Τροχαία, συμμετοχή δημάρχου στο Δ.Σ του ΟΑΣΘ, νέα οχή-

ματα, άμεση ολοκλήρωση του Μετρό. Αλλαγή του συστήματος στάθμευσης.
Νέα πλατεία Αριστοτέλους, με αναπλάσεις μετά από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ναι στην ανάπλαση 

της ΔΕΘ για περισσότερο πράσινο και νέο αστικό τοπίο. Ναι στη Νέα Τούμπα αλλά και στήριξη σε όλες τις ομάδες 
της πόλης. 

Μείωση δημοτικών τελών έως και 50% το 2020. Ο δήμος δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο δήμος 
εισπράττει για να ανταποδώσει. 

Νίκη για τη Θεσσαλονίκη: 
Νίκη για τη Θεσσαλονίκη είναι το βράδυ των εκλογών στις 26 Μαΐου να υπάρχει στο δεύτερο γύρο μία πρό-

ταση ανεξάρτητη, αυτοδιοικητική, προγραμματικά πλήρης και ώριμη. Αυτό φοβούνται. Γιατί εμείς προερχόμαστε 
από την πόλη και αυτήν θέλουμε να υπηρετήσουμε. 

Δέσμευση: 
Η Θεσσαλονίκη έρχεται από μακριά και θα φτάσει μακριά. Στην πόλη μας γνωριζόμαστε όλοι. Είμαι εδώ για να 

κάνω τη δουλειά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά. Κρατώ το λόγο μου.
Χρωστάω στην πόλη και δε μου χρωστάει τίποτα.

Κ. Ζέρβας: Αυτή τη φορά, θα κερδίσει η πόλη!


