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Το διακύβευμα των ευρωεκλογών
και το «θαμπό» όραμα της ΕΕ
Λίγες ώρες πριν προσέλθουμε στις... τέσσερις κάλπες των δημοτικών-περιφερειακών
και των ευρωεκλογών, το συμπέρασμα που αβίαστα βγαίνει είναι ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο διάστημα που θα ακολουθήσει μέχρι τις εθνικές εκλογές θα κυριαρχήσει η
ακραία πόλωση. Είναι το κλίμα που εισπράττει κανείς από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις,
από τις αντιπαραθέσεις στα πάνελ των τηλεοπτικών εκπομπών, από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ακόμη και από τα διαφημιστικά σποτ στις μικρές μας οθόνες. Κανείς δεν ασχολήθηκε με το όποιο ευρωπαϊκό όραμα. Σκανδαλολογία, προσωπικές επιθέσεις, στείρα αντιπαράθεση. Αυτά κυριάρχησαν τις προηγούμενες εβδομάδες και, δυστυχώς, δεν αφήνουν
χαραμάδα αισιοδοξίας ότι μετά το πάθημα (δεκαετές μνημόνιο) βάλαμε μυαλό.
Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, η εικόνα είναι ανάλογη και στις περισσότερες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες. Ναι, μπορεί να μην κυριαρχεί η σκανδαλολογία ή οι προσωπικές επιθέσεις,
όμως κι εκεί καμία ουσιαστική συζήτηση δεν έγινε για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.
Λες κι όλα έχουν αφεθεί στον αυτόματα πιλότο. Λες και δεν υπάρχουν πλέον οραματιστές
πολιτικοί. Λες κι έχει ξεθωριάσει η ιδέα για την «Ευρώπη των λαών». Κακά τα ψέματα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει ακόμη τους πολίτες των κρατών. Κι
εκεί ακριβώς βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι δυνάμεις του απομονωτισμού. Προσοχή, όχι
του ευρωσκεπτικισμού –ένα ρεύμα που όχι άδικα αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια– αλλά
του ακραίου συντηρητισμού, όπως εκφράζεται από πολιτικές παρατάξεις (άκρας Δεξιάς κι
άκρας Αριστεράς) που επιδιώκουν τη διάλυση της ΕΕ.
Τις περασμένες δεκαετίες, ιδίως την περίοδο 1993-2002, η Ευρώπη διέθετε ηγέτες με
όραμα όπως ο Χέλμουτ Κολ ή ο Φρανσουά Μιτεράν, που, παρά τις (θεμιτές) διαφορές τους,
εργάζονταν από κοινού για ένα καλύτερο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια, όμως, το κλίμα έχει
αλλάξει. Η οικονομική κρίση αρχικά και η μεταναστευτική κρίση στη συνέχεια ήρθαν να
ταρακουνήσουν για τα καλά τα θεμέλια της «ευρωπαϊκής οικογένειας». Κοινή συνισταμένη
και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα, η μικρή χώρα μας που βρέθηκε στη δίνη και των δύο
κυκλώνων και, παρά τα τραύματά της, άντεξε και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της.
Κι εκεί ακριβώς είναι το διακύβευμα. Να επιλέξουμε ποιες είναι οι δυνάμεις αυτές που
με τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουν να επανέλθει το
τρένο στις ράγες που έριξαν οι μεγάλοι οραματιστές ηγέτες. Δεν είναι εύκολο, όμως έχουμε
ιστορική ευθύνη. Ο Εθνάρχης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πολιτικός που έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ, μιλούσε για τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και
του ανθρωπισμού. Αυτά ακριβώς τα ιδανικά πρέπει να μας καθοδηγήσουν και στην κάλπη.
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Εμείς θα είμαστε
η έκπληξη των εκλογών
Φτάσαμε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου. Πως
την αξιολογείτε, τι κρατάτε, τι αφήνετε πίσω σας; Ήταν
μία πολιτισμένη προεκλογική περίοδος; Πολιτισμένη αλλά
άνευρη και ρηχή καθώς πολλοί επέλεξαν να δοξαστούν κρυπτόμενοι, χωρίς ουσιαστικό διάλογο, κατάθεση προγραμμάτων
και προτάσεων. Η μεγάλη η εμπλοκή των κομμάτων δεν άφησε
την πόλη να αναπνεύσει και να συζητήσει σε βάθος τα ζητήματα
και τις προοπτικές της. Εμείς προσπαθήσαμε και καταφέραμε να
τρέξουμε μία καμπάνια πλήρη γιατί σεβόμαστε τους Θεσσαλονικείς και αυτό το παραδέχονται όλοι ανεξαιρέτως, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με εμάς. Η άνιση μεταχείριση που ένιωσα
ως μη κομματική υποψηφιότητα με πείσμωσε. Επέλεξα - από
σεβασμό στους Θεσσαλονικείς – να κάνω μία γεμάτη καμπάνια
για όλα σχεδόν τα προβλήματα που τους απασχολούν και να
μην περιοριστώ σε τηλεοπτικές εμφανίσεις.
Ποια θα είναι οι πρώτες ενέργειές σας αν εκλεγείτε
δήμαρχος; Οι προτεραιότητές σας; α. Μπαίνω προσωπικά ως
δήμαρχος επικεφαλής της καθαριότητας.
Τελειώνουν τα ψέματα, οι δικαιολογίες και η αναποτελεσματικότητα. Καθαρή πόλη μέχρι τα Χριστούγεννα.
β. Συμμετέχω ως δήμαρχος στο Δ.Σ του ΟΑΣΘ και απαιτώ
άμεσες καθαρές λύσεις για την πόλη με γνώμονα το διεθνές
ευρωπαϊκό παράδειγμα
γ. Ξεκινώ την αναδιάρθρωση του σημερινού συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης με απόδοση περισσότερων θέσεων
σε μόνιμους κατοίκους και επαγγελματίες του κέντρου.
δ. Εγκαινιάζω καθημερινή επικοινωνία δημάρχου με Αστυνομία για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ζητήματα ασφάλειας.
Ταυτόχρονα ξεκινώ εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων
σε κάθε γειτονιά της πόλης. Ο ασθενής χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ ανάνηψης. Μπορούμε. Είμαι αισιόδοξος.
Σε αυτές τις εκλογές δώσατε μάχη κατά του κομματισμού. Δηλώσατε ότι οι κομματικές υποψηφιότητες είναι
σκηνοθετημένες. Πείτε μας τι εννοείται με αυτήν την θέση;
Δεν έχουν τα κόμματα δικαίωμα να στηρίξουν κάποιους
της επιλογής τους; Και βέβαια μπορούν να υποστηρίξουν
όποιον θέλουν αλλά ταυτόχρονα είναι δικαίωμά μας να κρίνουμε τις αποφάσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκαν σε λύσεις
ανάγκης. Επιστράτευσαν στελέχη που αν ερωτούνταν 6 μήνες
πριν, όχι όνο δεν θα ενδιαφέρονταν για την πόλη αλλά δεν ήταν
ούτε καν στα σχέδια τους. Τι δείχνει αυτό; Ότι τα κόμματα θεωρούν δεδομένους τους Θεσσαλονικείς. Την αντιμετωπίζουν ως
έναν ασήμαντο οργανισμό του δημοσίου όπου διορίζοντας ένα
αποτυχημένο κομματικό στέλεχος θα κάνουν διεκπεραιωτικά
τη δουλειά τους.
Είστε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα; Είμαι αισιόδοξος γιατί όπου και αν πάω, όλοι μου λένε « εσείς θα είστε η
έκπληξη των εκλογών γιατί η Θεσσαλονίκη θέλει επιτέλους δήμαρχο, Δήμαρχο που να ενδιαφέρεται πρώτα και κύρια για αυτήν». Καλώ τους Θεσσαλονικείς να ψηφίσουν για το καλό της
πόλης. Στις εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές -που θα γίνουν σύντομα- μπορούν να στηρίξουν
το κόμμα τους. Τώρα όμως μιλάμε για την πόλη μας. Η δική μας
νίκη θα είναι ένα μήνυμα πως η πόλη είναι ζωντανή, πως έχει τη
δύναμη να πάρει την τύχη στα χέρια της.
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Πέραν των γνωστών θεμάτων και προβλημάτων της
πόλης, τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το ζήτημα της
ασφάλειας. Πολλοί δεν αισθάνονται ασφαλείς στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνετε για αυτό; Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να
αποκτήσει το δικό της άβατο, όπως τα Εξάρχεια και η Ομόνοια
στην Αθήνα. Πέραν την πίεσης προς την κυβέρνηση για τα ζητήματα της ΕΛ.ΑΣ) που έχουν αδυνατίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της μπορούμε σαν δήμος να δράσουμε παράλληλα. Για
παράδειγμα ο επαρκής φωτισμός, μειώνει δραστικά την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Η αποτροπή δημιουργίας
νεκρών ζωνών με ξενοίκιαστα καταστήματα, γκετοποιημένες
περιοχές και μια πόλη με ζωή και κίνηση, περιορίζει το έγκλημα.
Δημόσιος χώρος με ευταξία, καθαρός και περιποιημένος ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και αποτρέπει την παραβατικότητα.
Στην ομιλία σας στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης» αναφερθήκατε στο ζήτημα του ονόματος της
Μακεδονίας. Πιστεύετε ότι απασχολεί τον κόσμο; Και αν
ναι τι μπορεί να κάνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Επαναλαμβάνω την πάγια θέση μου ότι ήμουν και παραμένω αντίθετος με τη «Συμφωνία των Πρεσπών». Η Μακεδονία δεν είναι
γεωγραφικός χώρος, δεν είναι πεδίο εμπορικών συναλλαγών.
Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και όχι προϊόν τεχνητών συγκολλήσεων και διασπάσεων. Από εδώ και στο εξής χρειάζεται συντονισμένο σχέδιο δράσης.
Πρότεινα συγκεκριμένα βήματα:
1. Δημιουργία φορέα που στόχο θα έχει την διεθνή ενημέρωση και προώθηση των θέσεων μας.
2. Σε αυτήν την προσπάθεια αρωγός και σύμμαχος όλες οι
αδελφοποιημένες πόλεις της Θεσσαλονίκης – 34 στον αριθμό,
μαζί με τους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες.
Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης στο ζήτημα της ονομασίας είναι
κομβικός. Μια πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της ανάπτυξης
μπορεί να κερδίσει το στοίχημα.
Εντύπωση προκάλεσαν δύο συγκεκριμένες εξαγγελίες σας σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Η μείωση των
δημοτικών τελών και η ανάπλαση της Αριστοτέλους. Πείτε
μας για το σκεπτικό σας πίσω από αυτές. Η σημερινή εικόνα
της Αριστοτέλους – οδού και πλατείας – είναι απαράδεκτη. Η
πιο κεντρική πλατεία της πόλης έχει μετατραπεί σε έναν χώρο
χωρίς καμία αισθητική και λειτουργική αξία. Είναι σαν εμποροπανήγυρη, βρώμικη, ακαλαίσθητη, με εμπόδια, σταθμευμένα
οχήματα, σπασμένες πλάκες, ξεχαρβαλωμένο αστικό εξοπλισμό και απεριποίητο πράσινο. Για να μην επεκταθώ στην εκτεταμένη αφισοκόλληση, τα γκράφιτι, τους ξέχειλους κάδους.
Αυτό που λέμε είναι πως στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις
αξιώσεων υπάρχει μία κεντρική πλατεία, σημείο αναφοράς – σε
εμάς είναι το καμάρι του Εμπάρ, η Αριστοτέλους. Προχωράμε
σε ανοιχτό διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλασή
της. Αποφασίζουμε μαζί με την πόλη, τους φορείς με μία συμμετοχική ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης. Στόχος μας η αισθητική και λειτουργική της αναβάθμιση, η δημιουργία υπόγειου
parking και η αναζωογόνηση όλου του ιστορικού κέντρου με
πολλαπλές ωφέλειες.
Και για τη μείωση τελών; Πολλοί είναι δύσπιστοι και
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Κωνσταντίνος Ζέρβας - Υποψήφιος δήμαρχος:

πάντα υπάρχει η ερώτηση «που θα βρείτε τα λεφτά»; Ξεκινάμε λέγοντας πως τα χρήματα υπάρχουν σε λογαριασμό του
δήμου από 31/12/2018 και είναι από ανταποδοτικά τέλη των
δημοτών. Λέμε όμως ότι είναι απαράδεκτο να λιμνάζουν χρήματα από ανταποδοτικά τέλη και να μην επιστρέφονται πίσω
στην πόλη. Είναι απαράδεκτο ο δήμος να εισπράττει για υπηρεσίες και έργα που δεν υλοποιεί. Με την πρωτοβουλία αυτή, που
πατά πάνω σε υπαρκτούς πόρους, επιστρέφουμε στην πόλη όσα
πλήρωσε και δεν έγιναν. Όπως έχω πει ο δήμος δεν είναι ούτε
κερδοσκοπικός οργανισμός, ούτε ασφαλιστικό ταμείο για να διατηρεί αποθεματικά. Μετά από οικονομοτεχνική μελέτη που θα
συνταχθεί για τον προϋπολογισμό του 2020, θα δρομολογηθεί
η προαναγγελθείσα μείωση και θα εξεταστεί το ακριβές ύψος
της που μπορεί να ανέλθει έως και 50%. Η εξαγγελία αφορά
όλους ανεξαιρέτως.

Δημοσκόπηση για την Karfitsa

Σαφές προβάδισμα Χαλκιά στην Κασσάνδρα
Καθαρό προβάδισμα έναντι των υποψηφίων
της αποκτά η υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας
Αναστασία Χαλκιά σύμφωνα με δημοσκόπηση
που διενεργήθηκε για την Karfitsa από την εταιρία Gold Star Production από το διάστημα 20 έως
22 Μαϊου.
Η κ. Χαλκιά προηγείται με 33% έναντι του
Κώστα Παπαγιάννη (28%) και του νυν δημάρχου
Βασίλη Κυρίτση (22,5%) ενώ εισπράττει και τις
περισσότερες θετικές γνώμες από τους πολίτες
Κασσάνδρας έναντι των δυο συνυποψηφίων της.
Φαβορί για την τελική επικράτηση φέρεται και
στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου για το δεύτερο
γύρο των εκλογών με την κ. Αναστασία Χαλκιά να
υπερτερεί τόσο ως προς τον κ. Κώστα Παπαγιάννη
(47,5-39) όσο και ως προς τον κ. Βασίλη Κυρίτση
(50,5-40), ενώ προτιμάται και στην παράσταση
νίκης. Η κ. Χαλκιά φέρεται να παίρνει τους ψηφοφόρους του κ. Πρόδρομου Ποτίογλου ο οποιος
αποσύρθηκε από την κούρσα της εκλογής.

Η ταυτότητα της έρευνας:
Εταιρία: Gold Star production
Εντολέας: Εφημερίδα Karfitsa
Τύπος: Ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις
Χρονικό Διάστημα: 20-22 Μαϊου 2019
Δείγμα: 503 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω – Κάτοικοι Κασσάνδρας
Δειγματοληψία: Τυχαία
Η Gold Star Production είναι εγγεγραμένη στο μητρώο το ΕΣΡ
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opinion
ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ*

Ψηφίζοντας για την Ευρώπη
Καθώς πλησιάζουμε την ημερομηνία
ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο πιο έντονα τίθεται το δίλημμα: «Ψηφίζουμε για την Ευρώπη
ή για την Ελλάδα;». Πολλοί έχουν επιδιώξει
να δώσουν χαρακτήρα εθνικών εκλογών,
προτάσσοντας κριτήρια που αφορούν εθνικές πολιτικές και εσωτερικά ζητήματα. Είναι
οι ίδιοι που την ίδια μέρα ή την επομένη των
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επισημαίνουν ότι δυστυχώς κυριάρχησαν μη
σχετικά και ασαφή κριτήρια ή αναζητούν τους λόγους για τους οποίους οι
πολίτες αδιαφορούν για την Ευρώπη ή
και για τις εκλογές. Η απάντηση για την
κρίση νομιμοποίησης βρίσκεται στα
ίδια τα κράτη μέλη, στα εθνικά πολιτικά κόμματα, τα οποία εδώ και χρόνια
απαξιώνουν μια διαδικασία είτε μέσω
των υποψηφίων που επιλέγουν είτε
μέσω των θεμάτων που αναδεικνύουν κατά την προεκλογική εκστρατεία.
Ταυτόχρονα, σε αυτή την απαξίωση,
έχει ευθύνη και μεγάλο μέρος των
Μ.Μ.Ε. που δεν προσαρμόζονται στις
απαιτήσεις μιας ευρωπαϊκής ατζέντας
αλλά κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν κάθε μέρα, θέτουν ζητήματα εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας στους
υποψήφιους ευρωβουλευτές. Σε μια
εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την
Ε.Ε. και ειδικά για χώρες όπως η δική
μας, που επιζητεί να ανακτήσει την
θέση της και να ακουστεί η φωνή της,
επιμένουμε περιφερειακά ως να είμαστε το κέντρο του κόσμου γύρω από το
οποίο θα περιστραφούν οι άλλοι. Θέματα όπως το προσφυγικό, οι φορολογικοί παράδεισοι, οι ευκαιρίες για τους
νέους που κυριαρχούν σε αυτές τις Ευρωπαϊκές εκλογές, κατά περίεργο τρόπο, απασχόλησαν ελάχιστα ή καθόλου
το πολιτικό μας προσωπικό.
Παράλληλα, μια σημαντική αλλαγή είναι ότι σε αυτές τις εκλογές
ψηφίζουν για πρώτη φορά νέοι/ες 17
ετών, κάτι που αποτελεί μια άγνωστη
παράμετρο που, κατά τη γνώμη μου,
θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νέες και νέοι θα
έπρεπε να ήταν στο επίκεντρο των σχετικών προσπαθειών και συζητήσεων
που τους αφορούν άμεσα και ουσιαστικά• μια Ευρώπη με κλειστά σύνορα, με
λιγότερους πόρους για Erasmus (όπως

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την
Ε.Ε. και ειδικά
για χώρες όπως
η δική μας,
που επιζητεί να
ανακτήσει την
θέση της και
να ακουστεί η
φωνή της, επιμένουμε περιφερειακά ως
να είμαστε το
κέντρο του κόσμου γύρω από
το οποίο θα
περιστραφούν
οι άλλοι
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είχε προταθεί από κάποιες πολιτικές ομάδες και Ευρωβουλευτές) σημαίνει λιγότερες
ευκαιρίες, σημαίνει αποκλεισμός και περιθωριοποίηση. Ως Εργαστήριο Ειρηνευτικής
Δημοσιογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ τρέξαμε μια πρωτότυπη εκστρατεία ενόψει ευρωεκλογών, με
στόχο να κινητοποιήσουμε τη νέα γενιά με

μεγάλη ανταπόκριση σε 3 νομούς της χώρας. Βασικό μας σύνθημα ήταν «Ψηφίζουμε
για την Ευρώπη, γιατί όλοι μαζί έχουμε πιο
δυνατή φωνή».
*Ο Νίκος Παναγιώτου είναι επίκουρος
καθηγητής του τμήματος Δημοσιογραφίας
και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.

Στενός συνεργάτης του δημάρχου Γ. Τζίτζιου, που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη,
ο υποψήφιος Κ. Ντέμπλας

«Αλλάζει ο Μανωλιός» στο δήμο Σιθωνίας;
«Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα
ρούχα του αλλιώς» λέει ο θυμόσοφος
λαός και μάλλον αυτή η παροιμία… δικαιώνεται στο δήμο Σιθωνίας. Ο ένας εκ των
υποψηφίων προέρχεται από τη σημερινή
διοίκηση του δήμου και μάλιστα, όπως
πολλοί από το συνδυασμό του, εξακολουθεί να είναι συνεργάτης του σημερινού δημάρχου Γιάννη Τζίτζιου, που ελέγχεται από
τη Δικαιοσύνη για σειρά κακουργηματικών
πράξεων: Ο Κυπαρίσσης Ντέμπλας, είναι
μέχρι και σήμερα αντιδήμαρχος Διοίκησης,
Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του δήμου Σιθωνίας.
Ο Κυπαρίσσης Ντέμπλας ανακοίνωσε
την υποψηφιότητα του τον Φεβρουάριο,
λίγο μετά την οριστική απόφαση του νυν
δημάρχου να μην κατέβει εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές. Η παραίτηση του Γιάννη
Τζίτζιου από ακόμη μια υποψηφιότητα έγινε λίγους μήνες πριν να ασκηθούν οι διώξεις σε βάρος του. Οι διώξεις αυτές, όπως
αναφέρει ο ανθυποψήφιός του Θανάσης
Ξανθόπουλος και ο υποψήφιος τοπικός
σύμβουλος Αγίου Νικολάου Σωτήρης Ληστής, δεν προκάλεσαν έκπληξη σε κανέναν, παρά μόνον αναστάτωση.
Η υποψηφιότητα αυτή λογίζεται από
κάποιους ως συνέχεια της νυν διοίκησης
του δήμου Σιθωνίας. «Ο εν λόγω υποψήφιος αναπαράγει την σημερινή πλειοψηφία του δήμου, καθώς το ψηφοδέλτιο της
παράταξής του απαρτίζεται από στενούς
συνεργάτες του Γ. Τζίτζιου. Φαίνεται να είναι η ίδια σύνθεση, με μόνη διαφορά την
απουσία του επικεφαλής», αναφέρει στην
Karfitsa o σημερινός επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήμου Σιθωνίας, Σωτήρης
Ληστής και υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος Αγίου Νικολάου.
Υπόθεση διαφθοράς
Ο νυν δήμαρχος Σιθωνίας άρχισε την
καριέρα του στην αυτοδιοίκηση πριν από
πολλά χρόνια και τη συνέχισε αδιάκοπτα
μέχρι σήμερα. Ήταν το 1990 όταν εξελέγη
και διετέλεσε αντιπρόεδρος στην κοινότητα Νικήτης. Διετέλεσε δήμαρχος στον «Καποδιστριακό» δήμο Σιθωνίας το 1999 και
το 2003. Στις δημοτικές εκλογές του 2014
επανεξελέγη δήμαρχος Σιθωνίας. Εξάλλου, στις νομαρχιακές εκλογές του 2006
εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος και από
01/01/2007 – 31/12/2010 διατέλεσε
αντινομάρχης Προγραμματισμού και Δια-
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χείρισης. Συμμετείχε ως πρόεδρος ή μέλος
σε διάφορους συλλόγους, καθώς και σε
αναπτυξιακά όργανα του νομού.
Τον περασμένο μήνα οι δικαστικές
Αρχές του Πολύγυρου επέβαλαν στον Γ.
Τζίτζιο και σε στελέχη της διοίκησης του
δήμου Σιθωνία, εγγυήσεις χιλιάδων ευρώ
και περιοριστικούς όρους για υπόθεση διαφθοράς. Ο δήμαρχος και τα στελέχη της
διοίκησης απολογήθηκαν για την υπόθεση
ψηφιακών υδρομέτρων, ενώ η δικογραφία βρίσκεται στην κύρια ανάκριση μετά
τις διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που
άσκησε η εισαγγελέας Πολύγυρου.
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται,
εκτός από το δήμαρχο, στέλεχος της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου,
αντιδήμαρχος, υπάλληλος στην υπηρεσία
δόμησης του δήμου, μέλος της οικονομικής επιτροπής, καθώς και άλλοι δημοτικοί
σύμβουλοι Σιθωνίας. Όλοι τους αφέθηκαν

ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, ορισμένοι κατέβαλλαν εγγυήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ – συγκεκριμένα στο δήμαρχο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 25.000
ευρώ, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν οι
περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα και η παρουσία τους σε αστυνομικό τμήμα.
Τα υδρόμετρα
Η υπόθεση αφορά σε προμήθεια έργου
για την αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης στο
δήμο Σιθωνίας, (ηλεκτρονική – ψηφιακή
παρακολούθηση συστημάτων ύδρευσης).
Το έργο αφορούσε στον εκσυγχρονισμό της
ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές,
που θα «ενημέρωναν» αν υπήρχε διαρροή
νερού και θα μετρούσαν με ακρίβεια την
κατανάλωση μέσω ενός λογισμικού.
Η εν λόγω σύμβαση προμήθειας, συνολικής δαπάνης 9,4 εκατομμυρίων ευρώ

(7.650.000 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ), άλλωστε, είχε απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Σχετική
έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσιών Συμβάσεων που συντάχθηκε
στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και βασίζεται
σε έλεγχο που έγινε από τις 24 – 26 Φεβρουαρίου 2015 (και η οποία είναι στη
διάθεση της εφημερίδας) αναφέρει πως
«διαπιστώθηκε ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και συμβασιοποιήσης
του ελεγχόμενου υποέργου, δεν είχε όμως
αρχίσει η εκτέλεσή του». Με βάση αυτήν
τη διαπίστωση, τα μέλη της Αρχής αποφάσισαν ομόφωνα τη διακοπή της προόδου
διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της
σύμβασης «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σιθωνίας (ηλεκτρονική
ψηφιακή παρακολούθηση συστημάτων
ύδρευσης συμβατικού τμήματος (…)
7.415.463 πλέον ΦΠΑ».
Το έργο σταμάτησε, ωστόσο, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής, στις 22 Δεκεμβρίου 2016 εκδόθηκε διαταγή πληρωμής προς την κοινοπραξία (εργολαβική εταιρία) που είχε
αναλάβει την εκτέλεσή του. Το ποσό της
εντολής ήταν 3.018.980,88 ευρώ και είχε
ζητηθεί από τον εργολάβο για την εκτέλεση μέρους του έργου. Τα χρήματα αυτά
αποφασίστηκε να δοθούν στον εργολάβο ο
οποίος, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση
καλής εκτέλεσης της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σιθωνίας με
ημερομηνία 30/11/2016, είχε εκτελέσει
την προμήθεια υλικών και την τοποθέτησή
τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Η υπόθεση έφτασε στις διωκτικές αρχές μετά από καταγγελία του επικεφαλής
της αντιπολίτευσης του δήμου Σιθωνίας
Σωτήρη Ληστή, ο οποίος λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα διαπίστωσε ότι έχουν τοποθετηθεί τα υδρόμετρα ψηφιακής ανάλυσης σε όλες τις γεωτρήσεις, ενώ νωρίτερα
δεν είχε γίνει καμία εργασία. Ο κ. Ληστής
κατήγγειλε το θέμα στις δικαστικές Αρχές
και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε με εντολή εισαγγελέα αυτοψία στο συγκεκριμένο έργο, ενώ
παράλληλα η δημοτική Αρχή κλήθηκε να
δώσει εξηγήσεις. Η δικαστική έρευνα συνεχίστηκε και κατέληξε στον εντοπισμό
μιας σειράς κακουργηματικών παραβάσεων στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται
δημόσιοι λειτουργοί…

Φθηνότερο νερό,
φροντίδα για το αύριο
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει από 01-05-2019
νέα τιμολογιακή πολιτική, με σημαντικές
μειώσεις στην τιμή χρέωσης του νερού,
διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου και
εξασφάλιση του επενδυτικού σχεδιασμού
της εταιρείας για την επόμενη πενταετία
Σταθερά μένουν:
• τέλη αποχέτευσης
(ποσοστό 80% επί της τιμής του νερού)
• πάγια
• Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού
Nέα τιμολόγια για το 2019/20:

Οικιακό Τιμολόγιο

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α’ (ΚΟΤ Α’)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο B’ (ΚΟΤ B’)
Δημόσιο - Δημοτικό - ΟΤΑ
Ενίσχυση ΟΤΑ
Φιλανθρωπικά ΝΠΙΔ
Επαγγελματικό
Βιομηχανικό
Άρδευση - Καθαριότητα
ιδιωτικού πρασίνου
Γεωτρήσεων
Υδροστόμια πυρκαγιάς
Βυτιοφόρα οχήματα
Εφοδιασμός πλοίων

Προστίθεται Περιβαλλοντικό Τέλος
με ανταποδοτικό χαρακτήρα
(αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο)
ΚΛΙΜΑΚΑ m3

ΤΙΜΗ (ευρώ/m3)

0-10
11-40
41-60
61-120
121-160
161 - άνω
0-30
31-80
81-120
121 – άνω
0-30
31-80
81-120
121 – άνω
0 - άνω
0 - άνω
0 - άνω
0-200
201 - άνω
0-2.000
2.001 - άνω
0-10
11-100
101- άνω
0 - άνω
0 - άνω
0 - άνω
0 - άνω

0,42
0,60
0,70
1,20
3,60
4,40
δωρεάν
-70% του οικιακού
-35% του οικιακού
χωρίς έκπτωση
δωρεάν
-50% του οικιακού
-25% του οικιακού
χωρίς έκπτωση
0,65
0,35
0,65
0,70
0,95
0,52
0,87
2,00
2,50
3,60
0,30
5,00
1,00
2,00

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
0%
80%
80%
80%
80% εκτός ΒΙΠΕ-Θ
80% εκτός ΒΙΠΕ-Θ
0%
0%
0%
80%
0%
0%
0%

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

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

Δήμος N. Προποντίδας

Ανάπτυξη ή οπισθοδρόμηση...
Πριν από 100 χρόνια , ξεριζωμένοι
πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και την
Ανατολική Ρωμυλία εγκαταστάθηκαν
ίσως στην πιο όμορφη γωνιά της Β. Ελλάδας και της Μακεδονίας, την Χαλκιδική μας
και πιο ειδικά στην σημερινή Νέα Καλλικράτεια, στα Νέα Μουδανιά στην Νέα Τρίγλια, Νέα Τένεδο, στο Λάκκωμα στην Νέα
Γωνιά και αλλού δημιουργώντας νέο ξεκίνημα με δυσκολίες και αναπτύσσοντας
τις περιοχές αυτές σε συνεργασία με τους
ντόπιους κατοίκους που τους υποδέχθηκαν , τους αγκάλιασαν και μαζί πορεύθηκαν με πίστη στον Θεό και στις δυνάμεις
τους, δημιουργώντας μετά από πολλές
διοικητικές διακυμάνσεις τον σημερινό
Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ που σήμερα είναι ο μεγαλύτερος Δήμος του Νομού Χαλκιδικής σε πληθυσμό και ο πιο δυναμικά
ανερχόμενος Δήμος της Χαλκιδικής αφού
και στον αγροτικό τομέα, την μεταποίηση ,
τον τουρισμό κατέχει ίσως το μεγαλύτερο
μερίδιο στο ακαθάριστο προϊόν του Νομού Χαλκιδικής με σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης.
Στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ο Δήμος διεκδικείται κυρίως από δύο
υποψηφίους, τον νυν Δήμαρχο και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης ενώ υπάρχει
και ένας τρίτος συνδυασμός που με βάση
τα σημερινά δεδομένα μάλλον δεν θα περάσει στον δεύτερο γύρο λογω της καθυστερημένης εμφάνισης του .
Θα κληθεί επομένως ο λαός της Προποντίδας να εκλέξει τον επόμενο Δήμαρχο
ανάμεσα στους δύο και επομένως θα πρέπει να ψηφίσει με κριτήρια την αξιοσύνη,
την πορεία του κάθε υποψηφίου Δημάρχου
, την αποτελεσματικότητα του, την νοικοκυροσύνη του και την εν γένει περπατησία
του στον οικογενειακό, επαγγελματικό και
πολιτικό στίβο.
Επειδή ο τόπος είναι μικρός είναι ιδιαίτερα εύκολο να αξιολογήσει ο κάθε
ψηφοφόρος τους δύο διεκδικητές και
αποφασίσει ποιος είναι ο αξιότερος και ο
αποτελεσματικότερος αρκεί οι πολίτες του
Δήμου Προποντίδας να επιδείξουν σύνεση
, φρόνηση και λογική.
Και επειδή η στήλη αυτή πιστεύει ότι
ό,τι δεν χρειάζεται να ειπωθεί κατανοείται
καλύτερα όταν λέγεται και κυρίως όταν
γράφεται θα αντιπαραθέσει δεδομένα
αδρανή και αποχρωματισμένα για να αποτυπώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
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όποιων υποψηφίων.
Για τον νυν Δήμαρχο που έχει μακρά
εμπειρία δύο και πλέον δεκαετιών στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, το έργο του είναι
εμφανές στην Νέα Προποντίδα αφού σε
όλο τον Δήμο έχουν γίνει σημαντικά έργα,
αναπλάσεις, υποδομές για ύδρευση και
αποχέτευση, ασφαλοστρώσεις, ενισχύθηκαν οι κοινωνικές δομές, οι σχολικές μονάδες, αξιοποιήθηκαν κοινοτικά κονδύλια
, προγραμματίσθηκαν έργα αντιπλημμυρικά και φράγματα , στάδια για αθλοπαιδιές
και τέθηκαν οι βάσεις για την νέα περίοδο
διοίκησης του Δήμου στην οποία θα ολοκληρωθούν όσες πολιτικές βρίσκονται
σε εξέλιξη ( όπως άρδευση ύδρευση )
και θα εγκαινιασθούν και οι επόμενες για
την διαχείριση του περιβάλλοντος , των
υδάτινων πόρων, τις νέες τεχνολογίες την
εισαγωγή της τηλεματικής και αλ. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας είναι ο τρίτος σε
απορρόφηση κονδυλίων στην Ελλάδα
από τους μικρούς Δήμους και πρώτος στην
αξιοποίηση χρηματοδοτικά του προγράμματος « Φιλόδημος » διατηρώντας επάξια
τα πρωτεία στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως Νέα
Καλλικράτεια και κυρίως στην πρωτεύου-

σα τα Νέα Μουδανιά τα έργα ανάπλασης,
οδοποιίας και υποδομών έχουν αλλάξει
την όψη της πόλης και πλέον οι διερχόμενοι δεν φεύγουν για άλλους προορισμούς
(Κασσάνδρα, Σιθωνία) αλλά παραμένουν,
αυξάνοντας την υπεραξία της πόλης προς
όφελος όλων.
Για τον κύριο αντίπαλο του, που μεγάλωσε στον Πολύγυρο και φοίτησε σε
σχολεία στη Πρωτεύουσα και όχι στα Νέα
Μουδανιά, η παρουσία του στο Δημοτικό
Συμβούλιο κυρίως αναλώθηκε σε καταγγελίες και άρνηση ψήφου ή αποχή σε αποφάσεις που αφορούσαν έργα στα Δημοτικά
διαμερίσματα του Δήμου και εξαγγελίες
που πολλές από αυτές είτε δεν μπορούν
να υλοποιηθούν είτε είναι ασύμβατες με το
ανάγλυφο του Δήμου όπως αφαλατώσεις
( Τένεδο, Σήμαντρα ;;) είτε οικονομικά είναι ασύμφορες και δημοσιοποιήθηκαν για
λόγους εντυπωσιασμού και ψηφοθηρίας.
Επίσης ενώ ήταν υποψήφιος Δήμαρχος
και το 2014 για τον Δήμο τελικά ήταν και
υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ στον Ν.
Χαλκιδικής το 2015 στον δε Πολύγυρο
ενεφάνιζε τον εαυτό του ως Πολυγυρινό
, ενέργεια που μάλλον υποδηλώνει καιροσκοπισμό για την διεκδίκηση πολιτικού

αξιώματος.
Ένα άλλο και ίσως το πιο κρίσιμο ποιοτικά χαρακτηριστικό γενικά του κάθε υποψηφίου είναι να μην έχουν δημιουργήσει
οφειλές σε τρίτους και να μην υπάρχουν
και δικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους
, γεγονός που σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη
δεν θα προδιάθετε ευνοϊκά έναν ορθολογιστή πολιτικά ψηφοφόρο να επιλέξει
τον οφειλέτη ως Δήμαρχο αφού ο κάθε
Υποψήφιος Δήμαρχος , Περιφερειάρχης και
Βουλευτής αλλά κυρίως ο Δήμαρχος δεν
πρέπει και δεν μπορεί να οφείλει σε κανένα
δημότη του χρήματα γιατί θα διαχειρισθεί
δημόσιο χρήμα. Και η γυναίκα του Καίσαρα δεν θα πρέπει να φαίνεται αλλά να είναι και τίμια όπως οι Ρωμαίοι καθιέρωσαν
για τους πολιτικούς τους αιώνες πριν και
ισχύει μέχρι σήμερα.
Αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει για τον
υποψήφιο δήμαρχο Τσούφη για τον
οποίο υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις
για χρέη προς τρίτους που δεν έχει καταβάλει
Το επιχείρημα που ακούσθηκε για κάποιον υποψήφιο κάπου αλλού ότι εάν
εκλεγεί θα ξοφλήσει τα χρωστούμενα (
και για αυτό θα πρέπει να εκλεγεί), είναι
δείγμα πλήρους παρακμής και κατάντιας
της Δημοκρατίας και σε όποιους τυχόν το
ασπάζονται σπεύδω να παραλληλίσω την
αποδοχή τους με την περίπτωση που κάποιος θα βιάσει την κόρη τους και τελικά
τον βιαστή θα τον κάνουν γαμπρό γιατί
ντρέπονται να την παντρέψουν με άλλο!!!
Εάν αυτή είναι η ποιότητα της Αυτοδιοίκησης και της εν γένει Δημοκρατίας μας
και δεν αντιδρούμε έμπρακτα στην κάλπη
τότε ας μην διαμαρτυρόμαστε γιατί εξελέγει Πρωθυπουργός ο κος Τσίπρας !! και
η Ελλάδα έφθασε εδώ που είναι σήμερα
μία επικίνδυνα διαπραγματεύσιμη εθνικά
και πτωχευμένη επαρχία της Ευρώπης !
Κάθε υποψήφιος για κάθε δημόσιο αξίωμα
θα πρέπει να έχει ανεπίληπτη πορεία και
εγνωσμένο ήθος διαφορετικά εγείρονται
ερωτηματικά για το μήπως επιδιώκει κατάληψη δημοσίου αξιώματος για να το χρησιμοποιήσει ως Κολυμπήθρα του Σιλωάμ για
τα αμαρτήματα του.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ.

(Κ)

Δεν αξιοποιεί το RESCEU η κυβέρνηση
Έκθετη είναι η κυβέρνηση για τη μη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
(RESCEU), που ανέδειξε ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής Νίκος
Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν εισηγητής για
το συγκεκριμένο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Μηχανισμός, ο οποίος θεωρείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα από τα 20
πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνει μια διάταξη,
η οποία είναι ουσιαστικά φωτογραφική για
την Ελλάδα καθώς προβλέπει τη δυνατότητα
επισκευής των πυροσβεστικών αεροπλάνων
καναντέρ που διαθέτει η χώρα μας και είναι
αυτή τη στιγμή καθηλωμένα. Όπως φαίνεται,
η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την ευκαιρία
που της έδωσε η Ευρωπαϊκή νομοθεσία χάρη
και στην προσπαθεια του Έλληνα Ευρωβουλευτή, με αποτέλεσμα ο μισός και πλέον
εναέριος στόλος μας να παραμένει καθηλωμένος ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι.
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Βασιλική (Βίκυ) Κανέλλου – Πραματευτάκη:

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του τόπου
Στην περαιτέρω αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που επικεντρώνονται
στην εκπαίδευση, στοχεύει η Βασιλική
(Βίκυ) Κανέλλου – Πραματευτάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον δήμο
Πυλαίας – Χορτιάτη με την παράταξη «Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. Σε
συνέντευξή της στην Karfitsa τονίζει πως
το κλειδί για την ανάπτυξη είναι η εκπαίδευση, τομέας στον οποίο η ίδια έχει εμπειρία, λόγω της θητείας της σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε Ελλάδα και Αγγλία.
Γιατί κατεβαίνετε υποψήφια στις δημοτικές εκλογές;
Αγωνίζομαι για να είναι η καθημερινότητα όλων μας όσο το δυνατόν πιο
λειτουργική και ευχάριστη και επιζητώ
το «Δημόσιο Βήμα» για να θέσω επίσημα
τον εαυτό μου στην υπηρεσία του πολίτη.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι η καθημερινότητα
δεν είναι ο πιο θελκτικός τομέας από την
άποψη της δημοσιότητας. Είναι όμως ο πιο
σημαντικός τομέας για όλους μας και η
επιτυχία της εκάστοτε πολιτικής αρχής αρχίζει και τελειώνει εκεί. Άλλωστε, τι είναι η
πολιτική; Ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η ευημερία των πολιτών σε ένα τόπο.
Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να
πω πως ότι συμβαίνει ακριβώς έξω από το
σπίτι μας, παραδείγματος χάρη, στο δρόμο
μας, στο πεζοδρόμιο μας και στη γειτονιά
μας, πολλές φορές μας επηρεάζει τόσο
άμεσα όσο και η κεντρική πολιτική σκηνή
της χώρας. Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη
(όπως και κάθε δήμος) έχει ανάγκη από
ανθρώπους οι οποίοι, σε λογικό πλαίσιο
πάντα, θα εκπληρώνουν τα αιτήματα των
συνδημοτών τους με ήθος και συνέπεια
και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας. Η
στάση ζωής που έχω υιοθετήσει ως προς
την εθελοντική μου δράση (και πλέον, ως
προς την πολιτική στο επίπεδο της τοπικής
αυτοδιοίκησης) είναι η εξής: πρώτα ακούω
και μετά μιλώ, κάνω περισσότερα και λέω
λιγότερα, ενδιαφέρομαι ειλικρινά για το
συνάνθρωπο και βοηθώ όσους έχουν ανάγκη.
Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο;
Θα προωθήσω και θα ενισχύσω δράσεις στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Επιχειρηματικότητας, του Πολιτισμού και της
Κοινωνικής Προσφοράς. Επιλέγω τομείς
πάνω στους οποίους έχω εστιάσει τόσο
επαγγελματικά όσο και σε εθελοντικό
επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, έχω εργαστεί ως Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
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στο Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου
και σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, έχω
διδάξει «Αγγλική Γλώσσα» εθελοντικά
σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για διευρυμένη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Και εδώ και κάποια χρόνια προσφέρω τις
υπηρεσίες μου εθελοντικά σε δύο φορείς
με στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας: τον
Όμιλο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και
το Greek Energy Forum.
Έχετε σπουδάσει, ζήσει και εργαστεί
στο εξωτερικό. Πόσο σημαντικές είναι
οι εμπειρίες που αποκομίσατε και τι από
όσα είδατε και συναντήσατε θα μπορούσε
να εφαρμοστεί στην πράξη στο δήμο σας;
Σπούδασα Αγγλική Φιλολογία στο Λονδίνο επειδή η Αγγλική Γλώσσα είναι το Νο1
διεθνές μέσο επικοινωνίας. Έτσι, έμαθα να
τη χρησιμοποιώ σωστά και αποτελεσματικά και αυτό, με τη σειρά του, μου άνοιξε
πολλές πόρτες όπου εργάστηκα σε θέσεις
– «κλειδιά». Παραδείγματος χάρη, παράλληλα με τη διδασκαλία στο τμήμα Αγγλικής
Φιλολογίας του Πανεπιστήμιο Kingston
στο Λονδίνο, ανέλαβα την οργάνωση, προβολή και διεξαγωγή του προγράμματος
εκδηλώσεων (συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες, διαλέξεις, και προβολές ταινιών) της
Σχολής των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Οι
γνώσεις και η εμπειρία που αποκόμισα θα
είναι σίγουρα χρήσιμες στο δήμο μας, ένα
δήμο με πολλές και αξιόλογες δράσεις και
εκδηλώσεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Επίσης, το τμήμα
«Αγγλικής Γλώσσας και Επικοινωνίας» του
Πανεπιστήμιο Cardiff όπου εκπόνησα τη Διδακτορική μου Διατριβή είναι παγκοσμίου
φήμης και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές για όλα
τα ερευνητικά προγράμματα του τμήματος.
Ως μέλος της επιτροπής των υποψήφιων
διδακτόρων του τμήματος συμμετείχα στα
προγράμματα αυτά και τώρα θα εστιάσω
στην εξεύρεση και καλύτερη δυνατή αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με
στόχο την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου
Μάθηση για το δήμο μας. Μετά από πολλά
χρόνια στο εξωτερικό για σπουδές και εργασία, ζω και εργάζομαι και πάλι στον τόπο
όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα και θέλω
να συμβάλλω στην ανάπτυξη του τόπου
μου. Όπως λέει και ο αγαπημένος μας ποιητής του Αιγαίου, ο Οδυσσέας Ελύτης, «σε
όλους τους τόπους και αν γυρνώ, μόνο
ετούτον αγαπώ».

Πλήθος κόσμου στην προεκλογική εκδήλωση
της κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη

Κανέλλου - Πραματευτάκη Βίκυ, Μιχάλης Γεράνης, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

κ. και κ. Μπρέντα, Βίκυ Κανέλλου – Πραματευτάκη, Μάνος Πραματευτάκης,
κ. Αγάπη Καιτεζίδου

κ. Κανελλου – Πραματευτάκη, κ. Δωρής

κ. Βαρτζόπουλος, κ. Κανελλου – Πραματευτακη

κ. Σαραφίδης, κ. Κανέλλος Ιωάννης, κ. Καλλιόπη Κανέλλου, κ.
Πραματευτάκης, κ. Αλεξάνδρα Κανέλλου

κ. Μαρία Σαρίδου, κ. Ασπασίδης, κ. Καϊτεζίδης, κ. Βαρτζόπουλος

Στην προεκλογική εκδήλωση προς τιμή της κ. Κανέλλου - Πραματευτάκη, η οποία είναι πρώτη φορά υποψήφια
με το συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας» του δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καιτεζίδη, και η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 19 Μαΐου στο Dio Con Dio, έδωσαν
το παρών πολλοί φίλοι, γνωστοί και συγγενείς της οικογένειας της κ. Κανέλλου - Πραματευτάκη.
Την κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος, κ. Ιγνάτιος Καιτεζίδης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Γεράνης. Θα
ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον κ. Τάσο Σπηλιώπουλο, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, τον κ. Βαρτζόπουλο, υποψήφιο Βουλευτή με τη
ΝΔ στη Β Θε/νικης, τον κ. Ασπασίδη τον κ. Δωρή και την κ.
Γούλα, υποψήφιους στην περιφέρεια με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον κ. Κοντογούρη, την κ. Χατζηφιλιπίδου και τον

κ. Καραθανάση υποψήφιους στο τοπικό συμβούλιο με τη
«Δύναμη Ενότητας».
Τέλος από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ο κ. Νίκος Παπαιωάννου, υποψήφιος πρύτανης ΑΠΘ, ο κ. Στράτος Στυλιανίδης, υποψήφιος αντιπρύτανης του ΑΠΘ ο οποίος εκπροσώπησε και τη σύζυγο του κ. Μαρία Σπυράκη, η οποία είναι
υποψ. Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ.
Η κ. Κανέλλου – Πραματευτάκη είπε: «Δε θα σας κουράσω με πολλά λόγια, είναι προεκλογική περίοδος, οι ομιλίες που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν είναι πολλές και
άλλωστε δε ζούμε στα λόγια μας αλλά στις πράξεις μας.
Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω 2 λόγια για όσους δε με
γνωρίζουν.
»Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στο Πανόραμα και αποφοίτησα από τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» . Είμαι καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας και

λεπτομέρειες για τις σπουδές μου και την εργασία μου θα
βρείτε στο φυλλάδιο μου.
»Πέρα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, δίδαξα «Αγγλική Γλώσσα» σε μαθητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Επίσης προσφέρω εθελοντικά
τις υπηρεσίες μου στο Greek Energy Forum και στον Όμιλο
Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
»Ως φυσική εξέλιξη της εθελοντικής μου δράσης, ήρθε
η έντονη επιθυμία να προσφέρω στα κοινά εδώ στο Δήμο
μας όπου εργάζομαι και ζω με τον σύζυγό μου και την κόρη
μας. Η πρόταση του Δημάρχου μας, ο οποίος μας έχει κερδίσει όχι με τα λόγια του αλλά με το έργα του, με τίμησε ιδιαίτερα και ήρθε στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Ζητώ την
ψήφο σας επειδή η πολιτική έχει ανάγκη από ανθρώπους
που δεν έχουν ανάγκη την πολιτική και θέλω να προσφέρω
σε όλους εσάς γιατί ο Δήμος μας είστε όλοι εσείς».
24.05.2019
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Κωνσταντίνος Γιουτίκας:

Ζητώ το σταυρό προτίμησης του πολίτη, δίνοντας… απόδειξη
Την πεποίθηση ότι ζητάει τον… σταυρό των ψηφοφόρων έχοντας δώσει
«αποδείξεις» για το έργο του σε όσους
τον εμπιστεύτηκαν στην προηγούμενη
εκλογική αναμέτρηση, εκφράζει ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκ
νέου υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την παράταξη
«Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. Σε συνέντευξή του στην Karfitsa, ο
κ. Γιουτίκας περιγράφει όσα έπραξε προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα
των πολιτών, μιλάει για το θετικό κλίμα
που εισπράττει ο ίδιος και η παράταξή
του λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες και
αναλύει τις νέες αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.
Κύριε Γιουτίκα, απομένουν δύο μόλις εικοσιτετράωρα πριν ανοίξουν οι
κάλπες των περιφερειακών εκλογών.
Ποιο είναι το κλίμα που «εισπράττετε»
από τους πολίτες; Είναι πολύ θετικό για
το συνδυασμό μας την «Αλληλεγγύη»,
την παράταξη που διοικεί την Περιφέρεια
την τελευταία πενταετία. Έχουμε παρουσιάσει σοβαρό έργο και έχουμε δώσει,
επίσης, πολύ σημαντικές πρωτιές στην
Κεντρική Μακεδονία. Οι πολίτες το έχουν
αναγνωρίσει και πιστεύω ότι θα το επικροτήσουν με την ψήφο τους την Κυριακή. Σε ό,τι με αφορά, με έχει αιφνιδιάσει
ευχάριστα –και δεν σας κρύβω ότι με έχει
συγκινήσει– η μεγάλη αποδοχή των πολιτών στο πρόσωπό μου. Είναι η δεύτερη
φορά που κατεβαίνω στις εκλογές –η
πρώτη ήταν το 2014 σε ηλικία 38 ετών–
και διαπιστώνω ότι οι συμπολίτες μας
γνωρίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δουλειά που έχω κάνει και ως περιφερειακός σύμβουλος και ως αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τα
τελευταία δυόμισι χρόνια. Άλλωστε, το
προηγούμενο διάστημα ήμουν συνεχώς
ανάμεσά τους. Σε όλους τους δήμους
του νομού Θεσσαλονίκης, στις λαϊκές
αγορές, που είναι στην αρμοδιότητα της
αντιπεριφέρειας, με έβλεπαν τακτικά και
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε από
κοντά για τα προβλήματα που υπάρχουν,
αλλά και να συμφωνήσουμε για τα μέτρα
που έπρεπε κάθε φορά να ληφθούν. Παρόλα αυτά, και λόγω χαρακτήρα, είμαι
συγκρατημένος. Δεν λέω μεγάλα λόγια.
Περιμένω να δω τι θα βγάλει η κάλπη!
Πιστεύετε ότι ο ψηφοφόρος μέσα
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στον ορυμαγδό των μηνυμάτων που δέχεται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, μπορεί να επιλέξει τους πραγματικά άξιους και ικανούς;
Πιστεύω πως ναι. Είναι θέμα των
προσωπικών κριτηρίων, με τα οποία
ο κάθε πολίτης κάνει τις επιλογές του,
αλλά και θέμα του τρόπου με τον οποίο
επιλέγει ο κάθε υποψήφιος να απευθυνθεί προς τον πολίτη. Η δική μου επιλογή
είναι να «μιλώ» μέσα από τη δουλειά

Η επιλογή μου είναι να
«μιλώ» μέσα από τη
δουλειά μου με φρέσκιες
ιδέες για να δίνω λύσεις
σε προβλήματα της
καθημερινότητας
μου. Προσπάθησα να θέσω σε εφαρμογή
φρέσκιες ιδέες, να δώσω λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας, να συμβάλλω στην υλοποίηση πολιτικών με
αναπτυξιακό πρόσημο και σχεδιασμών
που μεταφέρουν τη Θεσσαλονίκη και
την Κεντρική Μακεδονία σε μια νέα εποχή. Και επειδή η σχέση ψηφοφόρου και
εκλεγμένου είναι αμφίδρομη, έρχομαι
σήμερα να δώσω στον πολίτη που πίστεψε στις προηγούμενες εκλογές σε εμένα, απόδειξη, όπως έλεγε και ένα παλιό
σλόγκαν, για τον τρόπο που χειρίστηκα
την ευθύνη που μου ανέθεσε. Αυτό θεωρώ ότι είναι το τίμιο από πλευράς μου. Ο
ψηφοφόρος μπορεί ν’ αναζητήσει αυτούς
που ήταν ικανοί και χρήσιμοι και ανάλογα να «βαθμολογήσει» τον καθένα μας,
μπροστά στην κάλπη.
Ποιές είναι οι επιλογές στις οποίες
αναφερθήκατε, που ανοίγουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή;
Θα σας αναφέρω τις πιο σημαντικές.
Στην αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πετύχαμε να τεθεί σε ισχύ ο Ν.
4302 που ρυθμίζει θέματα λειτουργίας
Μεταφορικών Εταιρειών και Logistics, ο
οποίος ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κεντρική
Μακεδονία. Ήδη περισσότερες από 100

εγχώριες και πολυεθνικές εταιρίες έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις
Logistics στη Θεσσαλονίκη. Η αντιπεριφέρεια είναι ο συντονιστής για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ/ΤΚΜ και όλων των δήμων
κατά μήκος του Θερμαϊκού Κόλπου, μιας
μεγάλης κλίμακας παρέμβασης για την
ενιαία ανάδειξη και την αξιοποίηση του
παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης,
από το Αγγελοχώρι έως το Καλοχώρι.
Σχεδιάζουμε ενιαία αρχιτεκτονικά και
οργανώνουμε μια συνεχόμενη ζώνη
αναψυχής στα 54 χιλιόμετρα του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης με
χώρους αναψυχής, ψυχαγωγίας και περιπάτου που θα συνδέουν ταυτόχρονα
την παραλία με όλα τα μνημεία και τα
ιστορικά σημεία της πόλης. Έτσι διαμορφώνουμε μια νέα ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, το σύγχρονο brand name της,
ενισχύουμε την τουριστική ανάπτυξη, την
οικονομία, αναδεικνύουμε τους άγνωστους ακόμη και για τους κατοίκους της
πόλης οικολογικούς παραδείσους του
Δέλτα του Αξιού και της λιμνοθάλασσας
του Καλοχωρίου, ενώ αποδίδουμε το
παραλιακό μέτωπο, πιο λειτουργικό και
αισθητικά αναβαθμισμένο στους πολίτες.
Μεταμορφώνουμε τη Θεσσαλονίκη σε
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη,
με σεβασμό προς τους πολίτες της και το
περιβάλλον, υιοθετώντας πρωτοποριακές παρεμβάσεις στους τομείς της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και της Βιώσιμης
Αστικής Μετακίνησης. Προχωρούμε στην
προμήθεια των πρώτων 14 ηλεκτρικών
οχημάτων που θα ενταχθούν στο στόλο
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και 20 διπλών φορτιστών. Ο
πρώτος κοινόχρηστος σταθμός δωρεάν
φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήδη
λειτουργεί μπροστά από το νέο κτίριο της
Περιφέρειας. Επίσης, εξασφαλίσαμε 2, 5
εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ώστε και οι δήμοι
του πολεοδομικού συγκροτήματος που
το επιθυμούν, να ανανεώσουν τους στόλους των δικών τους οχημάτων με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο της
ίδιας ανάγκης να περάσουμε σε μια νέα
εποχή, διαθέτουμε 10 εκ. ευρώ, στους
ΟΤΑ για να δημιουργήσουν οργανωμένους χώρους συγκέντρωσης ανακυκλώσιµων υλικών και μεταχειρισμένων αντικειμένων, τα λεγόμενα Πράσινα Σημεία.
Και ήδη έχουμε αδειοδοτήσει τα πρώτα

Πράσινα Σημεία έξι δήμων της Θεσσαλονίκης, δύο στο νομό Πέλλας, από ένα
στους νομούς Ημαθίας και Πιερίας και
τρία στο νομό Σερρών.
Για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας τι κάνατε;
Την πρώτη Πρότυπη Λαϊκή Αγορά της
στην οδό Καυταντζόγλου, όπου διασφαλίσαμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να
κάνουν ποιοτικές αγορές, με ασφάλεια,
σε οργανωμένο και καθαρό περιβάλλον,
παρέχοντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες λειτουργίας για τους παραγωγούς
και τους εμπόρους. Σύντομα θα ιδρύσουμε δύο ακόμη λαϊκές αγορές σε γειτονιές
της πόλης με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές. Πετύχαμε την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Λυμάτων
της Βιομηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης που υπολειτουργούσε λόγω
καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των
απαιτούμενων έργων. Εξασφαλίζουμε
στον πολίτη με συστηματικούς ελέγχους
ότι τα λύματα που παροχετεύονται στο
Θερμαϊκό είναι επεξεργασμένα, καθαρά
και απαλλαγμένα από επικίνδυνα μικροβιακά φορτία. Αναβαθμίζουμε το Δίκτυο Μέτρησης των Αέριων Ρύπων στην
ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Αναβαθμίσαμε ήδη τις εγκαταστάσεις του Σταθμού στο Κορδελιό, συνεχίζουμε με τους
Σταθμούς Μέτρησης στην Καλαμαριά,
το Πανεπιστήμιο και την Αγίας Σοφίας.
Με διασφαλισμένη χρηματοδότηση 1
εκ. ευρώ, προχωρούμε επίσης στη λειτουργία δύο νέων σταθμών στο δήμο
Παύλου Μελά και στο νέο κτίριο της
Περιφέρειας. Εντοπίσαμε τις πηγές και
τις αιτίες της δυσοσμίας, για την οποία
δικαίως διαμαρτύρονται οι κάτοικοι των
δυτικών δήμων, μέσω ενός πρωτοποριακού ερευνητικού προγράμματος που
αναθέσαμε στο ΑΠΘ, το οποίο για πρώτη
φορά υλοποιείται στην Ελλάδα. Είναι μερικά μόνο απ΄ όσα κάναμε, δουλεύοντας
με μεθοδικότητα στην αντιπεριφέρεια. Το
έργο μου, είναι η «απόδειξη» που δίνω
προς τους πολίτες. Τους ζητώ τον έναν
από τους τέσσερις σταυρούς τους την
Κυριακή, για να συνεχίσουμε με πρακτικό πνεύμα, συνεννοήσεις και συνεργασίες να εξασφαλίζουμε λύσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και σταθερή πορεία
ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία.

Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου:

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

Μήνυμα νίκης από την Κασσανδρεία
Τους στόχους για τη βελτίωση της ζωής των
πολιτών και της περιοχής ανέπτυξε η υποψήφια
δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά – Δημητρόπουλου μιλώντας σε κεντρική προεκλογική
εκδήλωση στη Κασσανδρεία.
Η επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένη Κασσάνδρα» χαρακτήρισε την πολυπληθέστατη συγκέντρωση του κόσμου ως γιορτή. «Σας ζητήσαμε
να μας ανοίξετε την πόρτα σας και μας ανοίξατε
την καρδιά σας. Και εμείς από τα λόγια και τα αυτιά προτιμούμε την ψυχή και την καρδιά. Γιατί όταν
η καρδιά και η ψυχή συνεγείρονται, δυναμώνουν
την πίστη για την επιτυχία. Και τότε η νίκη είναι
σίγουρη», τόνισε η κ. Χαλκιά – Δημητρόπουλου
και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους που κατέφτασαν από όλες τις ενότητες της
Κασσάνδρας.
Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου κατήγγειλε ότι δέχτηκε πόλεμο από διάφορα κέντρα
εξουσίας που, όπως είπε, επιχείρησαν να αποτρέψουν την κάθοδό της στις εκλογές και εκτόξευσαν
αβάσιμες κατηγορίες για την ίδια και τους συνεργάτες της. «Εμείς δεν θα πέσουμε στο επίπεδό
τους. Εμείς θα αφήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες
και τους εντεταλμένους θεσμούς να συνεχίσουν
τη δουλειά τους, να ερευνήσουν τις όποιες σκιές του παρελθόντος που ταλανίζουν τη δημόσια
ζωή του τόπου μας και να αποδώσουν τις ευθύνες όπου υπάρχουν και για όποιους ελέγχονται»,
τόνισε η υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας και
συμπλήρωσε: «Εμείς δε θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Θα κοιτάζουμε το μέλλον και θα πορευτούμε
με ήθος ειλικρίνεια και σύνεση».
Η υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας επιτέθηκε
στις μέχρι τώρα διοικήσεις του δήμου, κατηγορώντας τον απερχόμενο δήμαρχο και τους ανθυποψηφίους της που διετέλεσαν σε θέσεις δημοτικών
αρχόντων, για πελατειακές σχέσεις και αδιαφορία
για τους πολίτες και την περιοχή. «Ήρθε η ώρα να
αλλάξουμε την ταυτότητα του δήμου μας. Να νοικοκυρέψουμε τα εγκαταλελειμμένα χωριά μας»,
τόνισε και συμπλήρωσε: «Για να έχει μέλλον αυτός ο δήμος, πρέπει να στελεχωθεί με πρόσωπα
που δεν κουβαλάνε αμαρτωλές συνήθειες του
παρελθόντος, που δεν ασπάζονται την μικροπολιτική, που φέρνουν φρέσκιες ιδέες. Αυτοί είναι οι
δικοί μου άνθρωποι».
Νέα σελίδα για το δήμο
Η Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου κάλεσε τους δημότες να εμπιστευτούν την παράταξη
«Ενωμένη Κασσάνδρα» και να ψηφίσουν για νέα
σελίδα στο δήμο. «Ας μην τους αφήσουμε να αλλοτριώσουν τις τοπικές μας κοινωνίες, τις ψυχές
μας, το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς έχουμε καθαρά χέρια, λέμε καθαρές κουβέντες και έχουμε
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καθαρές και στοχευμένες λύσεις», υπογράμμισε.
«Ήρθε η ώρα να μπει τέρμα στις ‘’παρεούλες’’,
τέρμα στις ‘’εργολαβικές συνάφειες’’ και τέρμα
στις ‘’συγγενικές εξυπηρετήσεις’’. Ήρθε η ώρα να
φτιάξουμε ένα δήμο δουλειάς, διαφάνειας, δικαιοσύνης, έργων και όχι λόγων», τόνισε η κ. Χαλκιά –
Δημητροπούλου και έθεσε ως προτεραιότητα της
επόμενης ημέρας την επίλυση των προβλημάτων
των πολιτών, που θα έχουν όλοι την ίδια αντιμετώπιση από το δήμο Κασσάνδρας. «Χρειαζόμαστε
ένα νέο μοντέλο διοίκησης πιο συμμετοχικό, πιο
ανθρώπινο και με σεβασμό στον κάθε πολίτη»,
τόνισε και συνέχισε: «Αναλαμβάνουμε μία και
μοναδική δέσμευση και αυτή είναι ειλικρινής και
αδιαπραγμάτευτη απέναντι σε όλους σας για την
καλύτερη λειτουργία του δήμου και την πρόοδο
του τόπου μας. Είμαστε εδώ για να ακούμε και τις
απόψεις σας και να διοικήσουμε με ευγένεια και
με αγάπη για τον δημότη», τόνισε η κ. Χαλκιά –
Δημητροπούλου.
Η υποψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας υπογράμμισε ότι τόσο η ίδια όσο και οι συνεργάτες της γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα των δημοτών
και των επιχειρηματιών, διότι ζουν μαζί τους και
έχουν εντοπίσει τις λύσεις τους. «Είμαι μία από
εσάς και μπορώ με καθαρή συνείδηση, με καθα-

ρό βλέμμα, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υποκρισία, να
σας κοιτάξω έναν-έναν στα μάτια και να σας πω
ότι είμαι εδώ για να δουλέψω για το δήμο μας να
ανοίξω όσες πόρτες χρειαστεί για να προσφέρω
στον τόπο μας για να προσφέρω σε όλους εσάς
ένα καλύτερο αύριο, γιατί έχουμε και τη θέληση
και τον τρόπο και τις γνωριμίες», υπογράμμισε.
Πυλώνες ανάπτυξης
Αναλύοντας τις πτυχές του προγράμματος της,
η κ. Χαλκιά – Δημητροπούλου ανέφερε ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Κασσάνδρας τον
τουρισμό, την αξιοποίηση της Ιστορίας της περιοχής, των μνημείων, των παραδοσιακών οικισμών,
τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τα προϊόντα του τόπου.
Όπως τόνισε, στις δεσμεύσεις της «Ενωμένης
Κασσάνδρας» περιλαμβάνονται σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ με στόχο την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη ειδικών
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αποτελεί
προτεραιότητα η εξασφάλιση και η απορρόφηση
επιδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
το δήμο Κασσάνδρας, η αποκατάσταση των αδικιών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
η αποκομιδή των σκουπιδιών με συνεχή έλεγχο.

ΙΩΑΝΝHΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
Στις
26 Μαΐου
θα χρειαστώ
τον σταυρό σας

Τζελίνα Μακραντωνάκη

Θέλω να δω μια σύγχρονη Θεσσαλονίκη
Αν ρίξει μια ματιά κανείς στο βιογραφικό της Τζελίνας (Στέλλας – Ζωής) Μακραντωνάκη δε θα μπορούσε παρά να
εντυπωσιαστεί καθώς σε νεότατη ηλικία
η δικηγόρος πέτυχε τόσα πολλά. Πολύγλωσση, με μεταπτυχιακές σπουδές στην
Επικοινωνία και τα ΜΜΕ και πολυετή
εμπειρία στην αυτοδιοίκηση ως Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας
και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας όπου θέτει εκ
νέου υποψηφιότητα με την παράταξη
«Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα.
Πολλοί εκτιμούσαν ότι επρόκειτο να
κατέλθετε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τελικώς για ποιούς λόγους αποφασίσατε να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας;
Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις μου. H εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αποστόλου
Τζιτζικώστα και η εξαιρετική συνεργασία
που είχα μαζί του, καθώς και η σθεναρή
και ξεκάθαρη θέση που έλαβε κατά της
συμφωνίας των Πρεσπών συνετέλεσαν
στην επιστροφή μου στην Περιφέρεια.
Ως Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών,
είχα δουλέψει πολύ και ίσως να μην
αφορά την πλειοψηφία, ο σχεδιασμός
των δράσεων και οι συσκέψεις με φορείς
της πόλης, αλλά δημιουργήθηκαν οι
συνθήκες για μελλοντικές συνεργασίες.
Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι όταν συναντώ ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα και μου λένε ότι η παρακαταθήκη που άφησα υπήρξε οδηγός για τις
περαιτέρω εργασίες τους. Είχα ξεκινήσει
ένα έργο για το οποίο νιώθω περήφανη.
Θα ήθελα λοιπόν, να προσφέρω και πάλι
στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας πλέον εμπειρία, γνώσεις και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου.
Ποιό είναι το όραμά σας για το Νομό
Θεσσαλονίκης; Έχω ζήσει στο εξωτερικό
και ταξιδέψει αρκετά για επαγγελματικούς λόγους. Επιθυμώ να δω μια σύγχρονη λειτουργική Θεσσαλονίκη, στην
οποία να ζει ευχάριστα και άνετα ο κάτοικος της και ο τουρίστας να θέλει να την
ξαναεπισκεφθεί. Αυτό αγγίζει πολλούς
τομείς, από το οδικό δίκτυο, το παρκινγκ,
το Μετρό, την μείωση της ρύπανσης, την
αύξηση πρασίνου, την καθαριότητα, την
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δημιουργία δράσεων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας.
Θεωρώ βέβαια προτεραιότητα την
δυνατότητα εργασίας για όποιον επιθυμεί
να δημιουργήσει κάτι δικό του στον τόπο
του είτε να εργαστεί σε κάποια εταιρεία
ή φορέα που να αξιοποιεί και να αμείβει
ανάλογα τις σπουδές και τις γνώσεις του.
Ποιός είναι ο ρόλος που θα θέλατε να σας ανατεθεί εφόσον εκλεγείτε;
Θέλω να είμαι χρήσιμη και δημιουργική.
Τιμώ την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων
μου και του Περιφερειάρχη από οποιαδήποτε θέση. Υπάρχουν περιθώρια δράσης
και βελτίωσης της καθημερινότητας μας
σε κάθε τομέα ευθύνης της Περιφέρειας.
Όταν ανέλαβα τον τομέα της Καινοτομίας
δεν υπήρχε σχετική υπηρεσία και η ανθρωπογεωγραφία του νομού μας στον
τομέα αυτό μου ήταν άγνωστη. Μελέτησα και δούλεψα πολύ για να συνομιλώ
επί ίσοις όροις με τους εκπροσώπους της.
Χτύπησα όλες τις πόρτες και ζήτησα την
άποψη όλων των εμπλεκομένων ώστε
η Περιφέρεια να σχηματίσει στρατηγική
και δράσεις που ν’ ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες
των κατοίκων της. Έχοντας 8 χρόνια
αυτοδιοικητικής εμπειρίας, γνωρίζω τα
προβλήματα του τομέα ευθύνης της Περιφέρειας και θα ήταν τιμή μου να προσφέρω στην επίλυση τους.
Πώς θα ιεραρχούσατε τα μεγαλύτε-

ρα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί στην
περιφέρεια Κ. Μακεδονίας; Για άλλη μια
φορά, αλλάζει η δομή της αυτοδιοίκησης
με τον Κλεισθένη. Κάθε αλλαγή έχει κενά
και δημιουργεί σύγχυση στην λειτουργία
της Περιφέρειας για κάποιο χρονικό διάστημα. Το βιώσαμε με τον Καλλικράτη.
Βεβαίως τώρα, θα υπάρχει και η δυσκολία της διοίκησης να λάβει αποφάσεις
καθώς θα πρέπει να συμφωνεί και μέρος
της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά, ακούγεται ωραίο και δημοκρατικό, έχω όμως
βιώσει αρκετές περιπτώσεις σε θέματα
που γίνεται αντιπολίτευση χωρίς ουσία,
παρά μόνο για δημιουργία εντυπώσεων.
Ευελπιστώ το νέο περιφερειακό συμβούλιο να έχει την πολιτική ωριμότητα ώστε
να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών.
Ποιοί είναι οι άξονες πάνω στους
οποίους πρέπει να κινηθεί σήμερα ένας
νέος επιχειρηματίας προκειμένου να
εναρμονιστεί με την διεθνή πρακτική;
Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στην Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθούμε στην ποιότητα των προϊόντων και όχι στην ποσότητα. Το μέλλον ανήκει στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες υψηλής τεχνολογικής έντασης. Από την θέση της Αντιπεριφειάρχη
Καινοτομίας διαπίστωσα ότι σίγουρα
διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό για
να τα δημιουργήσει. Δεν διαθέτουμε ως
χώρα τις κατάλληλες συνθήκες. Η Περι-

φέρεια ξεκίνησε την προσπάθεια ενίσχυσης της καινοτομίας και ήταν μάλιστα η
πρώτη Περιφέρεια που δημιουργήθηκε
για το σκοπό αυτό αλλά δεν είναι αρκετό. Επίσης μειώθηκε η γραφειοκρατία με
τις ηλεκτρονικές υπογραφές και μπορεί
ο πολίτης να ενημερώνεται για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του. Θα ήθελα η συναλλαγή με το κράτος να είναι
συγκεκριμένη και σύντομη ώστε ο κάθε
πολίτης να επικεντρώνεται στην ουσιαστική εργασία του και να μην σπαταλά
χρόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η φορολογία, η νομοθετική αστάθεια και
τα γραφειοκρατικά εμπόδια σε κρατικό
επίπεδο εξακολουθούν αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα
Πώς σκέφτεστε την πολιτική πορεία
σας ύστερα από τέσσερα χρόνια; Έχω
κάποια όνειρα, ίσως αρκετά μεγαλεπήβολα, αλλά η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και δεν έχεις πορεία ανάλογα
με τον κόπο που καταβάλλεις. Απαιτεί
ενέργεια και χρόνο που τα στερείς από
την οικογένεια και τους φίλους σου. Θα
είμαι παρούσα, όμως πάντα γιατί μ’ενδιαφέρει ο,τι συμβαίνει γύρω μου και
θέλω να συνδράμω στις αποφάσεις που
με αφορούν.
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opinion
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΣΤΕΚΟΥΛΗ*

Να δώσουμε στον Νίκο Ταχιάο τη δύναμη να πάει την πόλη μπροστά
Στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, για πρώτη φορά
στη μεταπολίτευση, το δημοτικό συμβούλιο θα εκλεγεί από
την πρώτη Κυριακή με απόλυτη απλή αναλογική. Την δεύτερη Κυριακή θα ψηφίσουμε μόνο για δήμαρχο. Δεν θα κερδίσει
ούτε έναν επί πλέον σύμβουλο, όπως γινόταν παλιότερα.
Όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από την
ανταπόκριση του κόσμου, δήμαρχος Θεσσαλονίκης
θα εκλεγεί ο Νίκος Ταχιάος.

Όσο λιγότερες
είναι οι ψήφοι
που «λείπουν»
για την πλειοψηφία, τόσο
μεγαλύτερο περιθώριο θα έχει
ο δήμαρχος να
απευθυνθεί σε
ανοιχτόμυαλες παρατάξεις
με ευρωπαϊκό
αέρα

Με ποια πλειοψηφία θα διοικήσει;
Για όλα αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο –
από τα μικρότερα ως τα πιο μεγάλα και σημαντικά
θέματα της πόλης. Εφ’ όσον θα πάμε σε δεύτερη
Κυριακή, ο δήμαρχος δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία. Με ποιους, όμως, θα χρειαστεί να συμμαχήσει,
ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί πλειοψηφία στο
δημοτικό συμβούλιο;
Η ευχή όλων μας, η «διάθεση» της πόλης και
των πολιτών της, όπως φάνηκε τα τελευταία 10
χρόνια, είναι να συνεχίσουμε τον δρόμο της εξωστρέφειας, τον δρόμο της διεθνούς προβολής της,
να την κάνουμε ακόμη πιο όμορφη και ελκυστική
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Αλλά
ταυτόχρονα ο δήμαρχος να την κάνει και καθαρή,
οργανωμένη, με καλές δημόσιες συγκοινωνίες, με
θέσεις στάθμευσης και χωρίς συνεχές μποτιλιάρισμα. Να ξαναφτιάξει τις υπηρεσίες του δήμου, που
έχουν φτάσει στα πρόθυρα πλήρους διάλυσης. Και
από κει και πέρα, να σχεδιάσει και να προχωρήσει
έργα πνοής για την πόλη.

Με ποιους θα συμφωνήσει
και θα προχωρήσει;
Όσο πιο ισχυρός είναι ο συνδυασμός μας «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» την πρώτη Κυριακή, τόσο
περισσότερους δημοτικούς συμβούλους θα εκλέξει. Αλλά για να παίρνονται αποφάσεις, απαιτείται πλειοψηφία. Όσο λιγότερες είναι οι ψήφοι που
«λείπουν» για την πλειοψηφία, τόσο μεγαλύτερο
περιθώριο θα έχει ο δήμαρχος να απευθυνθεί σε
ανοιχτόμυαλες παρατάξεις, με ευρωπαϊκό αέρα, και
να συμφωνήσει μαζί τους για την επόμενη μέρα,
ακόμη κι αν διαθέτουν μικρό εκλογικό ποσοστό και
λίγους δημοτικούς συμβούλους.
Αν, αντίθετα, «τα κουκιά δεν βγαίνουν», θα πρέπει να βουτήξει στις παρατάξεις του εθνολαϊκισμού,
στις παρατάξεις που δεν έχουν να πουν τίποτα για το
μέλλον, σ’ αυτούς που το μόνο που θέλουν είναι η ακινησία ή
η επιστροφή στο παρελθόν.
Θα παίζουν ρόλο στη λήψη των αποφάσεων όλοι αυτοί που
η πόλη θα έχει αποδοκιμάσει με την ψήφο της. Και, κυρίως, θα
μείνει χώρος για (πολιτικούς) εκβιασμούς και μικροπολιτική.
Το μέλλον της πόλης δεν πρέπει να είναι πιο μαύρο από το
παρελθόν της!

22 24.05.2019

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

Θεόδωρος Πανταλέων:

Να εξασφαλίσουμε για όλους
μια καλή ποιότητα ζωής

Θεόδωρος
Πανταλέων
σπάθειας μου είναι:
• να δημιουργήσει η Θεσσαλονίκη ένα brand
name γύρω από τη διατροφή, το οποίο να μπορεί να στηρίξει τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τον τουρισμό αλλά κυρίως τον πρωτογενή
τομέα του νομού.
• να ταυτοποιηθεί στη Μακεδονία κάθε προϊόν που παράγεται με «πράσινο αποτύπωμα»,
ό,τι καταναλώνουμε να παράγεται εδώ γύρω.
• να αναπτυχθεί η μικρή οικοτεχνία σε κάτι
μεγαλύτερο. Υπάρχει η γνώση, υπάρχει σχέδιο
μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης,
όπου άλλωστε είστε και υποψήφιος, ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα
και που θα εστιάσετε εφόσον εκλεγείτε;
Μεγάλωσα στη δυτική Θεσσαλονίκη από
φτωχή οικογένεια με προσφυγικές ρίζες. Συγκεκριμένα στο Κορδελιό από την πλευρά της
μητέρας μου αλλά και παραδίπλα, στον Εύοσμο
από την πλευρά του πατέρα μου. Αυτό που ποτέ
δεν αποδέχθηκα ως τετελεσμένο –και προσπάθησα από κάθε μετερίζι να αντιστρέψω– είναι
η υποβάθμιση των δυτικών προαστίων έναντι
των υπολοίπων. Πρέπει να βελτιώσουμε με
κάθε τρόπο το περιβάλλον που ζουν οι κάτοικοι των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης,
να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του κράτους και να εξασφαλίσουμε για όλους
μια καλή ποιότητα ζωής. Θα ήθελα να δω ένα
νέο ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Να δω ενισχυμένο τον ΟΑΣΘ ή το διάδοχο σχήμα, να εξυπηρετεί
τα δυτικά και γιατί όχι και αξιοποίηση του σιδη-

ροδρομικού δικτύου της περιοχής με ένα μέσο
σταθερής τροχιάς. Θα ήθελα να δω περισσότερο
πράσινο και απόδοση των παλαιών στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίας και τη μετατροπή
τους σε πάρκα. Θα ήθελα να δω μία μεγάλη
θερμοκοιτίδα start up επιχειρήσεων στα δυτικά
να φιλοξενεί όλα τα «μυαλά» της Βόρειας Ελλάδας.
Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα
για εσάς, την προσωπική και επαγγελματική
σας ζωή γιατί είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι
ψηφοφόροι και τον άνθρωπο πίσω από τον
πολιτικό.
Η πιο καλή στιγμή μου ήταν η μέρα που
έβαλα το κλειδί στο πρώτο μικρό μαγαζί της
πλατείας Άθωνος στη Θεσσαλονίκη και που με
οδήγησε ανοίγοντας την πόρτα του στο μαγικό
αυτό ταξίδι που διαρκεί με το ίδιο πάθος και
ένταση εδώ και 22 χρόνια. Η αναγνώριση όλων
των προσπαθειών που έχουμε κάνει ώστε να
δημιουργήσουμε την μοναδική καθετοποιημένη
επιχείρηση στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων -την GREEN FAMILY- στην Ελλάδα, έχοντας σήμερα συσκευαστήρια ξηρού φορτίου και
οπωροκηπευτικών, πολλαπλά σημεία λιανικής
πώλησης στηρίζοντας περισσότερους από 300
Έλληνες πιστοποιημένους βιοκαλλιεργητές και
μικρές οικοτεχνίες. Εργατικότητα, επιμονή, προσπάθεια, νοικοκυροσύνη: Ίδιες είναι η αρετές
που σε οδηγούν στην επιτυχία, είτε στη δουλειά,
είτε στην πολιτική!

Συνέντευξη

Ο Θεόδωρος Πανταλέων, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την
παράταξη «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα, απαντά σε 4+1 ερωτήσεις σχετικά με
τις επιλογές, τις προτάσεις και τα σχέδια του για
την ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Για ποιο λόγο αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα στην Περιφέρεια; Η τάση δείχνει
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες εδώ και χρόνια, όλα τα ζητήματα και οι
αρμοδιότητες της εσωτερικής διαχείρισης να
μεταφέρονται σε πιο χαμηλές βαθμίδες. Ως θεσμός έχει μεγαλύτερη εγγύτητα συγκριτικά με
το κράτος. Ειδικότερα, οι Περιφέρειες έχουν
πλέον βασικές αρμοδιότητες που εκτείνονται σε
ένα μεγάλο εύρος δημόσιων πολιτικών. Θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και
την περιφερειακή ανάπτυξη, με τους φυσικούς
πόρους, την ενέργεια και τη βιομηχανία, με τη
γεωργία, την κτηνοτροφία και αλιεία και τις
επενδύσεις κρίνονται στις περιφέρειες. Επιπλέον
θέματα όπως πολιτικές απασχόλησης, εμπορίου
και τουρισμού, μεταφορές και επικοινωνίες, τα
δημόσια έργα, πολεοδομία, χωροταξία, περιβάλλον, με τις μεταφορές και επικοινωνίες και
Πολιτική Προστασία.
Τι συνιστά σήμερα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο; Που πιστεύετε ότι πρέπει να
επενδύσει η Μακεδονία;
• Στον πρωτογενή τομέα με ανάπτυξη
αγροτοδιατροφικών προϊόντων υψηλής αξίας,
εξαγωγικού προσανατολισμού και στη διαμόρφωση ενός μεσογειακού διαιτολογίου που
θα ενισχύσει το brand των μακεδονικών προϊόντων.
• Στην αξιοποίηση όλου του επιστημονικού
και ανθρώπινου δυναμικού, με προεκτάσεις
στην έρευνα και την καινοτομία με την αξιοποίηση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και τη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς.
• Στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που είναι ο βασικός κορμός της
παραγωγικής δυνατότητας της χώρας με αρωγή προς αυτές για να καταφέρουν να στραφούν
προς το εξωτερικό ή να καλύψουν εγχώριες
ανάγκες.
• Στην αύξηση του τουρισμού που θα συμπαρασύρει μία σειρά άλλων παραμέτρων στην
κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού.
Ποια η δική σας συνεισφορά; Τι είναι αυτό
που εσείς θα προτείνετε και θα κάνετε εάν
εκλεγείτε;
Μέλημά μου και κεντρικός άξονας της προ-
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Θανάσης Ξανθόπουλος:

ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Συνέντευξη

Απαραίτητη η ριζική αλλαγή
του τρόπου ανάπτυξης της Σιθωνίας
Τις προτεραιότητές του για την ανάπτυξη
και αναβάθμιση της περιοχής, παρουσιάζει σε
συνέντευξή του στην Karfitsa ο υποψήφιος δήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Ξανθόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Όραμα – Δημιουργία
– Προοπτική».
Έχετε μιλήσει συχνά για αδιαφάνεια στο
δήμο Σιθωνίας. Τι εννοείτε;
Ο λαός μας έχει δυο γνωμικά, που ταιριάζουν στην περίπτωση: «Ο κόσμος το έχει
τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι» και «Δεν
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά». Θα αναφέρω
ακόμα, ότι ομάδα πρωτοκλασάτων δημοτικών
συμβούλων που διεκδικούν την επανεκλογή
τους, επισκέφθηκαν το δήμαρχο και ζήτησαν τη
συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών. Ο δήμαρχος τους…
απείλησε με παραίτηση και έφυγαν σαν βρεγμένες γάτες, για να συνεχίσουν να ανέχονται
την αδιαφανή διαχείριση. Τα παραπάνω μας τα
γνωστοποίησε μέλος της ομάδας που, κατά τα
άλλα, ζητάει επανεκλογή με την ίδια ομάδα που
υπόσχονται χρηστή διαχείριση. Οι ίδιοι μας αποκάλυψαν ότι 48,5 εκ. ευρώ πληρώθηκαν από
το δήμο με δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για
επινόηση «βιομηχανίας» αποφυγής ελέγχου
των δαπανών!
Ποιες είναι οι βασικές διάφορες από τους
ανθυποψηφίους σας σε σχέση με το πρόγραμμά σας για το δήμο Σιθωνίας;
Ζούμε σε ένα τόπο προικισμένο από τη
φύση. Κρίνεται απαραίτητη η ριζική αλλαγή του
τρόπου ζωής και ανάπτυξης της Σιθωνίας. Εμείς
προτείνουμε:
- Ριζική αλλαγή του τρόπου διοίκησης
του δήμου με πλήρη διαφάνεια, ουσιαστική
συμμετοχή των μελών του δημοτικού συμβουλίου και τακτική ενημέρωση των πολιτών.
- Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.
- Οργάνωση υπηρεσιών με πρόσληψη
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για
εξάντληση των περιθωρίων απορρόφησης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.
- Ουσιαστική συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΠΚΜ για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπερτοπικής σημασίας.
Κατά την άποψή μας, έργα άμεσης προτεραιότητας είναι:
- Εκπόνηση και εφαρμογή πολεοδομικών μελετών: Απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και οργάνωσης των οικισμών.

- Ύδρευση: Αξιοποίηση των προσφερομένων λύσεων, όπως μελέτες του ΑΠΘ που
έμειναν στα συρτάρια.
- Αποχέτευση: Αναβάθμιση της λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών που υπολειτουργούν και μελέτες νέων εγκαταστάσεων
όπου αυτές δεν υπάρχουν, με προσαρμογή στα
νέα πληθυσμιακά δεδομένα.
- Αποκομιδή απορριμμάτων: Χωροθέτηση ΧΥΤΥ και αναζήτηση νέων μορφών επεξεργασίας με δυνατότητα παραγωγής ακόμη και
ενέργειας.
- Λιμάνια: Αναβάθμιση με νέες μελέτες
ή τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών, με στόχο
να καταστεί η Σιθωνία λιμενικό κέντρο τουρισμού και αλιείας στο Βόρειο Αιγαίο.
- Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στους παλιούς οικισμούς του δήμου για
να καταστούν τουριστικοί προορισμοί, ανάδειξη
και προβολή αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων, ανάδειξη περιηγητικών διαδρομών και
προβολή πολιτιστικών διοργανώσεων.
- Μελέτη και σχεδιασμός αντιμετώπισης
φυσικών καταστροφών.
- Εξέταση δυνατότητας λειτουργίας ενδοδημοτικής συγκοινωνίας.
Η σημερινή διοίκηση διώκεται με κακουργηματικές ποινές από τη δικαιοσύνη και έχει
απομακρυνθεί από τη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου. Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία
της περιοχής σας αυτήν την εξέλιξη;
Δεν θα ήθελα να σχολιάσω προδικάζοντας
αποτελέσματα για υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, πριν τελεσιδικήσουν.
Όμως είναι γνωστές στην κοινωνία του δήμου

λεπτομέρειες από επίσημα έγγραφα, όπως:
- Ειδική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπου αναφέρεται
ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τις 24 –
26/02/2015 διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εκκινήσει η εκτέλεση του φυσικού τους αντικειμένου.
Παράλληλα, επίσημα έγγραφα του δήμου αναφέρουν ότι στις 27/02/2015 το έργο είχε ολοκληρωθεί!
- Ισολογισμός του 2016 από ορκωτούς
λογιστές, που αναφέρουν ότι διατηρούν επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα κονδυλίων 20 εκ.
ευρώ και 10 εκ. ευρώ, διότι δεν τους παρασχέθηκαν βεβαιώσεις αποπεράτωσης των εργασιών!
Ποιό είναι το σχέδιό σας για τον παραδοσιακό οικισμό της Νικητής;
Πρόκειται για μοναδική περίπτωση παραδοσιακού οικισμού, που με την συγκυρία να διοχετευθεί στον παραλιακό τμήμα του οικισμού
η όποια επιχειρηματική δραστηριότητα, είχε ως
αποτέλεσμα να διατηρηθεί ανέπαφος αρχιτεκτονικά ο παλιός οικισμός. Αυτό όμως δεν σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να μένει νεκρός. Αν και
ο δήμαρχος είναι πολιτικός μηχανικός, πέρασε
διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται
τα καταστήματα στον παλιό οικισμό, δηλαδή
ο παλιός οικισμός πρέπει να μείνει «τάφος»,
αντί να γίνει και δεύτερος πόλος ανάπτυξης και
προορισμού λόγω ακριβώς της διατήρησης της
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής κληρονομίας.
Ποιό θεωρείτε το βασικότερο πρόβλημα
στην περιοχή σας και ποιες λύσεις προκρίνετε; Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πολλά. Ένα
βασικό έχει να κάνει με την ύδρευση: είναι διαπιστωμένη η ανεπάρκεια σε ποσότητα και ποιότητα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η αποχέτευση.
Όλοι οι βιολογικοί καθαρισμοί υπολειτουργούν,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσμενέστατες
επιπτώσεις στο περιβάλλον, που αποσιωπούνται από τη διοίκηση του δήμου! Σκοπεύουμε
να αναβαθμίσουμε άμεσα τους υπάρχοντες και
να προχωρήσουμε στην κατασκευή νέων, για
παράδειγμα στην Τορώνη και στο Πόρτο Κουφό.
Βασικό πρόβλημα παραμένει η κυκλοφοριακή
συμφόρηση στα φανάρια της Νικήτης. Ο δήμος αδράνησε 20 χρόνια. Όταν έγινε η σύνοδος
κορυφής της ΕΕ στο Πόρτο Καρράς, «έβρεχε»
ευρώ, αλλά ο δήμος… κρατούσε ομπρέλα κομματική ή ανικανότητας! Στα τελευταία 20 χρόνια
υπήρξαν προτάσεις χωρίς ποτέ να ρωτηθούν οι
τοπικοί μηχανικοί για αναζήτηση λύσεων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων…

Στάθης
Αβραμίδης

Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας
‣ Εκλέγεται συνεχόμενα από το 1994
‣ Αντιπεριφερειάρχης υποδομών και δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
‣ Αντινομάρχης Πολεοδομίας-τεχνικών υπηρεσιών και δ/
νσης περιβάλλοντος
‣ Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης
‣ Εντεταλμένος σύμβουλος υδάτινων πόρων και εγγείων
βελτιώσεων
‣ Μέλος του Τ.Ε.Ε
‣ Μέλος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

opinion
Mονόδρομος η ενίσχυση του Νίκου Ταχιάου
σε μέγιστο βαθμό
Πέρασε ένας χρόνος, που άρχισαν να
εκδηλώνονται οι υποψηφιότητες των συνδυασμών για το Δήμο Θεσσαλονίκης, των
οποίων οι αρχηγοί προέρχονται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές από
αυτές τις υποψηφιότητες δεν περιμένανε την
απόφαση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δημοσιοποιήσανε την βούλησή
τους από δική τους πρωτοβουλία. Άλλες
υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν αφού ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσιοποίησε την
προτίμησή του στον Νίκο Ταχιάο.
Και στις δύο περιπτώσεις όμως η
κίνησή τους αυτή ήταν εντελώς
προσωπική παρακάμπτοντας τις
αποφάσεις του αρχηγού του κόμματος, στο οποίο αντρώθηκαν και
ανελίχθηκαν πολιτικά.
Δεν αφορά το άρθρο ποιες
μπορεί να ήταν ή ποιες μπορεί να
είναι οι επιδιώξεις τους, η κίνησή τους αυτή όμως θα πρέπει να
προβληματίσει όσες και όσους
θα ψηφίσουν συνδυασμούς προερχόμενους από την Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι θα πρέπει
να σκεφτούν γιατί το έκαναν αυτό
οι υποψήφιοι δήμαρχοι, γιατί βιάστηκαν τόσο πολύ, γιατί παρέκαμψαν την απόφαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και γιατί θέλησαν με
την κίνησή τους αυτή να προκαταβάλουν την απόφασή του.
Είναι αναγκαίο σε αυτό το
σημείο να δούμε και την περίπτωση του
Ιγνάτιου Καϊτετζίδη. Η περίπτωση του υποψήφιου Δημάρχου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και βέβαιου Δημάρχου το βράδυ της
26ης Μαϊου είναι μια περίπτωση, από την
οποία έπρεπε να παραδειγματιστούν και να
ακολουθήσουν όλοι οι υποψήφιοι, που χαρακτηρίζονται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως αντάρτες και που προέρχονται
από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο
Ιγνάτιος Καϊτετζίδης ήρθε σε επαφή με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο να
γίνει υποψήφιος του Δήμου Θεσσαλονίκης
και μετά τις συζητήσεις που είχαν μαζί, ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ ότι δεν θα είναι τελικά υποψήφιος. Θα μπορούσε δηλαδή και ο
κύριος Καϊτετζίδης να ‘’κατέβει’’ υποψήφιος
αγνοώντας τον αρχηγό του κόμματος ή μετά
τις συζητήσεις τους να τραβήξει τον δικό του
δρόμο και να ‘’κατέβει΄΄ αυτοβούλως, με
δικό του συνδυασμό στον μεγάλο Δήμο.
Η ΝΔ είναι ένα κόμμα με κυβερνητική

Γι αυτούς που
αποφάσισαν
να δώσουν την
ψήφο τους σε
παράταξη προερχόμενη από
την Νέα Δημοκρατία

δυναμική. Έτσι όσο πλησιάζουμε στις βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να συσπειρώνει
τις δυνάμεις της και όχι να αποσυσπειρώνεται. Αυτό έγινε σε αυτές τις Δημοτικές εκλογές, με ευθύνη των υποψήφιων δημάρχων,
θέλω να πιστεύω χωρίς να το θέλουν και
χωρίς να μπορούν να προβλέψουν τις επιπτώσεις των επιλογών τους. Αυτό όμως
μπορεί να καταλήξει να γίνει στοιχείο αποδυνάμωσης για την παράταξη, ειδικά ενόψει
των βουλευτικών εκλογών. Οι πρωτοβουλίες αυτές εκθέτουν τον αρχηγό του κόμματος
και αυριανό πρωθυπουργό της χώρας. Έναν
αρχηγό που εκλέχθηκε από την βάση του
κόμματος, έναν αρχηγό που πρέπει να χαίρει της γενικής αποδοχής και συμπόρευσης
όλων των πολιτών της χώρας που απαρτίζουν το κόμμα. Έτσι αυτή η συμπεριφορά
εκθέτει και τα μέλη του κόμματος, που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρχηγό
και περιμένουν από αυτόν να αναλάβει τα
ηνία της χώρας και να φέρει εις πέρας ένα
πολύ δύσκολο έργο. Εκτίθενται όμως και οι
ίδιοι οι ψηφοφόροι αν επιλέξουν τελικά άλλον συνδυασμό , από αυτόν που προτίμησε
ο αρχηγός του κόμματος, που υποστηρίζουν,

γιατί με την κίνησή τους αναιρούν την δική
τους επιλογή να εκλέξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρχηγό.
Για να συγκλίνει η αποσυσπείρωση θα
πρέπει μεταξύ της πρώτης Κυριακής και
της επαναληπτικής εκλογής οι αρχηγοί των
συνδυασμών να λειτουργήσουν συσπειρωτικά και όχι διχαστικά και να επικρατήσει η
αγάπη για την πόλη μας. Ο νέος νόμος της
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα στοίχημα
για όλους, στον οποίο θα δοκιμαστούν όλοι,
σε ότι αφορά τις αγνές προθέσεις, που πιστεύω ότι κατά βάθος υπάρχουν. Έτσι πρέπει να ενισχυθεί ο Νίκος Ταχιάος, σε μέγιστο
βαθμό, για να αποφευχθούν προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν τα ξημερώματα
της Δευτέρας, μετά την 26η Μαϊου.
*Ο Γιάννης Χατζόπουλος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνα». Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και επιχειρηματίας.
Είναι επίσης πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου Αποφοίτων του ιστορικού Ε’ Γυμνασίου – Λυκείου Θεσσαλονίκης.
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Βαγγέλης Πολυμεράς:

Ένας gentleman υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος

O Βαγγέλης Πολυμεράς είναι ένας νέος και πολύ δραστήριος άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια και άριστες διοικητικές ικανότητες, κάτι το οποίο αναγνωρίζει όποιος
έχει συναναστραφεί μαζί του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, όπου και διαμένει μέχρι
και σήμερα. Έχει μια πολύ επιτυχημένη πορεία στον χώρο
του real estate εδώ και 12 χρονιά ως ιδιοκτήτης της
εταιρίας Olympus real estate και της εταιρείας Olympus
green real estate.
Για πρώτη φορά επέλεξε να ασχοληθεί με τα κοινά
της Θεσσαλονίκης κατεβαίνοντας υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την παράταξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΑ»
και οι δράσεις του μέχρι τώρα τον έχουν αναδείξει σε
έναν από τους πιο δραστήριους υποψήφιους του Μάκη
Κυριζίδη. Μιλώντας μαζί του καταλαβαίνεις από την
πρώτη στιγμή ότι μόνο τυχαία δεν είναι η απόφαση του να
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επιλέξει να τρέξει στον στίβο των αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς για εκείνον το κοινό καλό όλων των πολιτών
είναι η προτεραιότητα του. «Η προσφορά στα κοινά είναι
κάτι που πηγάζει από μέσα σου. Είναι τα θέλω σου, είναι
οι αξίες σου και τα βιώματά σου. Αυτό που κάνω λοιπόν
βασίζεται σε αυτά που πιστεύω στη ζωή μου. Το κάνω
γιατί σαν άνθρωπος σκέφτομαι και λειτουργώ πάντα θετικά και γιατί θέλω να βοηθήσω να γίνουμε καλύτεροι
πρώτα σαν άνθρωποι. Δεν υπάρχει χώρος για εγωισμούς
και προσωπικές νίκες. Υπάρχει το κοινό καλό μόνο». Σκοπός του όπως εξήγησε στην Karfitsa είναι να γίνει ο δήμος πιο τεχνοκρατικός και πλούσιος σε ιδέες, οι οποίες
δεν θα μένουν απλά ιδέες αλλά θα υλοποιούνται κιόλας.
«Ψήφιζα πάντα, γιατί δεν ήθελα να αφήνω το μέλλον μου στα χέρια των βολεμένων»
Ο κ.Πολυμεράς είναι από τους πολίτες που ασκούσε

πάντοτε τα εκλογικά του δικαιώματα, καθώς όπως δηλώνει «δεν επιθυμούσα να αφήνω το μέλλον μου στα
χέρια των βολεμένων από τις εκάστοτε διοικήσεις που
με παρωπίδες και τελείως άβουλα στηρίζανε κομματικές
μαριονέτες».
Αναφερόμενος στις επικείμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές ο κ.Πολυμεράς ξεκαθαρίζει ότι «διακυβεύεται
το μέλλον της πόλης μας και θεωρώ υποχρέωση όλων
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στηρίζοντας
ανεξάρτητες και υπερκομματικές παρατάξεις όπως είναι
η ‘’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΑ’’ με επικεφαλής τον Μάκη Κυριζίδη, για μια Θεσσαλονίκη που θα αποκτήσει την χαμένη της αίγλη και να γίνει ισάξια των άλλων ευρωπαϊκών
πόλεων με ότι αυτό συνεπάγεται».

Η πιο γλυκιά ψήφος!

Χρήστος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΗΣ

Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόταση για την ανάδειξη και τον
καθαρισμό μνημείων & αγαλμάτων
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗ

«Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον», ένα μέλλον που αφορά μεταξύ άλλων την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, η οποία άρρηκτα συνδέεται και με την τουριστική της διάσταση. Πανέμορφα κτίρια, μνημεία και
αγάλματα από διάφορες χρονικές περιόδους αποτελούν τη ζωντανή μνήμη
μιας πλούσιας και μακράς ιστορίας με το άρωμα της ειρηνικής συνύπαρξης
διαφορετικών λαών και ολόκληρων γενεών διαφόρων θρησκειών.
Στα χρόνια που προηγήθηκαν έγιναν προσπάθειες ανάδειξης και καθαρισμού κάποιων μνημείων, οι περισσότερες αποσπασματικού χαρακτήρα και
ειδικά στο θέμα της καθαριότητας, εθελοντικής πρωτοβουλίας φορέων. Ο
Πολιτισμός όμως, η Τέχνη, η Αισθητική στην καθημερινότητά μας, δεν είναι
αξίες που επενδύουμε σε αυτές a la carte.
Προτείνω τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου καταρχάς ανάδειξης των μνημείων και αγαλμάτων μέσω ειδικών φωτισμών που με σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα και σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας θα τα «ανασύρει» από την λήθη της αδιαφορίας
μας και θα μας τα συστήνει ουσιαστικά. Σημειώνω ότι σήμερα, πολλά από
αυτά, φωτίζονται ανεπαρκώς ή προσωρινά.
Παράλληλα, ο καθαρισμός αγαλμάτων, γλυπτών και χώρων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλουμε να αποτελεί κομμάτι συστηματικής προσπάθειας που θα συντονίζεται και θα υλοποιείται από ειδικές ομάδες ατόμων οι οποίες κάτω από την επίβλεψη του Δήμου, θα αναλαμβάνουν
και την ευθύνη.
Εκτιμώ ότι η διαφύλαξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς εκτός από υπόθεση ευθύνης για όλους μας, ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
της πόλης. Και το σπουδαιότερο, να διαμορφώσει συνειδήσεις, κουλτούρα
και νοοτροπίες στις νέες γενιές ώστε με το Δήμο μπροστάρη, να αρχίσει επιτέλους να δημιουργείται ιστορική και περιβαλλοντική συνείδηση. Τον σεβασμό άλλωστε, τον κερδίζεις. Δεν τον απαιτείς.
*Πρόεδρος Συλλόγου κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης και Πανελλήνιας ομοσπονδίας Αργυροχρυσοχόων
*Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου
Θεσσαλονίκης

Δίνουμε αξία, σε ό,τι αξίζει

Στον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής του

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

ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος «Ναι στη Θεσσαλονίκη»

Τώρα έχεις τη δύναμη
να αλλάξεις την πόλη σου
ΤΗΣ ΜΑΡΙΈΛΛΑΣ ΚΟΣΜΊΔΟΥ*

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 Κωνσταντίνο Ζέρβα έχει ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις- λύσεις για όλες τις δημοτικές 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 ιστορικού 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 συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, για την Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ είναι επιτακτική η ανάγκη η απελευθέρωση 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 σχολικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση της ΥΦΑΝΕΤ και η
αναπλάσεις χώρων πρασίνου. Επίσης στόχο αποτελεί η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου 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 αφορά 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 περιβάλλοντος της και των υποδομών της, μια πόλη που χαίρεσαι να τη ζεις μια πόλη-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 πτυχιούχος 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 Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο.
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Ήρθε η ώρα να νικήσει ο τόπος μας
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΤΟΪΤΣΑ*

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι κρίσιμες για κάθε χωριό και τόπο, όμως για το
δήμο Βόλβης υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που τις καθιστούν πιο αποφασιστικές από ποτέ! Έπειτα από 9 χρόνια αδράνειας και στασιμότητας, ο δήμος μας έφτασε
στο ναδίρ και οι δημότες γνωρίζουν καλά ότι
αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί!
Όλο αυτό το διάστημα καταγράψαμε
κι αναδείξαμε ένα-ένα τα προβλήματα της
περιοχής και ετοιμάσαμε ρεαλιστικές, άμεσες και βιώσιμες λύσεις για αυτά. Φτιάξαμε
μια ομάδα με νέους αλλά και έμπειρους
στην αυτοδιοίκηση ανθρώπους,
περπατήσαμε σε όλα τα χωριά,
συνομιλήσαμε με όλους τους κατοίκους και τους πείσαμε, ότι σε
αντίθεση με όσα γνωρίζουν έως
τώρα, εμείς τους λέμε μόνο αλήθειες.
Τους δείξαμε ότι ονειρευόμαστε έναν δήμο που θα ζει και θα
αναπνέει με τα προβλήματα ακόμα και του τελευταίου οικισμού,
έναν δήμο σύγχρονο, ψηφιοποιημένο, πρωτοπόρο κι όχι θεατή στις
νέες τεχνολογίες, που θα στηρίζεται στους ίδιους τους κατοίκους
του.
Τους πείσαμε ότι ονειρευόμαστε έναν δήμο με οικολογικές
ευαισθησίες, που θα σέβεται το
περιβάλλον, θα ανακυκλώνει, θα
είναι δίκαιος και ανθρώπινος.
Τους παρουσιάσαμε το όραμα μας για έναν δήμο Βόλβης
πολιτισμού, με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, με χώρους
αναψυχής, με δράσεις και εκδηλώσεις που θα αναδείξουν τους
οικισμούς του, αλλά κυρίως τους
κατοίκους του.
Τους δώσαμε να καταλάβουν
ότι εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί
και θα δουλέψουμε με εντιμότητα, μακριά από «πελατειακές»
σχέσεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θα έχουμε κέντρο δράσης μας τον κάτοικο και τις πόρτες
μας ανοιχτές.
Ξέρουν ότι θα συνεχίσουν να
μας αποκαλούν με τα μικρά μας
ονόματα, ότι απέναντι τους από
την επόμενη των εκλογών θα βλέπουν
πρώτα τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Βασίλη,
την Μαρία και μετά τον δήμαρχο Βόλβης και
τους δημοτικούς ή τοπικούς συμβούλους.
Τους εξηγήσαμε ότι ως δημοτική αρχή θα

Οι πολίτες ξέρουν ότι θα
συνεχίσουν να
μας αποκαλούν
με τα μικρά
μας ονόματα,
ότι απέναντι
τους θα βλέπουν πρώτα τον
Δημήτρη, τον
Γιώργο, τον Βασίλη, την Μαρία
και μετά τον
δήμαρχο Βόλβης και τους
δημοτικούς ή
τοπικούς συμβούλους

υπηρετούμε τις ανάγκες των εργαζομένων,
των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των νέων και του κοινωνικού συνόλου
κι όχι τα συμφέροντα των λίγων, όπως γίνονταν τα τελευταία χρόνια.
Τους αναλύσαμε το σχέδιο μας για την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής για έναν
ευλογημένο από τον Θεό δήμο, που όμως
λόγω έλλειψης σχεδίου και αδράνειας, παρέμεινε ανεκμετάλλευτος τουριστικά.
Τέλος, τους παρουσιάσαμε το νέο σχέδιο
διοίκησης του δήμου, ένα σχέδιο με οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια για το
παραθαλάσσιο, το παραλίμνιο και το ορεινό

opinion

κομμάτι του δήμου.
Όλα αυτά είναι πράγματα απαραίτητα και
αυτονόητα για κάθε σύγχρονο τόπο και τους
κατοίκους του και χρειάζονται ανθρώπους
έντιμους, καταρτισμένους και με διάθεση
για δουλειά για να γίνουν κι όχι ανθρώπους
που έβαλαν τον δήμο Βόλβης στον «αυτόματο πιλότο», κάνοντάς τον για σχεδόν μία
δεκαετία αμέτοχο κι αδρανή θεατή των εξελίξεων.
* Ο Δημήτρης Στοΐτσας είναι υποψήφιος δήμαρχος Βόλβης, επικεφαλής της
παράταξης «Βόλβη, Ισχυρός Δήμος»
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Νίκη Ζώτου:
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Πού και πώς ψηφίζουμε (4 Κάλπες)
Με αφορμή τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,
καθώς και τις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εξέδωσε αναλυτικό οδηγό προκειμένου να ενημερωθούν
οι δημότες του σχετικά με το «Πού και Πώς ψηφίζουν».
Μάθε πού και πώς ψηφίζεις εδώ: https://www.pileahortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=36754
Στο πλαίσιο αυτό ο δημότης θα μπορεί να έχει ακριβή
ενημέρωση:
‣ Για την περιοχή και το τμήμα που καλείται να προσέλθει για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα,
‣ Για τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων, τις διευθύνσεις τους και τα αρχικά των ονομάτων που ψηφίζουν
σε καθένα από αυτά.
‣ Για τα νέα εκλογικά τμήματα που έχουν προκύψει
και για τον διαχωρισμό τους σε Α’ (ευρωεκλογές και Περιφέρεια) και Β’ (Δήμος και Κοινοτικά Συμβούλια) εκλογικά τμήματα προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες
καθυστερήσεις εξαιτίας της τετραπλής κάλπης.
‣ Για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που είναι
επιτρεπτοί για το κάθε ψηφοδέλτιο σε κάθε μια από τις
τέσσερις κάλπες.
‣ Για το ειδικό πρόγραμμα των υπηρεσιών του δήμου

ά

φϞπτχωμχέκφξϋϙφκξζχώχζϊωτιξτξομωξοϚ
ιτρϚμζςϘθομωμχυκφξτόϚχρζχθξζζϙςζμ
ζςϘυωϊσμωτυπτϠψξτζςνφϢυξςτιϊςζρξοϞ
υτϊιξζνϙωκξοζξτξρκθϘπκχυζφζθώθξοϙχιϊςζωϞωμωϙχ
ωμχόφκξϘλτςωζξκρυκξφϛζωκόςτθςώψϛζτφθζςώωξοϙχ
ικσξϞωμωκχοζξοτξςώςξοϚκϊζξψνμψϛζθξζςζυζφϘστϊςωτ
ρϙθξψωτιϊςζωϞζυτωϙπκψρζΞοϞρμυκφξψψϞωκφτωϢφζ
ψoζϊωϚωμοφϛψξρμυκφϛτιτθξζωμόϢφζμέκφξϋϙφκξζϙόκξ
ζςζπϘηκξωτιϠψοτπτϙφθτςζιξζϋϊπϘσκξωμςκππμςξοϞωμωζ
ωμχΩζοκιτςϛζχρζχοζξςζυκφξτφϛψκξωξχψϊςϙυκξκχωώς
ζπϞθξψωώςψϊρϋώςξϢςωμχοκςωφξοϚχιξζοϊηϙφςμψμχ

ή Πυλαίας ή Χορτιάτη) στους εκλογικούς καταλόγους της
οποίας είναι γραμμένος (έως 3 σταυρούς) και υπέρ ενός
υποψήφιου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες
του δήμου.

και τις ώρες που θα παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τους δημότες.
‣ Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) – Σταυροί
Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων στον δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της
εκλογικής του περιφέρειας (πρώην Δήμου Πανοράματος

ΡώφϚχ

ά
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ίώοφϘωμχ

έάΦάίΦΩΞΦ

ΠκςςϚνμοζωτςΞυφϛπξτωτϊψωτέζςϞφζρζ

άΞυϞψωτπτχΰλξωλξοϢψωζχοζξτψϊςιϊζψρϞχ
ΞππμπκθθϠμσκοϛςμψζςψωμςυφϢωμνμωκϛζϙςζωξωϘςξτ
ϙφθτυτϊζυϙιώψκϚιμοζφυτϠχζςωξρκωώυϛλτςωζχωξχ
ψϊςϙυκξκχωμχοφϛψμχοζξυφτκωτξρϘλτςωζχϙςζοζπϠωκφτ
ρϙππτς

άΞυϞψωτπτχΰλξωλξοϢψωζχοζξτψϊςιϊζψρϞχίϠρητϊπτχ
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ΞππμπκθθϠμσκοϛςμψζςψωμςυφϢωμνμωκϛζϙςζωξωϘςξτ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ
οζξμπϙςμΞρηφτψϛτϊΡώφϚ
ϙφθτυτϊζυϙιώψκϚιμοζφυτϠχζςωξρκωώυϛλτςωζχωξχ
ΞυτϋτϛωμψζζυϞωτςξζϛτΨϠοκξτέζςτφϘρζωτχ
ψϊςϙυκξκχωμχοφϛψμχοζξυφτκωτξρϘλτςωζχϙςζοζπϠωκφτ
οζξζυϞωτΰρϚρζΟζποζςξοϢςίυτϊιϢςωτϊ
ρϙππτς
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ρκωμςκρυκξφϛζυτϊζυϙοωμψζϊυμφκωϢςωζχϞπζζϊωϘ
ωζόφϞςξζώχΞςωξιϚρζφότχέφϞκιφτχοτξςώϋκπϢς
κυξόκξφϚψκώςωτϊΡϚρτϊοζξώχκςωκωζπρϙςτχψϠρητϊπτχ
ζππϘοϊφϛώχρκζϛψνμρζκϊνϠςμχώχυτπϛωμχοζξϙότςωζχ
ωμητϠπμψμςζυφτψϋϙφώψωτςωϞυτοζξψωτϊχζςνφϢυτϊχ
ωτϊψϊρρκωϙόώψωτςψϊςιϊζψρϞΞππμπκθθϠμωτϊ
ΞυϞψωτπτϊΰλξωλξοϢψωζώχϊυτύϚϋξτχέκφξϋκφκξζοϞχ
ίϠρητϊπτχπυϛλώοζξυξψωκϠώρκωμψωϚφξσμοζξρκωμ
ιϠςζρμωμχύϚϋτϊψζχςζψϊςκόϛψώωμςυτφκϛζρτϊψωζ
οτξςϘοζξψζχκϊόζφξψωϢυφτοζωζητπξοϘ

ΩκωμςυκϛφζκςςϙζόφϞςώςώχκοπκθρϙςτχιϠτϋτφϙχ
ΡφζψωμφξτυτξϚνμοζψωτςϋτξωμωξοϞψϠππτθτ
ιμρτωξοϞχψϠρητϊπτχψωτςΡϚρτέϊπζϛζχγτφωξϘωμοζξ
ψωτςτυτϛτιξκωϙπκψζέφϞκιφτχζυϞωτ
ρκωμςκρυκξφϛζυτϊζυϙοωμψζϊυμφκωϢςωζχϞπζζϊωϘ
ϙώχωτΞυϞϋτξωτχρκωζυωϊόξζοτϠωρϚρζωτχ
ωζόφϞςξζώχΞςωξιϚρζφότχέφϞκιφτχοτξςώϋκπϢς
ψωμςϊφώυζϜοϚάπτοπϚφώψμοζξΡξζοϊηϙφςμψμ
κυξόκξφϚψκώςωτϊΡϚρτϊοζξώχκςωκωζπρϙςτχψϠρητϊπτχ
έζςκυξψωμρϛτϊΩζοκιτςϛζχ
ζππϘοϊφϛώχρκζϛψνμρζκϊνϠςμχώχυτπϛωμχοζξϙότςωζχ
ΞυϞωξχζφόϙχωτϊκϛρζξκπκϠνκφτχ
ωμητϠπμψμςζυφτψϋϙφώψωτςωϞυτοζξψωτϊχζςνφϢυτϊχ
κυζθθκπρζωϛζχρκζςωξοκϛρκςτωτυζξιξοϞϙςιϊρζ
ωτϊψϊρρκωϙόώψωτςψϊςιϊζψρϞΞππμπκθθϠμωτϊ
ΞυϞψωτπτϊΰλξωλξοϢψωζώχϊυτύϚϋξτχέκφξϋκφκξζοϞχ
ΰτ2010κοπϙόνμοζιμρτωξοϞχψϠρητϊπτχ
ίϠρητϊπτχπυϛλώοζξυξψωκϠώρκωμψωϚφξσμοζξρκωμ
υφϢωτχψωμιμρτωξοϚκςϞωμωζέζςτφϘρζωτχ
ιϠςζρμωμχύϚϋτϊψζχςζψϊςκόϛψώωμςυτφκϛζρτϊψωζ
οζξωφϛωτχψωμθκςξοϚοζωϘωζσμκςϢκυζςκοπϙόνμοζ
οτξςϘοζξψζχκϊόζφξψωϢυφτοζωζητπξοϘ
ωτ2014υϘςωζρκωτςψϊςιϊζψρϞωτϊΡμρϘφότϊ

z³¯´ȩ³ª¯±§´
αυέκφξϋκφκξζοϞχίϠρητϊπτχ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ

6945 460 155
VRNGRULV#KRWPDLOFRP
ίώοφϘωμχΡώφϚχ6RNUDWLV'RULV
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έζςκυξψωμρϛτϊΡϊωξοϚχΩζοκιτςϛζχ

z³¯´ȩ³ª¯±§´

έϊπζϛζχγτφωξϘωμΦθςϘωξτϊΧζϜωκλϛιμ
ΩξπϘώΞθθπξοϘοζξΟτϊπθϘφξοζ

αυέκφξϋκφκξζοϞχίϠρητϊπτχ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ

6945 460 155
VRNGRULV#KRWPDLOFRP
ίώοφϘωμχΡώφϚχ6RNUDWLV'RULV

‣ Εκλογή Συμβούλων Κοινότητας
(ΤΟΠΙΚΟ Συμβούλιο) – Σταυροί
Για την εκλογή συμβούλων κοινότητας στον δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συμβούλων
κοινότητας κατ’ ανώτατο όριο.
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες σας εύχομαι
Καλή Ευκολία στη διαδικασία της ψηφοφορίας και σας
ενημερώνω ότι οι υπηρεσίες του δήμου θα βρίσκονται
δίπλα στον κάθε δημότη οτιδήποτε χρειαστείτε πριν και
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Ζητώ την στήριξή σας με την ψήφο σας στις 26
Μαϊου για να συνεχίσω να προσφέρω στον τόπο που
αγαπώ και σε όλους εσάς που με εμπιστεύεστε και με
τιμάτε με την ψήφο σας.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς, ΖΩΤΟΥ ΝΙΚΗ
Υποψήφια Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
fb: Νίκη Ζώτου, Κιν.: +30 697 4331148

ίωμςρϙόφξωϢφζ
νμωκϛζρτϊ
ιξζωϙπκψζ

ΡώφϚχ
ίώοφϘωμχ

•ΞςωξιϚρζφότχ
έτπξωξψρτϠΞνπμωξψρτϠ
οζξΪκτπζϛζχ
r(πκϠνκφτχυζθθκπρζωϛζχ
ζυϞϙώχrΡμρτωξοϞχίϠρητϊπτχ
ΡϚρτϊέϊπζϛζχγτφωξϘωμ

•έφϞκιφτχΧέΞέ
rέφΞςωξιϚρζφότχ
ΧτξςώϋκπϚχυξόκϛφμψμέτπξωξψρτϠ
ΞνπμωξψρτϠοζξέκφξηϘππτςωτχ
ζυϞϙώχαυέκφξϋκφκξζοϞχ

ίϠρητϊπτχ

•ΞςωξιϚρζφότχέτπξωξψρτϠΞνπμωξψρτϠ
ΪτρτϠΥκψψζπτςϛομχ
οζξΪκτπζϛζχ ζυϞ
ϙώχ
•έφϞκιφτχ
ΧΧέΞέΧϙςωφτ
ΧτξςώςξοϚχέφτψωζψϛζχ
ΞππμπκθθϠμχοζξέζξικϛζχ
ζυϞϙώχ
•ςωκωζπρϙςτχίϠρητϊπτχΧζνζφξϞωμωζχ
ΡμρτωξοϙχςϞωμωκχέϊπζϛζχοζξ
έζςτφϘρζωτχ
•ΩϙπτχυξωφτυϚχέτξϞωμωζχΣώϚχ
•ΩϙπτχωμχΡκϊωκφτηϘνρξζχ
ίότπξοϚχυξωφτυϚχ
•ΩϙπτχωμχΧέΞέ
•ΩϙπτχοωκπκψωξοϚχυξωφτυϚχ

Κωνσταντίνος Αγγουράς

Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα της πόλης

αος

ύµβουλος

δων Τάξη 1991)
λογία Ποιότητας»
οχιτών Μακεδονίας

καθαριότητας.
αι στα

ία µε
πετυχηµένη
υν αποδείξει

6974845444

Ο Κωνσταντίνος Αγγουράς είναι δημόσιος υπάλληλος στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Προπονητής βόλεϊ μεταξύ άλλων και διεκδικεί την ψήφο
ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το
Μέλλον».
Για ποιό λόγο αποφασίσατε να ασχοληθείτε με
την τοπική αυτοδιοίκηση; Αποφάσισα να ασχοληθώ
με τη τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί τα τελευταία 11
χρόνια δουλεύω για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση... Και γνωρίζω πολύ καλά τα
προβλήματα που υπάρχουν και πιστεύω ότι με κάποιες σωστές ενέργειες θα μπορέσουν να γίνουν με-

γάλες αλλαγές...
Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό του Γιώργου Ορφανού; Δεν υπήρχε θέμα επιλογής... Εφόσον αποφάσισα να κατέβω μόνο με τον Γιώργο Ορφανό θα το
έκανα... Είναι αληθινός αγαπάει την πόλη και είναι
διπλα στον πολίτη ανά πάσα στιγμή... Είναι έτοιμος
να κάνει τα πάντα για το καλό της πόλης. Επειδή, ό,τι
λέει ο Γιώργος Ορφανός το κάνει. Κι αυτή είναι η πιο
μεγάλη διαφορά.
Ποιός είναι ο ρόλος που θα θέλατε να διαδραματίσετε σε περίπτωση εκλογής σας στο δήμο; Ο
ρόλος που θα ήθελα να διαδραματίσω σε περίπτωση εκλογής μου είναι αυτός του αθλητισμού και του
πολιτισμού κυρίως που είναι και ο τομέας μου σαν

παλιός διεθνής αθλητής τόσα χρόνια και μέσα στα
γήπεδα, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα που υπάρχουν... Αλλά σε όποιο ρόλο και να με τοποθέτησει ο δήμαρχος θα υπερβάλλω εαυτό για να
γίνουν όλα σωστά και με αγάπη για την πόλη...
Ποιά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Θεσσαλονίκη θα ιεραρχούσατε ως σημαντικότερα;
Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά πιστεύω αυτά που
χρειάζονται άμεση λύση είναι η καθαριότητα και το
πάρκινγκ... Ειδικά τώρα και με το καλό να εγκαινιάσουμε το Μετρό μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το
αντιμετωπίσουμε... Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον
εμείς θα το φτιάξουμε καλύτερο... Team orfanos
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Σωκράτης
∆ηµητριάδης
▶
▶
▶
▶
▶

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

www.tachiaos.gr
socratesdimitriadis@gmail.com
@socratis.dimitriadis
Socratis Dimitriadis

Ανατολή Κωνσταντινίδου:

Θέλω ο δήμος μας να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί
Την 26η Μαΐου 2019 πάμε σε εκλογές για πρώτη
φορά με τον «Κλεισθένης Ι», ένα αναχρονιστικό μοντέλο διοίκησης που θα οδηγήσει αρκετούς δήμους
από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών σε ακυβερνησία καθώς θα υπάρχει αδυναμία συνεννόησης
και συνεργασιών.
Έχω εκλεγεί με την ισχυρή θέληση των συμπολιτών μου δυο φορές δημοτική σύμβουλος και συστρατεύομαι για 3η φορά με την παράταξη «Δύναμη
Ενότητας» του δημάρχου μας Ιγνάτιου Καϊτεζίδη στον
κοινό αγώνα για έναν ισχυρό δήμο, διεκδικώντας για
τους συμπολίτες μου όσα τους αξίζουν.
Με την νέα δική σας στήριξη και την επανεκλογή
μου θα συνεχίσω να είμαι σε έναν διαρκή αγώνα αγάπης και κατανόησης με συνέπεια υπευθυνότητα και
ευσυνειδησία που ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες, όπως
η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η κοινωνική
συμμετοχή και η φιλανθρωπία υπέρ των συμπολιτών
μου.
Θέλω ο δήμος μας να είναι μια καθαρή, ασφαλής
πόλη με κοινωνική και οικονομική ζωή. Με πολιτι-

Νίκος Ζεϊµπέκης
Υποψήφιος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Γιατί µε τον Ταχιάο:
- Γιατί µιλάµε την ίδια γλώσσα.
- Γιατί θέτει στην πρώτη γραµµή τη λύση των προβληµάτων της
καθηµερινότητας.
- Γιατί είναι συγκροτηµένος.
- Γιατί ανάβει πρώτος το πρωί το φως του γραφείου του
και το σβήνει τελευταίος τη νύχτα.
- Γιατί είναι άνθρωπος της αγοράς: Επιστήµονας – επαγγελµατίας µε
καριέρα.
- Γιατί ζούµε και οι δυο στη Θεσσαλονίκη.
- Γιατί τον λένε… Νίκο!
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Ενότητα
Καινοτομία
Τόλμη
Πρωτοπορία

σμική και ιστορική ταυτότητα με παιδικούς σταθμούς
για όλα τα παιδιά και πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, σε υποδομές, σε
υπηρεσίες και σε καινοτομίες, με την οριστική επίλυση
του ζητήματος της σχολικής στέγης και με την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης που θα αλλάξουν
την αισθητική και λειτουργικότητα σε επιβαρυμένες
περιοχές.
Η κατασκευή Μαρίνας στην Πυλαία που βρίσκεται
σε εξέλιξη αλλά και η συνέχιση δράσεων με ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την
τοπική επιχειρηματικότητα. Δωρεάν πρόσβαση στο
διαδίκτυο, δημιουργία του πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και Παιχνιδιού, αλλά και νέοι χώροι πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης για τη νέα γενιά,
ώστε να πετύχουμε την καλύτερη ποιότητα της ζωής
του δημότη μας.
* Η Ανατολή Κωνσταντινίδου είναι υποψήφια
δημοτική σύμβουλος στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη
με τον συνδυασμό «Δύναμη Ενότητας» του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη

opinion
Δράσεις για τη δημιουργία νέων επενδύσεων
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Η ανάπτυξη μιας περιοχής απαιτεί επενδύσεις και δημιουργία παραγωγικών θέσεων εργασίας. Και ενώ η προσέλκυση επενδυτών και επενδύσεων αποτελεί μόνιμη
εξαγγελία όλων των πολιτικών, λίγοι είναι
αυτοί που καταλαβαίνουν τί χρειάζεται και
ακόμα λιγότεροι αυτοί που πραγματικά σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις προς αυτή
την κατεύθυνση.
Οι νέες παραγωγικές επενδύσεις που
οδηγούν και στην δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να προέρχονται από εταιρίες
που είναι ήδη εγκατεστημένες σε
κάποια περιοχή ή από επιχειρήσεις που πρώτη φορά εγκαθίστανται σε μία περιοχή. Και στις δύο
περιπτώσεις όμως οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες: ύπαρξη υποδομών, ύπαρξη ικανού προσωπικού,
ύπαρξη υποστηρικτικών υπηρεσιών και τέλος – ανάλογα με την
φύση της επένδυσης – ενδεχομένως να απαιτείται και τοπική
ύπαρξη αγοράς για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που θα παράγονται.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία υποδομών
μέσω της κατασκευής οδικού δικτύου, της διαχείρισης λυμάτων
και απορριμμάτων, και δημιουργίας αντιπλημμυρικών έργων,
μεταξύ άλλων. Παράλληλα υποστηρίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων και της διοίκησης γενικότερα, με στόχο πάντα
την βελτίωση και την επιτάχυνση
των υπηρεσιών και των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ταυτόχρονα δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση μέσω δεκάδων
προγραμμάτων, οργανισμών και
ινστιτούτων, στην έρευνα η οποία
λειτουργεί επικουρικά προς τις
επιχειρήσεις παρέχοντας υπηρεσίες και τεχνογνωσία, δημιουργεί
από μόνη της νέες θέσεις εργασίας και εκπαιδεύει προσωπικό
το οποίο στην συνέχεια μπορεί να
καταλάβει εξειδικευμένες θέσεις
εργασίας σε νέες απαιτητικές επενδύσεις σε
όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας από τον αγροτικό τομέα, μέχρι την βιομηχανική παραγωγή, τις μεταφορές και τις
διάφορες υπηρεσίες.

Οι νέες παραγωγικές επενδύσεις που
οδηγούν και
στην δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί
να προέρχονται
από εταιρίες
που είναι ήδη
εγκατεστημένες
σε κάποια περιοχή ή από επιχειρήσεις που
πρώτη φορά
εγκαθίστανται
σε μία περιοχή

Οι δράσεις αυτές δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την δημιουργία νέων
επενδύσεων και συνεργιών μεταξύ τους και
από την άλλη προάγουν το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της περιοχής και
μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της
απασχόλησης σε υψηλότερα αμειβόμενες
θέσεις, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, το
οποίο με την σειρά του δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο κατανάλωσης και νέων επενδύ-

σεων.
*Η Μαρία Χατζηδημητρίου-Κυριαζίδη
είναι Ιατρός Βιοπαθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε, Γενική Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος
Κεντρικής Μακεδονίας με τον συνδυασμό
«Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα
24.05.2019
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Πόσους υποψηφίους «σταυρώνουμε» σε κάθε δημοτικό
και κοινοτικό συμβούλιο του νομού Θεσσαλονίκης

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

Έτσι ψηφίζουμε στις φετινές
αυτοδιοικητικές εκλογές!
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Περίπου 10.000 υποψήφιοι ζητούν την ψήφο
των πολιτών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δεκατέσσερις δήμους του νομού
Θεσσαλονίκης. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο
γειτονικά τμήματα (π.χ. 123A – 123Β – Α Τμήμα:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Περιφέρεια, Β Τμήμα:
Δήμος και κοινότητα), όπου οι σταυροί για κάθε
δήμο είναι οι εξής:
Θεσσαλονίκης: Οι εκλογείς στη δημοτική ενότητα Θεσσαλονίκης ψηφίζουν για το δημοτικό συμβούλιο τρεις υποψηφίους από την οικεία εκλογική
περιφέρεια κι άλλον έναν από την περιοχή της Τριανδρίας. Για τα κοινοτικά συμβούλια των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων έχουν από δύο σταυρούς
προτίμησης. Στη δημοτική ενότητα Τριανδρίας ψηφίζουν έναν από τη δική τους εκλογική περιφέρεια
κι έναν από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για το
κοινοτικό συμβούλιο της Τριανδρίας σημειώνονται
δύο σταυροί προτίμησης.
Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Οι εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους σε τρεις
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους από τη δική
τους εκλογική περιφέρεια (Αμπελόκηποι ή Μενεμένη), και σε έναν από την άλλη εκλογική περιφέρεια
(Αμπελόκηποι ή Μενεμένη). Στις κοινότητες Αμπε-

λοκήπων και Μενεμένης προβλέπονται από δύο
σταυροί.
Βόλβης: Στη δημοτική ενότητα Αρέθουσας, οι
εκλογείς βάζουν έναν σταυρό προτίμησης και έναν
ακόμη σε υποψήφιο άλλης εκλογικής περιφέρειας.
Στις κοινότητες Αρέθουσας, Μαυρούδας, Σκεπαστού, Στεφανινών και Φιλαδελφίου δύο σταυρούς
προτίμησης. Στις δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας Μαδύτου και Ρεντίνας τρεις
σταυρούς προτίμησης κι έναν σταυρό σε υποψήφιο
από άλλη εκλογική περιφέρεια. Από δύο σταυρούς
σημειώνονται σε Ασπροβάλτα και Βρανά, Σταυρό, Άνω Σταυρό και Βόλβη. Στη δημοτική ενότητα
Εγνατίας, έναν σταυρό προτίμησης κι ακόμη έναν σε
υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από άλλη εκλογική
περιφέρεια. Στις κοινότητες Απολλωνίας, Μοδίου
Μελισσουργού Νέας Μαδύτου, Νέας Απολλωνίας,
Νικομηδινού, Περιστερώνας, Στίβου Ευαγγελισμού,
Νυμφόπετρας, Προφήτου και Σχολαρίου, δύο σταυροί προτίμησης.
Δέλτα: Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν τρεις
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους από τη δική
τους εκλογική περιφέρεια και από επιπλέον έναν
από τις υπόλοιπες περιοχές. Στις δημοτικές ενότητες Εχεδώρου, Ανατολικού και Χαλάστρας, οι ψηφο-

φόροι σημειώνουν από δύο σταυρούς.
Θέρμης: Σε Θέρμη, Βασιλικά και Μίκρα οι ψηφοφόροι βάζουν τρεις σταυρούς από τη δική τους ενότητα και άλλον έναν από διαφορετική εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες Θέρμης, Νέας Ραιδεστού,
Νέου Ρυσίου και Ταγαράδων, οι εκλογείς μπορούν
να ψηφίζουν από δύο πρόσωπα. Από δύο σταυροί
σημειώνονται και στις κοινότητες της Καρδίας, του
Πλαγιαρίου, του Τριλόφου και του Κάτω Σχολαρίου,
που υπάγονται στη δημοτική ενότητα Μίκρας. Στις
κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Βασιλικών, Αγίου
Αντωνίου, Περιστεράς και Σουρωτής, οι ψηφοφόροι
μπορούν να «σταυρώνουν» από δύο υποψηφίους
και έναν υποψήφιο στην κοινότητα Λιβαδίου.
Θερμαϊκού: Σε Επανομή, Θερμαϊκού, Μηχανιώνα
ψηφίζουν τρεις υποψηφίους από τη δική τους εκλογική περιφέρεια κι ακόμη έναν από τις άλλες περιφέρειες. Στις κοινότητες Επανομής, Μεσημερίου,
Θερμαϊκού, Αγίας Τριάδας, Νέων Επιβατών, Περαίας,
Νέας Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου και Νέας Κερασιάς σημειώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.
Καλαμαριάς: Για το δημοτικό συμβούλιο οι
εκλογείς ψηφίζουν τρεις υποψηφίους.
Κορδελιού – Ευόσμου: Οι εκλογείς μπορούν
να ψηφίσουν από τρεις υποψηφίους της δικής τους

περιοχής κι από επιπλέον έναν της άλλης
περιοχής. Για τα κοινοτικά συμβούλια Ευόσμου και Ελευθερίου – Κορδελιού προβλέπονται από δύο σταυροί προτίμησης.
Λαγκαδά: Στη δημοτική ενότητα Σοχού,
οι ψηφοφόροι ψηφίζουν τρεις υποψηφίους
και έναν υποψήφιο από άλλη εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες Σοχού, Ασκού και
Κρυονερίου δύο υποψηφίους. Στη δημοτική
ενότητα Λαχανά έναν υποψήφιο κι ακόμη
έναν από άλλη εκλογική περιφέρεια. Στις
κοινότητες Καρτερών, Λαχανά και Ξυλοπόλεως δύο σταυροί προτίμησης, ενώ στις
κοινότητες Λευκοχωρίου και Νικοπόλεως
ένας σταυρός. Στη δημοτική ενότητα Βερτίσκου έναν υποψήφιο κι ακόμη έναν από
άλλη εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες
Βερτίσκου, Εξαλόφου, Λοφίσκου και Όσσης
από δύο σταυροί προτίμησης. Στην Άσσηρο,
στο Λαγκαδά, στην Κορώνεια, στα Καλλίνδοια, οι εκλογείς ψηφίζουν τρεις υποψηφίους και ακόμη έναν από άλλη εκλογική
περιφέρεια. Στις κοινότητες Κολχικού, Λαγκαδά, Λαγυνών, Αναλήψεως. Ηρακλείου.
Καβαλλαρίου, Περιβολακίου Ασσήρου Κρι-

θιάς Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς Λαγκαδικίων Ζαγκλιβέρι, Αδάμ και
Χρυσαυγή σημειώνονται από δύο σταυροί
ενώ στις κοινότητες Πετροκεράσων και Σαρακήνας από ένας.
Νεάπολης – Συκεών: Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους από τη δική τους ενότητα και έναν από άλλη δημοτική ενότητα.
Όσο για τις κοινότητες Πεύκων, Συκεών
και Νεάπολης, σημειώνονται δύο σταυροί
προτίμησης. Στη δημοτική ενότητα Αγίου
Παύλου οι εκλογείς εκφράζουν την προτίμησή τους σε έναν υποψήφιο και σε ακόμη
έναν από άλλη εκλογική περιφέρεια. Για το
κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Παύλου σημειώνονται δύο σταυροί προτίμησης.
Παύλου Μελά: Στην Ευκαρπία, την Πολίχνη και τη Σταυρούπολη ψηφίζουν από
τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους
από την οικεία δημοτική ενότητα και από
έναν υποψήφιο άλλης εκλογικής περιφέρειας. Για τα κοινοτικά συμβούλια Ευκαρπίας, Πολίχνης και Σταυρούπολης σημειώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.
Πυλαίας – Χορτιάτη: Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίζουν τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους κι άλλον έναν από
τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες. Στις
κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Φιλύρου, Εξοχής, Χορτιάτη, Πυλαίας και Πανοράματος
σημειώνονται από δύο σταυροί προτίμησης.
Χαλκηδόνας: Ο εκλογέας σημειώνει
τρεις σταυρούς προτίμησης από τη δική του
εκλογική περιφέρεια κι από επιπλέον έναν
σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από άλλη
εκλογική περιφέρεια. Για την ανάδειξη των
κοινοτικών συμβούλων σε Βαθύλακκο, Γέφυρα, Νέας Μεσήμβρια, Αγχίαλο Ξηροχώρι,
Κουφάλια, Πρόχωμα, Άδενδρο, Μικρό Μοναστήρι, Χαλκηδόνα, Ελεούσα Παρθένι, οι
εκλογείς μπορούν να σταυρώνουν από δύο
υποψηφίους και στο Βαλτοχωρι να βάλουν
έναν σταυρό.
Ωραιοκάστρου: Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν
τρεις υποψηφίους στη Μυγδονία, Καλλιθέα
και Ωραιόκαστρο και έναν από άλλη εκλογική περιφέρεια. Στις κοινότητες Δρυμού,
Λητής, Μελισσοχωρίου, Πενταλόφου, Μεσαίου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νεοχωρούδας,
Καλλιθέας, Ωραιοκάστρου σημειώνονται
από δύο σταυροί προτίμησης.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Οι
εκλογείς στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν το δικαίωμα να σημειώσουν τέσσερις σταυρούς προτίμησης. Οι
ψηφοφόροι από τις περιφερειακές ενότητες
Χαλκιδικής, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας και
Πιερίας μπορούν να «σταυρώνουν» από
δύο υποψηφίους, ενώ οι εκλογείς από την
περιφερειακή ενότητα Κιλκίς έναν σταυρό
προτίμησης.

Μετ’ εμποδίων οι εκλογές – Δικαστικοί αντιπρόσωποι και
εφορευτικές επιτροπές το μεγάλο στοίχημα της διαδικασίας
Μετ’ εμποδίων αναμένεται να διεξαχθεί η φετινή διαδικασία των εκλογών
στα 39.000 και πλέον εκλογικά τμήματα
που έχουν στηθεί. Θεωρείται βέβαιο πως
θα αντιμετωπιστούν προβλήματα με την
τοποθέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων που είναι ισάριθμοι των τμημάτων,
αλλά ειδικά με τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που είναι τριπλάσιοι. Ο
αριθμός τους φέτος θα είναι διπλάσιος σε
σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογικές
διαδικασίες, καθώς διπλασιάστηκαν τα
εκλογικά τμήματα.
Στις 7 το πρωί της Κυριακής, οι Έφοροι που έχουν οριστεί σε κάθε δικαστική
– εκλογική περιφέρεια, προετοιμάζονται
για τα… χειρότερα. «Η αλήθεια είναι ότι
δεν έχει ξαναγίνει τέτοια εκλογική διαδικασία», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa
ο ταμίας του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Ντούγκας, που
ανέλαβε το φόρτο της οργάνωσης, ειδικά
για τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Ο
πρώτος σκόπελος έχει να κάνει ακριβώς
με αυτό, τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Φέτος για πρώτη φορά σε εκλογική διαδικασία, χρειάστηκε να διοριστούν
45.000 μαζί με τους αναπληρωματικούς.
Τα πρώτα προβλήματα στους διορισμούς φάνηκαν από το… πρωί. Έτσι
είδαμε να διορίζονται από τους πρώην
πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και
Αντώνη Σαμαρά, τον δικαστή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Λίνο
Σισιλιάνο, την υπουργό Έφη Αχτσιόγλου
και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, όπως αποκάλυψε η
karfitsa.gr. Αφού το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε από την Ολομέλεια των
δικηγορικών συλλόγων λύθηκε, αμέσως μετά παρατηρήθηκε έλλειμμα στις
θέσεις των δικαστικών αντιπροσώπων.
Για να καλυφτούν οι 45.000 θέσεις δικαστικών αντιπροσώπων, μαζί με τους περίπου 5.000 αναπληρωτές τους, δεν αρκούν όλοι οι δικηγόροι και οι δικαστικοί
υπάλληλοι Α’ βαθμού, οι οποίοι ούτως
ή άλλως διορίζονταν. Έτσι ξεκίνησε…
πανστρατιά. Οι πρόεδροι των συλλόγων
καλούσαν τα μέλη τους να κάνουν αιτήσεις. Δικηγόροι οι οποίοι ποτέ δεν είχαν
διεξάγει εκλογές καλούνταν να λάβουν
θέση σε εκλογικά τμήματα. Ωστόσο όμως
ακόμη και έτσι δεν λύθηκε το πρόβλημα,
καθώς χρειάστηκε να διοριστούν δικαστικοί υπάλληλοι Β’ βαθμού και δημόσιοι
υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών που
είχαν πτυχίο Νομικής. Μάλιστα σε όλη

τη χώρα το τριήμερο Δευτέρα – Τετάρτη
πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για να
κατατοπιστούν όσοι υπάλληλοι δεν είχαν
διοριστεί άλλη ως δικαστικοί αντιπρόσωποι.
«Φοβάμαι πως θα παραλαμβάνουμε
σάκους μέχρι την… Τετάρτη», έλεγε χαρακτηριστικά δικαστής που έχει συμμετάσχει σε πολλές εκλογικές διαδικασίες.
Και αυτό επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα εκτιμάται πως θα παρατηρηθεί στη
συμπλήρωση των εκλογικών βιβλίων
και στην παράδοση των σάκων με το
εκλογικό υλικό. Βέβαια ο διαμελισμός
των εκλογικών τμημάτων έγινε γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο, προκειμένου να μην
υπάρχει δυσκολία για τους δικαστικούς
αντιπροσώπους.
Οι εφορευτικές επιτροπές
Ο έτερος βραχνάς των οργανωτών
των φετινών εκλογών λέγεται εφορευτικές επιτροπές. Εάν υπολογιστεί πως
τα τμήματα σε όλη τη χώρα είναι περίπου 40.000, σημαίνει ότι έχουν οριστεί
120.000 μέλη εφορευτικών επιτροπών.
Κι εδώ θεωρείται βέβαιο ότι οι περισσότεροι που ορίστηκαν ως μέλη εφορευτικών δεν πρόκειται να εμφανιστούν, και το
πρωινό της Κυριακής μπορεί να αναζητούνται από την αστυνομία για να λάβουν
θέση στα πόστα τους. «Έχουμε προτείνει
αρκετές φορές, κάποτε πρέπει να εφαρμοστεί, να δίδεται μία αποζημίωση και
στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Η
ανταπόκριση φέτος θα είναι στοίχημα»,
σημείωσε ο κ. Ντούγκας.
Τα προβλήματα με τις εφορευτικές
επιτροπές παρατηρούνται σε κάθε εκλογική διαδικασία, καθώς σε πολλά τμήματα δεν εμφανίζεται ούτε ένα μέλος από
αυτές. Στις φετινές εκλογές αναμένεται η
κατάσταση να είναι χειρότερη. Εκτιμάται
βέβαια πως ενδεχομένως η διαδικασία να
ολοκληρωθεί από τους αντιπροσώπους
και τους γραμματείς τους, με τη βοήθεια των κομματικών εκπροσώπων, που
πάντα βρίσκονται στα τμήματα. Ωστόσο
όμως οι απαιτήσεις θα είναι μεγάλες και
τα προβλήματα αναμένονται δύσκολα.
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ
24.05.2019
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ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!
Και ποιoς δεν ξέρει τον Ξαρχάκο; Το ιστορικό µαγαζί που βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης απο το 1950. Συγκεκριµένα, βρίσκεται στο πάρκο της ΧΑΝΘ για σχεδόν
70 χρόνια και περνάει από γενιά σε γενιά. Συνδιάζει χαλάρωση, διασκέδαση και χορό!

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ
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.

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ 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.

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη // 2310.221.691 // Facebook: Ξαρχάκος Coﬀee & Drinks
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Τεχνών
Ελλάδος
στη Β.Ενηλίκων
Ελλάδα των Εργαστηρίων Εικαστικών και
- Υπεύθυνη Εικαστικής Διδασκαλίας του
Τμήματος
Ζωγραφικής
Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας
Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΜέλος
της 5ηςτου
Δημοτικής
Κοινότητας, Δήμος Θεσσαλονίκης.
Ελλάδας, ΣΚΕΤΒΕ.
- Είναι παντρεμένη με τον χειρουργό
ουρολόγοΕικαστικής
Βίκτωρα Παναγιωτακόπουλο.
Μητέρα δύοΖωγραφικής
αγοριών.
Υπεύθυνη
Διδασκαλίας του Τμήματος
Ενηλίκων των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, Δήμος Θεσσαλονίκης
Είναι παντρεμένη με τον χειρουργό ουρολόγο Βίκτωρα
Παναγιωτακόπουλο. Μητέρα δύο αγοριών.

ΕΥΗ (ΕΥΔΟΞΙΑ) ΚΥΡΜΑΚΙΔΟΥ
ÕðïøÞöéá ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëïò
ÄÞìïõ Èåóóáëïíßêçò
Åéêáóôéêüò
+30 6945 088 841
evikirma@yahoo.gr

evi_kirma

www.evikirmart.com

Evi Kirmakidou artist-Greece

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Οι περικοπές δεν σταμάτησαν
την φροντίδα των αδυνάμων
Στηρίξαμε κοινωνικοπρονοιακά τους
πολίτες με όλες τις δομές μας (βρεφικοί-παιδικοί σταθμοί, πολυϊατρείο, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, τμήμα ΑμΕΑ,
Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, γραφείο
ανέργων, κοινωνικό φαρμακείο και παντοπωλείο, τράπεζα ρούχων, Κέντρο
Κοινότητας και το παράρτημα Ρομά στον
Άγιο Νεκτάριο).
Το έργο μας
• Δημιουργήσαμε κι λειτουργούμε συνολικά 9 Βρεφικούς – Παιδικούς
σταθμούς, στους οποίους φοιτούν κάθε
χρόνο 420 παιδιά περίπου.
• Λειτουργούμε 4 ΚΑΠΗ με εγγεγραμμένα μέλη που ξεπερνούν τα 3.500
άτομα.
• Λειτουργούμε 5 προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι που εξυπηρετούν 250 οικογένειες κάθε χρόνο.
• Εγκαινιάστηκε και λειτουργεί η
επέκταση του Δημοτικού Πολυιατρείου Αμπελοκήπων «Σταύρος Αντωνίου»
(νέοι χώροι υποδοχής και νέα ιατρεία
εξοπλισμένα με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν
(υπηρεσίες υγείας) από το 2015 έως και
σήμερα 114.162 άτομα (ιατρικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, αιμοληψίες κλπ),
από όλες τις δομές υγείας του δήμου
μας.
• Εγκαινιάσθηκε και λειτουργεί το
Κέντρο Κοινότητας στο κτίριο του ΚΑΠΗ
Μενεμένης (Έλλης Αλεξίου 10, 1ος
όροφος), επίσης λειτουργεί και το παράρτημά του για πληθυσμό Ρομά στο
Πολυκέντρο του Αγίου Νεκταρίου (Οδ.
Ανδρούτσου 15, 1ος όροφος).
• Το γραφείο ενημέρωσης ανέργων
και επιχειρήσεων κατάφερε να καθοδηγήσει και να βοηθήσει ανέργους συμπολίτες μας.
• Μόνο στην τρέχουσα δημοτική περίοδο απασχολήσαμε με 8μηνες συμβάσεις, με προκηρύξεις, περισσότερους
από 2000 ανέργους.
• Στα τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) φοιτούν
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160 παιδιά κάθε έτος.
• Στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ φοιτούν 40 παιδιά
κάθε χρόνο.
• Εθελοντισμός: Είναι αξιέπαινη και
σημαντική η προσφορά του τμήματος
εθελοντών του δήμου μας.
• Δημοτική Τράπεζα Αίματος: Συγκεντρώσαμε από το 2015 μέχρι σήμερα
περισσότερες από 300 μονάδες αίματος
και βοηθήσαμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.
• Παιδί και θάλασσα και Παιδικές Κατασκηνώσεις: Το πρόγραμμα υλοποιείται
κάθε καλοκαίρι με επιτυχία.
• Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε

συγκοινωνία στο εσωτερικό του δήμου
(Αμπελόκηποι-Μενεμένη-Άγιος Νεκτάριος και αντιστρόφως).
• Χορηγήσαμε προνοιακού χαρακτήρα οικονομικές ενισχύσεις σε φτωχούς
συμπολίτες μας, σύμφωνα με το νόμο
και ύστερα από έρευνα κοινωνικού λειτουργού.
• Ενισχύσαμε οικονομικά τα συσσίτια
των Ενοριών και του Θρησκευτικού Ομίλου « Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου».
• Εφαρμόσαμε προγράμματα δωρεάν
εμβολιασμών και προληπτικής ιατρικής
ως δήμος αλλά και σε συνεργασία με τον
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, Νοσο-

κομεία κ.λπ.
• Η Συμβουλευτική Υπηρεσία υποστηρίζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
•Προβήκαμε σε διανομές τροφίμων
σε απόρους.
• Εφαρμόζουμε πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας κρατουμένων σε συνεργασία με την Εισαγγελία.
Το πρόγραμμά μας
• Συνέχιση του παρεχόμενου έργου
και υπηρεσιών.
• Καμπάνια για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην αιμοδοσία και τον
εθελοντισμό.
• Συνέχιση, προώθηση και ενίσχυση
των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης
για την καταπολέμηση της ανεργίας και
ειδικότερα της νεανικής ανεργίας.
• Ενίσχυση προγραμμάτων παροχής
πρώτων βοηθειών, προληπτικής ιατρικής, καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού, επαγγελματικής ένταξης Ρομά.
• Προστασία της ζωής και της περιουσίας του πολίτη από παράνομες δράσεις
και συμπεριφορές με ενίσχυση της τοπικής αστυνομίας και ιδιαίτερα στον Άγιο
Νεκτάριο.
• Δομή φιλοξενίας απόρων αστέγων
μέσω των ΚΑΠΗ.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για περισσότερες δράσεις εθελοντισμού και καλύτερη αξιοποίηση των εθελοντών.

Ψηφίζω
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)

Δώστε μου την ευκαιρία
να εφαρμόσω
αυτά που προτείνω
Επιχειρηματίας-Εξαγωγέας
Απόφοιτη Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών,
Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Fb: elenavassiloglou
E: elenabasiloglou@gmail.com
24.05.2019
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Αυτοί ήταν οι 60 «άρχοντες» της πόλης στην Ιστορία της

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Reportage

Ποιος θα αναδειχθεί
61ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης;
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Στο ερώτημα του ποιος ή ποια θα αναδειχθεί
61ος δήμαρχος στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης
θα κληθούν να απαντήσουν την Κυριακή, 26
Μαΐου, οι δημότες της πόλης. Η μάχη της επικράτησης, στη μετά Γιάννη Μπουτάρη εποχή,
θα δοθεί ανάμεσα σε 19 υποψήφιους δημάρχους και φυσικά ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους!
Στο κυνήγι του σταυρού ρίχνονται (αλφαβητικά) οι: Χάρης Αηδονόπουλος, Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, Σπύρος Βούγιας, Αντώνης
Γαζάκης, Σωτήρης Ζαριανόπουλος, Γρηγόρης
Ζαρωτιάδης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Γιάννης
Κουριαννίδης, Γιάννης Κούτρας, Μάκης Κυριζίδης, Πέτρος Λεκάκης, Βασίλης Μωϋσίδης,
Γιάννης Νασιούλας, Κατερίνα Νοτοπούλου,
Γιώργος Ορφανός, Γιώργος Ρακκάς, Νίκος Ταχιάος, Μιχάλης Τρεμόπουλος και Παναγιώτης
Ψωμιάδης.
Ποια είναι όμως η ιστορία του δήμου Θεσσαλονίκης και ποιοι οι 60 δήμαρχοι που προηγήθηκαν;
Ο δήμος Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε πριν από
150 χρόνια ακριβώς, το 1869, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με
την εισαγωγή νέων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην αναχρονιστική οθωμανική διοίκηση.
Πρώτος διορισμένος δήμαρχος στην πόλη
από την οθωμανική διοίκηση, ήταν ο Σουλεϊμάν
Σουντί μπέης, ενώ το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του 1869 απαρτίστηκε από μουσουλμάνους κατοίκους άνω των 25 ετών, ιδιοκτήτες
ακινήτων χωρίς φορολογικές εκκρεμότητες.
Πρωταρχικό τους καθήκον ήταν η σύσταση της
υπηρεσίας καθαριότητας. Στη συνέχεια, ακολούθησαν άλλοι 25, ενώ το 1870 ξεκίνησαν
τα πρώτα κατασκευαστικά έργα στην πόλη και
ακολούθησε η διάνοιξη και κατασκευή της σημερινής Βενιζέλου. Τελευταίος δήμαρχος την
περίοδο 1910 - 1912 ήταν ο Τεβφίκ μπέης.
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
από τους Τούρκους και έως την περίοδο της
Κατοχής (1912 - 1937) ακολούθησαν άλλοι
εννέα δήμαρχοι. Ο Οσμάν Σαϊτ Ιμπραήμ Χακή
μπέης (1912 - 1916), ο οποίος ανέλαβε τη δημαρχία και την περίοδο (1920 - 1922), καθώς
επίσης οι Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Αθανάσιος
Καλλιδόπουλος, Πέτρος Συνδίκας, Γεώργιος
Ζαρούκας, Νικόλαος Μάνος (με δύο θητείες)
και Χαρίσιος Βαμβακάς.
Το 1937 και έως το 1944 η κατάκτηση της
χώρας από τους Γερμανούς έφερε δύο διορισμένους δημάρχους στη Θεσσαλονίκη. Πρό-

κειται για τον Κωνσταντίνο Μερκούριο που
διοίκησε από την 1 Απριλίου 1937 έως τις 22
Φεβρουαρίου 1943 και τον Γεώργιο Σερεμέτη που ακολούθησε από τις 23 Φεβρουαρίου
1943 έως την 28 Οκτωβρίου 1944.
Με την απελευθέρωση στο δημαρχείο της
Θεσσαλονίκης βρέθηκαν οκτώ δήμαρχοι (1944
- 1967). Οι Δ. Καβάδας, Π. Σταθακόπουλος, Πέτρος Λεβής, Χρήστος Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Μάνεσης, Παντελής Πετρακάκης, Μηνάς Πατρίκιος και Ιωάννης Παπαηλιάκης. Σημειώνεται
πως η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη που
επέλεξε το 1951 γυναίκα δήμαρχο στη χώρα.
Ωστόσο, ο δεύτερος σε ψήφους συνυποψήφιος
της κ. Πετρακάκης προσέφυγε στο εκλογοδικείο με επιχείρημα έναν «ασαφή νόμο» και η
Αρίστη Παγιατάκη από... δήμαρχος έγινε απλή
δημοτική σύμβουλος.
Στη διάρκεια της Χούντας (1967 – 1974)
ως δήμαρχοι ορίστηκαν οι: Κωνσταντίνος Τσίρος, Βύρων Αντωνιάδης, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης και Χρήστος Φλωρίδης.
Μετά τη Μεταπολίτευση από το 1974 έως
και σήμερα στη δημαρχία της Θεσσαλονίκης
βρέθηκαν άλλοι 11 δήμαρχοι. Ο Δημήτριος
Ζάννας ήταν προσωρινός δήμαρχος για λίγες
μόλις ημέρες, από 30 Αυγούστου 1974 έως 24
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Σειρά πήρε ο εφέτης – προσωρινός δήμαρχος, Στέργιος Βάλλας,
έως την 1η Ιουνίου 1975 και ακολούθησε ο
Μιχάλης Παπαδόπουλος έως τις 31 Ιανουαρίου
1982, οπότε και απεβίωσε ενώ ήταν εν ενεργεία δήμαρχος.
Για έντεκα ημέρες προσωρινός δήμαρχος
στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Κωστής Μοσκώφ από
τις 6 έως τις 17 Φεβρουαρίου 1982, ενώ έπειτα

εκλέχθηκαν οι Θανάσης Γιαννούσης και Θεοχάρης Μαναβής. Την 1η Ιανουαρίου 1987 ανέλαβε τη δημαρχία ο Σωτήρης Κούβελας που εκλέχθηκε με ποσοστό 52,13%. Στη διάρκεια της
θητείας του επέλεξε να θέσει υποψηφιότητα για
βουλευτής. Όταν εξελέγη, το 1989, παραιτήθηκε από τη θέση του δημάρχου.
Ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος ανήλθε στο
δημαρχιακό θώκο της Θεσσαλονίκης το 1989
αντικαθιστώντας τον Σωτήρη Κούβελα, ενώ
ακολούθως κέρδισε τις δημοτικές εκλογές το
1990 και το 1994 με την υποστήριξη της ΝΔ.
Παραιτήθηκε τον Μάιο του 1998 και στη θέση
του εκλέχθηκε ένα από τα μέλη της παράταξής
του, ο Δημήτρης Δημητριάδης.
Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1998 νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος επικράτησε σε τρεις διαδοχικές
εκλογικές αναμετρήσεις ως επικεφαλής του
ψηφοδελτίου «Θεσσαλονίκη – Αναγέννηση». Ο
κ. Παπαγεωργόπουλος το 1998 έλαβε ποσοστό
44,47% στον Α’ γύρο και 54,21% στο Β’ με αντίπαλο τον Θρασύβουλο Λαζαρίδη, που υπήρξε
επί σειρά ετών δήμαρχος Καλαμαριάς. Το 2002
με 54,19% εξελέγη από τον πρώτο γύρο με βασικό αντίπαλο τον Σπύρο Βούγια, ενώ το 2006
έλαβε 41,42% την πρώτη Κυριακή και 52,61%
τη δεύτερη με αντίπαλο την Χρύσα Αράπογλου.
Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ο 60ος δήμαρχος της πόλης, καθώς κέρδισε τις εκλογές του
2010 με διαφορά περίπου 300 ψήφων από
τον αντίπαλο του, Κώστα Γκιουλέκα, και στην
αναμέτρηση του 2014 επικράτησε του Σταύρου
Καλαφάτη. Μάλιστα υπήρξε ο τέταρτος… ποτοποιός δήμαρχος Θεσσαλονίκη!

opinion
Γιατί ψηφίζω Γιώργο Χατζίκο στη Θεσσαλονίκη
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΧΑΤΖΙΚΟΥ*

Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης και συνέπειας αποφάσισα να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το δήμο Θεσσαλονίκης
με τον συνδυασμό του Νίκου Ταχιάου και να
γίνω συνοδοιπόρος με αξιόλογους, έμπειρους και έντιμους ανθρώπους, που έχουν
κερδίσει την εμπιστοσύνη μου και αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι ξέρουν να αγωνίζονται για τη Θεσσαλονίκη.
Προσλήφθηκα στην Ελληνική Αστυνομία το 2001. Στα 18 αυτά χρόνια υπηρέτησα
στην Διεύθυνση Αλλοδαπών (9 έτη), στην
Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, στην
Ομάδα ΔΙ.ΑΣ (7 έτη) και από το
2017 έως και σήμερα υπηρετώ
στο τμήμα προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων.
Είμαι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της ΕΥΑΝΘ από το 2012
με συμμετοχή σε επιτροπές και
ομάδες εργασίας σχετικά με την
ασφάλεια και την υγιεινή των
αστυνομικών υπηρεσιών, Αντιπρόεδρος του ιστορικού συλλόγου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, μέλος της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών,
μέλος σε εθελοντικά σωματεία
και αθλητικούς συλλόγους και 20
συνεχή χρόνια εθελοντής αιμοδότης.
Είναι η πρώτη φορά που είμαι
υποψήφιος σε αυτοδιοικητικές
εκλογές και η υποψηφιότητά μου
στηρίζεται σε δύο αρχές: της αξιοπιστίας των λόγων και της αποτελεσματικότητας των έργων.
Έχοντας μεγαλώσει και ζήσει όλα μου τα χρόνια σε γειτονιές του δήμου Θεσσαλονίκης,
προερχόμενος από την μεσαία
αστική τάξη και εργαζόμενος ως
αστυνομικός στην πόλη αυτή,
συναναστρέφομαι καθημερινά με
πολίτες και αφουγκράζομαι τις
ανησυχίες τους. Για τους λόγους
αυτούς γνωρίζω τα προβλήματα
από «πρώτο» χέρι.
Για την αντιμετώπιση θεμάτων που βασανίζουν καθημερινά τους πολίτες του δήμου Θεσσαλονίκης, που άπτονται της νομιμότητας και της τάξης απαιτούνται αρχικά η
βούληση και οι συντονισμένες ενέργειες. Τα
στελέχη της δημοτικής παράταξης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, αλλά και προσωπικά ο
Νίκος Ταχιάος και εγώ έχουμε δεσμευτεί ότι
αποτελούν θέματα άμεσης προτεραιότητας.
Ενέργειες προς την επίτευξη του στόχου,

Είναι η πρώτη
φορά που είμαι
υποψήφιος σε
αυτοδιοικητικές
εκλογές και η
υποψηφιότητά
μου στηρίζεται
σε δύο αρχές:
της αξιοπιστίας
των λόγων και
της αποτελεσματικότητας
των έργων

σε συνεργασία με όλους τους φορείς που
εμπλέκονται, είναι ενδεικτικά:
- Η αξιοποίηση κάθε μέσου ενάντια
στην μάστιγα των ναρκωτικών στο κέντρο
και τις γειτονιές της πόλης και στο campus
του ΑΠΘ με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.
- Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση των περιοχών που κυρίως
πλήττονται από δράσεις παραβατικότητας
(οδός Γιαννιτσών. Ροτόντα, Πλ. Ναβαρίνου,
ΑΠΘ, νέα και παλαιά παραλία, κλπ,).
- Η αξιοποίηση των δομών του δήμου και των οργανωμένων εθελοντικών οργανώσεων κατοίκων.
- Η εντατικοποίηση των ελέγχων και
η πάταξη του παραεμπορίου.
- Η εξασφάλιση περισσότερων θέσεων στάθμευσης.

- Ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε
να γίνουν πιο χρηστικά και ελκυστικά για το
επιβατικό κοινό.
Σας καλώ σε αυτές τις αυτοδιοικητικες
εκλογές να δώσουμε όλοι ένα δυνατό παρών και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι από
τη θέση που κατέχω, να συμβάλλω με την
εμπειρία μου στη λήψη μέτρων κατά της
πάσης φύσεως παραβατικότητας, όπως της
διακίνησης ναρκωτικών, του παραεμπορίου,
της παράνομης στάθμευσης κλπ., ώστε να
γίνει η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ μια πόλη
ασφαλής, αγαπητή, ελκυστική για τους δημότες και τους επισκέπτες της.
* Ο Γ. Χατζίκος είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Ν. Ταχιάου
24.05.2019
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Νίκος Κουφός, Επιχειρηματίας - Ζαχαροπλάστης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

«Ναι» στον Κωνσταντίνο
Ζέρβα γιατί είναι:
‣ Ανεξάρτητος
‣ Έχει αισθητική μαζί με τεχνογνωσία.
‣ Εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
‣ Οραματίζεται τη Θεσσαλονίκη μια ευρωπαϊκή μητρόπολη.

«Ναι» μαζί του γιατί θέλω:
Τα Δημοτικά τέλη στο -50%
Την Θεσσαλονίκη Πόλη του γλυκού
Τουριστική
Θέσεις εργασίας για νέους
Πολλά φεστιβάλ και δρώμενα
Θεματικά πάρκα
*street work out
*skateboard
*δημόσιου θηλασμού
*παιδικές χαρές
Φωτισμό στην πόλη
Εξάλειψη της παραβατικότητας
Θέσεις πάρκινγκ
Σωστή αστική συγκοινωνία
Πλήρες δίκτυο ποδηλατοδρόμου
Πεζοδρομήσεις
Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ
Την Κυριακή 26 Μαΐου πείτε μαζί μου:
«Ναι» στους ΝΕΟΥΣ
«Ναι» στο να γίνει η Θεσσαλονίκη η πόλη του Γλυκού!

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Παύλου Μελά 27
Τηλ.: 2310 274 671
Instagram: patisserie.nikos.koufos
Fb: Ζαχαροπλαστεία Νίκος Κουφός από το 1962.
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Στην Κασσάνδρα μπορούμε
να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την παράταξη

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΚΙΝΟΥ*

Στην Κασσάνδρα διαθέτουμε πλούσιο τουριστικό
προϊόν και ενώ έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, δεν υπάρχει στρατηγική επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ όλων
των φορέων. Έχουμε πολύ μικρή τουριστική περίοδο που
διαρκεί από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Σκοπός μας είναι οι τουρίστες να έρχονται στην Κασσάνδρα 12 μήνες
το χρόνο και αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν αξιοποιηθεί ο
φυσικός πλούτος που διαθέτουμε.
Γινόμαστε αποδέκτες παράπονων για την ποιότητα
του τουρισμού από Δυτικοευρωπαίους τουρίστες. Δεν
έχουμε ποδηλατοδρόμους και πεζόδρομους στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Οι ποδηλάτες και οι πεζοπόροι
θέλουν να ανακαλύπτουν έναν τόπο με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.. έρχονται όλη την διάρκεια του χρόνου και
αναζητούν events, όπως μεγάλους αθλητικούς αγώνες.
Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων σε όλη την χερσόνησο ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν αυτόν τον Παράδεισο και εμείς να
αποκτήσουμε ποιοτικότερους τουρίστες.
Έχουμε καταγράψει 20 διαδρομές στη χερσόνησο
Κασσάνδρας και έχουμε εκτυπώσει χάρτες σε συνεργασία
με την ΚΕΔΗΚ και το Επιμελητήριο, έχουμε δημιουργήσει application ώστε να πηγαίνει ο πεζοπόρος μονός του

στο βουνό. Όμως εκεί θα συναντήσει σκουπίδια, ογκώδη
υλικά και… αγριογούρουνα.
Χρειάζεται στα Ιαματικά Λουτρά Αγίας Παρασκευής
να δημιουργηθούν ΣΠΑ για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Οι δυτικοευρωπαίοι τουρίστες λατρεύουν τους μύθους εμείς έχουμε τη μυθοπλασία που βασίζεται στον
Απολλόδωρο και τον Όμηρο, αλλά δεν την έχουμε αξιοποιήσει.
Στην Χερσόνησο της Κασσάνδρας μπορούμε να αναδείξουμε πολλές μορφές τουρισμού:
- Ιαματικό τουρισμό, ευεξία, ΣΠΑ
- Αρχαιολογικό τουρισμό
- Βυζαντινό – θρησκευτικό τουρισμό
- Περιπατητικό τουρισμό

- Λαογραφικό τουρισμό, πολιτιστικά δρώμενα,
έθιμα
- Οικολογικό τουρισμό Natura 2000 (Ν. ΦώκαιαΣανη, Λίμνη Μαυρόμπαρα, Γλαρόκαβος)
- Γαστρονομικό τουρισμό
- Τοπικά προϊόντα
- Γάμοι
- Καταδυτικό τουρισμό
- Τουρισμό περιπέτειας – Σαφάρι Τζιπ
- Αναρριχητικό τουρισμό
- Ποδηλατικό τουρισμό
- Μηχανοκίνητο τουρισμό – Motocross (Enduro)
- Αερομοντελισμό – Πτήση εθισμού
- Ιστιοπλοϊκό τουρισμό
- Αθλητικό τουρισμό
- Ιππασία
Για την κάθε μορφή τουρισμού υπάρχουν πληροφορίες και εμπειρία, που με τη δημιουργία ενός συντονιστικού
οργάνου στο δήμο μας θα μπορέσουν να εκτοξεύσουν
την τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας.
*Ο Βασίλης Στακινός είναι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με τον συνδυασμό «Ενωμένη Κασσάνδρα» της Αναστασίας Χαλκιά – Δημητροπούλου

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.

Πέτρος Ρούζιος:

50 24.05.2019

Σ ΤΟ Ν Κ Ω Σ Τ Η Ο Υ Ζ Ο Υ Ν Ο ΓΛ Ο Υ

Συνέντευξη

Ο δήμος Ν. Προποντίδας μπορεί να γίνει
όλο το χρόνο πόλος έλξης τουριστών
Πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες, που μάλιστα θα τον επισκέπτονται καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, οραματίζεται ο το δήμο Νέας Προποντίδας ο Πέτρος Ρούζιος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Νέα γενιά, νέα
πορεία» με επικεφαλής τον Δημήτρη Τσούφη. Σε
συνέντευξή του στην Karfitsa, ο κ. Ρούζιος αναλύει τα υπάρχοντα προβλήματα της περιοχής,
όπως επίσης και τις σκέψεις του για το μέλλον
του δήμου Νέας Προποντίδας.
Πώς πήρατε την απόφαση να πολιτικοποιηθείτε; Είναι μια συνειδητή επιλογή και πιστεύω
ότι είναι από τις πιο σωστές αποφάσεις που έχω
πάρει. Καθημερινά βλέπω τα μύρια να συμβαίνουν στο δήμο Ν. Προποντίδας, πολιτικές με τις
οποίες είμαι αντίθετος, αδικίες και ψευτιές. Αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι μέρος της ομάδας
που θα φέρει την αλλαγή στο δήμο μας και θα
τον αναδείξει.
Και γιατί επιλέξατε να κατεβείτε υποψήφιος με τον Δημήτρη Τσούφη;
Γιατί είναι ένας άνθρωπος σαν όλους εμάς.
Έχει όραμα, αγαπάει το τόπο του, έχει την υποχρέωση και θέλει να τον φτάσει ψηλά. Οι απόψεις του με εκφράζουν και πραγματικά πιστεύω
ότι έχει την ικανότητα και το μεράκι να καταφέρει
αυτά που σχεδιάζει.
Σε ποιόν τομέα πιστεύετε ότι εσείς προσωπικά μπορείτε να προσφέρετε;
Είμαι επιχειρηματίας. Δραστηριοποιούμαι στη
περιοχή του Λακκώματος, σε μια περιοχή που
κατά βάση αποτελεί τη βιομηχανική ζώνη του
δήμου μας. Γνωρίζω πολύ καλά τον τομέα αυτό
με τα προβλήματα και τις στερήσεις του, καθώς
και τους νέους τρόπους για να μπορέσει αναπτυχθεί ο δήμος Ν. Προποντίδας σε αυτό το κομμάτι.
Πιστεύω ότι έχω την ικανότητα και την επιρροή
για να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τι πιστεύετε ότι λείπει σήμερα από το δήμο
Ν. Προποντίδας;
Από πού… να αρχίσω! Πρώτα απ’ όλα, ο δήμος μας έχει ανάγκη να αναδείξει την ομορφιά
του σε κάθε σημείο. Τα πιο σημαντικά από όλα
που λείπουν, είναι η σωστή διαχείριση της αποκομιδής των απορριμμάτων, η καθαριότητα των
οικισμών και της παραλιακής ζώνης, η ανάγκη
για δημοτική συγκοινωνία, η κατασκευή ολοκληρωμένων αποχετευτικών δικτύων, η επίλυση του προβλήματος που έχει να κάνει με την
έλλειψη νερού ύδρευσης και άρδευσης, καθώς
και η ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων
για την ανάδειξη της Ιστορίας της κάθε κοινότη-

τας μας.
Πώς βλέπετε το μέλλον του δήμου μέσα
από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
βιώνει η χώρα;
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας βιώνει δύσκολες στιγμές, πιστεύω ότι με μια ικανή ομά-

δα, συλλογική δουλειά και σωστή διαχείριση, ο
δήμος Ν. Προποντίδας μπορεί να έχει λαμπρό
μέλλον. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες από όλο το κόσμο και
μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου!

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:

Δρ. Αντώνιος Σαλµανίδης

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

Υποψήφιος Διαµερισµατικός Σύµβουλος
στο Α' Διαµέρισµα του Δήµου Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 81, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 233 611, Κιν.: 6980 611 125, E-mail: salmanidisa@gmail.com

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, παιδικές 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 απέναντι 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 δημοψήφισμα. 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 δημάρχου είναι πρόθυμη και ικανή να συμπαρασταθεί στο δύσκολο και
εξαιρετικά σπουδαίο έργο, που τον περιμένει.

(Βελόπουλος)
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Ονομαστική εορτή Κώστα Παρχαρίδη
στη Chalkos Gallery

Την Τρίτη ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Παρχαρίδης γιόρτασε με συγγενείς, φίλους
και υποστηρικτές την ονομαστική του εορτή στη Chalkos Gallery. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία με φοντο έργα τέχνης να κάνουν έναν θετικό απολογισμό της προεκλογικής περιόδου, και να δηλώσουν αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της Κυριακής. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η τούρτα εμπνευσμένη από την
προεκλογική κάρτα του Κ. Παρχαρίδη την οποία επιμελήθηκε ο Νίκος Κουφός. Στο τέλος όλοι έδωσαν ραντεβού στην κάλπη όπου δεσμεύτηκαν να στηρίξουν
Κωνσταντίνο Ζέρβα και Κώστα Παρχαρίδη.

Χρήστος Κοκκινακης

Κώστας Παρχαρίδης, Αμαλία Τσαμπάζη,
Αντώνης Παρχαρίδης.

Νίκος Κουφός, Κώστας Παρχαρίδης

Αμαλία Τσαμπάζη, Δέσποινα Καρφοπούλου,
Κώστας Παρχαρίδης

Θάνος Κήπου, Κώστας Παρχαρίδης, Χαράλαμπος
Μπρουσκέλης, Χρήστος Κοκκινάκης

Κατερίνα Χαρκιολάκη, Κώστας Παρχαρίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Έφη Σαραφίδου, Χρήστος
Τσερτσενές

Τάσος Νικάκης, Κώστας Παρχαρίδης

Σάκης Παπαγιάννης, Κώστας Παρχαρίδης
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ΓΕΡΟΓΙΆΝΝΗ ΔΉΜΗΤΡΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Νομού Θεσσαλονίκης

Η «Ριβιέρα» της Θεσσαλονίκης
θα προκαλέσει έκρηξη στη
δημοφιλία της πόλης
Η «Ριβιέρα της Θεσσαλονίκης» είναι ένα όραμα άμεσης αξιοποίησης όλου
του παραλιακού μετώπου. Είναι έργο που θα ενώσει την Ανατολική με την
Δυτική Θεσσαλονίκη, απολαμβανοντας την εικόνα ενός ενιαίου θαλάσσιου
μετώπου με την αλληλουχία των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Δέλτα, Θέρμης και Θερμαϊκού. Η
ανάπλαση της παράκτιας ζώνης θα εκτείνεται σε μήκος 40 χλμ. από τη δυτική
είσοδο έως το Μεγάλο Έμβολο του Αγγελοχωρίου με πλωτές εξέδρες, μαρίνες για χρήση σκαφών και ψυχαγωγία, ναυταθλητισμό, επιχειρηματικές και
πολιτιστικές χρήσεις.
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επίσπευσε τις διαδικασίες μελετών
η ενώ κοινή πρωτοβουλία της διοίκησης της περιφέρειας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και
τους παράκτιους δήμους έχει στόχο να μπει μια τάξη στο θαλάσσιο μέτωπο
της Θεσσαλονίκης, να καταργήσουμε την ασυνέχεια δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι, αξιοποιώντας το παραλιακό
μέτωπο προς όφελος της πόλης, της τοπικής κοινωνίας και των συμπολιτών
μας.
Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι τεράστιες, θα δημιουργήσουν θέσεις
εργασίας και θα εκτιναχτεί η ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν περιοχές που σήμερα, είναι άντρο παραβατικότητας όπως η εξυγίανση του Δενδροποτάμου με την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και
περιπατικών αξόνων όπως αυτός από το νέο Μουσείο Ολοκαυτώματος ώς
την πλατεία Ελευθερίας.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός παραλιακού μετώπου που
θα γίνει πόλος ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας και η
αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Με ενιαία πολεοδομική αντιμετώπιση της περιοχής του Μεγάρου Μουσικής
– Ποσειδωνίου – Αλλατίνη, διερεύνηση χωροθέτησης
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Κεντρικής Μακεδονίας,
χωροθετήσεις και ανάγκες για λιμενικές υποδομές εξυπηρέτησης των σκαφών κάθε κατηγορίας, επανάκτηση
του ρόλου της παράκτιας περιοχής του Δήμου Θερμαϊκού ως κύριας ζώνης θαλάσσιας αναψυχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα αλλάξει την
εικόνα της πόλης διεθνώς, προκαλώντας μία έκρηξη αφίξεων
τουριστών καθώς η αναμόρφωση της Θεσσαλονίκης θα την καταστήσει έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των ξένων επισκεπτών. Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, έχει ολοκληρωμένο
σχέδιο και το υλοποιήσει.
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Χρήστος Αντιβαλίδης

Γεννήθηκα το 1994 και είμαι 24 ετών. Πήγα σχολείο στο Ελληνικό Κολέγιο και στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη από όπου αποφοίτησα το 2012
περνώντας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Η Θεσσαλονίκη μου αρέσει πολύ αλλά δεν μου αρέσουν πολλά. Είμαι
ένας από τους νεότερους υποψήφιους στο Δήμο Θεσσαλονίκης και
αυτό σημαίνει πως δεν έχω ζήσει την πόλη μας στις εποχές της ευμάρειας. Ο λόγος που αποφάσισα να δεχτώ την πρόταση του Κωνσταντίνου Ζέρβα και να είμαι υποψήφιος είναι γιατί πιστεύω βαθιά ότι εμείς
οι νέοι άνθρωποι είμαστε αυτοί που θα προκαλέσουμε την αλλαγή σε
όλα τα κακώς κείμενα γύρω μας.
Για αυτόν τον λόγο λέω ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη ως μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη καθαρή. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη μια πόλη καινοτόμα και φιλική προς τους νέους. ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη, μακριά από τις αγκυλώσεις του χθες.
Facebook: Xristos Antivalidis
Mail: chrisantivalidis@gmail.com
Instagram: chris_antivalidis

∆ηµήτρης Μήτρου

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
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Πολυχρόνης Χριστόδουλος (Γιαννίκος)

Είμαστε η κατάλληλη παράταξη για την Κασσάνδρα
Ο Πολυχρόνης Χριστόδουλος (Γιαννίκος) είναι 49
ετών, μένει μόνιμα και εργάζεται στο Παλιούρι. Ασχολήθηκε με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σήμερα έχει
οικογενειακή επιχείρηση στο Παλιούρι. Θέτει υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ με την Αναστασία Χαλκιά Δημητροπουλου με γνώμονα τα συμφέροντα του δήμου
προς όφελος των κατοίκων .
Για ποιό λόγο αποφασίσατε να ασχοληθείτε με
την τοπική αυτοδιοίκηση;
Ο λόγος που αποφάσισα να θέσω τον εαυτό μου
στην διάθεση των δημοτών είναι το αμέριστο ενδιαφέρον μου και η άπλετη αγάπη μου για τον τόπο και
τους κατοίκους του. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα
και εδώ δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά.
Γιατί επιλέξατε τον συνδυασμό της Αναστάσιας
Χαλκιά;
Επέλεξα τον συνδυασμό «Ενωμένη Κασσάνδρα»
και την Αναστασία Χαλκιά - Δημητροπούλου ως Υποψήφια Δήμαρχο, διότι πιστεύω σε αυτή και στις δυνατότητές της να διαχειριστεί τις ανάγκες του τόπου
καθώς επίσης και στους ανθρώπους που την πλαισιώνουν. Είναι άνθρωπος που νοιάζεται για τον τόπο της
και ξέρει να επιλέγει και να αξιολογεί τους συνεργάτες
της.
Ποιός είναι ο ρόλος που θα θέλατε να διαδραματίσετε σε περίπτωση εκλογής σας στο δήμο;
Θα ήθελα να δουλεψω για την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών στους δημότες, να εργαστώ για την βελτίωση της ποιότητας ζωης, με γνώμονα τα συμφέροντα
του Δήμου πάντα προς όφελος των κατοίκων. Η Κασσάνδρα είναι μια περιοχή που σφύζει τους καλοκαιρινούς μήνες, επομένως, η βελτίωση και η συντήρηση
των υποδομών της είναι από τις άμεσες προτεραιότητές μας.
Ποιά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Δήμος Κασσανδρας θα ιεραρχούσατε ως σημαντικότερα;
Πέραν των συνολικών προβλημάτων τις διαχείρισης των σκουπιδιών, είναι ακόμη του νερού και των
αποχετευτικών δικτύων, της διάβρωσης των ακτών
και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών με γνώμονα την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Δήμος
Κάσσανδρας αποτελείται από 14 τοπικά διαμερίσματα
τα οποία έχουν με τη σειρά τους το κάθε ένα ξεχωριστά τα δικά του θέματα - προβλήματα, η επίλυση των
οποίων θα είναι προτεραιότητα και προϊόν συνεργασίας των κατά τόπους συμβουλίων με τον Δήμο. Ελπίζω
ότι ο συνδυασμός μας θα είναι εκείνος που θα κληθεί
να διαχειριστεί τα μείζονα προβλήματα γιατί έχει και
σχέδιο και όραμα για την Κασσάνδρα.
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Η ρύθμιση 120 δόσεων
ΤΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ* - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ*

Από την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 το μεσημέρι άνοιξε η
πλατφόρμα για την ρύθμιση των οφειλών στην εφορία
– η ρύθμιση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisisofeilon. Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί έως και την
28.6.2019.
Για μία ακόμη φορά όμως η κυβέρνηση αδειάζει τις
επιχειρήσεις (Νομικά Πρόσωπα) τα οποία θεωρούμε ως
Λογιστές – Φοροτεχνικοί , είχαν ανάγκη από περισσότερες δόσεις ώστε να έχουν περισσότεροι ρευστότητα για
να μπορέσουν πραγματικά να ανασάνουν. Μη ξεχνάμε
ότι η Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν
την ραχοκοκαλιά της Οικονομίας μας.
Επίσης ένα απλό παράδειγμα είναι ότι το ΦΠΑ του
τελευταίου τριμήνου του 2018 επειδή βεβαιώθηκε τον
Γενάρη του 2019 δεν μπορεί να υπαχθεί στην συγκεκριμένη ρύθμιση παρότι αποτελεί οφειλές του 2018.
Συνοπτικά παραθέτουμε τα βασικά σημεία της ρύθμισης:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Υπάγονται στη ρύθμιση το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως
31.12.2018. Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται
στη νέα ρύθμιση φτάνει έως και τις 120, με ελάχιστο
αριθμό δόσεων τις 18, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης
μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.Για εισόδημα έως 10.000
ευρώ, χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις με περιορισμό την ελαχίστη των 30 ευρώ.
Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και πάλι έως τις 120. Για τα εισοδήματα
αυτά, εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του

κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση
με το χρέος του.
Επίσης, προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Με την υπαγωγή στη
ρύθμιση, θα μειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε
ποσοστό 10%. Περαιτέρω, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% (συμπεριλαμβανομένου
του αρχικού 10%), εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που του προτείνεται από την
φορολογική διοίκηση.
Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Υπάγονται στη ρύθμιση το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως
31.12.2018.
Εδώ έχουμε δύο ειδών ρυθμίσεων, ανάλογα με το είδος της οφειλής.
Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή από φόρο ει-

σοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ.), η ρύθμιση θα περιλαμβάνει
έως 24 δόσεις.
Για οφειλές από έκτακτη αιτία ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 36 δόσεις.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται και για τα νομικά
πρόσωπα στα 30 ευρώ. Τα ευεργετήματα που απολαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα είναι περίπου τα ίδια με τα
φυσικά πρόσωπα όσον αφορά τις μειώσεις των προσαυξήσεων. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, θα αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το Δημόσιο, θα
αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασμοί) και θα χορηγείται φορολογική
ενημερότητα.
* Ο Ιορδάνης Πέτσογλου είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Δύναμη Πολιτών» του Παναγιώτη Ψωμιάδη
* Ο Νικόλαος Σταυραετός είναι υποψήφιος διαμερισματικός σύμβουλος Τούμπας με τον συνδυασμό
«Δύναμη Πολιτών» του Παναγιώτη Ψωμιάδη

Να αγωνιστούμε μαζί για τη Θεσσαλονίκη
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ*

Η «Δύναμη των πολιτών» καλεί εσάς. Καλεί τον λαό της Θεσσαλονίκης να
ενωθούμε για να αποτελέσουμε την πιο μεγάλη δύναμη. Να αγωνιστούμε μαζί,
για τις ανάγκες του τόπου μας, γι αυτά που έπρεπε να αλλάξουν ριζικά και δεν
άλλαξαν ποτέ.
Ο στόχος είναι ένας και ονομάζεται Θεσσαλονίκη. Μεριμνούμε για τη βελτίωση της πόλης μας, για την καθαριότητα, την ασφάλεια, τους φωτεινούς δρόμους
αλλά και για την περισυλλογή, την περίθαλψη και την στείρωση των αδέσποτων
ζώων, με σκοπό να προστατευτούν τα ίδια αλλά και να μειωθούν τα περιστατικά
των επιθέσεων είτε προς αυτά αλλά και είτε προς τον ίδιο τον άνθρωπο.
Ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, είμαι έτοιμος να ακούσω τη δική σας
τη φωνή, να σταθώ δίπλα σας ως ένας απλός πολίτης και συμπατριώτης και όχι
απέναντι σας.
Ζητώ την στήριξή σας και ελπίζω σε μια συνεργασία που θα με φέρει πιο
κοντά σε όλους εσάς, τους πολίτες της Θεσσαλονίκης!
Και μετά τις 27 Μαΐου θα είμαι δίπλα σας.
* Ο Χρήστος Αναστασάκης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με
την παράταξη «Δύναμη Πολιτών» του Παναγιώτη Ψωμιάδη
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Το μέλλον της πόλης στα χέρια μας
ΤΟΥ ΚΕΊΜΗ ΚΡΥΩΝΆ*

Τα τελευταία χρόνια με την άνθιση του διαδικτύου και ιδιαίτερα των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, όλο και περισσότεροι Θεσσαλονικείς ανακαλύπτουν την πλούσια ιστορία
που έχει η πόλη μας. Μια ιστορία που ξεπερνάει τα 2.300 χρόνια, και ξεκινάει από τους
πρώιμους προϊστορικούς οικισμούς που έχουν ανακαλυφθεί, και φτάνει ως τη σημερινή
πραγματικότητα που όλοι μας γνωρίζουμε.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η Θεσσαλονίκη εξακολούθησε να παραμείνει μια
πόλη, παρόλο που βρέθηκε στο στόχαστρο επιδρομέων, αλλά και ιστορικών αναστατώσεων οι οποίες τη σημάδεψαν μεν, αλλά την άφησαν αλώβητη δε.
Εξάλλου η τοποθεσία που χτίστηκε η πόλη, προσφέρει μια σειρά φυσικών πλεονεκτημάτων που αποτέλεσαν το συγκριτικό της πλεονέκτημα κατά το παρελθόν, και εξακολουθούν να της προσφέρουν και σήμερα μια ξεχωριστή θέση στο ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής
Βέβαια οι εποχές έχουν αλλάξει και κανείς δε μπορεί να παραμείνει προσδεμένος σε
παλιότερες εποχές δόξας που γνώρισε η Θεσσαλονίκη, είτε αυτές ήταν κατά τους προηγούμενους αιώνες, ή ακόμα κατά το πρόσφατο παρελθόν που όλοι μας θυμόμαστε.
Ειδικότερα όταν κατά τα τελευταία χρόνια, όλοι έχουμε βιώσει τη συρρίκνωση που
έχει υποστεί η πόλη ως απότοκο μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και
λόγω των ευρύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.
Ενώπιον μας βρίσκεται η ευκαιρία να πάρουμε για μια ακόμη φορά την πόλη στα
χέρια μας, και να της προσδώσουμε ένα καινούργιο αφήγημα το οποίο θα βοηθήσει να
πορευτεί η Θεσσαλονίκη με ένα καινούργιο και ανανεωμένο πνεύμα τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτήν την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει η κοινωνία
των πολιτών, και να συμβάλλει με την ενεργή συμβολή όλων των Θεσσαλονικέων στη
διαμόρφωση και ενδυνάμωση μιας καινούργιας πραγματικότητας για την αγαπημένη
μας πόλη.
*Ο Ιωακείμ (Κείμης) Κρυωνάς, είναι υποψήφιος σύμβουλος για την Α’ Κοινότητα
του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό Θεσσαλονίκη-Ταχιάος-Υπεύθυνα
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57

16/3/2019

logo synkal.JPG

Βαρυπάτη Ραφαηλία-Μαρία
Πτυχιούχος University Ecclesiastical Academy Θεσσαλονίκης
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος «Συνεργασία
για την Καλαμαριά» Δήμου Καλαμαριάς

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwBWKSFhQGmQmMLzHnGxkWxhwpj?projector=1&messagePartId=0.2
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Email: varipatiraf@gmail.com Facebook: Varipati Rafailia-Maria
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Ο πρωταθλητής Γιώργος Πατής – Φουντάς δίνει ιδέες:
Να γίνει η Θεσσαλονίκη κέντρο αθλητικού τουρισμού της ΝΑ Ευρώπης
Με την ιδιότητά του ως πρώην πρωταθλητής, μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας Αντιπτέρισης
(Badminton) και προπονητής Α’ κατηγορίας, ο Γιώργος Πάτης – Φουντάς, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του Γιώργου
Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον», βρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Αθλητισμού «Sportexpo 2019»
και συνομίλησε με ανθρώπους του αθλητισμού και με
εκπροσώπους όλων των ομοσπονδιών που συμμετείχαν, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την
εξεύρεση λύσεων και την προοπτική τους στην πόλη
της Θεσσαλονίκης.
Η αγάπη του Γιώργου Πατή – Φουντά για τον αθλητισμό και τη Θεσσαλονίκη είναι γνωστή και αποτέλεσε το έναυσμα για τον ίδιο να διαμορφώσει μια σειρά
προτάσεων που θα αναγάγουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών σε κέντρο
αθλητικού τουρισμού της ΝΑ Ευρώπης. Σύμφωνα με
τον κ. Πατή – Φουντά, η πόλη μας έχει τη δυνατότητα
να διοργανώνει ευρωπαϊκούς και διεθνείς αθλητικούς
αγώνες όλων των αθλημάτων που θα συμβάλλουν

και στην τουριστική της ανάπτυξη.
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η 4η Διεθνής Έκθεση Αθλητισμού –
Sportexpo 2019 και εύχομαι κάθε χρόνο να προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Είχα την
ευκαιρία να συναντηθώ με παλαιούς φίλους και να
πραγματοποιήσω νέες γνωριμίες, με απώτερο σκοπό
την αθλητική ανάπτυξη της πόλης μας», τόνισε μιλώντας στην Karfitsa, ενώ σημείωσε ότι με στρατηγική
και προσπάθεια η Θεσσαλονίκη που ούτως η άλλως
γεννά αθλητές, μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στην
ευρύτερη περιοχή.
Ο Γιώργος Πάτης – Φουντάς με την ιδιότητα του ως
υπεύθυνος αθλητισμού, στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στοχεύει στη δραστηριοποίηση των σχολικών μονάδων του δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ολυμπιακό Μουσείο και άλλους φορείς,
ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργοποίηση
των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες
αθλητικές δράσεις μαζικού αθλητισμού και Ολυμπισμού.

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

• 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.

Αγίας Σοφίας 29, 54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.263545 Κιν.: 6944344639
e-mail: amourati@otenet.gr
www.amouratidisplasticsurgery.gr

Προτεραιότητά µου:
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

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.
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karfitsomata
Viral ο Φεγγαρίδης!

Μπαμπούλας feat ... Μήτρακας

«Πυρετός» για τις εκλογές
Επί ποδός βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει των εκλογών. Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο και ΚΕΠ θα λειτουργούν και το
Σαββατοκύριακο για να εξυπηρετούνται οι δημότες, ενώ
οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους τόνους χαρτιού που χρησιμοποιείται
τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο και την ημέρα των
εκλογών. Ο δήμος έχει απευθύνει ήδη έκκληση στους
δημότες να μην κατεβάζουν αυτές τις μέρες τα σκουπίδια
στους κάδους.

Το γύρο του διαδικτύου αλλά και των τηλεοπτικών
καναλιών έκανε το βίντεο του «Νίντζα»… Ο λόγος για τον
υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, Νίκο Φεγγαρίδη - Νίντζα,
με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Πρώτη» του Πέτρου
Λεκάκη. «Η πόλη χρειάζεται έναν «Νίντζα» να κυκλοφορεί στους δρόμους της» λέει στο βίντεο που ανήρτησε
και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τον
ψηφίσουν οι δημότες.

Ένα προεκλογικό βίντεο με πολύ δόση χιούμορ κυκλοφόρησε ο Θόδωρος Μητράκας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Παίζοντας έναν μακάβριο ρόλο, ο κ. Μητράκας εμφανίζεται
να του παίρνει... τα μέτρα ο γνωστός τελετάρχης και
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Νεάπολης
– Συκεών, Κωνσταντίνος Μπαμπούλας. «Σε αυτές τις
εκλογές παίρνουμε τα μέτρα μας και βάζουμε τον πήχη
ψηλά...», αναφέρει ο κ. Μητράκας, με τον κ. Μπαμπούλα
να συμπληρώνει: «και τον σταυρό μας στον Μητράκα».

Σκιαδάς Νικόλαος

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

Επιλέγουµε έναν έµπειρο Αξιωµατικό Καταδροµών
ως δηµοτικό σύµβουλο συνειδητά γιατί:
▶ Θέλουµε ασφάλεια στην πόλη,
σε κάθε γειτονιά της.
▶ Επιθυµούµε την ενεργοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού της καθαριότητας ώστε η πόλη να γίνει
καθαρή, γιατί... η Θεσσαλονίκη είναι το µέλλον.

skiadasnikolaos
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Τηλ.: 6974845444

Επίθεση Παππά σε Κουράκη
Αίσθηση προκάλεσε η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Καθαριότητας
και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς, στον ανεξάρτητο
δημοτικό σύμβουλο και εκ νέου υποψήφιο, Ανδρέα Κουράκη, μετά την αθώωση υπαλλήλων στο δικαστήριο για
τους διαγωνισμούς στην Καθαριότητα. Ο κ. Παππάς χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του κ.Κουράκη, κατηγορώντας τον ότι χειρίστηκε τις υποθέσεις
αυτές με ζηλόφθονο τρόπο και για προσωπικό όφελος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
(ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΓΗΠΕΔΟ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΕΙΦΕΡΙΑΚΟΥ),
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι ΟΣ ∆ Η Μ Α ΡΧΟΣ

∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. ΒΟΗΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Μ.Ε.Α.
ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ-ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ-ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΑΣ.
ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ, ΑΠΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΕΔΙΑ,ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.ΕΠΙΣΗΣ
<<ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ>> ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΥΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ .ΣΤΟΧΟΣ
Η ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΥΝΑΜΩΝ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΘΟΥΝ
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

«Λίγοι υπηρετούν
την Αλήθεια γιατί λίγοι
έχουν τη θέληση και
λιγότεροι τη δύναμη
για να είναι δίκαιοι...»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΣ ∆ Η Μ Α ΡΧΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
- ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΟΠΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
-ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ
ΑΝΑΣΑ ΜΕ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ (-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ
ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΚΥΛΥΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΕΛΩΝ)
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ-ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΤΟ ΘΕΣΜΟ <<ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ>>ΚΑΙ ΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.
ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΥΜΕ <<ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ>>
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ <<ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ>> ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
-ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΘΕΣΠΙΖΟΥΜΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ WI-FI ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΘΕΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ <<ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ>> ΚΑΙ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
-ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
-ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.
-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ.
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΟΠΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΦΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ
ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
KORDELIO-EVOSMOS APP: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΑ ΕΠΙΤΡΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠ
ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΟΗΓΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΎΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ(Π.Χ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΡΓΟ
Η ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΑΣΨΟΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ.
ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖONTAI ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΛΕΣ OI ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ (Π.Χ. ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ (Π.Χ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗ
ΠΟΛΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ
ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ,ΕΥΚΟΛΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ TAXIS.
24.05.2019
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Με το χαμόγελο της Εύας ο Τσέτης

Με τον Ορφανό ο Ξαρχάκος

Κοντά στην Γ’ ηλικία η Χατζηστουγιάννη

Την φίλη του Εύα Καϊλή είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο Σάκης Τσέτης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κωσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», στο δικό του μπαρ Basement στο
περιθώριο της προεκλογικής τους εκστρατείας έστω από
διαφορετικά μετερίζια. Ο Σάκης στης αυτοδιοίκησης και η
Εύα της ευρωβουλής.

Με την παράταξη του Γιώργου Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» κατεβαίνει ο Γιώργος Ξαρχάκος.
Η αγαπητός στους Θεσσαλονικείς επιχειρηματίας, γεννήθηκε πριν από 48 χρόνια, ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια, είναι παντρεμένος με την Σοφία Χρυσοστομίδου
και είναι πατέρας δυο παιδιών. Διατηρεί εδώ και χρόνια
επιχείρηση εστίασης – καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασχολείται με διοργάνωση εκδηλώσεων και είναι
επιπλέον αντιπρόεδρος του συλλόγου Πελοποννησίων.

Από τις πιο δραστήριες παρουσίες στο Δήμο Πυλαίας
– Χορτιάτη, η υποψήφια σύμβουλος της δημοτικής ενότητας Πυλαίας Χρύσα Χατζηστουγιάννη και πάντα κοντά
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Από την παρουσία της
στο Β΄ΚΑΠΗ Πυλαίας και το τσούγκρισμα των αβγών...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες»
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«Με αγάπη για τους Θεσσαλονικείς και την Θεσσαλονίκη!»
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Σε φιλανθρωπική εκδήλωση ο Γ. Καρτάλης
Παρουσία εκατοντάδων θεατών και με τη συγκέντρωση σημαντικής
ποσότητας ανθρωπιστικού υλικού, πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Με τα παιδιά για τα παιδιά» που διοργάνωσε το
ΚΔΑΠ του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία με το Ανθρωπιστικό Σωματείο «Έχω τη Δύναμη» στο ΓΕΛ Φιλύρου. Η πρωτοβουλία ήταν
ενταγμένη στο πλαίσιο εκδηλώσεων του ΚΔΑΠ Φιλύρου και περιελάμβανε μαθητικό διαγωνισμό έργων ζωγραφικής και σκίτσου, αγώνες
σκακιού, καθώς και αγώνες χορού, ρυθμικής γυμναστικής, μουσικής,
μπάσκετ, βόλεϊ και tae kwon do.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η οποία είχε εξαρχής φιλανθρωπικό χαρακτήρα οι θεατές αντί εισιτηρίου προσέφεραν ο καθένας ανάλογα με
τις δυνατότητες του, μια σακούλα ή ένα πακέτο ανθρωπιστικού υλικού,
κυρίως τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διανεμηθούν για τις
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
«Αφουγκραστήκαμε το αίτημα των κατοίκων και σε χρόνο ρεκόρ
παραδώσαμε στο Φίλυρο μια δομή από τις καλύτερες που υπάρχουν
σήμερα. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να εξυπηρετηθεί η οικογένεια
και να ενταχθεί στις δραστηριότητες μας το σύνολο των παιδιών, καθώς
διαθέτουμε εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών. Για τον λόγο αυτό
η ΚΔΑΠ στον δήμο μας λειτουργεί καθημερινά κυρίως απογευματινές
ώρες που εξυπηρετούν περισσότερο τους γονείς, ενώ είναι ανοιχτή στη
διάρκεια του καλοκαιριού, στις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων», δήλωσε ο Γιάννης Καρτάλης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη με τον συνδυασμό «Δύναμη Εντότητας»
του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

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
24.05.2019
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Με το χαμόγελο της Εύας ο Τσέτης

Με τον Ορφανό ο Ξαρχάκος

Ζέρβας και Παρχαρίδης ανήμερα
της εορτής τους σε λαϊκή της πόλης

Την φίλη του Εύα Καϊλή είχε την ευκαιρία να συναντήσει ο Σάκης Τσέτης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κωσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», στο δικό του μπαρ Basement στο
περιθώριο της προεκλογικής τους εκστρατείας έστω από
διαφορετικά μετερίζια. Ο Σάκης στης αυτοδιοίκησης και η
Εύα της ευρωβουλής.

Με την παράταξη του Γιώργου Ορφανού «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον» κατεβαίνει ο Γιώργος Ξαρχάκος.
Η αγαπητός στους Θεσσαλονικείς επιχειρηματίας, γεννήθηκε πριν από 48 χρόνια, ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια, είναι παντρεμένος με την Σοφία Χρυσοστομίδου
και είναι πατέρας δυο παιδιών. Διατηρεί εδώ και χρόνια
επιχείρηση εστίασης – καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασχολείται με διοργάνωση εκδηλώσεων και είναι
επιπλέον αντιπρόεδρος του συλλόγου Πελοποννησίων.

Την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του
«Ναι στη Θεσσαλονίκη», Κώστας Παρχαρίδης μοίρασαν
οικολογικές τσάντες στη λαϊκή αγορά της Ορμυλίας (περιοχή Μαρτίου). Όπως κάθε φορά άκουσαν και μίλησαν
με τους δημότες, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά δέχθηκαν και ευχές για την ονομαστική τους εορτή για υγεία,
αλλά και νίκη στις εκλογές.

Καραδάκης Δημήτρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
‣ Στέλεχος του Οµίλου ΟΤΕ
‣ Χηµικός Μηχανικός, Οικονοµολόγος, κάτοχος ΜΒΑ
‣ Εκλέγεται στην Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΟΤΕ επί 16 χρόνια
‣ ∆ιετέλεσε επί εννιά χρόνια πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
της Πολιτιστικής Λέσχης Προσωπικού ΟΤΕ Θεσσαλονίκης
‣ Είναι παντρεµένος µε την Ελένη Μπιτσιάδου, εργαζόµενη
στο ΑΠΘ, και έχουν τρία παιδιά
‣ Υπηρέτησε στην Πολεµική Αεροπορία για 23 µήνες
‣ Έχει εργασθεί στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης,
στην Henkel Γερµανίας, ενώ εργάζεται και ως σύµβουλος
ακινήτων στην εταιρεία RE/MAX
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Εκδήλωση tango
– «Ναι στη Θεσσαλονίκη»

Μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση
του Χ. Παπασωτηρίου

Ζέρβας και Παρχαρίδης ανήμερα της
εορτής τους σε λαϊκή της πόλης

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος με αφορμή την υποψηφιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό
του Κωνσταντίνου Ζέρβα «Ναι στη Θεσσαλονίκη» και
στo πλαίσιο της καλλιτεχνικής του ιδιότητας, προσέφερε
στους χορευτές του Αργεντίνικου tango μια Milonga la
Serenata στο Tango Room Thessaloniki. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη και, όπως ανέφεραν όσοι παρευρέθηκαν, πέρασαν όμορφα, χορέψανε και ανταλλάξανε
«αγκαλιές και χαμόγελα». Είχαν επίσης την ευκαιρία να
συνομιλήσουν για θέματα που αφορούν σε όλους τους
κατοίκους της Θεσσαλονίκης ενώ, τέλος, ευχήθηκαν
«καλή επιτυχία» στον Αλέκο Παπαδόπουλο για την υποψηφιότητά του.

Με μεγάλη επιτυχία στέφτηκε η εκδήλωση που οργάνωσε την Τρίτη ο Χρήστος Παπασωτηρίου, υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, όπως έγινε η εκδήλωση, ο κ.
Παπασωτηρίου εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν
να βάλει υποψηφιότητα αποδεχόμενος την πρόταση Τζιτζικώστα, ενώ η τοποθέτησή του ότι θέλει να βοηθήσει
το κοινωνικό σύνολο, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι θέσεις, αλλά η προσφορά, χειροκροτήθηκε από όλους. Οι
παρευρισκόμενοι έδωσαν τις ευχές τους για καλή επιτυχία και στη συνέχεια παρέμειναν στο χώρο για να απολαύσουν κεράσματα από τον μπουφέ που επιμελήθηκαν
τα Ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου.

Την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του
«Ναι στη Θεσσαλονίκη», Κώστας Παρχαρίδης μοίρασαν
οικολογικές τσάντες στη λαϊκή αγορά της Ορμυλίας (περιοχή Μαρτίου). Όπως κάθε φορά άκουσαν και μίλησαν
με τους δημότες, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά δέχθηκαν και ευχές για την ονομαστική τους εορτή για υγεία,
αλλά και νίκη στις εκλογές.

Η αξιολόγηση του μειωμένου καταλογισμού στην Ποινική Δίκη
ΤΗΣ ΔΡ. ΤΈΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ*

Ο Δικαστικός Ψυχολόγος- Εγκληματολόγος, έχει
πολύ σημαντική θέση στην αξιολόγηση των ατόμων που
εμπλέκονται σε ποινικές πράξεις, ειδικά αν υπάρχει υποψία ψυχικών διαταραχών, οι οποίες εμπίπτουν στα Άρθρα
34-36 του Ποινικού Κώδικα. Εφόσον ως κλάδοι η Ψυχολογία και η Εγκληματολογία αξιολογούν τα στοιχεία και
ερευνούν την παραβατική συμπεριφορά αντίστοιχα, είναι
απαραίτητη η εξέταση με ειδικές ψυχομετρικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην
νοημοσύνη, την προσωπικότητα και τις εκτελεστικές διεργασίες των εμπλεκομένων σε μία υπόθεση. Σε αντίθεση με την κλινική ψυχιατρική ή ψυχολογική εξέταση, η
δικανική απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την
εξακρίβωση του διαχωρισμού αλήθειας ή ψεύδους, την
αντιληπτική ικανότητα, την διαφοροδιάγνωση και τα ειδικά χαρακτηριστικά της δομής της προσωπικότητας των
κατηγορουμένων ή υπόπτων.
Ως ψυχικά πάσχων ορίζεται όποιος πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια για μία διαταραχή είτε στον Άξονα Ι (κλινικές διαταραχές) είτε στον Άξονα ΙΙ (διαταραχές της προσωπικότητας/νοητική υστέρηση) κατά το DSM-IV (1994)
ή DSM-V (2015). Να σημειωθεί ότι όλες οι διαταραχές είτε
στον Άξονα Ι ή ΙΙ δεν οδηγούν σε διατάραξη των πνευματικών ή ψυχικών λειτουργιών και για αυτό τον λόγο δεν

οδηγούν σε μειωμένο καταλογισμό. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η Αντικοινωνική ή Ψυχοπαθητική Διαταραχή
της προσωπικότητας με κύρια συμπτώματα την παρορμητικότητα, την έλλειψη σεβασμού στα δικαιώματα των
άλλων, τον κυνισμό, την απάθεια, τις μισανθρωπικές
αντιλήψεις και πρακτικές. Συναντάται στην πλειοψηφία

των καταδικασθέντων για κακουργήματα αλλά οι πάσχοντες έχουν πλήρη συνείδηση των πράξεων τους.
Τα άτομα αυτά θα πρέπει επίσης να προστατεύονται
προκειμένου να μην πέσουν θύματα εκμετάλλευσης
λόγω της αδυναμίας ή της διατάραξης των πνευματικών
τους λειτουργιών (ηλικιωμένοι με άνοια/ άλλες νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές όπου επηρεάζεται η
κρίση, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων
όπως άτομα στο φάσμα του Αυτισμού).
Ο Δικαστικός Ψυχολόγος- Εγκληματολόγος μπορεί
να παραστεί στο δικαστήριο προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία είτε ως τεχνικός σύμβουλος είτε ως
πραγματογνώμονας για να βοηθήσει στην ανάλυση και
την παρουσίαση των στοιχείων κατηγορίας ή υπεράσπισης. Σε κάθε περίπτωση προσφέρει τις εκτιμήσεις του στα
θέματα που άπτονται της ειδικότητας του και οφείλει να
απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθονται με
τις κατάλληλες ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους.
*Η δρ. Τέσσα Χριστοδούλου είναι κλινική ψυχολόγος – Νευροψυχολόγος, Εγκληματολόγος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Ορφανού «Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
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Θεσσαλονίκη, μια πόλη σε αναμονή…
ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ*

Η Θεσσαλονίκη της μακραίωνης Ιστορίας, η Θεσσαλονίκη της συνεχούς κατοίκησης, η Θεσσαλονίκη των
θετικών συνειρμών στο μυαλό όλων, ξέμεινε από υποδομές, καθαριότητα, κυκλοφοριακή ανάσα…
Η Θεσσαλονίκη του οικουμενικού πολιτιστικού αποτυπώματος, της βυζαντινής αίγλης, η πρωτεύουσα της
μακεδονικής ενδοχώρας, ξέμεινε από «καύσιμο», ευταξία και οργάνωση.
Η σημερινή απογοήτευση δεν οφείλεται μόνο στην
κρίση που μας έπληξε βαθιά και με μεγαλύτερη ένταση,
εκμηδενίζοντας την παραγωγή. Ξεμείναμε από πολιτική
κινητήρια δύναμη στο τιμόνι του δήμου. Ξεμείναμε από
δουλεία, παρουσία, ουσιαστική γνώση των προβλημάτων και προσήλωση στην ανεύρεση λύσεων.
Οι δημότες στις επερχόμενες αποφασίζουν την αλλαγή παραδείγματος, το τέλος μίας εποχής και την αρχή
μίας άλλης.
Η πόλη χρειάζεται δήμαρχο. Δήμαρχο με αφοσίωση
στην πόλη, επίγνωση των ευθυνών και της δουλειάς που
απαιτείται για έναν δήμο του μεγέθους και του υψηλού
κύρους της Θεσσαλονίκης. Δήμαρχο που αντιλαμβάνε-

ται τις εξελίξεις, τις προλαβαίνει, σχεδιάζει και υλοποιεί,
ενεργό, δραστήριο, αποτελεσματικό.
Η πόλη χρειάζεται δήμαρχο πολιτικά αυθύπαρκτο,
χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς μικροπολιτικά συμφέροντα,
αλλά με σχέσεις ουσίας με την πόλη και τους δημότες.
Δήμαρχο όχι στην καρέκλα, αλλά στους δρόμους, στις
γειτονιές, στα προβλήματα και στις λύσεις τους.
Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να αυτοαναιρεθεί ώστε
να μετατραπεί σε πεδίο εκτόνωσης πολιτικών αψιμαχιών
της κεντρικής πολιτικής σκηνής των Αθηνών.
Από την γειτονιά μέχρι την διπλωματία της πόλης,
από την καθαριότητα μέχρι τη διεθνή της παρουσία η
πόλη αποφασίζει για τον εαυτό της.
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας συγκεντρώνει στο πρόσωπό
του αυτά τα χαρακτηριστικά και αποτελεί την απάντηση
στην αναμονή των απαιτήσεων, των προσδοκιών, των
αγωνιών μας.
* Ο Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης είναι υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Παναγιώτης Καρασαββίδης
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

Ελεύθερος επαγγελµατίας και ιδιόκτητης παραδοσιακού καφενείου στο ιστορικό
κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Γιατί κατεβαίνω υποψήφιος µε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα
Συµβαδίζουµε σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Επιθυµώ να
αλλάξει αυτό που αντικρίζω καθηµερινά. Θέλω λύσεις. Οι λύσεις όµως
προϋποθέτουν βαθιά γνώση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήµατα.
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι από τους ελάχιστους αυτοδιοικητικούς ο οποίος
γνωρίζει που πονάει η πόλη και κυρίως για ποιους λόγους συµβαίνει αυτό.
Εγώ ως άνθρωπος της αγοράς έχω µάθει να βρίσκω λύσεις, είµαι ενεργός
πολίτης έτοιµος να προσφέρω σε αυτή την προσπάθεια.
Θέλουµε η Θεσσαλονίκη να γίνει ευρωπαϊκή µεσογειακή µητρόπολη. Κορυφαίος
προορισµός και πρότυπο ανάπτυξης. ∆ιαθέτει όλα τα πλεονεκτήµατα, όλα τα
εφόδια, έχει δυνατότητες που µπορούµε να αξιοποιήσουµε. Με πρώτη
προτεραιότητα την οµαλοποίηση των προβληµάτων της καθηµερινότητας, θα
οικοδοµήσουµε βήµα – βήµα την πόλη µας. Γιατί υπάρχει γνώση, γιατί η σκληρή
δουλειά δεν είναι για εµάς πρόβληµα.
«Ναι» στο επιχειρείν - «Ναι» στον τουρισµό - «Ναι» στον αθλητισµό
66 24.05.2019

karfitsomata
Εποικοδομητική συζήτηση
στη συγκέντρωση της Βαρυπάτη

αος

Τίμησαν οι φίλοι τον Σταύρο Μαρτινίδη

Στο Remezzo café στην παραλία της Αρετσούς βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν την πολύαναμενόμενη εκλογική αναμέτρηση, η υποψήφια δημοτική
σύμβουλος του δήμου Καλαμαριάς Ραφαηλία – Μαρία
Βαρυπάτη, στο πλαίσιο προεκλογικής συγκέντρωσης
που διοργάνωσε. Στο πλευρό της ήταν και ο δήμαρχος
Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης, με τον οποίο κατεβαίνει η κ. Βαρυπάτη. Ακολούθησε εποικοδομητική
συζήτηση μεταξύ των πολιτών και του δημάρχου και
στην συνέχεια πλούσιο φαγητό σε μπουφέ και ποτό!

Κάλεσμα σε φίλους αλλά και ευκαιρία για ένα χαλαρωτικό... ποτάκι, απηύθυνε ο υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη»
του Κώστα Ζέρβα, Σταύρος Μαρτινίδης στο φιλόξενο
Boulevard23 του Μπάμπη Κλουπόδη. Στη φωτογραφία
ο διαμερισματικός υποψήφιους του 1ου διαμ/τος Τριαντάφυλλος Δάφτσιος, η δικηγόρος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την ίδια παράταξη Νότα Πατενίδου, ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Σταύρος Μαρτινίδης.

Διάκριση για την ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και τον κ. Μήτρου

Σε ειδική τελετή στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βραβεύθηκε η
εταιρεία ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ , από το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., ως συνεργαζόμενος Φορέας Υποδοχής Φοιτητών Μηχανικών, για το καλύτερο
εταιρικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τους. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Δημήτρης Μήτρου, συνιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ο οποίος ως γνωστόν είναι και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, στις εκλογές αυτής της Κυριακής. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η εταιρεία του κ. Μήτρου βραβεύθηκε
κατόπιν ψηφοφορίας των φοιτητών που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα. Ο Ζέρβας έχει στελέχη και αυτό φαίνεται!

σύµβουλος

πίδων Τάξη 1991)
νολογία Ποιότητας»
ολοχιτών Μακεδονίας

ων καθαριότητας.
εται στα

ασία µε
η πετυχηµένη
χουν αποδείξει

Γιώργος
Καλοχρηστιανάκης
του Ιωάννη
(Κρεοπώλης -Τεχνολόγος τροφίμων)

6974845444

Ο γνωστός κρεοπώλης μαχητής στα ΜΜΕ, πατέρας τριών παιδιών.
•Πρόεδρος επί σειρά ετών στο τιμόνι του κλάδου των κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης,
•Γ.Γραμματέας της ομοσπονδίας επαγγελματιών & εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης,
• Γ.Γραμματέας της πανελλήνιας ομοσπονδίας κρεοπωλών,
• Μέλος ΔΣ:
-Επαγγελματικό Επιμελητήριο
-ΓΣΕΒΕΕ
-Λαογραφικό σύλλογο Κρητών «Αγρίμια»
-Ένωση συντακτών Β. Ελλάδος
-Σύλλογο ΣΕΠΙΚ (Κεντρική αγορά Βλάλη -Καπάνι)
• Εκπροσώπηση στο επιστημονικό συμβούλιο του ΕΦΕΤ & ΟΚΕ Ελλάδος &
σε σχολική επιτροπή του Δήμου για την αποκατάσταση του 61 Δημοτικού σχολείου,
•Ραδιοφωνικός παραγωγός στο «Πόντος Λελέβωσε 101,3 FM»

Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την μορφή αυτής της πόλης. Θέλουμε επιτέλους ο συμπολίτης μας να αισθανθεί την πραγματική ύπαρξη του δήμου στις σημερινές συνθήκες ζωής.
24.05.2019

67

Η εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης
χρειάζεται όραμα
ΤΗΣ ΝΌΤΑΣ ΠΑΤΕΝΊΔΟΥ*

ναδικού φυσικού κάλλους και παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Από την άλλη σκέπτομαι πόσο υποβαθμισμένο είναι
το λιμάνι της πόλης, το αεροδρόμιο, η έλλειψη μιας αξιόλογης μαρίνας, η ανυπαρξία στην ουσία μέσων μαζικής
μεταφοράς και διαπιστώνω ότι η πόλη με τόσα μοναδικά
χαρίσματα και τους απίθανους συνδυασμούς, δεν έχει
σύγχρονες υποδομές για να μπορέσει να εξελιχθεί και να
κατακτήσει μία περίοπτη θέση στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μαύρη θάλασσα και στη Μεσόγειο.
Η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης είναι πολύ
σημαντική και υπήρξε πάντα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών.
Εμείς οι σύγχρονοι Μακεδόνες οφείλουμε να αγωνιστούμε για να ανακτήσει τη θέση που της αξίζει στο διεθνές γίγνεσθαι!
*Η Νότα Πατενίδου είναι δικηγόρος και υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Κωνσταντίνου Ζέρβα

Η Θεσσαλονίκη λέγεται χρόνια τώρα ότι δεν έχει μεγάλη τουριστική περίοδο, το καλοκαίρι είναι μικρό και η
σεζόν δε μπορεί να επεκταθεί περισσότερο, ώστε να γίνει
πόλος έλξης τουριστών για όλο το χρόνο.
Η Θεσσαλονίκη δε μπορεί να γίνει Βαρκελώνη!
Δεν αποδέχομαι αυτήν τη μιζέρια και κακομοιριά στη
νοοτροπία μας και σκέφτομαι τρόπους και μέσα που θα
μπορέσουν να ανατρέψουν αυτήν την κατάσταση.
Αρκεί μόνο η ανάδειξη της ιστορίας των Εβραίων της
πόλης μας και της οθωμανικής περιόδου;
Αναρωτιέμαι τί ακριβώς λείπει από την πόλη και θεωρείται αδύνατον ένα ανάλογο όραμα. Διαθέτει πολλά
ιστορικά μνημεία της ρωμαϊκής εποχής, βυζαντινές εκκλησίες, τα κάστρα, τον Λευκό Πύργο, τα μουσεία, την
ατέλειωτη παραλία της, κοντινή πρόσβαση σε ιαματικές
πηγές και στις καλύτερες παραλίες του κόσμου στην
Χαλκιδική, τα οινοποιεία της με τα υπέροχα κρασιά της,
το εξαιρετικό φαγητό με τις τοπικές σπεσιαλιτέ.
Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται η Βεργίνα, η Πέλλα,
η Αμφίπολη, το Άγιο Όρος, ο Όλυμπος που είναι τόποι μο-

Η Θεσσαλονίκη μας αλλιώς!
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ*

• Στόχος μας, μια πόλη καθαρή, χωρίς σκουπίδια στους
δρόμους, χωρίς υπερχειλισμένους κάδους, χωρίς φρεάτια
βουλωμένα που θα μεταμορφώνουν τους δρόμους σε λίμνες
καθιστώντας τους απροσπέλαστους.
• Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο ριζικό. Παρεμβάσεις,
κανόνες, ρυθμίσεις με στόχο μία πόλη προσπελάσιμη, επισκέψιμη και λειτουργική.
• Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, σχεδιασμός έργων μικρότερης κλίμακας. Έμφαση στον αστικό
σχεδιασμό και στις αναπλάσεις. Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να
ετοιμαστεί για μία νέα ιστορική περίοδο
• Στόχος η Θεσσαλονίκη να γίνει κέντρο πολιτισμού, τόπος φιλοξενίας μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς,
ανάδειξη και αξιοποίηση της Ιστορίας. Αθλητισμός – η πόλη
δίπλα στους συλλόγους της, δίπλα στον πολίτη που αθλείται
με υποδομές, γήπεδα, στάδια, αθλητικές εκδηλώσεις.
• Στόχος μας μία πόλη εύρωστη οικονομικά, με δυνατότητες, που θα μπορεί να υποστηρίξει τους αδύναμούς, που
θα μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της αλλά και να εξασφαλίσει
υψηλά εισοδήματα για τους πολίτες της
* Ο Γιώργος Καραγκιαούρης είναι σύμβουλος διαχείρισης ακινήτων, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα.
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Ευθύμης Καρανάσιος*

opinion
Ευθ. Καρανάσιος: Επίδομα κάλπης
Από μια κυβέρνηση που δεν είχε πρόβλημα να
εγκαινιάσει το Μετρό Θεσσαλονίκης δύο φορές,
την πρώτη με ένα μουσαμά που είχε τον ρόλο εικονικού εκδοτηρίου και τη δεύτερη με ένα ακίνητο
βαγόνι χωρίς σταθμό, δεν θα περίμενε κάποιος να
αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια το ζήτημα των συντάξεων.
Ο Τσίπρας στην προσπάθειά του να μειώσει
το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας υποσχέθηκε ότι θα δώσει σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους 13η σύνταξη. Και από την Παρασκευή που
οι δικαιούχοι πήγαν στα ATM να δουν τι λεφτά
μπήκαν στους λογαριασμούς τους αποκαλύφθηκε πλήρως η αλήθεια. Συνταξιούχοι των 800 και
1.000 ευρώ έλαβαν από 250 έως 350 ευρώ και,
όπως είναι φυσικό, έγιναν έξαλλοι με το επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός
θα μπορούσε να πει εξ αρχής ότι θα δώσει ένα
“βοήθημα” αλλά πλέον όλοι στο Μαξίμου έχουν
εθιστεί στο ψέμα και στην προπαγάνδα, για αυτό
και βάφτισαν το επίδομα κάλπης σε 13η σύνταξη
και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με την οργή των
συνταξιούχων, που τελικά θα πάρουν τα λεφτά και
θα “μαυρίσουν” τον ΣΥΡΙΖΑ για τον εμπαιγμό και

την κοροϊδία.
Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και οι περισσότεροι που σήμερα έχουν καταλάβει τα γραφεία του Μαξίμου γνωρίζουν ότι το αργότερο μέχρι
τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να κουβαλούν χάρτινες
κούτες με τα προσωπικά τους αντικείμενα.
Όμως αυτό που συμβαίνει είναι η καθημερινή διαστροφή της πραγματικότητας και όχι μόνο
στο θέμα των συντάξεων.
Στην οικονομία έχουμε χάσει πάνω από 15
μονάδες ανάπτυξης λόγω του τρίτου μνημονίου
και της υπερφορολόγησης αλλά ο Τσακαλώτος
θριαμβολογεί.
Στις κάλπες της Κυριακής οι Συριζαίοι είναι
ικανοί να χάσουν με εφτά μονάδες και να βγουν
στους δρόμους γιατί δεν επιβεβαιώθηκαν τα παλαιότερα γκάλοπ των 12 μονάδων.
Κατά βάση θα πανηγυρίζουν γιατί θα μείνουν στις καρέκλες τους μέχρι τον Οκτώβριο.
Η απάντηση θα δοθεί στις κάλπες και το
ρεύμα που υπάρχει στην κοινωνία κατά του ΣΥΡΙΖΑ
θα σαρώσει τα πάντα.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας
- π. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
●Επιχειρηματίας-Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
●Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης (ΕΒΕΘ)
●Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ)
●Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου “Η Αντηρίδα”

2310 544001

6973345390

d.ioannou@premiumfashion.gr
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Νοιάζομαι για τη Θεσσαλονίκη!
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ*

Νοιάζομαι:
*Για την καθαριότητα στην πόλη μας, με σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του στόλου οχημάτων που υπάρχει, με αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης απορριμμάτων, με αξιοποίηση
των κονδυλίων του Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη!
*Για το πράσινο, με καλύτερη συντήρηση των πάρκων μας, με δημιουργία νέων μεγάλων χώρων πρασίνου
όπως στο χώρο ανάπλασης της ΔΕΘ, αλλά και μικρών
«πάρκων τσέπης», με δενδροφυτεύσεις στις πλατείες,
στις παιδικές χαρές στους πεζοδρόμους της πόλης μας!
*Για το κυκλοφοριακό, με συνεχή επιτήρηση προς τον
ΟΑΣΘ από το Δήμο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση μας,
με αξιοποίηση εναλλακτικών μέσων όπως η παράκτια
συγκοινωνία και το ποδήλατο δημιουργώντας πλήρες
και ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων, με επανασχεδιασμό του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης προς
διευκόλυνση των κατοίκων και των εργαζομένων στο
κέντρο αλλά και στην Ε΄ κοινότητα!
*Για την προσβασιμότητα όλων μας στο δημόσιο
χώρο, με συνεχείς ελέγχους για διατήρηση της ευταξίας,
με συντήρηση κι επιδιόρθωση των πεζοδρομίων, των
διαβάσεων-ραμπών, των οδηγών τυφλών, προκειμένου
να είναι προσπελάσιμα και για τις πιο ευπαθείς ομάδες
συμπολιτών μας!

*Για τα παιδιά μας, με τη δημιουργία νέων σχολικών
αιθουσών, με συνεχή συντήρηση των σχολείων τους για
να είναι ασφαλή, με αναβάθμιση των κτηρίων ενεργειακά
και αισθητικά, δημιουργώντας βιοκλιματικές στέγες και
κάθετους κήπους. Ανοίγουμε τις αυλές των σχολείων μας
ως νέους χώρους παιχνιδιού και εντάσσουμε δημιουργικές δράσεις αθλητισμού και πολιτισμού στα σχολεία, τις
απογευματινές ώρες όλο το χρόνο, για να απασχολούνται
και κοινωνικοποιούνται τα παιδιά, χωρίς να επιβαρύνεται
οικονομικά η οικογένεια!
*Για τα αδέσποτα της πόλης, με τη δημιουργία δημοτικού καταφυγίου-αναρρωτηρίου, με πρόνοια για την
περίθαλψη και σίτισή τους, με διαχείριση του θέματος με
σεβασμό προς αυτά!
*Για τις συμμετοχικές δράσεις, με ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των δημοτών, με συνεργασία και αξιοποίηση των εθελοντικών ομάδων για τον άνθρωπο, το
περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό!
Όταν νοιαζόμαστε για την πόλη μας, όταν νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, η Θεσσαλονίκη μας θα ομορφύνει και η ζωή όλων μας θα αποκτήσει ποιότητα και
ανθρωπιά!
* Η Δήμητρα Καμπουράκη είναι δικηγόρος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!»

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας
δεσµεύτηκε για µείωση δηµοτικών
τελών για το 2020 έως 50%,
για όλους ανεξαιρέτως. Γνωρίζει
την πραγµατική κατάσταση στα
οικονοµικά του δήµου.
Λέω «ΝΑΙ» µαζί του σε µια
Θεσσαλονίκη δίκαιη και
βιώσιµη για όλους τους
πολίτες της!

Δήµητρα Βουλγαρίδου
Υποψήφια Δηµοτική Σύµβουλος
Δήµου Θεσσαλονίκης
Επιχειρηµατίας
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Τώρα γιατί Ταχιάο;
ΤΟΥ ΣΆΚΗ
ΤΖΑΚΌΠΟΥΛΟY*

Ας γνωριστούμε, για όσους δε με γνωρίζετε προσωπικά. Ονομάζομαι Σάκης Τζακόπουλος, είμαι 57 ετών και εργάζομαι και
κατοικώ στη Θεσσαλονίκη.
Γεννήθηκα στο Τσοτύλι Κοζάνης. Ήρθα
στη πόλη μας και τέλειωσα το 6ο Λύκειο
Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος μου με οδήγησε
στη Πολυτεχνική σχολή Θεσσαλονίκης αποκτώντας το πτυχίο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.
Εκεί γνώρισα και έπειτα παντρεύτηκα τη
Ρίτσα και αποκτήσαμε 3 παιδιά τη Μαρία, την
Εύα και τον Ηρακλή.
Μετά τις σπουδές μου, έμεινα στη
Θεσσαλονίκη. Εξάσκησα το επάγγελμα
μου και από τότε μέχρι σήμερα εργάζομαι ως Τοπογράφος Μηχανικός – μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Παράλληλα βέβαια έχοντας πάντα τη
διάθεση να κάνω το κάτι παραπάνω
υπηρέτησα στα κοινά με αξιοσημείωτες στιγμές την θητεία μου ως πρώτα
αντιπρόεδρος και έπειτα πρόεδρος του
ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ως Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΑΘ, ως μέλος του ΔΣ
της Τράπεζας Αττικής. Αλλά αρκετά με
αυτά, αυτά τα βρίσκει κανείς και σε ένα
βιογραφικό σημείωμα.
Στο δια ταύτα λοιπόν, δε μου αρέσει να περιαυτολογώ, έζησα-ζήσαμε σε
καλύτερες εποχές. Εποχές που αυτή η
πόλη ατένιζε το μέλλον με αισιοδοξία,
όπου βασικές έννοιες όπως η ασφάλεια
και η καθαριότητα θεωρούνταν αυτονόητα και οι πολίτες και οι διοικούντες
κάνανε σχέδια για έργα και δράσεις με
σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας μας, για ανάπτυξη και για τα
παιδιά μας. Πολλά από αυτά τα σχέδια
μείνανε στα χαρτιά, άλλα υλοποιήθηκαν και άλλα μέχρι να ολοκληρωθούν
ταλαιπωρούν την καθημερινότητα μας.
Αν μη τι άλλο με την τωρινή εποχή
των μνημονίων πάνε τα σχέδια, πάει
η αισιοδοξία και ακόμη και οι αυτονόητες έννοιες της καθαριότητας και της
ασφάλειας, μόνο δημαγωγίες και λαϊκισμούς που το μόνο που κάνουν είναι
να αποσπούν τα βλέμματα μας από τα
πραγματικά προβλήματα.
Τώρα γιατί Ταχιάο; Με τον Νίκο γνωριζόμαστε χρόνια. Από τους φοιτητικούς μας
αγώνες, την ενασχόληση μας με τα κοινά και
την εξάσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει
την πραγματική καθημερινότητα του απλού
πολίτη ελεύθερου επαγγελματία αλλά ταυ-

Είναι ένας άνθρωπος που
έχει ζήσει την
πραγματική
καθημερινότητα του απλού
πολίτη ελεύθερου επαγγελματία αλλά
ταυτόχρονα
έχει υπηρετήσει και στα κοινά και γνωρίζει
τις ανάγκες της
αυτοδιοίκησης

τόχρονα έχει υπηρετήσει και στα κοινά και
γνωρίζει τις ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Και
νομίζω αυτό χρειάζεται αυτή η πόλη, ανθρώπους που παίζουν χαμηλά τη μπάλα, που δε
δημιουργούν αποσυντονιστικές εντυπώσεις,
αλλά με σοβαρότητα, διάθεση και εμπειρία
θα ασχοληθούν με αυτά που χρειάζονται οι
συμπολίτες μας.
Εγώ εδώ έχτισα τη ζωή μου, εδώ είδα τα
παιδιά μου να μεγαλώνουν, εδώ εργάστηκα
και με πονάει η τωρινή παραμελημένη εικόνα
της Θεσσαλονίκης. Απλά πράγματα όπως η
καθαριότητα – ασφάλεια – κυκλοφορία - οργάνωση μένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Αυτά
είναι τα προβλήματα πρέπει να εργαστούμε
σοβαρά και υπεύθυνα για να τα λύσουμε.
Στόχος μου αλλά και στόχος της παράταξής μας, είναι:

• Να αγωνιστούμε, μαζί με όλους σας,
υπεύθυνα, για μια πόλη πιο όμορφη, πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη, πιο λειτουργική.
• Να μπει και πάλι η Θεσσαλονίκη στο
χάρτη της ανάπτυξης και να στηριχθεί στους
πολίτες της.
• Να σταματήσει η κοροϊδία. Γιατί κουραστήκαμε με τα παχιά λόγια και τις αδάπανες υποσχέσεις. Καθαρές, απλές, σταράτες,
μπεσαλίδικες κουβέντες. Αυτά θέλουμε να
ακούσουμε οι Θεσσαλονικείς.
Άλλωστε σε μια πόλη που ασφυκτιά,
πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στον
τουρισμό, στον πολιτισμό, στην προαγωγή
της επιχειρηματικότητας, στην καινοτομία,
στις μεταφορές. Να ανοίξουμε την πόρτα μας
στον κόσμο, να σταματήσουμε να γυρνάμε
την πλάτη μας στη θάλασσα, να γκρεμίσουμε
τις περιφράξεις και τους μαντρότοιχους και
να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε ξανά.
Γιατί τα προβλήματα που μαστίζουν την
πόλη και καταταλαιπωρούν όλους μας, αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις. Αλλά η πόλη
δεν έχει το περιθώριο να ζει άλλο με αυτά
τα χρόνια προβλήματα. Οι λύσεις πρέπει να
δοθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια
αυτοδιοίκηση που όχι απλά θα γνωρίζει τα
προβλήματα της πόλης, αλλά θα ξέρει πως
θα τα αντιμετωπίσει βελτιώνοντας το επίπεδο
της ζωής μας.
Γιατί πρέπει να αποδείξουμε πως η Θεσσαλονίκη δεν είναι η πόλη των φαντασμάτων
(όπως …ευφάνταστα αποφαίνονται κάποιοι),
μια πόλη που έμεινε καθηλωμένη στο ένδοξο χτες.
Γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να αρχίσει να
αντιστέκεται, να αναγεννιέται και να κοιτάξει
πάλι το μέλλον της με την ασυναγώνιστη δύναμη των πολιτών της.
Γιατί με τη ζωή μας δεν παίζουμε
Γιατί με την πόλη δεν παίζουμε
Γιατί δεν παίζουμε με τη ζωή μας στην
πόλη
Γι΄αυτό κατεβαίνω σ΄αυτό τον αγώνα με
τον Ταχιάο.
Γιατί θέλω και μπορούμε να πάρουμε τη
ζωή μας στα χέρια μας.
Και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας
να έλθουν μαζί μας για μια υπεύθυνη διοίκηση στην Θεσσαλονίκη.
Γι’ αυτό ζητώ τους συμπολίτες μου να με
στηρίξουν στον αγώνα που όλοι μαζί ξεκινάμε.
*Ο Σάκης Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη
«ΤΑΧΙΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»
24.05.2019
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Μελίνα Ιγνατιάδου:

Να λειτουργήσουμε με εθνικά αισθήματα
Η Μελίνα Ιγνατιάδου κατάγεται από το Κιλκίς και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά είτε ως επιχειρηματίας, είτε ως συνεργάτης με το
χώρο της ένδυσης και της εστίασης. Προσεχώς προτίθεται να ασχοληθεί
επιχειρηματικά με τον τομέα της αισθητικής ενώ θέτει υποψηφιότητα για
σύμβουλος στην Κ. Περιφέρεια Μακεδονίας με την «Ελληνική Αυγή».
Γιατί αποφασίσατε να δηλώσετε υποψηφιότητα στις προσεχείς
εκλογές;
Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθώ με
τα θέματα της περιφέρειας. Ζω πολλά χρόνια εδώ κι έχω βιωσει προσωπικά τα προβλήματα (ανεργία, εγληματικότητα, ναρκωτικά, έλλειψη
υποδομών).
Γιατί επιλέξατε την «Ελληνική Αυγή»;
Επέλεξα να κατεβώ με την Eλληνική Αυγή, γιατί γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους, μελέτησα τις προσπάθειες και τις θέσεις τους, είδα
αντικειμενικά όλα όσα έχουν προσφέρει στην πατρίδα μας! Ήταν και
συνεχίζουν να είναι οι μοναδικοί που υπερασπίζονται την ελληνικότητα
της Μακεδονίας και την μεγάλη οικογένεια των Ελλήνων πατριωτών.
Τι πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα μετά από αυτές τις εκλογές;
Να απονεμηθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που οδήγησαν την χώρα σε αυτή την τραγική κατάσταση. Θλίβομαι ειδικά για
τους νέους που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν
δουλειά. Επιτέλους οι πολίτες πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, να μη
λειτουργούν μικροπολιτικά και ρουσφετολογικά, αλλά με εθνικά αισθήματα.
Τι θα κάνετε εάν εκλεγείτε;
Εάν και έχω βάλει πολλούς στόχους, προσδοκώ να βοηθήσω στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μου. Να κυριαρχήσει το
αίσθημα της ασφάλειας, να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και η διαφθορά σε όσα επίπεδα είναι αυτό εφικτό, θέλω ακόμη να προάγω τον
αθλητισμό, την τουριστική ανάπτυξη και να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητα των Αμεα...που υποφέρουν στην ευρωπαϊκή-υποτίθεται - Ελλάδα του 21ου αιώνα! Η Μακεδονία είναι μια και είναι Ελληνική!

Κεραηλίδης και Παπαδόπουλος με πυξίδα το «ισχύς εν τη ενώσει»
Ο κόσμος της Κατερίνης φαίνεται πως αγκάλιασε τελικά την
συγχώνευση των δυο Ανεξάρτητων
Ψηφοδελτίων των Κυριακάτικων
Εκλογών, για την διεκδίκηση της
διοίκησης στην επερχόμενη τετραετία των Δημοτικών Εκλογών. Ο Δημήτρης Κεραηλίδης, με τον Ευγένιο
Παπαδόπουλο, από τις 5 Μαΐου, βαδίζουν τον ίδιο δρόμο και θα είναι
σίγουρα η έκπληξη των εκλογών. Τα δυο Ανεξάρτητα Ψηφοδέλτια, έγιναν πλέον …
ένα και έστειλαν στον Καιάδα τη διάσπαση, υπέρ του λαού της πόλης. Ειδικά η κί72 24.05.2019

νηση του Δημήτρη Κεραηλίδη, να κάνει στο πλάι, να αφήσει στην κορυφή τον φίλο
του τον Ευγένιο, έκανε αίσθηση στην εκλογική βάση. Έδειξε με πράξεις πως δεν τον
ενδιαφέρει μπροστά στο καλό του Δημότη Κατερίνης, τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρουν
οι καρέκλες τον Κεραηλίδη κι έτσι χέρι χέρι με τον Ευγένιο Παπαδόπουλο, αποδεικνύουν πως το «ισχύς εν τη ενώσει» στην Πρωτεύουσα της Πιερίας θα φέρει και
αποτέλεσμα. Μπορεί επιδερμικά να φαίνεται πως ο γνωστός Δημοσιογράφος ζητά
τον σταυρό προτίμησης του ψηφοφόρου μέσα στο ψηφοδέλτιο της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
– ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κι αυτό από μόνο του να δείχνει άλλα, όμως απ’ ότι δείχνουν τα πράματα, το δίδυμο αυτό θα το εισπράξει θετικά και στην κάλπη. Δημήτριος Κεραηλίδης
και Ευγένιος Παπαδόπουλος είναι έτοιμοι για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στην Κατερίνη καθ’ ότι
είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ …ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ.

Γ. Τσαμασλής και Κ. Κούτουκας διεκδικούν εκ νέου «ρόλο» στο δήμο Θερμαϊκού

Δεν κουράζονται να… επιμένουν

Αρκετά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους δημότες του δήμου Θερμαϊκού
λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις
εκλογές και την ανάδειξη του νέου δημάρχου στην περιοχής τους.
Πολιτικά, όμως, το θέμα που φαίνεται
να τους απασχολεί περισσότερο είναι η
επιμονή του Γιώργου Τσαμασλή να διεκδικήσει για ακόμη μια φορά το δήμο Θερμαϊκού. Ο άλλοτε αντιπεριφεριάρχης Θεσσαλονίκης επιμένει να γίνει δήμαρχος, αν
και οι προηγούμενες εκλογές –αυτές του
Μαΐου 2014– δεν ήταν ό,τι καλύτερο από
πλευράς αποτελέσματος για τον επικεφαλής του «Θερμαγικού».
Στις περασμένες εκλογές, ο Γ. Τσαμασλής υπέστη βαριά ήττα, καθώς στο
δεύτερο γύρο συγκέντρωσε περίπου 30
ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες από τον
αντίπαλο του, τον νυν δήμαρχο Θερμαϊκού
Γιάννη Μαυρομάτη, ο οποίος αναδείχτηκε
με μεγάλη διαφορά νικητής στη «μάχη»
της κάλπης με ποσοστό 65,35%.
Μετά από αυτή την ήττα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτιμούσαν ότι ο ηττημένος
του 2014 δεν θα επιχειρούσε νέα κάθοδο
στις δημοτικές εκλογές του 2019. Οι εκτιμήσεις τους ωστόσο διαψεύστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι διαδικτυακοί
του φίλοι είδαν τον Γ. Τσαμασλή να αναρτά
στα κοινωνικά δίκτυα την απόφασή του να
είναι εκ νέου υποψήφιος για το δημαρχιακό θώκο του Θερμαϊκού.
Αν και εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης στη
θέση του επόπτη, το μικρόβιο της πολιτικής δεν φαίνεται να τον εγκατέλειψε ποτέ,
ούτε στο παρελθόν όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και αθωώθηκε, ούτε
όταν ηττήθηκε πολιτικά από τον αντίπαλο
του το 2014. Ως παλιός Νεοδημοκράτης,
πέρασε από πολλές πολιτικές θέσεις. Αρχικά διετέλεσε πρόεδρος της Β’ ΝΟΔΕ στη
Θεσσαλονίκη και λίγο αργότερα κατέβηκε
ως υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ επί
Κώστα Καραμανλή, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.
Μέσα από τη ΝΔ κτίστηκε και η σχέση
του με τον πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης
Παναγιώτη Ψωμιάδη, η οποία πέρασε δια
πυρός και σιδήρου. Η ρωγμή ανάμεσα
στους άλλοτε καρδιακούς φίλους φαίνεται
να προκλήθηκε όταν ο Γιώργος Τσαμασλής είχε ουσιαστικά παραδεχτεί μιλώντας σε δημοσιογράφο τοπικού καναλιού
πως χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να

καταφέρουν τους στόχους τους. «Πολλές
φορές βάζαμε τεχνηέντως ένα πρόγραμμα, υποτιθέμενο πρόγραμμα εκτέλεσης
έργου… προκειμένου να δικαιολογήσουμε
τους συμβασιούχους. Ότι αυτοί οι συμβασιούχοι κάνουν αυτό το έργο. Στην πράξη όμως δεν υπήρχε», είχε σχολιάσει. Το
αποτέλεσμα; Μετά τις εκλογές δεν αξιοποιήθηκε σε κάποια θέση εντεταλμένου
συμβούλου.
Νέες συμμαχίες
Ο Γ. Τσαμασλής πάντως βρήκε σύμμαχο για τις επικείμενες εκλογές έναν άλλον
παράγοντα της αυτοδιοίκησης από την περιοχή της Νέας Μηχανιώνας και αντίπαλο
του Γιάννη Μαυρομάτη, τον Κώστα Κού-

τουκα. Η συμμετοχή του Κ. Κούτουκα στα
κοινά φαίνεται να ξύπνησε για ακόμη μια
φορά μνήμες στην τοπική κοινωνία, καθώς
θύμισε στους δημότες τους χειρισμούς του,
τότε που από τη θέση του αντιδημάρχου
Οικονομικών πήρε απόφαση και αύξησε
τα δημοτικά τέλη κατά 24% (!), ανεβάζοντας τα έτσι σε επίπεδα πρωτοφανή για την
περιοχή και καθιστώντας τα αβάσταχτα για
δημότες και επαγγελματίες.
Ο Κώστας Κούτουκας, πριν αναλάβει
χρέη αντιδημάρχου με επικεφαλής τον
Γιάννη Αλεξανδρή, είχε περάσει από το τιμόνι του δήμου Νέας Μηχανιώνας το 1998.
Τότε ήταν που ξέσπασε η γνωστή σε όλη
την Ελλάδα υπόθεση με τον αριστούχο μαθητή από την Αλβανία της Γ’ Γυμνασίου της

Νέας Μηχανιώνας, ο οποίος επρόκειτο να
σηκώσει την ελληνική σημαία όπως όριζε
ο σχολικός κανονισμός. Η Νέα Μηχανιώνα
διχάστηκε, η λύση στο πρόβλημα δεν δόθηκε όμως από τον δήμαρχο Μηχανιώνας
, άλλα από τον ίδιο τον έφηβο μαθητή, ο
οποίος αρνήθηκε το δικαίωμά του για να
εκτονωθεί η κρίση και να επιστρέψουν οι
μαθητές στα μαθήματά τους.
Η υπόθεση φαίνεται πως συνετέλεσε
στο να χάσει ο κ. Κούτουκας το δημαρχιακό θώκο της Ν. Μηχανιώνας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 από τον Γιάννη
Μαυρομάτη. Από το 2006 έως το 2010 ο
φοροτεχνικός από τη Νέα Μηχανιώνα αποφάσισε να αποχωρήσει από το προσκήνιο
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια
συντάχθηκε στο πλευρό του Γιάννη Αλεξανδρή, ανέλαβε τη θέση του αντιδημάρχου Οικονομικών και πήρε μια απόφαση
που σύμφωνα με εκτιμήσεις, έμελλε να
αποβεί μοιραία για την πολιτική του καριέρα. Στις επόμενες εκλογές του 2014 ο Κώστας Κούτουκας αποσύρθηκε για ακόμη
μια φορά από το προσκήνιο. Στη συνέχεια
άλλαξε γνώμη και στις φετινές εκλογές
αποφάσισε να διεκδικήσει το δήμο Θερμαϊκού. Επί δύο μήνες, όπως λένε καλά
πληροφορημένες πηγές, προσπαθούσε να
δημιουργήσει συνεργασίες προκειμένου
να κατέβει απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο
του, Γιάννη Μαυρομάτη.
Τελικά, ο Κ. Κούτουκας συντάχθηκε στο πλευρό του Γ. Τσαμασλή. Αν μη τι
άλλο, τους δυο άντρες τους ενώνει η αγάπη τους για την πολιτική και η επιμονή για
μια θέση στο δήμο Θερμαϊκού, παρά τις
εκλογικές ήττες που έχουν υποστεί…
24.05.2019
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Συνέντευξη

Ημουν ευλογημένος που γεννήθηκα
και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη των 80`s
Ο Γιάννης Χανιωτάκης είναι ο ιθύνων νους πίσω
από το συγκρότημα ÉMIGRÉ που δημιουργήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το 1998. Μια μουσική πρόταση
που παραμένει φρέσκια μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερο
ήχο, ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες συνθέσεις. Το γκρουπ έχει στο ενεργητικό του
σημαντικές συνεργασίες και πολλές επιτυχίες που
άφησαν το στίγμα τους στην σύγχρονη μουσική
σκηνή, αφού με κάθε άκουσμά τους «μεταναστεύουμε» στο μαγικό κόσμο των συνθέσεων και των
στίχων τους.
-Πώς δημιουργήθηκαν οι Emigre; Το 1997 με
ανακάλυψε ο «μοναδικός» Γιώργος Μαρίνος μέσα
από τα Demo`s που έστελνα στις Δισκογραφικές
εταιρίες τότε ως δημιουργός και τραγουδοποιός και
Με κατέβασε στην Αθήνα ως «Νέα και ελπιδοφόρα
πρόταση στο Ελληνικό Τραγούδι» συστήνοντας
με στο Τηλεοπτικό κοινό μέσα από την συχνότητα
της ΕΡΤ. Ξεπερνώντας το αρχικό πολιτισμικό σοκ,
άρχισα να γνωρίζω κόσμο που ζητούσε να ακούσει δουλειά μου έτσι αυτομάτως δρομολογήθηκε
το επόμενο βήμα, να γράψω μια ολοκληρωμένη
δουλειά ηχογραφώντας αυτά που «άκουγα» μέσα
μου, κάτι που τελικά αποδείχτηκε πολύ δυσκολότερο από ότι πίστευα καθώς το να βρω ταυτότητα,
ήχο, στυλ ήθελε να «σκάψω» αρκετά μέσα μου κ
να αφιερώσω χρόνο ώστε να αποκωδικοποιήσω
τους φόβους και τις ανησυχίες της εποχής κάτι που
με απομόνωσε από οτιδήποτε έκανα μέχρι τότε
και με έκλεισε στο δωμάτιο μου για ένα χρόνο με
μια κιθάρα μέχρι να βρω το «πρόσωπο» μου και
να παίξω εκείνο το ακόρντο που θα με αντιπροσώπευε. Έτσι έφτασα αισίως στο 1998 και ένα βροχερό βράδυ βάπτισα `Emigre` το Demo με τα πρώτα
ηχογραφημένα τραγούδια που θα έστελνα την επομένη στις Δισκογραφικές εταιρίες.
-ÉMIGRÉ σημαίνει μετανάστης. Ποιος ήταν
ο λόγος που ονόμασες έτσι το γκρουπ; Εκείνο το
βράδυ άκουσα στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι του
αγαπημένο μου Μάλαμα «της ξενιτιάς η αγκαλιά,
είναι η πιο μεγάλη» και για κάποιο λόγο με «άγγιξε» ο στίχος καθώς εκείνο το διάστημα ένιωθα ότι
δεν άνηκα πουθενά, ένιωθα μετανάστης που έψαχνε νέες χώρες μέσα μου και θυμήθηκα που στο
σχολείο με φώναζαν emigre γιατί ήμουν μονίμως
αφηρημένος και το βλέμμα και η ματιά «μετανάστευε» από το παράθυρο την ώρα του μαθήματος
σε άγνωστα μέρη. Θυμάμαι τότε στις αρχές των
Emigre που έλιωνα με τις ώρες στα σαλόνια των
δισκογραφικών περιμένοντας την σειρά μου για να
περάσω στα γραφεία των παραγωγών και να παραδώσω το demo και σκεφτόμουνα πως θα περιέγραφα την μουσική μου αν με ρωτούσαν τι ήταν
αυτό που άκουγαν και εγώ απαντούσα : Dream Pop
…
-Ποιος είναι ο λόγος που δεν επιλέξατε ποτέ
τον αγγλικό στίχο όπως συνηθίζουν άλλα ελλη-

νικά συγκροτήματα; Μεγάλωσα στην Χαριλάου
της Θεσσαλονίκης και όχι στο Liverpool, ήθελα να
μιλήσω στις μάζες και όχι σε ένα συγκεκριμένο
ακροατήριο, ζώ εδώ και απευθύνομαι σε κόσμο
που ζει εδώ…ήταν μια επιλογή που δεν μετανιώνω. Η φιλοδοξία μου είναι να αφήσω πίσω ένα ρεφραίν που θα μείνει στα χρόνια και θα μπορεί να
τραγουδηθεί από τα παιδιά μου.
-Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η μεγάλη διάρκεια του γκρουπ στο χώρο; Τι είναι αυτό που κάνει ένα συγκρότημα αγαπημένο στο κοινό; Είναι η
πίστη μας σ’ αυτό που πρεσβεύουμε και αγαπάμε,
είναι η αλήθεια που κουβαλάμε, τα χιλιόμετρα μας,
οι ιστορίες και τα λάθη μας, οι αγωνίες και οι φόβοι
μας, τα πάθη και τα όνειρα μας, η ίδια μας η διαδρομή που φούλαρε με λάμψη και σκόνη όλα αυτά τα
χρόνια. Είναι όλα αυτά και άλλα τόσα που ψάχνουν
τρόπο να βγουν προς τα έξω καθώς μεγαλώνουμε και όλα όσα νομίζαμε ιδεατά, σκορπίσανε και
μείναν μόνο οι αύρες των «θέλω» και οι αληθινές
αγάπες που μας ανασυγκροτούν κάθε φορά που
πέφτουμε. Είναι το «οριτζινάλε» μιας 20χρονης
διαδρομής που είναι γεμάτη από ψέματα και υποσχέσεις, ιδρώτα και ατελείωτες ανηφόρες, μικρές
νίκες και σκοτεινές υπαρξιακές στιγμές. Είναι η μοναδική και απίστευτη ιστορία μας, η μαγική Ιστορία
των Emigre, η δική μας ξεχωριστή πορεία.
-Στο συγκρότημα έχουν κατά καιρούς «μεταναστεύσει» πολλοί καλλιτέχνες. Ποιοι απ’ αυτούς άφησαν την σφραγίδα τους; Ποια είναι τώρα
η σύνθεσή του; Όλοι βάλανε το λιθαράκι τους σ `
αυτό που ονομάσαμε emigre, άλλοι το πιστέψαμε
λιγότερο η περισσότερο, ένας γάμος που στην πορεία ορισμένοι αλλάξανε ρότα, «θέλω» και «πρέπει». Έτσι όμως έπρεπε να συμβεί και Όλοι γίναμε
αυτό που τώρα είμαστε εξαιτίας εκείνης της αρχικής σύλληψης, πως μπορούμε να πιάσουμε ουρανό και να ξεφύγουμε από την γειτονιά που τότε
άρχισε να μας περιορίζει και να πνίγει τις σκέψεις
μας που τότε ήταν απλά άγρια πουλιά. Όμως όλα
έχουν κανόνες και εμείς τους μάθαμε στην πορεία,
σίγουρα δεν είναι όλα χρήμα, φως και δόξα, πρέπει
να είσαι τρελός για να κρατήσεις αυτό που έχτισες
με τόσο προσωπικό κόστος πέρα από εγωισμό και
βίτσιο. Ανακαλύψαμε ότι είναι υπαρξιακή μας ανάγκη να είμαστε στην σκηνή, μόνο αυτό και τίποτε
άλλο, να είσαι ζωντανός, να είσαι εσύ, μακριά από
ψυχαναγκασμούς και ταμπού, μόνο εκείνο το αγόρι
που χάνονταν με τα ακόρντα της κιθάρας στο δωμάτιο του. Η νέα «αδελφή ψυχή» και φωνή των
emigre είναι η Αναστασία Δοβλέτογλου που ήρθε
να φρεσκάρει το υπάρχον υλικό και να αφήσει το
δικό της στίγμα στον χρόνο με το «Αγάπη Φωτιά»
που παίζεται σ όλα τα ραδιόφωνα της χώρας. Ένα
υπερταλαντούχο πλάσμα που δυναμιτίζει κάθε
βράδυ την σκηνή και μας προσθέτει χρόνια και ευλογία σ αυτό που κληθήκαμε να υπηρετήσουμε κι

ας μην ξέραμε τι θα συνέβαινε, εμείς έπρεπε απλά
να ακολουθούσαμε την ροή του ποταμού της ζωής.
-Πώς βλέπεις τη σημερινή pop – rock σκηνή;
Όλα αλλάζουν και όλο τα ίδια μένουν, μια ανακύκλωση που δεν έχει τέλος, όπως και η ανθρώπινη
ψυχή που ψάχνει λύτρωση και διαρκώς σκοντάφτει, χίλιες φορές πέφτει και χίλιες φορές σηκώνεται, σε μια χώρα που έχει πατάρι και δεν σου επιτρέπει εύκολα να ορθοποδήσεις. Χιλιάδες καλλιτέχνες
ονειρεύονται και σκηνοθετούν στα social media
καριέρα από τον καναπέ, χωρίς θυσία, άοσμα,
άνευρα, χωρίς χιλιόμετρα στην ζωή, στην σκηνή.
Άλλοτε κάποιοι ξεχωρίζουν με ένα τραγούδι πολλοί λίγοι όμως αντέχουν στα χρόνια. Όλα όμως
κάπου οδηγούν, στο να διδαχτείς, να γίνεις καλύτερος, να αναπτυχθείς, δεν κάνουν όλοι για όλα,
καριέρες του πουθενά και με τα χίλια ζόρια. Ακόμα
θυμάμαι τον ιδρώτα να ρέει στο κεφάλι μου από
τον χορό στο Berlin, τα ραντεβού στο Λούκυ Λουκ
που μαζευόμασταν όλες οι μπάντες μετά τις πρόβες και λέγαμε τα νέα μας, οι βόλτες στα studio της
πόλης και στην Κορομηλά που ήταν μοιρασμένη
σε σκινάδες και ροκαμπιλάδες, οι συναυλίες στον
Ελλήσποντο και η έκρηξη στα Fm με τον Fm 100
k 101, Με τον 88,5, τις συναυλίες του Φάμελλου
στον Μύλο και στο Παραρλάμα με τους Blues Wire,
στην Σελήνη με τις Τρύπες. Ήμουν ευλογημένος
που μεγάλωσα και γνώρισα την Θεσσαλονίκη στην
εφηβεία μου στα 80`s. Υπήρχε πυρετός στην πόλη,
όλα σε έξαρση και εγώ στην χώρα των θαυμάτων,
επηρεάστηκα πολύ από το κλίμα της εποχής, όλοι
Ένα ενώ τώρα όλοι ξένοι και μόνοι σε ανέλπιστες
προσπάθειες ύπαρξης.
-Ποια ήταν η τελευταία δισκογραφική δουλειά; Και ποια τα μελλοντικά σχέδια; Το τελευταίο μας τραγούδι ονομάζεται «Αγάπη Φωτιά» σε
στίχους της μοναδικής και πολυαγαπημένης Ρεββέκας Ρούσση που μας συγκινεί κάθε φορά με την
εμπιστοσύνη της και το απίστευτο ταμπεραμέντο
της.
Φέτος μετά από πολλή καιρό αποφασίσαμε να
βγάλουμε CD αφιέρωμα στα 20 χρόνια δισκογραφίας μας τόσο με καινούργιο όσο και με παλιό υλικό.
Θέλοντας να τιμήσουμε τόσο τις συνεργασίες μας
όσο και να γνωρίσει ο κόσμος το υλικό μας που με
τόσο αγάπη αγκάλιασε ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Θα το υποστηρίξουμε με ανάλογες θεματικές
παραστάσεις και προχωράμε μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος μας. Νιώθω περήφανος που φτάσαμε
ως εδώ και κάναμε όλη αυτή την τρελή πορεία,
που γνωρίσαμε τόσα μέρη και τόσους ανθρώπους,
μας άλλαξε την ζωή αυτή η παράνοια με τους
emigre, ακούσαμε την καρδιά μας και δοκιμάσαμε
να πετάξουμε κόντρα σε όλους και σε όλα … Δόξα
τον Θεό !!!

Χιλιάδες καλλιτέχνες
ονειρεύονται και
σκηνοθετούν στα social media καριέρα
από τον καναπέ, χωρίς
θυσία, άοσμα, άνευρα,
χωρίς χιλιόμετρα στην
ζωή, στην σκηνή.
Άλλοτε κάποιοι
ξεχωρίζουν με ένα
τραγούδι πολλοί λίγοι
όμως αντέχουν στα
χρόνια
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ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Συνέντευξη

Kάθε κοινωνική πράξη είναι
έμμεσα πολιτική τοποθέτηση
Σε όσα live ή συναυλίες και αν
έχεις πάει, όποιους ερμηνευτές και
αν έχεις ακούσει, όταν τραγουδάει
η Έυη Σιαμαντά συνειδητοποιείς ότι
κανένα άκουσμα δεν συγκρίνεται
με την φωνή της. Η Εύη είναι από
τις καλύτερες φωνές που έχει βγάλει η Ελλάδα, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία 20 χρόνια
γράφει την δική της μοναδική πορεία στα μουσικά δρώμενα. Οι συνεργασίες της πολλές και αξιόλογες με καλλιτέχνες της σύγχρονης
ελληνικής μουσικής σκηνής και
του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ
έχει συμμετάσχει στο Πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ «5th Annual jazz
festival women in jazz throughout
the world», στο Dizzy’s Club του
Lincoln Center, στην Νέα Υόρκη,
εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Για ποιες στιγμές της καριέρας σας
είστε ευγνώμων; Είμαι ευγνώμων
για τις συνεργασίες «Σταθμούς»
στην πορεία μου. Έχω συμπράξει
μουσικά με αξιόλογους μουσικούς,
συνθέτες, τραγουδιστές από τη Ελλάδα και το εξωτερικό, και είμαι περήφανη για την μακρόχρονη μουσική μου σχέση με τον Μίμη Πλέσσα,
τον «θρύλο» του Ελληνικού Κινηματογράφου. Η συνεργασία μας
είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία
ενός δίσκου με τίτλο «Ηχώ», όπου
περιλαμβάνονται δέκα τραγούδια
του συνθέτη ενορχηστρωμένα από
τον παγκόσμιο βιμπραφωνίστα της
Latin jazz Χρήστο Ραφαηλίδη, ο
οποίος είναι ένας αξιόλογος μουσικός όπου ζει και διαπρέπει τα
τελευταία εικοσιπέντε χρόνια στην
Νέα Υόρκη. Μαζί τους τραγούδησα
στο Πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
«5th Annual jazz festival women
in jazz throughout the world» το
οποίο διεξήχθη στο Dizzy’s Club
του Lincoln Center στην Νέα Υόρκη.
Επίσης ξεχωρίζω την συνεργασία
μου με τον Μάριο Φραγκούλη σε
περιοδεία του στην Ελλάδα.
Το τραγούδι στην Ελλάδα θεωρείτε ότι εξελίσσεται; Πιστεύω πως
εξελίσσεται κάποιες φορές αρνητικά και κάποιες θετικά. Είμαι της

γνώμης πως κάθε μορφή εξέλιξης σε κάθε τομέα έχει πάντα δύο
πλευρές. Νομοτελειακά. Θα ήταν
αφύσικο να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο... Εφόσον η μουσική είναι ένας
ζωντανός οργανισμός μια γλώσσα
που μιλιέται από εμάς τους ανθρώπους θα ήταν αδύνατο να μην
«κουβαλάει» τα καλά και τα άσχημα της, όπως η ίδια μας η γλώσσα.
Εξέλιξη σημαίνει προχωρώ, ζω και
αναπαράγω με τον τρόπο μου τον
παλμό της εποχής μου με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Κουβαλώ το παρελθόν μου και μέσα από την αισθητική, την καλλιέργεια, τις εμπειρίες,
τις γνώσεις και τον συναισθηματικό
μου κόσμο την δεδομένη στιγμή
δημιουργώ το Νέο, το Καινούργιο,
το οποίο θα λάβει σαν σκυτάλη ο
«επόμενος» και θα ακολουθηθεί το
ίδιο μοτίβο. Όσον αφορά την αποδοχή και την απήχηση που θα έχει
το έργο μου μόνον ο χρόνος θα το
δικαιώσει… Έτσι είναι και στην μουσική και στο τραγούδι.
Η οικονομική κρίση είδατε να διώχνει ή να φέρνει πιο κοντά καλλιτέχνες προς τη μουσική; Είναι πολύ
φυσικό να με ρωτάτε κάτι τέτοιο
όμως εδώ θα απαντήσω κάτι που
ίσως να μην είναι αναμενόμενο. Η
γνώμη μου είναι πως η οικονομική
κρίση έχει «διαταράξει» οικονομικά
μόνο αυτούς που κάποτε απολάμβαναν μεγάλες αμοιβές. Ένας πολύ
μεγάλος αριθμός συναδέλφων για
παρά πολλά χρόνια χαίραν τέτοιων
απολαβών και μοιραία πιστεύω
πως αυτά τα χαλεπά χρόνια της
κρίσης πραγματικά ήρθαν αντιμέτωποι με την μαύρη πλευρά του
φεγγαριού. Πιστεύω και γνωρίζω
πως ταλαιπωρήθηκαν πολύ και
οικονομικά αλλά και ψυχικά. Από
την άλλη πλευρά όμως, ίσως αυτή
η οικονομική «γύμνια» να μας βοήθησε όλους να σταθούμε αληθινοί
μπροστά στην τέχνη που υπηρετούμε και να αναθεωρήσουμε την
σχέση μας μαζί της, θέτοντας την
εκ νέου σε ένα πιο ανθρώπινο καλλιτεχνικό και αληθινό υπόβαθρο.
Είναι παρήγορο και απορίας άξιο

τελικά πως τα μουσικά μας πανεπιστήμια σφύζουν από καλλιτέχνες,
μουσικούς, ηθοποιούς ιδιαίτερα σε
μια τόσο δύσκολη εποχή χωρίς να
υπάρχει εξασφάλιση στο μέλλον.
Υπάρχει όμως η αγάπη και το όραμα!
Ποια είναι η άποψη σας για τους
μουσικούς του δρόμου; Είμαι τόσο
υπέρ όσο δεν φαντάζεστε! Σε όλη
την Ευρώπη και όχι μόνο οι μουσικοί του δρόμου, αλλά και γενικότερα οι καλλιτέχνες του δρόμου
είναι η βιτρίνα του πολιτισμού της
πόλης, της χώρας γενικότερα. Είναι
αδιανόητο να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος για τους καλλιτέχνες
να προάγουν πολιτισμό. Πρέπει να
υπάρχει και πρέπει να υποστηριχτεί ασυζητητί! Πρέπει να δίνεται
πρόσβαση στους πολίτες σε τέτοιες
παραστάσεις, γιατί αυτό λειτουργεί
σαν βαθειά και ουσιαστική εκπαίδευση στην έκφραση μέσα από την
μουσική καθιστώντας την κάτι οικείο καθημερινό και προσιτό.
Στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές
είστε υποψήφια περιφερειακή
σύμβουλος με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Γιατί πήρατε αυτή την
απόφαση; Είναι δικαίωμα του κάθε
Έλληνα πολίτη να μπει στην διαδικασία του εκλέγεσθαι. Ούτως η
άλλως κάθε κοινωνική πράξη είναι
έμμεσα πολιτική τοποθέτηση. Ζω,
μεγάλωσα και εργάζομαι στην Θεσσαλονίκη τα 2/3 της ζωής μου. Έχω
χαράξει μια πορεία που όποιος παρακολουθεί τα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης μπορεί να με κρίνει
από πολλές πλευρές. Σαν καλλιτέχνη πρώτα και δεύτερον σαν προσωπικότητα. Μπορώ να πω ότι μετά
από τόσα χρόνια είμαι σε θέση να
αξιολογήσω, να συνδράμω και
γιατί όχι να ενισχύσω το ήδη επιτυχημένο πολιτιστικό έργο της Περιφέρειας. Άλλωστε αυτός ήταν και ο
λόγος που ο ίδιος ο περιφερειάρχης
με κάλεσε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του. Και ο ίδιος άλλωστε
είναι ένας νέος άνθρωπος που εκτιμά την καλή μουσική.

Εύη

Σιαμαντά
«Μετά από τόσα
χρόνια είμαι σε θέση
να αξιολογήσω, να
συνδράμω και γιατί
όχι να ενισχύσω το
ήδη επιτυχημένο
πολιτιστικό έργο της
Περιφέρειας»
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ΚΡΙΟΣ
Αυτή θα είναι η εβδομάδα σου! Θα νιώσεις
ένα κύμα ενέργειας και ζωντάνιας
να σε παρασύρει. Έτσι θα βρεις τον
τρόπο να καταφέρεις τόσα πολλά, για
αυτό φρόντισε να το εκμεταλλευτείς.
Ωστόσο, πρόσεξε στα μέσα τις
εβδομάδας τη συμπεριφορά σου
λίγο παραπάνω, γιατί είναι πιθανό
εξαιτίας της θέσης των πλανητών
να υπάρξουν παρεξηγήσεις και να
παρερμηνευθεί η στάση σου. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,15,33,41.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η εβδομάδα αυτή δεν είναι και
άσχημη. Θα υπάρχει φόρτος στο
καθημερινό σου πρόγραμμα και
αυτό σου προκαλεί πίεση και άγχος.
Ωστόσο, η εύνοια που δέχεσαι όχι
μόνο σε βοηθάει να σταθείς στο
ύψος σου, αλλά σου ανοίγει και
νέους ορίζοντες. Στα προσωπικά
σου, ίσως υπάρξουν προστριβές
με αγαπημένα πρόσωπα γύρω από
θέματα που προϋπάρχουν. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,43.

StarsLeaks

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

ΛΕΩΝ
Αυτήν την εβδομάδα αφιέρωσε
λίγο χρόνο για να επικεντρωθείς
στους ευρύτερους στόχους σου. Θα
διαπιστώσεις ότι ίσως χρειάζεται να
επαναπροσδιορίσεις τα πράγματα και
μάλιστα αυτό μπορεί να προκύψει
εντελώς απρόσμενα. Η αρχή κιόλας
της εβδομάδας, φέρνει ένα ξέσπασμα
ενέργειας και ορμής. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,31,44.

ΖΥΓΟΣ
Αν πάλευες μέχρι σήμερα για να
βρεις την αλήθεια σχετικά με κάποια
πρόσωπα ή κάποιες επαγγελματικές
σχέσεις, αυτή η εβδομάδα είναι που θα
σε βοηθήσει να την εντοπίσεις. Από τις
αρχές της εβδομάδας θα διαπιστώσεις
μια εύνοια στις συνεργασίες. Θα
καταφέρεις να επωφεληθείς πλήρως
από αυτές αν καταφέρεις να τις
δικές σου ανάγκες και τα δικά σου
ενδιαφέροντα σε σχέση με εκείνα των
άλλων γύρω σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,15,22,49.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ζωή υπόσχεται να γίνει πιο
διασκεδαστική για εσένα. Η νοσταλγία
και οι συναισθηματισμοί που σε
κυρίευαν μέχρι πρόσφατα, δίνουν
τη θέση τους στην αισιοδοξία. Θα
έχεις πολλή θετική ενέργεια που
θα θελήσεις να τη διοχετεύσεις
κατάλληλα. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει
ωστόσο, από τον ενθουσιασμό σου
είναι η αντιμετώπιση των τρίτων.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,33,48.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ανήκεις σε ένα ζώδιο που χαρακτηρίζεται
ως αυθεντικό και εφευρετικό. Ωστόσο,
ο καταιγισμός φρέσκων ιδεών και
πληροφοριών έρχονται με αστραπιαίους
ρυθμούς που ακόμη και εσύ αδυνατείς
να παρακολουθήσεις. Η αρχή της
εβδομάδας σηματοδοτεί για εσένα
μια περίοδο πολύ φορτωμένη και
κοινωνικά απασχολημένη. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,18,22,40.

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομάδα αυτή θα κινηθεί γύρω από
θέματα σχετικά με την οικογένειά σου ή
τα αγαπημένα σου πρόσωπα γενικότερα.
Μπορεί να κληθείς να ξεπεράσεις
κάποια εμπόδια που σου δυσκολεύουν
αρκετά την καθημερινότητα, όμως στο
τέλος η εύνοια των πλανητών θα σου
δώσουν ώθηση να τα αντιμετωπίσεις
αποτελεσματικά και κυρίως χωρίς
συνέπειες για το μέλλον. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,11,34,48.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθείς να
επαναπροσδιορίσεις τις επαγγελματικές
σου επιδιώξεις, ενώ οι συνθήκες σε
ωθούν να κάνεις ακόμη ένα βήμα για
να ανέβεις επίπεδο στην αναζήτησή σου
αυτή. Η ενέργεια που διέπει τον τομέα της
φήμης και της επιτυχίας, δημιουργεί ένα
νέο κύμα ευκαιριών για να προσελκύσεις
το ενδιαφέρον σημαντικών προσώπων με
κύρος. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,16,27,39.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις έχουν
καταλάβει το μυαλό σου που μπορούν
να σου αλλάξουν τη ζωή. Την εβδομάδα
αυτή λοιπόν θα έχεις την ευκαιρία να
τις δεις ρεαλιστικά και στις πραγματικές
τους διαστάσεις, έτσι ώστε να καταλήξεις
στα τελικά σου συμπεράσματα. Μην τις
μεγαλοποιήσεις, αλλά ούτε και να τις
αψηφήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,10,25,41.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Συμβαίνουν πολλά με τη δουλειά σου
και θα έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις
νέο κεφάλαιο που θα είναι τρομερά
ενθουσιώδες για εσένα καθώς και
πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία σου.
Ούτως ή άλλως, η θέση των πλανητών
εστιάζει το ενδιαφέρον σου στην
καριέρα και την καθημερινότητα. Να
παραμείνεις οργανωτική και μην αφήσεις
τίποτα να σε κρατήσει πίσω. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,25,36,44.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Απώθησε τις παρεμβολές και
συγκεντρώσου απερίσπαστος στην
οικογένειά σου και σε θέματα σπιτιού. Από
τις αρχές της εβδομάδας, θα διαπιστώσεις
ότι το επίκεντρο της ενέργειάς σου θα
είναι θέματα εσωτερικής φύσης. Είτε θα
αφορούν στα καθαρά δικά σου, εσωτερικά
ζητήματα είτε της οικογένειάς σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,26,35.

ΙΧΘΕΙΣ
Αναστάτωση αρκετή αναμένεται για
αυτήν την εβδομάδα. Θα υπάρξουν
εξελίξεις που πρέπει να αντιμετωπίσεις
με οξυδέρκεια και αυτοσυγκράτηση.
Ειδάλλως, δεν σου εγγυάται κανείς για το
αποτέλεσμα. Φρόντισε να χρησιμοποιείς
τη λογική και να μην αφήσεις μεγαλόπνοα
σχέδια και προτάσεις να σε παρασύρουν.
Πριν πράξεις σκέψου καλά. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,12,31,47.

Βέβαια σημάδια πως
ο Νόμος της Έλξης
λειτουργεί! Ακόμη
και στις εκλογές!!!
Εστιάζετε στο παρόν!
Αν αντί να μετανιώνετε για αυτά που
κάνατε ή δεν κάνατε στο παρελθόν και
δεν αναρωτιέστε ούτε ανησυχείτε για το
μέλλον σας και έχετε μάθει να εστιάζετε
την προσοχή σας στο παρόν, έχετε κατακτήσει ένα από τα βασικά στοιχεία του
Νόμου της Έλξης.
Αυτά που θέλετε να δείτε στην ζωή
σας εκδηλώνονται πιο γρήγορα!
Όσο περισσότερο εστιάζετε σε αυτά
που θέλετε περισσότερο στην ζωή και
οραματίζεστε τις επιθυμητές αλλαγές
και αποτελέσματα, τόσο πιο γρήγορα
αυτά θα αρχίσουν να εκδηλώνονται στην
πραγματικότητα.
Η διαίσθηση σας είναι πολύ δυνατή!
Όταν βρίσκεστε στην σωστή πορεία
για να εκδηλώσετε τους στόχους και
τις επιθυμίες σας, η διαίσθηση σας
κυριολεκτικά παίρνει φωτιά. Αυτό σας
λέει πως είστε πολύ κοντά στο να δείτε
τους στόχους, τα σχέδια και τα όνειρα
σας να γίνονται πραγματικότητα. Οπότε,
συνεχίστε να ακολουθείτε το ένστικτο
σας και μην αφήσετε τίποτα και κανέναν
να σταθεί στον δρόμο σας. Το σύμπαν
σας στέλνει αυτά που χρειάζεστε για να
βελτιώσετε τον εαυτό σας.
Σας συμβαίνουν καλά πράματα!
Όταν ανακαλύψετε τον σκοπό της
ζωής σας, αυτή θα αρχίσει να σας φαίνεται πιο εύκολη. Δίνετε περισσότερη προσοχή στην συνολική υγεία σας, συναντάτε
τους σωστούς ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή, βγάζετε περισσότερα χρήματα
και κάνετε πράγματα που σας βοηθούν να
αναπτυχθείτε ψυχικά, συναισθηματικά και
πνευματικά.
Πείτε στο Σύμπαν αυτό που πραγματικά θέλετε!
Μην νιώθετε άβολα ή φοβισμένοι
να πείτε στο Σύμπαν αυτό που θέλετε.
Αν περνάτε μια δύσκολη περίοδο και
χρειάζεστε βοήθεια, ζητάτε καθοδήγηση.
Γίνεται πιο σαφές το μονοπάτι που πρέπει
να ακολουθήσετε. Ζητήστε την εκλογή
σας και αισθανθείτε την ευγνωμοσύνη
ότι ήδη έχετε εκλεχθεί!
Να νιώθετε γαλήνια!
Αν μπορείτε να πείτε ειλικρινά στον
εαυτό σας «Η ζωή είναι πραγματικά
καλή» μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο
Νόμος της Έλξης λειτουργεί. Νιώθετε
γαλήνιοι, άνετοι και ικανοποιημένοι με
την ζωή σας. Ανεξάρτητα από αυτά που
συμβαίνουν γύρω σας, δεν αφήνετε τίποτα να διαταράξει την εσωτερική γαλήνη
και ευτυχία σας.
Βάλετε περισσότερη θετική ενέργεια
στην ζωή σας!
Έχετε βρει την εσωτερική σας γαλήνη
και κατά συνέπεια νιώθετε περισσότερη θετική ενέργεια στην ζωή σας. Να
αισθάνεστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι,
ενεργητικοί και πρόθυμοι να αποδεχτείτε
όλα όσα σας δίνονται κάθε μέρα.
-Για όσους/ες δεν μπορούν να το
καταφέρουν, να επικοινωνήσουν με την κ.
Βαλεντίνη Βασιλειάδου στο 2314007050.
Διότι έχει τις λύσεις για κάθε επιτυχία
στην ζωή σας…ακόμη και για νίκη στις
εκλογές των υποψηφίων!!!

Famous - Αντώνης Τσιλιμπόνης, Παναγιώτης Χαφάγκα

Το κομμωτήριο του Ευόσμου που είναι
γνωστό μέχρι Αμερική και Ντουμπάι

Συνέντευξη

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Μόλις μπαίνεις στο κομμωτήριο Famous καταλαβαίνεις ότι είσαι στον ναό της περιποίησης.
Δεν υπάρχει στιγμή της ημέρας που να μην έχει
κόσμο. Όμως όταν βρεθήκαμε εκεί, μέσα στην
εβδομάδα, για να κάνουμε την συνέντευξη καταλάβαμε και κάτι ακόμα, ότι οι κομμωτές-ιδιοκτήτες Αντώνης Τσιλιμπόνης και Παναγιώτης
Χαφάγκα πέρα από το γεγονός ότι διαθέτουν
μαγικά χέρια δεν βλέπουν τον πελάτη τους ως
«χρήματα» αλλά ως φίλο. «Είναι περιζήτητοι,
οι καλύτεροι επαγγελματίες και τα καλύτερα
παιδιά», μας λέει μια πελάτισσα. Ίσως αυτός ο
συνδυασμός εξαιρετικού επαγγελματία και ανθρώπου να έχει διαδώσει την φήμη τους μέχρι
την άλλη άκρη της γης, καθότι το πελατολόγιο
τους έχει από κατοίκους της Ελλάδας μέχρι....
της Αμερικής και του Ντουμπάι.
Η φήμη σας από όσο ξέρω έχει ξεπεράσει
τη Θεσσαλονίκη. Από ποιες χώρες έρχονται
πελάτες μόνο για εσάς; Η αλήθεια είναι ότι οι
πελάτες μας δεν είναι μόνο κάτοικοι Θεσσαλονίκης, αλλά επεκτεινόμαστε και εκτός πόλης,
αλλά και χώρας! Αρχικά να σας πούμε ότι κατεβαίνουμε συχνά στην Αθήνα, καθώς έχουν μια
συνεργασία που τρέχουμε εκεί.
Παράλληλα όσον αφορά στους πελάτες που
μας έρχονται από το εξωτερικό είναι από Γερμανία, Αγγλία και από άλλα κράτη της Ευρώπης.
Επίσης, έχουμε πελάτες από το Ντουμπάι, ακόμη
και από την Ατλάντα της Αμερικής. Οι πελάτες
από το εξωτερικό είναι είτε τουρίστες που έρχονται σε εμάς, μένουν ικανοποιημένοι και ξαναέρχονται, είτε Έλληνες που ζουν σε άλλες χώρες
και όταν επισκέπτονται την Ελλάδα κλείνουν το
ραντεβού τους με εμάς.
Έχετε σκεφτεί να φύγετε στο εξωτερικό;
Προς το παρόν είμαστε στη φάση που δεν θα
φεύγαμε, αλλά δεν αποκλείουμε τίποτα στη
ζωή. Στο παρελθόν μας είχε γίνει πρόταση από
μια πασίγνωστη εταιρεία στο Λονδίνο να δουλέψουμε εκεί ως εκπαιδευτές, αλλά είχαμε αρνηθεί. Πλέον αφήνουμε πάντα ανοιχτό ένα ενδεχόμενο κάποια στιγμή να φύγουμε, αλλά από την
άλλη δύσκολα αφήνεις μια επιχείρηση που πάει
τόσο καλά και είναι υγιής για να κάνεις ένα καινούργιο ξεκίνημα.
Οι Έλληνες τολμούν τις αλλαγές στα μαλλιά τους; Όχι, δεν τολμούν. Στην Ελλάδα δεν
μπορείς να διαμορφώσεις μόδα, καθώς οι περισσότεροι τουλάχιστον περιμένουν να έρθει μια
τάση από το εξωτερικό για να την υιοθετήσουν.

Παρ’ όλα αυτά περιποιούνται τα μαλλιά τους,
αλλά πατούν πάντα σε στερεότυπα.
Με αφορμή τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τι θα συμβουλεύατε τους υποψήφιους, ως ειδικοί του hair styling, καθώς δεν
βλέπουμε να κάνουν ιδιαίτερες επιλογές στην
εμφάνιση τους, τουλάχιστον στα μαλλιά τους;
Να μην κολλάνε σε κλισέ. Kάποιος θα τους ψηφίσει για τις απόψεις, τις ιδέες και το όραμα τους.
όχι για την εμφάνιση τους. Άλλωστε, αν δεν τολμήσουν την αλλαγή μέσα τους και έξω τους πώς
θα την κάνουν γύρω τους;
Τι θα λέγατε σε ένα παιδί που θέλει να
ασχοληθεί με την κομμωτική; Να το κάνει μόνο
αν το θέλει πραγματικά, γιατί άλλο μου αρέσει
να ασχολούμαι με τα μαλλιά μου ως χόμπι και
άλλο να το κάνω επάγγελμα. Ωστόσο, πάντα να

θυμούνται ότι η κομμωτική είναι ένα επάγγελμα
που σε διαλέγει εκείνο και όχι εσύ αυτό.
Έχουμε δει διάφορα επαγγέλματα να αντικαθίστανται από μηχανήματα. Στον χώρο του
hair styling τι συμβαίνει; Συγκαταλεγόμαστε και
εμείς στους κλάδους που καταγράφεται συνεχής εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας. Πλέον
υπάρχουν για παράδειγμα αυτόματοι λουτήρες,
όπου τοποθετείς το κεφάλι του πελάτη και λούζεται μόνο του, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινο
χέρι. Αυτό από την μια είναι καλό, να εξελίσσεται
δηλαδή το επάγγελμα, από την άλλη όμως όπως
καταλαβαίνετε χάνονται θέσεις εργασίας.
* Κομμωτήριο Famous (οδός Καραβαγγέλη Γερμανού 13, Σταυρούπολη. Τηλέφωνο:
231 064 4140)
24.05.2019
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ΑΛΛΆΖΕΙ Ο ΜΑΝΩΛΙΌΣ
ΣΤΟ Δ. ΣΙΘΩΝΊΑΣ

Στενός
#769
συνεργάτης
του δημάρχου
Γ. Τζίτζιου που
ελέγχεται από
τη Δικαιοσύνη,
H Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α Τ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ο υποψήφιος
Κ. Ντέμπλας

Σελ. 08

Δ. N. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Καρράς VS
Tσούφης,
πρόοδος ή
οπισθοδρόμηση;

ΔΗΜΟΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ GOLD STAR

Αέρας αλλαγής

Σελ. 10

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Πώς θα
μεταμορφωθεί
ο Δ. Κορδελιού –
Ευόσμου
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

στο Δήμο Κασσάνδρας

Προβάδισμα της κ. Αναστασίας Χαλκιά με
33% έναντι 28% του κ. Κώστα Παπαγιάννη
και 22,5% του κ. Βασίλη Κυρίτση

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι ΟΣ ∆ Η Μ Α ΡΧΟΣ

∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

Σελ.
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Σελ. 61

