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Του Δημήτρη Δραγώγια

Όλοι μας λίγο πολύ 
αν ξαναζούσαμε την 
ζωή μας είναι βέβαιο 
ότι θα την αλλάζαμε 
κι όσοι δημοσίως το 
αρνούνται απλώς 
κοροϊδεύουν τον 

εαυτό τους.
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Η αντίδραση της «πιτσιρικαρίας» 
Αν μπορούσατε να ξαναζήσετε τη ζωή σας από την αρχή, θα αλλάζατε κάτι; Ας γυρίσου-

με στα μέσα των 80s τότε που η ονείρωξη των εφηβείας μας Κάθλιν Τέρνερ, υποδυόταν 
την Πέγκι Σου, μια υπέροχη 40άρα που ξυπνώντας από μια λιποθυμία, συνέρχεται ούσα πια 
έφηβη γνωρίζοντας όμως αυτή τη φορά ποιό είναι το μέλλον της. 

Την υπέροχη αυτήν ταινία του Κόπολα θυμήθηκα «διαβάζοντας» τα ευρήματα των 
εκλογών της περασμενης Κυριακής, κυρίως σε ό,τι αφορά την επιλογή των πιτσιρικάδων 
που ψήφισαν είτε για πρώτη φορά, είτε εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία του προθαλά-
μου της βιολογικής ωριμότητας δηλαδή ηλικιών 17-35. Κι ας αφήσουμε προς το παρόν τις 
ευρωεκλογές για να σταθούμε στην περίπτωση του Δ. Θεσσαλονίκης.

Αν κανείς επιθυμεί να αιτιολογήσει το άλμα του Κ. Ζέρβα που κόντρα στα προγνωστι-
κά τον έβακλε στο Β’ γύρο ας του κοινοποιηθεί ότι σ’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα λαμβάνει 
πάνω από 20%. Τι ήταν εκείνο που είδαν οι πιτσιρικάδες στον ανεξάρτητο υποψήφιο; Γιατί 
εκφράστηκε η δική τους επιθυμία «αλλαγής» της καθεστηκυίας τάξης μέσα από την υπο-
ψηφιότητα του Κωνσταντίνου Ζέρβα;

Οι πολιτικοί αναζητούν κύρος και δύναμη μέσα από τις ψήφους των πολιτών. Το βαθύ-
τερο κίνητρό τους είναι η υπέρβαση της υπαρξιακής τους ανασφάλειας, παραμυθιάζοντας 
τον εαυτό τους και προπαγανδίζοντας το παραμύθι τους ως αλήθεια για να πείσουν το λαό 
να τους υποστηρίξει. Κατά συνέπεια εξαπατάται και ο λαός. Όχι επειδή δεν υποψιάζεται την 
απάτη. Αλλά επειδή την χρειάζεται γιατί ο λαός αποζητά το παραμύθι. Στο τέλος οι πολιτικοί 
αποκαλύπτονται ψεύτες και ο λαός ανακαλύπτει πως εξαπατήθηκε. Για να αναζητήσει και 
πάλι ένα νέο παραμύθι. Είναι μια σχέση εξάρτησης.

Όλοι μας λίγο πολύ αν ξαναζούσαμε την ζωή μας είναι βέβαιο ότι θα την αλλάζαμε κι 
όσοι δημοσίως το αρνούνται απλώς κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Μέσα από τους διαδό-
χους τους βλέπουν μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσουν ένα μέλλον έτσι όπως οι ίδιοι το 
οραματίζονται. Ο εαυτός μας είναι και πάλι πάνω από όλους και όλα. Θέλουμε οι άλλοι να 
υπηρετήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες μας ώστε να νιώσουμε ασφαλείς και δυνατοί. 
Αυτά που λέμε και κάνουμε δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ούτε βοηθούν τους άλλους. 
Η αλήθεια γίνεται θύμα της ανάγκης.

Πίσω από την πολιτική ιδεολογία του «μέσου ανθρώπου» κρύβεται ο ίδιος φοβισμένος 
εαυτός. Η ανάγκη για επικράτηση, για κυριαρχία και για εξασφάλιση. Ή το ριμέικ μιας ζωής 
που θέλουμε να αλλάξει. Ή να αισθανθούμε μέσα από αυτά τα παιδιά μια καθημερινότητα 
έτσι όπως θα θέλαμε να την ζήσουμε. Όπως, ακριβώς, η υπέροχη Κάθλιν «Πέγκι Σου» Τέρ-
νερ... 
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Δανιηλίδης, Καϊτεζίδης, Κυρίζογλου, Λιάμας, Θ. Παπαδόπουλος επιβεβαίωσαν  
τα προγνωστικά και «καθάρισαν» την εκλογή τους από την πρώτη Κυριακή

Πέντε δήμοι του νομού Θεσσαλονί-
κης «καθάρισαν» από την πρώτη Κυ-
ριακή το παιχνίδι των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, με τους εν ενεργεία δημάρχους 
να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του «φαβο-
ρί». 

Την επανεκλογή τους πέτυχαν οι δή-
μαρχοι Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λά-
ζαρος Κυρίζογλου, Βόλβης Διαμαντής 
Λιάμας, Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος, Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιη-
λίδης και Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, οι οποίοι θα “απολαμβάνουν” 
αυτοδυναμία διοίκησης για την επόμενη 
τετραετία.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέ-
σματα, «πρωταθλητής» από τους πέντε 
δημάρχους είναι ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
ο οποίος απέσπασε στις εκλογές ποσο-
στό πάνω από 70%. Και ο Λάζαρος Κυ-
ρίζογλου όμως ξεπέρασε το 69%, ενώ 
ο Σίμος Δανιηλίδης με ποσοστό περίπου 
56% εξελέγη για έβδομη συνεχή φορά 
δήμαρχος και είναι από τους μακροβι-
ότερους σε όλη τη χώρα. Ο Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος θα συνεχίσει το έργο του 
στη Θέρμη με 55%, ενώ στα ίδια ποσοστά 
φτάνει το αποτέλεσμα επανεκλογής του 
Διαμαντή Λιάμα. 

Τα ζευγάρια του β’ γύρου 
στους εννέα δήμους 

Από τον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών 
εκλογών στις 2 Ιουνίου θα αναδειχθούν 
οι νέοι δήμαρχοι σε εννέα από τους δε-
κατέσσερις δήμους της Θεσσαλονίκης. 
Στους δήμους Δέλτα, Θερμαϊκού, Καλα-
μαριάς, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου 
οι νυν δήμαρχοι θα επιδιώξουν να διατη-
ρήσουν τη θέση τους, ενώ στους δήμους 
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού - Ευόσμου, 
Λαγκαδά και Χαλκηδόνας νέα πρόσωπα 
είναι οι διεκδικητές των δημαρχιακών 
θώκων. 

  Στον δήμο Θεσσαλονίκης η μάχη θα 
δοθεί ανάμεσα στο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος 
εξελέγη πρώτος με ποσοστό πάνω από 
22%  και στον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο 
οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση με μι-

κρή διαφορά από τον συνυποψήφιό του, 
Γιώργο Ορφανό. 

Στον δήμο Δέλτα θα αναμετρηθούν 
ο νυν δήμαρχος Ευθύμης Φωτόπουλος, 
που έλαβε ποσοστό πάνω από 25% στον 
α’ γύρο και ο Γιάννης Ιωαννίδης που απέ-
σπασε ποσοστό περίπου στο 22%. 

Μάχη για τον δημαρχιακό θώκο Θερ-
μαϊκού θα δώσει ο Γιάννης Μαυρομάτης, 
νυν δήμαρχος, έχοντας αντίπαλο ένα πα-
λιό αυτοδιοικητικό στέλεχος τον Γιάννη 
Τσαμασλή. Η διαφορά μεταξύ των δύο 
ανδρών είναι σχεδόν στις 3 ποσοστιαίες 
μονάδες, υπέρ του κ. Μαυρομάτη, (περί-
που 33%)σύμφωνα με τα επίσημα απο-
τελέσματα. 

Στον δήμο Καλαμαριάς αγώνα να 
πείσουν τους δημότες τους να τους δώ-
σουν την εντολή σχηματισμού διοίκησης 
ο νυν δήμαρχος Θεοδόσης Μπακογλί-
δης και ο Γιάννης Δαρδαμανέλης. Στον 
πρώτο γύρο των εκλογών ο κ.Μπακο-
γλίδης αναδείχθηκε πρώτος με ποσοστό 

πάνω του 39% με τον κ. Δαρδαμανέλη 
να τον ακολουθεί με ποσοστό πάνω από 
22%. 

    Εκτός κούρσας για την πρωτιά στον 
δήμο Κορδελιού - Ευόσμου έμεινε ο νυν 
δήμαρχος Πέτρος Σούλας, ο οποίος κατέ-
κτησε την τρίτη θέση την πρώτη Κυριακή 
των εκλογών. Στον δεύτερο γύρο μάχη 
θα δώσουν ο Κλεάνθης Μανδαλιανός με 
ποσοστό πάνω από 33% και ο Ιωάννης 
Καμαρινός, ο οποίος ξεπέρασε το 30%. 

Νέο πρόσωπο θα αναλάβει το δημαρ-
χιακό θώκο Λαγκαδά από την ερχόμενη 
Κυριακή και η μάχη θα δοθεί ανάμεσα 
σε μια γυναίκα και έναν άντρα. Πρόκειται 
για τον Ιωάννη Ταχματζίδη, ο οποίος στις 
26 Μαΐου αναδείχθηκε πρώτος με ποσο-
στό πάνω από 32% και για την Ελπινίκη 
Ανδρεάδου η οποία έλαβε πάνω από 
21%. Η κ.Ανδρεάδου είναι και η μοναδι-
κή υποψήφια γυναίκα δήμαρχος που πέ-
ρασε στο β’ γύρο σε όλους τους δήμους 
του νομού.

Έχοντας διαφορά σχεδόν οκτώ πο-
σοστιαίων μονάδων Δημήτρης Δεμουρ-
τζίδης και Γιώργος Λίλτσης θα αναμε-
τρηθούν στις 2 Ιουνίου, με στόχο την 
κατάκτηση του δήμου Παύλου Μελά. 
Ο νυν δήμαρχος κατέκτησε την πρώτη 
θέση στον πρώτο γύρο με ποσοστό πάνω 
από 36% και ο γιατρός τη δεύτερη θέση, 
με ποσοστό περίπου στο 27%.

Παρά λίγο ο Σταύρος Αναγνωστόπου-
λος δεν κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος 
Χαλκηδόνας από την πρώτη Κυριακή, 
καθώς κάποια στιγμή -κατά τη διάρκεια 
της καταμέτρησης- το ποσοστό του είχε 
φτάσει στο 51%. Θα διεκδικήσει τη δη-
μαρχία στο β’ γύρο κόντρα στον Μαυρου-
δή Μηντσιούδη.

      Στον δήμο Ωραιοκάστρου η ανα-
μέτρηση θα δοθεί ανάμεσα στον Παντε-
λή Τσακίρη που έλαβε ποσοστό πάνω 
από 24% και στον νυν δήμαρχο Αστέριο 
Γαβότση, ο οποίος βρέθηκε στη δεύτερη 
θέση με ποσοστό πάνω από 18%.

Δημοτικές εκλογές Θεσσαλονίκη:  
Οι νικητές και οι μονομάχοι του β’ γύρου 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Λάζαρος Κυρίζογλου
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Μια από τις πιο ισχυρές τάσεις στο σύγχρονο επιχειρείν διε-
θνώς, είναι η χωροθέτηση των επιχειρήσεων  σε οργανωμένα 
επιχειρηματικά πάρκα, τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένα σύ-
νολα δομών και υπηρεσιών, ενώ πληρούν συγκεκριμένους, εκ 
των προτέρων γνωστούς πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς 
όρους. Με αυτές τις προδιαγραφές, η δημιουργία επιχειρηματικών 
πάρκων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία οικονομιών κλίμα-
κας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
στην κινητοποίηση νέων επενδύσεων, στη στήριξη της περιφερει-
ακής ανάπτυξης, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Παρά τη σπουδαία αναπτυξιακή σημασία του συγκεκριμένου 
θεσμού, στην Ελλάδα δεν είχαμε καταφέρει μέχρι πρόσφατα να 
δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη δη-

μιουργία επιχειρηματικών πάρκων. Σήμερα, ωστόσο, φαί-
νεται πλέον ότι κάτι αλλάζει, προς στη σωστή κατεύθυνση.  
Μετά από προσπάθειες ετών εκ μέρους των Επιμελητηρίων, 
με υπομνήματα και προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, 
φαίνεται να δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις για 
ένα σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρη-
ματικών πάρκων στη χώρα. 

Έχοντας γίνει αρχικά αποδεκτή από το αρμόδιο υπουρ-
γείο, η πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα υπερψηφίστηκε πρόσφατα 
από τη Βουλή και αποτυπώθηκε στο νόμο 4610/2019. Πρό-
κειται για μια νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει απόλυτα 
το τοπίο και διασφαλίζει τη δυνατότητα της συμμετοχής των 
ΟΤΑ σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων, εξα-
φανίζοντας κάθε σύγχυση και νομική ασάφεια που είχε δημι-
ουργηθεί με τον νόμο 3852/2010, ο οποίος όριζε ότι οι ΟΤΑ 

μπορούν να μετέχουν σε μία και μόνο αναπτυξιακή εταιρεία.
Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει σημαντικά τις συνεργασίες με 

σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών 
Πάρκων ή τη μετατροπή Άτυπων Συγκεντρώσεων σε Επιχειρημα-
τικά Πάρκα Εξυγίανσης. Οι περιπτώσεις επιτυχημένων συνεργασι-
ών μεταξύ ΟΤΑ, Επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, σε προσπάθειες 
ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, είναι αρκετές και μπορούν 
να δείξουν το δρόμο για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων, με 
σημαντικά οφέλη για τις τοπικές και την εθνική οικονομία. 

Σαφώς υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης του νομοθετι-
κού περιβάλλοντος. Μια από τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων, που ζητούμε από την Πολιτεία να εξετάσει θετικά, 
είναι η μη κατάργηση της διάταξης του νόμου, που επέτρεπε την 
ταχύτατη αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων με προϋπολογι-
σμό 5 εκατ. ευρώ, ως στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων. Επί-
σης, έχουμε προτείνει μια σειρά από προτάσεις για την απλοποί-
ηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με σκοπό να επισπευσθεί 
ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρ-
κων, κατά ένα με δύο χρόνια. 

Μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο και την ενσωμάτωση των 
τεκμηριωμένων προτάσεων και αιτημάτων της Επιμελητηριακής 
Κοινότητας, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος, ώστε να αποκτήσει επι-
τέλους και η Ελλάδα, ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη δημιουργία 
και τη λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Ένα πλαίσιο που θα 
εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, κανόνες ευνομίας, κίνητρα υπέρ 
της επενδυτικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικά οφέλη για τις 
επιχειρήσεις, με άμεσο αντίκρισμα στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

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

Ικανοποίηση για τα Έπιχειρηματικά Πάρκα
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Μέσα από τον 
ουσιαστικό διά-
λογο, φαίνεται 

να ανοίγει ο 
δρόμος, ώστε 
να αποκτήσει 
επιτέλους και 
η Ελλάδα, ένα 

σύγχρονο πλαί-
σιο για τη δη-

μιουργία και τη 
λειτουργία Επι-

χειρηματικών 
Πάρκων



6 29.05.2019

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Έ

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Με διαφορά που δεν περίμενε… ούτε ο ίδιος, 
έκοψε το νήμα της πρωτιάς στην Χαλκιδική ο 
νυν αντιπεριφεριάρχης Γιάννης Γιώργος, αφή-
νοντας πίσω του τους συνυποψηφίους του από 
την παράταξη «Αλληλεγγύη» του Απόστολου 
Τζιτζικώστα για τη Χαλκιδική. Έχοντας καταμε-
τρηθεί τα 230 από τα συνολικά 236 εκλογικά 
τμήματα της Χαλκιδικής, ο Γιάννης Γιώργος συ-
γκέντρωσε  12.383 ψήφους.

Η πρωτιά ωστόσο είναι κάτι που ο Γιάννης 
Γιώργος έχει συνηθίσει στην πολύχρονη  πολι-
τική του καριέρα στον πρώτο και δεύτερο βαθ-
μό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2006, πριν 
από 13 χρόνια, βγήκε πρώτος στο νομαρχιακό 
συμβούλιο Χαλκιδικής αλλά και νωρίτερα στα 
προηγούμενα 11 χρόνια εκλέγονταν με υψηλά 
ποσοστά στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Από τότε με σκληρή δουλειά και αποτελε-
σματικότητα έχει δείξει δείγματα γραφής που 
δύσκολα θα τον «κατεβάσουν» από το υψηλό-
τερο σκαλί που τον έχουν τοποθετήσει οι ψη-
φοφόροι του στη Χαλκιδική. Ο Γιάννης Γιώργος 
συνεχίζει την σταδιοδρομία του στην αυτοδιοί-
κηση, χωρίς αυτές οι «διακρίσεις» να τον έχουν 
βάλει σε σκέψεις για την κεντρική πολιτική 
σκηνή. Όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος στην 
Karfitsa, «η κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να 
περιμένει».

Ο Γιάννης Γιώργος άλλωστε, έδωσε το λόγο 
του στον Απόστολο Τζιτζικώστα να τον στηρίξει 
μέχρι… τέλους και αυτό εξακολουθεί να πράτ-
τει μέχρι σήμερα. Η υπόσχεση αυτή δόθηκε το 
2014, με τον Απόστολο Τζιτζικώστα από πλευ-
ράς του να δίνει ακριβώς την ίδια υπόσχεση 
στήριξης στο σημερινό αντιπεριφεριάρχη Χαλκι-
δικής. Ο Γιάννης Γιώργος πάντως, όπως λένε οι 
στενοί του συνεργάτες, αγωνίζεται για να δικαι-
ώνει αυτή τη στήριξη του Απόστολου Τζιτζικώ-
στα και να φαίνεται αντάξιος της εμπιστοσύνης 
του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

«Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε 
σε περιφερειακό επίπεδο και η κοινωνία περι-
μένει πολλά από εμάς. Η ζωή των συμπολιτών 
μας γίνεται χειρότερη. Οι θεσμοί και η ποιότητα 
της Δημοκρατίας μας υποβαθμίζονται. Βλέπου-
με απαράδεκτες υποχωρήσεις σε μεγάλα εθνικά 
θέματα, όπως αυτό της Μακεδονίας. Η πατρίδα 
πληγώνεται και οι πολίτες ζημιώνονται. Το μέλ-
λον των παιδιών μας υποθηκεύεται», δήλωνε 
λίγες εβδομάδες πριν από την αναμέτρηση της 
κάλπης, ενώ δε σταματούσε ούτε στιγμή να 
παρουσιάζει έργο στην περιοχή του. Άλλωστε, 
ο Γιάννης Γιώργος δεσμεύτηκε μόνο για όσα 
μπορούσε να κάνει πράξη, όπως λένε οι συνερ-
γάτες του στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδι-
κής και  κατάφερε να ολοκληρωθούν μεγάλα 
οδικά έργα στην Αρναία και στην Κασσάνδρα, το 

λιμάνι Συκιάς και μια σειρά από αντιπλημμυρικά 
έργα.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πήρε ανάσα 
ικανοποίησης και αποδοχής από τον κόσμο. 
«Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους 
Χαλκιδικιώτες και τις Χαλκιδικιώτισσες  για την 
αγάπη και την αποδοχή τους στο πρόσωπό μου, 
όπως αυτό εκφράσθηκε με την έμπρακτη στή-
ριξή τους μέσω του σταυρού προτίμησής τους. 
Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε, ο στόχος μας είναι μια 

Χαλκιδική αντάξια των προσδοκιών τους. Προ-
χωράμε μαζί σ’ αυτόν τον δρόμο, έντιμα και 
καθαρά όπως κάναμε μέχρι σήμερα», δήλωσε 
στην Karfitsa.
Η άνοδος της τουριστικής  
Χαλκιδικής και τα άλλα επιτεύγματα

Για το διάστημα που ανέλαβε την αντιπε-
ριφέρεια τουρισμού ο Γιάννης Γιώργος  κατά-
φερε μαζί με τους ιδιώτες και τους φορείς του 
τουριστικού κλάδου να εδραιωθεί η Χαλκιδική 
στις 3 ή 4 πρώτες θέσεις στο ελληνικό τουρι-

Ο μεγάλος «περίπατος» του Γιάννη Γιώργου 
Πρώτος και με διαφορά στο νομό του ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής
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στικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, από κοινού 
προχώρησαν σε  τουριστικά ανοίγματα σε 
αγορές όπως για παράδειγμα η Ιταλία και 
η Γερμανία και συνέχισαν τις στενές σχέ-
σεις με τα Βαλκάνια.

Η αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευ-
σης και άρδευσης στην Κασσάνδρα, τη 
Σιθωνία και στο δήμο Νέας Προποντίδας 
λαμβάνουν την πρώτη θέση στην ατζέντα 
με τις προτεραιότητες του Γιάννη Γιώρ-
γου. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται η 
κατασκευή και η λειτουργία φράγματος 
στον Χαβρία, έργο για το οποίο έχουν ήδη 
συμφωνήσει σε δηλώσεις τους οι υπουρ-
γοί ΥΠΕΚΑ και Ανάπτυξης. Επίσης απαιτεί-
ται η  άμεση κατασκευή του φράγματος 
Πετρενίων (στο Γομάτι), το οποίο θα αρ-
δεύσει και θα υδροδοτήσει τη βορειοανα-
τολική Χαλκιδική.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευ-

ταία χρόνια στο οδικό δίκτυο της Χαλκι-
δικής πρόσφεραν σημαντική βελτίωση 
όσον αφορά στην ταχύτητα αλλά, πάνω 
από όλα, στην ασφάλεια των μετακινή-
σεων.

Επίσης σειρά παρεμβάσεων με στόχο 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
σχολικής στέγης, πραγματοποιήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια στη Χαλκιδική κατά 
τη διάρκεια της θητείας του αντιπεριφε-
ρειάρχη Γιάννη Γιώργου. Οι παρεμβάσεις 
αυτές είχαν ως στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών διδασκαλίας αλλά και της 
ασφάλειας των μαθητών, και συνέβαλαν 
ουσιαστικά στην αναβάθμιση της παιδεί-
ας στην περιοχή.

Ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνε-
χίσει το αναπτυξιακό έργο στη Χαλκιδική, 
αν τον επιλέξει για τη θέση του αντιπερι-
φερειάρχη ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
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Ήταν μέσα Ιανουαρίου 2019 όταν η φορο-
τεχνικός  από την Κασσάνδρεια και μέλος του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Αναστασία Χαλκιά – 
Δημητροπούλου πήρε την απόφαση να διεκδι-
κήσει τον δημαρχιακό θώκο στο δήμο Κασσάν-
δρας, στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Μέχρι το βράδυ της 26ης Μαΐου που πέ-
ρασε πρώτη κόβοντας το νήμα του εκλογικού 
μαραθωνίου αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον 
πρώην δήμαρχο Κασσάνδρας Κώστα Παπαγιάν-
νη και ακόμη πιο πίσω τον απερχόμενο δήμαρ-
χο Βασίλη Κυρίτση, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι 
του δήμου στις εκλογές του 2014, η Αναστα-
σία Χαλκιά – Δημητροπούλου κινήθηκε σε μία 
προεκλογική εκστρατεία έχοντας ένα βασικό 
άξονα: τις συνεργασίες με κοινωνικές ομάδες 
και φορείς. Άλλωστε μέσα από τη συνεργασία 
αυτή συνέταξε το πρόγραμμα του συνδυασμού 
της λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του δήμου 
Κασσάνδρας και τις προοπτικές ανάπτυξης σε 
όλους τους τομείς.

Ακούγοντας τα προβλήματα των πολιτών, 
συνέταξε πρόγραμμα για κάθε περιοχή και κάθε 
δημοτική ενότητα θέτοντας ως προτεραιότητα 
τη βελτίωση της ζωής των δημοτών και την οι-
κονομική ανάπτυξη των περιοχών. Αναζήτησε 
τα προβλήματα σε όλες τις περιοχές και συνέ-
ταξε σχέδιο για την επίλυση τους χωρίς να βα-
σίζεται σε μεγαλεπήβολα σχέδια και πομπώδεις 
υποσχέσεις, αλλά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις 
που είναι εφικτό να γίνουν άμεσα.

Αφουγκράστηκε τα εμπόδια των επαγγελ-
ματιών και έθεσε το δήμο προ των ευθυνών του 
για τη στήριξη της τοπικής παραγωγικότητας 
σχεδιάζοντας μια σειρά από μέτρα για όλο το 
δήμο Κασσάνδρας. Η Αναστασία Χαλκιά – Δη-
μητροπούλου μέσα σε λίγες ημέρες εκπόνησε 
με τους συνεργάτες της μια μελέτη για την ανά-
πτυξη του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, συνδυάζοντάς τον με την αξιοποίηση 
των αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών 
μνημείων, ενώ παράλληλα τον συνέδεσε και με 
τα τοπικά προϊόντα της Κασσάνδρας.

Συνεργασίες
Οι ζυμώσεις και οι συνεργασίες που έκανε 

από την πρώτη ημέρα που πήρε την απόφαση 
να ασχοληθεί με το δήμο Κασσάνδρας διεκδι-
κώντας το τιμόνι του δήμου, είχαν σαν αποτέλε-
σμα να ενσωματώσει στο ψηφοδέλτιο της δύο 
υποψηφίους δημάρχους: τον δημοτικό σύμβου-
λο της διοικούσας παράταξης Βασίλη Στακινό 
και τον Αντώνη Καραγιώργο, έναν υποψήφιο 

που τελικά προσχώρησε στο συνδυασμό «Ενω-
μένη Κασσάνδρα» δίνοντας… ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου.

Το βράδυ της Κυριακής, η υποψήφια δήμαρ-
χος υποδέχτηκε τα αποτελέσματα με ανακού-
φιση, καθώς διαπίστωσε ότι η ειλικρίνεια και 
η σεμνότητα με την οποία πορεύτηκε με τους 
συνεργάτες της βρήκαν ανταπόκριση στους 

δημότες της Κασσάνδρας. Ο ευθύς λόγος και 
το συγκροτημένο και ρεαλιστικό σχέδιο για την 
επόμενη ημέρα, έπεισαν τους πολίτες. Η Ανα-
στασία Χαλκιά – Δημητροπούλου και η «Ενω-
μένη Κασσάνδρα» έλαβε ποσοστό 35,58% και 
συνολικά 3.402 ψήφους. «Αισθάνομαι εγώ και 
οι συνεργάτες μου τη βαθειά υποχρέωση να σας 
ευχαριστήσουμε ολόψυχα για τη μεγάλη τιμή 

Ο άθλος της Αναστασίας  
Χαλκιά – Δημητροπούλου

Αναδείχτηκε πρώτη στον Α’ γύρο των εκλογών στο δήμο Κασσάνδρας
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που μας επιφυλάξατε και την εμπιστοσύνη που μας πε-
ριβάλατε δίνοντας μας τη νίκη και την πρώτη θέση στις 
εκλογές της Κυριακής», δήλωσε λίγο μετά την ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων από τα 36 τμήματα του δήμου 
Κασσάνδρας.

«Δεν ανακόπτεται η ανατροπή»
«Η ελπιδοφόρα πορεία μας για την πρόοδο που ξε-

κίνησε και θα φέρει την ανατροπή δεν ανακόπτεται με 
κανέναν τρόπο και από κανέναν. Εκείνοι που επιχειρούν 
να γυρίσουν το δήμο μας και τον τόπο μας στο παρελθόν, 
ματαιοπονούν. Όμως για την ολοκλήρωση της προσπά-
θειάς μας, για την καλύτερη επίτευξη των διακηρύξεων 
μας, και την πιστή εφαρμογή του προγράμματός μας σας 
θέλουμε όλους και όλες μαζί μας γιατί όλοι μαζί μπορού-
με καλύτερα», υπογράμμισε η Αναστασία Χαλκιά – Δη-
μητροπούλου και κάλεσε τους ψηφοφόρους να συμπο-
ρευτούν  χέρι-χέρι μαζί της έως τις εκλογές της Κυριακής 
αλλά και στη συνέχεια «για να ανοίξουμε νέους ορίζοντες 
για τον τόπο μας», όπως είπε.

Η πρωταγωνίστρια της εκλογικής μάχης της Κυρια-
κής έδωσε μήνυμα συναίνεσης «χωρίς αποκλεισμούς και 
διχόνοιες για την πορεία που ξεκινά».

«Το ταξίδι που ξεκινήσαμε με όραμα με ανιδιοτέλεια, 
με θάρρος, με αποφασιστικότητα και με γνώση ολοκλη-
ρώνετε την Κυριακή και η ‘’Ιθάκη’’  ήδη άνοιξε τις πύλες 
της για να μας υποδεχθεί. Και η δική μας η ‘’Ιθάκη’’, η 
Κασσάνδρα της καρδιάς μας, δικαιούται ένα καλύτερο 
μέλλον για μας και τα παιδιά μας», τόνισε και δεσμεύτηκε 
να σεβαστεί την εμπιστοσύνη των πολιτών και να τιμήσει 
τις προσδοκίες που στηρίζονται στην παράταξη που ηγεί-
ται, ενώ υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό κάθε 
πολίτη και κάλεσε σε συστράτευση όλων των ψηφοφό-
ρων για τη νίκη της επόμενης Κυριακής.
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Αγωγή για τη διεκδίκηση των χιλιάδων 
ρεπό που χρωστούν οι αστυνομικές υπηρεσί-
ες της Θεσσαλονίκης στο προσωπικό τους τον 
τελευταίο χρόνο, σχεδιάζουν να καταθέσουν οι 
συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να δι-
εκδικήσουν τα χρήματα που αντιστοιχούν στα 
οφειλόμενα ρεπό. “Προσπαθούμε να βρούμε 
τρόπο να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τα 
ρεπό που δεν εξοφλούνται”, είπε στην Karfitsa ο 
πρόεδρος της ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Η κατάσταση σε αρκετές αστυνομικές υπη-
ρεσίες είναι αφόρητη για τους αστυνομικούς. Εί-
ναι ενδεικτικό ότι μόνον στο αστυνομικό τμήμα 
Λευκού Πύργου τα οφειλόμενα ρεπό φτάνουν 
τις... 3.000 σε περίπου 200 αστυνομικούς. “Σε 
άλλους οφείλονται 200 και σε άλλους 20, πρέ-
πει να δοθούν τα ρεπό ή τα χρήματα που αντι-
στοιχούν σε αυτά είναι μέρες που το προσωπικό 
εργάστηκε αλλά δεν αποζημιώθηκε”, τόνισε ο κ. 
Τσαϊρίδης. Το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύρ-
γου κρατάει τα... σκήπτρα του προβλήματος με 
τα οφειλόμενα ρεπό και το πρόβλημα διαρκώς 
θα μεγεθύνεται καθώς με τη ροή που δίδονται 
τα ρεπό, δύο αντί τεσσάρων τον μήνα σε κάθε 
αστυνομικό, δεν πρόκειται ποτέ να “εξοφλη-
θούν” τα οφειλόμενα. Ωστόσο παρόμοια προ-
βλήματα αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί των 
τμημάτων Αμπελοκήπων, Δέλτα στη Σίνδο, Χα-
ριλάου. “Οφειλόμενα ρεπό έχουν συσσωρευτεί 
σε πάρα πολλές υπηρεσίες και το πρόβλημα δεν 
είναι μόνον το οικονομικό για το οποκίνησε πρό-
σφατα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με 
ανακοίνωση που εξέδωσε και κάλεσε τους συ-
ναδέλφους σε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο στο 
τμήμα. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως όταν έγι-
νε η συγχώνευση των δύο τμημάτων το 2017, τα 
ρεπό που οφείλονταν ήταν 750 και τώρα έχουν 
εκτιναχθεί σε 3.000.

Χωρίς εκτός έδρας
Τα προβλήματα όμως δεν μένουν στα ρεπό, 

αλλά και σε άλλες οικονομικές εκκρεμότητες 
που υπάρχουν σε αστυνομικούς για οφειλές 
αποζημιώσεων εκτός έδρας. Το μεγάλο πρό-
βλημα έχουν οι αστυνομικοί του τμήματος Με-
ταγωγών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι καλούνται να 
πραγματοποιούν μεταγωγές κρατουμένων πολ-
λών χιλιομέτρων, άνω των 160 χιλιομέτρων, για 
τα οποία ο νόμος υποχρεώνει να μείνουν στην 

πόλη όπου καταλήγουν και μνα αποζημιωθούν 
για την ημέρα απουσίας. Σύμφωνα με το νόμο 
τα εκτός έδρας προκαταβάλλονται σε ποσοστό 
50%.

Σε περισσότερους από 50 αστυνομικούς που 
υπηρετούν στο τμήμα Μεταγωγών Θεσσαλονί-
κης οφείλονται τα υπόλοιπα των εκτός έδρας 
από το 2016, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές 
και δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για τη διεκδί-
κηση και αυτών των χρημάτων. Μπορεί το ποσό 
που υπολείπεται να μην ξεπερνάει ημερησίως τα 
20 ευρώ, ωστόσο ετησίως μπορεί για ορισμέ-
νους να φτάνει και τα 1.000 ευρώ.

Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν αντιμετωπίσει 
και αστυνομικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στα 
νησιά, έχουν εισπράξει το 80% των αποζημι-
ώσεων εκτός έδρας, όμως τους οφείλονται τα 
υπόλοιπα χρήματα για διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός χρόνου. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνον σε 
αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης αλλά όλης της 
Ελλάδας.

Τα αυτόφωρα που... μετακινούνται 
Το πρόβλημα με τα ρεπό έχει αφετηρία την 

έλλειψη προσωπικού αστυνομικών σε πολλές 
υπηρεσίες. Ωστόσο αυτή η έλλειψη προσωπι-
κού, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, έχει επι-
πτώσεις στην αντιμετώπιση της εγκληματικό-
τητας. Τμήματα φτάνουν να κατεβάζουν ρολά 
όταν οι καταγγελίες και οι συλλήψεις ξεπερνούν 

συγκεκριμένο αριθμό λόγω έλλειψης προσωπι-
κού. “Πώς είναι δυνατόν να δεχτούν και άλλες 
μηνύσεις πολιτών, για περιπτώσεις αυτόφωρων 
συλλήψεων, όταν την επόμενη μέρα οι συλλη-
φθέντες δεν θα έχουν με ποιόν αστυνομικό να 
οδηγηθούν στα δικαστήρια”, έλεγε χαρακτηρι-
στικά αστυνομικός.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί που περιπολούν 
στο κέντρο και συλλαμβάνουν κλέφτες, συστή-
νουν στους πολίτες να κάνουν την καταγγελία, 
δηλαδή τη μήνυση, σε άλλα τμήματα, καθώς 
αυτό της περιοχής τους εκείνη την ημέρα κα-
τέβασε ρολά, λόγω αυξημένων αυτόφωρων. 
Χαρακτηριστικό της έλλειψης είναι η κατάσταση 
στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, που κα-
λύπτει σχεδόν όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί δεν υπερβαί-
νουν τους 65, όταν η δύναμη που προβλέπεται 
είναι 130.ίο εμείς θα κινηθούμε. Πέραν τούτου 
είναι τεράστια η καταπόνηση των αστυνομικών 
στην εργασία τους”, σημείωσε ο κ. Τσαϊρίδης. 
Το θέμα των ρεπό ανακίνησε πρόσφατα η Ένω-
ση Αστυνομικών Υπαλλήλων με ανακοίνωση 
που εξέδωσε και κάλεσε τους συναδέλφους σε 
ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο στο τμήμα. Στην 
ανακοίνωση τονίζεται πως όταν έγινε η συγχώ-
νευση των δύο τμημάτων το 2017, τα ρεπό που 
οφείλονταν ήταν 750 και τώρα έχουν εκτιναχθεί 
σε 3.000.

Έξοργισμένοι οι αστυνομικοί με τις απανωτές υπηρεσίες χωρίς ξεκούραση

Αγωγή για τα χιλιάδες 
οφειλόμενα ρεπό
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opinion

Αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρουν να αφουγκράζονται τις δυνάμεις της κοινωνίας, 
όπως ο πρώην υπουργός Νίκος Φίλης, είχαν εισηγηθεί εγκαίρως στον πρωθυπουργό να διε-
νεργηθούν οι εθνικές εκλογές μία εβδομάδα πριν από τις ευρωκάλπες. 

Είχαν αντιληφθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να διαθέτει ένα ισχυρό πολιτικό διακύβευμα, θα οδη-
γείτο σε βαριά ήττα και ήθελαν να προλάβουν τις εξελίξεις.

Ωστόσο ο κ. Τσίπρας θέλησε να εξαντλήσει κάθε μέρα εξουσίας, υποεκτιμώντας τη δυνα-
μική του Μητσοτάκη αλλά και τις συνέπειες της οικονομικής του πολιτικής στους φορολο-
γούμενους.

Πίστεψε ότι οι δημοσκόποι θα πέσουν και πάλι έξω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί μία ελεγχόμε-
νη ήττα, περιμένοντας τη ρεβάνς για το φθινόπωρο. 

Ο πολιτικός του σχεδιασμός, τυφλωμένος από την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, έκανε 
όσα λάθη μπορούσε στην προεκλογική περίοδο.

Ενώ ο Μητσοτάκης είχε ένα ξεκάθαρο διακύβευμα για τις κάλπες των ευρωεκλογών δίνο-
ντας χαρακτήρα δημοψηφίσματος, ο κ. Τσίπρας πότε τις υποβάθμιζε σε «δημοσκόπηση» και 
πότε τις χαρακτήριζε «ψήφο εμπιστοσύνης».

Η σύγχυση του Μαξίμου έγινε φανερή σε όλους όταν την περασμένη εβδομάδα άρχιζε να 
μοιράζει επιδόματα και να υπόσχεται «πενηντάρικα» στους συνταξιούχους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μεγάλος νικητής των ευροεκλογών και βάζει τις βάσεις 
για έναν θρίαμβο στις 30 Ιουνίου γιατί έμεινε πιστός στις θέσεις του.

Δεν υποσχέθηκε παροχές, τις οποίες δεν μπορεί να υλοποιήσει, τίμησε την υπόσχεσή του 
στους πολίτες ότι θα τηρήσει τη συμφωνία αλήθειας. 

Και όπως γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι πάντα πιο δυνατή από το ψέμα.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας - π. Βουλευτής  Νέας Δημοκρατίας

Η αλήθεια είναι πάνω από το ψέμα
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Έγινε η έκπληξη στη Θεσσαλονίκη. Μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί.  
Στην παράσταση νίκης της Ν.Δ. ποντάρει ο Ν. Ταχιάος

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης όπου 19 υποψή-
φιοι διεκδίκησαν την ψήφο των δημοτών δεν έδινε 
χώρο σε αναλύσεις και ασφαλείς προβλέψεις. Υπήρ-
ξαν όμως τέσσερις υποψηφιότητες που ξεχώριζαν 
από νωρίς αλλά οποιαδήποτε εκτίμηση αποτελέ-
σματος ήταν παρακινδυνευμένη καθώς οι διαφορές 
που καταγράφονταν ήταν στα όρια του στατιστικού 
λάθους.

Η αδυναμία αυτή των ξεκάθαρων προβλέψεων 
έδωσε χώρο σε πολιτικές αναλύσεις με βάση τα μη-
νύματα που εξέπεμπαν τα στρατηγεία των διεκδικη-
τών. Οι Ταχιάος, Ζέρβας, Ορφανός και Νοτοπούλου 
έδωσαν τελικά τη μάχη με τους δύο πρώτους να επι-
κρατούν τελικά και να βρίσκονται αντιμέτωποι στο Β 
γύρο των εκλογών. Οι ανοδικές τάσεις και η δυνα-
μική του κ. Ζέρβα του έδωσαν τελικά τη νίκη. Στις 
δημοσκοπήσεις που δημοσίευσε η εφημερίδα μας 
αποτυπώνονταν αυτή η δυναμική αλλά δεν υπήρχε 
ξεκάθαρη εικόνα που θα επέτρεπε να μιλήσουμε για 
νικητές και ηττημένους. Η μάχη ήταν αμφίρροπη. Η 
έκπληξη των εκλογών  - την οποία περιγράφαμε στο 
τελευταίο προεκλογικό εξώφυλλο - τελικά έλαβε 
χώρα.

Πως διαμορφώνεται 
η εικόνα σήμερα

Το σκηνικό όπως διαμορφώνεται σήμερα δείχνει 
ντέρμπι με τον κάθε υποψήφιο να έχει δυνατά και 
αδύναμα σημεία. Η πρώτη θέση του κ. Ταχιάου είναι 
δεδομένη και του δίνει το αριθμητικό προβάδισμα. 
Η στήριξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι 
επίσης δεδομένη, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε 
να φτάσει το ποσοστό τους κόμματος στις ευρωε-
κλογές, μένοντας αισθητά χαμηλότερα. Με τον αέρα 
της πρώτης Κυριακής και την κομματική σημαία, θα 
διεκδικήσει την εκλογή του στο δημαρχιακό θώκο. 
Από την άλλη πλευρά – στην έκπληξη των εκλογών 
– έχουμε τον κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα που με μία πλή-
ρη καμπάνια προσπάθησε να φέρει στο επίκεντρο 
του δημοσίου λόγου τα ζητήματα της πόλης και μία 
αρκετά στοχευμένη αυτοδιοικητική ατζέντα. Επένδυ-
σε σε αυτήν και κάλεσε τους Θεσσαλονικείς να ψη-
φίσουν αποδεικνύοντας ότι δεν είναι δεδομένοι για 
κανέναν.

Δεξαμενές και συμμαχίες

Ανατροπή με Ζέρβα
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Ο κ. Νίκος Ταχιάος στην επινίκια δήλωσή του 
είπε πως αισθάνεται απολύτως σίγουρος για την επι-
κράτησή του. Με αυτό ως κεντρική στάση και θέση 
επίσης δηλώνει σε κάθε τόνο ότι δεν θα επιδιώξει 
συμμαχίες, δεν θα απευθυνθεί σε κανέναν, δεν θα 
μπει σε καμία διαπραγμάτευση. Η ισχύς της κομματι-
κής ένταξης ελπίζει να κατισχύσει. Στο επιτελείο του 
θεωρούν ότι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα 
στραφούν προς αυτόν, παραβλέποντας αντιπαλό-
τητες και άλλους διαχωρισμούς. Στα αρνητικά της 
υποψηφιότητάς του εντάσσονται το εκρηκτικό του 
χαρακτήρα του που δημιουργεί  αντιπάθειες όπως 
επίσης και το γεγονός ότι εκλέχθηκε πρώτη φορά 
το 1986, 33 χρόνια πριν. Αλλά και εντός της Νέας 
Δημοκρατίας τα πράγματα δεν είναι ρόδινα καθώς 
και εκεί υπάρχουν αντιστάσεις καθώς πολλοί εντός 
του κόμματος δεν ξεχνάνε τη στήριξη προς το Γιάννη 

Μπουτάρη και παλιότερες θέσεις του.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας αντίθετα, από την πρώ-

τη στιγμή έκανε κάλεσμα προς όλους. Δήλωσε πως 
στόχος του είναι να ενώσει την πόλη για να την αλλά-
ξει και όχι να τη διχάσει για να κερδίσει. Οι δυνητικές 
δεξαμενές του είναι αθροιστικά περισσότερες με το 
αποτέλεσμα να κρίνει ο αριθμός όσων θα φτάσουν 
τελικά στην κάλπη του δεύτερου γύρου. Συνεργάτες 
του εκτιμούν ότι η πρόταση Ζέρβα ως αυτοδιοικητι-
κή είναι ευρύχωρη και μπορεί να αθροίσει δυνάμεις, 
κάτι που επιβάλλει άλλωστε και ο «Κλεισθένης» την 
επόμενη μέρα σε επίπεδο διοίκησης. Το προφίλ του 
είναι αυτοδιοικητικό αλλά δεν δίστασε να πάρει θέση 
για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν την 
πολιτική ζωή της χώρας αλλά και της Θεσσαλονίκης. 
Κατά τη θητεία του στο δημοτικό συμβούλιο άσκησε 
κριτική αλλά υπερψήφισε ό,τι σωστό έκρινε. Γενικά 

διακρίνεται για την ευγένειά του και την μετριοπά-
θειά του. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχουν άλλες 
εκλογικές αναμετρήσεις και κομματικοί μηχανισμοί, 
υπάρχει προβληματισμός για την δυνατότητα κινη-
τοποίησης επαρκούς αριθμού ψηφοφόρων που θα 
κρίνουν το αποτέλεσμα. 

Όλα δείχνουν ντέρμπι
Έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό και στο Β 

γύρο των εκλογών, όλα δείχνουν ντέρμπι. Εν ανα-
μονή ανακοίνωσης πιθανών δηλώσεων στήριξης 
προς τους υποψηφίους από όσους δεν τα κατάφεραν, 
έχουν βγει τα κομπιουτεράκια και οι υπολογισμοί. Η 
είσοδος Ζέρβα στον Β γύρο ήταν μία πρώτη έκπλη-
ξη που ήδη συζητείται σε όλη την Ελλάδα. Μένει να 
δούμε εάν θα ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες.
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Με ηχηρό τρόπο οι Έλληνες ψηφοφόροι απο-
δοκίμασαν το ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν σαφές προβά-
δισμα στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου, οδηγώντας τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα στο μονόδρομο των  πρόωρων 
εθνικών εκλογών. Μετά το β´ γύρο των αυτο-
διοικητικών εκλογών, τον οποίο ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θεωρεί πρόκριμα για  τις εθνικές 
με τη διεκδίκηση των περισσότερων περιφερει-
ών, η χώρα εισέρχεται σε  προεκλογική περίοδο 
με πιθανότερη ημερομηνία να στηθούν εθνικές 
κάλπες στις 7 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, τα κόμματα 
κλείνουν τα ψηφοδέλτια, τα οποία αναμένεται να 
ανακοινωθούν τις πρώτες μέρες της επόμενης 
εβδομάδας.

Οι ευρωκάλπες οδήγησαν σε ήττα το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, εξαφάνισαν από το χάρτη τους Ανεξάρ-
τητους Έλληνες, συρρίκνωσαν τη Χρυσή Αυγή 
και έφεραν στο προσκήνιο τη ΜέΡΑ25 που λίγο 
πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων 
κυμαινόταν οριακά πάνω από το 3% (3,01%), 
εκλέγοντας μία ευρωβουλευτή, τη Σοφία Σακο-
ράφα. Δυναμική εμφάνιση έκανε το κόμμα της 
Ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, 
που σημείωσε υψηλά ποσοστά, κυρίως στη Βό-
ρεια Ελλάδα, καθώς έλαβε 70.000 ψήφους και 
εκλέγει έναν  ευρωβουλευτή τον κ. Βελόπουλο. 
Σύμφωνα με το  εκλογικό αποτέλεσμα, η Νέα 
Δημοκρατία εκλέγει επτά ευρωβουλευτές και 
συγκεκριμένα τους Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ο 
οποίος έχει διαφορά περίπου 45.000 ψήφων 
από τον δεύτερο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Επίσης 
εκλέγονται οι Ελίζα Βόζεμπεργκ, Μαρία Σπυ-
ράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Αννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου και Γιώργος Κύρτσος. Μεταξύ 
αυτών που έμειναν εκτός ευρωκοινοβουλίου εί-
ναι ο ποδοσφαιριστής Θοδωρής Ζαγοράκης και η 
ηθοποιός Πέγκυ Σταθακοπούλου.

 Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται έξι ευρωβουλευ-
τές και συγκεκριμένα το πρωτοκλασάτο στέλε-
χος του κόμματος Δημήτρης Παπαδημούλης, 
η Ελενα Κουντουρά, που μετακόμισε από τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες στο ΣΥΡΙΖΑ, οι δημοσι-
ογράφοι Κώστας Αρβανίτης και Στέλιος Κούλο-
γλου, ο γνωστός ηθοποιός Αλέξης Γεωργούλης 
και ο επιχειρηματίας Πέτρος Κόκκαλης. Δεν κέρ-
δισαν μια θέση στο ευρωκοινοβούλιο  οι πρώην 
υπουργοί Γιάννης Μουζάλας και Παναγιώτης 
Κουρουμπλής,ούτε η  ευρωβουλευτής Κωνστα-
ντίνα Κούνεβα. 

Από το ΚΙΝΑΛ εξελέγησαν οι Νίκος Ανδρου-

λάκης και Εύα Καϊλή, ενώ έμεινε εκτός ευρωκοι-
νοβουλίου ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου Νίκος 
και ο μέχρι πρότινος δήμαρχος Αθηναίων Γιώρ-
γος Καμίνης. Από το ΚΚΕ εξελέγησαν οι Κώστας 
Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου- Αλαβάνος, 
ενώ δεν εξελέγησαν  η δημοσιογράφος Σεμίνα 
Διγενή και η ηθοποιός Λίλα Καφαντάρη. Από τη 
Χρυσή Αυγή εκλέγονται, οι Γιάννης Λαγός και 
Θανάσης Κωνσταντίνου. 

Στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου ελάχιστα 
συζητήθηκαν  στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά θέ-
ματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τους πολίτες λαϊκή 
εντολή και επικράτηση του κόμματος του που 

δεν έλαβε , ενώ ο λόγος του Κυριάκου Μητσο-
τάκη έπεισε τους ψηφοφόρους που στήριξαν 
τη δική του πολιτική πρόταση και του έδωσαν 
ισχυρή εντολή να δρομολογήσει τις πολιτικές 
εξελίξεις.

Είναι δημοκρατική η Ε.Ε;
  Οι Έλληνες πολίτες δεν φαίνεται να  προ-

βληματίστηκαν με τα διαχρονικά ζητήματα της 
Ευρώπης,  όπως η άνοδος του λαϊκισμού και 
του αντιευρωπαϊσμού, αλλά και θέματα όπως η 
μετανάστευση, η ισόρροπη ανάπτυξη των περι-
φερειών, η οικονομική κρίση και η απασχόληση, 

Πώς ψήφισε η Έυρώπη

Η επικράτηση της Ν.Δ στις 
ευρωεκλογές στήνει εθνικές κάλπες  
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τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν λόγω  κλιματικής αλ-
λαγής και  οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ταυτόχρονα 
δεν τέθηκε στο προσκήνιο το ζήτημα της δημοκρατικότη-
τας της Ευρώπης, καθώς τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια 
γίνεται μια ευρεία συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμ-
μα, δηλαδή τον προβληματισμό των Ευρωπαίων για τη 
δημοκρατικότητα της Ευρώπης. Ο όρος «δημοκρατικό 
έλλειμμα» αναφέρεται «στο κενό ανάμεσα στη δημοκρα-
τική πρακτική στη θεωρία και στην πράξη». 

Παρότι οι ευρωεκλογές είναι μια γιορτή δημοκρατίας, 
γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να έχουν λόγο στη 
διαμόρφωση του μόνου θεσμικού οργάνου της Ε.Ε που 
έχει νομιμοποίηση, λόγω του ότι διαμορφώνεται μέσα 
από εκλογές, η αποχή στην Ελλάδα  στις ευρωεκλογές 
της 26ης Μαΐου έφθασε στο 41,42%, σύμφωνα με το 
89,61 της ενσωμάτωσης των εκλογικών τμημάτων. 

Παρά το γεγονός ότι στην ιστορία των αναθεωρήσεων 
των ευρωπαϊκών συνθηκών οι αρμοδιότητες του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου ολοένα και ενισχύονται, η προσέ-
λευση των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία για 
την ανάδειξη των μελών του ολοένα και μειώνεται.

Με βάση τα στοιχεία των ευρωεκλογών, αρχής γενο-
μένης από το 1979, οπότε και διεξήχθη η πρώτη εκλογι-
κή αναμέτρηση, παρατηρείται μια συνεχόμενη πτώση της 
προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες. Συγκεκρι-
μένα, ενώ το 1979 η προσέλευση άγγιζε το 62% (στην 

Ευρώπη των 9), το 1984, με ένα επιπλέον μέλος μόλις 
που έφτασε το 60% και το 1989, μετά την προσάρτηση 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας έφτασε το 58,4%. Και 
η αποχή συνέχισε να αυξάνεται παρά τις διευρύνσεις και 
τις αναθεωρήσεις που σκοπό είχαν την ομαλότερη ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση. Κι αυτό οφειλόταν στην ολοένα και 
μεγαλύτερη διεύρυνση του «δημοκρατικού ελλείμματος 
παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο. Έτσι το 1994 και 
μετά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοι-
νοβουλίου με τη Συνθήκη του Μάαστιχτ η προσέλευση 
του εκλογικού σώματος είναι ακόμη πιο μειωμένη, στο 
56,67% και 5 χρόνια αργότερα στο 49,51% στην ΕΕ των 
15.

  Το 2004 μάλιστα μετά και την είσοδο 10 νέων κρα-
τών μελών το ποσοστό φτάνει μόλις το 45,47% στις ευ-
ρωεκλογές, το 2009 μόλις που αγγίζει (στην ΕΕ των 27) 
το 43%, ενώ στις ευρωεκλογές του 2014 (στην Ευρώπη 
των 28) η συμμετοχή ήταν της τάξης του 42,54%.

Τρεις είναι οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η 
χαμηλή προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωεκλο-
γές. Κατά κύριο λόγο, οι ευρωεκλογές είναι αδιάφορες 
για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς δεν 
τους επηρεάζουν άμεσα. Δηλαδή, το αποτέλεσμά τους 
«δεν παρέχει καμιά προοπτική για αλλαγή κυβέρνησης 
και μεταβολή πολιτικής. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, στις εκλογές που διεξήχθησαν το Μάιο του 

2014 η ψήφος των εκλογέων είχε μεγαλύτερη βαρύτητα, 
καθώς είχαν σαφή λόγο στην επιλογή του επικεφαλής 
της κυβέρνησης της Ε.Ε.

 Ένας ακόμη λόγος μικρής συμμετοχής στις ευρω-
κάλπες είναι ότι  οι  προεκλογικές εκστρατείες στις ευ-
ρωεκλογών δεν διαθέτουν την ίδια συνοχή και τον ίδιο 
συντονισμό με τις εκστρατείες των εθνικών εκλογών, 
καθώς τα ευρωπαϊκά θέματα δεν παρουσίαζαν ποτέ με-
γάλο ενδιαφέρον ούτε για το εκλογικό σώμα ούτε για τις 
εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις και συνεπώς δεν προω-
θούνταν κατάλληλα. Το γεγονός αυτό βάζει φρένο στον 
ενθουσιασμό των πολιτών με αποτέλεσμα να μεταφρά-
ζεται με αποχή από την κάλπη. Συχνά τα κόμματα και 
οι παράγοντες που δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο στις εθνικές 
εκλογές, στις ευρωεκλογές είναι αν όχι ανύπαρκτοι, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων αδιάφοροι. Πολλές φορές 
μάλιστα στις ευρωεκλογές δεν κατεβάζουν ως υποψηφί-
ους ηχηρά ονόματα, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
των ψηφοφόρων, δεν επενδύουν μεγάλα ποσά για τις 
προεκλογικές εκστρατείες και το κυριότερο, καταβάλ-
λουν συχνά προσπάθειες να μειώσουν τη σημασία των 
ευρωεκλογών. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι εν λόγω 
εκλογές ερμηνεύονται από πολιτική σκοπιμότητα κυρίως 
είτε ως δημοψηφίσματα σχετικά με την πρόοδο της εκά-
στοτε κυβέρνησης είτε ως ενδιάμεσες εκλογές εθνικές 
εκλογές. 
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Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
οι περισσότεροι δήμαρχοι θα εκλεγούν στον Β’ γύρο

Στη δεύτερη Κυριακή θα αναδειχτούν 
οι δήμαρχοι στους περισσότερους δή-
μους των έξι νομών (εκτός του νομού 
Θεσσαλονίκης) της περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Ειδικότερα, δήμαρχος 
εξελέγη από την πρώτη Κυριακή μόνο σε 
7 από τους δήμους των εν λόγω νομών, 
ενώ σε 17 η έκβαση της εκλογικής ανα-
μέτρησης θα κριθεί στον Β’ γύρο.

Αναλυτικά:

Χαλκιδική
Από την πρώτη Κυριακή ξεχώρι-

σε ο δήμαρχος στο μεγαλύτερο δήμο 
της Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο, με τον 
Αστέριο Ζωγράφο να καταλαμβάνει με 
διαφορά την πρώτη θέση, καθώς έλα-
βε το 63,31% των ψήφων. Την ίδια ώρα 
από τη θέση του δημάρχου θα κληθεί να 
υπηρετήσει το δήμο Σιθωνίας ο Κυπα-
ρίσσης Ντέμπλας, που εξελέγη ήδη από 
την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 56,79%. 
Διοίκηση αλλάζει ο δήμος Αριστοτέλη, 
καθώς ο Στέλιος Βαλιάνος εξελέγη νέος 
δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με 
54,88%.

Αντιθέτως, στη δεύτερη Κυριακή 
οδηγούνται οι υποψήφιοι στους δήμους 
Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας. Στη 
Νέα Προποντίδα, η καταμέτρηση των 
ψηφοδελτίων εξελίχτηκε σε ένα ιδιό-
τυπο «θρίλερ», καθώς ο νυν δήμαρχος 
Μανώλης Καρράς δεν κέρδισε για λίγες, 
μόνο, ψήφους από τον πρώτη Κυριακή 
(έλαβε 49,78%) και θα οδηγηθεί στον Β’ 
γύρο με αντίπαλο τον Δημήτρη Τσούφη, 
που πήρε 43,84%. Στο δήμο Κασσάν-
δρας, η Αναστασία Χαλκία – Δημητρο-
πούλου (35,58%) και ο Κώστας Παπα-
γιάννης (33,57%) θα είναι οι μονομάχοι 
του Β’ γύρου. Η παράταξη της σημερινής 
δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον Βα-
σίλη Κυρίτση βρέθηκε στην τρίτη θέση 
(30,84&).

Κιλκίς
Στο Κιλκίς με διαφορά 494 ψήφων 

προηγείται ο Δ. Κυριακίδη του Π. Τονι-

κίδη στον κεντρικό  δήμο. Συγκριμένα ο 
πρώτος έχει ποσοστό 31,49% κα ο δεύ-
τερος 30,06%. Στο δήμο Παιονίας δή-
μαρχος από τον πρώτο γύρο εκλέγεται ο 
Κ. Σιωνίδης με 53,26%.

Πιερία
Στις επαναληπτικές εκλογές θα κρι-

θεί το αποτέλεσμα και στους τρεις δή-
μους της Πιερίας, με τους νυν δημάρχους 
να περνούν στον Β’ γύρο. Στην Κατερίνη 
τον δημαρχιακό θώκο διεκδικούν ο νυν 
δήμαρχος Σάββας Χιονίδης και ο πρώ-
ην ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος, 
βουλευτής και πρώην ΓΓ Αθλητισμού 
Κώστας Κουκοδήμος. Συγκεκριμένα ο 
Σ. Χιονίδης έλαβε 30,56% και ο Κώστας 
Κουκοδήμος 27,42%.

Στο Δίον Ολύμπου η εκλογική ανα-

μέτρηση θα κορυφωθεί στα 2 Ιουνίου, 
καθώς ο Ε. Γερολιόλιος πήρε 38,10% και 
ο Κ. Δημόπουλος 21,26%. Στην Πύδνα 
Κολλινδρού συνεχίζεται η αγωνία για την 
εκλογή δημάρχου. Στον Β’ γύρο πέρασαν 
ο Ε. Λαγδάρης με 36,85% και ο Α. Μανώ-
λας με 29,25%.

Ημαθία
Στη Νάουσα ο Ν. Κουτσογιάννης 

βγήκε πρώτος για μόλις 0,17% διαφο-
ρά καθώς συγκέντρωσε το 34,60% των 
ψήφων αντί του ανθυποψηφίου του Ν. 
Καρανικόλα με 34,43%. Στη Βέροια επί-
σης θα βγει δήμαρχος τη δεύτερη Κυρια-
κή, καθώς ο Κ. Βογιατζίδης έφτασε στο 
36,87% ενώ ακολουθεί η Γ. Μπατσαρά 
με 18,52%. Δεύτερη Κυριακή για την 
εκλογή δημάρχου και στην Αλεξάνδρεια, 

με τον Κ Ναλμπάντη να φτάνει το 28,27% 
και να ακολουθεί ο Π. Γκυρίνης με 27% 
σε καταμετρημένο το 97,73% των τμη-
μάτων (43 από τα 44).

Πέλλα
Στην Πέλλα οι τρεις από τους τέσ-

σερις  δήμους θα εκλέξουν τοπικό άρ-
χοντα την προσεχή Κυριακή. Στο δήμο 
Έδεσσας , ο Δ. Γιάννου συγκέντρωσε 
το 38,74% των ψήφων και ο Ι. Τσεπκε-
ντζής το 32,21%. Στο δήμο Αλμωπίας, η 
εκλογή δημάρχου αναβλήθηκε, καθώς 
οι δύο πρώτοι συγκέντρωσαν κάτω από 
30% και θα αναμετρηθούν ξανά στις 2 
Ιουνίου. Πρόκειται για την Α. Χατζηδημη-
τρίου που συγκέντρωσε 27,78% και τον 
Χ. Μπάτση, με 26,87%.Στο δήμο Πέλλας 
πρώτος αναδείχτηκε ο Γ. Στάμκος με 
39,58% και δεύτερος ο Ε. Καστερίδης 
με 23,55%. Αντιθέτως, στη Σκύδρα η Αι-
κατερίνη  Ιγνατιάδου έλαβε την πρωτιά 
από την πρώτη Κυριακή αποσπώντας το 
58,99% των ψήφων.

Σέρρες
Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης και ο Στέ-

φανος Φωτιάδης  θα οδηγηθούν σε Β’ 
εκλογική αναμέτρηση για το δήμο Σερ-
ρών καθώς προηγούνται των αντιπάλων 
τους με 43,65% και 34,31% αντίστοιχα. 
Δεύτερος γύρος και για τον δήμο Αμφί-
πολης ανάμεσα στον Στέργιο Φράσταν-
λη που έλαβε 38,35% και τον σημερινό 
δήμαρχο Κώστα Μελίτο με 26,60%. 
Δεύτερη Κυριακή και για το δήμο Βισάλ-
τιας, όπου ο Α. Μασλαρινός συγκέντρωσε 
34,23% και η Ε. Πλιάκου 26,64%.

Στο δήμο Εμμανουήλ Παπά ο Δ. Νότας 
με 37,47% και ο Ε. Δεδούσης με 34,29% 
θα αναμετρηθούν την Κυριακή για τη δι-
εκδίκηση του δήμου. Ο δήμος Ηράκλειας 
εξέλεξε δήμαρχο από την πρώτη Κυρια-
κή τον Γ. Κουτσάκη με ποσοστό 52,45%. 
Στη Νέα Ζίχνη ο Π. Μπόζης πήρε το τιμόνι 
του δήμου με 51,04%. Στο δήμο Σιντι-
κής, ο δήμαρχος θα εκλεγεί την Κυριακή 
καθώς στην αναμέτρηση της 26ης Μάιου 
ξεχώρισαν ο Φ. Δομουχτσίδης με 49,14% 
και ο Ζ. Λούγγος με 20,32%.

Εις… την Κυριακή τα σπουδαία!
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
 40 ευρώ η συνεδρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



karfitsomata
Μοίραζαν κονκάρδες  
οι σύμβουλοι του Ζέρβα

Μίλησε με Ζέρβα και Βούγια ο Ταχιάος 

Ο .. νιόπαντρος ΜπουτάρηςΚατήφεια στην παράταξη Βούγια Στην πρώτη γραμμή ο Σταύρος

Με δώρο μια κονκάρδα φεύγουν όσοι επισκέπτονται το εκλογικό κέντρο του υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Συνεργάτες της παράταξης του δίνουν στους επισκέπτες μια κονκάρδα στην οποία απεικονίζεται ο 
κ.Ζέρβας και το όνομα του συνδυασμού «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη». 

Την επομένη των εκλογών και με τον αέρα του νικη-
τή ο Νίκος Ταχιάος τηλεφώνησε για συγχαρητήρια στους 
συνυποψηφίους του Κωνσταντίνο Ζέρβα, με τον οποίο θα 
αναμετρηθεί στις 2 Ιουνίου αλλά και τον Σπύρο Βούγια. 
Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως προσπάθησε να επικοινω-
νήσει τηλεφωνικά και με τον Γιώργο Ορφανό, όμως δεν 
κατέστη δυνατό. 

Και μετά τα κοινά… η οικογένεια ! Να αφοσιωθεί στη 
σύζυγό του σχεδιάζει πλέον ο δήμαρχος Γιάννης Μπου-
τάρης, από τις 31 Αυγούστου οπότε και θα παραδώσει 
τα ηνία του κεντρικού δήμου. Αμέσως μετά την άσκηση 
του εκλογικού του δικαιώματος την περασμένη Κυριακή 
δήλωσε χαρούμενος που μετά από δύο συνεχόμενες θη-
τείες δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, καθώς, όπως είπε, 
είναι και νιόπαντρος και πρέπει να αφοσιωθεί στη σύζυγό 
του!

Απογοήτευση επικρατεί στο στρατόπεδο του Σπύρου 
Βούγια μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 26ης 
Μαΐου. Μάλιστα, ο κ. Βούγιας μίλησε για ισχυρά συγκρο-
τήματα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και ισχύος, 
που κατάφεραν τελικά να επιβάλλουν τη δύναμή τους 
στην πόλη. Ο υποψήφιος με την παράταξη “ΠΟΛΗχρω-
μη πόλη”, Αναστάσιος Τελλίδης, με ανάρτηση του έκανε 
λόγο για “εξαιρετικά κακό” αποτέλεσμα καθώς ο συνδυ-
ασμός καταλαμβάνει τρεις έδρες. 

Στο εκλογικό κέντρο του Νίκου Ταχιάου βρέθηκε το 
βράδυ των εκλογών και λίγο μετά τα αποτελέσματα ο 
νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο 
Θεσσαλονίκης και βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφά-
της. Ήταν από τους πρώτους που έσπευσε να ασπαστεί 
τον κ.Ταχιάο και να του δώσει τα συγχαρητήριά του για 
την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κούρσα για τον 
δήμο Θεσσαλονίκης. 
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Την ώρα που τα στρατόπεδα των δύο υπο-
ψηφίων δημάρχων Θεσσαλονίκης, του Νίκου 
Ταχιάου και του Κωνσταντίνου Ζέρβα, κατα-
στρώνουν τα σχέδια τους για τη μεγάλη μάχη 
που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 2 Ιουνίου, στο 
β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, αρχίζει 
σιγά - σιγά να διαμορφώνεται το “σκηνικό” του 
νέου δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Για 
πρώτη φορά, αποτελώντας ρεκόρ, στα έδρανα 
θα βρίσκονται επικεφαλής από 16 δημοτικές 
παρατάξεις, από τις συνολικά 19 που διεκδίκη-
σαν τον κεντρικό δήμο. 

Ο Νίκος Ταχιάος που τερμάτισε στην πρώτη 
θέση βγάζει ένδεκα δημοτικούς συμβούλους. 
Ο ίδιος έχει μακρά πορεία στα αυτοδιοικητικά 
της πόλης καθώς εκλεγόταν για πολλά χρό-
νια δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης και 
έχει διατελέσει -μεταξύ άλλων- αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και Αρχιτεκτονικού. Μαζί του ανα-
μένεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη 
σταυροδοσία, να βρίσκονται εν ενεργεία δημο-
τικοί σύμβουλοι από την παράταξη “Εντάξει” 
του Σταύρου Καλαφάτη μαζί με νέο “αίμα” της 
παράταξης “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα”.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, μετά από μια δι-
αδικασία θρίλερ, έκοψε δεύτερος το νήμα και 
κατάφερε να κερδίσει επτά έδρες. Ο κ.Ζέρβας 
εκλέχθηκε πρώτη φορά το 2010 με τον Γιάν-
νη Μπουτάρη και στο παρελθόν είχε αναλάβει 
καθήκοντα αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και 
στη συνέχεια Ποιότητας Ζωής. Ανάμεσα στους 
εκλεγμένους αναμένεται να βρίσκεται ο Γιώρ-
γος Αβαρλής που ανεξαρτητοποιήθηκε από την 
παράταξη “Ανοιχτή Πόλη”, ενώ τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας θα είναι νέα πρόσωπα που 
στήριξαν τον συνδυασμό “Ναι στη Θεσσαλονί-
κη”.

Επτά έδρες καταλαμβάνει στο νέο δημοτικό 
συμβούλιο και ο Γιώργος Ορφανός που τερ-
μάτισε τρίτος με λίγες μόνο ψήφους διαφορά 
από τον κ.Ζέρβα. Ο κ.Ορφανός μπορεί για πολ-
λά χρόνια να εκλέγονταν βουλευτής με τη ΝΔ 
και να έχει διατελέσει υπουργός, ωστόσο στο 
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης θα είναι 
“πρωτάρης”. Βέβαια, έχει εμπειρία από παρό-
μοιους χώρους καθώς έχει διατελέσει δημοτι-
κός σύμβουλος στο δήμο Νεάπολης - Συκεών. 
Μαζί του αναμένεται να έχει τον παλαίμαχο πο-
δοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Γιώργο Κούδα, καθώς 
οι πρώτες πληροφορίες για σταυρούς δίνουν 
τον “Μεγαλέξανδρο” αρκετά ψηλά. 

Καινούργιο πρόσωπο στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου θα είναι σίγουρα και η 
Κατερίνα Νοτοπούλου, επικεφαλής της παρά-
ταξης “Θεσσαλονίκη Μαζί”, που τερμάτισε στην 
4η θέση των εκλογών κατακτώντας επίσης 
επτά έδρες. Η κ.Νοτοπούλου στις προηγούμε-
νες εκλογές του 2014 ήταν στο πλευρό του Τρι-
αντάφυλλου Μηταφίδη ως εκπρόσωπος Τύπου 
της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακολούθησε η 
τοποθέτησή της ως διευθύντρια στο Γραφείο 
του Πρωθυπουργού και ως υφυπουργός στο 
υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Τρεις δημοτικούς συμβούλους εκλέγει η 
παράταξη “ΠΟΛΗχρωμη πόλη” και η μία ανή-
κει στον επικεφαλής, Σπύρο Βούγια, ο οποίος 
κατά το παρελθόν είχε θέσει άλλες δύο φορές 
υποψηφιότητα για δήμαρχος το 1998 και το 
2002 και γνωρίζει από αυτοδιοικητικά ζητή-
ματα. Γνώριμος στις δημοτικές αίθουσες είναι 
και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης που επίσης εκλέ-
γει τρεις συμβούλους. Ο ίδιος είχε εκλεγεί πριν 
από περίπου 35 χρόνια δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης, προτού κάνει στροφή προς τη 
Νομαρχία. 

Γνώριμος του χώρου όπου γίνονται οι συνε-
δριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλο-
νίκης είναι ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ο οποίος 
και στο παρελθόν είχε καθίσει στα έδρανα ως 

επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ. Η “Λαϊκή 
Συσπείρωση” θα εκπροσωπείται από δύο άτο-
μα.

Από μία έδρα παίρνουν οι “γνωστοί” από 
τις προηγούμενες θητείες Πέτρος Λεκάκης, 
μέλος της διοίκησης Μπουτάρη από το 2010 
και αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης, καθώς και ο Μάκης Κυριζίδης, 
που εκλέχθηκε πρώτη φορά το 2014 δημο-
τικός σύμβουλος με τον Σταύρο Καλαφάτη. 
Στα παλιά του λημέρια επιστρέφει και ο Χάρης 
Αηδονόπουλος, ο οποίος “υπηρέτησε” πολλά 
χρόνια τον δήμο προτού “μετακομίσει” στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από όπου κι 
επέστρεψε.

Πρώτη φορά εκλογή για τον επικεφαλής 
της παράταξης “Η πόλη ανάποδα - Δύναμη 
ανατροπής”, Αντώνη Γαζάκη, αλλά και για τον 
Μιχάλη Τρεμόπουλο παρά το γεγονός ότι για 
χρόνια εκλεγόταν νομαρχιακός και περιφερεια-
κός σύμβουλος. Επανεκλογή μετά το 2014 κα-
τάφερε να πετύχει η παράταξη “Μένουμε Θεσ-
σαλονίκη” με επικεφαλής τον Γιώργο Ρακκά, 
ενώ επιστρέφει στον δήμο ο Γιάννης Κουριαν-
νίδης. Νέα πρόσωπα τέλος θα αποτελέσουν για 
το δημοτικό συμβούλιο ο Γιάννης Νασιούλας 
και ο Βασίλης Μωυσίδης.

Τα νέα πρόσωπα του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Για πρώτη φορά στα έδρανα θα βρίσκονται επικεφαλής  
από 16(!) δημοτικές παρατάξεις
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Ξημέρωμα της 27ης Απριλίου. Μία ομάδα 
Τούρκων, που διώκονται στη χώρα τους επειδή 
θεωρούνται υποστηρικτές του ιμάμη Φετουλάχ 
Γκιουλέν, κρύβονται στο δάσος του ποταμού 
Έβρου. Είχαν διασχίσει λίγες ώρες νωρίτερα τα 
παγωμένα νερά του ποταμού και φοβούνται μή-
πως εάν συλληφθούν από Έλληνες επαναπροω-
θηθούν παράνομα και φυλακιστούν.

Ανάμεσά τους και μία 31χρονη δημοσιο-
γράφος, έγκυος. «Σε παρακαλώ βοηθήστε, 
μας γύρισαν πίσω και τώρα κρυβόμαστε. Τι να 
κάνουμε;». Η φωνή της 31χρονης Τούμπα, συ-
ντάκτρια της εφημερίδας Star, που βρίσκεται με 
τον σύζυγό της και άλλους ομοεθνείς της στις 
δασώδες περιοχές της κοίτης του Έβρου, στο 
ύψος του Σουφλίου, μπορεί να είναι ψιθυριστή, 
όμως ο χαμηλός ήχος σαν να περιγράφει όλο το 
σκηνικό που επικρατεί στην ελληνική πλευρά 
του ποταμού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής 
γραμμής είναι μία ομοεθνής συνάδελφός της, η 
οποία πλέον ζει στην Ευρώπη και δεν αντιμετω-
πίζει πρόβλημα, καθώς έχει πάρει άσυλο στην 
Ελλάδα.

Η Τούμπα είχε στείλει στο «στίγμα» από 
το κινητό της τηλέφωνο όπως το κατέγρα-
ψε ο δορυφόρος, επιβεβαιώνοντας πως εί-
ναι σε ελληνικό έδαφος (συντεταγμένες 
41.172473,26.306383). Κινητοποίησε τη συνά-
δελφό της και αυτή με τη σειρά της τις ελληνι-
κές αρχές επειδή είχε έναν φόβο. Να μην τους 
επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όπως είχε ισχυριστεί 
το είχαν πράξει άγνωστοι σε αυτήν Έλληνες, λί-
γες ώρες νωρίτερα. «Μας έσπρωξαν και πήγαμε 
πίσω, όμως μόλις φτάσαμε στην τουρκική όχθη 
πήραμε πάλι τη βάρκα και επιστρέψαμε. Κουρ-
νιάσαμε και περιμέναμε να γίνει κάτι», είπε στη 
φίλη και συνάδελφό της. Λίγες ώρες αργότερα, 
ύστερα από υπόδειξη Ελλήνων παραγόντων της 
περιοχής, η 31χρονη Τούμπα και όλη η ομάδα 
των Τούρκων βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής, όπου καταγράφηκαν κανονικά και 
υπέβαλαν αιτήματα για τη χορήγηση πολιτικού 
ασύλου.

Η αναφορά
Ακριβώς η ίδια ιστορία περιγράφηκε από ένα 

άλλο μέλος της ίδιας ομάδας, τον Εν. (τα στοι-
χεία του στη διάθεση της εφημερίδας), ο οποίος 
πέρασε τα σύνορα και όπως κατήγγειλε επανα-
προωθήθηκε μαζί με τη δημοσιογράφο και τον 
σύζυγό της, ενώ αναφέρει ότι μέσα στην ομάδα 
των έντεκα ατόμων ήταν και δύο παιδιά στην 
αγκαλιά των γονιών τους. Μάλιστα η μαρτυρία 
του ήδη βρίσκεται στα χέρια δύο Ελλήνων δικη-
γόρων, των Θεόδωρου και Αντώνη Καραγιάννη, 
ο οποίος έχει αναλάβει να αναφέρει επίσημα τη 

νέα υπόθεση στις δικαστικές αρχές της Αλεξαν-
δρούπολης.

Η περίπτωση του Εν. έχει και άλλες λεπτο-
μέρειες, ειδικά για τον τρόπο επαναπροώθησης 
της ομάδας των προσφύγων από την Τουρ-
κία, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του. 
«Ήμασταν στο χωριό Λαγυνά, διψασμένοι, μέχρι 
που έφτασε κοντά μας ένα αυτοκίνητο της αστυ-
νομίας», περιέγραψε και υποστήριξε πως άτομα 
που φορούσαν αστυνομικές και στρατιωτικές 
στολές με τη βία τους έβαλαν σε άλλο αυτοκίνη-
το και τους οδήγησαν πάλι στο ποτάμι. «Άρχισε 
να μας σπρώχνει να μπούμε στη βάρκα και να 
πάμε πίσω. Του είπαμε πως αν γυρίσουμε θα μας 
φυλακίσουν για πολύ καιρό. Τότε άρχισε να μας 
χτυπάει. Τα παιδιά έκλαιγαν και ρωτούσαν: Μαμά 
θα μας σκοτώσουν;», περιγράφει ο Εν. ο οποίος 
βρίσκεται πλέον στην Αθήνα και έχει ζητήσει πο-
λιτικό άσυλο ως διωκόμενος για την υποστήριξή 
του στον Φετουλάχ Γκιουλέν. Ο Εν. στη μαρτυ-
ρία του επιβεβαιώνει και την κινητοποίηση που 
έγινε την επόμενη μέρα για να ενημερωθούν οι 
αστυνομικές αρχές. «Αμέσως μόλις ειδοποίησε 
ήρθαν στο σημείο όπου ήμασταν δύο αυτοκίνητα 
της αστυνομίας. Ήταν πολύ  φιλικοί και ακολου-
θήθηκε η διαδικασία», σημείωσε. 

Στο αστυνομικό τμήμα του Σουφλίου όμως 

ισχυρίζεται ότι αναγνώρισε έναν εξ αυτών 
που τους μίλησε την προηγούμενη ημέρα στα 
τουρκικά και τον υπέδειξε σε εκπρόσωπο των 
Ηνωμένων Εθνών που βρέθηκε κοντά τους στο 
αστυνομικό τμήμα, προχωρώντας ουσιαστικά σε 
προφορική καταγγελία.

Οι υποθέσεις των παράνομων επιστροφών 
που καταγγέλλονται διαρκώς αυξάνονται και 
ήδη οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευ-
νες. Οι περισσότερες πάντως κατέληξαν στο 
κενό, με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν επώ-
νυμες μαρτυρίες που να επιβεβαιώσουν όσα 
καταγγέλλονται. Ήδη πάντως οργανώσεις και 
τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταθέσει φακέλους, 
με επώνυμες πλέον μαρτυρίες, προσφύγων που 
φτάνουν στην Ευρώπη ζητώντας άσυλο. Είτε 
από τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας και του 
Ιράκ, είτε από την Τουρκία.

Η αστυνομία από την πλευρά της σε όλους 
τους τόνους διαψεύδει ότι υπάρχουν περιστα-
τικά παράνομων επαναπροωθήσεων. Μάλιστα 
κύκλοι της ΕΛ.ΑΣ., επικαλούμενοι φωτογραφίες 
που είχαν διακινηθεί σε τουρκικά μέσα ενημέ-
ρωσης, άφηναν να εννοηθεί ότι τέτοιο κλίμα, για 
επαναπροωθήσεις, καλλιεργείται από την τουρ-
κική πλευρά χωρίς να είναι αληθινό.

Τούρκοι φυγάδες φοβούνται παράνομες επαναπροωθήσεις

«Έτσι περιμέναμε στις όχθες του Έβρου»
Reportage
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αθλητισμός
Ο Φραν Βέλεθ μίλησε αποκλειστικά στην Karfitsa, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού κι αποκάλυψε την επιθυμία του να παραμείνει στον Αρη 
για πολλά... πολλά χρόνια ακόμα!Ο ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ ΜΙΛΗΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ KARFITSA, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ  

ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ... ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ!

«Η πιο απολαυστική σεζόν 
της καριέρας μου»!

Ήρθε και... έδεσε! Ο Φραν Βέλεθ μέσα σε μία μό-
λις χρονιά με την φανέλα του Αρη, κατάφερε όχι 
απλώς να ξεχωρίσει, αλλά έγινε και αρχηγός της 
ομάδας. Δυναμικός, παθιασμένος στο παιχνίδι του, 
με εξαιρετική τεχνική που θα ζήλευαν ακόμα και... 
δεκάρια. Ο 27χρονος Ισπανός, μίλησε για όλα στην 
Karfitsa και αποκάλυψε για πρώτη φορά το ενδια-
φέρον του Ολυμπιακού, αλλά και τη δική του προ-
σωπική επιθυμία να παραμείνει για πολλά ακόμα χρόνια 
στον Αρη. 

Η απολογιστική συνέντευξη του Βέλεθ τα είχε όλα 
και είναι απολαυστική...

- Τι σου έχει μείνει πιο έντονα από τη φετινή χρονιά 
σου στον Αρη; «Η φετινή χρονιά για μένα ήταν μία από 
τις καλύτερες της καριέρας μου. Είμαι πολύ χαρούμενος 
για την επιλογή μου να έρθω στον Αρη. Ήταν πραγματικά 
ένας ξεχωριστός χρόνος. Ζήσαμε πολύ έντονες στιγμές 
σε μια χρονιά που είχε ευτυχή κατάληξη αφού πετύχα-
με τον μεγάλο στόχο που είχε θέσει η διοίκηση από το 
προηγούμενο καλοκαίρι. Ο Αρης για μένα ήταν η τέλεια 
επιλογή».

- Ποια ήταν η καλύτερη και ποια η πιο δύσκολη 
στιγμή που έζησες φέτος; «Πολλές ήταν οι στιγμές που 
μου έμειναν και με σημάδεψαν. Θα ξεχώριζα σαφώς το 
γκολ μου στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ, τη νίκη επί της ΑΕΚ 
που «κλειδώσαμε» την Ευρώπη, ακόμα και το ντεμπούτο 
μου στη Λαμία. Δύσκολες στιγμές υπήρξαν και ήταν κυ-
ρίως οι τραυματισμοί μου, όμως τα αφήνω όλα αυτά, τα 
διαγράφω και κρατάω μόνο τα θετικά».

- Τα δημοσιεύματα γύρω από το όνομά σου για εν-
διαφέρον του Ολυμπιακού συνεχίζονται. Υπάρχει κάτι 
επίσημο ή όλα είναι απλώς σενάρια; «Είναι αλήθεια 
πως όντως υπήρξε κρούση του Ολυμπιακού για εμένα. 
Όπως καταλαβαίνετε όμως όλα αυτά είναι θέματα που 
χειρίζεται ο ατζέντης μου και η τελική απόφαση ανήκει 
στον Αρη. Εγώ έχω συμβόλαιο με την ομάδα και για τη 
νέα σεζόν. Σε κάθε περίπτωση με τιμάει το ενδιαφέρον 
μιας μεγάλης ομάδας, αλλά ο τελικός λόγος και η από-
φαση είναι στην πλευρά της ομάδας».

- Δεσμεύεσαι με συμβόλαιο με τον Αρη, θέλεις να 
παραμείνεις ή νιώθεις έτοιμος για το βήμα παραπάνω; 
«Ναι, το συμβόλαιό μου λήγει το καλοκαίρι του 2020, 
εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι μέλος αυτού 
του συλλόγου. Δεν σας κρύβω πως θέλω να παραμείνω 
για αρκετά ακόμα χρόνια, δεν έχει γίνει κάποια συζήτη-
ση για την επέκταση του συμβολαίου μου, όμως δεν θα 
ήμουν καθόλου αρνητικός στο να συμβεί κάτι τέτοιο».

- Κατάφερες να γίνεις αρχηγός του Αρη, αν και βρί-
σκεσαι μόλις μία σεζόν στην ομάδα. Πως νιώθεις γι’ 

αυτό; «Μεγάλη τιμή. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα 
να συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και με 
γεμίζει με ευθύνες. Το να είσαι αρχηγός του Αρη 
σου προσθέτει περηφάνια και θέλω να ευχαριστή-
σω την ομάδα και τους προπονητές για την εμπι-
στοσύνη που έδειξαν σε μένα να με χρίσουν αρχη-
γό και να μου δώσουν το περιβραχιόνιο».

- Φέτος η ομάδα πέτυχε το μεγάλο στόχο που 
είχε και πήρε το... εισιτήριο για την Ευρώπη. Επόμενος 
στόχος ενόψει της νέας σεζόν; «Δεν το συζητώ, ήταν 
κάτι σπουδαίο. Η ομάδα ταλαιπωρήθηκε πολύ όλα τα 
προηγούμενα χρόνια και κατάφερε μέσα σε μία σεζόν 
να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από οκτώ χρόνια. Εί-
ναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, την διοίκηση, όλη την 
ομάδα συνολικά. Πρέπει να απολαύσουμε την επιτυχία 
αυτή και από την προετοιμασία κι όλας να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε τον επόμενο στόχο. Κάθε χρόνο θα πρέπει 
να κοιτάμε ψηλότερα. Το να παραμείνουμε σε τροχιά Ευ-
ρώπης είναι το μίνιμουμ, εγώ προσωπικά θέλω του χρό-
νου να παίξουμε σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος».

- Το γεμάτο «Κλεάνθης Βικελίδης» στα περισσότε-
ρα παιχνίδια της χρονιάς ήταν ένα έξτρα κίνητρο; «Πριν 
έρθω στον Αρη είχα διαβάσει και είχα δει πολλά βίντεο με 
τον κόσμο της ομάδας. Φορώντας τη φανέλα του Αρη και 
παίζοντας στο γήπεδό μας με γεμάτο γήπεδο, κατάλαβα 
καλά το πόσο δυνατό κομμάτι αυτού του συλλόγου είναι 
ο κόσμος. Μας στήριξαν, ήταν δίπλα μας, ήταν παντού και 
αυτό μας έδινε μεγάλη δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν 
καταπληκτικοί».

- Σάββας Παντελίδης. Άλλαξε ριζικά το παιχνίδι της 
ομάδας με την έλευσή του και στο τέλος κατάφερε τον 
μεγάλο στόχο. Πόσο δύσκολη ήταν για εσάς η περίο-
δος προσαρμογής στην μετά Ερέρα εποχή; «Ήταν πολύ 
δύσκολο για εμάς όταν έφυγε ο Πάκο Ερέρα. Ήταν ο άν-
θρωπος που με πήρε τηλέφωνο για να έρθω στον Αρη. 
Επέμενε πολύ στην απόκτησή μου και του είμαι ευγνώ-
μων γι’ αυτό. Η έλευση του κ. Παντελίδη, όμως έφερε 
πολλές αλλαγές στην ομάδα, αλλαγές που βγήκαν σε 
καλό στην ομάδα. Αλλάξαμε στυλ παιχνιδιού, πήραμε 
αποτελέσματα, βαθμούς και μαζί του πετύχαμε τον με-
γάλο μας στόχο». 

- Ποιος είναι για εσένα ο MVP της φετινής χρονιάς 
του Αρη; «Όχι για μένα δεν υπάρχει ένας MVP. Πολυτιμό-
τερη ήταν όλη η ομάδα. Για παράδειγμα σε ένα διάστημα 
της χρονιάς ο Χουλιάν μας κράτησε σε πολλά παιχνίδια 
(σ.σ. Κουέστα), σε άλλη χρονική στιγμή ήταν ο Ματέο, ο 
Σιώπης, ο Ματίγια, ο Ντιγκινί με τα γκολ του. Δεν μπορώ 
να ξεχωρίσω και δεν μπορώ να πω ένα όνομα. Και αυτό 

που λέω το εννοώ, δεν το αναφέρω απλώς για να απο-
φύγω να σας πω ένα όνομα».

- Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στη 
Θεσσαλονίκη και τι σου λείπει από την πατρίδα του και 
την πόλη σου την Ταραγόνα; «Η Θεσσαλονίκη είναι μια 
πόλη που μοιάζει πολύ με τη δική μου στην Ισπανία, την 
Ταραγόνα. Η ζωή στην Ελλάδα είναι εξαιρετική. Έχει θά-
λασσα, ήλιο, «ζεστούς» ανθρώπους που σε αγκαλιάζουν 
και σου δείχνουν αγάπη. Ο τρόπος ζωής στη Θεσσαλονί-
κη θα έλεγα πως είναι ίδιος με αυτόν που μεγάλωσα στην 
Ταραγόνα. Σίγουρα εκεί είναι η οικογένειά μου, η σύζυγός 
μου, η κόρη μου, είναι το μέρος που μεγάλωσα και έχω 
τις αναμνήσεις μιας ζωής, αλλά θα μπορούσα να μείνω 
άνετα στη Θεσσαλονίκη για πάντα. Μαζί με την οικογένειά 
μου όμως, γιατί μου λείπουν πολύ. Το πιο δύσκολο για 
μένα είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει απευθείας πτή-
ση για να τους επισκέπτομαι και πρέπει να αλλάζω δύο 
ακόμα και τρία αεροπλάνα και αυτό είναι κάτι που με δυ-
σκολεύει πολύ γιατί δεν έχω τον χρόνο να τους βλέπω 
όσο θα ήθελα».

Συνέντευξη  
στον Θωμά 

Μίχο
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αθλητισμός
ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ...
ΚΟΥΕΣΤΑ: ΑΔΕΡΦΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΠΟΛΑΥΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΕΙΔΙΚΑ Η ΚΟΡΟΥΛΑ ΜΟΥ
ΡΟΝΑΛΝΤΟ ή ΜΕΣΙ: ΜΕΣΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: AUDI Q5
ΦΑΓΗΤΟ: ΠΑΕΓΙΑ
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 
3ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα, 
χωρίς ασανσέρ, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με απεριόριστη και 
άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 46.000€ Κωδ. 1009-398

ΝΕΑΠΟΛΗ Πωλείται ισόγειο στούντιο 
27τμ, πλήρως ανακαινισμένο, με 
1ΔΣαλΚΜΠ, καινούργια κουφώματα, 
κουζίνα, μπάνιο, ανακατασκευής 
2016, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 12.000€ Κωδ. 
1034-115

ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 
100τμ, ανωγείου, μερικώς 
ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, γωνιακό, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
30.000€ Κωδ.1015-498

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 
64τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
μερικώς ανακαινισμένο, διαμπερές, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
35.000€ Κωδ.1001-949

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πωλείται επιχείρηση 
αρτοποιείου, σε κατάστημα 
87τμ, προσόψεως, κεντρικότατο, 
με σταθερή πελατεία σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 25.000€ 
Κωδ.1009-392

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 4ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 17.000€ 
Κωδ.1009

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 
66τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000€ 
Κωδ.1034-143

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 5ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον 
Αγίου Δημητρίου. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή:20.000€ 
Κωδ.1029-188

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, 
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
21.000€ Κωδ.1015-455

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
35τμ, ισογείου, πλήρως ανακαινισμένη 
και επιπλωμένη, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
πλησίον των Πανεπιστημίων, σε άριστη 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 30.000€ Κωδ.1033-55

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, με 
2ΔΣαλΚΜΠ, μερικώς ανακαινισμένο, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
και εκμετάλλευση. Τιμή: 125.000€ 
Kωδ.1014-517

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000€ 
Κωδ.1009-231

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ημιυπογείου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ανοιχτωσιά, είναι διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για 
επένδυση. Τιμή: 15.000€ Kωδ.1033-
127

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 2ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα, 
μπροστά στον πεζόδρομο, με θέα 
θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000€ 
Κωδ.1009-388

ΘΕΡΜΗ Πωλείται διαμέρισμα 
130τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής 
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός 
συγκροτήματος, με πάρκινγκ, 
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000€ 
Kωδ.1009-120

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Πωλείται 
διαμέρισμα 90τμ, 3ου ορόφου, με 
ασανσέρ, πλησίον της πλατείας, 
κεντρικότατο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
χρήζει  ανακαίνισης. Τιμή: 27.000€ 
Kωδ.1009-385

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Πωλείται δύπατη 
μονοκατοικία 63τμ σε οικόπεδο 
390τμ, εντός του χωριού, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, γωνιακο, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
με συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό 
για εξοχική κατοικία. Τιμή: 27.000€ 
Κωδ.1009-402

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, με ιδιόκτητο 
γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. πετρελαίου, 
προσόψεως, σε καλή κατάσταση. Τιμή: 
80.000€ Kωδ.1009-395

ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται παλαιά 
πέτρινη μονοκατοικία 85τμ, σε οικόπεδο 
2.400τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
κεντρικότατο, πλησίον Επαρχιακής 
Οδού Λιβαδίτσας - Ευρωπού. Τιμή: 
28.000€ Kωδ.1009-406

ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 1ου ορόφου, με 
1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, επί του 
πεζοδρόμου, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
16.000€ Kωδ.1009-384

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ενοικιάζεται πλήρως 
ανακαινισμένη και επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 54τμ, 1ου ορόφου, με αυτ. 
Θερμ. θερμ/τες, νυχτερινό ρεύμα, πόρτα 
ασφαλείας, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
300€ Κωδ.1009 

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου ορόφου, 101τμ, πλήρως 
ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα, ελάχιστα 
κοιν/τα. Τιμή: 500€ Κωδ.1009

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
55τμ, ισογείου, πλήρως επιπλωμένη 
και ανακαινισμένη, πλησίον Ι.Ν. Αγίου 
Παύλου, λουξ κατασκευής, ιδανική για 
φοιτητές. Τιμή: 420€

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
πλήρως επιπλωμένη και ανακαινισμένη, 
εμπρόσθια, με ανοιχτωσιά, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400€

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

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

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

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

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

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

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



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


